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O čem jednala rada městské části

Zprávy z radnice

19. jednání dne 8. 7. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• cenovou nabídku společnosti JP Kontakt, s.r.o. na dodání lavic, židlí
a kateder do nově vybudovaných tříd v ZŠ ve výši 171.916,80 Kč včetně
DPH;
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hudebnímu sdružení
Ďáblík • rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2015
• pořízení šatních skříněk do ZŠ Praha-Ďáblice ve výši 472.369,48 Kč
s DPH • výměnu oken na západní fasádě ZŠ ve výši 445.446,44 Kč s DPH
• cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice ve výši 297. 957,66 Kč s DPH.
Rada MČ po projednání pověřila:
• M. Stránskou k zastupování MČ Praha-Ďáblice ve věci spolupráce MČ
a MHMP v oblasti protidrogové prevence.
Rada MČ byla informována:
• o plánu prezentace realizace projektu Sotio městské části a veřejnosti:
9. 9. – veřejná prezentace projektu a dokumentace UR/SP cíleně pro
zastupitele, radu, komise, ale přístupná pro všechny další zájemce
z řad veřejnosti;
19. 9. – v rámci akce „Zažít Ďáblice jinak“ bude přítomen stánek SOTIO
a prezentace pro širokou veřejnost;
23. 9. – prezentace na ZMČ a předložení návrhu Plánovací smlouvy.
Rada MČ vzala na vědomí:
• žádost DDM Praha 8 o pronájem prostor v Obecním domě.

20. jednání dne 29. 7. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• žádost pí Novotné o zábor veřejného prostranství pro sousedské
slavnosti, které se budou konat dne 12. 9. 2015 od 15:00 hod. v ulicích
Čeňkovská/Ptáčnická.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 43/1 a nebytového
prostoru č.p. 15 mezi MČ Praha-Ďáblice a panem Michkem, a to za
účelem zateplení fasády ZŠ.
Rada MČ po projednání schválila:
• nájemní smlouvu na povolení předzahrádky před Balounovou restaurací
Na Růžku;
Rada MČ byla informována:
• o usnesení rady hl. m. Prahy – vyhlášení Celoměstských programů
podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na
rok 2016;
• o neefektivitě mechanického čištění chodníků od plevele a návrhu
p. tajemníka na příští rok – zajištění chemického postřiku chodníků.

21. jednání dne 10. 8. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• návrh programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne
19. 8. 2015.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s uzavřením Servisní smlouvy k programovému vybavení Codexis se
společností Atlas Consulting spol. s r.o. na dodání a podporu právního
SW po dobu tří let, a to v celkové hodnotě 67.000 Kč bez DPH.
Rada MČ po projednání schválila:
• finanční dar ve výši 10.000 Kč na činnost dětského oddílu mladých
hasičů SDH Ďáblice dle schváleného rozpočtu 2015.
Rada MČ po projednání neschválila:
• prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt panu Ing. Kužmovi
za stejných podmínek na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

Rada MČ vzala na vědomí:
• žádost hudební školy YAMAHA o pronájem prostor v Obecním domě
• žádost jazykové školy Superb Learning o pronájem prostor v Obecním
domě na 4 hodiny týdně pro předškolní a školní děti.

22. jednání dne 24. 8. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě • prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt panu
Ing. Kužmovi za stejných podmínek na dobu od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016.
Rada MČ opřipomínkovala:
• návrh jednacího řádu ZMČ Praha-Ďáblice.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz –
Zápisy z jednání rady v roce 2015.

6. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice dne 19. 8. 2015
Zateplení a výměna oken SK Ďáblice. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
a vyslovilo souhlas s provedením akce ve výši maximálně 2.200.000 Kč
s DPH.
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2015. Zastupitelé po projednání schválili RO, které vycházelo především
z potřeb financovat akci Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice.
Informace starosty a zastupitelů:
Připomínky ke stavebním předpisům a návrhu změn ÚP. Pan starosta
informoval o připomínkách městské části ke stavebním předpisům
a k návrhu změn Územního plánu hl. m. Prahy Z–2832/00.
Projekt ART REZIDENCE. Pan starosta informoval o plánovaném projektu
společnosti ART REZIDENCE.
Jednání se zástupci ROPID. Pan starosta informoval o jednání se zástupci
ROPID a starostů dotčených obcí k integraci pražské a středočeské
dopravy. Požádal o zjištění reakcí a podnětů od občanů k problematice
tzv. „modrých autobusů“ a zdůraznil snahu městské části o odklon trasy
linky č. 349 na Cínoveckou ulici.
Zázemí Ďáblického parku. Pan starosta informoval o opakovaném výběrovém řízení na zhotovitele, jehož vítězem se stala firma Šulc a syn.
Stavební práce v ZŠ. Pan starosta informoval o již vykonaných a chystaných činnostech souvisejících s rekonstrukcí a přístavbou ZŠ.
Projekt Nadace Proměny. Pan starosta informoval o účasti MČ na projektu Nadace Proměny a oznámil, že projekt městské části byl mezi čtyřmi
z celkového počtu 33, které postoupily do druhého kola.
Osvětlení ulic Červencová, Srpnová a Zářijová. Pan starosta informoval
o dokončovaných pracích na osvětlení a chodnících.
Reorganizace úřadu. Pan starosta informoval o ukončených výběrových
řízeních na nové pozice a představil jména nových zaměstnanců úřadu.
Akce Zažít Ďáblice jinak. Mgr. Dvořáková informovala o sousedských slavnostech „Zažít Ďáblice jinak“, které proběhnou dne 19. 9. 2015
od 14 hodin v ulicích U Parkánu a Na Štamberku.
Diskuze. V rámci diskuze informoval Ing. Mgr. Sládek přítomné o dokončení umělého osvětlení na hřišti. Ing. Rexa eklamoval nedostupnost projektové dokumentace k dostavbě ZŠ, jejíž připravenost byla ohlášena
v ĎZ 06/15.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz –
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.
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Zveme vás na 7. veřejné zasedání zastupitelstva,
které se bude konat ve středu 23. září
od 18 hodin v naší základní škole.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

Nové Ďáblice: hotovo
Oprava ulic Červencová, Srpnová a Zářijová, která jaksi příznačně probíhala právě v měsících obsažených v názvu těchto ulic je zdárně a v termínu dokončena. V týdnu od 7. do 11. září probíhá předání stavby do
rukou hl.m.Prahy za účasti zástupce naší městské části. Po dohodě byla přerušena dostavba
jižní strany chodníku v ulici Zářijová v zájmu
toho, aby v průběhu stavby nových rodinných
domů nebyl chodník zdemolován stavebními
stroji. Zástupce hl.m. Prahy, investora stavby
a firma Ekospol, a.s. – prodejce pozemků v ulici
Zářijová – se společně zavázali naší městské
části, že bude chodník v Zářijové ulici po celé
délce dokončen. Nyní jsou odstraňovány menší
vady díla, stále také není vzrostlá tráva
v nových pásech zeleně, kde bylo travní semeno
vyseto v polovině srpna. Prosíme majitele, zda
by v případě pokračujícího sucha byli ochotni
provést občasnou zálivku zelených ploch před
svými pozemky.
Rád bych poděkoval všem, kteří v průběhu let přispěli k tomu, aby se celá
akce mohla uskutečnit. Přikládám fotografie zdařile upravené zelené plochy, kterou již stačili realizovat na své náklady majitelé rodinného domu
v ulici Srpnová. Radost pohledět.
s pozdravem
Martin Lonek, zástupce starosty. Foto autor a Pavel Veselý

Soutěž o voucher na fotoslužby
v hodnotě 1000 Kč!
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí sérii fotografií s tematikou Ďáblic pro
použití na nové ďáblické webové stránce! Nejlepší fotografie budou
použity na nových webových stránkách MČ Praha-Ďáblice s možností
uvedení jména autora. Absolutní vítěz dále obdrží dárkový poukaz na
fotoslužby v hodnotě 1 000 Kč a certifikát.
Příklady tematických okruhů: dominanty
a detaily z území Ďáblic, Ďáblický háj, Hvězdárna Ďáblice a její okolí, radnice a přilehlý
park, plochy parků a hřišť, příroda, kaple
Nanebevzetí Panny Marie, oblast na Štamberku, statek, architektonicky zajímavé
stavby, umělecká fotografie, čtvero ročních období v Ďáblicích, atd.
Podmínky soutěže: uzávěrka soutěže je 16. 10. 2015
• účast nejméně deseti soutěžících fotografů • každý autor musí zaslat
nejméně deset soutěžních snímků • dostatečná technická kvalita snímků
• snímky musí být pořízeny v katastru Ďáblic nebo území zobrazovat.
Pozn: autor snímků nemusí mít trvalý pobyt na území MČ-Ďáblice.
Snímky zasílejte v elektronické formě s uvedením svého celého jména,
telefonického a e-mailového kontaktu na podatelna@dablice.cz, nejlépe
přes službu www.uschovna.cz.

Zprávy z Ďáblic

S novým školním rokem přicházíme s jednou novinkou.
Jedná se o text učitele angličtiny na zdejší škole Tamáse
Besskó, který nás bude ve svých anglicky psaných článcích
postupně seznamovat se svou životní cestou, která ho dovedla
až k nám, do Ďáblic. Diary of a Local Foreigner neboli
Deník místního cizince najdete na str. 6.
Máte-li i vy něco zajímavého ve svém „šuplíku“, podělte se
o to s ostatními prostřednictvím ĎZ. Příspěvky, prosím,
zašlete na e-mail zpravodaj@dablice.cz.

Těšíme se na vaše fotografie! Martin Lonek, zástupce starosty

Velkoobjemové kontejnery
z prostředků hl. m. Prahy
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že z rozpočtu hl. m. Prahy
budou na podzim přistaveny velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK)
v těchto dnech a následujících lokalitách:
VOK-BIO ve dnech 12. 9. a 17. 10. vždy v době od 13 do 16 hodin
v lokalitách: Koníčkovo náměstí, Na Blatech X U Červeného Mlýnku.
VOK na objemný odpad z domácností dne 10. 10. v době od 12 do
16 hodin v lokalitách: Koníčkovo náměstí, Květnová X Na Znělci,
Legionářů X Lobečská, Na Blatech X U Červeného Mlýnku,
Na Terase X Prácheňská.
V měsíci říjnu bude občanům k dispozici i Mobilní sběrný dvůr, kam bude
možné odkládat objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť.
O konkrétních časech budou občané informováni prostřednictvím
rozhlasu, webových stránek a vývěsek.
Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná
z důvodu dopravní situace.
Od 12. září budou opět každou sobotu k dispozici VOK-BIO z prostředků
městské části na obvyklých místech, a to do odvolání.

Michal Traurig, tajemník MČ

Další výstavba domů a bytů
v lokalitě pod „Spojema“
Společnost Art Rezidence zvažuje v severní části Ďáblic
výstavbu domů a viladomů.
MČ Praha-Ďáblice Vás zve k účasti na veřejné prezentaci, která zastupitelům, členům výborů a komisí MČ Praha-Ďáblice představí investiční
a stavební záměr této společnosti, který by měl být umístěn
na pozemcích pod místem nám známým jako SPOJE (autobusová
zastávka U Spojů). Prezentace je otevřená všem ďáblickým občanům.
Všichni sousedé se zájmem o další rozvoj Ďáblic jsou srdečně zváni.
V pondělí 14. září 2015 od 18 hodin v sále Obecního domu,
ul. Ke kinu 159/7.
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Ze zápisníku starosty
Přístavba a přestavba ďáblické školy
pokračuje
• 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 byl dokončen.
• Pokračují další přípravné práce, v příštím roce 2016 chceme zvládnout
podstatnou část stavebních prací. Pokud se podaří zajistit průběžné
financování celého projektu v potřebné výši, pak očekáváme dokončení
celé akce v roce 2017.

Zprávy z Ďáblic

1. etapa přístavby a přestavby
Výstavba nových tříd a šaten byla dokončena – do nového
školního roku dostali prvňáčci dvě krásné nové třídy
• V jižní části přízemí budovy školy byly dokončeny stavební práce na
vybudování nových tříd a šaten.
• Ještě jednou a rád děkuji ředitelce naší školy, paní Ivetě Horáčkové
a všem zaměstnancům školy, staviteli panu Ing. Žďárskému (Krostav
s.r.o.) a týmu MČ (Ing. Dytrych – TDI, Ing. arch Škarda – projektant,
Ing. Dvořák – radní, RNDr. Traurig – tajemník) za bezproblémovou
a profesionální spolupráci.
• Součástí této etapy rozšiřování školy se v průběhu prací stala také
a) modernizace a přesun toalet, rozšíření chodby s vytvořením dvou
nových oken, vše v prvním patře budovy a b) projekt akustických úprav
dvou nových tříd.
• PODĚKOVÁNÍ rodičům a pí učitelkám z prvních tříd: Přestože
se povedlo během letních prázdnin skutečně postavit a předat k výuce
dvě nové třídy s velkými okny a dubovou podlahou, některé dokončovací
práce bylo a ještě je potřeba dodělat za provozu. Na tomto místě mám
na mysli právě „zabydlení“ nových tříd – tedy zlepšení akustiky ve třídách
(odstranění nežádoucí a rušící ozvěny). Děkuji rodičům za pochopení
a tolerování této krátkodobé obtíže. Dětem a pí učitelkám děkuji za
trpělivost a chuť tuto počáteční obtíž společně překonat.

Zateplení budovy školy a výměna vybraných oken
• Jak jsem již informoval dříve, Ďáblice získaly dotaci z Fondu životního
prostředí Ministerstva životního prostředí (fondy EU), a tak v příštích
několika měsících bude na fasádách a v nejbližším okolí školy pokračovat
„stavební hemžení“. Okna západní fasády jsou již vyměněna, pokračují
další zateplovací práce.

Webová stránka aktuálních informací o postupu stavebních prací
ve škole a z toho plynoucích případných organizačních opatření
• S paní ředitelkou jsme se domluvili, že nabídneme všem rodičům
i ostatní veřejnosti další možnost, jak získávat informace související
se zateplením, přístavbou a přestavbou budovy školy. Jako nejvýhodnější
se nám jeví internetové stránky školy (http://skoladablice.cz/), kde paní
ředitelka zřídila novou kapitolu na toto téma.
• K odpovědím na otázky a k vyřízení vašich podnětů jsme připraveni
samozřejmě také osobně.
• Hned zareaguji na jednu zvláštní otázku z posledních dní. Nerozumím,
proč vůbec vznikla. „Proč budou rozkopané a proč se budou
opravovat najednou dětská hřiště (na Náměstí, na Koníčkově
náměstí)? Kam budou děti se školní družinou chodit?: Není to
pravda. Školní družině je a bude k dispozici park u Obecního domu,
Koníčkovo náměstí i ostatní dětská hřiště, stejně jako vrch Ládví a udržované rekreační louky „v lágru“ a za hvězdárnou. Škola může využít také
sportovní areál provozovaný naší TJ. Připravujeme i zabezpečení části
staré návsi při ulici U Parkánu pro odpolední pobyt dětí ve školní družině.

Stavba „Zázemí parku Ďáblice“ (dříve hospoda U Krále
Holce) – stavba byla část roku přerušena, co je nového?
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• Proběhlo nové výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána stavební firma Šulc a syn a.s. Smlouva je podepsána, staveniště předáno,
na stavbě se již pracuje. Dokončení prací je plánováno na jaro 2016.

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?
• Připomínám výzvu z minulého zpravodaje: 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?
• Prosíme o vaše postřehy a názory. Je možné je předat osobně, nebo
poslat mailem do sekretariátu starosty (posta@dablice.cz), rádi s vámi
promluvíme také osobně nebo po telefonu. V říjnu na toto téma uspořádáme veřejnou diskusi a i vaše podněty pro nás budou určující jak při
sestavování programu diskuse, tak pro určení, jaký postoj máme v této
věci vaším jménem, tj. za Ďáblice, zastávat.
Miloš Růžička, starosta

Otevřenost a transparentnost radnice
Radnice je místem, kde jsou soustředěny informace o dění v obci, toku
obecních prostředků, rozvojových aktivitách obce a podobně. Přístup
k těmto informacím závisí na otevřenosti radnice – jaké, a jak čerstvé
informace je radnice ochotna/schopna poskytnout.
Nedostupnost aktuálních informací, zamlčování nezdarů a zveřejňování
pouze dosažených úspěchů je blízké autoritativnímu spravování obce
(čím méně informací občané mají, tím méně můžou ovlivnit správu věcí
veřejných). Dostupnost čerstvých informací, a to i těch negativních,
naopak skýtá širší prostor pro aktivnější zapojení dobrovolníků z řad
občanů do demokratické správy věcí veřejných.
V oblasti otevřenosti naší radnice se v minulém volebním období již
něco udělalo: volný mikrofon pro občany na začátku a ke každému bodu
programu veřejného zasedání zastupitelů (dále jen VZ ZMČ), dostupnost
audiozáznamů z těchto zasedání, stejně jako zápisů z Rady městské části
(RMČ) na webových stránkách obce. Neznamená to však, že můžeme
usnout na vavřínech. Často se stává, že zastupitelé v Ďáblicích nedostanou včas, resp. úplné podklady k jednání VZ ZMČ. O občanech ani
nemluvě – pro současnou nedostupnost podkladů si mohou často jenom
domýšlet, o čem zastupitelé vlastně jednají.
Zveřejňování podkladů k jednání na webových stránkách je přitom již
dávno zažitá praxe v některých městech, jako např. Praha, Karlovy Vary
(50.000 obyvatel), Hodonín (25.000), i v menších obcích jako jsou Černošice (6.000), Dolany (2.500) a další.
Tento způsob poskytování podkladů k jednání je přitom méně pracný,
méně nákladný a podstatně rychlejší, než klasický „kabelový přenos“
podkladů v papírové podobě, v kabele doručovatele. Nemluvě o úsporách
papírů a stromů v našich lesích.
Jelikož naprostá většina podkladů k jednání dnes vzniká v počítači, přechod na zveřejňování podkladů k jednání orgánů naší obce na jejích
webových stránkách nevyžaduje žádnou investici či náklad navíc. Případnou anonymizaci chráněných osobních údajů zvládne zručná asistentka,
nebo automatizace s využitím nepoužívaných znaků.
Ti, co zveřejňování podkladů přes internet využívají, již vědí, že ideální termín pro zveřejnění je pátek a ideální termín pro zasedání je druhé
pondělí, aby zastupitelé i občané měly na seznámení se s podklady dva
víkendy a jeden týden na případné vyžádání doplňujících podkladů.
S otevřeností radnice úzce souvisí její transparentnost. Transparentnost
se týká zejména nakládání s veřejnými prostředky a veřejnými zakázkami.
I když pro veřejné zakázky naše obec využívá server www.vhodne-uverejneni.cz, úřední desku obce, či oslovení potenciálních dodavatelů,
není toto zveřejňování/oslovení systematické. Chybí přehledné zveřejňování všech výběrových řízení obce, jejich historie a aktuální stav na webových stránkách obce. V tomto směru bych rád odkázal alespoň na stránky
Černošic a Karlových Varů.
Radimír Rexa,
člen Finančního výboru ZMČ a Komise výstavby a investic RMČ

Pozvánka na výlet
do Čihoště
Kdo by měl zájem navštívit Čihošť – místo, kde
působil farář Josef Toufar, v 50. letech umučený
a pohřbený v hromadném hrobě potilických
vězňů na Ďáblickém hřbitově – může se přihlásit na celodenní výlet, který organizuje
P. Pučalík, duchovní správce kaple Nejsvětější
Trojice a sv. Václava v Ďáblicích. Odjíždět se
bude v sobotu 10. října od ďáblické kaple. Bližší
informace se dozvíte na tel. č. 728 227 384.

Výstava obrazů
Antonína Strobla
V tomto zpravodaji najdete pozvánku na
výstavu obrazů Antonína Strobla (narozen 1951
v Ďáblicích). V sobotu 5. září v podvečer byla
výstava v Chaberském dvoře zahájena.
Tonda o sobě řekl: „Od 7 let jsem diabetik, což
ovlivnilo můj další život. Vystudoval jsem dvě
výtvarné školy. Po střední škole jsem kratší dobu
pracoval jako výtvarník. Po absolvování Akademie výtvarných umění, obor restaurování, jsem
několik let opravoval obrazy, polychromované
plastiky a nástěnné malby. S nástupem očních
komplikací diabetu jsem odešel do invalidního
důchodu. Pro toto omezení se věnuji jen malování, které mi dává možnost se vyjádřit.“
Tonda vystavoval svoje obrazy a kresby
v ďáblickém obecním domě a nyní podruhé
vystavuje v Chaberském dvoře v sousední obci.
Jménem rodiny zvu přátele a příznivce výtvarného umění na výstavu v Dolních Chabrech
a též na prohlídku širší kolekce maleb, kreseb
a grafiky v Tondově internetové galerii. Do
vyhledávače Google zadejte Antonín Strobl.

Jeden obraz manžel věnoval naší obci. Můžete
jej vidět při návštěvě pracovny místostarosty
naší radnice.
Milada Stroblová

Počítačové kurzy
a rehabilitační cvičení
pokračují
Senioři, kteří mají zájem naučit se používat email, internet, textový editor a chtějí zvládat
další počítačové dovednosti, mohou navštěvovat počítačový kurz, který se koná v Obecní knihovně, Osinalická 30, pod vedením paní
knihovnice Ing. Tatjany Zapletalové. Kurzy
budou probíhat od 1. října v úterý a ve čtvrtek
od 10 do 11.30 hod. Cena jedné lekce je 20 Kč.
Senioři, kteří chtějí své tělo udržet v dobré
pohybové kondici, se mohou přihlásit na rehabilitační cvičení, které se koná v Obecním
domě, Ke kinu 7, v pondělí a úterý od 16.30
do 18 hodin pod vedením paní cvičitelky
Nadi Zikmundové. Cvičit se začne 14. září.
Cena jedné lekce je 40 Kč.
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Pozvánka pro seniory
na výlet na barokní zámek
a do Muzea skla a bižuterie
Zveme naše ďáblické seniory na podzimní výlet,
který se uskuteční v sobotu 3. 10. 2015.
Nejdříve zavítáme na mnichovohradišťský
zámecký areál, který je příkladem velkolepého
barokního šlechtického sídla, které se dochovalo v téměř původní podobě. V roce 1623
získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo
s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht
z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů se pak
panství drželo po řadu dalších staletí. V roce
1945 propadl valdštejnský zámek další konfiskaci a v roce 1966 převzalo zámek do správy
Středisko státní památkové péče a ochrany
přírody Středočeského kraje.
Po obědě v hotelu U Kvapilů nedaleko zámku
pojedeme do Jablonce nad Nisou, kde navštívíme Muzeum skla a bižuterie, největší svého

druhu v České republice. Kromě sbírky historických mistrovských děl nás čeká přehlídka současné produkce českých a zahraničních
sklářských a bižuterních firem a designových
studií. V muzeu budou k vidění také dvě aktuální výstavy. Jedna je nazvaná „Pohyb – výraz –
emoce / Figury a figurky v českém sklářském
umění a řemesle“. Na návštěvníky zde čekají
i málo známé skleněné figurky z Jizerských hor
z přelomu 19. a 20. století, lisované figurální
sklo 19. století nebo na sklářské píšťale vykouzlené umělecké práce výtvarníků z posledních

Tak začíná píseň od Mojmíra Smékala z roku
1967 (nazpívala Lilka Ročáková), která by se
mohla stát songem letošního léta. Když jsem
v únoru psala o neobvykle teplé zimě, netušila
jsem, že to nebude jediné roční období letošního roku, které se vymkne zaběhnutým zvyklostem. Kdo v tuto roční dobu odjíždí za
sluncem do teplých jižních krajin, mohl klidně
zůstat doma, neboť v některých dnech byly
v našem kraji teploty vyšší než například v slunném Řecku. Zatímco během dne se ručička
teploměru dotýkala i 40oC ve stínu, v tropických
nocích jsme často marně čekali na osvobozující
spánek. A rekordně malé množství srážek potěšilo snad jen ty, kteří se neradi lopotí s travní
sekačkou. Ovšem naše zelené trávníky se díky
tomu proměnily v žlutou step. Ve svých letech
už mohu klidně prohlásit, že takové léto nepamatuji. A tak dvoudenní déšť v poslední srpnové
dekádě, jindy nevítaný prázdninový a dovolenkový úkaz, byl tentokrát pro většinu z nás
obrovskou úlevou po nekonečných, horkých
dnech. I poslední srpnové dny nám přinesou
teploty srovnatelné s přímořskými destinacemi,
a tak budeme mít možnost ukázkově se rozloučit s letošním dlouhým létem. A děkovat, že
jsme přežili.
Jana Ouředníčková

Zprávy z Ďáblic

Bylo léto, horké léto…

let. Druhá výstava má název Hot & Cold /
Současné nápojové sklo a porcelán ze zemí
střední Evropy.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních
hodinách v podatelně úřadu městské části
Praha Ďáblice, Květnová 52 u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu
na výlet. Pokud budou v autobuse volná místa,
mohou se výletu zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při
odjezdu vstupné do jednotlivých objektů,
které během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 3. října 2015 již
v 7.15 hod z obvyklého místa u restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká.
Předpokládaný návrat je kolem 18. hodiny.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje sociální komise
při MČ Praha Ďáblice
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Zvoní, začínáme
Prvního září se opět otevřely dveře naší školy. Před školou se sešlo více
než 400 žáků. Na zeleném prostranství u pomníčku čekaly paní učitelky
na své prvňáčky. Ti přišli se svými rodiči oslavit začátek školy úplně
poprvé. V nových třídách si žáčci našli místa v lavicích, společně se
pozdravili, přivítali, složili slib školáka a vzali poprvé do ruky svůj pracovní
sešit a žákovskou knížku. Maminky a tatínkové fotili a fotili. Zkrátka první
školní den pro prvňáčka a jeho rodinu je opravdu jen jeden.
Jejich starší spolužáci běželi rovnou do tříd. Některé třídy se z důvodu
pokračující rekonstrukce naší školy sešly v provizorních prostorách a spolu
s paní učitelkou naplánovaly další dny. Žáci navštívili obvyklou hvězdárnu
a Draháňské údolí. Školní řád si zopakovali v přírodě. Žáci pátého ročníku
prožili první zářijové páteční dopoledne v historické vesnici Botanicus.
Těmito výlety si tak prodloužili prázdniny.
Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme pěkný konec léta
a klidný začátek školního roku.
Hana Mašková

Škola

Hurá do Londýna!
V rámci projektu Erasmus se nám, učitelkám cizích jazyků,
naskytla skvělá možnost vycestovat do zahraničí na jazykový kurz. Přály jsme si vyrazit do Londýna, protože se zde
nachází mnoho významných památek, o kterých se v rámci
výuky anglického jazyka učí. Vybraly jsme si kurz s názvem
Kreativní metodologie v Londýně a to hned na nejrušnější
ulici – Oxford Street. Zažily jsme atmosféru „nejcentrovitějšího“ centra :) a zároveň i předměstí, protože jsme bydlely zhruba hodinu cesty metrem a pěškobusem od školy.
První týden byl zaměřený především na teorii a v dalším
týdnu jsme si zkoušely různé aktivity a hry. Poštěstilo se nám zažít i téměř
dvoudenní stávku metra, takže nejen ranní cesta do školy byla opravdu
zážitkem k nezapomenutí. V odpoledních hodinách jsme se snažily navštívit co nejvíce památek – Buckinghamský palác, London Eye, Westminsterské opatství, Tower Bridge, Tower of London, Hyde park, Muzeum
Madame Tussauds, Big Ben a další. Věříme, že zkušenosti využijeme při
práci s dětmi.
Hedvika Dolejšová a Hana Ulčarová

Diary of a Local Foreigner
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I have been living in Ďáblice for about 12 years as
a foreigner (you may say immigrant nowadays) and
this September I am beginning my 9th year as
a teacher of English in the local school.
Last year the creators of Ďáblický zpravodaj asked
me to write in English about my stay in Ďáblice,
experiences even sometimes adventures around
here and in the school, why I am in Ďáblice and
what I think about life here. What are the differences between Prague and Budapest (that is where I am originally from).
Hard and complex question really so I spent the whole year with thinking
about what I should write. I am slow I know, but there were lot of things
to consider. Should I explain why I like Prague and its citizens? Should
I write about why I like teaching in the school here, what kind of nice,
motivated and intelligent students I met and taught? What are my private, family reasons? How I met my wife in Romania? That is really a lot
you see. So after this great deal of thinking I decided to describe all these
and more in detail in the following months.
OK, let’s begin with Prague. Why Prague? I came here first as a kid at the
age of 6 with a school trip. Obviously I don’t remember much and besides
a car crash and the hippo in the ZOO I still have in my mouth the plastic
but good taste of ice–cream we bought on Wenceslas square where all
the houses seemed to be grey and empty all the people unhappy and
rude in the empty shops. Note it was in 1980. 10 years later this was
a different city already. All those colourful beautiful houses, shops and
crowds of tourists. I fell in love instantly. During my younger years I came
to Prague every year either hitch hiking in Turkish trucks and other weird
vehicles or by train. Every summer I had to be here to enjoy everything

this city could offer from beer to knedlíky (no, no I am not writing
‘dumplings’), and I think I can say I already knew the city. I felt like home
here. Naturally that time I thought Prague is the area between Museum
and the Castle. I guess the top of it was when after drinking a bit more
beer than normal and being kicked out of a pub, losing my friends
I found my way alone to my accommodation in the middle of the night,
which gave a kind of somewhat stupid feeling of pride. Anyway Prague is
a great and comfortable place to live. I believe there is not any other
place in Europe which would be more welcoming and people here nicely
accept and respect others even though those others are strange or foreign. So knowing these it is rather clear why I did not end up in London
or Ljubljana for example. OK, there are many many other reasons why
I am here but let’s talk about it next month.
Tamás Besskó
If you feel like sending your feedback, or question or just say hello
go ahead here zpravodajbess@gmail.com

V roce 1774 byl schválen Všeobecný školní řád J. I. Felbigera.
Téměř v každé vesnici byla zřízena triviální škola, kde se učilo
triviu – čtení, psaní a počítání, dále se vyučovalo náboženství
a základy praktických profesí. Zpočátku vyučovali hlavně vojenští vysloužilci nebo místní řemeslníci, kteří uměli číst, psát
a počítat. Později se podařilo vychovat kvalifikované učitele.
Školní docházka byla tehdy povinná pro všechny děti do dvanácti let.
Roku 1869 vyšel nový školský zákon. Byla zavedena povinná
osmiletá školní docházka pro chlapce i děvčata, kterou bylo
možno uskutečnit trojím způsobem. Měšťanské školy byly zřízeny jako osmileté, jako tříleté samostatné nebo jako tříleté spojené
s pětiletou obecnou školou. Jak škola obecná, tak i měšťanská dávala
poměrně ukončené vzdělání bez předpokladů k dalšímu studiu. Učivo na
obecných školách se rozšířilo o přírodopis, zeměpis, dějepis, měřičství
a tělocvik. O školství již nepečovala církev, ale povinné vyučování
náboženství zůstalo. Po roce 1882 mohli žáci absolvovat celé studium
v češtině.
Po vzniku republiky roku 1918 byla převzata rakousko-uherská školská
soustava. Pro české děti v pohraničí vznikaly české školy, čímž postupně
vzrůstal jejich počet. Žáci se mohli vzdělávat v mateřském jazyce. Školy se
zbavily vlivu církve, učitelky byly zrovnoprávněny s učiteli.
V roce 1922 se organizačně sjednotily národní školy v České republice
a na Slovensku. Bylo umožněno zřizovat měšťanské školy také v menších
obcích, odkud nemohly děti docházet do vzdálených škol.
Období druhé světové války výrazně potlačilo celé české školství. Čeština ustupovala do ústraní a osnovy se tvořily v duchu
germanizace. Česká vzdělanost se postupně likvidovala. Do
měšťanských škol směly chodit jen některé děti, zbytek mohl
navštěvovat školy obecné. Dívkám bylo vzdělání odepíráno.

Škola

Dějiny školství v Čechách

Ďáblická škola v tomto století
Školní rok
2002/03
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Počet tříd
10
11
12
13
13
15
14
16
18
19
19
21

Počet žáků
211
234
243
261
294
307
305
339
379
402
425
467

Články o škole zpracovala Hana Macháňová, foto Pavel Veselý
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Škola Ďáblická

Škola

Od r. 1784 jednotřídní, od r. 1880 dvoutřídní,
od r. 1887 trojtřídní a od r. 1897 čtyřtřídní.
Kdy bylo v Ďáblicích vyučováno ve starší době nelze s naprostou určitostí
říci; scházejí všecky písemné doklady. Dle veškeré pravděpodobnosti stávala zde škola již za císaře Josefa II., neboť dle opisu listu křestního z fary
Prosecké, kam je obec zdejší přifařena, uvádí se již v roce 1784 Frank
Ferdinand jako ludirector v Ďáblicích.
Kde stála původní škola, o tom rozcházejí se ústní podání docela. Dle jedněch stávala prý škola vedle zámku v parkáně, nynější to zahradě; dle
druhých byla škola v malém domku na návsi, jenž nesl čís. pop. 20. Byl to
z kamene vystavěný domek, krytý šindelem a obsahoval malou školní
světnici, malý pokoj s menší ještě kuchyní a s úzkou předsíní. Stával tam,
kde nyní je zahrada A. Stejskala, který starou školu koupil od obce
a r. 1887 rozbořil.
Jako prvý učitel uvádí se v Ďáblicích Ferdinand Frank, ludirector; však
o tom zpráv nezůstalo; známější je téhož syn Frant. Frank, který si sám
školy mnoho nehleděl, neboť většinu času věnoval řízení dvou velkých
hospodářství, jichž byl správcem; k němu docházela čeleď pro denní rozkazy o rozvrhu práce hospodářské. Po odbytém rozkazu oddal se Frank
vyučování vyšší „klassy“, jak říkali; četl se staršími evangelium nebo počítal. S menšími dětmi obíral se pomocník jeho Vojtěch Frank, snad bratr
nebo příbuzný. Bylo–li slabikantů více, šli do předsíně, neb v létě před
školu samu.

Vzrůstajícímu počtu školní mládeže (přiškolením osady Březiněvse) škola
Ďáblická jednotřídní záhy nedostačovala. Proto provedena v r. 1880 přístavba školy nákladem 4300 zl., který přirážkou byl uhrazen. K tomu cíli
přikoupeno bylo pozemků 85 sáhů čtverečných v ceně 85 zl.
1. ledna 1880 počalo se vyučovati ve II. třídě. Když mládeže stále přibývalo, obec rozšířila školu o třídu třetí, což se stalo r. 1887.
Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 14. ledna 1897 č. 194 byla
otevřena při Ďáblické škole od 1. února téhož roku třída čtvrtá. Třída
najata jest ve statku R. Vyšína č. 17; roční nájemné jest 70 zl. Světnice
jest malá, nízká, nevhodná.
Patronem školy Ďáblické ve starší době byl Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, který druhdy v platech učiteli a v nákladu na školu měl
hlavní slovo. Děti byly přijímány do školy zpravidla na počátku školního
roku, ale také i často mezi škol. rokem. Nejvíce školáků se hlásilo na jaře.
Dokonaný 6. rok věku o přijetí rozhodl.
Docházka školní trvala dle nových škol. zákonů 6 let, ale žáci po skončeném 12. roce chodili do 14 i do 16 let do školy opakovací. Tato bývala
v neděli odpoledne. Učilo se v ní čtení i počítání, při čemž evangelim,
počítání z hlavy i dobropísemnosti pěstovány.
Školní plat vybírán byl v Ďáblicích týdne po 2 groších; platívalo se obyčejně v sobotu. Bohatí platili též zrnem a dávali o kvartálu měřici obilí.
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Z knihy Paměti škol okresu Karlínského

V roce 1889 během prázdnin se odstranily záchody, které zápachem
naplňovaly celý dům a na dvoře se vystavěly nové a přistavěnou chodbou
se spojily s budovou. Z bývalých horních záchodů byl upraven kabinet pro
vyučovací pomůcky a byla tam umístěna i velká skříň s knihovnou. Spodní
záchody byly přestavěny na spíž pro řídícího učitele.
Rozhodnutím slavné c. k. okresní školní rady bylo v roce 1889 zakázáno
nosit do školy národní odznaky.
V roce 1891 bylo nařízeno začít psát v prvních třídách kolmým písmem.
Ve školním roce 1892/93 chodily děti do školy jenom v zimě. V dalších
obdobích chodily děti na polní práce.
Nové školy se Ďáblice dočkaly až o několik let později. 6. října 1901 byla
vysvěcena nádherná nová školní budova.
V roce 1906 byla Ďáblickým povolena pátá třída.
Dětí stále přibývalo a v roce 1910 došlo k přeplnění čtvrté třídy. Bylo v ní
108 dětí. Proto byla výnosem c. k. okresní školní rady 16. ledna povolena
při čtvrté třídě zdejší školy třída pobočná. Řízení o pobočku bylo sice
zahájeno hned v září, ale Březiněves zdržovala její schválení, ač byla mnohokrát urgována. Teprve, když správce pozval dva důvěrníky, aby se
osobně ve škole přesvědčili, kolik je tam žáků, svolili a pobočka byla otevřena v bývalé tělocvičně.
Těsně před I. světovou válkou, ve školním roce 1913/14, byla škola opět
rozšířena na šest tříd a byla zrušena čtvrtá B.
V březnu 1923 byla stanovena povinná osmiletá školní docházka bez
rozdílu věku.
V lednu 1924 byly nákladem 180 K opraveny věžní hodiny na školní
budově, které tam byly od roku 1903.
Ve školním roce 1929/30 došlo k některým úpravám ve škole. Byla zřízena školní kuchyň, jejíž vybavení bylo v ceně 2600 K. Bylo zhotoveno
šest nových lavic pro třetí třídu, nově natřeny školní tabule, rozšířeno
elektrické vedení do tříd a další drobnosti.
Když byly vykonány všechny předběžné práce a zemský výbor dal svolení,
bylo 13. června 1932 přikročeno k výstavbě nástavby a přístavby školní
budovy. Školní budova byla rozšířena o východní křídlo a bylo nastaveno
druhé patro, čímž se získalo šest nových tříd, jedna místnost pro dílnu
nebo pracovnu, dva školní kabinety a nové záchody. Z dosavadního kabinetu byla zřízena školní kuchyň a z dřívějších záchodů bylo uděláno skladiště na uhlí a dříví. Zároveň s tím vším byl zaveden také vodovod se
sedmi výlevkami. Také bezprostřední okolí školy bylo vhodně upraveno.
Byl založen park, školní studna byla vyčištěna a čerpadlo opraveno. Celkový náklad na stavbu a vnitřní zařízení činil cca 830 000 Kč. 24. října
1942 bylo vše zkolaudováno a vyučování ve třídách začalo 3. listopadu.
Ve školním roce 1933/34 bylo povoleno zřídit při škole šest zatímních
poboček. V roce 1938 bylo stanoveno, že v každé učebně musí být na
čelném místě kříž s ukřižovaným Kristem.
V letech 1939/40 proběhla cenzura učebnic. Všechny inventární knihy
byly znovu prohlédnuty a zcenzurovány. Zejména v učebnicích žáků, ve
školních knihovnách, v kabinetech zeměpisu a dějepisu byla učiněna příslušná opatření. Vyřazené knihy, obrazy a mapy byly zapečetěny a řádně
uloženy. Většina úředních knih byla přepsána nebo znovu zavedena.
V roce 1942 si děti školy moc neužily. Nejprve byly pro velkou zimu
a nedostatek uhlí zimní prázdniny prodlouženy až do března a v říjnu
onemocnělo hodně žáků spálou a záškrtem, a tak byly některé třídy
zavřeny.
V roce 1944 se ďáblická škola stala sedmitřídní. Žáci byli zařazeni do
sedmi postupných tříd a čtyř poboček. Ty byly při prvních čtyřech třídách
a žáci v nich byli diferencováni tak, že nadanější byli vždycky zařazeni do
třídy A.
V únoru 1945 byla šestá třída obsazena třiceti německými vojáky
a 7. března se do dvou tříd východního křídla I. poschodí přistěhovali
němečtí příslušníci dominia Berkholz. Druhý den ale byli všichni rozděleni
do rodin a ve školní budově zůstalo asi 40 zemědělských dělníků polské,
ruské a ukrajinské národnosti.
Vyučování v nové svobodné republice bylo zahájeno již v úterý
22. května 1945, kdy naše mládež poprvé vstoupila do slavnostně
vyzdobené budovy školy. Vyučovalo se v deseti učebnách. Protože tři
z nich byly postoupeny měšťanské škole a při všech postupných ročnících
byly pobočky, bylo nutno pro nedostatek učeben zavést střídavé polo-

Měšťanská škola
Květnová revoluce 1945 splnila dávné přání – zřízení měšťanské školy
v Ďáblicích. Byla to první akce MNV spolu s vedením školy se souhlasem
Okresního národního výboru.
Počínaje pondělím 28. května 1945 bylo zahájeno vyučování v prozatímně zřízené měšťanské škole v Ďáblicích. Vyučovali odborní učitelé
z Čakovic. Povolení zřízení měšťanské školy bylo vázáno podmínkou, že
místnosti pro učebny budou opatřeny do 1. prosince 1945. Bylo nutno
najít řešení, jak učebny získat.
8. října 1945 byla na plenárním zasedání na MNV situace škol projednána a bylo rozhodnuto postavit novou provizorní školu ze dvou dřevěných „baráků“ zakoupených od závodu Avia z bývalé ubytovny
v Ďáblicích po příslušné vnitřní úpravě a zvýšení stavby podezdívkou. Stavební místo bylo určeno na volném prostranství, dříve cvičiště hasičského
sboru.
Prozatímní budova měšťanské školy byla v podstatě dohotovena o prázdninách roku 1946 svépomocí všeho obyvatelstva prostřednictvím brigád
tak, že stavba byla dokončena, upraveno okolí školy a třídy vybaveny nejnutnějším nábytkem.
Slavnostní otevření školy se konalo 1. září 1946, při kterém byly zasloužilým brigádníkům předány diplomy za jejich obětavou práci.
O hlavních prázdninách roku 1947 byla ve škole zřízena tělocvična –
přednáškový sál a v něm bylo upraveno také školní jeviště.
1. září 1948 vstoupil v platnost nový školský zákon a místo školy měšťanské byla ustavena střední škola.
Školní rok 1948/49 byl zahájen až 30. září. Stalo se tak proto, že v naší
republice řádila dětská obrna.
1. ledna 1951 došlo v Ďáblicích ke sloučení obecné školy a měšťanky
v devítiletou střední školu. V roce 1952 byla uzákoněna osmiletá školní
docházka a škola byla přejmenována na osmiletou střední školu. Do
šestnácti tříd bylo v tomto roce zapsáno celkem 506 žáků.
V září 1952 byla dána do provozu upravená školní kuchyň a jídelna.
Od školního roku 1953/54 byla v Ďáblicích zřízena osmiletá střední škola
s jedenácti třídami na škole národní a s šesti třídami ve škole střední
s JUKem.
Ve školním roce 1955/56 začala u dřevěné školy přístavba dvou tříd.
V roce 1960 se z osmileté střední školy stala základní devítiletá škola.
V tomto roce měla 16 učeben a 506 žáků, mateřská škola 2 učebny
a 93 žáků, zvláštní škola jednu učebnu a 18 žáků, hudební škola pět učeben a 135 žáků, dvě oddělení družiny měly jednu učebnu a 70 žáků.
V roce 1972 bylo v tělocvičně zbouráno jeviště.
1973/74 – v hlavní budově č.p. 17 byla provedena generální oprava
elektrického vedení, z pražského vodovodu zavedena voda a vybudováno
ústřední topení.
1985/86 má škola dvanáct tříd, do kterých chodí 320 žáků.
1988/89 zahájila v Ďáblicích výuku Lidová škola umění.
Ve 2. čtvrtletí 1996 byla zahájena přístavba a rekonstrukce ZŠ.
Školní rok 2000/01 již proběhl i ve zprovozněné přístavbě ZŠ. Tím také
skončil život důvěrně známé „dřevěnky“ Na Terase.
Z knihy Ďáblice

Zeptali jsme se tří bývalých žáků školy

Ze zdejší ZŠ jsme všichni chodili výborně připraveni, mnoho žáků se
dostávalo na střední školy. Nikdy jsme neměli pocit, že umíme méně než
ti „ze sídliště“. Byla to taková škola rodinného typu, kde jsme se všichni
znali a učitele jsme měli velmi rádi, přestože si uměli zjednat pořádek.
Nejen že nás dobrovolně a zdarma doučovali před přijímačkami, ale
dokonce i před maturitou! Šli jsme tenkrát za panem učitelem Kubecem
a on nám naše (ne)znalosti z českého jazyka doplnil.
Hlavním kritériem výběru mého budoucího povolání byl obdiv k jejich
poctivé práci. Jedním z mých největších vzorů byl právě p. Kubec, který
kromě výuky vedl i dramatický kroužek. Dále pak pp. učitelé Černý
(pěvecký kroužek), Fejk (ochotnické divadlo) a pí učitelky Novotná,
Uhlířová, Patáková, Čítková.
Řízením osudu jsem začala učit právě v Ďáblicích. Ve 3. ročníku studia
jsem se vdala a porodila syna, proto jsem psala do různých škol a školských správ, abych mohla pracovat v Praze či blízkém okolí. Naštěstí se
zrovna uvolnilo jedno místo a já se tak náhodně stala kolegyní učitelů,
kteří učili i mě. Velmi ráda také vzpomínám na bývalé kolegyně pí ředitelku Gothovou a její zástupkyni Šindelářovou–Bartoňkovou, která vykonávala funkci zástupkyně dlouhých 22 let (5 let i pí ředitelce Bulirschové).

Libuše Smažíková, roz. Táborská
(žákyně 1953–1962, učitelka 1969–2005)
Základní školu v Ďáblicích jsem navštěvoval v letech 1973–1981. V té
době ve škole působila celá řada výborných učitelů, takže příprava ke studiu na střední škole byla dobrá a myslím, že jsem nic podstatného nepostrádal stejně jako většina mých spolužáků. Samozřejmě záleželo také na
přístupu každého z nás, ale obecně lze říci, že absolventi naší školy byli
připraveni dobře.
V současnosti řídím Masarykovu střední školu chemickou v Křemencově
ulici a tato škola svým zaměřením patří ke školám velmi náročným a toto
studium si volí poměrně nízké procento žáků z Ďáblic. V uplynulých několika letech by je bylo možné spočítat prakticky na prstech jedné ruky.
Svými studijními výsledky na naší škole se nijak zásadně nelišili od svých
vrstevníků a studium zvládli bez obtíží a úspěšně odmaturovali. Lze tedy
říci, že byli pro další studium připraveni dobře.

Škola

denní vyučování v prvních, druhých a třetích třídách. V červnu navštěvovali školu také hosté – sovětští učitelé, většinou důstojníci, kteří se živě
zajímali o vyučování.

Ing. Jiří Zajíček (žák v letech 1973–1981),
předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA

Přestavba školy v roce 1996...

...a dostavba v roce 2015.

Měli jste po ukončení základní školy pocit, že Vás zde naučili
vše důležité pro další vzdělávání? Zaostávali jste za dětmi
„ze sídliště“?
ZŠ v Ďáblicích jsem ukončila v 8. třídě v roce 1980. Na přijímací zkoušky
na střední školy s maturitou jsme byli výborně připraveni učitelem matematiky Miroslavem Sejkem i češtinářkou Janou Gothovou. V té době ještě
nebyla víceletá gymnázia, končili jsme v 8. nebo 9. třídě. Myslím si, že i ti
nejméně zdatní odcházeli z naší školy s takovými znalostmi, aby obstáli
v budoucím životě. Naši školu bych nikdy za jinou nevyměnila.

Jana Ouředníčková (žákyně v letech 1972–1980)
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Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála
Představí nové kroužky, které se od září konají
v Obecním domě. Můžeme si také vyrobit jednoduchou záložku s Big shotem a vyzkoušet
speciální skákací tyče.

Sousedská slavnost
Zažít Ďáblice jinak

Zprávy z Ďáblic

v sobotu 19. září 14–21 hodin
ulice U Parkánu a Na Štamberku
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Naše městská část si v letošním roce připomíná
řadu významných výročí, která bychom chtěli
společně oslavit v místech, která byla a jsou pro
naši obec důležitá. Jedním z nich je původní
centrum obce – náves, která bývala v místech
mezi školou a kaplí. K uspořádání oslavy jsme
využili den, kdy se na mnoha místech Prahy
a v některých dalších městech konají pouliční
slavnosti v rámci občanské iniciativy Zažít
město jinak.
„Sousedské slavnosti Zažít město jinak
(ZMJ) se budou v roce 2015 konat již desátým
rokem. Probíhají v rámci Evropského týdne
mobility, který se snaží v evropských městech
upozornit a propagovat výhody udržitelné
dopravy a rozvoje. V současné době je v souvislosti s intenzivní městskou dopravou veřejný
prostor vnímán jako šedivý a nepřívětivý pro lidské aktivity a zájmy. Ze zkušeností z tuzemska
i zahraničí ale víme, že ulice nemusí být pouze
místem, kde parkují a projíždějí auta. Základní
myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro
setkávání a rozvíjení sousedských
vztahů.
V sobotu 19. září 2015 dojde k vytvoření bezautomobilových zón, které se v rámci ZMJ podaří společnými silami transformovat na místo
společného setkávání sousedů, spolků a podniků. Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na
ulici dopřát kávu či domácí buchty, posedět
a pohovořit s přáteli či shlédnout místní
divadlo. Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné – umělecká a hudební vystoupení,
tematické workshopy, semináře, pikniky, aktivity
pro děti apod. Cílem není zaplatit objemnou
a nákladnou produkci. Naopak, vše je založeno
na dobrovolnosti a aktivní participaci – někdo
půjčí židle, někdo pomůže postavit pódium,
zpřístupní své prostory apod.
V tento den jsou vybraná místa zbavena
dopravního provozu a je jim navrácen
původní sousedský ráz.“
(zdroj: zazitmestojinak.cz)

Dětský klub Maata
Dětský klub, který se před několika měsíci usídlil
v Ďáblicích, pro nás připravil mýdlovou dílnu, ve
které si můžeme vyrobit své mýdlo různých
barev, tvarů i s překvapením.
Hudební škola Yamaha
Můžeme si zde prohlédnout leporela a pomůcky k programům Hudební školy Yamaha, děti
si mohou vyzkoušet rytmické nástroje, které se
v hodinách používají. Připraveny jsou pro ně
i jednoduché hudební kvízy.
Český svaz chovatelů
Vystaví své šampiony z řad drobného zvířectva,
především holuby a králíky.
Herpetologické centrum Českého svazu
ochránců přírody
Zde si můžeme ověřit své znalosti o našich plazech a ti odvážnější si také mohou osahat jejich
živé exempláře. A ti méně odvážní se mohou
podrobit rychloléčbě své fóbie a psychoprůzkumu o jejím původu. Nejúspěšnější
řešitelé těchto testíků obdrží památeční razítko.
Hvězdárna Ďáblice
Přivezeným dalekohledem budeme moci pozorovat slunce nebo některé pozemské objekty.
Zároveň se dozvíme podrobnosti o astronomickém kroužku pro děti, který se bude na hvězdárně konat.
Taneční studio Andrea
Taneční studio Andrea v letošním roce slaví 25
let od svého založení. Pod vedením paní Myslivečkové své pobočky neustále rozšiřuje, a proto
již 5. rokem vyučují i v Ďáblicích. Na pódiu se
nám představí letošní vícemistři republiky ve
stepu v kategorii juniorů.
Motorizovaná jednotka Policie ČR
Tato jednotka sídlící na Ďáblické ulici nám představí práci policie a budeme si moci prohlídnout
její vybavení.
Ďáblický zpravodaj
Redakce Ďáblického zpravodaje tímto
vyhlašuje soutěž o nejlepší
– doma upečené sladké a slané dobroty
– návrh či vlastnoruční výrobu knihobudky

Od 14 do 19 hodin na nás čekají:

Obecní knihovna
Vystaveny budou knihy, které byly vyřazeny
z fondu obecní knihovny. Tyto knihy si návštěvníci budou moci odnést domů. Formou ankety
se také budeme moci vyjádřit k tomu, jaké
knihy bychom chtěli v knihovně nacházet, zda
nám vyhovuje stávající otevírací doba, jak
bychom si naši obecní knihovnu představovali.

SDH Ďáblice – Den otevřených dveří
v hasičárně
Hasiči nás rádi provedou hasičskou zbrojnicí,
ukáží nám svou techniku a budete si moci
vyzkoušet lezení na horolezecké stěně s jištěním. Připraveno pro nás mají také občerstvení.

Naučná stezka památkovou zónou
Historická usedlost Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou, jejíž součástí je kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, otevře svou bránu.
Budeme moci nahlédnout do míst, která nejsou
běžně přístupná. Začátek naučné stezky je

u kaple a nejzajímavější místa jsou vyznačena
na mapce na protější stránce. K návštěvě
historické části Ďáblic je vydán průvodce,
který je vložen do zpravodaje.
Zvon
V kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava bude
vystaven zvon, který je v současné době restaurován, aby se mohl po mnoha letech opět rozeznít. O zvonech zde povypráví restaurátor zvonu
Ondřej Šimek a pan Tomáš Stařecký od Pražských zvoníků Svatovítských.
Projekce dobových fotografií
U statku U Parkánu 1/8, kde sídlí agentura
Startproduction, budou na plátně promítány
dobové fotografie Ďáblic.
Občerstvení
SDH Ďáblice, restaurant Červený Mlýn, cukrárna
Buchalovi, cukrárna La Felicita, sousedské
ochutnávky.
Pódium U Parkánu 14–21 hodin
14 hodin: Děti ze třídy Ptáčci naší MŠ
zazpívají a přednesou písničky a básničky, které
se s paními učitelkami ve školce naučily.
15 hodin: Divadlo Minor zahraje novou
autorskou inscenaci režiséra Jiřího Jelínka inspirovanou cestováním a s ním spojenou častou,
možná nejčastější otázkou, která neomylně
padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete ...
„Mami, už tam budem?“.
16:30 hodin: Tanečníci Tanečního studia
Andrea vystoupí s ukázkou stepu. Představí se
nám letošní vícemistři republiky v kategorii
juniorů.
17:30 hodin: Děti z Hudebního sdružení
Ďáblík zahrají skladby různých žánrů
– pochody, chorály, valčíky, blues a další.
18:30 hod.DIVadelní Ochotníci CHaberští
(DIVOCH) zazpívají Kramářské písně
„O Jaromírovi a Květuši“ a „Chytila patrola“
i „Vodníka“ z Kytice od Jiřího Suchého.
19:30 hodin: Kapela Yozzefy zahraje české
i zahraniční popové a rockové hity 80. a 90. let.
Zapojte se s rodinou nebo přáteli do přípravy této slavnosti a přispějte vlastním
originálním nápadem!
Nebo přijďte jen tak pobýt, podívat se na
oživlou náves, prohlédnout si původní
historické centrum zblízka a zažít
nevšední odpoledne.

Bližší informace: Simona Dvořáková,
tel.: 605 111 552,
e-mail: dvorak.sim@seznam.cz,
www.zazitmestojinak.cz
Tato akce se koná za podpory Kolektory
Praha a.s. a MČ Praha-Ďáblice

Zprávy z Ďáblic
Nejzajímavější místa naučné stezky ZMJ
1/ Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
2/ Usedlost Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou se dvorem
3/ Sýpka
4/ Chlév a stáj
5/ Dlouhá stodola
6/ Rybník Ohrada
7/ Rybník Parkán
8/ Reliéf znaku Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na domě U Parkánu 25/1
9/ Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Z fotbalového
oddílu

Zprávy z Ďáblic

Muži A
Podzimní strategii jsme postavili na doplnění
týmu zkušených hráčů mladými posilami. Uvidíme, jak se týmu povede, jednoduché to určitě
nebude. To jsme poznali v sousedních Dolních
Chabrech, kde jsme hráli hezký fotbal, ale prohráli jsme 0:3. Lahůdkou bude určitě derby
s Březiněvsí na našem hřišti v neděli 20. 9.
v 16.30 hod., na které vás zveme. Rozhovor
s novým trenérem A týmu Martinem Průšou
a komentáře k jednotlivým zápasům si můžete
přečíst na našem webu www.skdablice.eu.
Muži B
Tým muži C nově hraje jako Muži B a jsou ďáblickým týmem. To znamená, že už to není tým,
který u nás na hřišti jen hrál a s naším fotbalovým oddílem neměl nic společného. Kluci hrají
1. B třídu a tak to hráči ani trenér Jirka Černý
nebudou mít letos jednoduché.

Hasiči Praha-Ďáblice
Zásahy ďáblických hasičů
V bývalém areálu ČKD v pražských Vysočanech
vypukl v sobotu 22. 8. 2015 v 19 hodin rozsáhlý požár tovární haly. Hořel zde sklad textilu
vietnamských obchodníků a kovodílna. Zásah
komplikoval fakt, že se na místě nacházelo
velké množství tlakových lahví. Plameny pomáhal krotit nejen vrtulník s vodním vakem, ale
i hasiči z pražských Ďáblic s cisternou Tatra
T148. Požár haly se rozkládal na 4000 m2
a podařilo se ho lokalizovat až po půlnoci.
Dohašovací práce probíhaly až do druhého dne.
Našim cílem bylo po celou dobu zásahu zásobovat vodou dva hasičské žebříky a dva útočné
proudy.
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Starší dorost
Po dlouhých letech máme v Ďáblicích starší
dorost. Jen pro informaci – žádný z okolních
klubů nemá starší dorost přihlášený, s výjimkou
klubu FK Admira. Je to podle mne velký problém dnešní doby. Soutěže pro menší děti v přípravkách jsou naplněné, ale hrát fotbal
v sedmnácti letech, to už je jiná „káva“. A tak
zůstávají jen ti největší vytrvalci, kteří odolají
všem různým nástrahám dnešního konzumního,
a především virtuálního života.
Výstavba osvětlení
Máme hotovo, čekáme jen na osazení elektroměru a budeme svítit.
Fotbalový turnaj trochu jinak – utkají se
spolu restaurace z Ďáblic a okolí?
Snažíme se zorganizovat 1. ročník fotbalového
turnaje o „nejlepší hospodu“ z Ďáblic a okolí.
Termín máme naplánovaný na sobotu 10. 10.
2015. Bližší informace najdete ve „své
hospůdce, restauraci…“

Tento zásah nebyl rozhodně jediný v prázdninovém období, naše jednotka dále zasahovala
například u těchto mimořádných událostí:
26. 7. 2015 požár plastového kontejneru –
Koníčkovo náměstí.
29. 7. 2015 likvidace následků po větrné
smršti – Ďáblická ulice.
3. 8. 2015 pohotovost na hasičské zbrojnici
pro případnou pomoc při zdolávání rozsáhlého
požáru lesa u Rakovníka.
13. 8. 2015 pohotovost na hasičské zbrojnici.
14. 8. 2015 požár travního porostu –
Maškova ulice.
25. 8. 2015 požár lesa – Čimický háj.
Kontakt: info@hasicidablice.cz
tel.: 725 016 508

Fotbalová školička
V září opět začínáme! Každý čtvrtek trénujeme
od 17 hodin na fotbalovém hřišti. Stěžejním
ročníkem školičky 2015/16 jsou děti narozené
v roce 2010, ale mohou přijít i starší kluci
a holky. Více informací najdete na našem webu
www.skdablice.eu.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Přijímáme nové členy
do výjezdové jednotky
Přijďte se k nám podívat na akci
Zažít Ďáblice jinak, která se koná
19. 9. 2015 od 14 hod. do 19 hod.
Rádi vás provedeme naší zbrojnicí
a zodpovíme vám vaše otázky.
Je Ti více jak 18 let? Chceš se dostat mezi partu
lidí ochotných pomáhat ostatním obyvatelům
v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
MČ Praha-Ďáblice. Naučíš se základům hasičiny
při pravidelných školeních pořádaných jak
na zbrojnici, tak i u profesionálních hasičů
HZS hl. m. Praha.

Pozvání
Dvojčata z Ďáblic, kluci 3,5 roku, hledají paní/slečnu pro pravidelné nebo i jen příležitostné hlídání.
Bližší info na aviznerova@yahoo.com nebo tel. 731 613 525.
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Kalendář akcí
12. září od 14 hodin Den evropského dědictví – kaple
V rámci Dnů evropského dědictví bude od 14 do 18 hodin možnost
prohlédnout si interiér kaple a poslechnout si něco o její historii.
V kapli také pokračuje výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ Ďáblice.
14. září od 18 hodin veřejná prezentace projektu
ART REZIDENCE
19. září od 14 hodin Zažít Ďáblice jinak – ul. U Parkánu
23. září od 18 hodin 7. veřejné zasedání zastupitelstva
3. října v 7.15 hodin Podzimní výlet seniorů –
odjezd od restaurace Battistova cihelna

Pozvání

3. 7. 2015 zemřela paní Jana Gothová, dlouholetá ředitelka
zdejší školy. S úctou vzpomínají spolupracovníci a žáci.

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

Program na září a říjen
Otevírací doba
Září: pondělí 13.30–15.30, 18–21 (kromě 28.9.), středa 20–22,
čtvrtek 13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin.
Pátek 25. 9. 20–22 Noc vědců. Pondělí 28. 9. 2.45–6.30 hodin.
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16 hodin. Čtvrtek 29. 10. podzimní prázdniny
10–12, 13.30–15.30 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
14. 9. Petr Adámek: Podzimní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
21. 9. Ing. Václav Přibáň: Zatmění Slunce, Měsíce a příbuzné úkazy.
12. 10. Jiří Kalát, DiS.: Izrael: Svatá země v obležení.
19. 10. Petr Horálek: Sedm perel astronomie.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
7. 9. Slunce a stíny.
5. a 26. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Září: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22,
neděle 14–16 hodin. Pátek 25. 9. 20–22. Pondělí 28. 9. 2.45–6.30 hodin
(úplné zatmění Měsíce) za jasného počasí.
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22,
neděle 14–16 hodin. Pondělí 5. a 26. 10. 20–21 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých
podmínek (říjen – dopoledne a brzy odpoledne).
Noční obloha: Měsíc – 18.–30. 9., nejlépe okolo 21. 9.; 20.–31. 10.,
nejlépe okolo 25. 10. Saturn – po celé září. Uran – na konci září, po celý
říjen za dobrých podmínek. Neptun – za dobrých podmínek.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 29. 10. –
otevírací doba 10–12, 13.30–15.30 hodin.
10.15 Měsíc u krejčího (pohádka).
14.15 Planeta Země I.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce příp. Venuše.
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POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 20. 9. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 18. 10. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici.

103 Ďáblice–Ládví

pondělí–pátek

202 Ďáblice–Mazurská

so–ne

pondělí–pátek

so

ne

103 Ládví–Ďáblice

pondělí–pátek

pondělí–pátek

so–ne

so

ne

so

ne

Jízdní řády autobusů

202 Mazurská–Ďáblice

368 Ďáblice–Ládví
pondělí–pátek

368 Ládví–Ďáblice

348 Ďáblice–Ládví

pondělí–pátek

so–ne

348 Ládví–Ďáblice

pondělí–pátek
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TĚŠÍME SE
NA VÁS V NOVÉM
SHOWROOMU ŠKODA

Vážení zákazníci,
od září 2015 Vás přivítáme v novém.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12, 182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 775, www.porsche-prosek.cz

