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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

62. jednání Rady MČ dne 10. a 17. 4. 2013
l Nájemní smlouva s paní Houdkovou. Smlouva na byt č. 5 v ul. U Parkánu
18/9 s paní Houdkovou bude podepsána za podmínky doplacení dlužného
nájemného.
l Žádost o pronájem sálu Obecního domu. Studio aktivit a vzdělávání
požádalo o jednorázový pronájem horního sálu Obecního domu na akci dne
29. 4. „Pes jako zdroj nových podnětů – pes jako pomocník v rodině“.
Paní místostarostka byla pověřena podpisem nájemní smlouvy.
l Žádost České televize o povolení natáčení. Rada vzala na vědomí zábor
v ul. Ďáblická, Kokořínská a Legionářů pro natáčení krimiseriálu „První oddělení“ České televize dne 12. 4.
l Organizace akce „Pálení čarodějnic“. Rada po projednání souhlasí
s žádostí SDH Ďáblice o umístění stánku s občerstvením za předpokladu
dodržování Pravidel pro provozování stánků schválených usnesením
č. 253/13/RMČ dne 18. 3. 2013. Občerstvení na akci budou zajišťovat SDH
Ďáblice a paní Mušková. Dále rada projednala žádost SDH Ďáblice o postavení
májky na zmíněné akci.
l Vyhlášení výběrového řízení „Údržba zeleně MČ Praha-Ďáblice na
rok 2013“. Mgr. Vojtová předložila podklady k výběrovému řízení. Za spolupráce s PhDr. Novotným je třeba návrh dopracovat. Paní zástupkyně byla pověřena vytvořením výběrové komise.
l Výkaz prací ing. Dvořáka za březen 2013. Rada s přeloženým výkazem
souhlasí.
l Zajištění generálního úklidu obce v rámci zimní údržby komunikací.
Paní zástupkyně radu informovala, že ve dnech 29. 4.–3. 5. bude probíhat
generální úklid obce. Akce je konzultována a odsouhlasena s firmou Pražské
služby a.s. a vyhlášena rozhlasem.
l Návrh odměny pro ing. Růžičku. Paní zástupkyně navrhla odměnu
Ing. Růžičkovi za činnost vykonávanou pro obec po odvolání z funkce starosty.
Radě bylo navrženo uzavřít s Ing. Růžičkou Dohodu o pracovní činnosti, která
by byla proplácena dle předloženého výkazu prací.
l Rozpočtový výhled MČ Praha-Ďáblice. Rada na základě informace pana
tajemníka schválila rozpočtový výhled na období 2014–2018.
l Nákup koberce do obecní knihovny. Rada vzala na vědomí informaci
pana tajemníka o koupi koberce do dětského koutku v obecní knihovně
v Ďáblicích.
l Rezignace Ing. Dvořáka na rozpracované zakázky stavebního charakteru. Paní zástupkyně radu informovala o rezignaci Ing. Dvořáka v rámci
Dohody o provedené činnosti s MČ. Rada pověřila paní zástupkyni k jednání
s Ing. Dvořákem o možnosti další spolupráce.
l Rezignace členů a předsedů komisí zřízených MČ Praha-Ďáblice. Paní
zástupkyně informovala radu o rezignacích některých členů a předsedů komisí
MČ. Rada pověřila paní zástupkyni oficiálním poděkováním všem členům všech
komisí MČ za dosavadní spolupráci a oslovením rezignujících členů pro další
spolupráci s MČ.

11. veřejné zasedání zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice ve třech termínech
20. března bylo mimo jiné projednáno:
l Spor o vlastnictví pozemku mezi naší MČ a panem Josefem Pášou.
Zastupitelé souhlasili s prověřením všech možností odprodeje.
l Návrh rozpočtu na rok 2013. Po projednání a připomínkách byl jednomyslně schválen.
l Návrh dohody o ukončení nájmu a finančním vypořádání s manželi
Mikešovými. Byl schválen postup majetkoprávního vypořádání s investory
půdní vestavby v čp. 339, ul. Ďáblická s tím, že MČ odkoupí zůstatkovou hodnotu vybudovaného půdního bytu v č. 13, vypočítanou podle platné dříve uzavřené smlouvy mezi ÚMČ a manželi Mikešovými.
l Návrh rozpočtu VHČ na rok 2013. Schválen všemi zastupiteli.
l Odvolání rady MČ Praha-Ďáblice. Tajné hlasování dopadlo takto:
odvolání Ing. Miloše Růžičky z funkce starosty – pro 9, proti 6;

odvolání Zdeňky Fišmistrové z funkce zástupce starosty – pro 7, proti 8;
odvolání Ing. Tomáše Dvořáka z funkce radního – pro 9, proti 6.
l Inventarizace majetku a závazků. Zastupitelstvo schválilo zprávu hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice
k 31. 12. 2012 a pověřilo vedoucí finančního odboru pokračovat ve vymáhání
pohledávek v souladu s platnými právními předpisy.
l Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace
a projektu. Zastupitelé projednali a schválili návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby „Novostavba
Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice” architektonického ateliéru A.LT.
Architekti v.o.s.

3. dubna zasedání ZMČ pokračovalo, za velké účasti občanů.
Po bouřlivém začátku se zastupitelé, kteří na minulém, přerušeném zasedání,
odvolali vedení obce, vyjádřili k důvodům, proč tak učinili. Šlo především
o nedostatečné podklady na jednání ZMČ, neřešení problémů mezi samosprávou a úřadem MČ, neřešení situace s doobsazením rady MČ a následné rozdělení kompetencí radních, problematika školy, nedodržování zákonů, střet zájmů,
rozpor s plánovanou stavební akcí „Radnice“.
l Dovolba rady MČ Praha-Ďáblice dle jednotlivých návrhů:
Ing. Tomáš Dvořák – pro 5, zdržel se 10;
Ing. Miloš Růžička – pro 8, zdržel se 7;
Ing. Pavel Niebauer – pro 10, zdržel se 5;
Mgr. Markéta Bouzková – pro 11, zdržel se 4;
PhDr. Vladimír Novotný – pro 10, zdržel se 5;
Bc. Marcel Janek – pro 7, proti 2, zdržel se 6.
Rada městské části je tedy sestavena z těchto členů: Mgr. Bouzková,
paní Fišmistrová, Ing. Niebauer, PhDr. Novotný, Ing. Růžička.
l Sportovní areál TJ Ďáblice – odkup části pozemku pro vybudování
zázemí tréninkového hřiště. Zastupitelstvo po projednání jednomyslně
schválilo koupi pozemku p.č. 1729/527 o výměře 3 591 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1729/70 v k. ú. Ďáblice, za cenu stanovenou dohodou ve
výši 2 843 252 Kč. Zároveň pověřilo radu MČ k projednání všech právních náležitostí souvisejících s odkupem výše uvedeného pozemku a úhradou kupní ceny.
l Vymezení plochy náměstí. Ing. Růžička představil přítomným dílčí urbanistickou studii vymezující nové centrum Ďáblic jako územně plánovací podklad
pro zpracovatele Metropolitního územního plánu. ZMČ ji po projednání schválilo a pověřilo zástupce starosty zasláním a projednáním tohoto dokumentu
s příslušnými odbory a zpracovatelem nového Metropolitního územního plánu.

10. dubna se konala třetí část 11. ZMČ.
l Volba

předsedy Kontrolního výboru. Byla přesunuta na další zasedání.
organizačního řádu úřadu MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelstvo ji vzalo na vědomí.
l Návrh plánovací smlouvy s firmou Spiritex a.s. Rada MČ byla pověřena
k informování firmy Spiritex a.s. o neplatnosti uzavřené smlouvy a zároveň
k projednání nové plánovací smlouvy mezi MČ Praha-Ďáblice a firmou Spiritex
a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné dopravní a technické
infrastruktury v nově navrhované obytné zóně „NAD STATKEM“ v Praze-Ďáblicích a k jejímu předložení na následujícím zastupitelstvu MČ.
l Návrh na zrušení Výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice.
Zastupitelé po projednání tohoto bodu a ukončení veřejné rozpravy nepřijali
návrh usnesení.
l Ing. Růžička informoval přítomné o:
– činnosti Svazu městských částí hl. města Praha;
– skutečnosti, že MČ podala připomínky ke zpracování 2. úplné aktualizace
Územně analytických podkladů hl. města Praha;
– dvou variantách projektu vybudování „zázemí parku“ v rámci Etapy I.;
– problematice kapacity Základní školy;
– rozhodnutí Rady MČ pokračovat ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou
a o uzavření nové Pojistné smlouvy na pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice.
V závěru zasedání vystoupilo v rámci diskuse několik ďáblických občanů. Sdělili
svůj názor na odvolání starosty a podpořili ho, zajímali se o termín volby
nového starosty MČ, přidali žádost o včasné představení případných kandidátů
na post starosty a prezentování jejich vizí.
l Aktualizace
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Volba starosty. Navržený kandidát Ing. Růžička získal 4 hlasy. Ostatní
přítomní zastupitelé se zdrželi hlasování.
Zpracovala Hana Macháňová

Anketa mezi zastupiteli
Redakce Zpravodaje se rozhodla začít pravidelně oslovovat ďáblické zastupitele,
abyste se vy, občané, mohli do voleb seznamovat s jejich názory. Tentokrát jsme
jim položili dvě otázky, včetně daného rozsahu jejich odpovědí.
Ďáblice jsou již sedm týdnů bez starosty a nový starosta nebyl
zvolen ani na posledním zasedání zastupitelstva.
1. Co by podle Vás zastupitelé měli nyní udělat pro to, aby vedení
naší obce mohlo opět řádně fungovat?
2. Co v této situaci můžete vykonat Vy osobně?
Mgr. Markéta Bouzková – radní (Ďáblice pro nás všechny)
1. Otázkou je, jestli si pod řádným fungováním vedení obce máme představit
zvolení kohokoli do pozice starosty, či kompletní funkční radu MČ a zastupitelstvo. Já osobně jsem byla proti svolání mimořádného zastupitelstva před předchozí dohodou zastupitelů o většinové podpoře kandidáta na starostu, neboť
pokud tato dohoda není dojednána předem, na jednání zastupitelstva k ní
nedojde, a to ani pod tlakem občanů.
2. Mohu podpořit kandidáta na post starosty z kteréhokoli sdružení či politického uskupení, pokud pro mne bude zárukou přijatelného řešení pro současnou situaci obce.
Tatjana Dohnalová – zastupitelka (Volba 2010)
1. Nehlasovala jsem pro odvolání starosty a na posledním, tentokrát mimořádném zasedání zastupitelstva jsem se snažila přesvědčit kolegy zastupitele
o důležitosti zvolení starosty na probíhajícím zasedání pro zajištění a dokončení
rozpracovaných akcí a projektů ve prospěch občanů Ďáblic, na nichž vedení na
radnici dva roky pracovalo. Nepodařilo se.
2. V této chvíli nevidím pro své konání žádnou další možnost – viz bod č. 1.
Ing. Tomáš Dvořák – zastupitel (Starostové a nezávislí)
1. Zastupitelé by měli vzít rozum do hrsti a zamyslet se nad tím, co je podstatné, co naší městské části prospívá a co vysloveně škodí. U některých postrádám racionální jádro rozhodování a používání zdravého rozumu. Pokud si každý
dá fakta dohromady, není důvod nemít na radnici nově zvoleného starostu
v osobě pana Ing. Růžičky.
2. Za dané situace a v mé situaci mohu zejména mlčet, protože moje otevřenost a přímé názory se v poslední době staly spíše překážkou v procesu politikaření, který se v Ďáblicích v poslední době podle mého názoru zcela
nesmyslně praktikuje.
Ing. Tomáš Fatrdle – zastupitel (ODS)
1. Věřím, že budou konečně rozděleny kompetence v radě a začne se konečně
řešit kritická situace v místní škole. Stížnosti učitelů či rodičů se neřeší, a pokud
se „řešily“, tak pouze v komorním prostředí radnice a vše bylo z neznámých
důvodů zameteno pod stůl. Je velmi amorální, když si ředitelka školy po necelém roce podá přihlášku do konkurzu na jinou školu...
2. Je důležitá účast všech zastupitelů při volbě starosty, aby nedošlo opět
k patové situaci. Určitě nebudu volit toho, pro jehož odvolání jsem hlasoval.
Zdeňka Fišmistrová – zástupce starosty (Ďáblice občanům)
1. Celou dobu vedeme jednání o volbě starosty v rámci jednání našeho sdružení „Ďáblice občanům“ s ostatními sdruženími. Cestu vidím v součinné spolupráci celého zastupitelstva. Vyzývám proto občany, aby oslovili svého
zastupitele a diskutovali o možném kandidátovi na post starosty.
2. Nadále budu pracovat na zajištění opětovného chodu obce, tedy jsem
vstřícná k dalším jednáním.
Bc. Marcel Janek – zastupitel (ČSSD)
1. Pokud zastupitelé z radních nevyberou třetího kandidáta vyhovujícího
opravdu většině, což je málo pravděpodobné, měli by mezi stávajícími kandidáty
vybrat toho, který za sebou již něco zanechal a myslí na Ďáblice a ne jen na
svoje ambice a prospěch.
2. Místostarostka má nyní pravomoci starosty – zastupuje obec navenek, kdyby
k ní byl z rady navolen druhý uvolněný či neuvolněný místostarosta, tak by do
pravidelných voleb Ďáblice rovněž dovedli. Pokud by se ještě volil starosta, tak
podpořím kandidáta s pevnější vazbou k Ďáblicím.
Ing. Martin Křížek – zastupitel (Ďáblice občanům)
nemohl odpovědět, neboť odjel do zahraničí

Ing. Pavel Niebauer – radní (Vaše volba – Ďáblice!)
1. Předně bych rád uvedl, že naše obec „řádně“ funguje, byť připouštím, že ne
zcela standardně. Má-li vaše otázka směřovat ke zvolení starosty, tak můj názor
je, že ten člen zastupitelstva, který má ambice (a já mezi ně rozhodně nepatřím)
stát se starostou, měl by ostatní zastupitele přesvědčit o tom, že bude starostou
sjednotitelem, nikoliv konfrontačním osobou.
2. Chce se mi říct, že nic více, než jsem již učinil (= tj. aktivně se zapojil do Rady
MČ), ale přesto mohu veřejně prohlásit, že nemám zájem na prodlužování současného stavu. A tak bude-li se ucházet o post starosty osoba s programem
zaručujícím řádný chod městské části, má můj hlas.
PhDr. Vladimír Novotný – radní (ODS)
1. Otázka je tendenčně opět matoucí. Vedení obce funguje, rada MČ je prakticky po dvou letech kompletní a funkční. Osobně jsem splnil úkol z březnového
jednání ZMČ, abych všech zastupitelů získal jejich názory a nominace na volbu
starosty. Kdyby bylo mimořádné ZMČ svoláno tak, aby se mohli zúčastnit
všichni zastupitelé, měli bychom pravděpodobně starostu zvoleného.
2. I nadále se budu snažit přesvědčit zastupitele, že změna je možná
a neohrožující nikoho z Ďáblic, jak jsou strašeni.
Ing. Slavomír Procházka – zastupitel (Starostové a nezávislí)
1. V tuto chvíli je jednou z priorit dovolit starostu. V situaci pouze dvou kandidátů stačí, když každý zastupitel bude hlasovat alespoň pro jednoho z nich.
Pokud zvolit nedokážeme, měli bychom odstoupit a udělat prostor těm,
kteří se dohodnout dovedou.
2. Mojí prioritou je nadále podporovat Miloše Růžičku na funkci starosty kvůli
kvalitě i množství jím odvedené práce pro obec.
Ing. Miloš Růžička – radní (Starostové a nezávislí)
1. Všichni by se měli pokusit o nadhled a zamyslet se nad tím, co je pro rozvoj
Ďáblic v tuto chvíli skutečně zásadní a která opatření by v budoucnu mohla
chránit naše zájmy, náš majetek a zvýšit kvalitu života nám a našim dětem.
S panem V. Novotným jsme zcela odlišní kandidáti s odlišnou praxí i žebříčkem
životních hodnot. S tímto vědomím by se zastupitelé měli rozhodnout pro
pokračování v dříve započaté práci, nebo přehodit výhybku k politice a hodnotám druhého kandidáta.
2. Jsem přesvědčen o užitečnosti dosavadní práce mé, minulé rady, finančního
výboru i komisí pro Ďáblice. Zlepšením spolupráce, nápravou chyb, ale i vyvrácením ošklivých pomluv se pokusím získat důvěru nerozhodnutých zastupitelů.

Zprávy z Ďáblic

7. května 12. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ.

RNDr. Martin Smrček – zastupitel (Volba 2010)
1. K odvolání starosty došlo proto, že devět z patnácti zastupitelů nebylo přesvědčeno o tom, že vedení obce funguje řádně. Tedy otázku nepovažuji za
korektní. Chci věřit tomu, že odvolání mělo smysl. Máme plnohodnotnou radu,
která pracuje, a jistě dojde k demokratickému zvolení starosty. Ať to bude kdokoliv, vezme si snad z předchozích týdnů poučení a bude se vedle dlouhodobých vizí také věnovat mezilidským vztahům a řešení aktuálních problémů
uvnitř obce. Během příštích dnů proběhnou další jednání tak, aby byl starosta
na příštím zastupitelstvu zvolen.
2. Jsem připravený sejít se se všemi kandidáty, vyslechnout jejich představy
a následně se rozhodnu, komu dám svůj hlas.
Markéta Stránská – zastupitelka (Starostové a nezávislí)
1. Jedním z hlavních důvodů pro odvolání starosty byla neúplná rada, ve které
byla zastoupena pouze dvě politická sdružení. Zastupitelé by se měli oprostit od
politizování vedení naší malé obce a nalézt společnou řeč založenou na kvalitách člověka jako takového.
2. Podporovat pana Růžičku, aby byl znovu zvolen na místo starosty Ďáblic,
protože je to podle mého nazoru pro obec v současné době to nejlepší řešení.
Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
a Vítězslav Stoklasa – zastupitel (Ďáblice pro nás všechny)
1. Domníváme se, že odvolání starosty a radního bylo vyústěním nespokojenosti
větší části zastupitelstva. Kromě jiných výtek vidíme hlavně problém v uzavřených smlouvách, které nejsou právně v pořádku, jsou podepsány starostou bez
pověření radou, zastupitelstvem atd. Znamenají do budoucna jisté problémy
a jsou pro naši MČ v mnohém nevýhodné. Týká se to i projektů na stavby, které
nebyly řádně ekonomicky analyzovány a jejichž využití také není zcela zřetelné.
O situaci ve škole již toho bylo mnoho řečeno, ale nás tohle tíží velmi.
Vztahy v zastupitelstvu jsou poznamenány konfrontačním jednáním bývalého
vedení a rozhodování o naší MČ si uzurpoval úzký okruh zastupitelů. Věříme, že
se podaří dosáhnout dohody a že do řízení obce budou moci hovořit všichni
zastupitelé.
2. Pro nového starostu zvedneme ruku, pokud pro nás bude dostatečnou
zárukou otevřené politiky a diskuze.
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Odstoupení
Kulturní a školské komise
V důsledku odvolání pana Ing. Miloše Růžičky z funkce starosty a pana
Ing. Tomáše Dvořáka z funkce radního, především pak kvůli způsobu,
jakým bylo toto odvolání provedeno, jsem se rozhodla odstoupit z funkce
předsedkyně Kulturní a školské komise. Zbývající dvě členky komise –
paní Mošničková a paní Havrdová – odstoupily taktéž.
Tento krok pro mě nebyl jednoduchý a určitě to není z těch rozhodnutí
v životě, na něž bych byla nějak obzvláště pyšná. Vždyť jsme to konec
konců dělali pro Ďáblice a jejich občany a ne pro nějakých pár zastupitelů. Na druhou stranu, když jsem viděla, jak těchto pár zastupitelů myslí
na Ďáblice a jejich občany, když odvolají vedení obce, aniž by měli po
ruce jakoukoliv alternativu, potažmo řešení stávajícího bezvládí, přešla
mě chuť jakkoliv se dále angažovat ve veřejném životě Ďáblic.
Hlavní důvod mé rezignace na funkci předsedkyně komise je ale následující: Komise začínala se sedmi členy. Bohužel postupem času většina
z nich z komise odešla – ze soukromých, zdravotních, časových důvodů.
Nakonec jsme zbyly dvě až tři aktivní členky. V tomto počtu nebylo možné
realizovat akce jako ples, jarní bojovku nebo soutěže na pálení čarodějnic, proto jsme musely hledat pomocnice a pomocníky mimo komisi.
A naštěstí jsme je vždy našly – většinou to byly manželky a dcery pánů
Růžičky a Dvořáka. Bez nich by nebyl ples, nebyly by čarodějnice, nebyla
by vernisáž Tomáše Janouška ani jarní bojovka. Mimochodem, proto se
letošní jarní bojovka nakonec nekonala. Ze dne na den jsme přišly o dvě
třetiny týmu a místo plánovaných šesti stanovišť jsme byly schopny obsadit pouze dvě. Jsem si jistá, že kdybych se jich zeptala, neodmítly by nám
pomoci. Mně přišlo ale v dané situaci přímo nemorální po nich žádat, aby
pomáhaly obci, když se „obec“ k jejich manželům a tátům zachovala tak,
jak se zachovala. Odstupuji tedy i proto, že v důsledku odvolání pana starosty a pana radního Dvořáka se rozpadl tým, který jsme pracně budovaly,
na který jsem se mohla spolehnout a za který nemám náhradu.
Samozřejmě se zamýšlím i nad tím, do jaké míry je mým osobním selháním, že se komise postupem času takto „scvrkla“. Nemám ty správné
manažerské schopnosti? Neumím jednat s lidmi? Nepodařilo se mi najít
lidi, kteří by byli ochotni věnovat obci tolik času a energie? Vždyť v roce
2012 zorganizovala komise během 10 měsíců celkem sedmnáct akcí.
Jedenáct z nich se konalo v sobotu nebo neděli (u plesu je to celý víkend

včetně pátku odpoledne/večer). Jedenáct víkendů v roce jsme odsunuly
vlastní zájmy a rodiny do pozadí a pracovaly pro obec. A to nemluvím
o stovkách hodin, které jsme po večerech vynaložily na přípravu těchto
akcí. Nechci se tady chlubit, jak jsme byly skvělé. Chci jen poukázat na to,
kolik je to práce a jak těžké je sehnat a udržet si dostatečný počet lidí,
kteří jsou ochotni obětovat svůj čas, své víkendy...
Komise tedy v dubnu odstoupila, to ale neznamená, že bychom najednou
přestaly pracovat – své závazky do léta splníme. Pálení čarodějnic proběhlo podle plánu, a to hlavně díky pomoci dobrovolných hasičů
a Pionýrů. Ve spolupráci s Občanským sdružením pro Ďáblice proběhne
19. května naplánovaný Ďáblický bleší trh. Zajistíme i tradiční koncert v kapli při Noci kostelů 24. května. 2. června se koná Dětský
sportovní den, jehož hlavním organizátorem je Sportovní komise.
Pokud to bude v našich silách, pomůžeme i zde. Přes prázdniny se žádné
akce nekonají. Do září je tedy dost času na to, aby se dala dohromady
nová komise. Vítáni jsou všichni, kteří by se takto chtěli angažovat pro
obec.
Je mi jasné, že mě někteří budou za mé odstoupení kritizovat. Budou
říkat, že necháváme obec ve štychu. Počítám s tím a vyzývám tyto kritiky,
aby si nejdříve sáhli do svědomí, jestli to nejsou oni, kdo nechali obec ve
štychu, tedy bez vedení, a také aby si nejdříve spočítali, kolik toho pro
obec udělali oni sami. Naše svědomí je čisté, my jsme pro obec dva a půl
roku dělaly maximum.
Nezbývá mi než poděkovat všem členkám a členům komise a všem
pomocnicím a pomocníkům, bez kterých bychom naše akce nemohli
realizovat, za pomoc a čas, který byli ochotni věnovat práci pro obec.
Děkuji také všem dětem, rodičům, seniorům Ďáblic, kteří naše akce
navštěvovali. Doufám, že jste byli spokojeni. A pokud někdy něco nebylo
podle vašich představ, vězte, že jsme se to vždy snažili dělat tak,
jak nejlépe umíme.
Chtěla bych také popřát hodně zdaru těm, kteří do komise nastoupí
po nás. Pokud budou mít zájem, ráda pomohu radou i činem.

Simona Dvořáková

Vyjádření tajemníka úřadu k...
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Vážení občané Ďáblic,
v březnovém Zpravodaji jsem se z dvoustránkového rozhovoru s paní
Dohnalovou o své práci znovu dozvěděl, že:
„Postupně narůstala nespokojenost s mojí prací.“
„Nepovažuji za důležité informovat občany nad rámec povinnosti,
kterou mi ukládá zákon.“
„Toleruji naprosto nevhodné chování některých zaměstnanců.“
„Nejsem připraven a možná ani ochoten řešit právní, organizační
a personální záležitosti.“
„Nejsem připraven na jednání rady a dokonce i na veřejná zasedání
zastupitelstva.“
Doufám, že jsem nic nepřehlédl.
Vážená paní Dohnalová, všechna tato nepravdivá, nepodložená a zavádějící obvinění Vám odpouštím. Nabízím znovu obě ruce a svoje více
než dvacetileté zkušenosti z veřejné správy ke spolupráci ve prospěch
všech občanů Ďáblic.
Vyzývám a prosím všechny občany Ďáblic, pokud zjistíte jakýkoliv
konkrétní nedostatek v práci úřadu, v práci mé nebo v práci kteréhokoliv úředníka, VOLEJTE, prosím, přímo mně – 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, telefon je 602 696 393, e-mail:
vlastimil.fouček@dablice.cz.
Konkrétní návrhy a výtky se dají řešit. Nekonkrétním obviněním se lze
jen těžko bránit. Jsme tu pro Vás.

Váš tajemník úřadu městské části Vlastimil Fouček

Ďáblický bleší trh 2012

Výzva k doplnění komisí
Rady MČ Praha – Ďáblice
V souvislosti s vývojem změn vedení naší městské části ukončilo několik
členů na protest svou činnost v komisi – poradním orgánu Rady městské části. Zástupkyně starosty paní Fišmistrová, z pověření Rady MČ,
vyzvala jednotlivé členy k přehodnocení svého záměru, leč bez úspěchu.
Komise je (resp. podle mého názoru by měla být) apolitický poradní
orgán, sdružující osoby, které poskytují Radě MČ nezávislý pohled na
konkrétní problematiku týkající se dění v obci, popřípadě se angažují při
pořádání spolkových činností pro občany Ďáblic. V neposlední řadě je
činnost komisí důležitá i při tvorbě rozpočtu MČ.
Zájem o obsazení pozic máme ve všech komisích (sociální, školské
a kulturní, sportovní, výstavby a investic) a v kontrolním výboru.
Uvítáme každého občana, který má čas a chuť se podílet na věcech
veřejných. Neváhejte a přihlaste se v sekretariátu starosty, popř.
u zástupkyně starosty, kde Vám bude poskytnuto více informací.

Z pověření Rady MČ Praha-Ďáblice Pavel Niebauer, radní

Když jsme začali plánovat oslavu Svatojakubské
noci, věřili jsme, že se nám akce vydaří třeba
ještě o něco lépe než vloni. Jak jsme uspěli, nejlépe ohodnotíte vy, kteří jste na Čarodějnicích
v Ďáblicích v areálu „U Holců“ byli přítomni.
Naši hasiči připravili čarodějnici, dříví na oheň,
objednali ohňostroj a zajistili stánky s občerstvením. 30. 4. ráno se sešli v hasičské zbrojnici
a pustili se do díla. Do areálu „U Holců“ naváželi materiál, lavičky, stoly, stany, rozvody
elektřiny... a postavili hranici s čarodějnicí.
V 18 hodin byla hranice s čarodějnicí zapálena
představiteli radnice MČ Praha-Ďáblice
a zábava začala. Děti měly možnost shlédnout
ukázky šermířských soubojů při představení

Poděkování
za pomoc při
pálení čarodějnic

a to nejenom v oddělení pro dospělé, ale
i v oddělení pro děti. Zatím nám však příliš dětí
pro knížky nechodí, což je škoda a jednou
z cest, jak děti do knihovny přivést, je plánované čtení pro děti.
Konat se bude každé první úterý v měsíci od
17 hodin. Hodinku nad knížkou povede paní
Jaroslava Kučerová, která vede pionýrský oddíl
Sluníčko. Přijít mohou samozřejmě i děti, které

do oddílu nechodí. Rodiče si zatím mohou prohlédnout nabídku oddělení pro dospělé...
Další novinkou směrem k Vám, čtenářům jsou
webové stránky knihovny, které najdete na
adrese: www.dablice.knihovna.cz

Protože se rozpadl tým Kulturní a školské
komise a její členky v polovině dubna na své
funkce rezignovaly, museli jsme hledat nouzové
řešení, jak zajistit letošní Pálení čarodějnic.
Naštěstí jsme našli pomoc u Sboru dobrovolných hasičů a u pionýrského oddílu Sluníčko.
Hasiči stejně jako minulý rok zajistili ohňostroj
a vše kolem dřeva, ohně a přípravy místa akce.
Pionýři připravili soutěže pro děti.
Příprava, a hlavně řízení celé akce na místě je
velmi náročné, proto děkuji výše zmíněným
organizacím, hlavně panu Jirků, paní Kučerové
a panu Janíčkovi za to, že byli ochotní převzít
většinu povinností komise. Jsem si vědoma
toho, že organizace v průběhu akce nebyla
ideální, protože chyběla osoba, která by celou
akci koordinovala a řídila. A omlouvám se těm,
na které tato práce padla za nás. V dané situaci
bohužel nebylo v mých silách udělat více.
Doufám, že návštěvníci akce tyto organizační
a technické problémy vůbec nepocítili a že se
celý večer dobře bavili.
Simona Dvořáková

Zprávy z Ďáblic

Čarodějnice 2013

skupiny Artus Bohemia, pionýrská skupina
Rozmarýn si pro děti připravila mnoho soutěží.
Po celý večer nám hrála skupina Jez.
Stejně jako v loňském roce se naše dámská část
ujala prodeje ve stánku s občerstvením, kde
jsme jim vypomáhali u grilu a výdeje nápojů.
Všem zákazníkům, kteří si u nás koupili něco
dobrého, bychom chtěli poděkovat, protože
výtěžek z prodeje připadne Kroužku mladých
hasičů na nákup potřeb na soutěže.
Ve 21.30 se přítomní dočkali vyvrcholení večera
v podobě ohňostroje, který pro nás připravila
firma Ohňostroje Krupička.
Přestože se akce vydařila, musíme zmínit
i negativní stránku akce. Podobně jako v loňském roce, kdy nám bylo neznámým pachatelem odcizeno lano kotvící májku a výstražné
kužely, došlo i letos ke krádeži výstražných
kuželů. Výstražné kužely byly umístěny v ulici
Kučerové. Část mezi ulicemi Ke Kinu a Mannerova vždy uzavíráme z důvodu bezpečnosti
chodců, kteří přicházejí do areálu „U Holců“
a také proto, že v této ulici pro tento den máme
umístěné výjezdové stanoviště hasičských
vozidel.
Chtěli bychom za organizátory poděkovat všem
lidem, kteří se přišli pobavit, a doufáme, že se
společně setkáme i příští rok.
Jan Havránek

Duben
ve školní družině
Ve školní družině naší školy se stále něco děje.
Duben byl ve znamení soutěží a uměleckých
klání. Třetí oddělení uspořádalo kouzelnickou
soutěž, 2. oddělení soutěž „Druháci mají
talent“ a všichni společně se koncem měsíce
sešli v divadelním sále při „Čarodějnickém reji
masek“ a zhlédli i vystoupení vítězů ostatních
soutěží. Svůj talent děti předvedly při tanci,
stepu, zpěvu i kouzlení. Všem přejeme, ať své
umění dále pilují a těšíme se v budoucnu na
další vystoupení.
Alena Votavová, vychovatelka ŠD

Vážení čtenáři,
přestože počasí venku už více láká k procházkám v přírodě či jarním pracím na zahrádkách
než sezení v teple nad knihou, doufám, že si
najdete cestu do naší knihovny, nakonec,
s knihou se dá sedět i pod slunečníkem.
V knihovně již máme slibované knihy z výpůjčního souboru od Městské knihovny Pražské,

Lucie Zemanová
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Hasičské
soustředění
v Loutí

Využijte možnosti přihlásit se ještě na výlet ďáblických seniorů, kteří společně navštíví zámek
Štiřín a Filmové ateliéry Barrandov. Obědvat se
bude v Restaurantu U slunce (obec Želivec).
Odjezd autobusu je 30. května v 8.30 hodin
z ulice Hořínecká v blízkosti restaurace Battistova cihelna. Předpokládaný návrat je kolem
17 hodiny. Podrobnější informace o výletu jsme
přinesli v dubnovém Ďáblickém zpravodaji.
Přihlásit se můžete na tel. č. 728 227 384.

O víkendu od 19. do 21. 4. 2013 jsme se
s našimi malými hasiči zúčastnili jarního hasičského soustředění v Loutí. Toto soustředění
pořádali naši kamarádi, hasiči z Cholupic, a celý
víkend jsme trénovali na soutěže, které nás
tento rok čekají. Jedná se o štafetové běhy
a požární útoky.
Víkend se nesl v dobré náladě, naučili jsme se
spoustu nových znalostí a dovedností. Novinkou pro nás byly disciplíny CTIF, které jsme
dosud neabsolvovali.
Počasí nám zpočátku příliš nepřálo, ale to nás
neodradilo. Naše odhodlání trénovat bylo
veliké. Obuli jsme proto gumáky, oblékli pláštěnky a vyrazili ven. V neděli už nám svítilo
sluníčko, takže jsme si užívali pěkného počasí.
Z víkendu jsme si odvezli krásné vzpomínky
a těšíme se na letošní závody i další hasičské
akce.
Radka Tiptová, vedoucí mládeže

Výživa
a pylová alergie
Probouzející se příroda – to je nová tryskající
energie Země. Zeleň trávy, žluť zlatých dešťů po
šedivé zimě nabíjejí každého člověka novou
silou k životu. Rozkvétající stromy zvou k procházce přírodou. Posledních, odhaduji, 40 let se
však čas květu stromů a dalších rostlin stal
obdobím opakujících se zdravotních potíží způsobených alergií na pyl. Má, po staletí lásky čas,
je v současnosti též obdobím nemalých zdravotních problémů. Postupem času alergických onemocnění způsobených pyly přibývá. Alergie jsou
odborníky považovány za civilizační chorobu.
Souvisí tedy s životním stylem. Znečištěné
životní prostředí, nedostatek pohybu, jednostranné přetěžování těla, stres a průmyslová
strava poškozují naše těla. Ta nepřiměřeně reagují na přírodní látky. V mém dětství tomu tak

Obrácení Saula
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Poslední místa
v autobuse

V jedné z knih Nového zákona, ve Skutcích
apoštolských, čteme o obrácení Saula. Saul,
který se rovněž jmenoval Pavel, patřil do
náboženské skupiny farizejů, zákoníků, kteří
se stavěli proti Ježíšovi a pronásledovali ho.
Po Ježíšově smrti patřil Pavel mezi nejhorlivější
pronásledovatele prvních křesťanů v Jeruzalémě. Ze stejného důvodu se vypravil i do
Damašku v Sýrii. Na cestě měl Boží vidění, po
kterém se obrátil, jeho život se proměnil. Z pronásledovatele se stal obránce křesťanské víry,
podnikl několik misijních cest mezi pohanské
národy, je autorem epištol, které jsou součástí
Nového zákona a ve kterých píše do prvních
křesťanských obcí a podává základy teologického myšlení.

Pěkný výletní den přeje sociální komise
při MČ Praha-Ďáblice.

Plavání pro seniory
Senioři, kteří chodí pravidelně plavat, mohou
požádat o příspěvek na plaveckou permanentku
prostřednictvím sociální komise MČ Praha-Ďáblice. Přihlásit se můžete e-mailem
socialni.komise@dablice.cz nebo
na tel. č. 728 227 384.
nebylo. V roce 1969, kdy jsem byla poprvé na
skautském táboře a pomáhala jsem lékařce
s péčí o 120 dětí, jsme měli ve zdravotních
záznamech jen jedno jméno chlapce, který byl
alergický na včelí bodnutí. Nikoho netrápily svědění očí ani rýma, kašel, natož záchvat dušnosti. Jak jsem již v minulém zamyšlení nad
výživou uvedla, pohybuji se mezi lidmi, kteří
praktikují zdravější životosprávu. Přirozená
výživa obsahuje především přirozené potraviny,
doma jednoduše upravené. Praktici přirozené
výživy mají zkušenosti i s průběhem alergie na
pyl. Tito lidé jsou přesvědčení, že nekvalitní stravou oslabujeme své tělo, a to postupně ztrácí
schopnost dobře se čistit. Nevyloučenými toxiny
znečišťujeme své vlastní prostředí života, svoje
tělo, a to má následně problémy. Naši předkové
v určitých dnech, obdobích roku odlehčovali
svoji stravu, postili se. Dnešní terminologií
řečeno: prováděli detoxikaci svého těla. V současné moderní společnosti většinu lidí podpora
Obrácení
na cestě
do Damašku,
Caravaggio
(1571–1610),
kostel
S. Maria
del Popolo,
Řím

Boží jednání je nezávislé na člověku.
Vždy dává naději ke změně života,
bez ohledu na to, jaká je životní
situace člověka.

zdraví přirozenou detoxikací těla úpravou výživy
nezajímá. Na poslední lekci cvičení jógy jsme se
s kamarádkami opět utvrdily v tom, že my, kteří
trpíme alergií na nějaký pyl, dokážeme životosprávou zmenšit problém do té míry, že nepotřebujeme užívat žádné léky. Znovu po roce se
ubezpečujeme, že největší problém způsobují
jídla obsahující řepný cukr. Někomu působí
problém také mléčné výrobky. Lidé, kteří se zajímají o přirozenou výživu, vědí, že sladkou chuť
tělo potřebuje. Zdravým zdrojem jsou obiloviny
– ovesné vločky, jáhly, kroupy atd. Potřebu
intenzivnější sladké chuti uspokojíme českým
jablkem, hruškou, třešněmi a rozinkami. V přirozené výživě se dá najít dost zdrojů bílkovin
i vápníku, které mléčné zdroje nahradí. Internet
je nám při vzdělávání v oboru zdravé výživy
dobrým pomocníkem.
Milada Stroblová
– Občanské sdružení pro Ďáblice

Obrať nás, Hospodine, k sobě,
a my se navrátíme.

Pláč, 5,21

Bůh promlouval k Pavlovi – ...budu tě chránit
před národy, k nimž tě posílám, abys otevřel
jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu...
Skutky 26,17
Setkání ke Světovému dni modliteb
(tento rok se představí Francie) se bude konat
9. května 2013 v 17 hodin ve sboru
Církve čs. husitské. Srdečně zveme.
Setkání s paní Táňou Fišerovou, herečkou
a političkou se uskuteční ve sboru Církve
čs. husitské v Ďáblicích, Ďáblická ul. 85/70
v pátek 24. května 2013 v 19 hodin
v rámci Noci kostelů.
Renata Wesleyová, farářka

Hlasování o návrhu na zrušení
Výboru pro kontrolu skládky
v k.ú.Ďáblice na veřejném zasedání zastupitelstva MČ
10. 4. 2013 – návrh na zrušení výboru.

Mgr. Bouzková Markéta
Ing. Dvořák Tomáš
Ing. Fatrdle Tomáš
Fišmistrová Zdeňka
PhDr. Novotný Vladimír

Kdo je pro...

...zdržel se.

0
N
0
N
A

Ing. Procházka Slavomír
Ing. Růžička Miloš
Stoklasa Vítězslav
Stránská Markéta
Ševčíková Danuše

N
N
0
N
0

A – pro; N – proti; 0 – zdržel se hlasování

Na posledním 11. řádném zasedání ďáblického zastupitelstva předložil
zastupitel PhDr. Novotný (ODS) jako jeden ze svých doplňujících a předem
neavizovaných bodů také návrh na zrušení Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Stejný bod navrhl již na 8. zasedání v červnu
loňského roku, kdy tento návrh nebyl přijat. Na projednání se toto téma
dostalo až na druhém pokračování zastupitelstva, tedy 10. 4. 2013.
V diskusi, kdy pádné argumenty pro zrušení, dle mého názoru, prakticky
nezazněly, jsme se, v té době již s bývalým starostou Ing. Růžičkou, pokusili vysvětlit ostatním přítomným zastupitelům a přítomné veřejnosti
důvody, proč nepovažujeme kladné hlasování pro zrušení výboru za
správné. Ďáblice by se tím totiž mimo jiné i dobrovolně vzdaly jednoho
z účinných nástrojů, v tuto chvíli zejména v jednáních, která teprve přijdou (další kroky k rozšiřování, zdá se, jsou z kroků Magistrátu hl. m
Prahy stále více patrné). Zároveň bychom se připravili o možnost sdružit
občany, kteří by měli zájem účinně a efektivně pracovat pro obec při
řešení problémů týkajících se této problematiky. Těleso skládky, pomineme-li i případné další rozšiřování skládky a kontrolu vlastního skládkování (které je již dnes v útlumu a prostor skládky, resp. hala u ní se v tuto
chvíli stává spíše překladištěm odpadu s povolenou roční kapacitou
95 000 tun), si jistě i nadále zasluhuje naši pozornost. V okolí skládky se
v posledních letech vyskytly a vyskytují jevy, které si z hlediska ochrany
životního prostředí zasluhují zvýšenou pozornost. Poněkud záhadný opad
listí části topolů podél jižní hranice skládky na podzim v roce 2011
a chemické rozbory podzemních vod z nezávislých vrtů v majetku naší
městské části jsou typickým příkladem.

Zprávy z Ďáblic

Kontrolní výbor
pro kontrolu skládky pokračuje

Září 2011 – část topolů předčasně shodila listí

Výsledky analýz podzemních vod v časové řadě (dva vrty ze čtyř)
vzorek v-1
ukazatel
2. 6. 2011
2. 9. 2011
14. 12. 2011
19. 6. 2012

chloridy
jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

v-1
644
231
259
319

výsledky analýz
hodnocení
limit b
c!
100
c!
100
c!
100
c!
100

limit c
150
150
150
150

vzorek v-2
ukazatel
2. 6. 2011
2. 9. 2011
14. 12. 2011
19. 6. 2012

chloridy
jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

v-2
165
90,9
146
167

výsledky analýz
hodnocení
limit b
c
100
a-b
100
b-c
100
c
100

limit c
150
150
150
150

Překračování povolených limitů (přes limit C) ze zákona vyžaduje minimálně jednoznačně určit příčiny vzniku vysokých koncentrací sledovaných
látek (použity výsledky a obrázky z posudku RNDr. Miloše Mikolandy –
Geologická služba s.r.o.)

Nezávislé vrty pro kontrolu kvality podzemních vod v majetku MČ Ďáblice

V nejbližší budoucnosti lze tedy spíše očekávat zvýšenou aktivitu výboru
a ne se zasazovat o jeho zrušení. V čím zájmu může být oslabení vyjednávací pozice Ďáblic ve vztahu k problematice skládky?
Citujme z Pražského deníku.cz 14. 4. 2013:

Praha by ráda převzala správu ďáblické skládky
Hlavní město uvažuje o tom, že by založilo novou akciovou společnost,
která by měla na starosti rozšíření ďáblické skládky. Řekl to radní Radek
Lohynský (ODS). Skládku, jejíž kapacita je téměř naplněna, v současnosti
spravuje soukromá společnost. Praha sice většinu odpadu spaluje v malešické spalovně, zrušit skládku ale město nechce, část odpadu totiž podle
Lohynského není možné spálit.
Kruh se uzavírá.
Tomáš Dvořák

7

Ďáblické fórum

Hlas jednoho
ze zastupitelů proti
odvolání starosty,
zástupkyně starosty
a jednoho radního
Hlas jednoho ze zastupitelů proti odvolání starosty, zástupkyně starosty a jednoho radního
V dubnovém Ďáblickém zpravodaji bylo možné
seznámit se s různými názory občanů na to, co se
postupně událo na veřejném zasedání zastupitelstva, které se sešlo 20. března 2013 a poté pokračovalo 3. a 10. dubna. Ráda bych doplnila názory
občanů o pohled jednoho ze zastupitelů, kteří nezvedli ruku pro návrh dodatečného zařazení bodu
„Odvolání Rady“ těsně před začátkem zasedání.
V zápisu ze zasedání 11. veřejného zasedání
zastupitelstva je z mého vystoupení jen krátké
konstatování faktu, že jsem považovala postup při
odvolání rady za nestandardní, a proto jsem
nehlasovala pro odvolání. Připadá mi, že to nevystihuje všechny mé důvody, a tak jsem se rozhodla
o podrobnější rozbor pro větší informovanost
občanů.
Prvním důvodem byla skutečnost, že tento akt
nebyl dopředu avizován, tudíž ani občané, ale ani
zastupitelé (někteří určitě ne) nebyli dopředu informováni, že se chystá tak důležitý krok v zastupitelstvu. Účast občanů by byla určitě vyšší, jak se pak
potvrdilo při dalším zasedání. Považuji to za
neúctu k občanům – voličům.
Druhý důvod, který považuji za daleko závažnější,
je ten, že návrh nebyl řádně zdůvodněn, natož
písemně. Teprve na výzvu pana Tomáše Dvořáka,

Ztracené iluze

8

Nepíše se mi to lehce, ale musím se podívat
pravdě do očí. V Ďáblicích už budu bydlet pátým
rokem. Vybrala jsem si bydlení právě zde, hlavně
kvůli tomu, že to je venkov a do lesa s pejskem na
procházku můžu dojít pěšky. Nastěhovala jsem se
do zbrusu nového domu, modré barvy, prý luxusního, no nejvíc tomu odpovídá ta cena. První šok
byl, že přímo proti domu byla rozestavěná restaurace, která se stavěla asi zhruba pět let, takže jsem
mohla v přímém přenosu sledovat postup stavby
a pracovalo se opravdu každý den a hluku při tom
bylo také dost, no prostě rezidenční bydlení se
vším všudy. Jenže na slibované „dobrůtky z pece“,
které nám tu tak obětavě zařídila bývalá paní starostka, opravdu nemám chuť, nějak mi připadají
předražené, taky tam nesmí psi, ani na zahrádku,
což je absurdní, a jako majitelku pejska mě to
uráží. Navíc, jak je možné, aby byla restaurace
těsně nalepena na obytný dům? Těch lidí, co mají
okna špatným směrem, je mi opravdu líto.
Jak je možné, aby měl takovýto podnik a hlavně
zahrádka otevřeno v obytné zástavbě do 23 hodin,
někdy i déle? Asi lze vše, stačí mít dostatek financí
a dobré známé, to se zřejmě z dob komunismu
vůbec nezměnilo, spíše naopak, dnes je hlavním
hybatelem všehomíra jen zisk a slušnost, morálka
nebo snad cit či soucit jsou tak akorát k smíchu.
Opravdu krásný zážitek jsem měla loňské léto,

že by chtěl slyšet nějaký důvod k návrhu, padlo
několik výtek od navrhovatele odvolání pana
Novotného (ODS). Když se k nim chtěl vyjádřit
pan Růžička, okamžitě si vzal slovo zastupitel pan
Janek (ČSSD) a navrhl, aby bylo odhlasováno
ukončení rozpravy, která ještě ani nezačala.
Podotýkám, že se tak stalo poprvé za dobu existence tohoto zastupitelstva. V tu chvíli nadpoloviční část zastupitelů (ti, kteří byli pro návrh na
odvolání) jeho návrh podpořila. Byl to strach většiny zastupitelů z možnosti otevřené diskuze
o odvolání vedení obce? De facto tímto způsobem
zcela nedemokraticky zakázali odvolávaným, aby
se vyjádřili k veřejně naznačeným výtkám na jejich
adresu. To je alarmující. Vždyť kdo jiný než zvolení
zástupci občanů by měli znát, a též se při svých
jednáních řídit, známým osvíceneckým citátem:
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední
kapky krve budu bránit vaše právo to říci.“
(Voltaire F. M. Arouet).
Učiněné prohlášení zastupitele pana Novotného
po odhlasování odvolání ve smyslu, že dává odvolanému starostovi panu Miloši Růžičkovi 14 dní na
to, aby připravil návrh nové rady a napravil, co
způsobil, mi v tu chvíli připadlo naprosto protismyslné, a rostl ve mně pocit, že se účastním
nějakého ne dobře připraveného divadelního
představení.
Radní před návrhem na odvolání neměli vůbec
možnost, aby vytýkané chyby mohli napravit,
i když v Jednacím řádu zastupitelstva je uvedeno:
Čl. 24: Zastupitelstvo může vyslovit Radě
a jednotlivým členům Zastupitelstva výtku
nebo nespokojenost v případech, kdy Rada
nebo jednotliví členové Zastupitelstva po
předchozí kritice nezajišťují důsledně úkoly
plynoucí z usnesení Zastupitelstva nebo
úkoly související s její působností. Zdůvod-

něný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti přijímá Zastupitelstvo usnesením.
Nic takového se nestalo.
Groteskou lze nazvat situaci, kdy byl radní pan
Tomáš Dvořák odvolán z Rady hlavně kvůli střetu
zájmů, tedy kvůli tolik diskutované dohodě o činnosti na technický dozor a zajišťování stavebních
prací a reklamací (střet zájmů to nebyl), a Rada
v novém složení mu nabídla, aby v této činnosti
pokračoval. Ne Ďáblice, ale Absurdistán.
A ten třetí důvod?
Starosta byl odvolán v době, kdy bylo potřebné
připravit připomínky naší městské části k Politice
územního rozvoje (do 28. března), k novému
zadání územního plánu (Metropolitního plánu)
hl. m. Prahy (do 13. dubna). K Zásadám územního
rozvoje je nutno připravit připomínky do 20. května. Ve všech třech případech se jedná o rozšíření
skládky, silniční okruh okolo Prahy a o novou vzletovou a přistávací dráhu v Ruzyni. Jde ale také
o uhájení zelených ploch, prostoru pro rekreaci,
zamezení dalšího zabírání zemědělské půdy kvůli
další výstavbě. Městská část připomínky nepodala.
Z toho je patrné, jak velký zájem mají zastupitelé
o další vývoj v Ďáblicích, když si toto neuvědomili.
Jako člověk, který se léta věnuje právě ochraně
životního prostředí, to vnímám o to intenzivněji,
protože vím, kolik úsilí, času a energie se těmto
problémům v Radě za poslední dva roky již věnovalo. Připomínky k novému návrhu územního
plánu podalo jen Občanské sdružení pro Ďáblice
(www.osprodablice.cz).
A na závěr? V rozhovoru pro Ďáblický zpravodaj
v letošním roce jsem prohlásila, že i přes svůj
odchod z Rady ke konci roku 2012 vedení radnice
podporuji a uvedla své důvody. To pořád platí.

těsně před oficiálním otevřením podniku. Večer
jsme seděli s přáteli na terase a tu vidím, jak
jeden, zřejmě „VIP“ host, odchází v dosti podnapilém stavu z „VIP“ akce v restauraci a začíná
močit přímo před našimi zraky u stromu na trávníku. Snažila jsem se ho zarazit, ale tolik nejsprostších urážek jsem neslyšela za celý svůj život.
Navíc mě chtěl onen sprosťák i fyzicky inzultovat,
naštěstí zasáhl kamarád a vše dopadlo dobře.
Ale pachuť zůstala. Co asi mohu očekávat letos?
Opravdu, člověk platí hypotéku v drahém bytě
a připadá si jako rukojmí. To není zdaleka vše,
bohužel moc pozitivních věcí na srdci nemám.
K tomu, že se stavěla restaurace, přibylo ještě
přímo před okny jen přes ulici, tzv. náměstí a pár
stromů chudáků. Tři měsíce od rána do večera buldozery a sbíječky, na to, že jsem chtěla bydlet
konečně v klidu a mimo městský stres a shon,
opravdu nemohla padnout lepší volba. Stavělo se
těsně před volbami do zastupitelstva, tak byl asi
velký spěch utratit na poslední chvíli ještě nějaké
finance. A pak, důležitá věc, zůstane tu pomník,
možná na věčné časy a o to přeci jde. Konat
dobro, i když o něj nikdo nestojí. Ještě že máme
v bytě žaluzie, jinak bychom se asi vůbec nevyspali, tolik veřejného osvětlení na tak malém prostoru, to se myslím, taky hned tak nevidí. A to jsou
prý v Ďáblicích místa, kde nemají veřejné osvětlení
vůbec, to je paradox, že? A máme tu nové vedení,
fajn, co že nám přichystá ono? Jsou to prý ekologové, konečně snad správní lidé. Ale ouha, co jsem

si myslela, že stačí pro menší obec jako náměstí, je
pro nové vedení naprosto nepřípustné. Musí se
stavět nové pomníky nového vedení. Co na tom,
že radnice už stojí a plesat se má také kde. Je
třeba a pro obec životní nutností vybudovat
Obecní dům a novou budovu radnice a samozřejmě tomu odpovídající veliké náměstí. Ptám se,
je to opravdu tak nutné? Musí se zastavět každý
metr čtvereční volného, travnatého prostoru? Je
nutné mít vedle malého, dle mého názoru, úplně
dostačující náměstí, ještě nějakého obra (čas prvomájových a jiných srocení davu je snad už v nenávratnu), který bude sloužit tak akorát za dobrou
tréninkovou plochu pro prknaře a večerní pijácké
orgie místní mládeže? Navíc, jak upozorňoval
i pan zastupitel Janek (Zpravodaj, duben 2013),
proč nebude v areálu počítáno např. se seniorským
domem? Když jsem se přistěhovala, tak na onom
inkriminovaném pozemku visel billboard, který
ohlašoval stavbu Domu seniorů, ale z toho jaksi
sešlo. Ale nezapomínejme, že populace stárne
a na seniory by se mělo myslet mnohem víc než
v současné době. Staří lidé jsou klidní a tiší.
Myslím si, a určitě nebudu sama, že bychom si my,
z Hořínecké 962/1–3, trochu klidu už konečně
zasloužili. Nebo to máme vnímat tak, že je to trest
za to, že jsme se přestěhovali na venkov, který se
chce stát „CENTREM“ hlavního města? Stačí přeci
skládka, ta snad Ďáblice už dostatečně proslavila,
nebo se snad mýlím?
Nora Harazimová

Táňa Dohnalová

Ano... dal jsem návrh na odvolání celé rady MČ
zcela v souladu se zákonem a jednacími řády.
Jsem neustále označován za autora tohoto odvolání, ale někteří bohužel nechtějí chápat skutečnost, že pro odvolání bylo celkem devět
zastupitelů z patnácti přítomných. Každý z těchto
devíti zastupitelů měl své závažné důvody, proč
hlasoval pro jejich odvolání. Na jednání zastupitelstva bylo znát mnoho emocí, a ačkoliv nikdo
nemusel, tak své rozhodnutí odůvodnil. Mnohým
to postačilo, jiným nikoliv. Měl jsem připraveno
přibližně na 20 důvodů, proč tento návrh předložit... u čtvrtého jsem byl upozorněn paní Dohnalovou, že můj čas na projev vypršel. Více jsem sdělit
nestihl. Vzhledem k tomu, že se na mě občané

opakovaně obracejí a chtějí slyšet všechny důvody
pro odvolání, zveřejňuji je nyní (dají se také dohledat v zápise z jednání ZMČ na webových
stránkách MČ):
l nedostatečné podklady na jednání ZMČ
l špatné řešení problémů mezi samosprávou
a úřadem MČ, neschopnost řešit personální
a organizační záležitostí úřadu MČ (viz otevřený
dopis tajemníka úřadu všem zastupitelům, ve kterém upozorňuje na porušování zákona ze strany
starosty Ing. Růžičky) l způsob vedení Ďáblického
zpravodaje a jeho cenzura l nefunkčnost RMČ,
kdy prakticky dva lidé rozhodují o celé obci
l nesplnění a neřešení požadavku na doplnění
rady MČ a nerozdělení kompetencí radních
l nedůvěra ze strany radních k některým zastupitelům l neřešené problémy školy, odchody učitelů
l nedodržování zákonů viz Záznam z průběžné
kontroly MHMP l zneužívání pravomocí starosty

a nejednotný přístup k jednotlivým subjektům
zájmů Ing. Dvořáka (kdy jako radní sám
sobě schvaluje své výkazy prací, neboť zbyli pouze
tři členové rady); nekoncepčnost plánovaných stavebních akcí na náměstí a ve školství l z důvodu,
že členy rady MČ nikdy nevolil, ani v roce 2010
l závažné nedostatky v činnosti vedení MČ
l nedostatečná úroveň právních dokumentů;
l osobní důvody l porušování zákona o veřejných
zakázkách l chybně objednávané práce, které ani
nejsou plánovány v rozpočtu MČ, nikdo ani nevěděl, kolik je výsledná cena objednaných prací
apod. l netransparentnost činnosti vedení radnice
a neposkytování adekvátních informací
zastupitelům.
Upozornění: interpretace těchto důvodů je provedena heslovitě a z mých záznamů z pozice ověřovatele zápisu.
Vladimír Novotný
l střet

Pozor! Jste zneužíváni!

Proč jsem navrhl zrušit
Kontrolní výbor
pro kontrolu skládky
Tento výbor není povinný a zřizuje jej zastupitelstvo. Musím zdůraznit, že tento výbor nemá žádné
pravomoci, které by byly rovny nebo vyšší než má
RMČ, ZMČ či kontrolní výbor. Nemá ani žádnou
oporu či pravomoc v zákoně o odpadovém hospodářství. O čem se moc nehovoří, je skutečnost, že
společně s MUDr. Lukešem jsme byli členy tohoto
výboru (Dr. Lukeš je jím doposud). Můžeme

Volba starosty?
7. května 2013 se v sále základní školy sešli zastupitelé, aby na 12. mimořádném veřejném
zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
zvolili starostu. Z celkového počtu 15 zastupitelů
bylo přítomno 12. Z jednání se předem omluvili
zastupitelé Mgr. M. Bouzková, Bc. M. Janek
a D. Ševčíková. Volba, která byla jediným bodem
programu, nebyla úspěšná. Ani jeden ze dvou
přihlášených kandidátů (Ing. M. Růžička
a PhDr. V. Novotný) nebyl zvolen.
V úvodní části zasedání PhDr. Novotný stáhl svou
kandidaturu s odůvodněním, že nejsou přítomni
všichni zastupitelé. Po diskuzi mezi zastupiteli
následovalo hlasování, v němž se 8 přítomných
zastupitelů vyslovilo pro pokračování jednání dle
programu zasedání (T. Dohnalová, Ing. Dvořák,
Z. Fišmistrová, Ing. Křížek, Ing. Procházka,
Ing. Růžička, RNDr. Smrček, M. Stránská),
1 zastupitel se vyslovil proti pokračování jednání
(ing. T. Fatrdle) a 3 zastupitelé se hlasování zdrželi
(Ing. P. Niebauer, PhDr. V. Novotný, V. Stoklasa).
V následné diskusi mimo jiné vystoupil Ing. Nie-

podrobně hodnotit činnost tohoto výboru a oba
shodně konstatujeme, že nikdy nebyl podán žádný
požadavek ze strany předsedy tohoto výboru, abychom se čehokoliv účastnili. Je pravdou, že jsme
asi 2x ročně dostali jakousi zprávu o činnosti
výboru, kterou sestavil vždy pan Dvořák. O zprávě
se nijak nehlasovalo a pouze jsme ji dostali na
vědomí. Předsedovi tohoto výboru nevadí, že má
tento výbor být počtem členů lichý (což nesplňuje
více jak 1,5 roku). Z těchto důvodů jsem jako
zastupitel předložil návrh na jeho zrušení, protože
jej považuji za formální a čistě účelový...

Vladimír Novotný
bauer a hovořil o vztahu mezi volenými zástupci
městské části a úřadem městské části. Zdůraznil,
že jeho zájmem je, aby byl zvolen takový starosta,
který zajistí bezproblémový chod úřadu. Nový starosta by měl spolupracovat s členy rady jako s rovnoprávnými partnery a radní by měli mít jasně
rozdělené kompetence. Nedostatky v uvedených
oblastech podle Ing. Niebauera vedly k odvolání
bývalého starosty, Ing. Růžičky.
Ing. Růžička na vystoupení Ing. Niebauera reagoval výčtem změn, k nimž došlo v období od jeho
odvolání. Zejména konstatoval, že došlo
k doplnění rady městské části, v níž má nyní
zastoupení většina volebních subjektů. Dále upozornil na to, že došlo k oslabení vlivu starosty, statutárním zástupcem je v současnosti zástupkyně
starosty Z. Fišmistrová. Byl rovněž eliminován
údajný střet zájmů, v němž měl figurovat bývalý
radní Ing. Dvořák. V této souvislosti bylo zmíněno,
že Ing. Dvořák byl vyzván novou radou k pokračování spolupráce při zajišťování stavebního dozoru
pro městskou část. Ing. Dvořák k tomuto uvedl, že
nabídku nepřijal. Ing. Růžička dále uvedl, že kontrolní výbor bude doplněn na příštím zasedání
zastupitelstva a že rovněž dojde k posílení role

Po odvolání starosty Ing. Růžičky a radního
Ing. Dvořáka se někteří rozhodli ovlivnit veřejné
mínění v obci prostřednictvím e-mailů a SMS
zpráv. Také Ing. Růžička chtěl za veřejné prostředky městské části vydat leták, který měl informovat obyvatele Ďáblic, že bude volba nového
starosty. I když nebyl nikým navržen jako kandidát
a já jsem nesouhlasil se svou kandidaturou na
starostu, vyvěsili aktivisté mé jméno na různých
místech v obci jako zaručenou informaci, kdo se
o post uchází. Tyto aktivity jsou klasickou formou,
která má pouze zkreslit skutečnost a zvýšit pocit
nejistoty. Nikdo z občanů nemůže přímo ovlivnit
volbu nového starosty. Toto přísluší pouze patnácti
členům místního zastupitelstva.
Vladimír Novotný

Ďáblické fórum

Starosta a radní
byli odvoláni

Příspěvky, zveřejněné na stranách 8–11,
přinášejí různé pohledy občanů Ďáblic
na současné dění či problémy v obci.
Redakce je nijak neupravovala.

stavební komise. Pokud jde o kvalitu podkladů pro
zastupitelstvo, tu má podle Ing. Růžičky na starosti
nová rada. Kompetence radních budou nově stanoveny v organizačním řádu. K problémům
v základní škole Ing. Růžička sdělil, že je toho
názoru, že je třeba o situaci diskutovat a pokusit
se ji řešit s pomocí kompetentních odborníků.
Také o budoucím náměstí je třeba vést průběžnou
diskusi zejména se zastupiteli.
Po přibližně dvouhodinové diskusi se zastupitelé
rozhodli hlasovat o formě volby, neboť jednací řád
automaticky předpokládá volbu tajnou. Všichni
přítomní zastupitelé hlasovali pro volbu veřejnou
s výjimkou PhDr. Novotného, který se hlasování
zdržel. Jediným navrženým kandidátem byl
Ing. Růžička. Při hlasování získal 4 hlasy, zbylí
zastupitelé se hlasování zdrželi.
Na závěr jednání zastupitelé jednomyslně schválili
usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ se zavazuje, že učiní veškeré kroky, aby do konce
května 2013 byl zvolen starosta MČ PrahaĎáblice.
Dušan Andrš
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Ďáblické fórum

Zpochybňuji důvody
odvolání pana Růžičky
a Dvořáka
1/ Na volebním zastupitelstvu dne 7. května sdělila paní Dohnalová, že na naší radnici proběhnul kontrolní audit provedený Magistrátem
hl. m. Prahy. Byly zjištěny jen drobné účetní
nedostatky, které byly následně odstraněny.
Stejně tak u uzavřených smluv se daly nedostatky
napravit a také již byly odstraněny. Nebylo
potvrzeno porušování zákonů starostou – důvod,
pro který zastupitelé iniciovaní panem Novotným
odvolali pana Růžičku. Šlo pouze o pochybení.
2/ Pan Dvořák po odvolání z rady ukončil
svoji kontrolní činnost na stavbách MČ. Předal nové radě seznam nedodělků a oprav,
které na majetku MČ evidoval, a které je
nutné dokončit, včetně reklamačních řízení.
Ve Zpravodaji uplynulé dva roky informoval
o nedostatcích ve stavebních činnostech, které
stavební dozory přehlédly a na jejichž odstraňování dohlížel. Ekonomický úsek úřadu by měl zveřejnit, kolik bylo za kontrolní činnost investora,
tedy obce, vyplaceno na jedné z problémových
staveb. Činnost pana Dvořáka byla úřadem Ďáblic
zajištěna smluvně tak, že pan Dvořák nepobíral
za svoji kontrolní činnost vysoké finanční
částky a každý měsíc předkládal přesný
výkaz prací nad rámec činnosti radního.
Pan Dvořák byl z rady zastupitelstva odvolán
neprávem.
Co považuji v jednání volebního zastupitelstva dne 7. května za důležité:
1) O funkci starosty se ucházeli dva uchazeči: pan
Novotný a pan Růžička. Pan Novotný na začátku
zasedání odstoupil. Důvodem byla nepřítomnost
tří zastupitelů, kteří odvolali pana Růžičku z rady
zastupitelstva. Chyběla mu dostatečná podpora.
Většina zastupitelů svým nehlasováním pro
pana Růžičku potvrdila chod obce bez starosty i přesto, že paní Fišmistrová sdělila,
že plnění rozpracovaných úkolů nelze
v jedné osobě úspěšně zvládat.
2) Pan Růžička před volbou vyjmenoval
hlavní rozpracované činnosti. Uvádím stěžejní
akce, které jsou rozběhnuty. Jde i o problémy, se
kterými se nevypořádalo minulé vedení obce:

Devět z patnácti
zastupitelů řeklo NE!
V moudrém království by se toto nestalo.
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Dlouho jsem přemýšlela, zda má vůbec cenu
cokoli k volbě starosty psát, avšak poslední zasedání zastupitelstva pro mne bylo takovým obrovským zklamáním, že jsem se rozhodla, že za pár
řádků to stojí. Celé zasedání bylo z mého pohledu
poněkud chaotické a pro většinu občanů velmi
emotivní. Nicméně nechápu, co jste, vážení
občané, čekali? To, že zastupitelé, kteří odvolali
Ing. Růžičku, ho znovu zvolí? A vy jim budete tleskat? Vždyť tato úvaha je směšná a výsměch by
sklidili zastupitelé. Nebo byste jim snad chtěli plácat po ramenou, jak jsou dobří, že zvládli během
dvou měsíců převléci kabát? Mimo jiné mě překvapuje, co vede Vás, pane Růžičko, k tomu,

l Dokončení staveb v nových částech obce, kde
nejsou dodělány komunikace a osvětlení.
l Výstavba nové malé bezbariérové radnice
s dalšími službami pro veřejnost.
l Developer Ďáblických rezidencí (tehdy firma
HKR) při svém vstupu do Ďáblic v roce 2008 měl
v plánu výstavbu satelitu pro 2 000 obyvatel (nyní
jich v Ďáblicích žije asi 3 500). Proti záměru se
tehdy opakovaně ohrazovali pouze aktivní občané
z Občanského sdružení pro Ďáblice spolu s panem
Růžičkou a Dvořákem. Pozn. autorky: jednání
s developerem jsem se účastnila, první návrh
satelitu přiložen. Žaloba podaná Řádem křižovníků
s červenou hvězdou (původním majitelem
pozemků pod tímto plánovaným satelitem) na
Pozemkový fond, který protiprávně pozemky vydal,
je dle sdělení pana Růžičky soudem uznána.
Pozn. autorky: tento stav je výsledkem dlouhodobé
práce p. Růžičky, rady, spolupráce s občany Ďáblic
a Křižovníky.
l Tvorba územního plánu, ve kterém je stále
varianta: další pokračování skládky etapou
III. Tato jednání by měla probíhat ve spolupráci
starosty a kontrolního výboru pro skládku. Zrušení
tohoto výboru na minulém zasedání zastupitelstva
inicioval pan Novotný. Zastupitelé nesouhlasili.
Výbor má mandát dál pokračovat v činnosti.
Pozn. autorky: Na nedostatky při skládkování
v období 2006–2010 upozorňoval a fotograficky
je dokumentoval pan Dvořák jako občan –
nehonorovaná činnost po čtyři roky.

obchvatu Prahy s gigantickým
dopravním uzlem mezi skládkou a Březiněvsí. Starostu a radu čekají velmi těžká jednání,
budou-li hájit kvalitní životní prostředí pro život
občanů. Pánové Růžička a Dvořák už od roku
2007 svou aktivitou ukázali, že jsou ochotni pro
Ďáblice do těžkých jednání vstupovat.
3) Pan Růžička ve svých vystoupeních prokazoval vstřícnost k nespokojeným zastupitelům a snahu o nápravu nedostatků. Pan
Křížek a paní Fišmistrová písemně sdělili
podmínky, při jejichž splnění jsou ochotni
podpořit kandidaturu pana Růžičky. Cituji,
dle mě, jednu důležitou: starosta bude
dodržovat zákonné postupy (podpisy smluv
apod., dostatečně informovat členy rady o činnostech prováděných v souvislosti s jeho funkcí starosty). Tyto požadavky nebyly na jednání občanům
sděleny (zveřejněny později). Pan Růžička by se
k této věci měl vyjádřit písemně.
4) Na volebním zastupitelstvu se stále emotivněji projevovali přítomní občané. Vyjadřovali nesouhlas s názorem většiny zastupitelů, kteří
považují činnost obou mužů za neslučitelnou
s dobrým rozvojem obce. Myslím, že občané
odmítají průtahy s volbou nového starosty.
Z úst zastupitelů se jim dostalo jen pokárání
za neetické chování.
Milada Stroblová

abyste znovu kandidoval, když Vám devět zastupitelů vyslovilo nedůvěru, a jak a čím chcete jejich
důvěru znovu získat. Vůbec nechápu, proč bylo
mimořádné zastupitelstvo svoláno, když před
zasedáním jste neměli jasno, jestli navrhovaný
kandidát získá nadpoloviční většinu. Pro všechny
to byly dvě hodiny ztraceného času a tento čas
jste mohli vy věnovat vyjednávání. A už vůbec
nemluvím o tom, že předsedající neví, jak má
volba starosty probíhat, jaké kroky je nutné udělat, dodržet atd. Byl to bohužel smutný pohled.
Navíc si myslím, že i ze strany občanů je potřeba
kultivovaného a věcného projevu a ze strany
zastupitelů konkrétních odpovědí a ne jen nějaké
„okecávání“. Ze strany spoluobčanů jednoznačně
znělo „my chceme starostu“. Máme však mezi
patnácti zastupiteli kandidáta, který je ochoten
dát hlavu na špalek a splní představy většiny
zastupitelů? Promiňte, pochybuji o tom. Možná

by stálo za úvahu začít hledat jiné řešení, řešení,
které by mohlo být buď řešením dočasným, nebo
třeba i trvalým. Volby tu jsou za rok a půl a pak
můžeme my, občané, rozhodnout znovu o vedení
obce nebo i někdo z nás může zkusit tuto odpovědnost převzít a pak možná pochopí, že vše není
jen černé nebo bílé.
Vážení zastupitelé, na konci zasedání jste přijali
usnesení, že uděláte vše proto, abyste do konce
měsíce května našli řešení. Pokud ho však nenajdete, nic se vlastně nestane. Přeji vám, abyste ho
našli. Pokud však nejste mezi sebou schopni najít
většinového kandidáta, tak začněte přemýšlet, zda
v čele obce místo jednoho starosty nemají stát
třeba dva místostarostové nebo Rada MČ a lidem
vysvětlete, že i toto je řešení, ne třeba ideální,
avšak přijatelné.
Dana Činková

l Stavba

Pár poznámek ke
článku paní Svobodové
(ĎZ duben 2013, str. 8)
Paní Svobodová ve svém článku přímo oslovuje
mou osobu, a proto si myslím, že se sluší reagovat
a navíc se mi zdá, že ne vše paní Svobodová přesně pochopila. I přes to, že žádá o shovívavost
a upozorňuje na to, že čerpá pouze z již dříve zveřejněných informací, nebrání jí to bez hlubšího se
seznámení se stavem věcí obvinit někoho
z nemravného chování. Snažil jsem se již dříve
vysvětlit situaci a podmínky, za kterých jsem pro
obec pracoval, tedy ještě jednou a podrobněji.
Při řešení řady problémů ve vedení obce se stala
výhodou má odbornost. Ve vedení obce jsem byl
jakožto neuvolněný radní, to znamená, že jsem
prakticky veškerou práci prováděl zdarma. Tím
myslím desítky hodin na jednáních rady, desítky
hodin při řešení zejména stavebních zakázek. Déle
než rok vše prakticky zdarma. Sedíte šest hodin na
radě, starostovi a místostarostce běží mzda, vám
stojí Vaše práce. K tomu se přidává řešení konkrétních úkolů. Kolegové z rady sami uznávali, že je

Předání stavební
agendy
Radě MČ Ďáblice
Vážení radní, dovoluji si podat informace o rozpracovaných zakázkách stavebního charakteru, které
je v zájmu obce třeba dokončit, zkontrolovat, resp.
zajistit jejich převzetí.
l Úprava chodníku Ďáblická dle dohody se stavebním úřadem (práce dokončeny, nevím, zda někdo
od firmy JB Stakon převzal provedené úpravy).
l Oprava studny Ovčín – kontrola provedení
v souladu s nabídkou a zpracovaným návrhem,
převzetí dokončené opravy (v současnosti se
provádí).
l Dokončení detailů střešní krytiny střechy
kuchyně pavilonu MŠ – z velké části oprava
dokončena, je zajištěna pozastávka do doby
řádného dokončení detailů (tmelení), což nebylo
možno z důvodu nízkých teplot možno provést
dříve. Provést celkovou přejímku dokončeného
díla od firmy Adrak.
l Dokončení oprav na fasádě ZŠ U Parkánu –
venkovní povrchové úpravy zastavené z důvodu
nízkých teplot – kontrola konečných povrchových
úprav fasády a soklu ve dvoře, celkové převzetí
díla – provedení oprav soklu, zakrytí lišt (Adrak).
l Dokončení povrchových úprav (vymalování) po
skončení sanačních prací v západním křídle
chodby v přízemí – kontrola celkové vlhkosti po
provedení injektáží a sanačních omítek, v případě
nízké vlhkosti možno s paní ředitelkou dohodnout
vymalování odpovídajícími a vhodnými malířskými
nátěry (podobně jako ve východním křídle).
Z hlediska stavebního byla akce ukončena.
l Dokončení oprav světlíků atria základní školy –
v rámci rekonstrukce střešního pláště bylo nezbytné provést přetěsnění světlíků a následně
nemohly být provedeny nové ochranné nátěry
z důvodu nepřízně počasí. Nutno zajistit kontrolu
správných postupů nátěrů a provedení detailů

třeba přiznat mi nějakou odměnu. V úvahu přicházelo více variant, volil jsem tu nejprůhlednější.
Hodinu po hodině jsem každou svou práci pečlivě
vykazoval, rozdělenou na práci radního, na práci
v komisi výstavby, v kontrolním výboru pro kontrolu skládky (to vše bez nároku na zvláštní
odměnu) a na práci nad rámec, která byla každý
měsíc dle výkazu odměněna. Co je nemorálního
na tom, že jsem odpracoval například v září 2012
31 hodin pro obec zdarma a 11 hodin na řešení
několika problémů týkajících se staveb v majetku
obce za 11x 450 Kč hrubého? Za práce, o které
jsem byl požádán radou? Za práce, které se
musely řešit v běžné pracovní době a kdy jsem pak
své zakázky řešil o sobotách a nedělích? V řadě
případů nešlo jen o úsporu peněz, ale i času
a myslím i zajištění vyšší kvality oprav a stavebních
prací. Celá přestavba modrého pavilonu na dvě
třídy základní školy, která se musela stihnout v termínu, byla na mých bedrech. Rozhodně se nejednalo o nějaký úžasný vedlejšák, odměna byla spíše
v rovině kompenzace za ztrátu času. Nebo zcela
konkrétní případ: v rámci přípravy případné úpravy
hasičské zbrojnice bylo třeba ve všední den ve
13 hodin zajistit jednání se zástupkyní dopravní
policie. Paní místostarostka musela k lékaři, pan

starosta měl jednání na Magistrátu. V půl jedné
jsem ukončil svou práci, vzal svůj automobil,
dovezl od metra paní kapitánku do Ďáblic, vše s ní
projednal, pak opět odvezl. Zároveň jsem ještě
problematiku projednal s hygieničkou. Co je
nemorálního vykázat tuto činnost ve 2,5 hodinách
práce a dostat za to 1 125 Kč hrubého? (vlastní
auto jsem si nikdy neúčtoval). Je správné postavit
věc tak, že neuvolněný musí výhradně pracovat
zadarmo, nebo vůbec? Proč? Aby si nenakradl? Co
může být průhlednějšího než způsob, kterým jsem
svou práci pro obec vykazoval? Ne každý se nutně
musí chovat jako lump. Paní Svobodová, vy usuzujete, že jsem určitě naštval velkou část občanů,
ovšem nevím, na základě čeho. Každý, komu jsem
popsal situaci a seznámil ho se skutečným stavem
věci, včetně předvedení výkazu prací, uznal stanovený způsob odměnění mé práce jako správný
a možná bych přesvědčil i Vás, pokud byste mi
k tomu dala příležitost. Vaše osočení z nemorálního chování mi, s ohledem na to, jaké jste si
k tomu shromáždila podklady a informace, přijde
poněkud unáhlené a měla byste se zamyslet nad
tím, zda takovýmto jednáním nemůžete někomu
svým způsobem i ublížit.
Tomáš Dvořák

(pravděpodobně se provede v tomto týdnu).
Následné převzetí dokončeného díla. (Adrak).
l V rámci přípravy na možnou přestavbu části
hasičského domu proběhly konzultace s dopravní
policií (zajištění bezpečného přechodu dětí),
s hygienou (osvětlení, převlékání). S výsledky
případně předám radnímu s kompetencí pro tuto
akci, pokud na ni dojde. Vzhledem k pokročilé
době se bude jednat o časově napjatou akci.
l Průjezd bytového domu Ďáblická 339/14 –
podhled nebyl zcela dokončen dle mých představ,
podklad pod výmalbu nebyl zcela vybroušen
a vytmelen, nevím, zda došlo k nápravě (firma
TRZAM, zajišťovala ing. Lomozová), bylo by třeba
dokončit vymalování, které nebylo součástí jejich
nabídky.
l Bytový dům Ďáblická 339/14 – stavební úpravy
bytu Mikešových – převzetí dokončených úprav
v souladu s podmínkami daných smlouvou
o ukončení nájmu tak, jak bylo probíráno na
zastupitelstvu.
l Reklamace parku na náměstí – pokračovat
v rámci záruky na základě výsledků kopané sondy
na reklamaci zeleně. Na základě porovnání
výsledků sondy (K+K Průzkum) s projektovou
dokumentací reklamovat provedení vrstvy humusu
a způsobu osazení stromů do nepropustného prostředí malých jam, které neumožňují zdravý růst
stromů. Zvážit možnost změny humusových vrstev
s využitím skrývky velmi kvalitní ornice, která se
bude případně skrývat v rámci výstavby zázemí
parku (u Holců). Zatím se podařilo v rámci záruk
opravit dlažby žulové i betonové (spády chodníků),
nátěry laviček. Reklamační řízení prováděno
za nevalné spolupráce s referátem ŽP.
l Reklamace modrého (C) pavilonu MŠ – stavba
z roku 2010 (Konstruktiva Branko) – na stavbě se
vyskytuje lokání porušení fasády a poruchy dlažby
balkónu. Toto zatím bylo reklamováno ústně při
prohlídkách již opravených a reklamovaných jiných
závad. V tomto směru čas úplně netlačí, letos by
bylo vhodné po prohlídce případně oficiálně reklamovat. Dosud úspěšně vyreklamována podlaha

v přízemí (spoluúčast v celkové výši 68 818 Kč
na nové podlaze pokládané v rámci přestavby
v přízemí, nový obklad venkovního SV vstupního
schodiště, původní odpadl).
l Reklamace růžového (E) pavilonu MŠ –
nejzávažnější případ – stavba dle znaleckého
posudku není a nebyla řádně dokončena. Zhotovitel (Fanstav) v rámci záruk opravil část vad
a poruch (vnější nátěry dřevěného obložení, poruchy a vypadávání krytiny), avšak další odmítá provést z důvodu, že městská část dílo převzala
a zjevné závady při převzetí hned nereklamovala.
MČ vyplatila technickému dozoru (Aedifico, ing.
Vacínek) celkem 196 365 Kč (stavba se prováděla
necelé čtyři měsíce v roce 2007) za kontrolu díla,
které bylo převzato s velmi závažnými nedostatky,
na první pohled patrnými. V pavilonu nejsou
v souladu s normami a vyhláškami výšky parapetů
(s tím souvisí nevhodné otevírání oken), mezery
v zábradlích a jeho provedení na balkóně
a u požárního schodiště, dveřní výplně u terasy.
Podlahy se houpou, dochází k destrukci dlažby
v patře (výrazné zhoršení před necelými čtyřmi
týdny). Z hlediska požárních předpisů nesplňují
některé konstrukce protipožární odolnost, trhlinami narušené sádrokartony, které zhotovitel
odmítá opravit, snižují požární bezpečnost stavby.
Chyby jsou i v projektové dokumentaci, projektant
na poslední výzvy nereaguje. Závažná situace, kterou by měla MČ řešit, neboť v případě nehody či
úrazu půjdou náhrady za ní, neboť nezabezpečila
provedení konstrukcí v souladu s normami, pojišťovny na toto budou poukazovat. Některé závady
jsou i u starších pavilonů, u růžového lze však
ještě vymáhat u zodpovědných finanční plnění
v rámci záruk. Již jednáno za asistence s právní
kanceláří (Balcar, Mgr. Řenďovská), v rozpočtu připraveny peníze na zahájení oprav, náklady by měly
být následně vymáhány po projektantovi, dozoru,
stavební firmě. Veškeré podklady předám radnímu
kompetentnímu pro řešení dané problematiky.
Čas běží.
Tomáš Dvořák, 17. 4. 2013
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Zprávy z Ďáblic

Info z fotbalového oddílu

Kalendář akcí

Tělovýchovná jednota Ďáblice – fotbalový oddíl
připravuje na prázdninové období dva kempy.

19. května od 15 hodin – Ďáblický bleší trh – areál U Holců
25. května – Ekumenická bohoslužba za krajinu

Již III. ročník letního kempu Veselých míčů
proběhne ve dvou turnusech 15.–19. 7. a 22.–26. 7.
2013. Kemp je určen všem dětem, které chtějí
o prázdninách sportovat. Míčové hry, fotbal, tenis a výuka plavání v Rehaklubu v Ďáblicích, to je náplň tohoto sportovního kempu. Více o kempu
najdete na stránkách www.veselemice.skdablice.eu, kde je ke stažení
i přihláška.

IFS

2. června od 14 hodin – Dětský den na fotbalovém hřišti TJ Ďáblice
24. května – Noc kostelů v kapli Nejsvětější trojice a ve sboru
Církve čs. husitské v Ďáblicích, v kostele U Jákobova žebříku
a v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích
a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.

INDIVIDUAL FOOTBALL SCHOOL

Velký fotbalový turnaj v Ďáblicích –
250 dětí, 24 týmů, tři hřiště
Ve středu 8. května fotbalový oddíl uspořádal jeden z největších turnajů
v Ďáblicích. Dopoledne i odpoledne na třech hřištích bojovalo 24 týmů
složených z hráčů nejnižších věkových kategorií – ročníků 2005, 2006
a 2007. Čtyři týmy z SK Ďáblice, týmy ze Sparty, Slavie, Bohemians 1905,
Dukly, týmy našich sousedů z Březiněvsi a Chaber. Ale i týmy, které k nám
přijely, navzdory konkurenci mnoha turnajů, z větší dálky: z Vimperka,
Litoměřic, Slaného, Kralup nad Vltavou a Úval. Nádhernou atmosféru asi
nejvíce přiblíží fotogalerie, kterou jsme pro vás připravili. Velké poděkování za perfektní přípravu a organizaci patří trenérovi minipřípravky
Dušanu Sýkorovi a všem, kteří pomáhali. Děkujeme také za trpělivost
spoluobčanům v okolí sportovního areálu, kteří měli zhoršenou dopravní
situaci a parkování.
Michal Mošnička

Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava
Program:
18–20 hodin hudební doprovod
Noci kostelů zajistí ďáblické děti
a mládež z hudebních kroužků;
18–19.30 hodin individuální
prohlídky kaple a okolí;
19.30–20.15 hodin hlavní
komentovaná prohlídka kaple
Nejsvětější Trojice v podání duchovního správce a historika P. Mgr. Marka
Pučalíka, OCr.; 21–22 hodin Večerní koncert vážné hudby v podání
smyčcového kvarteta Piú Vivo; 22–23 hodin Individuální prohlídky,
prostor pro debatu nebo meditaci.

Zprávy z Ďáblic

I. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual football school proběhne 8.–12. 7. Kemp je určen pro děti, které se
chtějí fotbalu intenzivně věnovat. Šéftrenérem fotbalového kempu je
prvoligový trenér Martin Pulpit, který v současné době trénuje Baník
Ostrava. Více o kempu najdete na stránkách www.ifschool.cz/kempy,
kde je ke stažení i přihláška.

Program koncertu:
W. A. Mozart: Divertimento D dur
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – výběr z cyklu
A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur „Americký“
Smyčcové kvarteto Piú Vivo tvoří:
Jitka Jahnová – 1. housle; Lenka Bartoníčková – 2. housle;
Vít Hošek – viola; Eva Petrová – violoncello.
Prodej vstupenek na místě před začátkem koncertu. Vstupné 50 Kč.

Pořádá Kulturní a školská komise MČ Praha-Ďáblice

Sbor Církve čs. husitské

Tûlov˘chovná jednota ëáblice –
fotbalov˘ oddíl pofiádá pro holky a kluky
jiÏ III. roãník míãového kempu
se zamûfiením na fotbal, tenis, míãové hry a plavání.
Kemp je urãen dûtem od 4 do 12 let.
Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokofiínská 400/32,
Praha 8–ëáblice, plavání v Rehaklubu
s bazénem 4 x 6 metrÛ.
Termín konání:

1. turnus: 15.–19. ãervence 2013
2. turnus: 22.–26. ãervence 2013

Kemp trvá od pondûlí do pátku vÏdy od 8 do 16 hodin.
Svaãina, obûd, odpolední svaãina a pitn˘ reÏim jsou zaji‰tûny.
Cena kempu 2 900 Kã za dítû na t˘den.
O dûti se bude starat odborn˘ t˘m trenérÛ a aktivních hráãÛ.
Vedoucí kempu: Michal Mo‰niãka a Jan Nûmec.
Kontakt: vesele.mice@rehaklub.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Dal‰í informace, pfiihlá‰ku na kemp si mÛÏete stáhnout na www.veselemice.skdablice.eu

Zveme na setkání s paní Táňou Fišerovou, herečkou
a političkou, které se uskuteční ve sboru Církve čs. husitské v Ďáblicích, Ďáblická ul. 85/70 v pátek 24. května
v 19 hodin v rámci Noci kostelů. Poslechneme si ukázky
z prózy Jindřišky Kubáčové a básně Jaroslava Seiferta.
Bude zde také možnost rozhovoru.
Noc kostelů 2013 je:
l pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů l projevem

kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch,
kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje
osobní obdarování a dovednosti l nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným l znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých
staletích.
Více informací na www.nockostelu.cz.
Případné změny programu nebo upřesnění na www.kapledablice.cz.
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Bleší trh

Hvězdárna Ďáblice

Máte doma věci, které
už nepotřebujete,
ale nechcete je vyhodit?
Zkuste je prodat nebo
darovat na ďáblickém
bleším trhu, který se bude konat
v neděli 19. května 2013 od 15 do 17 hodin
v areálu U Holců (v parčíku mezi školkou a lékárnou).
Prodávat můžete cokoliv, potřebovat budete jen podložku nebo skládací
stolek, na který své zboží položíte. Prodejní místo si můžete začít připravovat od 14:30 hodin. Přijďte na sousedské setkání!

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

Pořádá Občanské sdružení pro Ďáblice,
Sociální komise a Kulturní a školská komise při MČ Praha Ďáblice
(Žalm 19,2)

Pozvání

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím,
OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a s občany Suchdola a Sedlce,
Čimic a Dolních Chaber

Vás srdečně zvou

Program na květen a červen
OTEVÍRACÍ DOBA
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23,
neděle 14–16 hodin.
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 17–19, čtvrtek
13.30–15.30, 17–19, neděle 14–16 hodin. Ve čtvrtek 13. 6. 22–23 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
6. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2012.
13. 5. Mgr. Ing. Jiří Lehejček: Bajkal a okolí – aneb transsibiřskou
magistrálou za krásami Sibiře.
17. 6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
20. a 27. 5. – Apollo 15, Apollo 16.
3., 10. a 24. 6. – Sluneční soustava.

na již šestou

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, čtvrtek 21.30–23,
neděle 14–16 hodin – za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 17–19,
neděle 14–16 hodin – za jasného počasí.
Ve čtvrtek 13. 6. 22–23 hodin. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – ve druhé polovině
května, v červnu za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 26. 5, nejlépe okolo 18. 5., po celý červen.
Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý květen i červen.
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

v sobotu 25. května 2013 v 15 hodin
na levém břehu Vltavy, na louce

na Sedleckých skalách

Možnosti poutě na bohoslužbu
— odchod v 10 hodin od kostela Stětí
sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech,
dále pěšky krajinou se zastávkami.
Kostel bude otevřen již od 9 hodin.
— pro zájemce o kratší trasu bude
ve 14 hodin od Sedleckého přívozu
zajištěn doprovod na místo bohoslužby.

Při bohoslužbě v 15 hodin
kázáním poslouží evangelický farář
Jan Kowalczyk, účast přislíbili
kněz Obce křesťanů Milan M. Horák,
evangelický farář Petr Hudec,
katolický kněz P. Krzysztof Tomasz Łabędź,
ordinovaný presbyter ČCE Jiří Nečas a další.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Ve středu (červen) a ve čtvrtek (květen, červen) od 16 do 17 hodin mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování
Slunce, Venuše nebo promítání filmů (záleží na počasí).

Po bohoslužbě (cca 15.45)
biolog RNDr. Pavel Štifter, místostarosta
Benátek nad Jizerou, uvede besedu na téma

Život v městské krajině – hledání
společného řešení.
Místo konání bohoslužby se nachází nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok a je dosažitelné
ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec
nebo od přívozu v Praze-Sedlci. Předpokládaný konec akce je v 17.30.
Více na www.drahan.chabry.cz

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 19. 5. od 10.15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici
Neděle 16. 6. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb? 40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?

Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
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Kontakt
telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz
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✁
Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku
MČ Praha–Ďáblice za provoz skládky
Údaje o dítěti
příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................
rodné číslo: ....................................................................................................
Údaje o žadateli – zákonném zástupci
příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................
číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ................................................................
Bankovní spojení
číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................
V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 079/12/ZMČ z 12. 12. 2012 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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