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Zprávy z radnice

Pozvání na veřejnou schůzi
zastupitelstva MČ Praha–Ďáblice
Poslední letošní veřejná schůze zastupitelstva naší městské
části se uskuteční 14. prosince 2011 od 18 hodin v sále
Základní školy U Parkánu 17 v Ďáblicích. Zveme vás, vážení občané,
k „volnému mikrofonu“, který bude pro vás k dispozici hned od
18 hodin, kdy budete mít možnost zeptat se svých zvolených zástupců
na vše, co považujete pro svůj život v Ďáblicích za důležité i ve vztahu
k pražskému Magistrátu.
Na programu schůze pak bude projednán radou MČ předložený návrh
na hospodaření naší městské části na překlenutí začátku příštího roku dle
rozpočtového provizoria, a to vzhledem k současné nejistotě ve schválení
rozpočtu hl. m. Prahy a nedostatku oficiálních informací v době, kdy jsme
stanovili termín veřejné schůze.
Mimo jiné bude podána zpráva o legislativní iniciativě 35 starostů městských částí na okraji Prahy, směřující k úpravě statutu hlavního města
ve prospěch posílení pozice tzv. malých městských částí.
Celý program schůze bude zveřejněn na webových stránkách
www.dablice.cz a ve vývěskách.
Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice

Změny jízdních řádů
Dle písemného sdělení ROPID, a.s., dochází od 11. prosince
letošního roku v Praze Ďáblicích k trvalému prodloužení
noční linky PID 514 ze zastávky Ďáblice do zastávky Březiněves. Zároveň dochází k prodloužení večerních spojů linky 103 v současné době ukončených v Ďáblicích do zastávky Březiněves,
v celotýdenním rozsahu provozu od cca 20 hodin do ukončení provozu.
V důsledku toho dojde k vyloučení obtěžování občanů bydlících v ulici
Chřibské a U chaloupek provozem autobusů v nočních hodinách.

Zdeňka Fišmistrová, zástupce starosty MČ Praha–Ďáblice

SIPO – dárek radnice občanům
do nového roku
V rámci zvyšování kvality služeb úřadu MČ Ďáblice vstoupí
od nového roku městská část do systému sdruženého inkasa
plateb obyvatelstva (SIPO). Bude tak nabízena jedna z optimálních možností, jak hradit platby za nájmy bytů, poplatky za psy a podobně. Všichni
nájemníci v bytových domech budou o této možnosti informováni osobním dopisem. Předpokládá se využívání od ledna 2012. Vyzýváme
všechny občany, aby neváhali tuto možnost plateb v maximální míře
využívat.
Pokud chcete platit organizaci (v našem případě městské části) pomocí
SIPO, přihlásíte se u příslušné organizace a sdělíte jí své spojovací číslo.
Bude-li po vás organizace požadovat dokument s prokazatelným přidělením vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO, resp. Rozpis bezhotovostní platby SIPO (případně
formulář „SIPO – spojovací číslo (změna)“, pokud máte SIPO nově zřízeno). Organizace poté může předepsat platbu a tento předpis předá
poště. Bez vašeho svolení nebo vědomí nemůže organizace do vašeho
SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná vaše spojovací číslo.
Předpis platby se promítne do vašeho SIPO nejdříve následující měsíc.
Reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo
u organizace, která Vám platbu předepisuje (zpracováno s využitím
informací poskytnutých na www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/peneznisluzby/cr/sipo-id259/#otazky).
Tomáš Dvořák, radní

Výběrové řízení na zimní údržbu
V listopadu letošního roku proběhlo výběrové řízení na
dodavatele zimní údržby komunikací a některých ploch pro
chodce. Výběrové řízení muselo být nakonec vyhlášeno dvakrát, neboť v prvním výběrovém řízení se přihlásili především uchazeči,
kteří zastupují velké firmy, jako jsou Pražské služby a.s. nebo IPODEC a.s..
Jejich cenové nabídky ovšem vysoce přesáhly obvyklý rámec nákladů,
které naše městská část v minulosti nejen vydávala, ale také nyní je
schopna či ochotna za zimní údržbu vydat. Pro ilustraci mohu uvést, že se
jednalo o částku v rozmezí 1,5–2,0 mil. Kč. Z tohoto důvodu byla první
soutěž radou městské části zrušena a vyhlášena nová jako veřejná zakázka malého rozsahu. Soutěž vyhrála firma ASTAR s.r.o. za částku mírně
převyšující 600 tis. Kč. Rada městské části již vítěznou nabídku akceptovala a příslušná smlouva bude v nejbližších dnech podepsána. Jako radní
předpokládám, že zimní údržba bude probíhat uspokojivěji než v minulém
zimním období, kdy údržbu zabezpečovala firma IPODEC a.s.

PhDr. Vladimír Novotný, radní

Zprávy z rady městské části
Na svém 25. jednání dne 7. 11. 2011 rada městské části
projednala a schválila:
l dodatek smlouvy k zajištění pravidelné roční kontroly a údržby dětských
hřišť firmou PROLEMAX s.r.o., která hrací prvky na hřiště dodala. Kontrola
bude prováděna od roku 2012 pouze 1x ročně, aby nedocházelo k duplicitám s kontrolami prováděnými spolupracovníky úřadu a tedy k dvojímu
proplácení stejné práce. MČ za ni zaplatí 8 050 Kč bez DPH ročně.
l Dále se rada opět zabývala řešením nové otočky autobusu č. 103
v prostoru před skládkou. Po projednání záměru s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy po technické stránce, byly požádány dvě firmy o předložení
nabídek na zhotovení projektové dokumentace. Rada doporučila společnost PROCONSULT s.r.o. .
l Na základě upozornění zastupitele pana Marcela Janka se uskutečnilo
místní šetření v domě čp. 184 v ulici U Prefy, kde je městská část vlastníkem jeho ideální poloviny, ale nijak objekt nevyužívá. Spoluvlastníci, kteří
celý objekt včetně zahrady léta zdarma užívali, nemají s městskou částí
(spíše její vinou) uzavřenu žádnou smlouvu. Proto se rada rozhodla prostřednictvím starosty vstoupit se spoluvlastníky v jednání o způsobu dalšího užívání této nemovitosti a urychlené nápravy. Po konzultaci
s advokátní kanceláří bude vyměřen spoluvlastníkům nájem za užívání
části nemovitosti patřící MČ. Rada po zjištění technického stavu domu
zadala vyhotovení znaleckého posudku na nemovitost, aby bylo možné
stanovit nájemné za právně vymahatelné období a rozhodla o prodeji ideální poloviny. Po vyhotovení posudku byl vyvěšen do 2. 11. 2011 záměr
o odprodeji podílu MČ. Na tento záměr reagoval nabídkou jeden ze spoluvlastníků, který má zájem v příštím roce zbylou polovinu domu odkoupit
za cenu určenou znaleckým posudkem. Starosta byl pověřen jednat se
zájemcem o nápravě nájemního vztahu a o uzavření kupní smlouvy.
l Na jednání rady byli přítomni hosté. Jako první přišli zástupci developerské firmy CENTRAL GROUP a.s. s variantní nabídkou výstavby obytných domů. Ani jedna varianta nevyužívá 33,46 ha ďáblických polí
vyčleněných územním plánem pro zastavění (což umožňuje zdvojnásobit
velikost Ďáblic!) a navrhují k tomu vyčlenit pro zastavění další pozemky.
Buď a) výstavbou celkem 370 rodinných domů v západní části Ďáblic pod
Ďáblickým hájem (maximální varianta), nebo b) dalším rozšířením obce
západním směrem při ulici Spořická za kruhovou křižovatkou na výjezdu
z obce (minimální varianta). K oběma variantám by byl potřebný od naší
městské části souhlas se změnou územního plánu, tj. se změnou zeleně
na obytnou plochu. Rada tento návrh neodsouhlasila. Požádala komisi
výstavby a investic a komisi životního prostředí a dopravy o stanovisko
pro příští jednání rady.
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Na svém 26. jednání dne 21. 11. 2011 rada městské části
projednala a schválila:
l na základě požadavku Sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích – směny
hasičské techniky (automobilového žebříku a dvou cisteren) v majetku
městských částí Praha–Ďáblice, Kunratice a Nebušice: bezúplatný převod
automobilové cisterny s poškozeným motorem z Kunratic do Ďáblic a bezúplatný převod automobilové cisterny s funkčním motorem z Nebušic do
Ďáblic. Pověřila pana starostu podpisem smluv o převodu vozidel a pana
tajemníka zajištěním celé akce.
l PhDr. Vladimír Novotný seznámil ostatní členy rady s průběhem
a výsledkem výběrového řízení na „Zimní údržbu na komunikacích v MČ
Praha–Ďáblice“, které bylo v druhém kole vyhlášeno jako zakázka
malého rozsahu. Po projednání se rada rozhodla uzavřít smlouvu s vítěznou firmou ASTAR s.r.o. Pověřila dr. Novotného dopracováním smlouvy
o dílo a pana starostu jednáním ve věci uzavření smlouvy. K průběhu
výběrového řízení připravil dr. Novotný samostatnou informaci, která je
zveřejněna na předchozí straně DZ.
l Rada chce lépe zajistit, aby kontejnery na bioodpad umístěné před
skládkou sloužily pouze občanům Ďáblic, neboť jejich vyvážení naše
městská část platí. Proto rada, prostřednictvím referátu životního prostředí, oslovila a od firmy A.S.A. obdržela nabídku na umístění kontejneru
na bioodpad v areálu skládky pod dohledem. Firma A.S.A. požaduje
5 000 Kč měsíčně. Rada se rozhodla, že tuto nabídku nebude akceptovat.
l Ing. Tomáš Dvořák podal na minulém jednání rady návrh na zjednodušení
příjmu plateb za nájemné v obecních bytech, a to bankovním převodem
nebo prostřednictvím služby SIPO. Odpadne tak zasílání poštovních poukázek a placení nájemného v hotovosti na úřadě. Rada po projednání návrh
schválila. Tato nová služba radnice bude pro občany zahájena 1. ledna 2012.
Další podrobnosti v textu Ing. Dvořáka v tomto čísle Zpravodaje.
l Před delším časem upozornila paní Táňa Dohnalová na neutěšený stav
ochranného zeleného pásu u skládky. Rada požádala referát životního
prostředí o kontrolu podmínek stavebního povolení, které bylo vydáno na
podzim roku 2009 na rozšíření II. etapy skládky o 26. sekci. Výsledek kontroly i přes urgenci rada dosud neobdržela. Vyslovila proto svoji nespokojenost. Kontroly se ujala Ing. Lenka Stroblová z komise životního prostředí
a zpracovala pro radu informaci, kterou se bude rada zabývat na svém
dalším jednání.
Na svém 27. jednání dne 28. 11. 2011 rada městské části
projednala a schválila:
l potvrdila své stanovisko k výstavbě bytového komplexu Ďáblické rezidence a na opakovanou žádost společnosti LOXIA o udělení souhlasu ke
vstupu na pozemek (za účelem napojení se na inženýrské sítě) odeslala
jako vlastník dotčených pozemků opět své negativní vyjádření.
l V součinnosti s komisí výstavby a investic a komisí životního prostředí
a dopravy znovu potvrdila své zamítavé stanovisko k návrhu společnosti
CENTRAL GROUP a.s. na změnu územního plánu v západní části Ďáblic
pod lesem ve prospěch bytové výstavby.
l Schválila podmínky pro přijímání dětí k povinné školní docházce do
základní školy v Ďáblicích pro školní rok 2012–2013. Podmínky zůstávají
stejné jako v letošním školním roce.
l Zamítla žádost manželů Kalakajových na poskytnutí výjimky na kompenzační příspěvek za skládku pro jejich dvě děti z důvodu nesplnění
podmínky trvalého pobytu stanovené zastupitelstvem MČ Praha–Ďáblice.
Jedná se o nezkolaudované domy v části bytového komplexu firmy Ekospol, kde vedení městské části vyvíjí po celý rok 2011 maximální snahu
o vyřešení letitého problému nedokončených komunikací a osvětlení
(viz informace v Ďáblickém zpravodaji z listopadu 2011).
l Na základě informace Ing. Tomáše Dvořáka, který provedl po stavební
stránce odbornou prohlídku šaten a klubovny tenisového oddílu, rada
neuvažuje o zateplení těchto prostor. Vzhledem k technickému stavu stávajících konstrukcí, finanční náročnosti případných stavebních úprav
a intenzitě využívání prostor v zimních měsících bylo ve shodě se zástup-

cem tenisového oddílu Jiljím Kubcem ml. od záměru provést zateplení
objektu zatím upuštěno.
l Projednala důvody žadatelů o kompenzační příspěvky a schválila
finanční dary handicapovaným spoluobčanům, slečně Jaroslavě Beranové
a slečně Tereze Kolesárové, ve výši 2 500 Kč na úhradu pobytu na
léčebně-rehabilitačních táborech.
l Pověřila starostu oslovením rodiny Tomáše Janouška ve věci nabídky
účelové finanční pomoci jejich synovi.
l Rada rozhodla (i přes nesouhlas přítomného předsedy finančního
výboru Ing. Martina Křížka) předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva návrh na schválení rozpočtového provizoria pro překlenutí nezbytně
nutné doby prvních týdnů roku 2012. Důvodem je nedostatek oficiálních
informací po změně politické reprezentace ve vedení hlavního města
Prahy a termín projednávání rozpočtu hl. m. Prahy.
l Za účasti projektantů společnosti PROCONSULT, která připravuje studii
pro vytvoření nové otočky autobusu č. 103 u skládky a za účasti předsedy
komise výstavby a investic Ing. Jana Täubela pokračovala rada v řešení
záměru. Rada se vyjádřila k předložené studii, dle které je cena otočky
odhadována na cca 4,5 mil. Kč. Ing. Dvořák navrhl zpracovat variantu
jednoduššího technického řešení, které by v maximální možné míře
využilo stávající zpevněné prostory polní cesty a zbytků provizorního obratiště. Projektanti dopracují tuto variantu s odhadem nákladů, které snad
budou výrazně nižší. S projektanty společnosti PROCONSULT bylo konzultováno technické provedení projektového řešení chodníku a nové, pro
nákladní vozy pojízdné, přístupové cesty šířky 3,5 m ke hvězdárně. Stávající chodník z ulice Květnové by měl být rozšířen na 1,5 m s povrchem
betonové dlažby mezi obrubníky. Nová cesta vedoucí směrem od stávající
panelové cesty od Ďáblického háje bude navržena s mlatovým povrchem
tak, aby přírodní charakter lokality byl co nejméně narušen. Při jednání
s projektanty rada nastínila rovněž možnosti zklidnění dopravy v Ďáblicích
dle předložených návrhů komise výstavby a investic a komise životního
prostředí a dopravy. Byla připravena mapa, do níž budou všechny požadavky zakresleny a předány projektantům k posouzení.

Zprávy z Ďáblic

l Dalšími hosty byli zástupci tenisového oddílu TJ Ďáblice, kteří požádali
o součinnost městské části a finanční podporu při zateplení objektu klubovny a šaten. Po technickém prověření proveditelnosti a účelnosti požadovaného zateplení, kterého se ujme Ing. Tomáš Dvořák (bude provedena
prohlídka objektu), se rada k problému opět vrátí.

Na druhou polovinu jednání se členové rady přemístili do základní školy,
kde starosta Ing. Miloš Růžička připravil prezentaci „Budoucnost Ďáblic –
územní rozvoj, urbanismus a regulace v naší obci, koncepce centra obce“.
K jednání byli pozváni všichni zastupitelé, členové komisí a výborů.
Program jednání:
l vymezení základního časového rámce a aktuálního stavu schvalování
územních změn (které se týkají Ďáblic) a nového územního plánu;
l prezentace a diskuse s architekty Ing. Arch. Petrem
Hlaváčkem a Ing. Arch. Annou Háblovou nad dosavadními průzkumy,
závěry a podněty k urbanistickému rozvoji, ochraně a regulaci obce.
V návaznosti na projednávanou problematiku a v souvislosti s realizací
grantového projektu OS pro Ďáblice „Děti hledají své náměstí“, bude
také zřízeno kontaktní místo, kde se budou shromažďovat informace
a podněty spoluobčanů. Kdokoliv bude mít možnost sdělit své náměty
a připomínky k dalšímu rozvoji a ochraně Ďáblic přímo starostovi
a zástupci realizační skupiny projektu.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová, Tomáš Dvořák a Miloš Růžička

Vážení spoluobčané,
s přicházejícím vánočním časem si vás dovoluji oslovit
i jinak, než informacemi z jednání rady naší městské části,
kterými vás každý měsíc spolu s kolegy zahrnuji. Snad to
má nějaký význam, neboť jsem přesvědčená o tom, že člověk, který má
dostatek informací o záležitostech, jež se bezprostředně týkají prostoru
v němž žije a tím vlastně i jeho, může se pak, pokud to uzná za vhodné,
lépe rozhodovat, co je pro něho a jeho okolí prospěšné udělat.
Ráda bych vám popřála hodně zdraví, lásky, úsměvů a naděje nejen
v době vánoční, kdy se navzájem obdarováváte, ale ať vám to vydrží
i po celý rok 2012.
Táňa Dohnalová, radní
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Skládka Ďáblice
Nové zkušenosti z projednávání dalšího rozšiřování obří
skládky v Ďáblicích v rámci změn Územního plánu hl. m. Prahy.

Zprávy z Ďáblic

Dne 4. 11. 2011 Zastupitelstvo hl.m. Prahy na svém zasedání rozhodovalo o nesouhlasném stanovisku MČ Praha–Ďáblice, která si po osmnácti
letech života vedle obří skládky již nepřeje její další pokračování. Město
však až do konce své koaliční vlády ODS a ČSSD trvalo na svém a do
budoucnosti nepřipouštělo jinou možnost, než výhradně jedinou skládku
... tu starou, dobrou, ďáblickou. Jaký zájem o nás bude mít nová pražská
radnice?
„Feťáky bych přesunul k ďáblické skládce“ říká pro Hospodářské
noviny z 25.10. 2011 vrchní policejní rada Ludvík Klema.
Nepřizpůsobiví spoluobčané se přesunem do Ďáblic stanou bezproblémovými spoluobčany? Nevím. Spíše si všímám, že naopak občané Ďáblic se
na stejném místě, po osmnácti letech zápachu, neustálého navážení
odpadu a nenaplněných slibů, stávají nepřizpůsobivými ... vůči politickým
a jiným zájmům pražských politiků. Za co jsou ďábličtí občané trestáni a „odsouváni“ z centra plnohodnotného života na periférii
města i společnosti?
Rada hl.m.Prahy vysvětluje své přehlížení vůle občanů Ďáblic a okolí,
i věcných argumentů tím, že musí konat koncepčně, hájit celoměstské zájmy a zájmy územního rozvoje.
(tisk: R-5179 k projednání dne 25. 10. 2011)
Jak byly celoměstsky zásadní neshody magistrátu a městské
části projednávány?
Tam, kde úředníci Odboru územního plánu měli „volnou ruku“, bylo jednání konstruktivní: Obě strany si vysvětlily důvody pro svá stanoviska, kde
bylo potřeba doplnit fakta a doložit některé skutečnosti, stalo se a ve většině sporných bodů byla nalezena shoda. Během dvou jednání se dvacetitří stránkový seznam neshod zúžil na několik bodů.
Zcela opačná byla situace v případě sporu o další rozšiřování skládky.
Vedení městské části poukazovalo na procesní i věcná (odborná) pochybení. Úředníci neměli k dispozici pro svá tvrzení odbornou argumentaci.
Žádná odpověď na ďáblické otázky. Kde chyběly argumenty, tam nastupovalo neadresné, všeobjímající sdělení: „to je politické zadání a my ho
jen zakreslujeme do map“.

Lidé u skládky živí naději
Ďábličtí občané v čele se svým starostou se rozšíření skládky
brání. Obyvatelé doufají v pomoc nových pražských radních.
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Jak tedy pokračovala realizace politického zadání?
1. Pozvání zástupců vedení Ďáblic k náměstkovi primátora a radnímu
Josefu Noskovi. Problematika odpadového hospodářství Prahy a vysvětlení celoměstského zájmu nebyly předmětem jednání. Doba trvání cca
10 minut. Žádná odpověď na otázky městské části, pouze konstatování
trvající neshody a oznámení pana náměstka, že předává problém k rozhodnutí Radě hl.m.Prahy.
2. Zasedání Rady hl.m.Prahy – pozvání starosty Ďáblic. Rada formálně
vyslechla jeho vystoupení a ihned předala neshodu k rozhodnutí Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Doba trvání cca 5 minut. Žádná odpověď na dříve
položené otázky. Žádná fakta pro vysvětlení postoje města.
3. Zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy. Starosta městské části přednesl
fakta, která svědčí o tom, že prosazované (již třetí) rozšíření ďáblické
skládky není řádně a variantně připraveno, je nekoncepční
a není v celoměstském zájmu. Žádná odpověď na položené otázky.
Rozhodnuto 48 z 58 hlasů, že pan náměstek Nosek a odborný úřednický
aparát postupuje správně, když prosazuje pro ukládání odpadu v Praze
pro příštích min. 10 let výhradně 18 let starou skládku Ďáblice. Doba
trvání cca 6 minut.
4. Kruh se uzavřel a úředníci pokračují dál v plnění politického
zadání, v naplňování myšlenky, jejíž autor je stále neznámý.

Jednání pražského zastupitelstva na začátku listopadu rozhodlo jasně.
Největší pražská skládka v Ďáblicích se rozroste.
Občanům Ďáblic, kteří jsou nespokojení s dalším zvětšováním obrovské
hromady odpadků, ovšem mají novou naději, jak rozhodnutí zvrátit. Alespoň si to myslí ďáblický starosta Miloš Růžička (STAN). „Budeme se nyní
snažit dohodnout s částečně novým vedením města Prahy. Úředníci jsou
zatím pořád stejní, ale doufám, že nyní nám konečně pravdivě odpoví na
otázky, které jim celý rok klademe,“ řekl Růžička.
„Já nyní spoléhám na prohlášení šéfa pražské TOP 09 Františka Laudáta,
který řekl, že po oblasti hospodaření města vidí jako druhou prioritu
územní plán a jako součást nápravy vidí personální změny na klíčových
pozicích úředníků v oblasti územního rozvoje a plánování,“ upřesnil
starosta Ďáblic.
Pomoci by mohli politici z Prahy 8 Jako velké plus pro Ďáblice a jejich
zatím marný boj s rozšiřováním skládky vidí starosta Růžička i to, že posty
v radě města obsadili tři politici z Prahy 8. Prvním náměstkem primátora
Bohuslava Svobody se totiž stal Tomáš Hudeček, který byl předsedou
regionální organizace TOP 09 na Praze 8. Dalším náměstkem se stal
Lukáš Manhart. Ten na Praze 8 bydlí a skládku považuje za problém, jenž

je třeba řešit. Třetí politik, který se zastavením rozšíření skládky může
pomoci, je bývalý starosta Prahy 8 Josef Nosek. Ten už dříve řekl, že s rozšiřováním skládky zásadně nesouhlasí. „Pro nás občany Prahy 8 není
skládka nic příjemného. Bohužel o její existenci nebo neexistenci ze své
pozice nerozhoduji. O tom rozhoduje celé zastupitelstvo a to se zatím
vyjádřilo jasně,“ řekl radní Nosek, který je odpovědný za územní plánování.
Nový radní pro oblast transparentní veřejné správy a legislativy Lukáš
Manhart (TOP 09) tvrdí, že se o rozšíření skládky může zastupitelstvo
ještě bavit a nic není pro Ďáblice ztraceno. „Na zastupitelstvu začátkem
listopadu se skládka v Ďáblicích obšírně řešila. Vzhledem k tomu, že rozšíření skládky se schvalovalo v rámci konceptu územního plánu, se tato
otázka může ještě otevřít. Je to ovšem na širší diskusi, které se nebráním.
Pokud to bude podloženo odborně, tak se o tom můžeme bavit. Nicméně
upozorňuji, že rozšíření prošlo,“ řekl nový radní.
Že právě nyní nastala ta pravá chvíle zastavit další rozšíření skládky
v Ďáblicích, si myslí i pražský zastupitel, bývalý radní a předseda pražských zelených Petr Štěpánek. „Když jsem byl radní, tak se v plánu odpadového hospodářství s rozšířením skládky vůbec nepočítalo. Naopak jsem
radě zdůrazňoval, že vzhledem ke směrnici EU zakazující skládkování je
rozšíření skládky nežádoucí a je s touto směrnicí, která je součástí českého právního řádu, přímo v rozporu,“ řekl Štěpánek. „V této věci má
starosta Růžička pravdu i právně, protože ta skládka tam nadále nemá co
dělat,“ dodal Štěpánek.

Co jsou celoměstské zájmy Prahy, které brání úředníkům i politikům Prahy se zástupci Ďáblic jednat?
Další, již třetí, jistě opět poslední rozšíření skládky v Ďáblicích si
vlastně nikdo nepřeje, zásady územního rozvoje, ani Plán odpadového hospodářství Prahy s ním nepočítají, pražští politici do médií
prohlašují, že spalovna Malešice zvládne likvidaci téměř veškerého pražského odpadu, ...a přesto je v celoměstském zájmu obří ďáblickou
skládku dále rozšiřovat?
„Změny územního plánu by neměly být nástrojem pro protěžování pouze jedné konkrétní firmy. Vše nasvědčuje tomu, že právě
megalomanská představa vozit 25 let (nebo ještě déle?) odpad stále na
jednu hromadu bez ochoty vidět i jiná řešení, je příkladem takového protěžování.

Opravdu nejsou v Praze a okolí pro ukládání odpadu bezpečnější lokality? Méně hodnotné a snadněji dostupné pozemky?
Je zarážející, že Praha pro svou koncepční práci takové lokality
hledat nepotřebuje (přitom i současných 18 let provozu skládky
a s tím spojené problémy napovídají spíše tomu, že ďáblickou skládku je
potřeba uzavřít a sanovat).
Není na čase budoucí ukládání zbytkového odpadu Prahy řešit
a) opravdu systémově, b) s rozložením bezpečnostních rizik,
která jsou nyní soustředěna na jednom místě – v obří a stárnoucí ďáblické skládce a c) variantně? A takové řešení řádně
odborně doložit? (nebyl předložen jediný odborný materiál, který by
obhájil nutnost dále skládkovat přímo v obytné zástavbě Prahy).
Je celoměstským zájmem navážet desítky let odpady do hlavního
města i ze Středočeského kraje?

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice
v Praze 4. 11. 2011

V současnosti je na skládce v Ďáblicích zhruba pět milionů tun
odpadků. Pokud vše půjde podle plánu společnosti A.S.A., která
skládku provozuje, hora smetí u okraje Prahy nabobtná o další jeden
a půl milionu tun. Ve chvíli, kdy Praha spaluje téměř veškerý směsný
komunální odpad v Malešicích a spalovna funguje na sto procent, se
Růžičkovi i Štěpánkovi zdá další rozšiřovaní skládky úplně nesmyslné.
„Pasivní ukládání odpadu hromaděním na povrchu, do výšky, přímo
v hlavním městě, přímo v proluce obytné zástavby a hledání alternativ
odpovídajících střední Evropě začátku 3. tisíciletí by mělo být věcí
odborné diskuse a kvalitního, věcného a průhledného vyjednávání
s postiženými občany a nemělo by být degradováno politikou,“ řekl
Růžička.
Štěpánek považuje za nesmyslné především to, že v současnosti se
skládka plní především odpadky ze středních Čech. „To je naprosto
bizarní situace. V Evropě, kde ještě skládkování v nějakém minimálním
režimu funguje, se odpadky vozí z města ven. U nás se vozí do města
z kraje, který nemá spalovnu,“ popsal Štěpánek.
Hlavním cílem je naopak rozšíření skládky západním směrem do katastru obce Březiněves. Její starosta Jiří Haramul má na rozšíření skládky
veliký zájem. Do rozpočtu obce mu totiž A.S.A. ročně přisype pět
a půl milionu korun.
Bedřich Kratochvíl
otištěno 29. listopadu 2011 v Hospodářských novinách
– příloha Praha

Budoucnost Ďáblic
Dne 28. listopadu 2011 se z iniciativy starosty naší MČ uskutečnila prezentace nazvaná „Budoucnost Ďáblic – územní rozvoj, urbanismus
a regulace v naší obci, koncepce centra obce“. Na setkání v sále základní
školy, jehož součástí byla též diskuse s autory prezentace, architekty
Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a Ing. arch. Annou Háblovou ze studia
HEADHAND, byli pozváni zastupitelé, členové komisí a výborů rady MČ
a redakční rada Ďáblického zpravodaje.
Účastníci setkání byli úvodem informováni o urbanistickém vývoji obce od
první poloviny 19. století až do současnosti. Následná informace o výsledcích urbanistického průzkumu obce byla doplněna o seznámení s aktuálním stavem schvalování změn územního plánu, které se dotýkají území
Ďáblic. Součástí úvodní části prezentace byly též poznatky a podněty
k rozvoji, regulaci a ochraně obce jako vyváženého urbanistického celku.
Ústředním tématem prezentace byly možnosti urbanistického ztvárnění
budoucího ďáblického náměstí. Prostor, který se pro tento účel jeví jako
nejvhodnější, vymezují ulice Kučerové, Mannerova, Ke kinu a Prácheňská.
Architekt Hlaváček předložil rámcovou vizi budoucí proměny takto vymezeného prostoru ve čtyřech etapách. Velký důraz přitom kladl na posloupnost jednotlivých kroků. Právě postupné vytváření podoby náměstí je dle
architektů studia HEADHAND předpokladem vzniku plně funkčního, do
obytné zástavby smysluplně začleněného a esteticky kvalitního veřejného
prostoru. Debata, která následovala po prezentaci doplněné projekcí četných fotografií, map a nákresů, se točila především kolem možných
podob budoucího náměstí. Diskutovány byly například funkce uvažovaných budov, dopravní obslužnost či finanční náročnost realizace jednotlivých etap záměru.
Je zřejmé, že tak významný zásah do podoby Ďáblic, jako je vznik
náměstí, které by se mělo stát přirozeným centrem obce, by měl být
důkladně rozmyšlen. V neposlední řadě i proto, že realizace náměstí bude
z podstatné části financována z veřejných peněz, především z rozpočtu
naší městské části. Není třeba připomínat, že každý urbanistický projekt
má svoje klady i zápory. Proto by měla být zvážena i možná negativa
budoucího náměstí. Jediné diskusní setkání s omezeným počtem účastníků k prodiskutování těchto a dalších otázek přirozeně nemohlo
poskytnout potřebný prostor.
Za jednu z důležitých otázek, která zůstala stranou pozornosti diskutujících, je nutno považovat budoucí stavební rozvoj při okrajích stávající
zástavby Ďáblic. Platný územní plán umožňuje rozsáhlou obytnou
výstavbu hned v několika lokalitách. Akutní problém v této souvislosti
představuje plán developerské firmy Ďáblické rezidence, jehož realizace
by mimo jiné znamenala přinejmenším zdvojnásobení počtu obyvatel naší
obce. Je nasnadě, že takový vývoj by zásadně proměnil charakter Ďáblic.
Budoucí podoba obce je tedy problémem komplexním, jehož uspokojivé
vyřešení nebude v žádném případě snadné. Bude vyžadovat od vedení
naší MČ velké nasazení, otevřenost a v neposlední řadě též odvahu.
Přejme si, aby našim zastupitelům, ale také nám, ďáblickým občanům,
nic z uvedeného nescházelo.
Dušan Andrš, foto Jan Havrda

Zprávy z Ďáblic

Zcela bez projevu vůle připravit i jinou variantu ukládání svého
odpadu Praha bezohledně určila ornou půdu nejvyšší bonity, ve starém
rodovém vlastnictví, k devastaci a poté, co získala souhlas Zastupitelstva
hl.m.Prahy, vyhlásí na jeho pozemcích sousedících s ďáblickou skládkou,
veřejně prospěšnou stavbu. Aniž by předem prokázala nezbytnost tohoto
krajního řešení!
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Nový školní rok
ve školní družině

Zprávy z Ďáblic

Kdo nás někdy potkal, jistě se divil, kolik
nás je. Ano, v letošním roce máme ve
školní družině zapsáno více než 150 žáků,
kteří kromě ŠD navštěvují i spoustu školních a mimoškolních kroužků. Proto jsme
se rozhodli pro projekt „Družinové
čtvrtky“, kdy je kroužků méně, a tak
větší akce pořádáme právě v tyto dny.
A ačkoliv je teprve krátce po začátku
školního roku, v naší školní družině jsme
stihli již spoustu věcí.

Další družinový čtvrtek byl ve znamení varietního vystoupení cirkusu Cecilka. 29. září
jsme usedli v sále naší školy a se zatajeným
dechem sledovali kouzelnická i akrobatická
čísla a cirkusová vystoupení kočiček či pejsků.

Od září pravidelně navštěvují přihlášení prvňáčci
solnou jeskyni Ládví. Pro velký zájem se děti
střídají ve třech skupinách. V solné jeskyni nás
čekají hračky (lopatky, kyblíky), které děti používají na sůl – písek. V jeskyni jsme necelou
hodinu, je zde příjemné tlumené světlo a teplo.

V říjnu proběhla velmi úspěšná soutěžní
výstava vlastnoručně vyrobených draků.
Doma vyrobené draky označené jménem a třídou ještě stále můžeme obdivovat v atriu naší
školy. Letos se nám jich, a opravdu překrásných,
sešlo téměř 60. Vyhodnocení nejlepších draků
se ujali někteří učitelé a žáci z druhého stupně
školy. V pondělí 24. 10. 2011 bylo v jídelně naší
školy pro všechny zúčastněné připraveno malé
občerstvení s odměnami a 12 nejlepších draků

Co nového
ve školce?
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Pojďte s námi za zvířátky – 2. 9. 2011
všechny děti ve školní družině navštívily Výstavu
chovatelů drobného zvířectva v Ďáblicích. Hned
u vchodu dostal každý malý dárek a pak jsme si
prohlíželi i hladili vystavená zvířátka. Na
výstavu přijel i štáb televize Metropol, a tak
jsme se mohli hned večer vidět ve zprávách.

Uplynuly dva měsíce od zahájení nového školního roku a život v mateřské škole se rozjel
naplno. Našim novým nejmladším dětem stačily
oschnout slzičky na tvářích, vystřídal je úsměv
a radost. Podařilo se jim zvládnout i první
odloučení od svých maminek.
Paní učitelky ve všech třídách připravují pro děti
každý den stále nové a nové zajímavé činnosti.
Kromě toho jsme společně v mateřské škole
mohli uvítat Michala z Kouzelné školky. Byl to
pro děti největší zážitek. Někdo, koho děti znají
jen z televizní obrazovky, přijel mezi ně. Najednou se ocitly v jeho blízkosti a dokonce si s ním
mohly podat ruku.

2. 11. 2011 proběhla další velmi úspěšná akce
– vystoupení sokolníka. Děti tak měly možnost
poznat nejrůznější denní a noční dravce. Poutavé a zajímavé vyprávění sokolníka, pana
Semeckého, děti vyslechly se zatajeným
dechem. Velkým zážitkem pro ně bylo vyzkoušet
si přistání některých velkých dravců na vlastní
malé ručičce.
A co nás čeká v nadcházejících měsících?
Pomalu a nezadržitelně se nám blíží předvánoční čas, a tak všechny třídy pilně začínají
připravovat program na vánoční besídky.

jsme i s jejich majiteli vyfotografovali pro naše
webové stránky. Děkujeme všem rodičům
a pomocníkům, kteří se rovněž na této výstavě
podíleli.
Další říjnový Družinový čtvrtek byl ve znamení
dětského dopravního hřiště. 13. října se na
něj vypravilo 22 třeťáků a čtvrťáků. Počasí nám
přálo, a tak jsme mohli dokonce jezdit bez
bund. Bylo vidět, že s jízdou na dopravním hřišti
už máme zkušenosti, proto jsme nedělali tolik
dopravních přestupků. Rezervy ale ještě máme.
Druháčci navštívili hřiště 20.10. Počasí jim však
nebylo tolik nakloněno, ale jízdu na dopravním
hřišti si i tak užili. Pršet začalo až když jsme se
vrátili ke škole. Protože se nám na Dopravním
hřišti líbí, máme zarezervované ještě 3 termíny
na jaro.

3. 11. 2011 proběhla další akce – Svíčkárna
RODAS v Šestajovicích. Družinový čtvrtek byl
tentokrát určen pro přihlášené třeťáky
a čtvrťáky. Přistaveným autobusem jsme odjeli
hned po obědě, abychom si prohlédli malou
Pro některé z nich to bude
první veřejné vystoupení.
Popřejme našim dětem, aby
překonaly trému a aby se
jejich vystoupení líbilo.
Těšíme se, jak společně
s dětmi a jejich rodiči strávíme kouzelné předvánoční
chvíle.

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky MŠ

Zatím poslední Družinový čtvrtek 10. 11. 2011
byl plný zpívání, povídání a tančení. Vanda
a Standa, kteří k nám přijeli, nás hravou formou provedli Pěti klíči k bezpečným potravinám. Zopakovali jsme si vše, co víme
o potravinách, jejich ukládání a zásadách
správného stravování. Na pódiu jim vydatně
pomáhalo i několik vybraných dětí.

Věříme, že i další akce, které máme pro děti
v naší školní družině pro letošní rok přichystané, se budou dětem líbit. Fotografie ze všech
akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy.
Za vychovatelky ŠD Vlasta Poláčková

Rada rodičů
mateřské školy
7. listopadu se konala letošní již druhá
schůzka Rady rodičů mateřské školy. Ráda
bych vás informovala o bodech, kterými se
Rada zabývala.
Členové rady se zajímali o průběh kroužků
a jejich fungování. Paní ředitelka Bulirschová
informovala o problémech s některými
kroužky a jejich řešení. Dále nám bylo sděleno, že v letošním školním roce je poprvé
zajištěno plavání nejen pro všechny zájemce
z řad předškoláků, ale také pro ostatní děti od
4 let. Mladší děti budou docházet do nového
malého bazénu v Rehaklubu v Ďáblicích,
předškoláci budou dojíždět do bazénu
v Letňanech.
Na návrh Rady rodičů bylo s vedením školy
dohodnuto, že pracovní listy, které předškolní
děti vypracovávají během celého školního
roku, budou ukládány do složek dětí. Tyto pracovní listy jsou zaměřeny na usnadnění vstupu
do základní školy. Procvičovány a zlepšovány
jsou důležité dovednosti a schopnosti předškoláků (grafomotorika, zrakové či sluchové
rozlišování, matematické představy, koncentrace pozornosti apod.). Na konci školního
roku dostanou děti svoji složku a jejich rodiče
tak budou moci posoudit vývoj svého dítěte.
V letošním roce nebudou děti dostávat dárky
k Vánocům v rámci besídky, jak tomu bylo
v minulosti. Obdarování dětí samotných se

ponechává na rodině. Společné dárky pro
celou třídu (hry, stavebnice apod.) vybraly jednotlivé paní učitelky po poradě s rodiči. Děti
se s těmito věcmi budou setkávat po zbytek
školního roku ve své třídě. Zároveň došlo ke
změně dárku od Mikuláše. V minulosti dostávaly čokoládové adventní kalendáře. Jelikož
mnozí rodiče přicházeli s připomínkami, že se
jim adventní kalendáře doma kupí, bylo
dohodnuto, že letos děti obdrží dárkové
balíčky (ovoce, sladkost).
Rodiče přišli s žádostí o umístění stojanu na
kolo u MŠ tak, aby mohli spolu s dětmi jezdit
v teplejších měsících na kole a aby bylo možné
dětské kolo uzamknout ve stojanu v areálu
školky. Posledním rodičovským podnětem byla
žádost, aby byli zájemci z řad rodičů informováni prostřednictvím emailů o všech důležitých
oznámeních. Obvykle jsou tato sdělení vyvěšena na webu školy a na nástěnkách ve třídách, ale například v době nemoci dítěte se
rodiče k těmto informacím dostanou se zpožděním. Vedení školy přislíbilo, že se uvedenými
žádostmi bude zabývat.
Rada rodičů se chce zabývat všemi problémy,
připomínkami, poznatky atd. týkajícími se
chodu MŠ, prosíme tedy rodiče, aby se na
Radu, pokud chtějí projednat nějakou záležitost, obraceli. Kontaktní email je
radarodicumsdablice@seznam.cz.
Kontakty na jednotlivé členy případně poskytnou paní učitelky nebo paní zástupkyně.
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továrničku na výrobu svíček spolu s místní mini
ZOO. Výrobu svíčky a vlastnoručně naplnit
sáček s koupelovou solí zvládl úplně každý.
A komu vyrobené svíčky nestačily, vybral si ještě
v podnikové prodejničce. Pak už jsme se autobusem dopravili ke škole, kde jsme se ostatním
chlubili, jaké to bylo.

Za Radu rodičů mateřské školy
Denisa Havrdová

Mini-školka Ďáblice
– aneb zprávičky z Tuleňů

Jak si již mnozí rodiče všimli, v přízemí modré
budovy je nová malá třída. Jsme to MY
„Tuleni“. Lukášek, Kačenka, Šimonek, Kristiánek, Andulka, Rišánek, Julinka, Bertík, Mikuláš,
Matoušek, krásná jména našich dětí. Děti
k nám chodí na 2 dny v týdnu. Pro většinu
těchto dětí je to první zkušenost bez maminek,
mezi novými děti a také s paní učitelkou. Jsme
rády, že je dětem v tuleních dobře a spokojeně.
Adaptace většiny z nich proběhla nad očekávání dobře, a to mnohým nebyly ještě tři roky.
Sama jsem velice mile překvapena, jak hezky se
děti učí vycházet mezi sebou, objevují, jaké to
je být kamarád, učí se nové dovednosti, písničky, výtvarné aktivity i cvičení v tělocvičně MŠ.
Je to pro ně skvělá zkušenost. Kapacita naší
třídy je patnáct dětí, tudíž se těšíme na další
nové kamarády.
Věřím, že i maminky jsou rády za pár chvil pro
sebe, o to víc se pak na svoje malé „Tulínky“
těší. Chci moc poděkovat všem, kdo se na zřízení této třídy podíleli. Zejména pak za velice
milé přijetí od pí učitelek ze školky, velké díky
též dětem, že své malé kamarády například
krásně zdraví – víte, oni pak ve svých očích
opravdu „vyrostou“ a do školky se těší.
Za třídu Tuleni Monika a Petra

Svatomartinský
lampionový průvod
Ve středu 16. listopadu do Ďáblic přijel sv. Martin na koni. Sice nepřijel na opravdovém koni,
protože ten se v mlze plašil, a sníh s sebou také
nepřivezl, ale i tak děti a rodiče zažili příjemný
podvečer. Společně sv. Martinovi zazpívali hezkou písničku a poté ho průvodem odvedli do
parku U Holců, kde se přes zimu zdržuje známý
ďáblický žebrák. Tomuto sv. Martin daroval na
zahřátí polovinu svého pláště.
Žebrák se tedy mohl hřát v půlce pláště a všichni ostatní se mohli zahřát čajem a občerstvit

hovězím gulášem. Za toto občerstvení děkujeme paní Petříkovové a jejímu týmu z firmy
Sodexo. Pro milovníky sladkého zase seniorky
z Klubu seniorů napekly vynikající cukroví.
Děkujeme paní Maříkové, Seidlové, Sigmundové
a Tůmové za tyto dobroty, všem nám velmi
chutnalo. Díky patří také všem, kteří přišli,
a všem, kteří pomohli.
Nezbývá, než vás pozvat na průvod v příštím
roce. Přijďte se sami přesvědčit, zda plášť
sv. Martinovi skutečně opět dorostl do původní
velikosti, jak praví legenda...

Simona Dvořáková
Mateřské centrum Ďáblice o.s.,
foto Jan Havrda
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Adventní posezení
ďáblických seniorů

Zprávy z Ďáblic

Aktivní senioři v Ďáblicích
Již dva a půl měsíce více než třicet ďáblických seniorů využívá nových
možností, jak trávit aktivně čas a udělat něco pro sebe. Navštěvují kurzy
pro seniory přímo v Ďáblicích.
Ti, kteří o těchto kurzech dosud neslyšeli, nebo se k jejich návštěvě ještě
neodhodlali, mají stále možnost zapojit se. Kapacita kurzů ještě není plná
a přístup lektorů k žákům je individuální. Noví zájemci mohou přijít přímo
do vybraného kurzu a na místě se domluvit s lektorem.
Zatím se nám nepodařilo zahájit pravidelnou činnost Klubu seniorů, jehož
náplň není jasně určená. Bude se odvíjet od zájmů lidí, kteří se v klubu
sejdou. Možností, jak společně strávený čas využít, je dostatek. Klub
seniorů se může scházet v suterénu Obecního domu, v tzv. Klubu mládeže, kde jsou k dispozici stolní hry, ping-pong, audio a video technika,
stoly a židle pro posezení, kuchyňka pro vaření čaje a kávy. Může se společně něco vyrábět a tvořit, je možné zvát zajímavé hosty na besedy
o tématech, která zajímají seniory, plánovat společné kulturní nebo jiné
akce atp. Na začátku je jen třeba překonat určitou nechuť k neznámému
a zkusit přijít, třeba i s vlastním nápadem.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme:
socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384.
ANGLIČTINA pro začátečníky
Kurz je určen začátečníkům, kteří s angličtinou začínají zcela od základu.
Místo a čas konání: Obecní knihovna, Osinalická 30, pátek 9–10 hodin.
Lektorka: Mgr. Karolína Kovtun
POČÍTAČE
Náplní kurzu je naučit se používat e-mail a internet, práce s textovým editorem a tabulkovým editorem, převedení digitálních fotografií do počítače
a jejich další zpracování. Obsah kurzu se průběžně přizpůsobuje potřebám účastníků. Je možné domluvit si individuální konzultaci s panem
lektorem.
Místo a čas konání: Obecní knihovna, Osinalická 30,
pondělí 13.30–15 a 15.15–16.45, čtvrtek 9–10.30 hodin.
Lektor: Ing. Ladislav Mašika
Zdravotní CVIČENÍ
Cvičení je určeno pro seniory s omezeným pohybem
Místo a čas konání: sál v 1. patře Obecního domu, Ke kinu 7,
čtvrtek 9.30–10.30 hodin.
Lektorka: MUDr. Petra Sládková
PLAVÁNÍ v Neratovicích
Senioři mají možnost získat permanentku na 10 vstupů do bazénu
v Neratovicích s 50% slevou.
KLUB seniorů
Přátelská setkání při čaji a kávě, kde si můžete jen tak popovídat
nebo si přinést s sebou svoji drobnou práci, naučit se něčemu novému
nebo něco společně podnikat.
Místo a čas konání: Klub mládeže v suterénu Obecního domu,
čtvrtek 14–17 hodin.
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NÁSTĚNKA sociální komise MČ Praha Ďáblice
Při vstupu do Obecního domu naleznete novou nástěnku, na které najdete aktuální informace o jednotlivých aktivitách i akcích pořádaných
nejen pro seniory.

Sociální komise pořádá
v posledních letech
velmi záslužnou akci –
Vánoční setkání
seniorů. Letos se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu. Senioři
i seniorky se sešli odpoledne v jídelně naší
školy, kde je uvítala
předsedkyně sociální
komise paní Barbara
Senioři naslouchají projevu paní Barbary Tranové
Tranová, pod jejímž
vedením probíhalo celé příjemné odpoledne. Posezení seniorů pozdravil
v krátkém projevu starosta obce Miloš Růžička. Uvedl některé aktivity
v obci, které byly vesměs iniciovány občany. Svůj projev prolnul několika
„kladnými“ vtipy
o seniorech.
Příjemné posezení
a vzájemné popovídání
bylo podpořeno dobrým
pohoštěním. Vánoční
punč paní Petříkovové,
vedoucí školní jídelny,
neměl chybu.
Adventní posezení
seniorů zpestřil přípravný chlapecký sbor Pueri Gaudentes ze Základní umělecké školy
v Praze 7, který je jedním z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil sbor řadu českých a evropských
měst, a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholzhausenu, Gorizii a vystoupil na mezinárodním
festivalu Pražské jaro. Pravidelně účinkuje ve Státní opeře Praha.
Tentokráte se nám představil sedmnáctičlenný sbor chlapců z druhé třídy.
Jak nám sdělila paní sbormistryně Zdena Součková, jsou tito chlapci na
začátku své kariéry, ale do konce tohoto roku mají vysoké cíle. Za klavírního doprovodu pana Miroslava Růžičky nám sbor zazpíval písně Ježek na
houbách, Potápěč, a především vánoční koledy. Končili písní Beskyde, Beskyde, ke které se připojili mnozí senioři. Vystoupení sboru bylo odměněno
potleskem a malým dárkem pro každého člena
souboru.
Z téže umělecké školy
nám zahrál na lesní roh
Vojtěch Svoboda.
Příjemné setkání bylo
ukončeno dárkem předaným žákyněmi
ďáblické školy každému
účastníkovi – součástí
Vystoupení přípravného chlapeckého sboru
byly perníčky a přáPueri Gaudentes
níčka, které zhotovily
děti a paní učitelky ze školní družiny. Text do přáníček vepsali žáci osmé
třídy spolu s paní učitelkou Balcarovou.
Bylo to milé posezení, při kterém si senioři vzájemně popovídali, zavzpomínali i pobavili. Je třeba poděkovat všem, kteří přispěli k pohodovému
odpoledni více jak 70 seniorů. Nebylo jednoduché celou akci zajistit od
pozvání seniorů, přes zajištění dobrot i kulturního vystoupení a následného roznosu kávy, punče, cukroví, chlebíčků a ovoce. Znovu je třeba
poděkovat členkám sociální komise a všem dalším, kteří přispěli
k úspěšné akci.
Zdeněk Sobotka, kronikář obce, foto autor

Muži
Jsem přesvědčený, že kdyby v létě někdo řekl,
že na podzim budou hrát Muži A o druhé místo
v tabulce I.A třídy, tak by tomu nikdo nevěřil.
I když jsme druhé místo v posledním domácím
zápase s Admirou B nevybojovali (o průběhu
zápasu si můžete přečíst na stránkách Pražského fotbalu www.fotbalpraha.cz v sekci zpravodajství cca 4. stránka), je po dlouhých letech
„před, před, předposledních míst“ třetí místo
určitě úspěch. Jsem také rád, že poslední zápas
navštívila více jak stovka diváků, včetně pana
starosty Růžičky. Dobrého výsledku dosáhli
i Muži B, kteří přezimují ve II. třídě na druhém
místě tabulky.
Ženy
I když ženský fotbal v Ďáblicích byl velkým krokem do neznáma, tak mohu konstatovat, že
tým žen do našeho oddílu zapadl, a že 7. místo
(střed tabulky) je na začátek velmi dobrým
výsledkem. Spolupráce mezi Ďáblicemi a Sokolem Vysočany, který zastupuje Vráťa Kracman,
zatím funguje dobře.
Mládež
Jsem rád, že od září začala opět fotbalová školička a že pravidelně chodí trénovat kolem
šestnácti dětí. Jsem také rád, že se podařilo

udržet v Ďáblicích mladší dorost (řada kluků
s přechodem na střední školy a gymnázia s fotbalem totiž v létě skončila), a že se doslova
z torza podařilo postavit slušný tým. Při pohledu
na podzimní výsledky můžeme vidět, že všechny
týmy skončily ve středu tabulky, což je určitě
úspěch. Nejlepšího umístění dosáhla mladší přípravka, která žádný z podzimních zápasů
neprohrála. Nicméně u této kategorie se nově
pořadí nezveřejňuje (hra má být důležitější než
výsledky), takže kluci skončili první pouze
„virtuálně“.
Když tedy zrekapituluji celý rok, což znamená
stovky mistrovských zápasů, jarní turnaj Ďáblík,
letní sportovní kemp Veselé míče z Ďáblic, několik akcí pořádaných na hřišti komisemi MČ, tak
toho není určitě málo. V aktivní činnosti chceme
pokračovat i v zimě, kdy chystáme na dokon-

Andělské
zvěstování

Kulturní a školská komise
MČ Praha–Ďáblice pořádá

Adventní koncert v ďáblické kapli
na kterém vystoupí v pátek
16. prosince 2011 v 19 hodin
soubor HIPOCONDRIA ENSEMBLE
s programem, ve kterém zahraje
barokní skladby.
Vstupné 50 Kč, prodej vstupenek
na místě před začátkem koncertu.
Zveme všechny děti a rodiče
na představení divadla Vysmáto

Putování za šťastnou hvězdou
V sobotu 17. prosince 2011
v 10 hodin v sále ZŠ, U Parkánu 17.
Vstupenky v ceně 30 Kč zakoupíte
v MŠ (zelený pavilón nahoře každý den
od 12.15 do 13 hodin) a v Mateřském centru
(úterý od 10 do 11.30 hodin).

V adventním čase tiché předvánoční radosti si
připomeňme příběh z Lukášova evangelia.
Anděl Gabriel byl poslán do městečka Nazaret
k mladé prosté dívce, zasnoubené za Josefa,
aby jí zvěstoval, že se skrze ni naplní Boží vůle
a porodí syna, kterému dá jméno Ježíš. Anděl ji
pozdravil: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán
s Tebou.“
Syn, kterého porodíš, bude nazván Synem
Božím, bude kralovat navěky a jeho království
nebude konce. Maria přijala svoje poslání se
slovy: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi
podle tvého slova.“

čené části hřiště s umělým povrchem Zimní ligu
mladších žáků a několik zimních turnajů pro přípravky. Pokud bude zájem, tak bychom chtěli
zkusit i jednodenní autobusové výjezdy na lyžování, s možností slevy na vlecích jako organizovaná skupina pod hlavičkou Tělovýchovné
jednoty. Samozřejmě, že 4. 2. 2012 se na vás
těšíme již na třetím ročníku fotbalového plesu.
Chci poděkovat všem, kteří pomáhají tuto činnost zabezpečit (trenérům, vedoucím týmů,
správci areálu a členům výboru), ale i ZŠ za
možnost využívat tělocvičnu po dobu zimních
měsíců. Děkuji také za finanční podporu
Ďáblické radnici a společnosti A.S.A.
Hezké prožití vánočních svátků a dobrý výkop
do Nového roku přeje za fotbalový oddíl
SK Ďáblice.
Michal Mošnička
www.skdablice.eu

Zprávy z Ďáblic

Jaký byl
rok 2011
na hřišti
SK Ďáblice?

Slova Svatopluka Karáska k adventu:
„Slavit advent, připravit se na nové setkání
s Bohem, to znamená dát se do služeb Božího
království, být tvůrcem a dělníkem pokoje tam,
kde žiji, zbavovat se tíže, která nikam nevede,
a brát na sebe tíži, která povznáší, je radostná
a lehká, protože má smysl a budoucnost.“
Ať také vás provází Boží milost po celý
sváteční čas, i v novém roce 2012.
Přijměte pozvání na adventní podvečer,
na kterém vystoupí děti hudebního sdružení Ďáblík, a bude se konat ve čtvrtek
15. prosince 2011 v 17 hodin ve sboru
Církve čs. husitské v Ďáblicích.

Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec
Církve československé
husitské v Praze–Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75
25. prosince – Hod Boží vánoční,
bohoslužby s Večeří Páně v 9 hodin
31. prosince – pobožnost v 17 hodin,
poděkování za rok 2011
Zvěstování (1489), Sandro Botticelli
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Ďáblický akcíz
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Na jižním okraji Ďáblic, donedávna osamoceně
na svahu nad obcí při Ďáblické ulici, dnes již
pomalu obklopován novou zástavbou, stojí
nepřehlédnutelný dům čp. 160. Starousedlíci
mu neřeknou jinak než akcíz. Budova byla postavena v roce 1924 v místě, kde se nacházela
daňová hranice velké Prahy, známá též jako
potravní čára, a sloužila k vybírání této daně.
V letech 1940–1950 se zde nalézala četnická
stanice. V objektu, který byl v roce 2003 rekonstruován, se v současnosti nacházejí obecní
byty.
Od roku 1921 bylo vybírání potravní daně upraveno novým zákonem, který definoval obvod
potravní daně v Praze. Tato linie byla vyznačena
sloupy s nápisem „Čára potravní daně“.
Potravní čára často nerespektovala hranice
katastrů. Tak tomu bylo i v Ďáblicích. Ve dvacátých a třicátých letech bylo vybudováno několik
desítek budov, které sloužily jako kontrolní stanice. Nacházely se na všech hlavních přístupových cestách do města. Pokud ti, kdo směřovali
do Prahy, nesli určité potraviny, museli za ně
zaplatit stanovenou daň. Bylo tak předcházeno
přeceňování hůře dostupného zboží na městských trzích. Pokud někdo jen městem procházel a zbožím se prokázal i při odchodu z obce,
byla mu daň proti potvrzení vrácena. Mimo tyto
stanoviště byly méně frekventované cesty označovány tabulkou proti případnému vnášení
potravin do města „omylem“. Potravní daň na
čáře byla v Protektorátu Čechy a Morava jako
zbytečná zrušena v roce 1942. Po osvobození
již nebyla obnovena.
Na hlavních komunikacích byly na zmíněné čáře
budovány stálé objekty oficiálně nazývané
„městiště“ či lidově „akcíz“. Jednalo se většinou o budovy se závorou, kterou hlídal příslušník Finanční stráže. Platilo, že na městiště (na
akcíz) byli přidělováni starší příslušníci finanční
stráže, případně příslušníci po zranění, které jim
již neumožňovalo náročnou práci na hranicích.
Daň vybíraná v Ďáblicích i na mnoha dalších
místech komplikovala cestování do Prahy.
Některé budovy bývalých úřadů potravní daně
byly v posledních letech zbořeny – například ve
Štěrboholech či u Nových Butovic. Jiné jsou
stále k vidění – například akcíz na Českobrodské u Kyjí nebo na Mladoboleslavské u Kbel.
Objekt ďáblického akcízu tak upomíná na zajímavou kapitolu z nedávné historie Prahy.
Pomístní název „akcíz“
Ďáblický pomístní název „akcíz”, “nad akcízem” či „u akcízu”, eventuelně „pod akcízem”
je běžně používán četnými ďáblickými starousedlíky. Pojmenování je užíváno v místních
periodikách (Ďáblický zpravodaj, Ďáblické
fórum) i v textech dostupných na oficiálních
webových stránkách obce (www.dablice.cz) či
na dalších stánkách publikujících příspěvky
týkajících se Ďáblic (např. stránky Občanského
sdružení pro Ďáblice: www.osprodablice.cz).
Z těchto důvodů vedení naší městské části

Budova akcízu se nalézá jižně od historického centra obce

navrhlo pojmenovat nově vytyčovanou místní
komunikaci, která se nalézá v těsné blízkosti
bývalého kontrolního stanoviště potravní daně,
pomístním názvem „Nad Akcízem”.
Termín akcíz
Akcíz (potravní daň) má základ v latinském
accisa od accidere (seknouti) a znamenal asi
původně zářez, jímž se vyznačovalo zaplacení
poplatku. Jednalo se o daň ze spotřebních
předmětů, zejména potravin, která byla vybírána na hraniční čáře tzv. uzavřených měst. Dle
Ottova slovníku naučného šlo o jistý druh nepřímých daní, jež vybírá stát nebo jeho samosprávné části z předmětů vyrobených
v tuzemsku a spotřebovaných, buď u příležitosti
výroby, nebo jejich prodeje. Výraz akcíz se
vyskytuje již ve 13. století, a sice nejprve
v německých zemích (například v roce 1255 je
v Ulmu uváděn akcíz z medoviny). Nepřímé
daně, k nimž akcíz náleží, vznikly později
a předpokládají pokročilejší poměry hospodářské nežli daně přímé. Potravní daň (tzv.
„akcíz“) vymáhaná v 1. polovině 20. století

Vyústění nové ulice Nad Akcízem na Ďáblickou

byla u nás historickým pozůstatkem cel
a poplatků, které ve středověku uplatňovala
jednotlivá města ve snaze bránit se přílivu
výrobků z okolí, respektive mít podíl z jejich
prodeje. Časem došlo k její postupné přeměně
na určitý druh spotřební daně uvalené na dovoz
potravin a nápojů do vybraných měst. Na území
předválečného Československa šlo o města
Prahu, Brno a Bratislavu.
Nová ďáblická ulice „Nad Akcízem“
Nová ulice je kolmá k Ďáblické a je příjezdovou
komunikací ke čtyřem bytovým domům postaveným společností Central Group. Domy se
nacházejí mezi novým ďáblickým hřbitovem
a prodejnou firmy Cmíral, která je vedle budovy
akcízu. Developer tento projekt nazval nepříliš
výstižně „Pod Hvězdárnou“. Dle umístění
novostaveb se jistě nabízel název „U hřbitova“,
ale patrně z obchodního hlediska tolik nevyhovoval. Dva domy jsou nyní dokončeny a dva
zbývající mají být hotovy do konce roku 2012.
Celkem zde vznikne 88 bytů o velikosti 1+kk až
4+kk, z toho takřka 50 dokončených již má své

Jan Havrda, foto autor

Freska na severní stěně domu zobrazuje
římského boha Merkura, patrona obchodníků,
celníků a finanční stráže. Jako posel bohů
bývá zobrazován s křidélky

„Ďáblice hledají
náměstí“ v listopadu
V průběhu měsíce jsem se spolu s několika
členy a příznivci našeho občanského sdružení
opakovaně vypravila do archívu, uloženého
v suterénu ďáblické radnice. V archívu jsme hledali starší plány a projekty, související s urbanistickým řešením centra obce, zejména pak
prostoru budoucího náměstí. S první sadou

Publikace
o jedinečné
památce
v nejbližším
okolí Ďáblic
Zájemci o starobylé památky vědí o krásném
románském kostelíku, který se nalézá v sousedních Chabrech. Péčí Občanského sdružení na
ochranu památek v Dolních Chabrech vyšel
v roce 2011 nevelký, ale informacemi a obrázky
nabitý sborník nazvaný „Kostel Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech“. Publikace si
klade za cíl přiblížit nejširšímu publiku nejnovější výsledky výzkumů této stavby. V úvodním
slově pražského arcibiskupa Dominika Duky je
zdůrazněno, že kostel usazený do krajiny není
jen vyjádřením přísné logiky, kterou již odhalili
stavitelé chrámů, ale je mnohem více symbolickým místem toho, kdo řád tohoto světa překonává, je místem útěchy a naděje. Odborné
příspěvky jsou uvozeny krátkou statí nazvanou
Počátky Dolních Chaber. Jádro sborníku tvoří
pět příspěvků. Archeolog Michal Tryml v kapitole Historie a archeologický průzkum shrnuje
vůbec poprvé předběžné výsledky svých nejnovějších výzkumů. Uvádí, že se pod podlahou
současné jednolodní obdélné románské svatyně
nacházely ne dvě, ale tři starší svatyně. Nejmladší archeologicky objevenou stavbou byla
rotunda o impozantním průměru až 12,8 m. Jde
tedy, nepočítáme-li svatovítskou centrálu na
Pražském hradě, o vůbec největší českou
rotundu. Pod ní se nalézal podélný kostel vystavěný z šikmo kladeného lomového kamene tzv.
klasovou technikou (opus spicatum). Při jeho
budování byla narušena torza ještě starší
stavby, z které se dochovaly opukové základy
se zbytky spáleného dřeva na jejich koruně.
Ač nebyl dochován celý půdorys stavby, je
možno konstatovat, že tento nález dokládá
existenci raně středověkého dřevěného kostela
postaveného v Chabrech snad někdy na
počátku 11. století. Stavebníkem takovéto
stavby v této době musel být český kníže či příslušník panovnické rodiny. Jana Snížková se ve
svém příspěvku zabývá unikátními románskými
keramickými dlaždicemi nalezenými při archeologickém výzkumu kostela v letech 1973–75.
Autorská dvojice Zdeněk Dragoun – Michal

dokumentů se ďábličtí občané budou moci
seznámit dne 14. prosince v obecní knihovně,
Osinalická 901/30. V uvedený den budu od
17 do 19 hodin na tomto kontaktním místě
přítomna jako koordinátorka projektu „Ďáblice
hledají své náměstí“. Všechny zájemce, kteří
knihovnu navštíví, seznámím s vystavenými
materiály a pokusím se též zodpovědět případné otázky. Kontaktní místo má rovněž sloužit shromažďování informací a připomínek
občanů, neváhejte tedy přispět svým názorem

Dragoun v kapitole Tajemství nápisu na kostele
vyprávějí takřka detektivní příběh o odhalení
středověkého nápisu na vnější stěně stavby.
Dalším podstatným příspěvkem publikovaným
ve sborníku je článek profesora Jana Royta,
v kterém je poprvé po novém restaurování provedeno zhodnocení nástěnných maleb v apsidě
románského kostela. Autor považuje za nepochybné, že se v Dolních Chabrech nachází nejstarší dochovaný mariánský cyklus v Čechách.
Předpokládá, že nástěnné malby vznikly ve
dvou etapách. Malby s výjevy ze života Panny
Marie datuje do 50.–60. let 13. století, starší
malbu s vyobrazením Krista a postavy dvanácti
apoštolů řadí do doby kolem 1230–1240.
V závěrečné kapitole od M. Mrňavé je popsáno
veškeré umělecky hodnotné vybavení kostela.
Připojeny jsou i dvě stručnější stati týkající se
zvonice a hřbitova.
Mnohé, méně známé, ale z hlediska kulturního
dědictví významné drobné pražské památky,
mají své četné obdivovatele. Ne vždy se však
podaří, aby se skupina místních nadšenců,
zájemců o historii a památky svého regionu,
účinně podílela jak na efektivní ochraně takovýchto památek, tak na jejich pravidelné popularizaci a osvětě. K takovýmto činorodým spolkům
se řadí i Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Občanské sdružení bylo
založeno v roce 2007 z potřeby naléhavé
pomoci kostelu Stětí sv. Jana Křtitele s cílem
pomoci zabezpečit památce dlouhodobou
ochranu. Z jeho aktivit, jejichž leitmotivem je
připomínat kulturní a historické dědictví obce
a její kořeny, je nutno zmínit pravidelné spoluorganizování akcí při příležitosti Dne evropského
dědictví, Noci kostelů, Dne země či Mezinárodního dne památek konaných v chaberském
kostele. Po období, kdy byl kostel, kromě zmíněných akcí, otevřen velmi sporadicky a bohoslužby se zde konaly maximálně jednou do
měsíce, je nyní možné ho navštívit každý týden,
neboť mše svaté se zde slouží pravidelně vždy
v neděli od 11 hodin. Publikace, jako je sborník
„Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech“, je nutno přivítat, neboť kvalitní regionální literatury není nikdy dost. Kéž by každá
památka našla své aktivní milovníky, jako se to
podařilo v případě chaberského kostela. Sborník, který stojí 69 korun, lze zakoupit prostřednictvím webových stránek Občanského sdružení
na ochranu památek v Dolních Chabrech
(www.osop-chabry.cz).
Jan Havrda

Zprávy z okolí Ďáblic

nové majitele. Nejmenší byty jsou nabízeny
realitními kancelářemi za 1 760 000 Kč, nejdražší za 4 870 000 Kč.
Název nové ulice vyhovuje hlavním místopisným zásadám pro pojmenování nových ulic
a veřejných prostranství. Je místně známý
a používaný, je krátký a snadno zapamatovatelný, připomíná historii lokality, je originální
a nezaměnitelný. V Praze žádná takto pojmenovaná ulice není. Přes počáteční odpor
magistrátní místopisné komise, která předkládá každý rok ke schválení radě magistrátu
názvy několika desítek nových pražských ulic,
byl název nakonec schválen. Jména obvykle
navrhují městské části, ale též developeři,
projektanti či občané. Ve své první zprávě
zmíněná komise název „Nad Akcízem“
odmítla a navrhla, aby nová ďáblická ulice
byla pojmenovaná po chorvatském vlastenci,
politikovi a popularizátorovi českého jazyka
v Chorvatsku, Stjepanu Radičovi (18711928), který však s Ďáblicemi nemá nic společného. V tomto případě tedy magistrát
ustoupil, Radičova ulice se časem objeví
v Praze někde jinde a my můžeme využít příležitost připomenout novodobější historii naší
obce názvem nové ulice.

na věc, která se týká nás všech. Kontaktní místo
v knihovně bude otevřeno opět koncem ledna
(přesné datum bude oznámeno v lednovém
Ďáblickém zpravodaji), na kdy přislíbil svoji
přítomnost starosta naší městské části
ing. Miloš Růžička.

Za Občanské sdružení pro Ďáblice,
Karolina Kovtun

11

Přijíždí k nám bučící
dodávky plné čerstvých
mléčných výrobků
Znělkou s cinkotem kravských zvonců
a bučením ohlašují svůj příjezd do pražských městských částí originální mlékárenská auta z projektu Mléko z farmy
sedláků Stanislava Němce a Jana Millera.
Veselí mlékaři prodávají přímo z chladícího vozu selské mléko, sýry, jogurty,
tvaroh a jogurtové nápoje. Zájemci
o nefalšované farmářské pochoutky
z mléka se mohou o jízdním řádu
a zastávkách netradičních dodávek
informovat na internetové adrese
www.mlekozfarmy.cz.

Němec. Právě z mlékárny v Radonicích vyráží od
pondělí do soboty každý den sedm bučících aut.
Při jedné jízdě prodá řidič výrobky zhotovené
přibližně z osmi set litrů mléka. Největší oblibě
se těší Selské mléko balené do ekologických
PET lahví. „Jeho popularitu však rychle dohání
i poslední novinka – jogurtový nápoj Jonáš,
který se vyrábí přírodní nebo s ovocnou příchutí. Zejména děti si potom rády pochutnávají
na tvarohovém krému nazvaném Radoňáček,“
doplnil Stanislav Němec.
Všechny mléčné dobroty jsou vyrobeny bez chemických látek a konzervantů. Hlavním dodavatelem mléka pro jejich přípravu je druhý autor
projektu Mléko z farmy Jan Miller.

„Výhodou našich mlékárenských produktů je,
že se nemusí nikam daleko převážet, a tak není
nutné je chemicky ošetřovat. Selské mléko navíc
neprochází odstřeďováním, což je další důvod,
proč si na rozdíl třeba od trvanlivého mléka
uchovává chuť, vůni, přirozený obsah smetany
a vitamínů rozpustných v tucích. Mléko pouze
šetrně pasterujeme, aby jej nebylo nutné před
konzumací převářet,“ uvedl Jan Miller. Více než
stovka dojných krav má na Millerově farmě ve
Svrkyni svobodu pohybu. Jsou takzvaně volně
ustájeny, a pokud zrovna velmi nemrzne, samy
si určují, zda budou nocovat venku ve výběhu
a do stáje se budou vracet jen k dojení. Výrobky
z projektu Mléko z farmy pochází z našeho blízkého okolí a jsou tedy možností, jak pořídit
ekologický a zdravý výrobek známého původu
a podpořit místní zemědělce.
Podrobnosti o projektu Mléko z farmy naleznete
na internetové adrese www.mlekozfarmy.cz
Farmáře je možné kontaktovat emailem na
adresu trasy@mlekozfarmy.cz, nebo
telefonicky po–so 10–14 hod. na číslech
739 086 372 (sudé rozvozové trasy),
608 747 929 (liché rozvozové trasy).
Barbora Mocová

Svoz směsného odpadu:
24. 12. – normální svoz odpadu
dle sobotních programů
25. 12. – normální svoz dle nedělních programů
26. 12. – normální svoz dle pondělních
programů
27.–30. 12. – normální pracovní směny,
svoz dle příslušných svozových programů
31. 12. 2011 – normální svoz odpadu
dle sobotních programů
1. 1. 2012 – normální svoz dle nedělních
programů

jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2012 – normální svoz dle nedělních
programů

„Pokud lidé v blízkosti svého bydliště prodejní
místo nenajdou, mohou nám bez obav napsat
a pokusíme se jim vyhovět. Často nás s žádostí,
abychom si je přidali na rozvozové trasy, kontaktují městské a obecní úřady,“ informoval
majitel Němcovy selské mlékárny Radonice
a spoluautor projektu Mléko z farmy Stanislav

Svoz odpadu
během vánočních svátků
Jako každý rok bude zajištěn standardní
svoz směsného i tříděného odpadu
v období vánočních a novoročních svátků
na území hl. m. Prahy. Program svozu
bude zorganizován tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich
nepořádek.
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu
zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12.
do 31. 12. již bude zajištěna normální pracovní
směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy
jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok
bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu
z kritických míst vysoké zástavby (sídliště).
U tříděného odpadu bude ve dnech 19.–31. 12.
proveden mimořádný svoz skla a jinak bude vše
probíhat také dle příslušných programů.

Informace o činnosti
Komise životního
prostředí a dopravy
v listopadu 2011
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Členové komise ve spolupráci se členy Komise
výstavby a investic připravili předběžný návrh
dopravních opatření (značení, retardéry,
ostrůvky), jejichž smyslem je zklidnit automobilovou dopravu v Ďáblicích a zvýšit bezpečnost
chodců. Materiál byl poskytnut radě MČ jako
podklad pro jednání o konkrétních opatřeních.
Komise projednala žádost společnosti Central
Group usilující o změnu územního plánu, která
by umožnila výstavbu rodinných domů v prostoru

Svoz tříděného odpadu:
24. 12. – normální svoz v rozsahu
sobotních programů
25. 12. – normální svoz v rozsahu
nedělních programů
26. 12. – normální svoz v rozsahu
pondělních programů
19.–31. 12. 2011 – mimořádný svoz skla
(1 odvoz navíc),
mezi ulicemi Šenovská–Spořická a Ďáblickým
hájem. Komise se shodla na tom, že obytnou
výstavbu, na rozsáhlé ploše zemědělské půdy
a současně v místě nenahraditelné krajinné hodnoty, nelze připustit. Komise proto v této věci
vydala pro radu MČ negativní stanovisko.
Komise připravila pro občany žijící v okolí horní
části ulice Ďáblická (v prostoru vymezeném ulicemi Hořínecká a Zářijová) dotazník, jehož smyslem bude zjistit převažující názor na případné
posunutí zastávky autobusů příměstských linek.
Smyslem uvažovaného přesunu je přiblížení
zastávky co největšímu počtu ďáblických
domácností, přičemž posun zastávky by byl proveden až v době, kdy by v ní zastavovaly minimálně dvě autobusové linky. Anketní lístek

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se
směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011
do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční
stromky odkládali vedle nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční stromky
před objekt, na místo přistavení nádob
k výsypu.
Miroslava Egererová,
tisková mluvčí Pražských služeb
dostanou občané z uvedené lokality do svých
schránek v první polovině prosince.
Komise dokončila mapový zákres míst v Ďáblicích vhodných k případnému ozelenění. Vytvoření mapy předcházela obhlídka jednotlivých
lokalit a posouzení možností ozelenění přímo
na místě. Vzhledem k neexistenci jiného, detailnějšího a stávající stav reflektujícího zmapování
míst vhodných k ozelenění, komise tento přehled po poslední aktualizaci nabídne vedení MČ
a referátu životního prostředí při MČ jako
výchozí materiál pro budoucí příležitostné
i koncepční posilování zeleně v obci.

Za Komisi životního prostředí a dopravy,
Dušan Andrš a Lenka Stroblová

Nevhodnost umístění značky zákaz vjezdu u ZŠ
i s návrhem na řešení (např. dodatková tabulka
– Vjezd zakázán v době 17– 6.30 hodin
a podobně) jsem několikrát řešila s paní místostarostkou a zároveň jí vysvětlovala, že tato
značka je omezující pro rodiče žáků (např. i při
přivezení dítěte se zlomenou nohou), pro zaměstnance školy (nemáme služební auta), ale i pro
návštěvy školy (různá jednání). Paní místostarostkou bylo příslíbeno, že domluví schůzku se
zástupci Policie ČR – dopravního oddělení
Prahy 8. Vzhledem k tomu, že jsem žádnou
zprávu neobdržela, volala jsem paní místostarostce, která mi sdělila, že dotyčná osoba má
dovolenou a že schůzku domluví nejpozději do
dnešního dne (22. 11. 2011). Vzhledem k tomu,
že se tak nestalo, budu znovu žádat Úřad MČ
Praha–Ďáblice, konkrétně paní místostarostku,
o urychlené řešení situace, a tím i umožnění
parkování v době provozu školy na parkovišti
u zadního traktu školy. Případné dotazy a připomínky k této situaci můžete sdělit mně v ředitelně školy nebo se obrátit přímo na Úřad MČ
Praha–Ďáblice.
Děkuji za pochopení,
Milada Bulirschová, ředitelka školy
Reaguji na sdělení ředitelky školy (viz výše),
které poskytla na třídních schůzkách ve věci
,,Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu“ ústním
sdělením pro rodiče a dopisem, bez dohody
s MČ Praha–Ďáblice. V jednání jsme sice vstoupili, ale paní ředitelka informovala rodiče
neuváženě, protože věc byla toho času v řešení
a nebyla vydána žádná závazná rozhodnutí.
Posléze jsem jednala s odborem dopravy
Prahy 8 a vzhledem k tomu, že dopravní značka
v této lokalitě byla odborem dopravy v minulosti umístěna a následně protizákonně odstraněna, trvá odbor dopravy na svém původním
rozhodnutí z důvodu bezpečnosti dětí a obslužnosti objektu, hlavně zadního traktu školy
záchrannými složkami. To, že značka zákaz
vjezdu byla již dříve umístěna dokládá mimo
jiné i fotodokumentace snímku školy umístěném na schodišti radnice. Dodržování dopravní
značky bude důsledně kontrolováno a pokutováno.
S pozdravem Zdeňka Fišmistrová,
zástupce starosty MČ Praha–Ďáblice

na místě chráněném proti nepříznivým klimatickým vlivům a dostatečně přehledném.

Přikrmování ptactva v zimě je důležité
a také skýtá možnost toto ptactvo pozorovat. Je však dobré vědět, čím by člověk
měl ptactvo přikrmovat, aby mu naopak
neublížil, a také do čeho je vhodné přikrmovat (jak uvádí J. Cepák & P. Voříšek,
Česká společnost ornitologická, 2002).
Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku, i když způsobů, jak
ptáky přikrmovat, je podstatně více.

Co patří na krmítko?
Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou
housku (ne slanou!), maso (nakrájené na
kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo
nebo lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena
(slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko,
řepka), velice vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze
zakoupit přímo speciální míchané směsi pro
krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat různé
plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého,
hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka
bodláků apod. Ideálním krmivem do zásypu je
tzv. zadina – odpad od mlátiček a čističek obilí,
obsahující především semena plevelů.

Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem
pro výrobu krmítka je dřevo, ale pro vytvoření
jeho jednotlivých částí,
zejména stříšky, můžeme
použít i kovu nebo umělých hmot. Vhodná jsou
především tzv. automatická (samosypná)
krmítka.
Na velikosti a tvaru krmítka nezáleží – mělo by
být spíše větší a prostornější, aby umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům (např.
kosům).
Důležitá je především
dostatečně velká stříška,
která chrání předkládanou potravu před vlhkem
a sněhem.
Základnu, na niž předkládáme potravu, je nutno
opatřit nízkým zábradlím (asi 2 cm), aby vítr
nesmetal potravu na zem. Vyrobené krmítko
umístíme na volném prostranství na klidném
a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad
zemí a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na
stromě je dobré krmítko zavěsit pomocí drátu
nebo provázku za větev. Tímto opatřením
předejdeme napadení ptáků toulavou kočkou
nebo kunou.
Tzv. tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového
ořechu nebo borové či smrkové šišky. Květináč
zalijeme tukovou
směsí (rozehřátý
tuk se semínky či
drcenými ořechy)
a necháme
vychladnout
a ztuhnout, šišku
do této směsi
namočíme. Vyvěšujeme na místa, na která
nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.
Pro zrnožravé ptáky, sbírající potravu na zemi
(strnadi, pěnkavy), je možné vytvořit tzv. stříškový zásyp. Jde o dřevěnou stříšku rozměrů přibližně 1x1 m, kterou umístíme na čtyři kůly,
přední kůly asi
60–80 cm
vysoké, zadní jen
20 cm, případně
stříška může
sahat až na zem.
Budujeme opět

Kdy začít s krmením?
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku
menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové
pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat
můžeme až do konce března.
Čím zásadně krmit?
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by
měla být kvalitní a nezkažená. V žádném případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu
a zbytků. Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až
k jejich úhynu.
Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými,
kořeněnými a uzenými výrobky, ani přepáleným
lojem!

Zprávy z Ďáblic

Řešení značky ,,Zákaz
vjezdu mimo dopravní
obsluhu“ v ulici U Parkánu

Sypejte ptáčkům!

Jakou potravu mají nejraději?
Vodní ptáci (kachny, labutě, lysky, rackové) –
nejvhodnějším krmivem pro tyto ptačí druhy je
měkké pečivo, lze je krmit i těstovinami. Pečivo
nesmí být tvrdé – mohlo by ptákům způsobit
zranění jícnu – a mělo by být rozdrobeno na
menší kousky.
Dravci – dravé ptáky lze na vhodných místech,
kde se vyskytují, krmit čerstvými zbytky masa,
vnitřnostmi apod. V těchto případech je však
nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů.
Koroptve – na místech, kde se v zimě vyskytují, je možné postavit zásyp a přikrmovat je
zadinou.
Strakapoudi – nejraději konzumují lůj nebo
tukovou směs.
Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci
a kosi – semena plevelů (zadina) a obilovin.
Tyto druhy často navštěvují zásyp.
Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček,
parukářka), brhlík, šoupálek – olejnatá
semena, lůj, tuková směs.
Kosi a kvíčaly – plody nejrůznějších
bobulovin, jablka.

Kateřina Vojtová, referát životního prostředí
s využitím materiálů www.cso.cz
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Mikulášské
odpoledne
s balónkovou
show 4. 11. 2011,
více informací o této
akci otiskneme
v lednovém čísle
Zpravodaje

Kalendárium
13. prosince od 17 hodin se koná ve školní jídelně ZŠ
vánoční trh výrobků dětí ZŠ
15. prosince v 17 hodin – Adventní podvečer, ve kterém vystoupí
děti hudebního sdružení Ďáblík (sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 75)
16. prosince v 19 hodin Adventní koncert v ďáblické kapli,
se souborem Hipocondria Ensemble, který v Ďáblicích hrál
na jarním koncertu.
17. prosince v 10 hodin odehraje v sále ZŠ U Parkánu divadlo Vysmáto
představení Putování za šťastnou hvězdou. Betlémský příběh
o narození Ježíška je vhodný pro malé i větší děti

Pozvánky

21. prosince v 17 hodin se představí při Vánočním zpívání
na schodech u zadního vchodu do ZŠ školní pěvecký soubor.

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na prosinec 2011

Mše v ďáblické kapli
11. prosince v 10.30 hodin
24. prosince půlnoční mše ve 24 hodin
25. prosince Slavnost narození Páně v 9 hodin
31. prosince poděkování za rok 2011 v 17 hodin

Novinky v obecní knihovně
Bradford Barbara
Brown Sandra
Connelly Michael
Coulter Catherine
Černá Jaroslava
Eco Umberto
Enoch Suzanne
Forsyth Frederick
Frýbová Zdena
Fulghum Robert
Gerritsenová Tess
Gilbert Elizabeth
Grisham John
Harris Lee
Jackson Lisa
Jansa Pavel
Jordan Nicole
Kačírková Eva
Keane Jessie
Kepler Lars
Kleypas Lisa
Lyons C.J.
Monyová Simona
Morell David
Nesbo Jo
Peters Joe
Smith Wilbur
Soukupová Petra
Váňová Magda
Victor Cynthia
Viewegh Michal
Vondruška Vlastimil
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Hvězdárna Ďáblice

Příliš silné pouto
Ostrý střih
Zrušený rozsudek
Nutkání
Kateřina
Pražský hřbitov
Ukradený polibek
Ikona
Falešní hráči
Drž mě pevně,miluj mě zlehka
Závěje
V dobrém i ve zlém
Přiznání
Vražda na Den díkůvzdání
Chladná krev
Stařec a mord
Milovat zhýralého vévodu
Po sezoně se nevraždí
Špinavá hra
Paganiniho smlouva
Z lásky k tobě
Urgentní péče
Srdceboly
Na ostří
Pentagram
Tichý pláč
Šelma
Marta v roce vetřelce
Pavouk v síti
Hry osudu
Mafie v Praze
Letopisy královské komory 1–6

Adresa: Osinalická 901/30, tel.: 283 910 394, knihovna@dablice.cz
Otevírací doba: pondělí 13–19, úterý 8–14, středa 13–19,
čtvrtek 8–14, pátek 8–12 hodin.
Pro čtenáře je k dispozici přístup k internetu zdarma.

Otevírací doba:
pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin,
sobota 10. 12. 15.30–17.30 zatmění Měsíce.
Ne 4. 12. a 25. 12., Po 26. 12., St 28. 12., Čt 29. 12. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin.
12. 12. Petr Adámek: ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin.
5. 12. APOLLO 15, APOLLO 16
19. 12. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin,
pondělí 5. a 19. 12. 20–21 hodin za jasného počasí.
Sobota 10. 12. 15.30–17.30 zatmění Měsíce.
Přístupné bez objednání!
Ne 4. 12. a 25. 12., Po 26. 12., St 28. 12., Čt 29. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 1. 12. do 13. 12. nejlépe okolo 2. 12.
Jupiter, Uran – po celý listopad. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy –
po celý listopad. Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve středu a ve čtvrtek v 17.30–18.30 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
v pondělí, úterý, ve středu, čtvrtek a v pátek v 8.30 a 10.30 hodin
pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na tel. 283 910 644.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ a další školní pořady je možné si objednat
i individuálně na č. 283 910 644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
VSTUPNÉ
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež, důchodci 25 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež, důchodci 30 Kč

Plavání kojenců,
batolat
a předškoláků
v Ďáblicích

ProJesle

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi

Otevřeli jsme pro vás
nové centrum
pro celou rodinu
v Ďáblicích

• Jesle a školky rodinného typu
• Pro děti od 12 měsíců do 4 let
• Provoz denně od 7 do 18 hodin
• Individuální přístup k dítěti
• Kvalifikovany personál
• Hipoterapie, canisterapie, divadla
• Tanečky, keramika, biopotraviny
• Návaznost na MŠ ProFamily

Nabízíme:

 plavání dětí od 6 (případně 4) měsíců
 cvičení pro děti do 3 let  zumbu pro děti 5-9 let
 cvičení pro těhotné a pro seniory  pilates  power jógu
 zumbu, family zumbu  aqua aerobic  aqua zumbu
 fyzioterapii – zdravá záda  masáže (rehabilitační,
antistresové, relaxační)  porady a besedy s odborníky
 propůjčení bazénu i sálu  saunování pro celou rodinu.

Web: www.projesle.cz Telefon: 232 000 800 E-mail: info@projesle.cz

Nově
v salonu
Jara

Kde: Legionářů 514, Praha 8–Ďáblice
Jak: děti plavou v malých skupinkách
podle věku a pokročilosti
Technické parametry: bazén vyhovuje
normám pro kojenecké plavání,
voda je čištěna chlorem a UV lampou.
V naší recepci si můžete odpočinout u drobného občerstvení.
K dopoledním hodinám cvičení nabízíme hlídání.
Můžete se těšit na komplexní péči v novém středisku.

Telefon: 602 603 370, e-mail: info@rehaklub.eu

www.rehaklub.eu

Ďáblická 736,
Praha 8-Ďáblice

Masáže Ďáblice
Záda+šíje 200 Kč, baňkové, lávovými kameny,
medové, čokoládové, parafín na ruce, dárkové poukazy,
nápoj v ceně. Tel.: 777 763 605
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RENAULT THALIA. JE NA VÁS, KAM
AM POJEDETE

NYNÍ JIŽ OD 109 900 Kč

• Zavazadlový prostor 506 dm3
• Hospodárný vůz
• Bezpečnost a spolehlivost
www.dealer-renault.cz
Ceny a nabídka ﬁ nancování platí od 1. 11. do 31. 12. 2011 při ﬁ nancování Renault Finance. Renault Finance znamená ﬁ nancování poskytované společností RCI
Financial Services, s. r. o. *4 roky / 60 000 km (podmínka, která nastane dříve) platí při ﬁ nancování Renault Finance dle všeobecných obchodních podmínek
Renault Beneﬁ t, servisní prohlídky nezahrnují cenu oleje. Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO 2 136 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

60 000 km*

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789,
FAX: 420 123 456 889

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL
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Plně akreditovaná škola s povolením od MŠMT
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