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Zprávy z rady městské části
104. jednání dne 25. 8. 2014 
l Prodloužení smlouvy. Rada po projednání souhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy na obecní byt panu J. P. o jeden rok. 
l Uzavření příkazní smlouvy. Rada po projednání souhlasí 
s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Dytrychem. 
l Směrnice k vydávání vnitřních předpisů. Rada po projednání 
souhlasí se zněním Směrnice č. 01 o vydávání vnitřních předpisů. 
l Žádost o využití znaku MČ. Rada po projednání nesouhlasí s využi-
tím znaku pro politické hnutí ANO na volební materiály, neboť znak MČ
Praha-Ďáblice je historickým vlastnictvím všech občanů Ďáblic a neměl 
by být zneužíván politickým subjektem.
l Pronájem hrobového místa. Rada po projednání souhlasí s pronáj-
mem hrobového místa paní O.K. na hřbitově v Praze-Ďáblicích. 
l Povolení k registraci sídla. Rada po projednání souhlasí se zřízením
sídla spolku Sluníčko – Ďáblíci na adrese Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice. 
l Vánoční osvětlení. Pan tajemník informoval o možnosti nového
vánočního osvětlení v Ďáblicích. Rada nechává rozhodnutí na novém
vedení obce.
l Oprava dvora hasičské zbrojnice. Rada po projednání souhlasí
s nabídkou firmy DePa s.r.o. na úpravu dvora hasičské zbrojnice ve výši 
29 948 Kč. 

105. jednání dne 8. 9. 2014 
l Nové vozidlo pro hasiče. Rada po projednání souhlasí s pořízením
nového vozidla pro SDH Ďáblice ze schváleného příspěvku. 
l Prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt paní E. J. na dobu 
od 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015. 
l Oprava dešťových kanálků na ďáblických chodnících.
Rada souhlasí s objednáním opravy odtokových kanálků v ul. Šenovská
a Kokořínská u firmy DePa s.r.o. dle předložené cenové nabídky. 
l Vyhlášení výběrového řízení na zimní údržbu. Rada požaduje 
připravit zadávací dokumentaci včetně seznamu možných dodavatelů
a časového harmonogramu prací na zimní údržbu komunikací v Ďáblicích. 
l Oprava plynového rozvodu. Rada po projednání souhlasí s nabíd-
kou na opravu plynového rozvodu v bytě v bytovém domě v ul. Ďáblická
66/79 od firmy Plynoservis Jílek, s.r.o. ve výši 27 807 Kč. 
l Krátkodobé pronájmy. Rada po projednání souhlasí s ceníkovou
cenou krátkodobého pronájmu prostor v Obecním domě, Ke Kinu 159/7,
Praha-Ďáblice, ve výši 100 Kč bez DPH/hod., pro nekomerční využití. 
l Schválení směrnice o zveřejňování údajů. Rada po projednání
schvaluje Směrnici č. 02 o zveřejňování záznamů, zápisů a usnesení ze
zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. 
l Informace nedostatků multifunkčního hřiště. Pan starosta 
informoval o zpracování přehledu nedostatků multifunkčního hřiště
a uplatnění těchto nedostatků formou reklamace. 

20. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
dne 24. 9. 2014
V úvodu byli přítomní seznámeni s tím, že zvukový záznam z tohoto
zastupitelstva bude veřejně přístupný na webu ÚMČ. Pan starosta poté
představil a přivítal nového tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice
RNDr. Ing. Michala Trauriga.

Body programu:
l Kontrola zápisu. Zápis z 19. Zasedání ZMČ byl jednohlasně schválen.
l Volný mikrofon. Paní Beranová poděkovala za finanční příspěvek na
nedávnou výstavu drobného zvířectva. Pan Michek upozornil na katastro-
fální stav chodníku ke Globusu; na to, že autobus 103 nyní projíždí
památkovou zónou kolem kostela; podal námět na znovuzprovoznění
kluziště na rybníce statku U Parkánu. Paní Votavová nastínila potíže oby-
vatel Nad Akcízem s nerespektováním předepsané rychlosti a nedosta-
tečně označeným přechodem pro chodce; upozornila na znečištěné
pozemky v okolí jejich domů a navrhla založení facebooku pro příspěvky
občanů a odpovědi úřadu MČ. Pan Kužma vznesl dotazy k zápisům z rady
MČ a ke vztahu radní T. Dohnalové a Občanského Sdružení Pro Ďáblice.
l Souhlas s převzetím chodníku do majetku MČ. Zastupitelé schvá-
lili žádost společnosti RPS plus, s.r.o. o převzetí odděleného pozemku 
v ul. Na Terase.
l Uznání vydržení. Zastupitelé po projednání souhlasí s podpisem 
souhlasného prohlášení k vydržení pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. Ďáblice.
l Žaloba společnosti A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 
6 173 650 Kč pro bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha-
Ďáblice. Pan starosta předložil zastupitelům v pořadí již druhou podrob-
nou souhrnnou zprávu (Memorandum) sepsanou advokátní a patentovou
kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol., která nás celé volební období úspěšně
zastupuje od samého počátku sporu. 
Součástí zprávy je i doporučení, jak by Ďáblice měly dále postupovat 
ve sporu, aby byly co nejvíce ochráněny finanční prostředky obce, aby
nedošlo k přímým platbám a současně aby byly úspěšně uplatněny 
oprávněné požadavky Ďáblic na nájemné ze svých pozemků, které jsou
skládkou využívány bez úhrad. 
Tento postup, který zajišťuje jednání městské části jako řád-
ného hospodáře a formulaci zadání pro advokátní kancelář 
v tomto smyslu, při hlasování podpořilo 8 koaličních zastupi-
telů. Přijaté usnesení je k dispozici na stránkách městské části
www.dablice.cz.

l Dodatek ke smlouvě. Zastupitelé po projednání schválili dodatek
k plánovací smlouvě s firmou Spiritex, a.s.
l Odkup pozemku. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo odkup
pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Ďáblice panu Josefu Pášovi.
l Plán investičních akcí. Pan starosta informoval přítomné o plánu
investičních akcí pro roky 2015 a 2016.
l Rozpočtová opatření. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 4 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014. Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014.

Informace starosty:
l Zpráva o hospodaření a činnosti ÚMČ a Rady MČ v letech
2010–2014. Pan starosta přítomné seznámil se Zprávou o hospodaření
a činnosti ÚMČ a Rady MČ v letech 2010–2014. Část této zprávy najdete
v tomto zpravodaji na str. 6, celou pak na www.dablice.cz.
l Finanční dary ďáblickým občanům. Pan starosta informoval o roz-
hodnutí rady pokračovat v dlouholeté tradici poděkování aktivním obča-
nům, kteří se svou dobrovolnou prací zasloužili o rozvoj Ďáblic a přispěli
k pestré nabídce kulturních a sportovních příležitostí.

Diskuze:
l paní Beranová se zajímala o osud pozemku UMPRUM. Pan starosta
osvětlil, že se jednalo o pozemek Ďáblic, který byl prodán vysoké škole,
nyní patří školy – tedy státu; informoval o mnoha jednáních s cílem zajis-
tit vliv Ďáblic na podobu budoucího užití pozemků a charakter výstavby
l pan Niebauer poděkoval ostatním zastupitelům za čtyřletou práci i spo-
lupráci l pan Růžička a paní Dohnalová taktéž poděkovali zastupitelům,
ale i občanům.
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Volby do zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice a zastupitelstva
hlavního města Prahy
Volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské
části Praha-Ďáblice a Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají ve
dvou dnech: v pátek 10. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8 hodin do 14 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České repu-
bliky. Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vede-
ných zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR není při volbách do
zastupitelstev obcí možné. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stá-
lém seznamu voličů vedeném obecním úřadem (v našem případě ÚMČ
Praha 8), musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvlá-
štního seznamu voličů a o tomto předložit potvrzení buď úřadu nebo
okrskové volební komisi.

Zásady hlasování
l Každý volič hlasuje osobně; zastoupení není přípustné.
l Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,
v jakém se dostavili do volební místnosti.
l Povinností voliče je po příchodu do volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Totožnost a státní občanství prokáže volič:
l státní občan ČR – platným občanským průkazem („Potvrzení o občan-
ském průkazu“ vydávané v důsledku ztráty, odcizení atd. v žádném 
případě nenahrazuje občanský průkaz voliče) l nebo platným cestovním
pasem České republiky l cizinec (tj. státní občan členského státu EU) –
průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky (tj. státní občanství členského státu EU), nebude
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přít-
omen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto,
že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební
komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do
výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.
Institut voličských průkazů u tohoto typu voleb není zřízen.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrs-
kové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Způsob hlasování   
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků (zástěně). Volič může volit nejvýše
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Po úpravě
hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrs-
kové volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, 
komise hlasování neumožní. Lucie Zemanová

Důležité upozornění: Vzhledem k velikosti kandidátní listiny 
do pražského Magistrátu mají tentokrát volební obálky 
velikost A5. Pokud se někomu nevejdou do schránky, lze si je 
vyzvednout na úřadu městské části v úředních hodinách 
(po, st 7.30–12, 13–17.45, út, čt 7.30–12 hodin) 
nebo v knihovně (čtvrtek 13–18 hodin).

Jak se volí v komunálních volbách
Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik
má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit
mezi více kandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény
celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.
PŘÍKLAD: V Ďáblicích budete volit 15 zastupitelů. Můžete tedy udělit
maximálně 15 hlasů.
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:
Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí
jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 15 hlasů*

Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a roz-
dělit až 14 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek**

Metoda 3: rozdělit 15 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek
*Patnáct hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 15 kandi-
dátů. Pokud by na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka
dostane pouze 5 hlasů.
**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce
a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na
paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik
hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek. 
Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčí-
tají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandi-
dátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první
místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na
kandidáta. 
Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky,
preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se
rozdělují dle pořadí na kandidátce.
Není vám to stále jasné? Vyzkoušejte si simulátor volebního lístku na
http://volby.rovnou.cz/.

Místem konání voleb v okrsku č. 27001 (okrsek č. 1) je zasedací míst-
nost v Obecním domě, v ulici Ke kinu č. p. 159 pro voliče bydlící v okrsku
č. 1 dle plánku. V okrsku č. 27002 (okrsek č. 2) je místnost v atriu
Základní školy, v ulici U Parkánu č. p. 17/11, pro voliče bydlící v okrsku
č. 2 dle plánku (hranicí okrsků je převážně ulice Kučerové).

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ

okrsek 1 a 2

Upozorňuji občany, že Sdružení politického hnutí Pro Prahu a nezávislých kandidátů Pro Ďáblice nemá nic společného s Občanským
sdružením pro Ďáblice, které v naší městské části pracuje sedmým rokem. Milada Stroblová, předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice
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Ze zápisníku
starosty
1. Je anebo není skládka
provozována od 1. 1. 2014
bez povolení a v rozporu
se zákonem o integrované prevenci? 
Ministerstvo životního prostředí po přezkou-
mání zrušilo rozhodnutí o 7. změně integrova-
ného povolení „Skládky odpadů S-003
Ďáblice“ společnosti A.S.A, spol. s r.o. (doku-
ment, kterým se řídí celý provoz skládky) 
a vrátilo věc k novému rozhodnutí magistrátu.
Změny, za účasti Ďáblic, vydává pražský 
magistrát. Změnu č. 7, obsahující prodloužení
skládkování o rok, ale vydal nedovoleně bez
našeho vědomí.
Následně se celá věc stala předmětem sporu,
který má nyní rozhodnout přímo ministr život-
ního prostředí. Pan ministr byl písemně požá-
dán o informaci. Čekáme na výsledek.

2. Zahájena příprava na zajištění
zimní údržby – nebudeme nikomu
oplácet za to, čím jsme prošli my
před čtyřmi lety.
Rada projednala a zadala úkoly k zajištění
všech podkladů pro vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele zimní údržby tak, aby nové
vedení Ďáblic mělo při svém listopadovém
nástupu do funkcí zimní údržbu spolehlivě zajiš-
těnou. Na jednání 29. 9. 2014 byla radě předlo-
žena nabídka, která je cenově výhodnější a za
lepších smluvních podmínek, než v minulém
roce. Rada proto rozhodla o výběru poskytova-

tele a o podpisu smlouvy. Nebudeme oplácet za
situaci před čtyřmi lety těsně po nástupu do
funkcí, kdy zimní údržba nebyla zajištěna,
žádné výběrové řízení nebylo připraveno, a kdy
zájem úřadu řešit problém bez ohledu na
výsledky voleb byl minimální. 

3. Nové Ďáblice – jak dlouho ještě
budou nedokončené a bez osvětlení
ulice Červencová, Srpnová a Zářijová?
Už deset let trvá neutěšený stav v těchto uli-
cích. Bylo těžké přimět všechny zainteresované
a odpovědné k jednání a k nějakým závazkům.
Ledy se pohnuly až s poslední výměnou vedení
pražské radnice. Teprve pod vedením posled-
ního primátora jsem začal mít pocit, že se něco
děje. Bohužel, úkol napravit pochybení a neutě-
šený stav ulic, dostali stejní lidé, kteří o prob-
lému dlouhodobě vědí, kterým stávající stav
vyhovoval nebo minimálně nevadil. Tomu odpo-
vídá i nehorázné tempo realizace nápravy.
Poslední informace odboru technické vybave-
nosti je, že „již“ proběhlo výběrové řízení na
stavební firmu a bude zahájena stavba. Teď už
jsou jedinou brzdou pouze komunální volby,
přeci nelze dopustit, aby se Růžička (za to, jak
se v tom šťoural) stihl před volbama chlubit, že
se mu povedlo napravit něco, co tu před ním
hnilo 8 let. 
Takže spoluobčané postižených ulic,
nebojte se – po volbách bude již stavba
opravdu dokončena!

4. Projekt „Zázemí parku“ – 
stavba komunitního centra a zázemí
multifunkčního hřiště i celého 
parku začíná.

Dvoukolově proběhlo řízení na výběr stavební
firmy. Smlouva je podepsána a od 6. 10. se pro-
střední část parku (prostor po bývalé hospodě)
stává staveništěm.

UPOZORNĚNÍ: 
Všechny vás, uživatele hřiště a parku,
prosím – a vaším prostřednictvím i děti
a dospívající, buďte v okolí stavby
opatrní a dbejte všech bezpečnostních
opatření! Děkuji za pochopení!

5. Projekt „Zázemí parku“ – stavba
komunitního centra a zázemí 
multifunkčního hřiště i celého parku
s pracovním názvem „HNÍZDO“ – 
MČ Praha-Ďáblice hledá 
k dlouhodobé spolupráci 
vhodného provozovatele objektu.
Bližší informace viz ohlášení na str. 12. Projekt
vznikl na základě mnoha rozhovorů s vámi a je
společným dílkem. Budu proto i v této fázi
vděčný, když se na nás budete obracet se svými
náměty, odkazy, referencemi nebo přímo
s nabídkami. 
Kontakt: 
podatelna@dablice.cz, tel.: 602 696 391.
Všechny návrhy budou řádně zaevidovány
a vyhodnoceny.
V prvním kroku se jedná o shromáždění ideo-
vých návrhů a koncepcí využití objektu a jeho
okolí.
Ve druhém kroku budou autoři vyzváni 
ke zpracování úplného projektu a nabídky.

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ

Podíl současných zastupitelů, stran a hnutí na práci samosprávy Ďáblic
Přehled stran a členů orgánů samosprávy                                    Orgány                   Výbory          Komise RMČ

samosprávy

Příjmení, jméno Zvolen za: Kandiduje:

Bouzková Markéta, Mgr. Ďáblice pro nás všechny Pro Ďáblice X X

Dohnalová Tatjana Volba 2010 Volba 2010 X X X X

Dvořák Tomáš, Ing. STAN* STAN X X X X

Fatrdle Tomáš, Ing. ODS ODS X X

Fišmistrová Zdeňka Ďáblice občanům xxx X X

Janek Marcel, Bc. ČSSD ČSSD X X

Křížek Martin, Ing. Ďáblice občanům xxx X X

Niebauer Pavel, Ing. Vaše volba - Ďáblice! Pro Ďáblice X

Novotný Vladimír, PhDr. ODS ODS X X

Procházka Slavomír, Ing. STAN xxx X X

Růžička Miloš, Ing. STAN STAN X X X

Smrček Martin, RNDr. Volba 2010 ODS X

Stoklasa Vítězslav Ďáblice pro nás všechny Pro Ďáblice X

Stránská Markéta STAN STAN X X

Ševčíková Danuše Ďáblice pro nás všechny ANO 2011 X

* hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích     ** Kontrolní výbor pro kontrolu skládky
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Zpráva o hospodaření a činnosti úřadu
a Rady MČ za období 2010–2014
a porovnání s obdobím 2006–2010
Vážení spoluobčané,
uplynuly čtyři roky inspirativní a radostné práce na rozvoji Ďáblic, ale i roky
velmi úmorné práce na odstraňování nejzávažnějších nedostatků, které jsme
uměli rozkrýt a mohli ještě řešit.
Na posledním jednání zastupitelstva 24. 9. 2014 jsem při této příležitosti všem
přítomným zastupitelům předložil podrobnou zprávu o hospodaření městské
části a činnosti rady za celé volební období. Je to poprvé v celé historii městské
části, co takový dokument vznikl a byl zveřejněn. Mým přáním je, aby se
takové objektivní a faktické hodnocení volebních období a jejich
zveřejňování stalo v Ďáblicích pravidlem.
Komentář některých úspěchů a problémů zachycených ve zprávě předkládám
zkráceně zde. 
Celý dokument je k dispozici na stránkách Ďáblic: www.dablice.cz.
Obecně si troufám tvrdit, že v žádném hodnotitelném kritériu jsme za minulým
volebním obdobím nezaostali, v některých byla činnost srovnatelná a v mnoha
oblastech došlo ke zlepšení, často velmi podstatnému. 
Výjimkou jsou dary, které městská část pravidelně dostávala od „skládky“
(A.S.A., spol. s r.o.) a které byly zastaveny po našem nástupu do funkcí – tedy
poté, co jsme 
a) začali plnit programový závazek občanům „zásadně vystupovat proti dal-
šímu pokračování skládkování v Ďáblicích“, 
b) byli vtaženi do soudního sporu o finanční náhradu za pochybení a finanční
škody, které svým jednáním způsobila A.S.A., spol. s r.o. jako žalobce společně
s tehdejší starostkou Ďáblic paní Danuší Ševčíkovou.

Vyjímám ze zprávy nejvýraznější informace: 
Hospodaření a správa obce celkem
l po volbách jsme převzali úspory dvou volebních období ve výši cca
celkem 20 mil. Kč – za první 3 roky našeho funkčního období jsme ušetřili
a k volným finančním prostředkům přidali cca 16,4 mil. Kč (a ještě
není započten rok 2014);
l zavedli jsme zcela průhledné účetnictví městské části – teprve nyní je
každý výdaj i příjem dohledatelný, je podrobně popsán a doložen,
stejně zásadně se změnilo i zpracování závěrečného účtu, zastupitelům 
i každému spoluobčanovi jej předkládáme i s textovým komentářem;
l náš sportovní areál (TJ) se rozšiřuje a jeho hodnota roste, spolupráce
školy a TJ se rozvíjí (věc před čtyřmi lety téměř nemyslitelná);
l v roce 2011 jsme zastavili prodej pozemků na náměstí (výběrové
řízení na prodej mělo navíc jediného účastníka);
l odstranili jsme smlouvy, ve kterých naše městská část pronajímala
pozemky, které jí nepatří (hlavně spol. A.S.A., i když to nebyl jediný případ)
a uzavřeli jsme smlouvy na pozemky a byt, které nám naopak patřily,
ale byly mnoho let užívány zdarma;
l zajistili jsme přepracování technické dokumentace a připravili k podpisu
smlouvy o užívání a budoucím převodu části ďáblické kanalizace,
kterou obec neumí provozovat, kterou musela opravovat a za kte-
rou nevybírala od napojených uživatelů vodné a stočné;
l úsporně a průhledně opravujeme veřejné prostory našich bytových
domů, obecní byty, silnice, chodníky, opravujeme šatny u fotbalo-
vého hřiště;
l bytové domy spravujeme s větším výnosem, než tomu bylo v minulém
období;
l Obecní dům provozujeme s dvojnásobnými výnosy (oproti minu-
lému období), do budovy i násobně investujeme.
l OPAKUJI UPOZORNĚNÍ: Investiční prostředky na výstavbu ¼ Multifunkč-
ního domu služeb (část úřad) opakovaně žádáme od Prahy. Ani neplánujeme
pro tuto část stavby užít uspořené peníze Ďáblic. 
Smysl přesunu úřadu do centra obce, do společného místa služeb občanů, byl
také mnohokrát vysvětlen. Ani nejsme autory tohoto plánu! Tento plán byl pro-
sazován na pražském magistrátu od roku 2009 prostřednictvím starostky
Danuše Ševčíkové. My jsme ho pouze převzali a upravili. Původní plán
předchozího vedení postavit radnici za 40 mil. Kč jsme spojili
s naším přáním, aby v Ďáblicích vznikl nový prostor pro lékaře,
poštu a společenský sál. Spojením vznikl výsledný projekt Multifunkčního
domu. I po rozšíření projektu na výsledné čtyři části a funkce plánujeme pro-
jekt stále kolem 40 mil. Kč. Všechny jiné informace jsou záměrně lživé.

Příjmy z úroků
2007–2010 = 124.700 Kč 2012–2014 = 1.960.000 Kč 

Výdaje na zeleň: 
l udržované plochy zeleně jsme rozšířili na trojnásobek;
l nastavili jsme levnější údržbu většího počtu dětských hřišť; 
l vytvořili jsme novou rekreační louku.
2007 = 1.137.600 Kč 2011 = 583.600 Kč 
2008 = 1.497.800 Kč 2012 = 1.238.100 Kč 
2009 = 1.197.100 Kč 2013 = 832.200 Kč 
2010 = 1.727.700 Kč 2014 = 703.900 Kč 

Příspěvek občanům na odvoz popelnic
2007–2010 = 828.400 Kč 2011–2014 = 909.900 Kč 

Kompenzační příspěvek pro děti
l zavedli jsme spravedlivější vyplácení kompenzace za provoz skládky všem
ďáblickým dětem ve věku 0–15 let, pravidelně každý rok, všem stejně a v pro-
kazatelné výši;
l odstranili jsme nevýhodné financování škol v přírodě přes cestovní agentury
z peněz, které patřily všem ďáblickým dětem, ne jen těm, které právě chodily
do vybraných tříd naší ZŠ.
2007–2010 = 1.100.200 Kč 2011–2014 = 1.605.600 Kč 

Dary sdružením (při rozšířeném rozsahu činnosti 2011–14)
2007–2010 = 196.600 Kč 2011–2014 = 138.200 Kč 

Dary obyvatelstvu (práce komisí v rozsahu min. srovnatelném)
2007–2010 = 249.600 Kč 2011–2014 = 206.300 Kč 

Dotace TJ Ďáblice (při stejné výši podpory uspořeno 40% financí zajištěných
z rozpočtu HMP)
2007–2010 = 417.500 Kč/rok 2011–2014 = 414.200 Kč 

Dary starostovi a zástupci starosty
2007–2010 = 395.000 Kč 2011–2014 = 45.000 Kč
(D. Ševčíková, T. Engel) (M. Růžička) 

Výdaje na knihovnu
2007–2010 = 480.500 Kč 2011–2014 = 343.300 Kč 

Výdaje vnitřní správy (úřad) – snížili jsme náklady 
o cca 1 mil. Kč ročně
2007–2010 = 6.197.600 Kč 2011–2014 = 4.921.200 Kč 

Škola z pohledu MČ jako zřizovatele
l přístavba školy – zajistili jsme vše pro max. rychlou přístavbu (prověření
prostorových rezerv obce, studie variant přístavby a provozu školy, zajištění
financí na zásadní opravy – hlavně střech nad jídelnou, dokumentaci přístavby
a přípravné stavební práce) = cca 10 mil. Kč;
l ukončili jsme velmi nevýhodný pronájem naší školní kuchyně sou-
kromé firmě a podpořili provoz vlastní školní kuchyně – škola vaří
z čerstvých surovin, změny k lepšímu si musel všimnout každý strávník;
l obhájili jsme zachování parku a sportoviště na náměstí vedle školky –
slouží odpočinku a sportu, současně je toto území dlouhodobou stavební
rezervou pro školství;
l získali jsme nové pozemky v sousedství sportovního areálu, které jsou
v současné době jediným reálným místem pro případnou stavbu školského
zařízení.

Žaloba společnosti A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 6.173.650 Kč
pro bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha-Ďáblice 
l Jsme úspěšní ve sporu, ve kterém „skládka“ (A.S.A.) žaluje Ďáblice za
neoprávněné obohacení z neplatné nájemní smlouvy, kterou v roce
2001 uzavřela se společností ASA starostka paní Danuše Ševčíková.
l Součástí Zprávy je také podrobná souhrnná zpráva (Memorandum) sepsaná
advokátní a patentovou kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol., která nás celé
volební období úspěšně zastupuje od samého počátku sporu. 
l Součástí zprávy je i doporučení, jak by Ďáblice měly dále postupo-
vat ve sporu, aby byly co nejvíce ochráněny finanční prostředky
obce, aby nedošlo k přímým platbám a současně aby byly úspěšně
uplatněny oprávněné požadavky Ďáblic na nájemné ze svých
pozemků, které jsou skládkou využívány bez úhrad.

Prosím, spolehněte se při hodnocení naší práce za uplynulé volební období 
na fakta a vlastní úsudek. Děkuji.

Ing. Miloš Růžička, starosta

(zdroj: Zpráva o hospodaření a činnosti, www.dablice.cz) 



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

6

Plán investičních akcí MČ Praha-Ďáblice z rozpočtu HMP pro rok 2015 a dále
1. Přístavba pavilonu ZŠ – kritická nutnost okamžitě navýšit kapacitu školy o 2–3 třídy – spádová oblast Ďáblice, Březiněves (27,5 mil. Kč): max. urychlená 
přístavba s vytvořením 2–3 tříd pro okamžité zachycení kritické vlny nastupujících žáků prvních tříd + nejnutnější dispoziční úpravy (propojení přístavby se starou
budovou, zvětšení sociálního zázemí).
2. Přístavba pavilonu ZŠ, II. etapa – dokončení projektu přístavby a navýšení kapacity školy – spádová oblast Ďáblice, Březiněves (29 mil. Kč)
3. Výstavba multifunkčního domu veřejných služeb – část pro umístění úřadu MČ (41 mil. Kč): za dané situace a při neustálém růstu obyvatel dále nabývá
na nutnosti a významu (jako jeden z prvních kroků nutné revitalizace území) výstavba funkčního zázemí veřejných služeb soustředěných na jednom místě v centru
obce, velmi aktuálně též úřadu MČ.
4. Stavba č.0133 – TV Ďáblice, et. 0002, Komunikace, 1. a 2. část (Praha, Čakovice, Ďáblice, Na Blatech, Červený mlýn)
5. „Nové Ďáblice“ – ul. Červencová, Srpnová, Zářijová – finální povrch komunikací, obrubníky, vjezdy, instalace veřejného osvětlení
(dokončení po cca 10 letech rozpracovanosti)
6. „Pod hájem“ – ul. Buližníková, Skalnická – finální povrch komunikací, obrubníky, vjezdy, instalace veřejného osvětlení (dokončení 
po cca 14 letech rozpracovanosti): vyřešení vlastnického práva k pozemkům a stavbám, převzetí pozemků do vlastnictví, vybudování veřejného osvětlení.
7. MŠ Kučerové – rozšíření kapacity školky (10,6 mil. Kč).

Přehled rozvojových projektů – 
příprava podmínek pro realizaci / projekty / vlastní realizace
název akce (volební období 2010–2014) rok realizace rozpočet pozn.

sportovní areál Ďáblice – 
dokončení fotbalového hřiště s umělým povrchem 2007–08, 2013 12,4 mil. Kč Ve spolupráci s TJ Ďáblice, ukončeno
výkup pozemků pod hřištěm TJ (fotbalové hřiště s umělým povrchem) 3013 2,9 mil. Kč ukončeno
výstavba multifunkčního hřiště (park na náměstí jižně od obec.domu) 2013 2,1 mil. Kč ve spolupráci s TJ Ďáblice a FA ČR, součást budování 

a revitalizace centra obce (etapa Centrum I.)
výstavba komunitního centra „zázemí parku“ (etapa Centrum I.) 2014 5,5 mil. Kč součást budování a revitalizace centra obce 

(etapa Centrum I.), součástí je i projekt parkových úprav, 
mj. i s již realizovanými cvič. prvky pro seniory, /bez DPH/

výstavba multifunkčního obecního domu služeb (etapa Centrum II.) 2014–16 36 mil. Kč součást budování a revitalizace centra obce 
(etapa Centrum II.)

projekt OPPK* – revitalizace centra obce 2014 a dále 7,6 mil. Kč zpracován projekt, podána žádost, lze dále jednat
kompresorová stanice tlakové kanalizační sítě Ďáblice 2012–2013 1,5 mil. Kč připraveny trojstranné smlouvy k podpisu, 

viz také kapitola „Tlaková kanalizace ...“
generální oprava plochých střech areálu budov ZŠ Ďáblice 2012 2,5 mil. Kč
přestavba pavilonu MŠ 2012 1 mil. Kč rozšíření kapacity ZŠ (externí pracoviště ZŠ) v areálu MŠ
lokalita Nové Ďáblice – výstavba konečného povrchu 
komunikací a osvětlení 2014 4,5 mil. Kč OMI + MČ
lokalita Pod hájem – výstavba osvětlení 2014–2015 1–2 mil. Kč v přípravě
lokalita Blata – výstavba komunikací, dešťové kanalizace, osvětlení 2013–2015 35,7 mil. Kč probíhá, OMI ve spolupráci s MČ
rekonstrukce přístupové cesty ke hvězdárně Ďáblice (chodník) 2014 0,5 mil. Kč současně podána projektová žádost – OPPK (její součástí 

je rekonstrukce dalších částí tohoto chodníku), 
cyklostezka (propojení Ďáblického háje s hvězdárnou Ďáblice 2014–15 1 mil. Kč současně podána projektová žádost – OPPK (její součástí 

je rekonstrukce i tohoto chodníku)
projekt OPPK – revitalizace okolí hvězdárny 11,1 mil. Kč zpracován projekt, podána žádost, lze dále jednat
přestavba a přístavba ZŠ (navýšení kapacity školy) – etapa I. 2014 27 mil. Kč etapa I. = krizové stavební úpravy, et. I.+II. (2015) = 

27 mil., et. III. je v přípravě (konečné dispoziční úpravy 
areálu školy), pro 2014 získáno 7 mil. Kč 
formou investiční dotace

přestavba a přístavba ZŠ (navýšení kapacity školy) – etapa II. 29,6 mil. Kč
přestavba a přístavba ZŠ (navýšení kapacity školy) – 
zpracován projekt pro MŠMT + získání příspěvku MHMP 
rozhodnutím Rady HMP 55,6 mil. Kč MŠMT 20 mil. + 7 mil. zajištěno (2014) + 20 mil.

přislíbeno rozhodnutím RHMP, 
pokud získáme dotaci minist.

ZŠ Ďáblice – zateplení fasády budovy 2014–15 6,85 mil. Kč zpracován projekt, podán, příprava realizace, 
výběrové řízení na dodavatele

úprava komunikace v okolí ZŠ – organizace parkování a otáčení vozidel 2014 projekt zastaven z důvodu přístavby ZŠ
sportovní areál Ďáblice – zateplení fasády budovy šaten TJ 2014–15 2,4 mil. Kč zpracován projekt, podán, lze dále jednat
oprava sociálního zázemí a šaten TJ 2014 351 tis. Kč
oprava dvoru HZ 2014 30 tis. Kč
drobnější dopravní a bezpečnostní investice průběžně stovky tisíc přechody pro chodce, instalace světelného řízení 

křižovatky, bezpečnostní hrazení, kontejnerová stání, 
zateplení půdy ZŠ, opravy ZŠ, MŠ 
+ správa bytových domů a obecního domu služeb, atp.

Celkem cca 250 mil. Kč
����� = probíhající projekt *) projekt OPPK – Operační program Praha – Konkurenceschopnost



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

7

O znaku Ďáblic, o úctě ke společnému
kulturnímu a duchovnímu vlastnictví
O vzniku znaku
Cesta k vytvoření znaku naší městské
části nebyla jednoduchá. Heraldika je
totiž nejen svázána řadou pravidel
a zákonitostí, ale výsledná práce má 
být i uměleckým dílem.
Návrh našeho znaku zpracoval a obci věnoval sochař a medailér Michal 
Vitanovský, tvůrce např. Řádu bílého lva a dalších medailí a znaků.
K heraldickým pravidlům patří, že na znaku musí být nejprve vyjádřeno, kdo
obec nejdéle spravoval a komu patřila. A tak v naší historii nešlo pominout
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a nezištnou špitální službu všem
potřebným. Tu v Čechách rozvíjela jedna z největších osobností českých
i evropských dějin, zakladatelka řádu, sv. Anežka Česká, inspirována mimo
jiné další osobností, sv. Františkem z Assisi. Také ďáblický zámeček byl
původně špitál s kaplí. Na znaku muselo být vyjádřeno také to, že Ďáblice
patří k Praze. Tak vznikl znak ve formě tzv. polceného štítu, kde v pravém poli
je odkaz na křižovnický znak (hvězda a kotvicový kříž) a v levém znak 
hl. m. Prahy z dob husitských, tedy nikoliv zlatá, ale stříbrná brána. 
Z této doby je doložena příslušnost Ďáblic k Praze.

Naše výsostné znaky – symboly městské části byly obci předány
13. května 1994 na půdě Poslanecké sněmovny PČR jejím tehdej-
ším předsedou PhDr. Milanem Uhdem a jsou pro svou výjimečnou
funkci chráněny proti zneužití a zneuctění zákonem.

O neúctě k odkazu sv. Anežky a k hodnotám naší společné 
minulosti. Ve světle výše uvedených faktů je pro mne zcela nepochopitelné,
co se odehrálo v posledních dnech při honbě za hlasy vás voličů. Zneužití
symbolů obce na volebních propagačních letácích a vědomé porušení zákona
o hlavním městě Praze, který tyto symboly chrání, považuji za smutný obrázek
cesty některých kandidátů do příštího ďáblického zastupitelstva. Podle jakých
měřítek budou v zastupitelstvu rozhodovat? Jaké morální hodnoty budou
reprezentovat?
VYZÝVÁM VŠECHNY ZASTUPITELE A NOVÉ KANDIDÁTY, ABY JIŽ UPUSTILI
OD VŠECH DALŠÍCH POKUSŮ ZNEUŽÍT SYMBOLY MĚSTSKÉ ČÁSTI VE SVŮJ
PROSPĚCH.

Ing. Miloš Růžička, starosta

Kontejnery na bioodpad (dále jen VOK-BIO) 
budou v roce 2014 přistaveny 8. listopadu 13–16 hodin (Na Terase) 
a 15. listopadu 13–16 hodin (Na Blatech). 
Vzhledem k tomu, že tyto kontejnery poskytuje Magistrát 
hl. m. Prahy zdarma, rozhoduje i o jejich počtu a umístění. 
Jedná se vždy o 1 kontejner na jednom předem určeném místě. 
Do přistavených VOK-BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky 
rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu apod. 

Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK-BIO) 
na objemný odpad budou ještě v roce 2014 přistaveny
18. – 19. října a 22. – 23. listopadu 2014.
VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legionářů,
v ulici Na Terase, v ulici Květnová ( v zálivu komunikace před č.p. 448), 
v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, nelze je využít 
pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu
než objemného, jako je např.: směsný komunální odpad, který lze vhodit 
do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru).

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční 28. října 2014. Svozové vozidlo bude přistaveno v těchto 
lokalitách a časech: 16.30–16.50 křižovatka ul. Hřenská – Květnová 
(před ÚMČ), 17.00–17.20 křižovatka ulic Šenovská – U Spojů, 
17.30–17.50 ulice U Prefy, 18.00–18.20 křižovatka 
ul. Kostelecká – Legionářů. 

Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice

Předvolební sliby
Čtyři roky uběhly jako voda a opět stojíme před rozhodnutím, koho 
zvolit jako své zástupce ve vedení naší obce. V letošním roce kandiduje
do zastupitelstva 120 našich spoluobčanů, asi nejvíce v historii Ďáblic.
Jsem potěšena, že tolik lidí se chce zapojit do veřejného života a být
prospěšnými nejen sobě, ale i svým spoluobčanům. Zvoleno jich bude
jen 15, ale věřím, že všichni kandidáti se po volbách aktivně zapojí do
práce v komisích, budou zveřejňovat své názory a nápady v Ďáblickém
zpravodaji a schůze zastupitelů se budou odehrávat před nabitým
sálem. Se zájmem jsem si přečetla volební programy stran a sdružení.
V jedné věci jsou si dost podobné. Většina z nich naznačuje, že oni
budou lepší než ti, které jsme volili v minulosti. Trochu jim závidím jejich
sebevědomí a jistotu. Jsou ale jejich sliby skutečně reálné? Například
jedno z nových sdružení má ve svém volebním programu zlepšení mož-
ností nakupování základních potravin. Krásné přání, které se jistě bude
voličům líbit. I já mám ještě v paměti obchůdky v dolní části Ďáblic, byly
zde obuv, cukrárna, galanterie, železářství, potraviny, později papírnictví,
zelenina a řada dalších. A po revoluci někteří sousedé vybudovali ve
svých domech obchody s potravinami. Také jsme si chodili v neděli
odpoledne kupovat čerstvý chléb, pečivo, zmrzlinu. Ale bohužel s výstav-
bou obchodních řetězců v blízkosti Ďáblic téměř všichni tito živnostníci
postupně ukončili svoji činnost. Nemohli konkurovat cenami ani sorti-
mentem. Možná tisíce takových obchůdků zmizelo i z centra Prahy. 
Byly nahrazeny prodejnami s luxusním zbožím, hernami, restauracemi,
advokátními kancelářemi atd. Bohužel zasáhla nelítostná ruka trhu.
A k tomu se na okraji sousední obce 
Březiněves staví nová velká prodejna, další konkurence pro případného
provozovatele obchodu s potravinami u nás. Proto se mi zdají takové
předvolební sliby nereálné. 
Přeji všem šťastnou volbu a někdy na shledanou.

Jana Ouředníčková

Prorok Jonáš vyslán do Ninive
Muž jménem Jonáš (hebr. Jona – holubice)
byl starozákonní prorok, který působil 
v 8. stol. př. n. l. a pocházel z oblasti Gali-
leje. Hospodin jej poslal do města Ninive
(dnešní Írák), kde vládli asyrští králové
a Izrael se jimi cítil ohrožen. Jonáš měl lid
v Ninive varovat, že je Hospodin chce za
jejich špatné skutky zničit, ale odmítl 
Hospodinovi poslušnost. Obával se, že se
Asyřané budou kát a Hospodin jim odpustí
a to si Jonáš nepřál. Naopak chtěl, aby
nepřátelé Izraele byli spravedlivě potrestáni.
Měl ale poznat, že není moudré se protivit
Hospodinově vůli.
Jonáš se nalodil na loď plující opačným
směrem a ta se dostala do nebezpečné
bouře. Přiznal se námořníkům, že prchá
před Hospodinem a žádal, aby jej vrhli 
do moře. Bouře okamžitě ustala. Jonáše
v moři pohltila velryba a po třech dnech jej
vyvrhla na pevninu. Hospodin znovu žádal, aby Jonáš odešel do Ninive: 
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a provolávej v něm, co ti 
uložím.“ Tentokrát prorok uposlechl. Ninivané se skutečně káli a prosili za
odpuštění. Jonáš byl rozezlen, žádal raději svoji smrt, než aby byli Asyřané
ušetřeni zkázy. Hospodin však chtěl, aby Jonáš pochopil, že je lépe být
milosrdný a umět odpouštět než nastolit zkázu: „A mě by nemělo být líto
Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří
nedovedou rozeznat pravici od levice?“ (Jonáš 4,11) 
Kde chybí úcta k Bohu, chybí i lidská láska. 
(G. W. Leibniz, německý matematik a filozof)

Renata Wesleyová, farářka

Jonáš vyvržený velrybou 
(Gustav Doré, 1832–1883)
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1. září 
začal školní rok
Do školy přišli prvňáčci i ti žáci, pro které pře-
lom prázdnin a školního roku není žádnou
novinkou. Do prvních tříd nám nastoupili
všichni, jejichž rodiče měli zájem, aby se jejich
děti staly žáky naší školy. I když to tak po
zápisu do školy nevypadalo a společně jsme
prožili krušné chvilky, podařilo se a máme tři
první třídy, do kterých chodí 60 žáčků. Pevně
věřím, že se nám i pro příští školní rok podaří
totéž a díky velkému úsilí zřizovatele o přís-
tavbu školy budeme mít dostatek učeben 
pro všechny. 

I v mateřské škole si zvykají všichni nováčci,
jaké je to trávit čas bez svých nejbližších, první
slzičky už po měsíci z tvářiček pomalu zmizely.
Moc děkuji všem rodičům i dalším sponzorům,
kteří hodně pomohli k tomu, že tento rok zahaju-
jeme zase s o stupeň lepším školním vybavením.
Do dvou tříd jsme pořídili novou inter aktivní
tabuli, jednu učebnu vybavili novým nábytkem
a hlavně jsme zrekonstruovali počítačovou
učebnu. Staré počítače jsme vyměnili za nové,
přestavěli nábytek tak, aby se ve třídě dalo
funkčně pracovat, zajistili programové vybavení.
Změny jsme pro vás zachytili na fotografiích,
které najdete na webu školy. Velkým usnadněním
práce je i to, že konečně máme počítače i ve
všech třídách, navýšili jsme jejich počet i v kabi-
netech a práce s didaktickou technikou je tak
snadnější a přístupnější. Škola o prázdninách
prošla i drobnými stavebními úpravami, byla pro-
vedena sanace omítek v prostoru školní kuchyně,
vymalováno a opraveny obklady. Ve školce jsme
nově vymalovali jedno oddělení a ještě čekáme
na výměnu koberce, kterou bychom měli zvlád-
nout do konce kalendářního roku.
V oblasti trávení volného času nabízíme dětem
ve škole velký výběr kroužků, které z velké části
vedou naši učitelé, ale navazujeme spolupráci
i s kvalitními a osvědčenými mimoškolními lek-
tory. Naopak ve školce jsme se rozhodli tuto
činnost od letošního roku trochu utlumit,
chceme ukázat, že práce našich učitelek je
natolik kvalitní, že není třeba ji nahrazovat
zájmovými aktivitami probíhajícími na úkor
chodu školky.
Pro děti, které ve škole tráví polední pauzu
a čekají na odpolední výuku, otevíráme v letoš-
ním roce školní klub. Pod vedením vychovatelky
si tak mohou číst, zahrát stolní tenis, připravit
se na další výuku nebo si jen odpočinout.
I kapacita školní družiny je dostatečná a zvlád-

neme přijmout všechny zájemce. Ještě dokonce
zbývá pár volných míst pro ty, kdo by se chtěli
zapsat dodatečně.
V letošním školním roce budeme hodně praco-
vat s kolektivy tříd na tom, aby se co nejvíc
poznávaly, aby posílily vzájemné vztahy a aby se
učily druhým pomáhat a spolupracovat s nimi. 
Děkuji vedení radnice Městské části Praha-Ďáb-
lice za to, že podporu školy a její rozvoj řadí
mezi své priority. Přeji nám všem, aby škola pro
nás byla příjemným místem, kam budeme ráno
rádi přicházet a s pozitivním naladěním z ní po
vyučování odcházet. Iveta Horáčková 

a kolektiv učitelů základní a mateřské školy

Se školní družinou 
pocestujeme kolem světa
Pro tento školní rok jsme si pro děti připravili
celodružinovou hru „Cestujeme kolem
světa“, ve které navazujeme na téma zápisu
do prvních tříd naší školy. Při jednotlivých čin-
nostech se budeme ve školní družině postupně
dozvídat zajímavosti o jiných zemích. Naučíme
se nové hry, sporty i písničky, které tam mají
děti nejraději.
Také si vyzkoušíme nějaký tradiční pokrm či výro-
bek nebo se dozvíme, jak se řekne třeba finsky
maminka. V zoologické zahradě budeme objevo-
vat zvířata, která nejčastěji žijí v dané zemi.
První akcí, kterou děti se školní družinou již tra-
dičně navštívily, byla návštěva výstavy drobného
zvířectva v místním statku. Společně jsme obdi-
vovali králíky i králíčky, andulky, holuby
i holoubky.
8. října ve 14 hodin se sejde celá družina v sále
naší školy, kde nás paní Lenka Hamajdová
uvede do naší celodružinové hry. Spolu
s námořníkem Boříkem na cestě kolem světa
navodí cestovní náladu a prostřednictvím písni-
ček, vesměs známých, budeme poznávat
všechny světadíly. 
V říjnu také bude zahájen ozdravný cyklus
návštěv Solné jeskyně Letňanky, kam budou při-
hlášené děti jezdit po skupinkách pravidelně
každý pátek celé pololetí. 
Druháčci, jako první, s předplacenou vstupen-
kou, vyrazí do pražské zoologické zahrady. 
Do března se v zoologické zahradě vystřídají
všechna oddělení školní družiny.
Zkrátka i v letošním roce se ve školní družině
mají všichni na co těšit, protože v naší družině
se jistě nikdo nudit nebude.

Na všechny děti i jejich rodiče 
se těší vychovatelé školní družiny

1. září je pro všechny 
prvňáčky a jejich rodiče svátek
Také u nás proběhlo slavnostní přivítání v sále
školy. Paní učitelky děti představily, paní ředitelka
je přivítala, dala jim kytičku a paní místosta-
rostka Zdena Fišmistrová jim popřála a věnovala
pamětní list. Pak se malí žáčci i s rodiči přesunuli
do svých tříd, aby se seznámili se svou třídní paní
učitelkou. Rodiče vyfotili spoustu fotografií do
rodinných alb. Dětem to v lavicích moc slušelo.
Čekaly na ně první učebnice a sešity.

I v dalších dnech si děti zvykaly na školní práci.
Nebyly zvyklé na vyučovací hodiny, přestávky,
zvonění. Ale žáci s hravostí sobě vlastní to už za
uplynulý měsíc zvládli. Při vyučování střídají
často činnosti, učí se hravou formou. Už si našli
i nové kamarády. Pochopili rozdíl mezi mateř-
skou a základní školou a můžou hrdě říct:
„Jsme školáci!“

Paní učitelky 1. tříd 

Zářijové výlety našich žáků
Pod hladinou Vltavy
Začátek školního roku letos děti z II. C a III. C
zahájily netradičně – v akváriu. Viděli jsme tam
spoustu nejrůznějších sladkovodních ryb, ale
i ryby a živočichy z moře. Děti mohly obdivovat
obrovského kapra a sumce. Nad vchodem se na
nás hrozivě díval žralok. Na památku si pak vět-
šina dětských návštěvníků zakoupila kamínek
s obrázkem rybičky pro štěstí.

Ivana Kundrátová a Nikol Kvapilová, 
třídní učitelky

Botanická zahrada
S dětmi ze III. A a III. B jsme se vypravili do
Botanické zahrady, kde jsme společně strávili
nádherné dopoledne, protože svítilo sluníčko
a obloha byla bez mráčků. Pro děti jsme měly
připravené úkoly, které začaly plnit už cestou do
Botanické zahrady. Připomněli jsme si dopravní
značky, dopravní situace a bezpečnost v měst-
ském provozu. Poznávali jsme květiny, stromy
a keře, na hřišti si děti vyzkoušely přírodní



nástroje a jejich zvuky, na vyhlídce zase pozná-
valy pražské stavby. Příjemný čas jsme také strá-
vili na piknikové louce s dobrou svačinkou od
maminek. 

Petra Novotná a Martina Krejcárková, 
třídní učitelky

Hurá do Mirákula!
Během letošních prázdnin jsme se s paní učitel-
kou ze IV. C rozhodly, že si během prvního škol-
ního týdne zorganizujeme v pátek adaptační
výlet do parku Mirákulum v Milovicích u Prahy.
Děti měly plnou hlavu prázdnin a zážitků, na
učení neměly ani pomyšlení, přišel nám nový
žák do třídy, a proto tento výlet byl podle mého
názoru skvělý nápad, jak děti příjemněji aklima-
tizovat. Děti jsme rozdělili do skupin tak, aby se
obě třídy navzájem poznaly. Užívali jsme si
v labyrintu, v hradech s tajnými a temnými
chodbami, navštívili některá zvířata, skákali
jsme do dálky jako veverka, zajíc či liška, ská-
kali jsme na „mega skákací bouli“. Vyšlo nám
perfektní počasí a celý den jsme si parádně
užili. Řekla bych, že všichni vzpomínáme na
tento den s úsměvem na tváři.

Hedvika Dolejšová a Miloslava Coufalová, 
třídní učitelky

Vědecký jarmark
Dne 10. 9. se konal na Vítězném náměstí
v Praze Vědecký jarmark pořádaný nejen pro
školy, který navštívila naše třída IV. B. Děti měly
možnost zavítat na desítky stanovišť připrave-
ných např. od ČVUT, VŠCHT, ŠKODA AUTO,
Nestlé, Danone, UK – Matfyz, Kriminalistického
ústavu atd. Největší úspěch měly různé pokusy,
jízda na segwayi, výroba vlastních bonbonů,
vyzkoušení si, jak se sedí ve formuli a mnoho
dalších. Děti pracovaly v malých skupinkách
a svůj úkol vzaly opravdu zodpovědně. Díky,
děti, bylo to moc fajn!

Hedvika Dolejšová, třídní učitelka

Barvám neutekla ani ZŠ U Parkánu
V sobotu 13. září se v Praze v Bohnicích usku-
tečnil první ročník pětikilometrového zábavného
běhu Barvám neutečeš. Do celého projektu se
ve velkém zapojila i celá ZŠ U Parkánu, která
běh podpořila před akcí, během akce, ale také
po akci. Podstatou běhu Barvám neutečeš je, že
běžci vybíhají v čistých trikotech a na každém
kilometru na ně tzv. sypači sypou syté duhové
práškové barvy. Úkolu sypačů se s velkou ver-
vou a velkým nadšením zhostili žáci VII., VIII.
a IX. tříd, ale také učitelé. Všichni se v den akce
stali nepostradatelnou součástí týmu, zadaných
úkolů se zhostili na výbornou a užili si skvělý
den plný legrace a barev. Tímto bych velmi ráda
poděkovala všem, kteří se akce účastnili a akci
podpořili. Ráda bych také poděkovala celému
vedení ZŠ U Parkánu za skvělou podporu, kole-
gům za výbornou asistenci a reprezentaci naší
školy, rodičům za vedení dětí ke sportu
a v neposlední řadě i skvělým žákům, bez kte-
rých by akce nebyla to, co byla. Doufám, že se
nám v letošním školním roce podaří zrealizovat
ještě mnoho sportovních projektů, při kterých si
užijeme spoustu legrace a společné spolupráce.

Michaela Hrbková, učitelka TV

Informace 
z fotbalového 
oddílu
Měsíc září ve znamení náborů malých fotbalistů
V měsíci září jsme připravili dvě velké náborové
akce, a těmi byly Dny otevřených dveří spojené
s náborem ročníku 2009 a mladších do Fotba-
lové školičky. Těší nás velký zájem o tuto ško-
ličku a máme nově přihlášených třicet dětí.
Fotbalová školička je však i v průběhu celého
roku otevřená novým zájemcům.
Druhou akcí bylo sportovní dopoledne pro naši
Základní a Mateřskou školu, která proběhla dne
17. 9. Akce byla financována z grantu Fotbalo-
vého svazu ČR, který náš oddíl jako jeden ze
čtyř vybraných pražských klubů získal. Více
samostatný příspěvek. 

Sportovní výsledky
Máme radost z mládežnických týmů Starší pří-
pravky – ročník 2004 a Starších žáků, kteří jsou
jednoznačně první ve svých skupinách. Mladší
dorost „A“ zatím také neprohrál, ale na kontě
má dvě remízy, a tak je „pouze čtvrtý“. Muži
„C“ se s trenérem Jirkou Černým dočkali ve
čtvrtém zápase konečně výhry a Muži A z dvou
posledních venkovních zápasů přivezli čtyři
body.

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice

Září – měsíc náborů
Děti ze školky a školy si vyzkoušely fotbal pod
taktovkou trenérů Ďáblic
Pražský fotbalový svaz se stejně jako všechny
ostatní fotbalové svazy zapojil do kampaně
FAČR (Fotbalové asociace ČR) „Můj první gól“,
v rámci které probíhá na území celé ČR 
tzv. „Měsíc náborů“. V Praze byly v rámci této
kampaně osloveny čtyři fotbalové kluby, mezi
nimi i SK Ďáblice.
Ve středu 17. září si tak mohli žáci první
a druhé třídy místní základní školy a žáci
posledního ročníku mateřské školy vyzkoušet,
jak vypadá fotbalový trénink. Celkem 176 dětí
se ve středu rozeběhlo po našem hřišti
a vyzkoušelo si různé fotbalové metody, některé
formou hry, jiné naostro – třeba střelu na
branku – a že některým to šlo velice dobře.
Protože pro některé děti může být klasický fot-
balový trénink dost dlouhý, snažíme se některé
dovednosti s dětmi trénovat formou různých

her, při kterých si děti ani nemusí uvědomit, jak
jsou pro jejich fotbalový rozvoj důležité. A tak
uběhly plánované dvě hodiny – mnohým dětem
se ze hřiště ani nechtělo odcházet. Za odměnu
si pak každé dítě ze školy odneslo nějakou
malou školní pomůcku, na děti ze školky pak
čekal pytel bonbónů. Jako vzpomínku na svůj
první trénink každý dostal pamětní foto svého
týmu (své třídy).
Této akce se zúčastnili i zástupci Pražského fot-
balového svazu a výsledek hodnotili velice
kladně. I pro nás je toto krásné ocenění naší
práce, když si uvědomíme, že se náš fotbalový
oddíl zařadil mezi čtyři kluby, kterým byla tato
akce nabídnuta. Veškeré náklady této akce hra-
dila FAČR.
Pokud se Vašemu dítěti náš zkušební fotbalový
trénink zalíbil a chcete s ním zkusit fotbal
závodně, neváhejte a přijďte za námi na hřiště
v době našich tréninků:
ročníky 2006 – středa od 17.30 hod.
a v pátek od 17 hod.
ročníky 2007 – středa a pátek od 17 hod.
ročníky 2008 – úterý a čtvrtek od 17 hod.
mladší (fotbalová školička) – čtvrtek od 17 hod.
To, že měsíc září – měsíc náborů – je za námi,
neznamená, že s fotbalem už nemůžete začít –
naopak – přijďte kdykoli. Dokud nám počasí
dovolí, trénovat budeme na hřišti (Kokořínská
400), jakmile se přihlásí zima, přestěhujeme se
do tělocvičny naší základní školy. 
Tak, co vy na to?

Za fotbalový oddíl SK Ďáblice 
Aleš Sládek, sekretář
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103 Ládví–Ďáblice 103 Ďáblice–Ládvípondělí–pátek so–ne pondělí–pátek so–ne

345 Ládví–Ďáblice

368 Ládví–Ďáblice

345 Ďáblice–Ládví

202 Mazurská–Ďáblice 202 Ďáblice–Mazurskápondělí–pátek so–ne pondělí–pátek so–ne
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Kalendárium
10. a 11. října Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Ďáblice
a hl. m. Prahy

12. října od 14 hodin Požehnání dokončené kopie sochy sv. Václava
a dvou rozpracovaných soch andělů. Sochy budou vysvěceny vel mistrem
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Mgr. PharmDr. Josefem
Šedivým, O.Cr . Prohlídka a posvěcení se bude konat v dílně restaurátora 
na adrese K Ovčínu 11/46 (opravený dům naproti radnici). 
Všichni zájemci o tuto slavnostní událost jsou srdečně zváni.

14. října od 15 hodin Šípková Růženka – pohádka 
divadélka Víti Marčíka

23. října prezentace projektu Barevné dny v sále ZŠ

Mše v ďáblické Kapli Nejsvětější
Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní 
každý sudý týden, začátek mše 
je vždy v 10:30 hodin. 
Před každou bohoslužbou je možné 
přistoupit ke svátosti smíření. 
2. listopadu v 10.30 hod. bude
v ďáblické Kapli Nejsvětější Trojice 
a sv. Václava mše svatá za zemřelé.
Potom bude společná modlitba u pomníku vedle školy za vojáky, 
kteří padli v 1. světové válce.
www.kapledablice.cz

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

Program na říjen a listopad
Otevírací doba
Říjen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20–22, čtvrtek 
13.30–15.30,20–22, neděle 14–16 hodin. 
Středa 29. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13.30–15.30 hodin.
Listopad: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30,19–21, neděle 14–16 hodin. 
Neděle 16. 11. a pondělí 17. 11. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
6. 10. Ing. Miroslav Jakeš: Špicberky – po stopách českého plárníka
na meteorologických stanicích.
13. 10. Ing. Jiří Polívka: Radiové oči astronomů.
10. 11. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Turistické perly Kolumbie.
24. 11. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Ekologické problémy hvězd
aneb odkud pocházejí chemické prvky ve vesmíru.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
20., 27. 10. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
3. 11. Slunce a stíny.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, 
neděle 14–16. Pondělí 20. a 27. 10. 20–21 za jasného počasí.
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle
14–16. Pondělí 3. 11. 20–21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 1. 10. do 10. 10. a od 29. 10. do 31. 10.; 
od 1. 11. do 9. 11. a od 27. 11. do 30. 11.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po oba měsíce. 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 19 do 20 hodin (říjen), od 18 do 19 hodin
(listopad) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěv-
níků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozoro-
vání oblohy nebo promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 
středa 29. 10., otevírací doba 10–12, 13.30–15.30 hodin.
10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
14.15 hodin – Pohyby Země a čas.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce.

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 19. 10. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko.
Neděle 23. 11. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí doplněno pozorováním 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.

Kosmetické studio Mirka
Šenovská 687/17, Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 604 674 362,
www.kosmeticke-studio-mirka.webnode.cz

• Kosmetické ošetření dle typu pleti
• Depilace (obličej, tělo)
• Diamantová mikrodermabraze
• Manuální lifting obličeje
• Chemický peeling
• Vizážistika 

(denní, společenské a svatební líčení)
• Masáž celého těla
• Přístrojová lymfatická masáž
• Slevy pro stálé zákazníky
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