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O čem jednala rada městské části
15. jednání dne 11. 5. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 3;
• cenovou nabídku společnosti Jiří Fišer na výsadbu, údržbu a kácení
stromů ve výši 38.510 Kč;
• cenovou nabídku společnosti Jiří Fišer na výsadbu keřů v parku U Prefy
ve výši 10.672 Kč;
• cenovou nabídku společnosti A.LT Architekti na projektové a inženýrské
činnosti – doplnění dokumentace pro provedení stavby o audio pro sál,
a to ve výši 18.000 Kč bez DPH;
• povolení předzahrádky restaurace na Růžku, a to na dva měsíce.

Zprávy z radnice

16. jednání dne 25. 5. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• zahájení jednání o změně trasy linky 349, která Ďáblicemi pouze projíždí, a pověřila starostu a zástupce podnikat kroky pro zajištění opravy,
případně generální rekonstrukce Ďáblické ulice;
• návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2014.
Rada vzala na vědomí:
• zápis z jednání Komise životního prostředí a výstavby;
• zápis z jednání Kontrolního výboru.
Rada MČ po projednání schválila:
• cenovou nabídku společnosti Architekti Headhand s.r.o. na přípravu
podkladů pro grant Nadace Proměny, a to ve výši 18.000 Kč bez DPH;
• cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah
v nově rekonstruovaných, dispozičně měněných prostorách ZŠ, a to ve
výši 286.157,48 Kč s DPH.
Rada projednala:
• návrh na opravu neprůjezdné části cyklotrasy z Ďáblic směrem na Zdiby
v lokalitě Statková; možnost úpravy chodníků, resp. obrubníků pro snazší
přejezdy kočárky či vozíky do Březiněvsi podél ulice Ďáblická.
Rada MČ byla informována:
• o nutnosti vybavit nové třídy a šatny nábytkem (lavice, židle,
šatní skříňky);
• o návrhu na úpravu provozní doby v knihovně v Ďáblicích –
úterý odpoledne, pátek dopoledne.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz –
Zápisy z jednání rady v roce 2015

4. veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice dne 13. 5. 2015
Rozpočtové opatření č. 1 a 2 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice
na rok 2015 byla pro projednání schválena.
Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8.
Mgr. K.Soukupová byla odsouhlasena předsedou obvodního soudu
a zastupitelé ji zvolili do funkce přísedící OS pro Prahu 8.
Prodej pozemku parc. č. 62/2 v k.ú. Ďáblice. Zastupitelstvo MČ
po projednání schválilo prodej pozemku o výměře 63 m2 za celkovou
cenu 285.000 Kč.
Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo
schválilo výši odměn neuvolněným zastupitelům ve znění Nařízení vlády
č. 52/2015 Sb..
Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelstvo pověřilo starostu MČ uzavřením rámcové smlouvy na dva
roky se společností Bonsoft s.r.o., v ceně do 1.311.000,40 Kč bez DPH.
Informace starosty a zastupitelů:

• složení Komise Životního prostředí a dopravy – paní Dohnalová
informovala o nové člence komise, paní Zuzaně Remišové;
• k možnosti restaurování zvonu v kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava –
pan starosta informoval o možnosti získání sponzorského daru na
obnovu zvonu v Ďáblicích;
• k cyklostezce – pan starosta informoval o možnosti propojení
a financování cyklostezky v rámci hl. m. Prahy;
• k dokončení komunikace a osvětlení v ul. Červencová a přilehlých
ulicích – pan starosta informoval o tom, že probíhají jednání o dokončení
uvedených ulic a jejich osvětlení;
• k opravě komunikace U Červeného mlýnku x Blata – pan starosta
odkázal na pana Tomance, člena komise výstavby a investic, který se
problémem zabývá;
• o nových stavebních pracích na Blatech v k. ú. Čakovice – pan starosta
informoval o zahájených nových stavebních pracích na Blatech v k.ú.
Čakovice a o spolupráci se starostou MČ Čakovice ohledně informací
o uvedených stavbách.
Diskuze. V rámci diskuze občanů vystoupil pan Rexa a diskutoval se
zastupiteli MČ o výběrových řízeních na přestavbu školy, zateplení školy,
nového pracovníka ÚMČ na referát životního prostředí, o soudních
sporech vedenými MČ a o novém webu MČ.
Zastupitelé dále diskutovali o fungování Městské policie v obci
a o nových „modrých autobusech“ projíždějících obcí.
Ing. Mgr. Sládek informoval, že valná hromada SK Ďáblice schválila
od 1. 7. 2015 nový název fotbalového klubu na SK Ďáblice z.s.,
předsedou klubu zůstává pan Michal Mošnička.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz –
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

Odstávka tepla a teplé vody
v bytových domech v Ďáblicích
Na 19.–25. července oznamuje Pražská teplárenská
přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody
(www.ptas.cz).
Úřad městské části Praha-Ďáblice
přijme na plný pracovní úvazek zaměstnance
na pozici TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
Hlavní náplní práce je
• Technická správa budov
• Koordinace údržby veřejného prostranství
• Odpadové hospodářství
• Péče o životní prostředí
Více informací o pozici a podmínkách výběrového řízení
poskytne tajemník ÚMČ na telefonu 283 910 723–5
nebo e-mailu michal.traurig@dablice.cz
Uzavírka přihlášek do 26. 6. 2015.
Zveme vás na 5. veřejné zasedání zastupitelstva,
které se bude konat ve středu 17. června od 18 hodin
v naší ZŠ. Projednáván bude mj. závěrečný účet
hospodaření MČ Ďáblice za rok 2014.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
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Přístavba a přestavba ďáblické školy
• náš projektant Ing. arch. Václav Škarda (atelier K2)
dokončil kompletní projekt přístavby a přestavby v celém
„vysněném“ rozsahu (viz dřívější články a besedy) včetně
nového řešení společných prostor přízemí (dnes jídelna, chodby a školní
sál), funkčního propojení všech budov školy ve všech patrech a venkovního ateliéru na střeše;
• jsou shromážděna všechna potřebná odborná stanoviska dotčených
institucí;
• je dokončen návrh výtvarného (barevného) řešení budov školy;
• projektant zahajuje práce na projektové dokumentaci potřebné
pro výběr stavební firmy;
• práce probíhají podle časového předpokladu.
1. etapa přístavby a přestavby – výstavba nových dvou tříd
a šaten pokračuje podle plánu
• zatímco si pan školník užívá po práci zasloužený odpočinek v nově
opraveném školním bytě, v jeho dřívějším rajonu, v jižním přízemí budovy
školy, jsou v plném proudu stavební práce, jejichž cílem je připravit pro
nový školní rok dvě nové třídy a šatny;
• tato etapa má samozřejmě svoje platné stavební povolení, staveniště je
od prostor školy odděleno bezpečnostní zdí, vznikl nový velký vchod do
školy splňující všechny požární a bezpečnostní předpisy;
• je připraven návrh barevného řešení nových šatních skříněk, bylo
poptáno pět dodavatelů školního nábytku, Rada a Zastupitelstvo hlavního
města Prahy projednávají naší žádost čerpat peníze účelově uvolněné
na výstavbu školy také na první část nového vybavení školy;
• velmi děkuji panu Ing. Žďárskému a jeho stavební firmě Krostav s.r.o.
za bezproblémovou a profesionální spolupráci – práce probíhají podle
stanoveného plánu a smlouvy.
Stavba „Zázemí parku Ďáblice“ (dříve hospoda U Krále Holce)
se zatím neprobudila ze zimního spánku – omluva
• po mnoha výzvách a neúspěšných pokusech vůbec začít jednat a sjednat nápravu ve věci plnění smlouvy a ve snaze zamezit příštím škodám se
rada MČ rozhodla jednostranně odstoupit od smlouvy se stavební firmou,
která ve výběrovém řízení získala zakázku podáním nejnižší nabídky;
• o dalším osudu stavby vás budeme informovat v dalších číslech
Zpravodaje;
• omlouvám se všem uživatelům parku i kolemjdoucím sousedům
za smutný pohled na staveniště a za mírné omezení pohybu v parku.
Nové Ďáblice – konečně budou ulice Červencová a Srpnová po
deseti letech osvětlené, silnice dokončené a zkolaudované
• nebylo to jednoduché, ale snad nic nezakřiknu, když prohlásím, že náš
dlouho prosazovaný a očekávaný cíl je na dohled;
• mnoho kritického již bylo ve zpravodaji k výstavbě lokality Nové Ďáblice
(etapa I.) napsáno, nyní se chci již dívat do budoucnosti a přeji si, aby
právě probíhající stavba byla včas a řádně dokončena a začala konečně
sloužit novoďáblickým sousedům;
• stejný cíl sledujeme a stejný slib sousedům chceme naplnit také
v lokalitě Pod Hájem.
UPOZORNĚNÍ – Program Čistá energie Praha 2015
Rada hl. m. Prahy opět schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či
bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie
Praha 2015. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým
osobám. Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí
deseti let.
Pravidla nastavená v posledních letech zůstala zachována. Program se
týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta
pro podání žádosti je vymezena termínem 8. 6. – 30. 9. 2015. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová
smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na
webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze
získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu, další informace
k dotacím: www.portalzp.praha.eu.

Dotace se vztahuje na: přeměnu neekologického topného systému ve
prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechodu na centrální
zásobování teplem; náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla); náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních
palivových produktů); náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy,
plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický
kotel, plynový kotel nebo CZT); rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností – výměna původního plynového kotle za
nový (plynový či elektrický); ohřev vody a přitápění solárními kolektory;
využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové
produkty).
Dotace se nevztahuje na: topný systém využívající topný plyn, elektřinu
nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové
půdní vestavbě; přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění; topný systém, který konstrukčně umožňuje
spalovat i neekologická paliva; mobilní klimatizační jednotky; ekologický
zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.
Změny v pražské integrované dopravě – Ďáblicemi projíždí, ale
také pro naši potřebu zastavuje během celého dne výrazně
větší počet autobusů než v minulém roce – je to pro nás špatná
nebo dobrá zpráva?
• na výrazně změněnou situaci v příměstské dopravě, která ale již tradičně také dopravně obsluhuje Ďáblice, jsem společně s kolegy Martinem
Lonekem a Táňou Dohnalovou upozornil jak mnohé občany, tak všechny
zastupitele a všech se ptám, jak u sebe a ve svém okolí vnímají zkrácené
intervaly a větší počet Ďáblice obsluhujících autobusů na jedné straně,
ale také zvýšení intenzity dopravy zejména na Ďáblické ulici na straně
druhé?;
• po shromáždění potřebných údajů jsme připraveni s vámi na veřejném
setkání celou záležitost projednat (odhaduji podzim 2015) a dohodnout,
co/jak/v jakém rozsahu jménem Ďáblic chceme dále hájit a navrhovat;
• k dispozici mám také informace o petici Ládví není autobusák, s jejími
organizátory jsme si vyměnili názory i zkušenosti a slíbili pokračování
v jednání;
• do té doby budeme rádi za vaše postřehy a názory, které nám
osobně předáte, nebo pošlete mailem do sekretariátu starosty
(vladana.prokopova@dablice.cz), rádi s vámi promluvíme také
osobně nebo po telefonu 283 910 723-4.

Zprávy z Ďáblic

Ze zápisníku starosty

Svaz městských částí hlavního města Prahy pracuje,
spolupracuje a rozrůstá se
• naše městská část je členem tohoto svazu již od svého založení v roce
2012, po komunálních volbách 2014 se k nám přidala velká skupina dalších MČ, celkový počet členů je nyní již 25 městských částí reprezentovaných svými starostkami/ty ... rosteme co do počtu, kvality práce i vlivu;
• hlavní témata práce posledních dnů jsou změna financování městských
částí podle spravedlivějšího a realitě lépe odpovídajícího modelu
financování;
• zajištění účasti při vyjednávání modelu financování městských částí
pro rok 2016;
• financování škol;
• daň z nemovitosti (jediná daň, jejíž výběr je převáděn do rozpočtu
městských částí);
• účast městských částí na sociální bytové politice města;
• pražské stavební předpisy.
Vítání ďáblických občánků – poděkování
• přestože bych mohl oddávat, tato tradice u nás v Ďáblicích není zavedena a zatím ani není o takovou službu zájem;
• o to více si ale užívám každé setkání s nově narozenými ďáblickými
občánky, za což i letos patří velký dík organizátorům akce – členkám
sociální komise B. Tranové, J. Tomkové, L. Veselé, J. Kacovské, J. Uchytilové
i fotografovi P. Veselému;
• nevím, co je příčinou, ale letošní setkání mi obzvláště uvízlo v srdci
a tak mi dovolte, abych ještě jednou i touto cestou poděkoval všem za
milé setkání a popřál hodně zdraví a ochrany krůčkům našich nových
malých sousedů.
Miloš Růžička, starosta
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Anketní otázka pro zastupitele

Zprávy z Ďáblic

Čtenáře Ďáblického zpravodaje by zajímalo, jak jste spokojen/a
se svou dosavadní činností zastupitele v tomto volebním
období; v čem by se dala podle Vašeho názoru vylepšit vzájemná spolupráce mezi zastupiteli a vedením obce; co považujete za svůj dosavadní úspěch či neúspěch v činnosti
zastupitele; co byste rád/a prosadil/a za změnu...)?
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Tatjana Dohnalová – zastupitelka (Volba 2010)
Nové volební období pro mne znamená změnu. Z dřívějšího člena Rady
MČ je ze mne „jen“ zastupitel. S tím souvisí i změna ve vnímání dění na
radnici. Zjišťuji, že se nyní ke mně dostává méně informací, než tomu bylo
dříve a jako aktivní zastupitel s tím mívám občas problém. Kdybych našla
na webu informace, které bychom mohli mít veřejně přístupné pro
všechny, nemusela bych se na radnici tolik dotazovat. Přínosem pro obec
by mohlo být i větší zapojení zastupitelů při projednávání připravovaných
investičních akcí, např. formou pracovních setkáních zastupitelů.
Jako předsedkyně Komise životního prostředí a dopravy mám dost práce
a starostí o vzhled naší obce. Často se na mne lidé obracejí se svými podněty i kritikou stavu zeleně, chodníků. Někoho trápí situace v dopravě,
mnohé nepořádek na některých místech v obci. Se zástupcem starosty
řešíme i zalévání nově vysazených stromů a keřů. Již téměř půlroční
neexistenci zaměstnance na úřadě určeného pro tyto úkoly sice nahrazuje
pan tajemník, ale určitě ne dostatečně, právě vzhledem ke svým dalším
úkolům. Byla bych proto velice ráda, kdyby byl náš úřad co nejdříve zorganizován tak, aby zvládal řešit úkoly, které se na něho z mnoha stran
hrnou, a rostla spokojenost občanů s jeho prací, a tím i spokojenost
s vedením naší obce.
Bylo by dobré a prospěšné více otevřít radnici občanům. Např. přehled
o veřejných zakázkách, o uzavřených smlouvách, nejen zveřejnění návrhu
rozpočtu, ale i průběžné jeho čerpání, to vše by mohlo být k dispozici na
webu, včetně podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva, aby se s nimi
mohli seznámit všichni občané. Třeba by vzrostl jejich zájem o veřejná
zasedání. Dále bych uvítala, aby se Ďáblický zpravodaj stal veřejným prostorem pro všechny občany obce, a aby se v něm více objevovaly samostatné příspěvky dalších zastupitelů, nejen odpovědi na otázky redakce.
Tomáš Dvořák – radní (hnutí Starostové a nezávislí)
Se svou činností zastupitele nemohu být spokojen, protože práci pro obec
jsem schopen v rámci časových možností, které mi 24hodinový den
poskytuje, dávat 20-30hodin měsíčně. To neposkytuje dostatečný prostor
pro to, kolik práce bych případně chtěl odvést, resp. kolik by jí bylo třeba
udělat. Vzhledem k členství v radě, kde se řeší široké spektrum problémů,
mi na práci na konkrétních úkolech již velký časový prostor nezbývá.
Zároveň to máme v Ďáblicích nastaveno tak, že radní musí, pokud se
nechce stát terčem poměrně nepříjemné kritiky (čehož jsem si za minulé
volební období užil až dost), pracovat za pevnou sazbu 1977 Kč měsíčně
(plus 156 Kč na dopravu), ať je počet odpracovaných hodin jakýkoliv.
Spolupráce by se dala vylepšit zejména v tom, pokud by se zastupitelé,
často aktivní pouze na některých zasedáních zastupitelstva, zajímali
o některé problémy i v průběhu celého roku, případně průběžně přispívali
i k jejich konkrétnímu řešení a nezaměřovali se jen na kritiku práce druhých. Chápu však, že je to pro mnohé z hlediska časových možností problém a pro některé i problém filozofický, neboť se pasovali do role opozice,
která tu přeci není od toho, aby věci posouvala kupředu, ale tvrdě kritizovala (ne že by to občas nebylo potřeba).
Za svůj dosavadní největší úspěch v minulém volebním období považuji
kompletní bezproblémové zajištění akce přestavby přízemí pavilonu
modré školky na dvě třídy základní školy. V tomto volebním období fakt,
že stále nacházím časový a myšlenkový prostor pro práci zastupitele, resp.
radního. Za neúspěch lze považovat stagnující výstavbu zázemí parku
v centru obce, ovšem s přesvědčením, že na stávajícím stavu ze strany
městské části zásadní chyby nevidím, leda by nám mohlo být vyčítáno, že
jsme postupovali v souladu s platnými zákony.
Osobní ambice politického typu na změny nemám, věcně se v rámci naší
volební kandidátky a práce v radě snažíme prosazovat a aktivně provádět
desítky větších či menších změn, které by měly vést k lepšímu životu

v Ďáblicích. Za zcela zásadní považuji přestavbu a přístavbu školy s připravovanou stavbou nového obecního domu a komplexní záměr revitalizace širokého prostoru kolem hvězdárny.
Tomáš Kužma – zastupitel (ANO 2011)
Ve funkci zastupitele jsem krátce přes půl roku. Jako jednu z hlavních priorit, které se za tu dobu udály, bylo schvalování rozpočtu městské části.
Rád bych k tomuto bodu podotkl, že jako jediný zastupitel jsem vypracoval protinávrh k návrhu finančního odboru a finanční komise. Tento protinávrh respektuje programové priority, které hnutí ANO jasně deklarovalo
před volbami ve svém programu.
Při sestavování rozpočtu jsem kladl důraz na střídmost. Šetření na horší
časy je jediná správná věc v okamžiku, kdy tušíme, že do pár let zmizí
polovina příjmů MČ ve formě dotace za skládku. To je také jeden
z důvodů, proč jsem ve svém návrhu nepodpořil stavební akci s názvem
„Zázemí ďáblického parku“. Dodnes mi nebyla sdělena jasná koncepce
využití tohoto díla.
Stejně je tomu u výdajů za přípravné práce na stavbu multifunkční
budovy pro účely nové radnice, ordinací, pošty a jiných. Domnívám se, že
tato plánovaná stavba zdaleka nepřinese takový užitek, jaký do ní bude
třeba investovat.
Co se týče výdajové stránky, jako první v pořadí jsem navrhl ponechání
loňské výše příspěvku pro TJ Ďáblice, poté co jej finanční komise navrhla
snížit. Tento jediný bod z mého protinávrhu se podařilo prosadit.
Věřím, že do budoucna bude více takovýchto kompromisů mezi koalicí
a opozicí. Kompromisů, které budou ku prospěchu vám – občanům
Ďáblic.
Závěrem mi dovolte vám popřát klidné období letních prázdnin plné
nezapomenutelných zážitků. Ať už budete dovolenou trávit doma, na
chalupě nebo v zahraničí dbejte především na bezpečnost a zdraví sebe
a svých blízkých.
Pavel Niebauer – zastupitel (Pro Ďáblice)
Chtěl bych hned v úvodu s potěšením konstatovat, že s novým volebním
uspořádáním zastupitelstva se uklidnila atmosféra na veřejných zasedáních, jednání jsou více konstruktivní a méně konfrontační. Při jednáních
není patrné, jaké politické uskupení ten který zastupitel reprezentuje
(a tak by to mělo v malé komunální politice být). To si myslím je na první
pohled pozitivní změna. V některých okamžicích mě až „vadí“, že zastupitelstvo schvaluje některé body jednomyslně. V pluralitě názorů se skrývá
pokrok. Většina zastupitelů jsou zkušení „matadoři“ z předchozích volebních období, kteří (mě nevyjímaje) již rezignovali na prosazení změn v jednání zastupitelstva a mlčky tolerují stávající stav. A tak bylo pro mě
povzbudivé vyslechnout názor kolegy p. Soukupa, který (služebně nejmladší) se nespokojil (zcela oprávněně) s kvalitou a včasností podkladů
k projednávaným bodům. Obdobně se vyjádřil za veřejnost p. Rexa. V této
oblasti má vedení obce (zejména tajemník) ještě rezervy a určitě je prostor pro zlepšení. Chápu, že v současném personálním obsazení úřadu
a množství úkolů, co na sebe vedení obce vzalo, to nemá pan tajemník
jednoduché. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že je věcí každého
zastupitele, aby se aktivně zajímal o projednávaných bodech zastupitelstva. No, a u veřejnosti chápu vedení úřadu, co by se snažilo, když veřejných zasedání zastupitelstva se zúčastňují tytéž 4 osoby a ostatním
spoluobčanům Ďáblic je program zastupitelstva lhostejný.
Přesto se domnívám, že zastupitelstvo je jakousi správní radou úřadu
a vedení úřadu by mělo chovat k ní větší míru pokory a snažit se 4krát
do roka (kdy se koná zpravidla zastupitelstvo) poskytnout plný servis.
Dále je mi líto, že zastupitelé nevyužívají prostoru, který jim nabízí Ďáblický zpravodaj a nepublikují své názory, postřehy a komentáře k dění
v obci anebo projednávaným bodům v zastupitelstvu (samozřejmě za
současného respektování statutu ĎZ). A tak nezbývá redakční radě ĎZ
než jim aktivně klást otázky a doufat, že na ně odpoví. Je to zřejmě jeden
z mála způsobů, jak prezentovat práci zastupitele, která v očích veřejnosti
může být značně zkreslená. Když se to povede (a většina nebo snad
všichni zastupitelé publikují své názory) v tomto nebo některém z příštích
vydání ĎZ zpravodaje, budu to považovat i za svůj dílčí úspěch.
Přeju všem čtenářům Ďáblického zpravodaje krásné léto.

Barbara Tranová – zastupitelka (hnutí Starostové a nezávislí)
1. Velmi mě potěšilo, že jednání zastupitelstva probíhají v atmosféře vzájemné vstřícnosti všech přítomných, a diskuse jsou vcelku konstruktivní.
2. Od našich uvolněných zastupitelů bych ocenila pravidelné stručné
informování o tom, jak se vyvíjejí rozpracované projekty většího rozsahu,
jako např. rekonstrukce a zateplování školy, stavba zázemí parku

Akce 115. výročí SDH Ďáblice a 50 let
od založení ďáblického kina
aneb „kakaová skvrna velikosti
mexického dolaru“
V pátek 15. květny proběhla na volném prostranství před bývalým
ďáblickým kinem akce s odpoledním programem pro děti, v rámci které
připravili ďábličtí hasiči pohoštění a soutěže pro naše nejmenší. Děti si
mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchové pistole, zásah na cíl z hasičské
proudnice a další aktivity, za které byly odměněny sladkostmi.
Po západu slunce ve 20:45 následoval malý výlet do historie svépomocí
realizované stavby ďáblického kina formou AV prezentace, který nám
připomněl doby, kdy byli místní lidé ochotni věnovat hromadně svůj čas
a um ve prospěch společné věci.
Ve stejném stylu jsme si připomněli výročí našeho slavného „prvního
československého paneláku“ v ulici U Prefy 25, do kterého se první
nájemníci stěhovali již na začátku
toho samého roku 1965 a který
díky zdařilé rekonstrukci pláště
v roce 2009 stále skvěle slouží
svému účelu.
Díky plodné spolupráci MČ Ďáblice
s Národním filmovým archivem
následoval zlatý hřeb večera, projekce digitálně obrazově i zvukově
zrestaurovaného filmu „Limonádový Joe aneb Koňská opera“ z filmově velmi plodného roku 1965
(režie Oldřich Lipský, full HD kopie,
rozlišení 1920x1080 ve formátu
Cinemascope 1:2,35), kde jste
mohli být svědky skvělých hereckých výkonů špičkových českých
herců té doby.
I když jsme byli nuceni přesunout
tuto akci z původně plánovaného

U Holců, projekt multifunkčního domu v centru obce, Ďáblické rezidence,
Koňská louka, soud s firmou A.S.A. a další, o kterých nemáme ani tušení.
Tyto informace bych uvítala v Ďáblickém zpravodaji a na webu obce, aby
byly přístupné všem občanům. Myslím si, že nedostatek informací dává
prostor spekulacím a pomluvám, a že větší přehled občanů o tom, na čem
pracuje vedení obce, by pozitivně ovlivnil celkovou atmosféru v obci.
3. Nemohu se zatím pochlubit žádným úspěchem či neúspěchem. Jsem
ráda, že od podzimu se do práce sociální komise zapojily 3 nové členky,
ale mrzí mě, že některé akce, které pro občany připravují komise, navštíví
jen malý počet lidí.
4. Jako zastupitelka bych ráda pomohla vytvořit a zprovoznit nové
webové stránky obce, od kterých si slibuji kromě snadného přístupu
občanů k informacím také příležitost pro živější komunikaci mezi občany,
úřadem a zastupiteli, a větší zapojení občanů do života obce.
Martin Tumpach – radní (ČSSD)
Jako nedávno jmenovaný zastupitel jsem zažil zatím dvě zasedání zastupitelstva. Zároveň jsem se stal radním, a tak se ke spolupráci s vedením
obce nemohu nepodjatě vyjádřit, to ponechám svým kolegům zastupitelům. Samozřejmě se na mne mohou kdykoli obrátit nejen oni, ale
i občané Ďáblic.
Jsem potěšen, že všechny zastupitele motivuje k jejich práci společný cíl,
vytvoření příjemného prostředí pro život a k neshodám, snižujícím efektivnost těchto činností dochází jen vyjímečně.
Na zasedání zastupitelstva panuje uvolněná atmosféra a mikrofon je
k dispozici jak zastupitelům, tak i občanům Ďáblic, a tak má každý
možnost vznést dotaz, připomínku či podnět.
Jaké si to v Ďáblicích uděláme, takové to zde budeme mít.
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Čestmír Štuka – zastupitel (hnutí Starostové a nezávislí)
Příjemně mě překvapili lidé v zastupitelstvu. V podstatě nezávisle na tom,
za koho byli zvoleni. I za této příznivé konstelace však nebývají jednání
zastupitelstva jednoduchá. Představy o tom, JAK dosáhnout nejlepšího
výsledku se často liší a dohodnout se není snadné. Když se pak schůze
protáhne k desáté hodině večerní, probouzejí se ve mně monarchistické
sklony.
Myslím, že jako obec máme v podstatě štěstí. Vedení obce bere svou
práci jako poslání a pokouší se v této službě uštvat. Ta přemíra práce souvisí i s neúplným obsazením míst na úřadě, což by se mohlo v dohledné
době trochu srovnat, neboť sekretářka starosty byla právě přijata.
Řeší se i nové webové stránky obce. Bylo na čase, protože na těch starých
se fakt nedá nic najít.
Hodně mě mrzí zničení archeologické lokality poblíž „Spojů“. Ve Zpravodaji se o tom psalo. Obec na to bohužel nemá téměř žádný vliv, ale vymazat minulost obce je barbarství. Nejsme první, kdo tu bydlí. Krajina byla
osídlená již dávno před námi. Měli jsme unikátní možnost se o našich
předchůdcích něco dozvědět.
Jinak se mi zdá, že se jako obec máme celkem slušně. Svou roli hraje i to,
že starosta je i městským radním. Ono se to nezdá, ale je to pro obec
velká výhoda. Takže si myslím, až na ty komedianty u čarodějnic, zažívá
obec docela dobré časy.

termínu 29. 5. o celých 14 dní dříve kvůli jiné akci plánované na toto
datum, stále se našlo dost milovníků filmu, kteří i přes nízkou večerní
teplotu setrvali až do konce projekce po 23. hodině večerní.
Osobní poděkování: Petr Kohout (hlavní organizátor akce), Filip Mareš,
Petr Jirků, Pavel Krejčí (SDH Ďáblice-realizace her pro děti a občerstvení),
Hana a Leona Macháňovy (AV prezentace Kino + Panelák), Karel Bezušek
(Startproduction-technické zajištění), Martin Harčarik (Mikenopa-AV
zajištění), Jiří Forejt a spol. (NFA).

Dále děkuji všem divákům jménem organizátorů akce za účast a slibuji,
že tuto akci budeme v příštích letech opakovat, nejlépe v pozdějším
červnovém či červencovém termínu.
Zkontrolujte si prosím svá zápěstí, zda tam nenajdete kakaovou skvrnu
velikosti mexického dolaru.
Přeji vám všem hezký začátek léta 2015
Martin Lonek, zástupce starosty
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Přivítali jsme nové občánky
Za chladného a větrného dne 27. května se konalo v Obecním domě slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic. Setkání zahájila paní Barbara
Tranová, předsedkyně sociální komise. Srdečně přivítala pana starostu
MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičku, všechny přítomné a hlavně nejmladší
„ďábličáky“. Šest chlapečků, tři holčičky a jeden smíšený pár dvojčátek.
Sál v Obecním domě byl slavnostně vyzdoben a na stolech bylo připraveno malé občerstvení.
Děvčata Karolína a Štěpánka Večerkovy a Veronika Žemličková připravila
krátký hudební program pod vedením maminky paní Terezy Večerkové.
Na začátku zazněl slavnostní „Pochod“ od G. F. Händela a později děvčata zazpívala hezkou písničku „Mravenčí ukolébavku“ od J. Uhlíře
a Z. Svěráka.
Oficiálního přivítání a předání pamětního listu se ujal pan starosta se
slavnostní starostenskou trikolorou na hrudi. Popřál novým občánkům
a jejich rodičům hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojeného života u nás
v Ďáblicích. Tato slova srdečně potvrdil celý sál potleskem. Maminky
dostaly květinu, tátové vítací pamětní list a miminka růžový či modrý
ručníček s vyšitým jménem a s místem bydliště. Následovalo fotografování a neformální zábava. Bylo to milé setkání.
Jak čas letí, to všichni víme, a tak přikládám pro pobavení historické
fotografie asi z roku 1957 také z vítání nových malých „ďábličáků“.
Poznáte se na nich někdo?
Blanka Šťastná

Senioři už vědí, jak na to
Naši senioři reagovali na pozvánku sociální komise a patnáct se nás sešlo
ve středu 3. 6. v parku „U Holců“. Pokud ještě nevíte, tak v parku místní
úřad vybudoval pro své občany prostor s cvičebními stroji. Sociální komise
nám zajistila instruktáž, jak co nejlépe a správně používat jednotlivé
stroje, aby našemu zdraví byly k prospěchu a neublížily nám. Instruktorka
Petra Hanzová nám vysvětlila, že stroje jsou vymyšlené tak, aby procvičily
klouby, posílily svaly a protáhly celé tělo šetrným způsobem, a že jsou
vhodné i pro rehabilitaci. Upozornila nás, abychom při nastupování
a vystupování dávali dobrý pozor a nejprve se dobře drželi. Potom jsme
všichni jednotlivé stroje vyzkoušeli. My, kteří pravidelně cvičíme již několik
let, budeme jistě získané informace v letních měsících využívat, a stroje
začneme používat. Dík patří sociální komisi, která se o nás seniory tak
dobře stará.
Daniela Tůmová

V sobotu 30. května se v parku U Holců konal již 3. ďáblický bleší
trh. Účast obyvatel byla velmi nízká, takže se dá říci, že prodejců
bylo více než nakupujících. Nezbývá než doufat, že si i tato akce
najde časem své příznivce.
-red-

Konec „DOBY TEMNA“
v Nových Ďáblicích
Od 25. května probíhá dlouho očekávaná finalizace povrchu komunikace,
vjezdů a travnatých ploch v ulicích Červencová, Srpnová a Zářijová včetně
osvětlení.
V rámci akce je realizováno následující:
• osazení červené (vjezdy na parcely) a šedé (chodník) zámkové dlažby –
pouze na místech uvedených v projektové dokumentaci, kterou najdete
na stránkách obce: www.dablice.cz
• 2 parkovací stání v ulici Červencová (asfaltový beton/šedá zatravňovací
dlažba)
• realizace travnatých ploch včetně zatravnění
• dokončení elektrických rozvodů a osazení lamp veřejného osvětlení
Konec stavby je plánován nejpozději
31. srpna 2015. V průběhu stavby
bude omezena dopravní obslužnost
dotčených pozemků, avšak vždy
pouze po dobu nezbytně nutnou
k realizaci konkrétní části díla.
Obyvatele Nových Ďáblic prosím jménem MČ Ďáblice o trpělivost. Stavba
probíhá ve vašem společném zájmu.
Informace o akci. Investor: hl. m.
Praha – OMI (Odbor městského investora). Zhotovitel: Strabag, a.s.
Kontakt na stavbyvedoucího (ve dnech stavby mezi 7:30–17:30 hod.):
pan Martin Kovář, mob: 725 368 034, e-mail: artin.kovar@dsp.cz
Případné e-mailové dotazy na pana Kováře prosím vždy v kopii směřujte
též na adresu martin.lonek@dablice.cz pro rychlejší vyřízení.

Martin Lonek, zástupce starosty

KNIHOBUDKY – nový fenomén
V roce 2009 v americkém městě Hudson nainstaloval Todd Bol
první pouliční knihovničku na památku své matky, vášnivé čtenářky. Již o rok později začínají tyto lokální knihovny vznikat po
celém světě. V roce 2013 vzniklo prvních sedm i v Praze z vyřazených telefonních budek. Velkou oblibu ovšem získaly také ty
ve formě velké ptačí budky na kůlu. Do projektu se záhy zapojila další města, dnes mají své knihobudky např. Ústí nad
Labem, Roztoky u Prahy, Týnec nad Sázavou, Srubec a další.
Jak tyto mini-knihovničky fungují, jsem se zeptala pracovnice
Městské knihovny v Týnci nad Sázavou.
„Naše knihobudky jsme ve městě uvedli do provozu v červnu 2014.

Používání zábavní pyrotechniky na území hlavního města Prahy řeší
Vyhláška 42/1999 hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Tato vyhláška zakazuje používání zábavní pyrotechniky třídy I a II
na celém území Prahy, s výjimkou několika vyjmenovaných lokalit.
V Ďáblicích platí tento zákaz plošně. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je
Silvestr a Nový rok.
Ve znění této vyhlášky je velmi důležité právě omezení zákazu na zábavní
pyrotechniku třídy I a II. V praxi to znamená, že omezení se vztahuje
pouze na volně prodejné pyrotechnické výrobky, jako jsou např. prskavky
a bouchací kuličky či petardy (třída I) a dále také různé rachejtle, římské
svíce a dýmovnice (třída II). Na ostatní pyrotechniku vyšších tříd se tato
vyhláška nevztahuje a její využití při ohňostrojích tak není městem regulováno. To však neznamená, že pyrotechniku vyšších tříd lze využívat kdekoliv a kdykoliv beztrestně. Již samotné pořízení je spojeno s nutností mít
průkaz odpalovače ohňostrojů nebo dokonce povolení Českého báňského
úřadu. Ohňostroje nesmí být provozovány v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských
zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Rovněž se nesmí zapomínat na rušení nočního klidu.
Michal Traurig, tajemník MČ

...chci zjistit vlastníka pozemku
Tato praktická znalost se může hodit nejen k tomu, když si chcete
pozemek pronajmout, navrhnout odkup nebo zjistit odpovědnou osobu
nebo instituci za stav pozemku, ale doporučuji si jednou za čas
ověřit u vlastních pozemků, zda je v Katastru nemovitostí všechno
zapsáno tak, jak má být.
V minulosti již byly zaznamenány podvody s vlastnictvím nemovitostí,
které právoplatné vlastníky nemile překvapily. Nahlížení do Katastru
nemovitostí je jednoduché a zdarma. Navíc je možné nahlédnout přímo
z počítače připojeného k internetu. Pokud znáte název katastrálního
území a parcelní číslo pozemku, zadáte je do formuláře Katastrálního
úřadu na této adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx.
Další z možností je „ruční“ vyhledání parcely v mapovém systému
Marushka. Po zadání adresy http://nahlizenidokn.cuzk.cz kliknete
levým tlačitkem myši na poslední z řady obdélníků s vyobrazenou mapou
a kompasem a nápisem „Zobrazení mapy“. V dalším kroku kliknete levým
tlačítkem myši na nápis „Zobrazit přehledovou mapu ČR“ v šedém poli,
přibližně vlevo uprostřed. Zobrazí se nové okno s mapou ČR. Pomocí
přibližovacích nástrojů vlevo nahoře si požadovanou parcelu přiblížíme.
Pro lepší orientaci v mapě lze jako podklad zobrazit letecký snímek (ikona
s nápisem „Katastrální mapa + ortofoto“). Při dostatečném přiblížení se
ve středu každé parcely objeví její parcelní číslo. Levým tlačítkem myši
klikneme na ikonu s písmeny KN v dolní části obrazovky (u kurzoru myši
se objeví otazník), dále klikneme na parcelní číslo požadované parcely
v mapě. Zobrazí se nové okno prohlížeče, které žádá zadání kontrolního
kódu. Kód opíšeme z obrázku nad vepisovacím oknem a potvrdíme tlačítkem „pokračovat“. Následně se zobrazí informace o parcele, včetně
vlastníka, případných věcných břemen či způsobu ochrany.
Martin Tumpach

Vyrobil je místní truhlář a od samého počátku vzbudily velký
zájem obyvatel. Fungují jako bezplatné knihovny, kde si lidé
mohou knihu půjčit, věnovat, vyměnit nebo si ji vzít napořád.
Zájem je i o časopisy. Dáváme sem i vyřazené knihy z naší knihovny. Na zimu jsme je chtěli původně uklidit, ale pro velký
zájem dospělých i dětí nakonec zůstaly venku i přes zimu.
Po roce provozu jsou stále bez závad a nezaznamenali jsme ani
žádný projev vandalismu. Snažili jsme se je umístit na místa,
kde je větší frekvence obyvatel, jedna je např. u autobusového
nádraží, další před základní školou a před městským úřadem.“
Jejich význam je také estetický a kulturní, slouží jako místo k setkávání
a zároveň propaguje město. Nesporným plusem je zvýšený zájem o čtení.
Jana Ouředníčková

Zprávy z Ďáblic

Co dělat, když chci pořádat ohňostroj...
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Zprávy ze školy a školky

Ať je zima nebo léto,
nejsme líní, zvládneme to!
Škola v přírodě. Každému z nás se asi vybaví
jiné vzpomínky. Někomu první dny bez rodičů
nebo pusa od spolužáka, když pedagogické oko
není na dohled. Nevím, jaké konkrétní vzpomínky mají naše děti, my učitelé máme za
sebou pět dní na plný úvazek, jak už to tak
bývá. Přestože předpovědi počasí nebyly zrovna
příznivé, nakonec se ukázalo, že i Norové se
mohou mýlit.
Vyrazili jsme 18. 5. v počtu osmdesáti žáků druhého stupně a sedmi učitelů. Nutno dodat, že
téměř stejný počet dětí se s námi v pátek vrátil
do Ďáblic. Hotel Kořínek, ležící na rozhraní
západních Krkonoš a Jizerských hor, nám
poskytl vše, co jsme potřebovali a očekávali.
Příjemné ubytování a krásné prostředí.
Nedostatkem pohybu jsme rozhodně netrpěli.
Už první den jsme si udělali malou procházku
do okolí k rozhledně a muzeu Járy Cimrmana.
Abychom využili dobrého počasí, vyrazili jsme
hned v úterý na celodenní výlet k Mumlavským
vodopádům. Ve středu jsme navštívili město
Liberec a IQ Landii Science Centre, místo plné
interaktivních expozic ze světa vědy a techniky.
I my dospělí jsme si našli expozice, které nás
zaujaly. Večer jsme uspořádali Talentmánii,
kterou vyhrála vokální skupina z šesté třídy.
Čtvrtek pak byl dnem sportovních aktivit na
hřišti zakončený táborákem a diskotékou.
Těch pár dní uteklo jako voda. Vrátili jsme se
opálení, někteří z nás bohatší o pár kilogramů
a některé děti o novou zkušenost, že do kopce
se musí šlapat :-)
Sylvie Barčíková
a Viktor Černohorský, učitelé 2. st.

Ve středu 22. dubna bylo ve třídě Ptáčků rušno
až do pozdních odpoledních hodin. Co se tam
dělo? Maminky společně se svými dětmi
„slavily“ DEN MAMINEK.
Slavily společným tvořením z FIMO hmoty. Děti
si za pomoci šikovných rukou svých maminek
vytvářely šperk, zdobily lžičku nebo vyrobily
magnet. Zkušená lektorka paní Monika Bíbová
na vše dohlížela, radila, chválila a povzbuzovala. Některé maminky napekly dobroty, po
kterých se jen zaprášilo a byl i čas na chvilku
popovídání si při čaji nebo kafíčku. Děti odcházely domů spokojené a opravdu mohly být na
své pestrobarevné výtvory pyšné. Maminky si
snad tento den také užily, a tak se budeme těšit
na další společné setkání.
Paní učitelky z Ptáčků

Jaký byl květen
ve školní družině?
V hlavní budově se připravují nové třídy pro
naše budoucí prvňáčky, a tak se rozdělila družina na mladší a starší. Prvňáčci a druháčci své
prostory ve škole, určené pro školní družinu,
vyměnili zejména za hřiště u lékárny a prostory
v přízemí modrého domečku mateřské školy.
Školní klub, III. a IV. třídy, které zůstaly v hlavní
budově, mají možnost poznat, jaké je to s družinou ve školce, až od 16 hodin.

Na červen, kdy už budou děti i vychovatelé opět
podle pravidelného rozvrhu, je pro děti v družině připraveno několik společných akcí a závěrečné sportovní odpoledne na místním
fotbalovém hřišti.
A pro děti, které s námi zůstanou ve škole až
do konce června, je připraven pestrý program.
Věříme, že se jistě nikdo nudit nebude.

Vychovatelé ŠD

KMD na posledním představení
V úterý 26. 5. 2015 šel Klub mladého diváka
na poslední čtvrté představení, a to do Divadla
ABC ve Vodičkově ulici. Zhlédli jsme představení
Voskovec + Werich Revue, lístky jsme dostali
do třetí řady, tak jsme dobře slyšeli a viděli.
Představení začalo vysvětlením historie divadla
tím, že herci předváděli vývoz písku, na kterém
později divadlo stálo. V+W si pronajali prostory,
v kterých začali hrát své vlastní hry. Celkem jich
napsali přes třicet a hudbu k nim složil Jaroslav
Ježek. Současné představení bylo napsáno
k výročí narození dvou velkých velikánů, kteří
letos slaví 110 let od jejich narození. V hlavních
rolích si zahrála třeba Veronika Gajerová, Lucie
Pernetová, Vasil Fridrich, Radim Kalvoda a další.
Celé představení se nám velice líbilo.
A teď malé ohlédnutí za předchozími představeními. Jako první jsme viděli představení Věštkyně, vraždy a jasnovidci v Divadle Rokoko,
druhé představení bylo vánoční s názvem
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
v Divadle v Dlouhé. Na předposlední divadlo
jsme se jeli podívat do Divadla Spejbla
a Hurvínka. Moc se těšíme na příští rok.
Všechna představení se nám líbila.

Matěj Vondřich, školní redaktor z VIII. A

Čtete anglické knihy? My ano...

Kouzelné dopoledne Broučků

Dne 27. května navštívili žáci sedmé, osmé
a deváté třídy naší školy Oxford Bookshop knihkupectví v centru Prahy, kde se zúčastnili speciální interaktivní lekce zaměřené na čtení
anglické literatury s porozuměním. Žáci měli
také možnost spolupracovat s rodilým mluvčím.

Třída Broučků prožila při návštěvě Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích velkou kouzelnickou cestu kolem světa. Letěli jsme
kouzelným letadlem a v každé zemi, kterou
jsme navštívili, jsme poznali originální kouzlo.
Po představení nás opravdový autobus odvezl
zpět do mateřské školy, kde děti plné zážitků
kouzlily ještě jednou, tentokrát ve snu při odpoledním odpočinku.
Třídní učitelky Pavla Truhlářová
a Eva Vondrášková

Děti byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých
pracovali se dvěma různými knihami – The
Wrong Trousers a Sherlock Holmes. Měli ovšem
také příležitost prohlédnout si širokou nabídku
cizojazyčné literatury, která pro ně byla připravena. Vyučující, která vedla seminář, byla velice
spokojená s jazykovou úrovní našich žáků, jejich
znalostmi a způsobem vzájemné spolupráce.
Můžeme tedy říci, že se jednalo o velmi příjemné dopoledne. Děkujeme za vše nakladatelství Oxford University Press.
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Co se dělo u Ptáčků?

Vyučující anglického jazyka

Již několik let bývá v květnu zvykem, že třídy
vyjíždí do škol v přírodě. Nejinak tomu bylo
i letos. Od konce dubna se postupně třídy s učiteli a vychovateli vystřídaly ve školách v přírodě,
převážně v oblasti Českého ráje. A tak se aktivity školní družiny proměnily v odpolední program školy v přírodě. Soutěžilo se, sportovalo,
slaňovalo, jelo na koloběžkách i na raftech,
tančilo, ale i poznávalo.

Dne 20. 5. třídy 1. B a 1. C vyjely na sportovní
výjezd na Malou Skálu. Po příjezdu do penzionu
NECO následoval odpolední program v lanovém
centru. Pro děti bylo připraveno pět překážek
různé náročnosti. I přes nepřízeň počasí se
všechny děti s tímto úkolem vypořádaly statečně. Druhý den pobytu jsme vyrazili na hrad
Vranov – Pantheon. Děti cestou plnily stezku
odvahy a další dobrodružné úkoly. Odměnou
po náročném výstupu byla nádherná vyhlídka
do okolí. Na nádvoří nás čekalo překvapení
v podobě práce řezbáře a kováře. Děti nejvíce
zaujala práce kováře. Odnesly si na památku
hřeb, na jehož výrobě se podílela celá třída.
Odpoledne následoval výlet na horských koloběžkách po známé cyklostezce do Dolánek.
Počasí nám tentokrát přálo, a tak se jelo veseleji. V pátek na děti čekaly sportovní soutěže na
téma „Čtyřlístek“. Každý si odnesl zlatou
medaili. Před odjezdem jsme ještě stihli malou
procházku k řece. Výjezd se vydařil a všichni
společně jsme si to užili.

V termínu 18.–22. 5. jsme strávili s našimi třídami 5 dní v Českém ráji – konkrétně v penzionu U Peštů v Roudném u Frýdštejna.
Program jsme měli velmi nabitý. Děti si mohly
vyzkoušet geocaching (dnes velmi populární

Třídní učitelky 1. A a 5. A

Škola v přírodě tříd IV. A a V. B
Třídy IV. A a V. B se vydaly strávit první květnový
týden v krásné přírodě Hanušovické vrchoviny.
Za útočiště jim posloužila Severomoravská
chata. Všech 38 žáků potom během jediného
týdne prožilo mnoho dobrodružných i humorných příhod, které doprovázely celý program.

Třídní učitelky 1. B a 1. C

Škola v přírodě IV. B a IV. C

a horolezeckou stěnu. Tu jsme si užili náramně
všichni. Návštěva Votrubcova lomu pod Kozákovem se nám také líbila. Během pobytu nechyběly ani soutěže, spousta her a měli jsme
i tombolu, výrobu mističek z keramické hmoty,
vylepšení triček, vycházky do okolí a poznávání
jiné přírody, než je kolem nás v Praze. Sedm dní
uteklo jako voda a my všichni máme krásné
vzpomínky na školu v přírodě s 5. A a 1. A.

V pondělí to bylo poznávání okolí a stavění lesních domečků. V úterý výlet do vesnice Podlesí,
sběr materiálu na herbáře a devítikilometrová
procházka hlubokými lesy. Ve středu tvorba
panáčků z přírodních materiálů, savování triček
a sedmikilometrová projížďka na koloběžkách,
kterou vydatný déšť změnil v nezapomenutelný
zážitek. Ve čtvrtek návštěva lanového parku
v Dolní Moravě, kde děti vyzkoušely nejen svoji
zdatnost na lanových překážkách, ale také svoji
odvahu na třináctimetrové houpačce Big Swing.
Večer pak naši školu v přírodě zakončilo hraní
pohádkových scének a táborák s opékáním špekáčků. V pátek jsme potom rodičům předávali
děti unavené, ale zdravé, spokojené a plné
dojmů a zážitků.

Šárka Witisková, třídní učitelka IV. A

Vyskeř – brána Českého ráje
Na škole v přírodě se nám moc líbilo. Utekla
rychle, hned první den při poznávání okolí jsme
navštívili vrch s kaplí sv. Anny nad obcí Vyskeř,
kde jsme bydleli. Po cestě domů jsme sbírali
rostliny, které jsme použili při výrobě herbáře.
V den výletu pršelo, tak jsme museli změnit
trasu. Navštívili jsme zámeček Humprecht

Je fajn mít rodiče,
kteří škole pomáhají
Třída III. A se byla 20. května podívat, jak funguje provoz na výjezdové stanici Záchranné
zdravotnické služby v Mělníku, jaké je její vybavení a v čem práce záchranářů spočívá.
Jak je pro lidi důležitá práce lékařů a sester, jak
si přivolat první pomoc nebo které telefonní
číslo vytočit – to vše jsme se naučili ve škole.
Je to ale nesrovnatelné s vlastním zážitkem
z chodu Záchranné služby. Kluky nadchlo vybavení sanitky, různé přístroje, rychle polohovatelné lehátko a hlavně heliport, slečny zase
zaujalo používání dlah a krčních límců. Všichni
se nám velmi ochotně věnovali. Nezapomenutelný byl okamžik, kdy se uprostřed výkladu
rozeznělo vyhlášení výjezdu k pacientovi. Než
jsme se stačili nadechnout, bylo lehátko zpět
v sanitě a ta vzápětí odjížděla za pacientem.
Ta rychlost byla neuvěřitelná.

Ani po výjezdu sanitky jsme se nenudili. Paní
doktorka Maříková si pro nás připravila praktický kurz první pomoci. Vyzkoušeli jsme si na
figurínách oživování, zopakovali jsme si, jak
zastavit krvácení, i jak pomoci kamarádovi,
kterému se stal úraz.
Všem se nám na návštěvě v Záchranné službě
Mělník líbilo. Za nevšední zážitek moc děkujeme paní doktorce Maříkové, mamince
Viktorky.
Třídní učitelka M. Krejcárková a třída III. A

Zprávy ze školy a školky

Sportovní výjezd třídy 1. B a 1. C

hledání tzv. „kešek“ podle GPS navigace), střílely z luku a laserové pušky. Asi nejvíc adrenalinovým zážitkem byl základní výcvik na raftech
na malém jezírku, kde se naučily ovládat raft,
používat správně pádla, být v souhře, spolupracovat a být jako tým na jedné lodi. Během volných chvil jsme se zabývali tématem Člověk
a jeho zdraví, děti pracovaly ve skupinách, diskutovaly o různých oblastech a argumentovaly
své názory. Zaměřili jsme se i na duševní zdraví
– děti vybarvovaly mandaly, zpívaly mantry
a zažily hudební tvořivou dílnu. Také jsme
samozřejmě byli na celodenním výletě v krásné
přírodě, spatřili jsme půvabné výhledy, zdolali
jsme nemalé překážky (hlavně ty kopcovité).
Ve středu večer jsme si užili parádní diskotéku
a poslední večer jsme trávili společně u ohně
opékáním vuřtů. Myslím si, že děti mají na co
vzpomínat.
Třídní učitelky IV. B a IV. C
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Výročí 2015

Jak se žilo v prvním paneláku
v minulém století
Zhlédnutí prezentace výstavby prvního panelového domu v Praze při akci
uspořádané naší městskou částí ke 115. výročí dobrovolného hasičského
sboru, 50. výročí otevření kina a 60. výročí dokončení výstavby panelového domu, v nás s manželem probudilo vzpomínky na dobu, kdy jsme
v tomto domě bydleli (můj manžel s krátkou přestávkou od roku 1955,
já od roku 1978).

Výstavba paneláku začala současně se třemi třípodlažními cihlovými
domy v Davídkově ulici. Probíhala ale podstatně rychleji. Po nastěhování
po prázdninách se spolužáci mého muže divili, že tam bydlí, že ta krabička se brzy zřítí, neboť celá obec pozorovala, jak výstavba probíhá.
První obyvatelé domu v přízemí byli Petlanovi, Kouřilovi, Vomáčkovi,
rodina Tajovských (domovnický byt). V prvním patře bydleli Kejzlarovi,
Řehánkovi, Líbalovi a Wimmerovi, pod střechou pak Olejníkovi, Čejkovi,
Česalovi a Dohnalovi. Někteří z původních obyvatel tam žijí dodnes.
Všichni se radovali z klidného prostředí plného zeleně, než začátkem
60. let bylo rozhodnuto na místě bývalé cihelny, 15 m od vchodu do
domu, umístit panelárnu Prefa. Proto také ten název ulice U Prefy (dříve
Mírová, původně Švecova). Co obnášelo bydlení v těsné blízkosti takového podniku je nabíledni. Prach, cement na oknech, hluk přes 90 dB,
vibrace, kdy drnčelo nádobí na poličkách. Těžká nákladní auta odvážející
panely přijížděla již kolem páté hodiny ráno a v zimě běžely motory po
celou dobu čekání, než se otevřely brány panelárny. Kolem poledne každý
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den úprk s dětmi na kopec za hvězdárnu, protože v té době se „pekly“
panely, dusal se beton a hluk a vibrace se nedaly vydržet ani za zavřenými okny. Když se plnily zásobníky cementu, horem se valila oblaka
cementu směrem k domu.
Panelový dům, nazývaný také výzkumák, měl od začátku závady, které se
projevovaly zatékáním do bytů kolem oken, pod parapety i mezi panely.
V zimě se srážela voda uvnitř na zdech v místnostech v okrajových
bytech, často se tvořila i plíseň. Odjezd na víkend s předpovědí dešťů znamenal návrat domů s vytíráním podlah pod okny i sušením koberců.
Pozoruhodné byly stropy v některých místnostech, ale i na chodbách
domu, které se skládaly z betonových ozdobných kazet. V pokojích položené parkety ve čtvercích se bohužel časem uvolňovaly. Značnou část
předsíně zabíraly velice praktické vestavěné skříně až do stropu, takže
spousta úložného prostoru, ale také možnost nechtěně poslouchat
sousedy, protože propojení bytů těmito skříněmi tuto možnost při jejich
otevření nabídlo. Byty 3+1 i 2+1 byly vyprojektovány velice pěkně, velké
pokoje přes 20 m2 byly nesrovnatelné s později projektovanými byty
na sídlištích.
Kvůli malému tlaku vody tekla voda v 1. a 2. patře pouze pozdě večer,
v noci a brzy ráno. Běžně jsme napouštěli v té době vanu, abychom měli
vodu, až přijdeme domů z práce. V automatických pračkách se pralo
v noci nebo dolévala voda z kbelíku, kterou jsme si přinášeli ze suterénu,
kde byl tlak vody lepší.
V suterénu byla totiž
sprcha, kterou jsme také
někdy využili a pobíhali
v domě v koupacích pláštích. Někdy se stalo, že jsme
roztočili kohoutky, abychom
nachytali vodu do hrnců, až
začne na chvíli téci, zapomněli na to a byla potopa
i u sousedů pod námi.
V létě ve večerních hodinách jsme se závistí pozorovali z oken, jak zaměstnanci
Prefy hadicemi s plným proudem vody myjí obrovské nádoby na betonovou směs určené na výrobu
panelů a u nás doma ani kapka vody. Žádná balená voda k dispozici
samozřejmě v té době nebyla, jen minerálky.
Ve 2. patře na stěně (právě za naším obývacím pokojem) visela obrovská
expanzní nádrž, která při vyšším tlaku v kotli dole v kotelně, kde se topilo
koksem, vibrovala, valila se z ní pára, takže nebylo na chodbě vidět na
krok. Dokonce se stalo, že obyvatelé museli jednou opustit své byty,
neboť kotel v kotelně byl přetopený, kotelna zamčená a nádrž na stěně
držela už jen silou vůle.
V suterénu domu byla kromě kotelny také prádelna, sušárna, zmíněná
sprcha, veřejná knihovna a sklad civilní ochrany.
Než se zavedl do Ďáblic zemní plyn, používali jsme na vaření propan
butan a obrovské láhve s plynem byly umístěny z boku domu ve zděném
přístřešku. Jak bezpečné to bylo, snad není třeba ani zdůrazňovat.
Několikrát se stalo, že láhve netěsnily a ucházel plyn.
Panelový dům, ostatně jako všechny státní byty, spravoval Obvodní podnik bytového hospodářství Praha 8. Péče o něj také podle toho vypadala.
Teprve po listopadu 1989, když péči o něho převzala obec, začala se
situace zlepšovat. Ovšem důstojné a rezidenční bydlení si nakonec museli
nájemníci zajistit sami odkoupením domu od obce a následně vlastními
velkými investicemi do rekonstrukce domu. Vzniklo Bytové družstvo
U Prefy. Majitelé bytů se o dům vzorně starají pod vedením předsedkyně
družstva (dcera pana Wimmera, na jehož návrh dům vznikl). Je to vidět
nejen zvenku, ale i když vstoupíte dovnitř.
V roce 2001 jsme se z domu odstěhovali, ještě v něm pak kratší dobu
bydlela dcera. Ale vzpomínky na bydlení v nás zůstávají hodně hluboko,
vždyť jsme tam vychovali obě naše děti. Přejeme všem současným obyvatelům, ať jsou s bydlením spokojeni a ti, co mají okna směrem do
Ďáblické ulice, ať bedlivě ochraňují park i pro budoucí časy.

Jindřich a Táňa Dohnalovi

Rozhovor

Pane Němečku, ve vašem zlatnictví visí
na stěně List tovaryšský z roku 1932, kde
se potvrzuje, že František Němeček složil
„s prospěchem výtečným“ tovaryšskou
zkoušku v „umění zlatnickém a klenotnickém“. Jak dlouhou tradici má toto
umění ve vašem rodu?
Tradice zlatnictví počala v roce 1932, kdy se
můj otec vyučil a do znárodnění pracoval
v tomto oboru. Pracoval spolu s mou matkou,
která byla leštičkou drahých kovů.
K obnovení tradice došlo v roce 1994 zde
v Ďáblicích a byli jsme velmi rádi, že se toho
oba rodiče dožili a v začátcích nám mohli
pomáhat.

v počtu zákazníků, jejich nároků nebo
jejich vkusu?
Převážně máme stálé zákazníky z celé Prahy,
kteří se k nám rádi vracejí a též doporučují naše
služby svým známým. Frekvence zákazníků je
kolísavá, i přesto se drží na stálé úrovni.

Vaše zlatnictví ďábličtí občané dobře
znají, působíte tu spolu s manželkou již
mnoho let. Za tu dobu se Ďáblice hodně
změnily – žije tu více lidí, zlepšilo se
dopravní spojení, Ďáblice již nejsou periferií. Pozorujete i vy nějakou změnu

Umění zlatnické klade velké nároky na
jemnou motoriku rukou a na zrak. Proto
se chci zeptat, jak relaxujete.
Nejraději oba relaxujeme na chalupě v Podkrkonoší. Lyžujeme, plaveme a chodíme s pejsky na
procházky.

Upozornění na výskyt
mšice smrkové
u stříbrných smrků

a silně opadávají • mšice strom napadá od
spodních pater ke špičce a od středu stromu
ven • na stromě zůstane pouze letošní jehličí –
přírůstky • stromy je možno ošetřit insekticidně
přípravky, které nejsou nebezpečné pro včely:
Mospilan 20 SP, Gazelle, Substral Careo Ultra –
koncentrát proti škůdcům, Calypso 480 SC
• ošetřování má smysl u těch stromů, kde je
zachován dostatek zeleného jehličí • na přežití
napadených smrků má vliv zdravotní stav
stromu, vývoj počasí, lokalita a stáří • přemnožení mšice smrkové zřejmě způsobily dvě mírné
zimy, podobná kalamita ještě nebyla zaznamenána.
Prosíme proto občany, aby sledovali stříbrné
smrky nejen na svých zahradách, ale i ve svém
širším okolí a o rezavění smrků informovali
pana tajemníka na úřadě.
(Podrobnosti najdete na http://www.zahradacentrum.cz/clanky/nahled/417-invaze-msiclikviduje-stribrne-smrky.)

Na severu Čech, ale také na
Roudnicku, začaly v minulých
týdnech usychat stříbrné smrky,
někdy i pichlavé, napadené mšicí
smrkovou. Nyní se již i v Ďáblicích
objevily usychající stříbrné smrky.
Převzali jsme následující informace ze Zpravodaje pro Horní
Jiřetín, kde již s touto chorobou
několik týdnů bojují: stromy
napadl přemnožený škůdce, a to mšice smrková
(Elatobium abietinum) • nepoškozené (nebo jen
lehce napadené stromy) lze ošetřit postřikem
• odborníci se přiklánějí k tomu, že se tím úhyn
stromu pouze oddálí • postřikem lze hlavně
ochránit smrky, které ještě napadené nejsou
• nenapadené smrky lze ochránit i hojnou zálivkou • barva jehličí se mění na rezavě hnědou

Žlutá republika
Ještě v roce 1980 se v naší zemi pěstovala
řepka olejka na cca 64 000 ha půdy. V okolí
naší obce rostla kukuřice, obilí, mák nebo
cukrová řepa. Ale již v roce 2013 bylo touto
plodinou oseto téměř 400 000 ha polí, tj. přibližně 16% všech osevních ploch. Není sporu
o velkém společenském významu této zemědělské plodiny, z které se kromě tradičního řepkového oleje vyrábí kosmetické produkty, mýdla,
prací prostředky, výlisky semen se využívají jako

Blíží se doba dovolených a někteří naši
spoluobčané si budou chtít přivézt
hlavně z orientálních zemí šperky
„zaručeně zlaté“ se „zaručeně drahými
kameny“ za opravdu „nízkou cenu“.
Co byste jim poradil?
„Každá rada těžká“, někdo se pochlubí
s výhodnou koupí, někdo zapláče po našem
zjištění, že naletěli. Proto nelze doporučit
kvalifikovanou radu.
Jana Rexová

Zprávy z Ďáblic

Redakce Ďáblického zpravodaje tentokrát
oslovila zlatníka a soudního znalce v oboru
drahé kovy a kameny pana Jaroslava Němečka,
majitele Zlatnictví Němeček, které se nachází
v Ďáblicích na Ďáblické 63/24.

Nová výsadba stromů
Ke konci měsíce května došlo k výsadbě stromů
v ulici Na Štamberku 11 (1x dub), K náměstí 18
(2x lípa srdčitá), Květnová 40 (okrasná třešeň)
a dále k výsadbě pásu keřů u trojice bytových
domů v ulici Hořínecká. Moc děkuji panu Průšovi za poskytnutí vodovodní přípojky na
náměstí, paní Vránové za pomoc se zálivkou
Na Štamberku, paní Dohnalové a rodině Marušiakových za zálivku v ulici k Náměstí. Dovoluji
si tímto poprosit obyvatele domů v okolí Květnové 40, zda by byli ochotni 3x týdně donést
přes ulici kýbl s vodou k nově vysázené třešni.
Nové stromy poznáte podle světlých masivních
ohrádek a zálivkových van vysypaných mulčem.
Aby dřeviny prospívaly, potřebují zálivku
3x týdně do konce měsíce srpna 2015.
Moc všem děkuji a doufám, že vám budou nově
vysázené stromy před vašimi obydlími dělat
dlouhou dobu radost.
Martin Lonek

Komise životního prostředí a dopravy
krmivo pro hospodářská zvířata, pelety z biomasy se využívají k topení. V posledním desetiletí se tedy logicky stala vyhledávanou volbou
českých zemědělců. Díky zákonům EU o biopalivech (olej se stal povinnou příměsí pohonných
hmot) je výborným obchodním artiklem nejen
pro spotřebu v naší zemi, ale i pro vývoz. A tak
se naše česká pole čím dál více odívají do žluté
barvy. Ale jaký vliv má její pěstování na samé
hranici měst a obcí na naše zdraví? Její pyl sice
nepatří k nejsilnějším alergenům díky tomu, že
prachové částice pylu této rostliny jsou

poměrně těžké, ale to není jediné zlo, které přináší. Díky její výsadbě v bezprostřední blízkosti
Ďáblic máme žlutá okna, auta i vodu v bazénech. A její silná vůně také není každému příjemná. Vše se podřizuje ekonomice, jako by na
lidech už vůbec nezáleželo. Přijde ještě někdy
doba, kdy se takovéto plodiny, které nám znepříjemňují život, nebudou moci pěstovat přímo
za dveřmi našich domovů?
Jana Ouředníčková
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Život každého člověka po sobě zanechává svou stopu. U většiny z nás po čase
zmizí, jako by ji zavál saharský písek
a nahradí ji stopy dalších generací.
Ale některé zůstávají mnohem déle.
Jsou to odkazy těch, kteří během svého
života překročili hranice lidské průměrnosti a stali se průkopníky v oblasti vědy,
kultury, umění, mezilidských vztahů
a mnoha dalších lidských činností.
A vzpomínka na ně se ještě dlouho
přenáší v paměti jejich následovníků.

Výročí 2015

Bohumil Šťastný
(1905–1991)

Autoportrét, kolem r. 1930
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V květovém čísle zpravodaje jsme měli možnost
na dobových fotografiích vidět konec války
v Ďáblicích. Některé z těchto pohnutých okamžiků historie zachytil tehdejší významný fotograf, ďáblický občan pan Bohumil Šťastný.
Narodil se 15. 6. 1905 v Praze. Po ukončení
studií na Státní grafické škole v Praze nejprve
vytvářel fotosky (vývěskové fotografie z filmů)
pro filmové ateliéry A-B Barrandov a Kavalírka.
V roce 1926 se stal interním fotografem týdeníku Pestrý týden, který se zařadil po bok
moderních zahraničních magazínů svojí rychlostí ve sdělování informací, objektivitou
a nestranností. Významnou část obsahu věnoval
časopis sportu, celospolečenským událostem,
módním trendům v odívání, automobilismu
a reklamě. Jeho celková podoba byla z velké
části postavena na kvalitních fotografiích. A zde
se stal pan Šťastný pilířem fotografické redakce
a v časopise působil až do jeho zániku v květnu
1945. Poté spolupracoval s dalším významným
časopisem Fotografie.
Nebyla to ovšem pouze práce v redakci, která
naplňovala jeho životní profesi. Dokumentoval
také pražskou kulturní scénu, výstavy
v Mánesu, Uměleckou besedu a život dalších
spolků. Byl průkopníkem netradičních fotografií,
v roce 1928 vytvořil sérii unikátních fotografií
z lékařského prostředí, mezi kterými byly například snímky lidských plodů a mrtvých hlav,
které byly v dalším roce úspěšně prezentovány
na výstavě Film und Foto ve Stuttgartu. Nepřehlédnutelné jsou také fotografie korunovačních
klenotů, které vytvořil v průběhu 2. světové
války. K jeho dalším činnostem patřilo reprodukování uměleckých děl pro nakladatelství Orbis,
Melantrich a další.

Stal se také jedním z prvních fotografů, kteří
začali používat při práci barvu. V té době
vznikla mimo jiné slavná portrétní fotografie
herečky Lídy Baarové.
Je autorem mnoha reklamních fotografií, které
vytvářel ve svém fotoateliéru nejen pro mateřský časopis, ale i pro další významné zákazníky,
mezi kterými bylo Poldi Kladno,
Vítkovické železárny, Moravská
banka, cestovní kanceláře
a obchodní domy. V té době si
také sepsal tzv. Desatero
moderního reklamního odborníka. V druhém bodě píše: „Můj
přínos reklamě bude jasný
a poctivý. Mj. odmítám klamání
a zneužívání obecenstva, zákazníka i dodavatelů.“
Známá je ovšem také jeho práce
pro zahraniční odboj, pro který
vyráběl mikrofilmy s informacemi o pozicích odpalovacích
raket V1 pro československou
vládu v Londýně. Aktivně se
účastnil Pražského povstání,
během kterého vytvořil řadu
unikátních fotografií.
Byl také autorem odborných
publikací, např. v roce 1947
vyšla v nakladatelství Jaroslava
Spousty kniha Zvětšování a vše
co s ním souvisí.
V letech 1932–1948 byl předsedou Českého fotografického spolku, do roku
1965 vyučoval na Státní průmyslové škole grafické v Praze. Ale ani po odchodu do důchodu
nesložil ruce do klína a stal se aktivním členem
ďáblické komunity.
V říjnu 2008 uspořádalo Uměleckoprůmyslové
muzeum Praha v galerii Josefa Sudka úspěšnou
několikaměsíční výstavu fotografií Bohumila
Šťastného. Velkou zásluhu na realizaci výstavy
měla jeho dcera Blanka Šťastná.

Jak ona vzpomíná na svého tatínka?
Tatínek byl optimistický, společenský, velmi
slušný a citlivý člověk. Maminka byla jeho velkou životní oporou. V manželství měli hezký
harmonický vztah, který se promítal do celého
chodu naší rodiny. Jejich manželství vydrželo
61 let.

Jako mladí hrávali na Bulovce volejbal, vlastnili
na libeňském ostrově loďku, jezdili na trempskou osadu Údolí raků u Stránčic.
Chodili často na koncerty vážné hudby a do
Osvobozeného divadla na Voskovce a Wericha,
kteří byli jejich vrstevníci. Tatínek byl pracovně
hodně vytížený, ale pro rodinu si vždy čas našel.
Byly jsme dvě sestry s dost velkým věkovým rozdílem a vyrůstaly jsme spíše jako jedináčci.
V rodině nás vedl k slušnosti,
ohleduplnosti a ochotě pomoci
druhým. Zvláště dbal na naši
češtinu. Musely jsme mluvit
spisovně a nepoužívat tzv. germanizmy.
Celý život měl zájem o vše
moderní. Navštěvoval do pozdního věku odborné výstavy
(Interkamera atd.). Obdivoval
moderní techniku. Např. v roce
1937 si zakoupil filmovou
kameru a promítací přístroj.
Nejen o vánočních svátcích se
u nás promítaly rodinné filmy,
grotesky s Chaplinem, Pepkem
námořníkem atd. Scházely se
u nás děti a někdy i dospělí
z celé ulice, protože televize
byla ještě v plenkách.
Miloval přírodu, malé děti,
knihy a hudbu.
Byl velký radioamatér, hezky
a rád maloval, s velkým zájmem sledoval sportovní utkání, MS nebo přenosy z OH. Znal
názvy květin nejen česky, ale i latinsky atd.
Rád navštěvoval plesy a společenské akce,
kde nezkazil žádnou legraci. V Ďáblicích vedl
úspěšně několik let Klub důchodců, kde promítal filmy a diapozitivy z cest a kde se na jeho
přání nesmělo mluvit o nemocech. Pořádal
společně se sociální komisí výlety, které pečlivě
připravoval a cestou odborně komentoval.
Byl to typický intelektuál s velkým smyslem
pro komiku. Moc rádi na něj s láskou, pýchou
a úsměvem vzpomínáme, nejen my děti,
ale i vnuci a pravnuci. 15. června by se dožil
110 let. Čest jeho památce!

Připravila Jana Ouředníková ve spolupráci
s paní Blankou Šťastnou

Brány kostelů
se otevřely i letos –
brána zámecké kaple
v Ďáblicích také

rozjímání a tichou modlitbu ve ztemnělém prostoru při svíčkách a samozřejmě, jak jinak, byl
připraven také vždy hojně navštěvovaný večerní
koncert. Tentokrát z děl renesanční duchovní
hudby, provedený vynikajícím pěveckým spolkem z jihočeských Kaplic.
Do kaple v Ďáblicích se přišlo podívat 217 lidí,
a kdo nepřišel, může jen litovat. Ale prosím jen
do příštího roku, kdy Noc kostelů opět otevře
své brány pro Vás!
Aleš Pavel Strnad, kostelník

V letošním posledním pátečním večeru máje,
otevřelo své brány 1400 sakrálních objektů
různých denominací celé země, na již tradiční
Noci kostelů. Akce vyhlášená různými církvemi
a Ekumenickou radou církví v ČR byla určena
především pro ty, kdo do kostela běžně
nechodí. Záštitu nad přípravou, průběhem
a propagací akce pak přijalo mnoho osobností
společenského i politického života, kteří se jí
také v mnohých případech sami zúčastnili.

Květnové setkání ve sboru
Církve čsl. husitské

stranou. Za vydatné pomoci jednotlivců z řad
dobrovolníků byl připraven zajímavý doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, tvořivé dílny pro nejmenší, improvizované
výstavky zdařilých kreseb této kaple, které kreslily ďáblické děti a hranými, zpívanými i přednášenými modlitbami z Taizé, inspirované
nezapomenutelnou mezinárodní ekumenickou
akcí v Praze z přelomu minulého a tohoto roku.
Večer byl využit i k informaci o opravě a s ní
spojené finanční sbírce na již dlouho mlčící zvon
kaple. Příchozí se mohli zúčastnit besedy se
členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou Janem Kolouchem o duchovních a charitativních tématech. Večer byla příležitost pro

Fotografie nám ukázaly krásu tamní krajiny,
ovšem připomněli jsme si také, že v té oblasti
byly konány pokusy s jadernými zbraněmi
a obyvatelé pak zápasí s častým výskytem rakoviny (jako příspěvek na pomoc při léčbě jsme
věnovali naši sbírku).
Protože jsme počítali s účastí dětí, byl program
slova a modliteb zaměřen i pro ně. A Bahamy
jsme si přiblížili nejen očima – sestra farářka
Wesleyová připravila i ochutnávku bahamských
pokrmů. Těšíme se na podobné setkání v příštím roce.
J. Mojžíšová

V programech kostelů této noci byly i zcela
netradiční ukázky, které lze v kostelích a jiných
centrech modlitby při běžném provozu zažít jen
stěží. Otvíraly se tam prostory, do nichž se
běžně nepouští nebo ani pustit nemůže.
Na mnoha místech, které se do této zajímavé
akce zapojily, to vypadalo, že tyto vážené
a historické stavby se na chvíli jakoby sklonily
ke svým svátečním i tradičním návštěvníkům
a ukázaly ze sebe to nejlepší.
I naše zámecká kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava v ulici U Parkánu nezůstala

Ďáblík: Koncert do tuctu
nebyl tuctový
21. 5. 2014, jídelna Základní školy.
Hudební sdružení Ďáblík každoročně oslavuje
nástup nejkrásnějšího období roku tradičním
jarním koncertem. Je to neuvěřitelné, ale letos
to bylo už po dvanácté! Vždy na jaře (a potom
také na podzim před Vánocemi) se jeho příznivci scházejí, aby si poslechli, co nového se
děti naučily, co si připravil velký dechový orchestr složený z těch nejzkušenějších na straně
jedné, a nejnovějších posil, které na jevišti
mnohdy skoro není vidět, na straně druhé.
Ti první koncert zakončili, ti druzí zahájili.

12. května jsme se v naší modlitebně v Ďáblické
ulici sešli ke shromáždění Světového dne modliteb, při kterém je každý rok představena jedna
země, její kultura a to, jak v ní žijí křesťané.
Letos jsme poznávali Bahamské souostroví.

Slyšeli jsme lidové písničky, osvědčené skladby
Beethovenovy, Mozartovy či Händelovy, několik
populárních písniček od Elvise Presleyho po
Svěráka/Uhlíře, ale také několik malých premiér
v podání vlastních skladeb vedoucího Michala
Sevruka. Střídaly se výkony téměř profesionální

s roztřesenými hlásky těch nejmenších, občas
se vloudila i nějaká ta chybička, ale na to nikdo
nehleděl. Důležitá je přece společná radost
z hudby, ochota pracovat v rámci hudebního
celku, být ochoten nést svou kůži na trh před
publikem – a vytrvat. Že se to daří už 12 let
je především zásluha neúnavného Michala
Sevruka, který je bez přehánění hnacím motorem našeho Ďáblíku. Jen díky němu se v Ďáblicích můžeme chlubit vlastním orchestrem, jen
díky němu si za ta léta desítky, možná stovky
ďáblických dětí vytvořily vztah k hudbě
a vlastnímu muzicírování.
Děkujeme!

Lea Smrčková, foto M. Křížek
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Velký zlatý úspěch našich fotbalistů
ročníku 2006 na mezinárodním
turnaji v Drážďanech!!!
Tak to byla jízda... V sobotu 23. 5. jsme vyrazili s klukama ročníku 2006
na mezinárodní turnaj do Drážďan. Kluci ve své „šestkové“ soutěži zatím
neokusili porážku, poráží soupeře o desítky gólů, tak proč to nezkusit
v mnohem silnější konkurenci.
Na turnaji se sešlo dvanáct týmů. Velké německé kluby, hodně kluků
v týmu, většina o hlavu větších. Našich osm malých fotbalistů prošlo
základní skupinou, kde
odehráli pět zápasů,
s absolutní jistotou bez
jediné porážky.
Z prvního místa ve skupině se šlo do semifinále. Těžký zápas kluci
zvládli na jedničku a po
výhře se silným soupeřem už byla jistá
medaile. A FINÁLE...
Soupeřem jeden z nejlepších týmů Německa, absolutní favorit, vítěz loňského turnaje, který prošel turnajem také bez jediné porážky. Naši kluci je
přehráli s jistotou, výhrou 5:2, která znamenala absolutní vítězství v turnaji.
Sedm zápasů, sedm výher. Zlatooooo! Zlato vezeme do Ďáblic, tohle je
nádherný úspěch našeho malého venkovského klubu.
A kdo jsou ti naši malí hrdinové? Kluci z ročníku 2006 – Šimon Sýkora,
Ondřej Kafka, Filip Hladík, Lukáš Maška, Michal Košťál, Marek
Veselý, Roman Černý a Jakub Šejnoha.
Protože velkou zásluhu na úspěchu mají vždy trenéři, přinášíme
rozhovor s trenéry ročníků 2006 a 2005, Michalem Kafkou
a Dušanem Sýkorou.
Vaše první pocity?
M.K. Neskutečná euforie! Velká radost! Najednou vidíte, že to všechno
má smysl. Tolik času na úkor rodiny, na úkor volného času, ale teď to
do sebe zapadá. Kluci předváděli všechno, co jsme je ty roky učili...
To všechno za báječné atmosféry, s báječnou partou kluků, kteří se
u toho celou dobu prostě jenom bavili!
D.S. Celý turnaj nám chodili gratulovat trenéři z jiných týmů, jak jsou
kluci šikovní, jak jsou individuálně fotbalově vybavení, jak to jako
děláme? Každý zápas kluci přehrávali soupeře s velkou jistotou a opravdu
nešlo o lehké soupeře! Ten pocit, když celý tým hraje výborně. A to jsme
několik šikovných kluků museli nechat doma. Ve finále jsme porazili nadupaný tým, který si jezdí pro první místa po celém Německu, zatím neměli
konkurenci. A s náma prohráli 2:5.! To bylo slziček v poraženém
družstvu...
Co jste říkali klukům po turnaji?
D.S. Aby si tohle zapamatovali, že pro tyhle pocity děláme fotbal. Proto
vstáváme v neděli ráno, proto trénujeme často v dešti a zimě. Právě pro
tenhle pocit vítězství, když si jdete pro ten pohár na hřišti, kde vám tleská
120 kluků.
M.K. Stačilo se jenom dívat, ta radost, ty jejich oči, když se po finálovém
zápase objímali a skákali. Kluci už chápou, věděli, že tohle vítězství je
cenné, že něco dokázali. Vítězství je krásné, ale to jak výborně hráli,
to je pro trenéry nejvíc.
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Co byste si popřáli do budoucna?
D.S. Aby se tým udržel, aby naše cesta, kterou s Michalem jdeme, ještě
chvíli trvala. Máme velké výzvy před sebou, nějaký směr, kluci se musí
ještě hodně učit... To samozřejmě mluvím o celém kompletním týmu,
který dneska čítá 24 fotbalistů! Hlavně ať to kluky baví...
M.K. Aby zůstala tahle báječná atmosféra, kluci jsou výborná parta
a dohromady to prostě sedí, ještě nějaký zahraniční turnaj bychom mohli
navštívit. Aby se nám kluci nerozutekli hned do velkých klubů, protože
hodně z nich na to jistě má. Ať nás to všechny pořád baví...

Orientační běh v Ďáblickém háji
V sobotu 16. 5. 2015 uspořádala Sportovní komise MČ Ďáblice v Ďáblickém háji pro malé i velké sportovní nadšence závody v orientačním běhu.
Zkušený orientační běžec Martin Kubec, kterému bychom tímto chtěli
poděkovat, pro nás připravil celkem tři trasy, označené jako „m“ (lehká
trať pro malé a naprosté začátečníky v délce
2 km), „o“ (trať pro odvážné začátečníky a malé
orienťáky v délce 2,5 km) a konečně „e“ (trať pro
zkušenější nebo extrémně orientované začátečníky v délce 3,5 km). Výběr trasy nebyl nijak
věkově omezen, takže si každý z příchozích mohl
vybrat trasu podle svého uvážení. Po krátkém
úvodu vyběhl přesně v 10 hodin na trasu „e“
první sportovní nadšenec. Další následovali
v intervalu po
1 minutě. Do Ďáblického háje jsme tak během půl
hodiny vypustili celkem 22 mapkami vyzbrojených
orientačních běžců (někdy běžela společně celá
rodina) a napjatě čekali na jejich návrat.
K našemu velkému překvapení se nikdo ze
zúčastněných neztratil a všichni v pořádku dorazili do cíle, kde na malé
sportovce čekala medaile za účast a sladká odměna. Po vyhlášení nejrychlejších běžců v jednotlivých kategoriích jsme se společně odebrali do
piknikového místa a opékáním špekáčků završili naše sobotní sportovní
dopoledne. I když nepřišlo tolik sportovních nadšenců, kolik jsme předpokládali, myslíme si, že se akce i díky krásnému slunečnému počasí vydařila. Vzhledem ke kladným reakcím na zorganizovanou akci bychom rádi
orientační běh na podzim, popř. na jaře zopakovali, přičemž bychom se
více zaměřili na propagaci této akce i na úplně malé běžce, pro které
bychom připravili mini trať označenou barevnými fáborky.

Sportovní komise

Zažít město jinak

Hvězdárna Ďáblice

Naše městská část se letos připojila k akci, kterou již
deset let pořádá v mnoha jiných městských částech Prahy
iniciativa Auto*Mat. Jedná se o sousedské slavnosti
Zažít město jinak. Cílem těchto slavností je proměnit
pražské ulice, chodníky či volné plochy na místa
společného setkání obyvatel.
Letos se sousedské slavnosti budou v Praze konat
o víkendu 19.–20. září, v Ďáblicích pak v sobotu
19. září odpoledne v ulicích U Parkánu a Na Štamberku. Tyto ulice budou celé odpoledne uzavřeny pro automobilovou
dopravu. Naší snahou je, aby se v této lokalitě pro návštěvníky otevřely
historické statky, prostory na branou ďáblického zámečku, hasičárna,
kaple. Nabídnut bude zajímavý doprovodný program na venkovním
pódiu a v kapli. Jednou z částí programu bude snad také znovu rozeznění zvonu v kapli, který by měl být v nejbližší době zrestaurován.
Protože hlavní myšlenkou sousedských slavností je to, aby je organizovali sami místní občané, obracíme se na všechny, kteří by se na akci
chtěli nějakým způsobem podílet, aby nám napsali na e-mail Kulturní
komise: kulturni.komise.dablice@seznam.cz.

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

Ordinační hodiny od 29. června do 28. srpna v ordinaci lékařky pro
děti a dorost MUDr. Romany Benešové pro nemocné: pondělí –
pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí – pátek od 11
do 14 hodin. Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: narození
nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600,
abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte.
DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé
MUDr. Kateřiny Auzké od 17. do 28. srpna a od 7. do 11. září.
Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

Otevírací doba:
pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22–23, čtvrtek 13.30–15.30,
22–23, neděle 14–16 hodin.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
22. a 29. 6. Apollo 15, Apollo 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23, neděle 14–16 hodin
za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 22. 6. – 30. 6., nejlépe okolo 24. 6. Venuše,
Jupiter, Saturn – po celý měsíc. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy –
po celý měsíc. 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.).

Zprávy z Ďáblic

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin

Program na červen

Pošlete své oblečení na dovolenou
Prázdniny jsou za rohem a mnoho z nás se již chystá na dovolenou nebo
si připravuje plány, kam vyrazit. Napadlo vás někdy, že stejně, jako se
potřebujete na dovolené pročistit vy, prospěje to čas od času i vašemu
šatníku? Než někam vyrazíte, zkuste ho prohlédnout. Oblečení, které
již nebudete nosit nebo ho nepotřebujete, pošlete dál, ať se také ještě
někam podívá, než jeho život úplně skončí.
Jednou z možností, jak efektivně naložit s vyřazeným oblečením, je vhodit
ho do sběrného kontejneru na textil. U nás ho najdete například v ulici
Květnová. Tím, že oblečení vložíte do kontejneru na textil, zabráníte jeho
konci na skládce, kde by se jen obtížně rozkládalo. Navíc by při jeho
rozkladu vznikal metan, amoniak a skleníkové plyny.
Kromě této ekologické stránky zároveň podpoříte několik neziskových
organizací. Společnost POTEX, která kontejnery provozuje, spolupracuje
s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou cestou a Progressive. Tam pak
putuje vytříděné oblečení pro potřebné.
Oblečení, které se pro neziskové organizace nehodí (např. z důvodu jiné
sezónnosti, nebo je příliš poškozené či špinavé) ani tak nepřijde na zmar.
Potex má další partnery, kteří toto oblečení dokáží zpracovat. Může se tak
dostat třeba do zemí třetího světa nebo se
zpracuje na spoustu dalších výrobků,
jako jsou čistící hadry, výplně do
autosedaček, podklady pro koberce,
izolace, papír nebo také bankovky.
Nic tak neskončí na skládce a je
dále efektivně využito.
Finančně pak ještě Potex pomáhá
např. Klokánku Chabařovická,
Pomocným tlapkám a Pro-Contactu.
Váš nejbližší sběrný kontejner nebo
další informace si můžete vyhledat
na www.recyklujemetextil.cz.

Pronájem v Ďáblicích. Nabízíme nebytový prostor o 12 m2
v přízemí s okny do ulice, se samostatným vchodem na Ďáblické ul.
(možnost kanceláře, provozovny, dílny, skladu apod. s případnou
úpravou vchodu z ulice, možné využití zahrádky).
Informace na tel. 608 434 442.
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Ceník a formáty inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad),
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad),
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad),
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad),
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad),
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad),
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad),
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč

dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce.
Všechny ceny jsou bez DPH
Inzertní podklady je třeba odevzdat
15 dní před datem zveřejnění!
Hotové inzeráty lze dodávat
– ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný
s pasovacími znaky), nebo TIFF (vždy v nejvyšším
možném rozlišení – s možností komprimace,
– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné
dodat poslední výtisk inzerátu a předávací protokol
s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je
nutné vybavit datem zveřejnění inzerátu.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných
návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný
na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekvalitní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných
tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory
budou vždy přijaty po dohodě s grafikem.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta
a v rámci možností) upraveny na místě, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.
Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma.
Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty
v kalendářním roce) nabízíme zvýhodnění
ve výši 15 %!

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. 24/14/ZMČ z 10. 12. 2014 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).



