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Zprávy z rady městské části
66. jednání rady MČ dne 29. 5. 2013

Zprávy z radnice

l Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2012. Ing. Křížek předložil

Závěrečný účet schválený Finančním výborem. Rada ho odsouhlasila a doporučila k projednání na ZMČ dne 19. 6. 2013.
l Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2013. RMČ souhlasí s návrhem předloženým Ing. Křížkem v objemu zvýšení
příjmů o 92 300 Kč a výdajů o 92 300 Kč na základě změny dotačních
vztahů. Zastupitelstvu MČ ho doporučuje ke schválení.
l Návrh obecně závazné vyhlášky stanovující místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Rada vzala návrh na
vědomí a na základě doporučení Finančního výboru schválila nulovou toleranci k provozování výherních hracích automatů a jiných podobných her na
území městské části Praha-Ďáblice.
l Žádost o proplacení příspěvku na komunální odpad.
Rada nesouhlasí s návrhem FV s ohledem na nesplňující podmínky žadatelů
stanovených ZMČ.
l Směrnice č. 005–06 vymezující zásady pro časové rozlišování
nákladů a výnosů MČ Praha-Ďáblice. Pan tajemník předložil Směrnici
č. 005–06, rada ji vzala na vědomí a souhlasila s jejími úpravami vyplývajícími
z doporučení kontrolní skupiny MHMP.
l Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu. Rada po projednání
schválila prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 5. ul. U Parkánu 18/9
s paní Margitou Houdkovou na dobu určitou do 31. 8. 2013.
l Žádost o finanční příspěvek spol. FOIBOS. Rada se po projednání
rozhodla nepřipojit se k projektu „Rok lidové architektury“.
l Žádost ZO Ďáblice o finanční výpomoc na pořádání výstavy. Rada
schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč ZO ČSCHDZ Ďáblice
na podporu její činnosti: zakoupení medailí a pořádání výstavy králíků, holubů
a drůbeže ve dnech 27.–29. 9. 2013.
l Žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú.
Ďáblice. Rada rozhodla předat žádost k posouzení Komisi výstavby a investic
a poté předložit na veřejném zasedání ZMČ.
l Návrh programu 14. veřejného zasedání ZMČ konaného
dne 19. 6. 2013. Rada program projednala a schválila.
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manželů Mikešových.
Rada po projednání rozhodla vyhlásit záměr pronájmu mezonetového obecního bytu v ul. Ďáblická č. p. 339/14 obálkovou metodou nejvyšší nabídce
doručené do 12 hodin dne 25. 6. 2013 podatelně ÚMČ. Rada zároveň schválila prodloužení Dohody o ukončení nájmu bytu a finančním vypořádání ke
dni 30. 6. 2013.
l Znovuobnovení činnosti ZO ČSOP. Paní zástupkyně informovala radu
o znovuobnovení činnosti Základní organizace 01/68 Českého svazu
ochránců přírody a o žádosti o poskytnutí daru. Rada konstatovala,
že přiděluje dary účelově stávajícím aktivním organizacím.
l Pozvánka na „Výrobní výbor“. Paní zástupkyně předložila RMČ
pozvánku na akci „Výrobní výbor”.
l Pozvánka na sportovně – společenskou akci. Paní zástupkyně předložila pozvánku na sportovně – společenskou akci pořádanou MČ Praha-Velká
Chuchle.
l Pozvánka na školení. Paní zástupkyně předložila pozvánku na školení
k sestavě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 a pověřila účastí vedoucí
FIO Miroslavu Koubovou.

67. jednání rady MČ dne 12. 6. 2013
l Žádost ředitelky ZŠ o projednání možnosti ukončení smlouvy

o provozování školní jídelny. Rada za účasti paní ředitelky Mgr. Horáčkové projednala žádost a vzala na vědomí ukončení smlouvy o zajišťování služeb v oblasti školního stravování a smlouvy o zajišťování služeb v oblasti
závodního stravování se spol. Sodexo – zařízení školního stravování s. r. o. dle
příloh ke dni 30. 6. 2013. Schválila podání návrhu na zápis nového provozo-

vatele školní jídelny – Základní škola a Mateřská školu U Parkánu 17,
Praha 8 – Ďáblice, do Rejstříku škol a školských zařízení.
l Informace ředitelky ZŠ o počtu žáků přijatých do 1. ročníků ZŠ
a počtu žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia. Rada vzala
na vědomí informaci paní ředitelky Mgr. Horáčkové.
l Rozpočtové opatření č. 2. Rada za přítomnosti vedoucí FIO paní Koubové projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2013, a souhlasí se zvýšením příjmů o 2 600 000 Kč a výdajů
o 2 600 000 Kč na základě převodu z fondu hospodářské činnosti.
ZMČ doporučuje jeho schválení.
l Žádost o vyjádření k žádosti o byt z března 2011. Žádost paní Jany
Grimové o byt je zařazena do seznamů uchazečů o byt a dále se bude postupovat dle pravidel bytové politiky.
l Informace odboru Zdravotnictví a sociálních služeb MČ Prahy 8
o vyhlášení grantového řízení. Rada na základě předložené informace
pověřuje paní zástupkyni účastí na jednání výběrové (grantové) komise, které
je MČ členem.
l Předání projektové dokumentace. Paní zástupkyně informovala radu
o předání projektové dokumentace projektu pozemní stavby „Zázemí Ďáblického parku“ architektonickým ateliérem Architekti Headhand s.r.o.
l Cenová nabídka na opravu vstupních branek areálu dětského
hřiště na Koníčkově náměstí. Rada souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou firmy Kovovýroba Pavel Kohout a pověřuje paní zástupkyni
objednáním prací.
l Cenová nabídka na opravu autobusové zastávky Květnová.
Rada souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Kovovýroba
Pavel Kohout a pověřuje paní zástupkyni objednáním prací.
l Cenová nabídka na opravu plynových kampeliček. Rada souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou pana Jakubáška a pověřuje paní zástupkyni
objednáním prací.
l Informace RŽP o havarijním kácení stromu na dětském hřišti
v ul. Kostelecká. Rada bere na vědomí informaci slečny Vojtové.
l Oprava komunikací v Ďáblicích. Paní zástupkyně informovala radu
o opravách jednotlivých komunikací v rámci záruční lhůty.
l Vyjádření k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Pražský
okruh“ na životní prostředí. Ing. Růžička informoval radu o „Vyjádření
k přepracované dokumentaci vlivů záměru Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice na životní prostředí“, které zpracoval a které bylo po konzultaci s paní zástupkyní odesláno na Ministerstvo životního prostředí.

14. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
konané dne 19. 6. 2013
l Ing. Křížek jménem návrhového výboru předložil zastupitelům návrh

doplnění programu, a to v následujícím pořadí:
3.1 Volba starosty MČ Praha-Ďáblice
3.2 Odstoupení a odvolání neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice
3.3 Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice
3.4 Volba předsedy kontrolního výboru
3.5 Volba dvou členů výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice
– tento návrh úpravy programu byl schválen (8-0-7)
l Kontrola zápisů z 11. 12. a 13. veřejného zasedání ZMČ: byly bez
připomínek schváleny.
l Volba starosty MČ Praha-Ďáblice: Ing. Dvořák navrhl veřejný způsob
volby starosty. Zastupitelé na základě hlasování tento způsob zvolili (pro 12 /
proti 2 / zdržel se 1). Následně paní Stránská navrhla jako kandidáta na
funkci starosty MČ Ing. Miloše Růžičku a Ing. Fatrdle navrhl jako kandidáta
na funkci starosty MČ PhDr. Vladimíra Novotného. Ing. Miloš Růžička
a PhDr. Vladimír Novotný kandidaturu přijali a jednotlivě vystoupili se svými
prohlášeními.
Zastupitelstvo po projednání zvolilo Ing. Miloše Růžičku starostou
Městské části Praha-Ďáblice.
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l Odstoupení a odvolání neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáb-

lice: Ing. Křížek navrhl ZMČ veřejné hlasování o odvolání neuvolněných členů
RMČ. Na základě hlasování tento způsob nebyl přijat (pro 7 / zdržel se 8).
Následně proběhlo tajné hlasování o odvolání jednotlivých členů Rady MČ
(Mgr. Markéta Bouzková, Ing. Pavel Niebauer, PhDr. Vladimír Novotný). Výsledek tajné volby: odvolání Ing. Pavla Niebauera z funkce radního – pro 8 /
proti 6 (1 hlas neplatný); odvolání Mgr. Markéty Bouzkové z funkce radní –
pro 8 / proti 6 (1 hlas neplatný); odvolání PhDr. Vladimíra Novotného z funkce
radního – pro 8/proti 6 (1 hlas neplatný).
l Zastupitelstvo MČ na základě tajného hlasování odvolalo
Mgr. Markétu Bouzkovou, Ing. Pavla Niebauera a PhDr. Vladimíra Novotného
z funkce radních Městské části Praha-Ďáblice.
l Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice: Ing. Procházka
navrhl na funkci radních MČ paní Tatjanu Dohnalovou a Ing. Tomáše Dvořáka.
Paní Dohnalová navrhla na funkci radního MČ Bc. Marcela Janka.
RNDr. Smrček navrhl na funkci radních MČ Mgr. Markétu Bouzkovou,
Ing. Pavla Niebauera a Vladimíra Novotného.
Mgr. Bouzková navrhla na funkci radní MČ paní Markétu Stránskou. Kandidaturu na funkci radních MČ přijali Ing. Tomáš Dvořák, paní Tatjana Dohnalová
a Bc. Marcel Janek.
Na základě tajné volby byli zvoleni radní MČ v počtu hlasů:
radní Tatjana Dohnalová – pro 8 / proti 6 (1 hlas neplatný);
radní Bc. Marcel Janek – pro 8 / proti 6 (1 hlas neplatný);
radní Ing. Tomáš Dvořák – pro 8 / proti 6 (1 hlas neplatný).
l Zastupitelstvo MČ na základě tajného hlasování zvolilo do funkce
členů Rady MČ Praha-Ďáblice paní Tatjanu Dohnalovou, Ing. Tomáše Dvořáka
a Bc. Marcela Janka.
l Volba předsedy kontrolního výboru: Ing. Niebauer navrhl na funkci
předsedy kontrolního výboru PhDr. Vladimíra Novotného, který kandidaturu
přijal a byl zvolen (pro 14 / zdržel se 1).
l Volba dvou členů Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k. ú.
Ďáblice. Ing. Dvořák navrhl do funkce členů výboru pro kontrolu skládky
v k. ú. Ďáblice paní Věru Prokešovou a paní Tatjanu Zapletalovou a zároveň
předložil jejich písemný souhlas se jmenováním do funkce. Zastupitelstvo MČ
po projednání zvolilo obě.
l Návrh plánovací smlouvy se společností SPIRITEX, a. s. ZMČ pro
projednání schválilo uzavření Plánovací smlouvy se spol. SPIRITEX a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně „NAD STATKEM“ v Praze –
Ďáblicích, severně od ulic Statková a Šenovská, katastrální území Ďáblice, parcelní čísla pozemků p.č. 1580/11, p.č. 1580/7, p.č. 65/2, které jsou v majetku
žadatele. Dotčené navrhovanou výstavbou budou i části sousedních pozemků
p.č. 1570/1 (komunikace Statková) a p.č. 65/1 (komunikace Šenovská), které
jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřenou správu vykonává Městská
část Praha-Ďáblice.
l Závěrečný účet za rok 2012, rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 na rok
2013. Ing. Křížek seznámil přítomné: 1) se Závěrečným účtem za rok 2012,
který zastupitelstvo bez výhrad schválilo; 2) s rozpočtovým opatřením č. 1,
k rozpočtu MČ na rok 2013, v objemu zvýšení příjmů i výdajů o 92 300 Kč na
základě změny dotačních vztahů (bez nároku na financování); 3) s rozpočto-

vým opatřením č. 2., v rámci kterého proběhlo hlasování o výši daru MČ
Praha-Ďáblice pro oblasti postižené povodněmi. ZMČ schválilo dar ve výši
200 000 Kč (pro 12 / zdržel se 3) a pověřilo radu rozhodnutím o výši a konkrétních subjektech, kterým bude dar poskytnut. ZMČ schválilo návrh rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2013 v objemu zvýšení příjmů
i výdajů o 2 600 000 Kč (financování převodem z fondu hospodářské činnosti).
l Žádost o odkoupení části pozemku – parcely. Paní zástupkyně seznámila přítomné se žádostí pana Appla. Zastupitelstvo po projednání schválilo
prodej pozemku p. č. 1745/1 o výměře 15 m2, v k. ú. Ďáblice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 2 000 Kč za m2, tj. celkem 30 000 Kč.
l Žádost o vrácení části daru – pozemků společnosti Central Group
a.s. Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě vyhlášeného záměru
a usnesení rady schválilo vrácení daru pozemku p. č. 1729/462 o výměře
12 m2 a 1729/464 o výměře 13 m2 v k. ú. Ďáblice.
l Směna, darování a prodej pozemků. Paní zástupkyně seznámila zastupitele se situací. ZMČ na základě těchto informací a po projednání schválilo
znění smlouvy o směně, darování a prodeji pozemků p. č. 1646/46, 1646/54
a 1646/53 v k. ú. Ďáblice
l Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků. ZMČ na základě žádosti
o souhlas a na základě stanoviska Rady MČ Praha-Ďáblice schválilo odsvěření
pozemků p. č. 1268/1, 1268/2, 1268/4 a 1268/6 (lesní pozemky) a pozemků
p. č. 1269/2, 1271/1 a 1271/2 (ostatní – dobývací prostor – s porostem
náletů a stromů), v souladu se „Zásadami péče o zeleň v Hlavním městě
Praze“ schváleným usnesením ZHMP č. 17/4 ze dne 25. 4. 1996 a s „Pravidly
pro svěřování a odejmutí svěřených věci městským částem“ ze dne 28. 3.
2006 (Městským částem se lesní pozemky nesvěřují).
l Žádost o vyjádření k návrhu úpravy. Paní zástupkyně seznámila přítomné se žádostí MHMP o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163
v k. ú. Ďáblice a s nesouhlasným stanoviskem komise výstavby a investic
a Rady MČ Praha-Ďáblice. ZMČ na základě těchto skutečností neschválilo
tento návrh úpravy.
l Diskuze. Paní zástupkyně informovala přítomné o zaslání odpovědi na sdělení MHMP ze dne 29. 3. 2013 „Požadavky a připomínky MČ Praha-Ďáblice
k aktualizaci č. 1 ZÚR hl. m Prahy“ a o Vyjádření k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice“ na
životní prostředí, které bylo zasláno Ministerstvu životního prostředí;
pan Mošnička doplnil informace k výstavbě minihřiště v areálu U Holců
v rámci čerpání dotace z MŠMT;
paní Beranová informovala přítomné o změně termínu výstavy chovatelů
drobného zvířectva na 27.–29. 9. 2013.
Zpracovala Hana Macháňová

Zprávy z Ďáblic

PhDr. Vladimír Novotný
pro proti zdržel se
Markéta Bouzková x
Tatjana Dohnalová
x
x
Tomáš Dvořák
Tomáš Fatrdle
x
Zdeňka Fišmistrová
x
Marcel Janek
x
Martin Křížek
x
x
Pavel Niebauer
Vladimír Novotný
x
x
Slavomír Procházka
Miloš Růžička
x
Martin Smrček
x
Vítězslav Stoklasa
x
Markéta Stránská
x
x
Danuše Ševčíková
Hlasování:

Nová rada MČ
Ing. Miloš Růžička – starosta (Starostové a nezávislí)
Zdeňka Fišmistrová – zástupce starosty (Ďáblice občanům)
Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)
Ing. Tomáš Dvořák – radní (Starostové a nezávislí)
Bc. Marcel Janek – radní (ČSSD)
Rozdělení kompetencí členů rady 2013/14 (v Praze 1. 7. 2013)
Rada: Redakční rada Ďáblického zpravodaje; administrátor webu.
Kompetence uvolněných členů rady
Ing. Miloš Růžička: Územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství,
volný čas; komise pro projednávání přestupků; SDH (hlava V., odd.I); komise
kultur. a škol; ostatní kompetence dle Organizačního řádu, Odd.II, čl.11).
Zdeňka Fišmistrová: Rozvoj a údržba infrastruktury MČ (ing.sítě, komunikace, chodníky, parkovací místa, zastávky bus); sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů, komise výst. a investic; ostatní kompetence
dle Organizačního řádu, Odd.II, čl.12.
Zájmové gesce (oblasti) neuvolněných členů rady
Bc. Marcel Janek: Bezpečnost v MČ; čistota a úklid obce; sport, sport.
komise.
Tatjana Dohnalová: Otevřený úřad (veřejné zakázky, vnitřní předpisy,
ostatní info občanům – Ďáblický zpravodaj, web, ...); životní prostředí
a doprava; údržba a rozvoj zeleně; spolupráce s Výborem pro kontr. skládky;
komise žp. a dopr.
Ing. Tomáš Dvořák: Oprava a údržba bytů a budov; stavební investice;
skládka Ďáblice, Výbor pro kontrolu skládky.
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Zprávy z Ďáblic

Zastupitelé našli starostu
Ve středu 19. června se v sále základní školy konalo 14. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Zasedání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů.
K bodům jednání, k nimž se upírala největší pozornost zastupitelů i veřejnosti,
bezesporu patřila volba starosty, odvolání stávajících členů rady MČ a volba
nových členů rady MČ. Na programu zasedání však byla i další důležitá hlasování, zejména volba předsedy Kontrolního výboru a rovněž volba nových členů
Kontrolního výboru pro kontrolu skládky.
Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti, Ing. Miloš Růžička a PhDr. Vladimír Novotný. Ve veřejné volbě byl devíti hlasy starostou naší MČ zvolen
Ing. Růžička. PhDr. Novotný, který před třemi měsíci inicioval odvolání
Ing. Růžičky z funkce starosty, obdržel šest hlasů.
Jak to vyplynulo z diskuze zastupitelů, znovuzvolení Ing. Růžičky umožnila
programová shoda, k níž dospěli zástupcové volebních sdružení – Starostové
a nezávislí, Volba 2010, Ďáblice občanům a ČSSD. Součástí této „politické
dohody“ bylo odvolání tří neuvolněných radních, Ing. Pavla Niebauera,
Mgr. Markéty Bouzkové a PhDr. Vladimíra Novotného. Návrh Ing. Křížka, aby
se o odvolání hlasovalo veřejně, nezískal většinovou podporu. Pro veřejné hlasování bylo pouze sedm zastupitelů. V následné tajné volbě byli výše jmenovaní radní odvoláni většinou osmi hlasů.
Následovala volba nových členů rady MČ. Do rady byli postupně navrženi:
Ing. Tomáš Dvořák, Bc. Marcel Janek, Taťána Dohnalová, Ing. Pavel Niebauer,
Mgr. Markéta Bouzková a PhDr. Vladimír Novotný. Poslední tři jmenovaní však
s poukazem na skutečnost, že byli právě odvoláni, svoji kandidaturu nepřijali.
Ing. Dvořák, Bc. Janek a paní Dohnalová byli zvoleni radními většinou osmi
hlasů.
Hlasovací maraton pokračoval volbou předsedy Kontrolního výboru. Jediným
kandidátem byl PhDr. Novotný, který již na minulém zasedání zastupitelstva
avizoval, že nebude-li zvolen starostou, bude usilovat o místo předsedy uve-

Úvodní slovo k anketě
Již potřetí se čtenáři Ďáblického zpravodaje mohou seznámit s názory jednotlivých zastupitelů na otázky související s aktuálním děním. Jak to již v životě
bývá, každý z nás hledí na svět vlastníma očima. Nelze tedy předpokládat, že
všichni zastupitelé budou mít shodný názor na řešení každého problému,
s nímž se naše městská část potýká. Nepřísluší nám hodnotit jednotlivé odpovědi. Jako ti, kdo mají odpovědnost za obsah Ďáblického zpravodaje, však
apelujeme na zastupitele, aby se ve svých odpovědích nesnižovali k osočování, polopravdám či k šíření nepravdivých informací. Přispěvatelé by si rovněž
měli uvědomit, že čtenáři vnímají nejen to, co jim pisatel sděluje, ale také to,
jak se vyjadřuje. Redakce se čtenářům předem omlouvá, ale jazykovou či stylistickou nedostatečnost odpovědí zastupitelů nebude nijak napravovat.
K opakovaně přetřásané otázce pravidel redakční práce sdělujeme, že se stále
řídíme pravidly přijatými v roce 2010. Žádná nová pravidla stanovena nebyla,
přístup redakční rady tedy zůstává neměnný. Změna, kterou někteří ze zastupitelů pozorují, tkví spíše v tom, že v posledních měsících přispívají i ti, kdo
dříve do Ďáblického zpravodaje žádné příspěvky nezasílali. I nadále tedy platí,
že úroveň Ďáblického zpravodaje bude taková, jaká bude úroveň většiny
příspěvků uveřejňovaných na jeho stránkách.
Redakční rada Ďáblického zpravodaje

Anketa mezi zastupiteli
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Jakou zkušenost Vám dalo tříměsíční období, kdy byl v Ďáblicích
odvolán starosta a radní a hledalo se řešení pro vzniklou situaci?
l Mgr. Markéta Bouzková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Přesvědčení, že naše městská část byla schopná bez starosty fungovat.
Naopak jsem v očekávání, zda zaznamenám pozitivní změnu, že je tato
funkce znovuobsazena. Rozčarování, neboť oblast komunální politiky je
mnohdy horší než vrcholová politika, protože je nám výrazně blíže.
Spoustu kritiky a nesoudnosti od hrstky lidí, kteří byli svázáni se staronovým
vedením. Jsem moc zvědavá, zda jejich aktivita neskončila posledním zasedáním zastupitelstva a zda osobně přispějí ke zkvalitnění života v Ďáblicích.
A zkušenost? Snad jen neúcta k některým kolegům ze zastupitelstva, kteří
mění názor dle směru vanoucího větru. Aby člověk mohl vykonávat činnost ve
prospěch společnosti musí mít především jasno ve svých názorech a nepoužívat svůj zastupitelský hlas jako prostředek směny.

deného výboru. PhDr. Novotný byl do funkce předsedy Kontrolního výboru
zvolen čtrnácti hlasy.
Posledním hlasováním o obsazení funkcí bylo hlasování o doplnění členů
Kontrolního výboru pro kontrolu skládky. Návrh na doplnění tříčlenného
výboru o další dva členy přednesl Ing. Dvořák. Zastupitelstvo obě kandidátky,
paní Věru Prokešovou a Ing. Tatjanu Zapletalovou, následně zvolilo za nové
členky uvedeného výboru.
Průběh jednání a hlasování, které trvalo přibližně dvě a půl hodiny, nebyl vždy
hladký. Jako přínos této části zasedání zastupitelstva lze vyzdvihnout skutečnost, že se mírné většině našich volených zástupců po tříměsíčním přešlapování konečně podařilo nalézt shodu na tom, oč chtějí usilovat a co chtějí pro
Ďáblice společně vykonat. To, že tato shoda umožnila znovuzvolení Ing. Růžičky starostou, ocenila naprostá většina přítomných občanů. Pozitivní též bylo, že
do důležité funkce předsedy Kontrolního výboru zastupitelé téměř jednohlasně
zvolili oponenta staronového starosty. Dobrou zprávou je i rozšíření Kontrolního výboru pro kontrolu skládky. Zájem o práci v tomto výboru vypovídá
o tom, že ďábličtí ještě nerezignovali na starost o prostředí, v němž žijí.
Kolotoč hlasování měl však také svoji méně vábnou tvář. Tajné hlasování při
odvolávání stávajících radních i volbě nových radních až příliš připomnělo
způsob, jakým před třemi měsíci proběhlo právem kritizované odvolání starosty Růžičky a radního Dvořáka. Nelze se ubránit dojmu, že někteří ze zastupitelů si až příliš dobře osvojili způsoby jednání typické pro „velkou politiku“.
Máme starostu, kterému důvěřuje a kterého podporuje většina ďáblických
občanů, kterým není lhostejné směřování jejich obce. Máme též kvalitní radu,
která bude starostovi oporou. Nakonec se jediným schůdným řešením stala
„politická dohoda“ navržená sdružením Ďáblice občanům. Tato dohoda však
znemožnila případnou dohodu o spolupráci širšího okruhu zastupitelů. Škoda,
že více našich zastupitelů, o jejichž odborných i lidských kvalitách nemám
důvod pochybovat, nenalezlo společnou řeč. Jedině to by bylo skutečnou
výhrou pro Ďáblice.
Dušan Andrš
l Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)

Uvědomila jsem si, že je nutné dokončit připravované projekty, u jejichž zrodu
jsem byla přítomna a bylo stále zřejmější, že bez starosty by to v novém složení Rady nešlo uskutečnit. Podmínkou jednoho volebního uskupení pro opětovné zvolení pana Ing. Růžičky byl můj vstup do Rady. V této souvislosti se
mi znovu v životě potvrdilo, jak je důležitá občanská aktivita. Je skvělé, že se
začali spoluobčané zajímat o věci veřejné, o připravené projekty a na veřejných zasedáních se ptát svých zastupitelů. Konečně píší občané do Ďáblického zpravodaje své názory. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo
i v budoucnu.
l Ing. Tomáš Dvořák – radní (Starostové a nezávislí)
Mám-li přesně odpovědět na položenou otázku, ani po delším přemýšlení mě
nějak nenapadá nic, co bych nazval novou zkušeností, která by mě nějakým
podstatným způsobem obohatila, či zůstala v paměti. Snad se mi spíše
potvrdila některá přísloví, v nichž jsou některé zkušenosti tak trochu naznačeny. Například: Čiň čertu dobře a peklem se ti odvděčí. Kdo chce psa bít, hůl
si vždycky najde. Účel světí prostředky. Často lidé hynou klevetníků vinou.
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Mnoho namluveno, málo řečeno. Trpělivost
růže přináší. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Vše zlé je na něco
dobré. Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
No a tudíž myslím, že takto stačilo.
l Ing. Tomáš Fatrdle – zastupitel (ODS)
Takzvané bezvládí mnoho lidi ani nezaznamenalo a troufnu si říci, že s novou
radou a bez starosty vše fungovalo i lépe. Staronové vedení radnice, které na
dotazy o odvoláni funkční rady několikrát argumentovalo politickými důvody,
samo použilo „nekalé praktiky“. Doplnění staré rady osobami, které dokáží
převléknout kabát během několika hodin, je zcela výstižné. Pouze doufám,
že politická korupce nepostihla i oblast komunální úrovně.
l Bc. Marcel Janek – radní (ČSSD)
Každou obec by měl podle zákona navenek zastupovat starosta, který byl
zvolen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva. V tříměsíčním období bez
zvoleného starosty, zastupovala ďáblice místostarostka. V ďáblicích mohlo
dojít k výměně starosty, ovšem po opětovném zvážení celé situace jsem usoudil, že tato změna by nemusela být k lepšímu. Aby se člověk mohl v danou
chvíli správně rozhodnout, musí mít dostatek informací, v nich je třeba se
zorientovat a vybrat optimální řešení. Odpověď na anketní otázku: „Vždy je
potřeba podporovat a volit ty, kteří si to zaslouží a s dobrými úmysly
přichází.“

Pro mě to byla velice cenná osobní zkušenost s chodem úřadu. Měl jsem
možnost více nahlédnout „pod pokličku“ dění na úřadě. Dále jsem zjistil, že
můžeme mít rozdílný pohled na věc, ale ve věcných záležitostech jsme se
schopni dohodnout. Rád bych, aby po nás (prozatimní radě) také něco smysluplného zbylo, a tak pevně věřím, že některé nastavené principy (např. vedení
Ďáblického zpravodaje) zůstanou i nadále v platnosti, abychom zůstali transparentní a otevření i opačnému názoru. Dále pevně věřím, že zájem veřejnosti o dění v obci neopadne a občané budou i nadále aktivní o dění v obci.
l PhDr. Vladimír Novotný – zastupitel (ODS)
Zkušenost? Mě osobně tam ani moc pan současný pan starosta vůbec nechyběl. Ale bylo obdivuhodné sledovat, jak se odhalily povahy některých zastupitelů a především „veletoč“ zástupce Soc. dem., který původně byl velkým
kritikem pana Růžičky a pak najednou, asi za funkci radního, se najednou stal
jeho podporovatelem. Další si skrze tuto krizi vyřídili účty za staré křivdy
a věřící dokonce napsal, že by se spojil s „rohatým“, jen aby byl p. Růžička
opět starostou. Další zkušenost je již na zamyšlenou, neboť 7 zastupitelů svou
volbou řekli, že jim nevadí porušování zákona od p. Růžičky, špatná jeho personální politika, jejímž přímým důsledkem katastrofální stav našeho školství
a personálu ve škole. A dále říkají, že vlastně se nic nestalo, když z obecní kasy
se „vyhodilo“ cca 400 000 Kč apod. (cena za odplevelení chodníků v r. 2011
obec za tuto činnost zaplatila 470 000 Kč letos jsme tu samou činnost vysoutěžili cca za 30 tis. Kč). Tak po ukončení „krize“ snad konečně uvidíme předstírání zkvalitnění činnosti kolektivu nazvaného RMČ pod vedením p. Růžičky.
l Ing. Slavomír Procházka – zastupitel (Starostové a nezávislí)
Bohužel jsem za to dlouhé a naprosto neplodné období zjistil, že i v Ďáblicích
se může dělat politika.
l Ing. Miloš Růžička – starosta (Starostové a nezávislí)
Toto období mi přineslo: Radost z poznání, že se v Ďáblicích našlo tolik pro
mne nových, dosud neznámých lidí se zájmem o své okolí, kteří si všimli práce
mé a kolegy v radě Tomáše Dvořáka. Věnovali svůj čas ověření často jen účelově vypouštěných zpráv, které nás měly v očích veřejnosti zostudit, a vytvořili
si vlastní názor. Názor, že je správné a pro celek výhodné, aby dva zastupitelé,
kteří ve volbách získali absolutně nejvíce hlasů, kteří se ničemu a nic nezpronevěřili, měli možnost ve své rozdělané práci pokračovat. Zklamání z toho,
že někteří zastupitelé nevěnují potřebný čas práci s informacemi a pro obec.
A že někteří s námi nesoupeří férově svými nápady, vědomostmi, zkušenostmi
a vkusem (když už neumí nebo nechtějí spolupracovat) – ale pomluvou,
manipulací a lží. Poučení a poznání hodné zapamatování, jak jsme vzájemně
rozkryli a veřejnosti představili své skutečné charaktery, životní postoje
a hlavně zájmy. Příležitost poděkovat všem za nově získané zkušenosti.
l RNDr. Martin Smrček – zastupitel
Tři měsíce mi přinesly tři zásadní poznání. Tím první je fakt, že i na komunální
úrovni jsou politické zákulisní čachry nadřazeny věcnosti a praktičnosti
a zdánlivě prostá dohoda ve prospěch obce není možná. Druhým realita, že
k dosažení cíle lze využít všechny prostředky včetně manipulace s veřejností
a informacemi. Nejhorší bylo třetí poznání – agresivní až sprosté chování lidí
na zasedání zastupitelstva.
Tři měsíce možná budou mnozí považovat za zbytečně ztracené. Ovšem pro
mne to byly měsíce, kdy: se odkryly povahy lidí, se veřejnosti představila fungující rada složená ze vzdělaných a zkušených lidí. (Snad si toho voliči všimnou a při dalších volbách se to projeví.), starosta dosáhl cíle po několika
porážkách, po kterých by člověk, který nemá hroší kůži, již dávno prozřel
a boj vzdal, protože by se styděl se stále vracet.
Po třech měsících jsme tam, kde jsme byli na začátku. Chci věřit, že si z toho
stávající vedení obce vezme poučení a bude si vědomé křehkosti svého
mandátu. A že splní sliby, kvůli kterým jsem jim nakonec svůj hlas dal.
l Vítězslav Stoklasa – zastupitel (Ďáblice pro nás všechny)
Velké zklamání. Na začátku nadšení, že se napraví některá rozhodnutí, že se
budou řešit problémy na které se poukazovalo. Nepochopil jsem, jak může
někdo za pár týdnů otočit ve svých názorech o stoosmdesát stupňů. Já bych
si sám sebe přestal vážit. To jsme si tu šaškárnu mohli odpustit.
l Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Překvapilo mne, co všechno je možné pro znovuzvolení udělat a jak jsou
někteří členové našeho zastupitelstva účelově flexibilní ve svých názorech.
Ptáte-li se na mojí zkušenost, tedy míním, že je podobná těm, kterou mají
i ostatní občané našeho státu při sledování celostátní politiky. Naše komunální scéna je sice menší, ale je velice podobná svými praktikami. Lze tudíž
předpokládat, že staronové vedení bude pokračovat ve stejném duchu – tj.
kabinetní politice bez informování a spolupráce se všemi členy zastupitelstva.

Vedení MČ Praha-Ďáblice
je opět kompletní
Ing. Miloš Růžička byl opět zvolen do funkce starosty naší městské
části na jednání zastupitelstva dne 19. 6. 2013. Nově vzniklá koaliční skupina
zastupitelů, pro zajištění podpory svého programu, na tomto jednání dále
iniciovala jmenování třech nových neuvolněných členů rady:
Tatjany Dohnalové, Bc. Marcela Janka a Ing. Tomáše Dvořáka.

Koaliční plán 2013/2014
Znovuzvolení ing. Miloše Růžička umožnilo sestavení koaličního plánu, který
je závazný pro období let 2013-2014, tedy do konce volebního období.
Zástupci volebních uskupení (STAN ve složení Ing. Miloš Růžička, Ing. Tomáš
Dvořák, Markéta Stránská, Ing. Slavomír Procházka; Ďáblice občanům –
Zdeňka Fišmistrová, Ing. Martin Křížek; Volba 2010 – Tatjana Dohnalová;
ČSSD – Bc. Marcel Janek) k němu uzavřeli dohodu obsahující následující
body.
l Blata – investice do TV „Blata“; podpora spolupráce ďáblické a čakovické
části: při tvorbě Metropol. územního plánu (ÚSES, zátopová oblast, kompenzace za ztracenou parkovou plochu uprostřed, pěší koridor při potoku, využití
pozemku MČ při potoku, dětské hřiště).
l Revitalizace Mratínského potoka – dále podporovat účast v projektu,
v připomínkovém řízení, v získávání finančních zdrojů, v prověření reálnosti
revitalizace koryta toku, také k obnově pěšího propojení obou částí Ďáblic
v historické stopě.
l Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje, ÚAP, Metropolitní plán, vlny celoměstsky významných změn, stabilizace, ÚSES
při západní hranici zástavby obce – veřejné debaty o „charakteru MČ“.
l Web MČ Ďáblice – úprava grafiky, struktury.
l Hřiště – výkup pozemků + grant „rekonstrukce sport. zařízení“ –
zajištění podpory zastupitelů HMP pro udělení grantu (1 000 000 Kč).
l Příprava rozpočtu HMP 2014, financování školství (starostové městských částí společným postupem – Svaz MČ hl. města Prahy – magistrát).
l Lokalita Nové Ďáblice + Pod hájem – vlastnické vztahy, osvětlení,
komunikace, kompenzace za údržbu komunikací.
l Kontrola stavebního stavu bytových domů, zajištění nutných prací
– podněty ze šetření shromážděny, připravit k projednání, doplnění a k zajištění oprav.
l Oprava přístupové cesty Hvězdárna – radou připraveno a předáno
k projednání zastupitelstvu – předána nová projektová dokumentace pro
vydání souhlasného stanoviska OÚR MHMP.
l Ďáblické náměstí – etapa I. - komplexní úprava areálu (cvičební prvky,
minihřiště – grant, demolice budovy a výstavba nového zázemí parku).
l Ďáblické náměstí – etapa II. – pokračování dle harmonogramu prací,
prezentace celkové ekonomické rozvahy.
l Pražský okruh – priorita: a) z pohledu plánované stavby jako celku trvat
na trasování okruhu s řádným zpracováním variant řešení (komplexní
tech./ekonom./ekologické posouzení severní a jižní varianty s přihlédnutím
k plánům aglomeračního okruhu Středočeského kraje); b) z pohledu života
v Ďáblicích a ochrany ŽP Ďáblic upřednostňovat pro nás šetrnější variantu S.
l Skládka: překladiště; likvidace odpadu po povodních; prodloužení doby
skládkování v poslední sekci; monitoring spodních vod; 3. etapa; koncepce
odpadového hospodářství Prahy + MÚP; neoprávněné obohacení – soud.
l Základní škola: celková situace; kuchyně; kapacita; přístavba.
l Mateřská školka: reklamace; opravy; rozhodnutí o topném systému.
l Kompenzační půjčka Prahy za výpadek v rozpočtu MČ z výnosu
daní.
l Odkup nemovitosti na parcelách proti VŠUP.
l Kontrolní výbor pro kontrolu skládky – nepodpořit rušení, podpořit
jeho činnost (účast na připomínkových řízeních, monitoring, atp.), doplnění
členů.
l Realizace drobných stavebních prací a stavebních příprav – kombinace stavebního technika (práce na dohodu) a dodavatelských služeb (raději
než rozšiřováním pracovních míst).

Zprávy z Ďáblic

l Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
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Vážení ďábličtí,
rodiče, žáci, příznivci
ďáblické školy,
jménem zaměstnanců mateřské školky
a základní školy v Ďáblicích Vám všem přeji slunečné a příjemné léto, přívětivé počasí, dostatek odpočinku a pohody. V tomto čísle
Ďáblického zpravodaje Vám přinášíme shrnutí
aktivit našich škol za právě končící školní rok.
Tento rok nám všem přinesl mnoho nového,
vzájemně jsme se poznávali a zvykali si na
sebe. Dovolte, abychom v následující bilanci
ukázali, co se ve škole v průběhu roku dělo, jak
jsme pracovali a k jakým aktivitám jsme vedli
žáky a jak jsme se snažili zaujmout i veřejnost.
Moc děkuji všem celoročně aktivním učitelům,
veliké poděkování patří také dětem účastnícím
se projektu Comenius za úspěšné zvládnutí celé
akce, jejich rodičům za obrovskou pomoc
s organizací, s ubytováním francouzských studentů a zajištěním jejich programu.
Celý náš pracovní tým děkuje všem, kteří svým
dílem přispěli a pomohli škole, například při
sběrových akcích, všem, kteří se účastnili
setkání, jež jsme organizovali pro děti i rodiče.
Děkujeme našemu zřizovateli za pomoc a spolupráci. Děkujeme našim sponzorům, díky nimž
jsme se mohli dále vzdělávat a kteří nám zaplatili rozsáhlý vzdělávací kurz, děkujeme i všem,
kteří nám v posledních dnech školního roku
pomohli uspořádat sbírku hraček na pomoc
dětem postiženým povodní.
Krásné léto.
Iveta Horáčková, ředitelka školy

Činnost rady rodičů základní
a mateřské školy
ve školním roce 2012/2013
Jak již bylo napsáno v březnovém Ďáblickém
zpravodaji, rada rodičů ZŠ i rada rodičů MŠ jsou
poradními orgány ředitelky školy. Posláním rady
rodičů je zprostředkovávat užší kontakt
a podrobnější informovanost mezi vedením
školy a rodiči. Na rozdíl od školské rady, která je
orgánem daným ze zákona (561/2004 § 167),
není rada rodičů orgánem povinným, může ale
významně přispět ke zkvalitnění chodu školy.

Dotované mléko
a ovoce do škol
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V roce 2005 vyšla vyhláška o dotovaném mléku
z finančních zdrojů Evropských společenství na
spotřebu mléka a mléčných výrobků pro žáky,
kteří plní povinnou základní školní docházku ve
školách nacházejících se na území České republiky a zapsaných do školského rejstříku. Naše
škola se zapojila do tohoto programu od září
2005. Ceny mléka se za tu dobu několikrát
navýšily, ale zájem je u žáků stále stejný, v průměru mléko odebírá na I. stupni naší základní
školy asi 100 žáků. Mléko dostávají neochucené
jednou týdně a jednou týdně ochucené, a to

Rada rodičů ZŠ se v letošním školním roce
sešla celkem čtyřikrát, a to vždy po třídních
schůzkách. Termín byl stanoven tak, aby rodiče
měli možnost před schůzkou rady rodičů své
zástupce na třídní schůzce osobně kontaktovat.
Třídy měly možnost zvolit si své zástupce na
první třídní schůzce, schůzky rady rodičů byly
ale otevřené i dalším zájemcům z řad rodičů.
Schůzek rady rodičů ZŠ se za rodiče v letošním
roce zúčastnili M. Gabrielová (3.A), H. Hrádková (6.A), R. Kolář (7.B), P. Kotrčová (7.A),
M. Krejčová (2.C), H. Macháňová (7.B), P. Martinková (2.B), M. Mošnička (8. třída), M. Procházková (1.B), M. Stránská (5.A), A. Sýkorová
(1.A), P. Uhrová (2.A) a G. Vodvářková (8. tř.).
Na schůzkách rady rodičů se v letošním školním
roce probírala mj. tato témata:
l personální obměny ve škole (rada apelovala
na učitele, aby si zachovali profesionální přístup
a svou případnou pracovní či osobní nespokojenost nepřesouvali na děti během vyučování)
možnosti zřízení občanského sdružení nebo
fondu školy, možnosti finanční a jiné hmotné
pomoci škole ze strany rodičů l provoz některých tříd v MŠ l kvalita jídla a chod školní
jídelny l odpolední kroužky l podoba třídních
schůzek l přebírání dětí po vyučování a jejich
odchod z družiny l plavání žáků druhých tříd
l výuka cizích jazyků l provoz vrátnice aj.
Radu rodičů ZŠ lze kontaktovat na e-mailové
adrese radarodicuzs@googlegroups.com, nebo
se lze obrátit na zástupce jednotlivých tříd.
Omlouváme se tímto za chybně uvedenou
e-mailovou adresu v březnovém čísle Ďáblického zpravodaje (omylem byla adresa uvedena
s koncovkou.cz).
Rada rodičů MŠ se v letošním školním roce
sešla dvakrát, obě schůzky proběhly v prvním
pololetí. Schůzek rady rodičů MŠ se v letošním
školním roce za rodiče zúčastnili J. Grimová
(Slůňata), I. Herbstová (Motýlci), H. Jakubášková
(Slůňata), L. Jandová (Motýlci, Tuleni), H. Kasa
(Berušky, Broučci), D. Havrdová (Ptáčci), P. Martinková (Tuleni, Ptáčci), M. Procházka (Tuleni),
R. Staňková (Berušky) a J. Začalová (Motýlci).
Jak již bylo pojednáno v březnovém čísle
Ďáblického zpravodaje, ústředním tématem
schůzek byla otázka zřízení občanského sdružení a hospodaření s fondem rodičů. Dále rada
rodičů MŠ podala podnět na vedení obce na
zřízení stojanu na kola v areálu nebo blízkém
buď vanilkové nebo jahodové, menší úspěch má
mléko s kakaovou příchutí. V příštím školním
roce se do projektu Školní mléko opět zapojíme,
podrobnější informace najdete v září na webových stránkách školy.
Od roku 2010 je škola také zapojena do dalšího
projektu na podporu zdraví žáků – to je Ovoce
do škol. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce
i zeleninu (jablko, kiwi, banán, pomeranč, ředkvičky,...), někdy se objeví ovocné nápoje, které
jsou bez konzervantů. Ze začátku, při menším
počtu přihlášených škol, bylo ovoce 2krát až
3krát týdně, v současné době je dováženo jednou až dvakrát za měsíc.
Vladimíra Nepomucká, učitelka ZŠ

okolí školky. Rada se také vyjadřovala ke stravování ve školce, kvalitě a možnosti kroužků,
podobě Mikulášské nadílky, aj.
Rodiče velice děkují paní J. Začalové za vedení
fondu rodičů a paní zástupkyni V. Dusové za
zajištění bohatého programu pro děti.
Radu rodičů MŠ lze kontaktovat na e-mailové
adrese radarodicums@googlegroups.com
(zasílá se všem výše zmíněným rodičům) nebo
se lze obrátit na zástupce jednotlivých tříd. Také
zde se tímto omlouváme za chybně uvedenou
mailovou adresu v březnovém čísle Ďáblického
zpravodaje (omylem byla adresa uvedena
s koncovkou.cz).
Zápisy ze schůzek rady rodičů ZŠ i rady rodičů
MŠ jsou k dispozici u ředitelky školy, lze je také
vyžádat na zmíněných e-mailových adresách.
Aktuální zápisy jsou zveřejňovány na webových
stránkách školy.
P. Martinková, 24. 6. 2013

Jak pracovala v letošním
školním roce školská rada?
Školská rada (ŠR) pracuje jako prostředník mezi
zřizovatelem, vedením školy, rodiči a učiteli.
K tomu využíváme mimo jiné i podněty, které
získáváme zavedením emailové adresy ŠR.
Obměna na místě ředitelky školy vedla ŠR
k závěru, že v letošním školním roce je vhodné
dát určitý prostor paní ředitelce a umožnit jí
uskutečnit případné změny ke zlepšení a zkvalitnění fungování naší ďáblické školy. Došlo tak
k dílčím změnám v organizaci chodu školy
a dále, a to zejména, k řadě personálních
obměn.
U některých jsme nebyli přesvědčeni o jejich
nezbytnosti a kladném přínosu pro školu.
Vzniklé problémy jsme se snažili řešit. Nedali
jsme podnět k odvolání paní ředitelky, protože
považujeme za nesprávné, aby s každou změnou starosty či otřesy na radnici probíhala
i změna na postu ředitelky školy. Spolu dokončíme tento školní rok. Zatím však zůstává
nezodpovězená otázka do nového školního
roku: Je tolik personálních změn opravdovým
přínosem pro fungování naší školy, a pokud
ano, podaří se nahradit učitele a vychovatele,
kteří se rozhodli odejít, kvalitními nebo lépe
kvalitnějšími učiteli i vychovateli?

N. Franková, učitelka ZŠ, 21. 6. 2013

Celoroční projekt o tom, jak žili indiáni dříve
a jak žijí dnes, byl původně připraven pro
sedmé a osmý ročník. Jednotlivé třídy si „hrály“
na indiánské kmeny a postupně vymyslely své
vlastní jméno, kmenové barvy a mýty, tedy svou
historii a tradice (k nahlédnutí na webových
stránkách školy). Inspiraci k těmto aktivitám
jsme získávali postupně: zdrojem informací nám
byly nejen knihy a internet, ale například
i expozice Náprstkova muzea, osobní setkání
s Američankou s čerokíjskými kořeny či výstava
o životě a díle Karla Maye.
Součástí našeho projektu byla dále čtenářská
soutěž týkající se obsahu knihy Karla Maye
Vinnetou, prokazující čtenářskou gramotnost
našich žáků. I následující aktivita měla zúročit
čtenářskou zkušenost. Navíc využili žáci
poznatků získaných na výstavě o životě a díle
Karla Maye. Jejich úkolem bylo pokusit se zformulovat vlastní názor, napsat krátké zamyšlení
na téma K. May – snílek a fantasta, nebo lhář
a podvodník? Ukázky z prací si lze přečíst na
školních webových stránkách.
Naše další cesta směřovala od kmenových mýtů
přes pátrání po symbolice totemových zvířat
indiánů a přípravu návrhů vlastního totemu
k vytvoření společného modelu kmenového
totemu.
V druhé části projektu, s podtitulem Odkud jsi
a kam kráčíš, jsme se snažili prostřednictvím
myšlenkové mapy zachytit klíčové momenty
v dějinách severoamerických indiánů.
Poslední etapa našeho pátrání logicky směřovala k současnosti: základní otázka zněla, jak
se dnes původním obyvatelům severoamerického kontinentu žije? Lze najít paralely ke způsobu začlenění indiánů do současné společnosti
i v „daleké“ Evropě? Lze se setkat s podobnými
problémy, které se snaží společnost – ne vždy
úspěšně a efektivně – řešit i v naší zemi?
To jsou otázky, jež dalece překračují reálné
možnosti naší společné práce v rámci projektu.
Můžeme je naznačit, můžeme o nich společně
diskutovat, ale asi je nevyřešíme...
Konečně to nebylo ani cílem našeho celoročního snažení. Smyslem bylo spíše posílit mezipředmětové vztahy (propojit poznatky ze
zeměpisu, dějepisu, přírodopisu s občanskou
výchovou, čtenářskou gramotností). Předpokladem jakékoli takové aktivity je samozřejmě
práce s informacemi a jejich zdroji, způsoby
vyhledávání, zpracování informací a poté na
základě faktů vytváření vlastních názorů
a postojů.
Své schopnosti a dovednosti si žáci mohli v průběhu projektu vyzkoušet několikrát – při vymýšlení mýtů a návrhů totemových zvířat, při tvorbě
totemů, ale šili jsme také medicínské váčky, líčili
se obličejovými barvami, házeli oštěpem,
vyzkoušeli indiánský běh a kmeny změřily své
síly v přetahování lana. V plánu jsme toho měli
mnohem více, ale ne vše se bohužel podařilo
realizovat tak, jak jsme si představovali. A protože po celou dobu se soutěžilo a sbíraly body

za tzv. Vetřelce a Zvědy, plnily se jednotlivé
úkoly, měli jsme co hodnotit! Odměna pro
vítězný, tedy nejodvážnější, nejschopnější,
kmen byla stylová a snad udělala radost
obdarovaným...
J. Kolková, R. Čížková a T. Besskó, učitelé ZŠ

Anketa
Naše škola pořádala sbírku hraček a výtvarných
potřeb pro rodiny postižené povodní.
Ve středu 19. 6. 2013 jsme měli my, žáci 5.B,
úkol provést anketu o povodních s druhým
stupněm. Oslovení účastníci ankety odpovídali
na otázky, které si naše třída vymyslela.
Týkaly se povodní a sbírky a zněly takto:
1. Víte, že se pořádá sbírka hraček a proč?
2. Už jste něco přinesli?
3. Která místa byla nejvíce zaplavená?
4. V jakém roce byly největší povodně?
5. Co byste změnili, aby k tak velkým povodním
nedocházelo?
Anketa neprobíhala tak docela dle našich představ, jelikož bylo těžké najít hrdiny, kteří by se
odvážili odpovídat. Pár odvážlivců se přece jen
našlo a my se mohli ptát. Výsledky ankety
dopadly takto: Všichni dotazovaní o povodních
věděli. Na otázku, co by sami změnili, aby
k povodním v takovém rozsahu předešli, všichni
odpověděli, že by stavěli více protipovodňových
hrází. O sbírce hraček věděla větší polovina
dotazovaných.
Všem bylo líto postižených a sami měli potřebu
jim nějak pomoct. Důkazem je veliké množství
hraček, které děti nebo rodiče přinesli do naší
školy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří se na sbírce podíleli a pomohli jiným
dětem vrátit úsměv na tvář. Vybrané hračky
a výtvarné potřeby paní ředitelka s paní Maříkovou odvezly Červenému kříži v Mělníce, kde se
postarají o jejich distribuci.

Aneta Nováková, Veronika Černá, Adéla Veselá,
Jana Křikavová a Anna Tranová, žákyně ZŠ

Program „Hurá do opery“
V letošním školním roce úspěšně pokračovalo
zájmové zapojení žáků 4. a 5. ročníků do programu „Hurá do opery“. V rámci tohoto cyklu
žáci navštěvovali zkušební sál divadla Státní
opery Praha, kde je známí operní pěvci v dobových kostýmech zábavnou formou seznamovali
s proslulými áriemi nejznámějších oper francouzských, českých, italských i německých
tvůrců.
Umělecký zpěv se opíral o klavírní doprovod.
Jeviště bylo vždy dokonale vyzdobeno výpravnou scénou. Děti měly i možnost vyzkoušet si
divadelní masky, obleky a v soutěži vyhrát
drobné odměny.
Krásná hudba, pěkné výtvarné ztvárnění a celková jedinečnost prostředí přinášela dětem
nevšední zážitky.
Příští rok bude tento program opět nabízen
žákům 4. a 5. tříd.
Irena Pohludková, učitelka ZŠ

Pythagoriáda
ZŠ Ďáblice by vás ráda seznámila s úspěchy
žáků, které jistě stojí za zmínku. Týkají se tradiční matematické soutěže „Pythagoriáda“
v pátých, šestých a sedmých třídách, kde někteří
naši žáci předčili svými výkony i gymnaziální
třídy. Z pátých tříd se zúčastnili Jana Bezruková,
Diana Procházková, Anna Tranová, Vojtěch
Mařík, Johana Jandová, Marie Tranová, Matyáš
Vrbánek, Ondřej Hrdlička; z šestých tříd: Daniel
Šedivý, Pavel Mařík, Jana Hrádková, Magdalena
Jirků a ze sedmé třídy Matěj Bouček. Mezi nejúspěšnějšími řešiteli ve svých kategoriích byli
Jana Bezruková, která bez ztráty bodu obsadila
první místo, a Dan Šedivý, který obsadil druhé
místo. Tito žáci získali i věcné odměny.
Gratulujeme.
Dana Tabarelliová, učitelka ZŠ

Klub mladých diváků
Ve školním roce 2012/2013 pokračoval na naší
škole KMD. Viděli jsme opět čtyři představení.
V prosinci balet Louskáček, v lednu muzikál
Divotvorný hrnec, v březnu jsme se potěšili
novým nastudováním Marry Poppins a v dubnu
jsme v divadle ABC zhlédli jednu z nejslavnějších tragédií W. Shakespeara Král Lear.
Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu hl. m. Prahy, proto je cena nízká a za
všechna představení zaplatili žáci pouze
430 Kč, tato cena zůstává i v příštím roce.
Chtěla bych proto přizvat další žáky 2. stupně
do řad divadel na další příští školní rok. Budete
mít možnost přihlásit se do konce září.
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Indiáni Severní Ameriky
(Skutečnost a sen)

Jitka Stoklasová, učitelka ZŠ

Dopravní hřiště
V průběhu školního roku měly 4. a 5. třídy
navštívit čtyřikrát dopravní hřiště při ZŠ
Glowackého v Bohnicích.
Podzimní návštěva měla mít praktický ráz. Děti
si zopakovaly dopravní značky a pod vedením
dopravních policistů si prošly dopravní hřiště
a různé situace, které je zde mohou potkat.
Kvůli nedostatku času však nedošlo na praktický nácvik dovedností.
Zimní návštěvy byly věnovány teorii – dopravním značkám, pravidlům silničního provozu
a modelovým situacím. Výuka probíhala v nové
učebně vybavené interaktivní tabulí. Pomocí
tabule a hlasovacího zařízení si děti otestovaly,
jaké jsou jejich znalosti dané problematiky.
Poslední návštěva hřiště byla naplánována na
začátek června. Děti se těšily, že konečně budou
moci ukázat své dovednosti. Z důvodu povodní
však byla výuka na dopravním hřišti odvolána.
Je škoda, že se letos děti k jízdě na kole moc
nedostaly. Věřím, že příští rok to bude lepší.
Hřiště je pěkné, dobře vybavené a nápadité.
Pro děti je to ideální místo, kde se mohou učit
pravidla silničního provozu a ovládání kola
v bezpečí před auty.

Šárka Ohlídalová, třídní učitelka 4.A
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Pohádková stezka
Naše třída vymyslela pro mrňousky ze školky ke
Dni dětí „Pohádkovou stezku“. Ve školce se
objevilo plno pohádkových bytostí, u kterých se
plnily různé úkoly. U Šípkové Růženky děti hledaly ukrytou růžičku, u Harryho Pottera se kouzlilo, u nevěsty se vybíraly perličky z truhličky,
u víly skákaly děti po kamenech, u ducha se
hrála kimovka, pekařka zase dávala dětem
ochutnat různé pečivo, u lišky s Budulínkem se
přenášel hrášek. Také děti pomohly loupežníkovi
sesbírat jeho lup, vodníkovi u rybníka chytat
ryby a spoustu dalších aktivit. Bavila nás nejen
příprava kostýmů, ale těšili jsme se i na
miloučké děti, se kterými jsme si hráli. A určitě
se to líbilo i jim, protože se pořád smály
a mávaly nám.
Žáci 5.A

Zprávy z Ďáblic

Zpívání ve škole
Všichni milovníci zpěvu, kterým nestačí jen
hudební výchova v rámci výuky, měli tento rok
možnost přijít si pravidelně zazpívat do školního
pěveckého sboru. ZŠ ho otevírala již popáté.
Sbor není výběrový, chodit může každý. Jako
vloni, stejně i letos byly děti rozděleny na
mladší a starší žáky, aby mohl být zpíván repertoár zábavný pro každého. Mimo samotného
zpěvu se děti učí správně stát a především
správně dýchat. Součástí je i hlasová výchova
a hry k rozvoji rytmického cítění. Sborečky byly
vždy v úterý. V seznamu písniček byste našli
lidové písně, ale především písně umělé. Starší
děti se zabývaly operkou od Z. Svěráka
a J. Uhlíře. I když letos bylo vystoupení méně
než obvykle, sbor většinou vystupuje na vánočních besídkách a jiných akcích školy – letos
např. na vernisáži obrazů Tomáše Janouška.
Děti s chutí vede paní učitelka Anna Esterlová
(Součková). Sbor je naplánován i na příští rok,
pokud by měl někdo zájem se přidat, je srdečně
zván.
Anna Esterlová, učitelka ZŠ

Prvňáčci s družinou v Mirakulu
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Brzy po obědě ve středu 12. června nasedlo
40 prvňáčků do přistaveného autobusu, aby
prožilo dobrodružné odpoledne v zábavně
naučném parku Mirakulum nedaleko Prahy
v Milovicích. S sebou v batůžku kromě svačinky
a nezbytného kapesného měly děti také
baterku, aby mohly prozkoumat všechny místní
tajemné chodby a zákoutí. Ve třech skupinách
se snažily vyzkoušet vše, co Mirakulum nabízí.
A tak jsme se postupně vystřídali na obrovské
skákací trampolíně, v lanovém centru, prozkoumali podzemní bludiště i nedaleký hrad, také
jsme si vyzkoušeli atrakce v Pigilendu. Přitom
všem jsme nezapomněli sníst svačinky, které
jsme měli přichystané od maminek. Pitný režim
byl zajištěn z fondu školní družiny. Před návratem domů jsme si všichni pochutnávali na
výborné zmrzlině, která nám chutnala o to víc,
když jsme od paní zmrzlinářky uslyšeli pochvalu
za naše slušné chování a nakupování.
Ačkoliv jsme v Mirakulu pobyli více než tři

hodiny, nestačili jsme si vyzkoušet a dostatečně
užít všechny atrakce, které zábavní park nabízí.
Rodičům můžeme Mirakulum doporučit
jako dobrý tip na rodinný výlet –
www.mirakulum.cz.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kteří nám zajištěním autobusu umožnili
v závěru školního roku uskutečnit takovýto
krásný výlet.
Vychovatelky 1. tříd ŠD

Sportovní soutěže našich žáků
Každým rokem probíhají sportovní soutěže
a turnaje pořádané DDM Prahy 8. Naše škola se
každoročně těchto soutěží účastní, často i s velkými úspěchy. Všechny soutěže jsou vlastně
okresní kola a v minulých letech se nám i podařilo okresní kolo vyhrát a postoupit do kola
krajského. Letošní školní rok proto možná
vypadá jako horší, ale konkurence se zvyšuje
a přece jen sportovní možnosti naší ZŠ –
absence atletického sportoviště, tělocvična
neodpovídající rozměrově pro většinu kolektivních sportů – nás trochu znevýhodňuje.
Nicméně jsme se snažili zúčastnit co nejvíce turnajů, namátkou v kopané, florbalu, basketbalu,
přehazované, vybíjené a dalších. A výsledky?
Opravdu po dlouhých letech bez medaile, ale
čtyři čtvrtá, dvě pátá i šestá místa v konkurenci
čtrnácti škol Prahy 8 jsou velmi dobrá. Navíc
důležitou stránkou těchto turnajů je i sportovní
přístup v duchu fair play a v těch naši žáci
i žákyně jednoznačně obstáli a za to jim patří
náš dík.
Viktor Černohorský, učitel ZŠ

Sportovní den školní družiny
Ve středu 19. června vyrazily děti ze školní družinya školního klubu na místní fotbalové hřiště.
Tam na ně čekalo odpoledne plné soutěží
a dovádění. Děti předvedly své dovednosti ve
slalomu s míčem, hodu na cíl, kopu na branku.
Vzhledem k tomu, že bylo velké horko, nám
správce fotbalového hřiště pustil zavlažování
trávníku, a tak se děti vydováděly i pod vodní
sprškou. Každý se mohl podle své velké žízně
napít točené limonády a nakonec přišla sladká
tečka v podobě kopečkové zmrzliny. Všechny
děti si dovádění užily a ještě dostaly malou
odměnu za své sportovní výkony.

Vychovatelky ŠD

Čarodějnický rej u Tuleňů
Poslední dubnový večer se na vesnicích, ale i ve
městech dosud udržuje zvyk pálení čarodějnic.
Na vyhrazeném místě se postaví hranice a na
její vrchol se umístí čarodějnice – figurína
z dřevěných tyčí a slámy, oblečená do hadrů.
Po setmění se hranice zapálí.
U nás v mateřince by taková akce byla nebezpečná, a tak jsme si tuto tradici oslavili po
svém. V pondělí 29. 4. 2013 ráno se začali do
třídy slétat naši malí čarodějové a čarodějnice
na svých košťatech. Společně jsme se uvítali,
zatančili si čarodějnický rejdovák, prolétli si překážkovou dráhu a pustili se do posilující kouzelné svačiny a nápoje. Pak jsme uspořádali
čarodějnickou módní přehlídku. Povídali jsme si,
jak správná čarodějka či čaroděj vypadá, jaká
pěstuje zvířátka, bez jakého náčiní se neobejde,
zda je hodná, nebo zlá. Poté jsme si vyzkoušeli,
která čarodějnice nebo čaroděj létá dobře na
koštěti, kdo jak zvládne zamést světničku či
nasbírat jedovaté houbičky a žáby do kouzelného lektvaru. Aby se vše dařilo, nezapomněli
jsme natrénovat spoustu správných zaklínadel.
Na závěr si děti na volné lístky papíru nakreslily
to, čeho se nejvíce bojí – velkého psa za plotem, tmy, sklepa, půdy, bubáka pod postelí. Lístek si vložily do obálky se jménem a poprosily
doma mamku a taťku, aby obálku hodili do plamenů, až se u nich budou pálit čarodějnice.
Třeba spolu s ní shoří i všechen dětský strach.
Dětem se dopoledne moc líbilo, nejvíce dva
opravdové nerezové kotlíky visící na trojnožkách, které nám zapůjčili skauti z Hostivice a se
kterými si děti vyhrály po celý zbytek týdne.

Za třídu Tuleni Lenka a Monika

Keramická dílnička
v mateřské škole
V některých třídách naší MŠ proběhla na jaře
2013 již tradiční keramická dílnička s oblíbenou
lektorkou Helenou Elšíkovou z E-Dílny. Děti tvořily na volné téma a mohly si zvolit, zda výrobek
bude na zavěšení či zda půjde o plastiku. Děti
již věděly, co je čeká, a velice se na keramickou
dílničku těšily. Některé se ptají, kdy se bude
akce znovu opakovat. Keramickou dílničku
organizujeme dvakrát ročně, což rodiče považují
za přiměřené, neboť by měli doma příliš mnoho
výrobků. Takto mají výrobky svých dětí doma

Myslím, že úspěšný, a proto mé poděkování
patří všem zaměstnancům mateřské školy.
Dětem a rodičům přeji krásné a pohodové
prázdniny. A opět v září na shledanou, budeme
se všichni těšit.

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Alena Rejzková, učitelka ze třídy BERUŠKY

Konec školního roku
v mateřské škole
V posledních měsících tohoto školního roku
proběhla v naší mateřské škole celá řada akcí.
Jako jednu z velmi vydařených bych zmínila Den
dětí, který v mateřské škole proběhl ve spolupráci s žáky třídy 5.A ze základní školy.
Starší děti si pro své mladší kamarády připravily
dopoledne s názvem „Pohádková stezka“.
Úderem deváté hodiny se na nádvoří mateřské
školy objevil hlouček pohádkových bytostí –
například loupežník, vodník, čert, anděl, princezny, dokonce i liška s Budulínkem.
Děti z 5. třídy měly dokonale nachystané kostýmy i rekvizity a pro své malé kamarády připraveno mnoho úkolů. Malé děti v mateřské škole
tak strávily pěkné pohádkové dopoledne.
A proto dětem z 5. třídy a jejich třídní učitelce
Haně Kostelníkové patří naše velké poděkování.
Dále proběhly i celodenní výlety – do zábavního
areálu „Pohádkový hrad“ v Milovicích a Pony
parku v Měšicích. Bohužel nám počasí tak
úplně nevyšlo, ale i přes déšť si děti z výletů
odvezly pěkný zážitek.
Školní rok 2012/2013 je za námi. A jaký byl?

Školka v přírodě
V letošním roce jsme vyjeli s předškoláky na
školku v přírodě ve třetím týdnu v červnu.
Krásné prostředí Benecka jsme měli prosluněné
celou dobu pobytu, takže si přírodu a vzduch
mohly děti užívat od rána do večera.
Sportovní a lesní hry se střídaly s výlety do
okolí. Poslední den děti prošly po skupinkách
vyznačenou trasu lesem s plněním úkolů na stanovištích a nalezením skřítka Beňáska, v úžasném převleku paní učitelky Marcely. Ukončením
lesní bojovky bylo nalezení pokladu od skřítka.
Vzpomínat děti jistě budou i na pyžamovou
párty s tancem a pohárem, výlet a výstup na
rozhlednu Žalý a jízdu na koni v rámci celodenního výletu na HUCUL FARMU. Nezapomenutelným zážitkem pro naši třídu bylo neobyčejné
setkání se srnkou, která se při našich hrách na
louce přišla pást až k nám. Dlouhou dobu jsme
si užívali její důvěru a blízkost na dosah ruky.
Celý pobyt daleko od maminek nesly děti statečně. Na stýskání neměly přes den čas a usínání večer po pohádce probíhalo kromě
chvilkových slziček u pár dětí v klidu a bez
problémů. Děti dobře zvládly cestování i společné bydlení na pokojích.

Po pěti dnech sluníčka, kamarádů a zážitků se
už ale moc těšily domů, protože i když bylo
dobře, u maminky je nejlépe.

Iveta Fraňková, vedoucí školky v přírodě

Loučení s předškoláky
Ve středu 12. 6. na zahradě mateřské školy proběhla již tradiční akce rozloučení s našimi předškoláky. V letošním roce bylo celkem sedmdesát
dva předškolních dětí, které již v září nastoupí
do prvních tříd základní školy. Jednalo se o děti
ze tříd Slůňat, Ptáčků, Koťat, čtyři děti ze třídy
Motýlků a jednoho předškoláka ze třídy
Broučků. Celý program pro naše děti připravil
pan Večerka, kterému bych ráda touto cestou
ještě jednou poděkovala.
Zpestřením tohoto programu bylo klaunské
vystoupení, nechyběla ani sladkost pro děti.
Pan Večerka se chopil moderování celého odpoledne a spolu s dětmi se vyřádil při závěrečné
diskotéce. Myslím, že si to všichni pěkně užili.
Počasí nám přálo, a tak jsme společně s našimi
dětmi strávili příjemné odpoledne. Děti dostaly
pěkné dárky pro vzpomínku na mateřskou
školu. Rodiče na tomto setkání poděkovali za
celoroční práci třídním učitelkám svých dětí.
Závěrem bych ráda dětem popřála úspěšný
vstup do základní školy a jejich rodičům hodně
trpělivosti s malými školáky.
Všem přeji krásné, sluncem zalité prázdniny
plné odpočinku a zábavy.
Věra Dusová

Zprávy z Ďáblic

opravdu na památku umístěné ve vitrínkách.
Pro děti jde o vítané zpestření programu v MŠ.
Věříme, že příští keramickou dílničku uspořádáme na podzim 2013 a na jaře 2014 a všichni
se již nyní těšíme.
Přeji všem krásné prázdniny.

✁

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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Zpráva o průběhu školy
v přírodě
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Školy v přírodě se zúčastnili všichni žáci tříd
II. A a II. C, jejich třídní učitelky Anna Esterlová
a Renata Čuková Podzimková, dva denní vychovatelé, jeden noční vychovatel a zdravotník od
cestovní kanceláře CK ve dnech 8.–14. června.
Proběhla v Českém ráji v penzionu Brada ve
vesničce Brada na úpatí Prachovských skal.
Díky krásnému počasí se škola v přírodě velmi
povedla a podařilo se nám uskutečnit veškeré
plánované výlety. Děti si rozšířily své poznatky
z českého jazyka o osobě Václava Čtvrtka
a jeho knihy Rumcajs, jehož stopy se nacházely
pomalu na každém kroku. Procvičily si i finanční
gramotnost, učily se hospodařit se svým kapesným, platit vstupné, kupovat a odesílat
pozdravy rodičům. Při honbě za pokladem, stopovací hře a jiných hrách v lese si procvičily své
znalosti z prvouky. Také měly radost ze zdolání
všech turistických výletů, při kterých našlapaly
25 km. Podařilo se jim také vyrobit velmi pěkné
masky z dovezeného materiálu na téma Rumcajs a loupežníci. Zasoutěžily si při sportovní
olympiádě a naučily se hrát novou míčovou hru
– přehazovanou.
Pobyt se všem líbil a domů jsme se vraceli
zdraví a spokojení.
Renata Čuková Podzimková

Prvňáčci na škole v přírodě
My prvňáčci (I. A, I. B, I. C) jsme se v květnu
vypravili do říše pohádek do Albrechtic, pensionu Permon v Jizerských horách, kde nás přivítal pan král s královnou a se svojí družinou.
A jelikož jsme se ocitli v pohádkové říši, každý
den jsme se probudili do jiné pohádky, kde jsme
plnili všelijaké úkoly a hráli různé hry. Každý
večer jsme se všichni převlékli za princezny, prince, rytíře, paní učitelky za dvorní dámy,
a vyčkávali jsme příchodu pana krále, který nás
vždy pochválil za splněné úkoly. Na naší škole
v přírodě nechyběl ani dvorní bál, výlet do
výrobny hraček Detoa Albrechtice, bojovka, kde
děti hledaly poklad, který ukryl drak ve své
skrýši. I přes nepříznivé počasí jsme každý den
obuli holínky, oblékli pláštěnky a vyrazili plnit
zadané úkoly a prozkoumávat okolí. V lese jsme
postavili domečky pro pohádkové skřítky, aby se
měli před deštěm kam schovat. Naši školu v přírodě jsme zakončili návštěvou pohádkového
hradu Staré Hrady, kde nás učila létat na koštěti
krásná čarodějka, která nás rovněž provedla
celým hradem. Děti jsme domů přivezli zdravé
a určitě spokojené, protože jsme se měli všichni
prostě pohádkově. A už se těšíme na další dobrodružství v příštím školním roce.

třídní učitelky prvních tříd

III.A byla na škole v přírodě
u Stráže nad Nežárkou –
Fähnrichův mlýn
Postřehy a hodnocení žáků – vybráno ze
slohových prací žáků.
F. Beran: Nejvíc se mi líbila bojovka v noci, kde
jsme hledali zvířátka, kterým svítily oči. Někde
byla i auta se svítícími světly. Podepsali jsme se
u moudré sovy, šli jsme se podívat na souhvězdí
Velký vůz. Pak jsme šli zase spát.
J. Bukáček: Líbilo se mi, že jsme si mohli vybrat
snídani.
B. Nedvědová: Líbilo se mi, jak nám svítilo sluníčko. Pokoje byly také hezké.
T. Polívková: Moc se mi líbila trampolína na
dvoře. Zajímavá také byla výroba masek ze
sádrových obvazů a jejich malování a zdobení.
N. Domdjoni: Na škole v přírodě se mi líbila hra,
kdy jsme si museli zapamatovat předměty po
cestě, přejít most poslepu a pak poznávat
rostliny.
S. Ševid: Líbil se mi zámek Emy Destinnové
s tajemnou komnatou, kde byl kostlivec, kterému E. Destinnová říkala Ivánku, s tajnou
chodbou k Nežárce.
M. Neradilková: Ze školy v přírodě bych si chtěla
zapamatovat Červenou Lhotu, muzeum v Jindřichově Hradci s největším pohyblivým betlémem
na světě.
A. Vilímová: Po zábavné hře jsme se přesunuli
k jezírku, kde jsme poslouchali žabí
orchestr.
A. Prokopová: Na cestě domů jsme se
ještě zastavili v Táboře v nové ZOO.

Veškeré informace
týkající se ZŠ i MŠ
najdete na
www.skoladablice.cz

V rámci projektu Comenius se u nás v Ďáblicích
od 5. do 15. června 2013 uskutečnila návštěva
francouzských studentů. Celé to začalo obyčejným dopisováním se studenty naší partnerské
francouzské školy. Po pár měsících nám pan učitel Besskó sdělil, že Francouzi přijedou až k nám
do Prahy, a to na celých deset dní! Popadla nás
doslova euforie. Avšak po pár minutách jsme si
položili pár zásadních otázek – jak se s nimi
domluvíme, o čem s nimi budeme mluvit!?
Následovaly další a další, prostě zachvátil nás
chaos myšlenek a pocitů.
Když konečně dorazili, byli jsme zprvu mírně
zmatení. Jazyková bariéra byla větší, než jsme
čekali. Nikdo nevěděl, o čem se se svým
„kamarádem na dopisování“ bavit. Myslím, že
jsme zjistili, že anglicky zase tak dokonale
neumíme, tudíž že se nesmíme pouštět do větších projevů. Francouzské kamarády jsme ubytovali u sebe doma a vyrazili zpět do školy na
odpolední program. Byla to vlastně taková
seznamovací hra.
Další den se už naše bariéra trochu prolomila
a začali jsme se bavit nejen se „svými“ kamarády. Rozdělili nás do skupinek a hráli jsme
velké Člověče, nezlob se. Najednou se rozproudila řeč. Avšak lépe se nám povídalo ve skupinkách.
Sportovní dopoledne, které se konalo další den,
nás spojilo ještě více než akce předešlého dne.
Naučilo nás týmové spolupráci a komunikaci.
Poznali jsme také nové sporty, které se hrají
spíše v Británii, ale u nás nejsou tak populární
(např. kriket). I přesto jsme se velice pobavili.
Následoval výlet do Zoo, který se opravdu

povedl. Všichni jsme se bavili a naučili se i pár
„pěkných“ slovíček z druhého jazyka.
Dlouho jsme přemýšleli, kam své kamarády vezmeme na nedělní rodinný výlet. Všichni jsme
připravili pestrý program a našim francouzským
přátelům se jistě líbil.
Začali jsme připravovat společné divadelní představení. Vystoupení mělo být slavnostním
zakončením první části našeho projektu.
Z počátku jsme mysleli, že to bude velice lehké,
přijít na podium, něco zabreptat a zase odejít.
Ale pak se objevily první komplikace. Ty jsme
naštěstí hravě vyřešili, hlavně díky paní Juliettě,
což je učitelka z francouzské polovičky projektu,
která nám všechno vysvětlila, poupravila výslovnost a všechny výstupy a scénky pěkně pospojovala dohromady.
Velký den se naplnil. První představení jsme
hráli dopoledne pro své spolužáky a učitele.
Odpoledne se na nás přišli podívat naši rodiče
a doufáme, že se všem představení líbilo. Večer
byl zakončen závěrečnou diskotékou. Všechny
to moc bavilo a přibylo i kamarádských párů.
A pak nastalo loučení. Bylo to moc dojemné,
ale museli jsme se s tím smířit. Snad se takhle
povede i naše návštěva ve Francii!
Kdybychom to měli shrnout, pak tento projekt
nám určitě pomohl ve vylepšení angličtiny (pár
frází jsme se samozřejmě přiučili i ve francouzštině), ale hlavně jsme získali nové kamarády.
A na závěr jedno velké poděkování:
Klobouk dolů, pane učiteli Besskó!
Díky Vám jsme plní zážitků a nových zkušeností.
Díky Vaší aktivitě, zájmu a nadšení jsme poznali
nové přátele a jinou kulturu. Naučili jsme se
spolupracovat. Bavilo nás to a – snad to neříkáme jen za sedmáky, ale za všechny – podobnou akci bychom si rádi určitě někdy
zopakovali.
Matěj Bouček a Monika Nedošínská,
žáci 7. třídy ZŠ

Naši francouzští přátelé
Čekali jsme na ně dlouho. Dychtivě jsme očekávali, kdy přijedou. Těšili jsme se, že konečně
poznáme naše francouzské přátele, trochu jsme
se báli, že nebudou takoví, jak je známe
z dopisů. Bylo odpoledne 5. června a my čekali
před školou. Zrovna když jsem si sedla, někdo
začal křičet: „Je tu autobus!“ a všichni jsme se
rozeběhli je přivítat.

Zprávy z Ďáblic

Návštěva
francouzských
studentů

Dále následovalo deset úžasných, jedinečných
a nezapomenutelných dní. Nejen, že jsme
poznali lépe své osobní přátele, ale i další
Francouze a Francouzky.

Někteří z nás bohužel neměli takové štěstí
a jejich francouzští přátelé se ukázali jako utržení ze řetězu, kteří s projektem neměli nic společného (kupodivu se zrovna tyto případy loučily
nejemocionálněji). Já takovou smůlu neměla,
Alice se ukázala jako („kupodivu“) lepší a slušnější než já (to si o českých studentech tedy
pomyslí, zvlášť když někdo takový schytá mě).
Nelze ale popřít, že chvílemi byli všichni rádi za
cokoliv, kde nebyl žádný projekt, žádní Francouzi, žádný Martinů. Ale toho se nebojte, tohle
hold k takovýmto projektům patří (v překladu to
znamená, že naše francouzské přátele máme
stejně rádi).
A co teď? Když už zmizeli někam do Francie
a pryč jsou? Nezbývá jim než čekat, než čeští
studenti (to jsme kupodivu my!) za nimi do
Francie přijedou...
Jana Hrádková, žákyně ZŠ
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Sportovní den
v pátek 7. června
na hřišti SK Ďáblice
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Návštěva pražské Zoo 8. června

Francouzští studenti
u nás doma
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I v naší rodině byla ubytována dívka z Francie.
Než měla slečna dorazit k nám do rodiny,
samozřejmě jsme měli velké obavy, aby se dívce
u nás líbilo, chutnalo jí naše jídlo, zvykla si na
náš rodinný rytmus, rozuměla si s našimi dětmi
a s námi a dokázali jsme se na všem domluvit,
byť oba s manželem mluvíme anglicky. Měli
jsme veliké štěstí, neboť u nás byla ubytována
patnáctiletá slečna jménem Pema, která je
neobyčejně chytrá, milá, komunikativní, přizpůsobivá a do naší rodiny zapadla skvěle, takže
po pár dnech jsme měli pocit, že s námi bydlí
celý život. Zažili jsme spolu spoustu legrace,
dozvěděli jsme se zajímavosti z její rodiny,
o francouzském školství, o městě Aix-en-Provence, ve kterém bydlí. Celých deset dní naše
děti komunikovaly anglicky, včetně nás, což bylo
nejenom pro ně obrovským přínosem. Loučení
bylo velice smutné, všichni jsme se doma
shodli, že bychom si Pemu nejraději nechali
navždycky. Jedinou útěchou byl příslib, že Pema
určitě přiletí příští prázdniny, stráví u nás několik dní a poté všichni odletíme do Francie, kde
s námi Pema procestuje část jižní Francie, oblast
okolo Aix-en-Provence. Dovolila bych si tímto
ještě jednou poděkovat panu učiteli Besskovi za
tento projekt, který byl určitě nejenom pro naši
rodinu velkým přínosem a novou zkušeností,
která nás obohatila. Věřím, že moje děti získaly
novou kamarádku, se kterou budou i v budoucnu nadále komunikovat anglicky, což byl také
záměr celého projektu.
rodina Novotných

Výlet do Poličky 11. června

Práce na projektu v průběhu
deseti červnových dnů

Ve středu 5. června k nám přijela milá návštěva
z Francie z Provence – dvě francouzské studentky Ella a Lena. Hned první večer jsme si je
oblíbili a snažili se naší lámanou angličtinou
něco o sobě navzájem dozvědět. Strávily u nás
deset dní a za tu dobu se dcera krásně rozmluvila a neměla žádný problém s komunikací.
Závěrečné vystoupení bylo „třešničkou na
dortu“ – ani jsem nechtěla věřit, že to takhle
krásně a plynule anglicky mluví naše české děti.
Je úžasné, že v dnešní době jsou takovéto možnosti a že je využila i naše škola. Myslím, že
tato zkušenost byla přínosná nejen pro naše
děti, ale i pro nás.
Jinak chod naší domácnosti pobyt studentek
nijak výrazně nezatížil – s manželem jsme chodili do práce, tak jako vždy. Po celý den měli
studenti zajištěný program a přicházeli domů
až na večeři, pouze jsem uvařila dvě porce navíc
a ráno připravila svačiny.
Dcera se už moc těší, až v příštím školním roce
navštíví své nové kamarády a kamarádky u nich
doma v Aix-en-Provence, protože už teď se jí
po nich moc stýská.
Dagmar Hájková

Procházka Prahou v sobotu 8. června
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Návštěva z Aix-en-Provence

Neděle 9. června
v ďáblických rodinách

Diskotéka v pátek14. června

Odjezd francouzských studentů
v sobotu 15. června
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Rozhovor...
‘Hello, can we ask you any questions, please?‘
‘OK.‘
‘What s your name?‘
‘Pema.‘
‘How old are you?‘
‘I am 15.‘
‘Where do you live?‘
‘In Aix-en-Provence.‘
‘Do you like our food?‘
‘Sometimes.‘
‘What did you see in Prague?‘
‘We were at the Clock Tower, the Charles
Bridge and shopping malls.‘
‘What do you want to see?‘
‘The Prague Castle.‘
‘Do you like our school?‘
‘Yes.‘
‘Thank you, bye.‘
‘Bye.‘
Standa, David, Radka, žáci 9. třídy ZŠ

Vystoupení českých
a francouzských studentů
v sále Základní školy
14. června

Bohuslav Martinů –
most mezi kulturami
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V pátek 14. 6. 2013, jeden den před odjezdem
francouzských přátel a po téměř roce zkoušek
a nácviků, proběhlo závěrečné vystoupení
v divadelním sále naší školy. Celkem byla odehrána tři představení – jedno pro žáky druhého
stupně a učitele v dopoledních hodinách, další
dvě v odpoledních hodinách pro rodiče, kamarády a veřejnost. Divadelní hru zahájil hrou na
klavír náš bývalý žák, Nikita Carulkov, jakožto
hostující herec. Poté čeští a francouzští žáci
zazpívali společně písně Bohuslava Martinů.
Posléze publikum mohlo zhlédnout zajímavé
scény ze života Bohuslava Martinů od jeho
narození, přes rané dětství po období 2. světové
války, kdy Martinů se svou ženou Charlotte
utekli před nacistickou německou armádou do
Aix-en-Provence na jihu Francie (právě v tomto
městě sídlí naše partnerská škola), doufajíce, že
odjedou lodí do USA. Všichni účinkující vynaložili nesmírné úsilí po celý rok při odpoledních
zkouškách a taktéž po dobu celých deset dní,
v kterých naši francouzští partneři byli u nás.
Zkoušky trvaly dlouho, žáci museli reagovat na
nové instrukce a samozřejmě komunikovali
v anglickém jazyce. Myslím si, že naši žáci předvedli vynikající výkony a všechna představení
byla úspěšná. Rád bych jim všem vyjádřil vděk
za jejich snahu. Děkuji vám za obrovský
kus práce!
Tamás Besskó
(přel. Hana Ulčarová, zástupkyně ředitelky ZŠ)

Prázdniny v Sovičce

DRAMAŤÁČEK (1,5–4 roky)
čtvrtek 10 hod. (18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15.
8., 22. 8., 29. 8.)
POHYBOVÉ HRÁTKY (1–4 roky)
středa 16:00 hod. (17. 7., 24. 7., 31. 7.)
MALÍ ŠIKULOVÉ – dopoledne bez maminky
(2–6 let) středa 8:30 – 12 hod. (14. 8., 21. 8.,
28. 8.) pátek 8:30 – 12 hod. (12. 7., 19. 7.,
26. 7., 16. 8., 23. 8., 30. 8.)

Registrace na:
centrum-sovicka@seznam.cz.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.centrum-sovicka.com.
Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že předposlední srpnovou sobotu 24. 8. se v Sovičce
uskuteční bohatý program pro děti s překvapením a ani maminky se nudit nebudou. Informace budou uveřejněny na webových
stránkách. A bude to stát za to!
Od července je též možné děti přihlásit na září
do Malých šikulů (nutná včasná registrace –
maminky se již ptají), od září každou středu
a pátek. Začátkem srpna též naleznete na
webových stránkách nový rozvrh na jednotlivé
aktivity od září – přibudou i nové, a to jak pro
nejmenší, tak pro starší děti.
Lucie Veselá

Zprávy z Ďáblic

Léto nám snad už i teplotně začalo, a tak i my
jsme se začali chystat na prázdniny. Začátkem
června jsme se rozloučili s Yamahou a užili si
odpoledne v Sovičce. Všem moc děkuji, sešlo se
nás tolik, že někteří museli postávat i na
chodbě, ale na výkonech dětí to neubralo, byly
fantastické a jsem moc ráda, že Vám a Vašim
dětem můžeme toto umožnit.
A co chystáme na prázdniny?
V prvním srpnovém týdnu (5.–9. 8.) se chystáme na prázdninový pobyt se Sovičkou do
Jizerských hor. Už se moc těšíme. Sovička dokázala naplnit téměř všechny ubytovací prostory
dětičkami navštěvujícími Sovičku. Zůstaly nám
neobsazeny pouze dva pokoje – pokud máte
zájem a chtěli byste s námi vyrazit za zábavou,
pohybem, hrami a karnevalem, neváhejte

a dejte nám co nejdříve vědět. Noví kamarádi
čekají... jedou s námi i ti nejmenší...
Provoz v Sovičce o prázdninách
Sovička bude o prázdninách fungovat v omezeném provozu. Na jednotlivé aktivity je nutné se
zaregistrovat nejpozději do 14. 7. 2013! Lze se
registrovat i na jednotlivé dny. Jednotlivé
hodiny se uskuteční při min. počtu 5 dětí.

Víte kde....
Před nějakou dobou mě oslovila sousedka, že
by bylo dobré mít v Ďáblicích, kde byla hospoda
U Holců plochu na hraní petanku. Pétanque –
hra pocházející z Francie, spočívající v házení
větších kovových koulí co nejblíže cíli, tím je
malá dřevená kulička. Tento sport zvládne
prakticky každý.

Izák a Rebeka
Ve starém Izraeli mělo manželství posvátný charakter a jeho hlavní funkcí bylo zachování rodu.
Izák, syn Abrahámův, dosáhl dospělého věku
a jeho otec vyslal služebníka do země svých
předků, do Mezopotámie, aby tam našel pro
Izáka nevěstu. „Zavazuji tě přísahou při
Hospodinu, abys nebral pro mého syna
ženu z dcer Kenaanců, mezi nimiž sídlím.“
Izák, nositel Božích zaslíbení, nesměl mít za
manželku ženu pocházející z pohanských obyvatel. Židé dbali na to, aby si každý muž vzal
ženu z vyvoleného národa. Služebník po namáhavé cestě doputoval do země Abrahámových
předků a našel studnu, kam ženy chodily čerpat
vodu. Jediná Rebeka ze všech nabídla vodu
nejen služebníkovi, ale napojila i jeho žíznivé
velbloudy. Se vstřícnou pohostinností jej
pozvala do domu svého otce Betúela, aby zde
přenocoval. Služebník dostává ujištění, že
Rebeka je Hospodinem vyvolená dívka. „Požehnán buď, Hospodin, Bůh mého pána Abrahama,
že od něj neodňal své milosrdenství a věrnost

Vhodná plocha pro tuto hru se nyní nabízí
v ulici U Prefy na dětském hřišti, které se
nachází za prostorem zimního bruslení.
Terén pro hru je libovolný, tráva, písek apod.
Na tomto místě je zatravněná plocha a rovněž
pruh z písku. Je zde dost místa pro děti i hráče.
Případní zájemci o tuto hru mohou podat
zprávu na Radnici nebo e-mailem
podatelna@dablice.cz. Jestliže někdo projeví

zájem, navrhnu Radě zakoupení základních
potřeb pro tuto hru. Případné dotazy mi
budou přeposlány.

a vedl mě pravou cestou.“ Rebeka se rozloučila
se svojí rodinou a vydala se na dalekou cestu
do zaslíbené země, aby se stala Izákovou
ženou.
Vztah Izáka k budoucí ženě je vyjádřen stručně
„I zamiloval si ji.“ Uvědomíme si však, že Bible
není povznesena nad lidské city a nepřehlíží je.
Ale snaží se vyjádřit skutečnost, že pravá
láska není jen chvilkovým citovým vzplanutím

nebo pouze touhou přijímat a získávat, ale
především vůle dávat. Je to vědomí – být
zde pro druhého. K lásce patří věrnost, trvalá
náklonnost a úcta. Podle apoštola Pavla
taková láska vydrží, věří, má naději
a vytrvá. (1. list Korintským 13,7)

Izák žehná Jákobovi,
Govert Flinck (1638), Rijksmuseum Amsterdam

Rebeka u studny,
Niccolo Bambini (1651–1736)

Krásné prožití prázdnin
a spoustu krásných zážitků
z dovolených,
přeje Marcel Janek

Renata Wesleyová,
farářka sboru Církve čs. husitské v Ďáblicích
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Angličtina pro seniory
Od loňského září jsem druhým rokem vedla kurz
anglického jazyka pro seniory začátečníky
a bylo mi ctí tuto skupinku učit. Pravidelně chodilo devět pilných žáků, které musím touto cestou pochválit za práci, soustředění a píli, kterou
učení věnovali a ocenit pokroky, které jsem
mohla zaznamenat a kterých, pevně doufám,
jsou si vědomi i oni. Však jsem je každý týden
chválila, a bylo za co. Během roku se jim zvětšila slovní zásoba, naučili se čtyři časy, slovosled
běžné anglické věty, jak formulovat otázku
a zápornou větu, jak se používají v angličtině
příslovce a zájmena. Ach ta gramatika! Téměř
každý týden se učili něco nového, co předtím
neznali. Bilančních a shrnujících hodin nebylo
mnoho. Chtěla bych jim poděkovat za důvěru,
kterou mi dali, a pochválit je za skvělé výkony,
které každý týden předváděli. Pokud jsem jim to
na poslední hodině opomněla říct, dostávají
všichni jedničku s hvězdičkou a mohou se těšit
na příští rok na pokračování kurzu s paní Taťjanou Zapletalovou. Pokud by se chtěl někdo
nový ke skupince připojit, ať se obrátí na
sociální komisi, tel. č. 728 227 384, e-mail:
socialni.komise@dablice.cz.
Karolina Kovtun, lektorka

a Rajce.net jim otevřelo další možnosti, jak být
častěji v kontaktu se svými blízkými, kamarády
a přáteli, jak s nimi sdílet své zájmy, fotky svých
zážitků nebo fotky vlastnoručních prací. Kromě
toho, že se tito studenti něco nového naučili,
mnoho z nich ztratilo díky návštěvám kurzu
počáteční obavy z počítačů.
Dle mého názoru zapojení seniorů do oblasti
užívání osobních počítačů je přínosem nejen
pro jejich okolí, ale především pro ně samotné.
Dovednost práce s počítačem může pro ně znamenat rovněž rozvoj a udržování vlastní osobnosti i mentální svěžesti.
A právě jejich blízcí, potomci, by měli seniory
motivovat k využívání počítače a vysvětlit jim
výhody, které jsou spojeny s jejich každodenním
užíváním a samozřejmě je i finančně podpořit
při nákupu notebooku. I vaši rodiče si zaslouží
být cool a jít s dobou!
Tímto článkem bych opět ráda oslovila všechny
ty, kterým je přes 60 let a měli by zájem účastnit se našich kurzů. Přihlaste se na Počítačové
kurzy pro seniory-začátečníky a otevřou se vám
nové možnosti. Při nástupu do kurzu se nepředpokládají žádné vstupní znalosti, proto nemusíte mít obavy z přílišné obtížnosti. Názorně
a krok za krokem se budete seznamovat se
základy práce na počítači, naučíte se vytvářet
a ukládat svá data, spouštět programy, naučíte
se pracovat s internetem a komunikovat jeho
prostřednictvím.
Po krátké prázdninové přestávce se kurzy rozběhnou znovu v říjnu letošního roku a to jak
pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Kontakt:
socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384.

Taťjana Zapletalová, vedoucí kurzu

I vaši rodiče si zaslouží být
cool a jít s dobou!
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A máme za sebou další školní rok – uběhl
nesmírně rychle! I když jsme se v jeho průběhu
setkali s určitými technickými a organizačními
problémy, myslím si, že jsme to všichni zvládli
na jedničku.
Na začátku letošního Počítačového kurzu pro
seniory, kde se sešli všichni již stálí účastnici, se
nejprve opakovalo to, co se studenti naučili
v předchozích obdobích a postupně se k tomu
začala přidávat i nová látka, která se intenzivně
procvičovala pro co nejlepší zapamatování.
Námaha a píle účastníků kurzu přinesly své
výsledky a ke konci školního roku už každý bravurně zvládal psaní a přijímání e-mailových
zpráv, vyhledávání informací na internetu, psaní
a kopírování textu a obrázků do Wordu, úpravu
fotografií, vytváření blahopřání k jakýmkoliv příležitostem a jejich odesílání e-mailovou poštou.
Někteří studenti dokonce projevili zájem se
naučit tvorbu koláže a krátkých filmů z fotografií s přidáním hudby a mohu konstatovat, že byli
velice úspěšní. Použití USB flash disku nebo
vypalování CD se stalo pro studenty běžnou
rutinou. Seznámení s programy Skype

Zpráva o rehabilitačním
cvičení seniorů
I letos probíhalo rehabilitační cvičení zaměřené
na seniory, kteří nemohou docházet na běžné
cvičení kvůli bolestem páteře, kloubů a problémům s chůzí. Pro velký zájem se cvičilo v Obecním domě opět ve dvou termínech, v pondělí
a v úterý od 17 hodin. Pondělní lekce se konaly
pod vedením rehabilitační lékařky MUDr. Petry
Sládkové, úterní cvičení vedla fyzioterapeutka
Bc. Naďa Zikmundová.
Při cvičení jsme se soustřeďovali na kvalitu prováděných cviků. Na začátku každé lekce jsme se
rozcvičovali s důrazem na uvolnění zad a kořenových kloubů. Poté následovalo individuálně
zaměřené cvičení, při kterém se lektorky zaměřovaly na konkrétní aktuální zdravotní prob-

lémy. Na závěr jsme všechny cviky zopakovali
a každý cvičenec se dozvěděl, co je pro něj nejvhodnější k domácímu procvičování. Všechna
snaha lektorek by totiž byla marná, kdyby
senioři úžasně nespolupracovali a necvičili
doma podle instrukcí. Sebedokonalejší rehabilitační přístupy, které se provádějí jen jednou
týdně, nemají valný smysl, pokud člověk pravidelně necvičí doma.
Senioři během roku vytvořili přátelské a milé
prostředí, kam jsem se těšila i proto, že jsem se
třeba dozvěděla zase nějaký nový osvědčený
recept.
Cvičení budou pokračovat od října 2013, termíny prvních hodin upřesníme v září. Kapacita
je sice limitovaná, ale případní zájemci se
mohou informovat na tel.: 605 724 506 nebo
e-mailem petra@sladkova.eu. Těšíme se na Vás.

Petra Sládková, lektorka

Plavání pro seniory
Sociální komise poskytuje příspěvek na plaveckou permanentku seniorům, kteří chodí pravidelně plavat. Zájemci o tento příspěvek se
mohou přihlásit na tel. č. 728 227 384 nebo
e-mailem: socialni.komise@dablice.cz.

Cvičení Tai Chi
v Ďáblicích skončí?
Celou jednu sezónu docházím s dalšími seniorkami a jedním seniorem pravidelně vždy
v pátek dopoledne do Obecního domu na cvičení Tai Chi, které vedou manželé Iva a Karel
Lhotští. Vytvářejí nám svým přístupem při cvičení úžasnou atmosféru a moc se nám takové
cvičení zamlouvá, neboť spočívá, jak mnozí
vědí, nejen ve fyzickém, ale i psychickém uvolnění, které potom následně uzdravuje duši
a tělo. Nyní jsme se dozvěděli, že by cvičení
mělo skončit. Je to pro nás nedobrá zpráva, ale
důvody jsou závažné a tak nezbývá, než manželům Lhotským moc poděkovat.
Rádi bychom pokračovali ve cvičení
i nadále, a dovolujeme si oslovit čtenáře
Ďáblického zpravodaje, zda by nevěděli
o někom, kdo by byl ochoten ujmout se
od září vedení skupiny seniorů cvičících
Tai Chi v Ďáblicích.
Své podnětyprosím předejte paní Barbaře
Tranové ze sociální komise. Spojení:
socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384.

Tatjana Dohnalová
Hledáme fotografie kopce Ládví, okolí
kolem hvězdárny a pod hvězdárnou na
východní straně z 60. a 70. let, kdy
nebyl kopec zarostlý neproniknutelnou
džunglí, ale tvořil i ze strany od Ďáblické
ulice krásnou dominantu na vrcholu
s hvězdárnou a s další kupolí na svahu
kopce. Prosíme občany, zda by nezapůjčili takové fotografie ze svého archivu,
po oskenování je vrátíme.

Revitalizace toku přírodě blízkým
způsobem
Městská část Praha-Ďáblice a Praha-Čakovice
připravují projekt revitalizaci Mratínského
potoka v úseku od pramene v ďáblických polích
po hranici Hlavního města Prahy, a to v celkové
délce 5,6 km. Cílem projektu je sanace současného nevyhovujícího ekologického stavu toku,
ve vybraných částech zpřístupnění a zvýšení
rekreační atraktivity toku a přilehlých břehů.
V neposlední řadě má projekt příznivý vliv na
snížení rizika povodní. Pro tento záměr se
v současné době zpracovává dokumentace ve
stupni studie proveditelnosti.
Připravovaný návrh revitalizace se skládá
z následujících opatření (ve směru proti
proudu toku)
Úsek mezi Čakovicemi a Miškovicemi, charakteristický zahloubeným napřímeným korytem se
souvislým opevněním dna, bude revitalizován.
Opevnění dlažbou či betonovými panely bude
odstraněno, dno koryta bude rozšířeno, stabilizováno a sklony svahů zmírněny. Podél Mratínského potoka bude vytvořen širší meandrující
pás s přirozeným členitým dnem, doplněný souvislým pásem vegetace na březích a jejich okolí.
Lokální rozlivy při povodni jsou v současnosti
způsobeny především dvěma nekapacitními
mosty. Ty budou příslušně rekonstruovány.
V centrální části Čakovic dojde k lepšímu propojení toku se Zámeckým parkem, bude odstraněna zámecká zeď, rozšířeno dno koryta,
umožněn přístup k toku. Břehy budou stabilizovány gabionovou konstrukcí. Současně s revitalizací toku bude zřízen dosud chybějící průchod
pod železničním mostem a doplněna lávka přes
tok za Globusem.
Na území Ďáblic
spočívá návrh revitalizace toku ve zmírnění
sklonu svahů, rozčlenění dna koryta kameny,
doplnění vegetací. Podél toku by vznikl souvislý
pás zeleně, v některých místech doplněný

o tůně, lávky a další prvky. Součástí návrhů je
i revitalizace prameniště. Dále je připravován
chybějící podchod pro pěší v místě křížení toku
s proseckou radiálou – ulice Cínovecká (dálniční
most), která velmi násilně přerušila původní
cesty, které spojovaly obě části Ďáblic. V celém
řešeném úseku Mratínského potoka bude
navrhována stezka, umožňující pohyb pěších
a cyklistů v ose Labe – Miškovice – Čakovice –
Ďáblice – a dále buďto směr Troja – Stromovka
nebo směr Draháňská rokle a navazující rekreační oblasti na sever po proudu či na protějším
břehu Vltavy (Šárka, Tiché údolí atp.).
Historie
Zájemce o historii našeho okolí a o historii Mratínského potoka jako nejvýznamnějšího přítoku
Labe na sever o Prahy si dovolím upozornit na
knihu „Povodí Mratínského potoka a jeho
okolí“, vydanou v r. 2006 svazkem obcí Region
Povodí Mratínského potoka. Ďáblickou část
toku příštím generacím popsal starousedlíkům
dobře známý zastupitel a kronikář PhDr. Miloslav Wimmer. Děkuji mu tímto za jeho dlouholetou prospěšnou práci pro obec.
Současnost
Podrobné informace k projektu jsou dostupné
na internetových stránkách MČ Praha-Ďáblice
www.dablice.cz/mratinskypotok.
Miloš Růžička

Mratínský potok
v datech
Na území Prahy je evidováno devadesát devět
drobných vodních toků o celkové délce 338 km.
Velkou většinu tvoří přítoky Vltavy (například
Botič, Rokytka, Šárecký potok, Motolský potok,
Drahaňský potok). Pouze deset toků odvádí své
vody do Labe. Z nich nejvýznamnější je bezesporu potok Mratínský, jehož horní tok od pramene až po soutok s Třeboradickým potokem, je
podle historického mlýna někdy označován jako
Červenomlýnský potok. Řidčeji je též označován
jako potok Ďáblický. Potok pramení v severní
části Ďáblic a po patnácti kilometrech se u Kostelce n. L. vlévá do Labe. Plocha jeho povodí
činí 174 km2. Průměrný průtok potoka je
0,1 m3. Potok je též rybářským revírem a to od
soutoku s Líbeznickým potokem v obci Mratín
až k pramenům. K revíru patří i tři nádrže: nádrž
v Hovorčovicích, zámecký rybník v Čakovicích
a cukrovarský rybník v Čakovicích. Pro Ďáblice
je významné, že takřka celý jejich katastr je
odvodňován právě touto vodotečí. Kvalita vody
na horním toku Mratínského potoka se výrazně
zlepšila po vybudování splaškové kanalizace
v letech 1991–1995, do této doby byla čistota
vody více než špatná.
Jan Havrda

Zprávy z Ďáblic

Mratínský potok –
s úctou k životu,
s úctou k vodě
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Velká většina našich toků pramení v lesích.
Prameny dochované ve volné krajině jsou
poměrně vzácné. Pokud se na jednom místě
vyskytuje více pramenů z téhož podzemního
zdroje, označuje se místo jako prameniště. Prameniště Mratínského potoka se skládá ze tří
hlavních pramenů, které jímají vodu z jednotlivých svahů vlastní pramenné pánve, která se
nalézá na území mezi historickým jádrem obce
a skládkou. Pramen západní je sycený vodou
stékající od místa zvaného Na skřivánčí, pramen jižní odvádí vody ze svahu Ládví a od
rybníku Parkán a pramen severní je dotován
vodou proudící z mírného březiněveského
návrší. Existenci tří pramenů dokládá i výskyt
tří pásů hlinitých uloženin, vzniklých v prostředí tekoucí vody, které zachycují podrobné
geologické mapy území.
Dnes potok vytéká z malé vodní nádrže vybudované na západním z pramenů mezi roky
1953–1973. Nevelký rybníček zde byl založen
patrně v druhé polovině padesátých či v průběhu šedesátých let minulého století. Na starších leteckých snímcích Ďáblic (snímkování
probíhalo v roce 1938 a 1953) a na historických mapách žádná vodní plocha v tomto prostoru není patrná. Zobrazeny jsou pouze pole,
sad a zahrady, které patřily k hospodářskému
zázemí křížovnické rezidence (zámečku).
V současnosti je do nádrže svedena voda
potrubím. Zmíněné potrubí přivádí vodu ze
západní části pramenné pánve, jejíž horní
okraj se nachází na nízkém pozvolném hřbítku
zvaném Na skřivánčí. Nevýrazný hřbet s nadmořskou výškou 307 metrů n. m. však tvoří
rozvodí dvou největších českých řek Labe
a Vltavy. Veškerá voda stékající od tohoto
místa směrem k západu směřuje do Vltavy.
Součástí prameniště byla v minulosti i drobná
vodoteč, která odváděla vodu ze severovýchodních svahů Ládví. Tato vodoteč, která je
zobrazena i na historických mapách, byla později přeložena k východu a povrchová voda
v současné době odtéká umělou strouhou,
která směřuje od hospodářských budov ďáblického statku směrem k jihu. Vody z těchto pramenů se stékají před Ďáblickou ulicí. Voda ze
třetího, severního pramene je též svedena do
potrubí. Na povrch se vynořuje nedaleko za
hrází rybníčka, aby se po pár metrech spojila
s vodotečí, která odvodňuje zmíněnou vodní
plochu. Za pramennou oblast Mratínského
potoka nelze tedy pokládat pouze nejbližší,
respektive západní okolí rybníčku, z kterého
potok vytéká. Součástí tohoto prameniště je
též území rozkládající se severním a jižním
směrem od rybníčku. V prostoru prameniště
na nepropustných jílových horninách podzemní voda vytváří souvislou hladinu spodní
vody. Dle hydrogeologického vrtného průzkumu se její hladina pohybuje v hloubce
pouhých 0,8–1,5 m.
Jan Havrda

www.dablicke-rezidence.cz

O archeologii
v Ďáblicích
Málokdo asi ví, že na vrchu Ládví jihozápadně
od Ďáblic se nachází jedno ze dvou nejvýznamnějších nalezišť ze starší doby kamenné (paleolitu) v Praze. Menší archeologický výzkum
v sedmdesátých letech minulého století tu objevil kamenné nástroje z křemenných valounů ze
středního paleolitu (staré kolem 100 000 let),
drobnotvaré pazourkové nástroje z pozdního
paleolitu i mikrolitickou industrii ze střední doby
kamenné (mesolitu). Ovšem prakticky celé
území starých Ďáblic, rozkládajících se pod
Ládvím, lze považovat za jedno rozsáhlé
archeologické naleziště, kde se pod zemí skrývají památky na skoro všechna období pravěku.
Typický „skrčenec“ z konce
pozdní doby
kamenné, nalezený v poli
u Řepné ulice
roku 1993. Tento
urostlý muž byl
pohřben do
rodinné hrobky,
ve které byli už
dříve pohřbeni
jeho příbuzní
(kosti shromážděné za hlavou)

Ty nejstarší a nejznámější pocházejí z cihelny
pana Battisty, jejíž pec a komín dosud stojí
zachované v Prácheňské ulici. V cihelně při
těžbě hlíny od začátku 20. století nacházeli dělníci keramické nádoby a kamenné a kostěné
nástroje převážně z hrobů tzv. skrčenců
z pozdní doby kamenné (kultury jordanovské,
nálevkovitých pohárů, řivnáčské a dalších),
ale i odpad z pravěkých vesnic různého stáří,
a to až do doby bronzové, tj. celkově z období
4000 až 1000 let př. n. l. Další kostrové hroby,
které byly prací v cihelně odkryty, pocházely
např. z doby římského císařství a stěhování
národů, tj. z období germánského osídlení Čech
v prvních pěti stoletích našeho letopočtu.

Ve dvacátých a třicátých letech do cihelny chodili zachraňovat nálezy dva významní pražští
archeologové, lékař Jan Axamit a učitel Eduard
Štorch, budoucí známý spisovatel. Nádoby,
nástroje, zbraně a šperky i jiné pravěké artefakty se později dostaly z jejich osobních
archeologických sbírek do Národního muzea,
kde jsou archeology využívány dodnes.
Objevy pozůstatků po životě našich předchůdců
se však neomezovaly jen na jedno místo. Různé
výkopy a terénní úpravy, především při stavbách
domů, vynášely po celé 20. století na světlo
nové doklady o tom, že pravěcí zemědělci si
velmi oblíbili území dnešních Ďáblic pro kvalitní
půdu, snadnou dostupnost vody a příznivé
klima. Místní občané, a po nich i archeologové,
našli před druhou světovou válkou stopy po
osídlení z konce mladší doby kamenné (neolitu)
v ulicích Ďáblické, Legionářů a U Prefy, zbytky
sídlišť ze starší i mladší doby bronzové (kultur
únětické a knovízské – obě jsou pojmenovány
podle míst prvních důležitých nálezů v 19. století) tamtéž a dokonce i kostrové hroby Keltů,
prvních historicky doložených obyvatel Čech
z mladší doby železné (5. až 1. století př. n. l.)
v ulici Legionářů.
I po válce byly s nejrůznějšími zemními pracemi
odkrývány stále další doklady o hustotě a dlouhodobém pokračování pravěkého osídlení.
O tom svědčí mocné vrstvy hlín a odpadu ze
sídlišť (tzv. kulturní vrstva) z mladší doby bronzové až starší doby železné, dodnes skryté pod
asfaltem v ulicích Kokořínské, Osinalické,
Ke kinu a Šenovské. Pocházejí odtud i ukázky
Pohled na
poslední fázi
záchranného
archeologického
výzkumu před
stavbou domu
v ulici Legionářů
roku 1999

< Pohled na archeologický výzkum mezi Mratínským potokem a Řepnou ulicí v roce 1993.
V popředí kostrové hroby starší únětické kultury
z konce pozdní doby kamenné

Momentka ze
samého začátku
archeologického
výzkumu křižovatky CínoveckáKostelecká
(leden 2001)

Archeologové z Muzea hlavního města Prahy se
od té doby z Ďáblic téměř nehnuli. Záchranné
výzkumy zachycovaly v širokém okolí Mratínského potoka sídliště snad ze všech období pravěku, od pozdní doby kamenné, přes dobu
bronzovou a železnou, až po dobu římskou, ze
které pocházel např. i mimořádně rozsáhlý
výrobní areál s železářskými pecemi, objevený
u potoka v letech 1987–88. V devadesátých
letech pokračovaly výzkumy především v souvislosti s budováním nové infrastruktury v obci.

Část archeologického výzkumu křižovatky
Cínovecká-Kostelecká z roku 2001 s pozůstatky
osady ze starší doby železné.

Zatrubnění Mratínského potoka u Řepné ulice
přineslo v roce 1993 sídliště kultury nálevkovitých pohárů ze starého eneolitu a pohřebiště
starší únětické kultury z konce eneolitu (pozdní
doby kamenné), staré přes 4 000 let (obr. 1
a 2), výkopy kanalizace roku 1994 od Čenkovské po Kokořínskou ulici pozůstatky vesnic
z doby bronzové (2200–1000 př. n. l.) a starší
doby železné (750–450 př. n. l.), stavba čerpací
stanice OMV v roce 1995 další sídliště z mladší
doby železné (450–50 př. n. l.) a doby římské,
stavba domu v ulici Legionářů roku 1999 sídliště z časného eneolitu (obr. 3) a řada menších
akcí další a další zjištění...

Michal Kostka, Muzeum hl. m. Prahy
Džbánky z výjimečného dětského hrobu
objeveného při archeologickém výzkumu
křižovatky Cínovecká-Kostelecká v roce 2001

A pak s novým stoletím a tisíciletím v roce 2001
přišel i zatím největší záchranný archeologický
výzkum v Ďáblicích (navíc probíhající v zimě –
obr. 4), a to před stavbou mimoúrovňové křižovatky Cínovecká–Kostelecká (obr. 5). Opět tu
byly odkryty celé sídelní areály ze starého eneolitu (3600–3300 př. n. l.), z pozdní doby bronzové (1000–750 př. n. l.) a z průběhu starší
(halštatské) i mladší (laténské) doby železné.
Hroby na těchto rovinných sídlištích, až na
několik výjimek, nebyly (obr. 6), zato nechyběly
v roce 2000 při stavbě nových domů u starého
hřbitova. Tři kostrové hroby příslušníků vyšší
sociální třídy bylanské kultury z doby halštatské
patří k tomu nejpěknějšímu, co z Ďáblic archeologové z městského muzea mají (obr. 7). Od té

Kostrový komorový hrob mladíka ze starší doby
železné s 21 nádobami, bronzovými náramky
a nánožníky, železným nožem a kostrou prasete.
Byl objeven roku 2000 u starého hřbitova

doby se záchranné výzkumy věnují téměř
výhradně stavbám bytových domů, rodinných
domů a jejich celým koloniím. Ať už při ulici
K lomu a Kučerové od roku 2002, v Osinalické
ulici roku 2003 (obr. 8), v ulici K Letňanům
v roce 2004 i jinde, všude se objevují nové
doklady o téměř kontinuálním osídlení prostoru
dnešních Ďáblic od pravěku přes raný středověk
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odlišného způsobu pohřbívání té doby –
uložení spálených lidských ostatků do nádob.
Všechny tyto jednotlivé a víceméně náhodné
objevy jen dokazovaly nutnost podniknout
plošně rozsáhlejší záchranné archeologické
výzkumy, zejména při velkých stavbách
a různých zemních pracích v okolí Ďáblic. Jejich
čas přišel v osmdesátých letech minulého století, např. s budováním vodovodu Káraný –
Praha, zejména však před stavbou výpadovky
dálnice na Teplice R8 (radiála Praha – Zdiby).

až do dnešních dnů. Přestože z bývalých vesnic
za Prahou jsou dnes předměstské čtvrti a krajina kolem nich se nejrůznějšími zásahy mění víc
a víc, stopy po životě našich předchůdců z ní
nelze jen tak jednoduše vymazat, neboť to byli
právě oni, kdo ji po celá staletí vytvářeli.

Pohled na archeologický výzkum v Osinalické ulici
roku 2003. Kromě novověkých pozůstatků tu byly
odkryty osady z doby bronzové a železné
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Info z fotbalového
oddílu
V průběhu června skončila postupně všem
týmům fotbalová sezóna 2012/2013 a následně
již na hřišti probíhaly oslavy, rozlučky, závěrečné
turnaje i loučení kluků před prázdninami. Přeji
všem hráčům, vedoucím mužstev a trenérům
zasloužený odpočinek, hezkou dovolenou
a především děkuji za odvedenou práci.
Výsledky, zhodnocení asi nejvíce vystihují příspěvky vybraných týmů.

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice

Zprávy z Ďáblic

Muži A o stupínek výš...
Utkáním s postupující Admirou „B“ zakončilo
fotbalové mužstvo SK Ďáblice letošní ročník
pražské 1.A třídy. Závěrečné utkání bylo důstojným vyvrcholením celé soutěže, neboť dle mnohých, nezávislých názorů se v něm setkaly dva
nejkvalitnější týmy skupiny A.
Přestože tým Ďáblic z tohoto derby odešel
nakonec s prohrou 1:3, která mužstvu Admiry
definitivně zajistila postup do Přeboru Prahy
v příštím ročníku, mohli být fanoušci i vedení
„ďáblů“ spokojeni především s předvedenou
hrou, zvláště když se v sestavě soupeře objevilo
až sedm hráčů z kádru „A“ týmu Admiry, který
od srpna bude účinkovat v ČFL (III. liga).
SK Ďáblice tedy obsadil konečné třetí místo
v tabulce a tím splnil hlavní cíl letošní sezóny:
vylepšit loňskou čtvrtou pozici. Vzhledem
k tomu, že i ostatní ukazatele, jako větší počet
získaných bodů, větší počet dosažených vítězství, více vstřelených a méně obdržených branek, vykazují zlepšení oproti minulému ročníku,
lze sezonu hodnotit jako úspěšnou.
Přesto je však třeba přiznat, že se tým během
soutěže nevyhnul výkonnostním výkyvům v jednotlivých utkáních, a to především se soupeři
z dolní části tabulky, které v konečném účtování
měly zásadní vliv na jeho finální postavení.
Zde neobstojí ani výmluvy na častá zranění
a absence klíčových hráčů, díky kterým ani
v jediném utkání mužstvo nenastoupilo kompletní. Všichni, kteří fotbal v Ďáblicích sledujeme, nějak cítíme, že i tak bylo letos na víc
než třetí příčku.
To však je ta pravá výzva do nadcházejícího
ročníku, ve kterém bychom chtěli sáhnout po
příčce nejvyšší.
František Peřina, trenér Muži A

Mladší dorost a Starší žáci
prošli nejtěžší sezónou
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I když dorost a starší žáci skončili na předposledních a posledních příčkách, nic se neděje,
neboť kluci v obou případech hráli v soutěži
1. třídy s kluky o dva roky staršími (jinak to prostě tuto sezónu nešlo), ale i tak jsme odehráli
především na jaře řadu kvalitních zápasů.
Všichni, včetně trenérů, se tak těší na nadcházející sezónu, kde budou již hrát s kluky ve
stejné věkové kategorii a cíle budou určitě
vyšší.

Velký úspěch
fotbalové minipřípravky

Pohár starosty Vestce
je v na rok v Ďáblicích

V neděli 16. 6. zakončila ďáblická fotbalová
minipřípravka krásným třetím místem své celoroční tažení prestižním turnajem Minicup pro
ročník 2006. V sérii devíti velkých turnajů se
kluci probojovali na celkové TŘETÍ MÍSTO ve
výborně obsazeném turnaji, kterého se zúčastnilo 38 týmů z celé ČR. Téměř na každém jednotlivém turnaji naši borci bojovali o medaili,
a tak si celkové třetí místo opravdu zaslouží.
O pár bodů nám unikli pouze kluci z výběrových
klubů SK Slavia a ABC Braník, za sebou jsme
nechali Admiru (7. místo). V této sérii turnajů
nešlo o náhodu, ale o celoroční práci a dřinu,
kterou kluci s trenérem na hřišti odvedli. Na
pěti turnajích z devíti jsme si odnesli cenu pro
nejlepšího střelce turnaje. Výsledky jsou sečteny
a každému je jasné, že kluci z Ďáblic r. 2006
jsou velmi obávaným soupeřem pro další
sezonu.
Rodiče a naše fanouškovská základna, převlečená do klubových barev, celý turnaj vytvářela
nádhernou atmosféru a všem patří dík za velkou podporu. Odměnou nám byla obrovská
radost a euforie, když se kluci chytli za ruce
a svorně jako správný tým kráčeli ruku
v ruce pro cenné medaile.
Dušan Sýkora, trenér

V neděli 16. 6. se zúčastnila mladší a starší přípravka turnaje pro ročníky 2003 a mladší ve
Vestci. Všichni zúčastnění podali maximální
výkon, za který si odvezli úžasný a ohromný
putovní pohár.
Martin Vlček, aktivní tatínek

Fotbalová školička
celou sezónu zakončila
Již několik let v Ďáblicích funguje fotbalová školička, o kterou je rok od roku větší zájem. A tak
úplně posledním týmem, který měl na hřišti rozlučku a uzavřel tak celou fotbalovou sezónu, byl
právě tým nejmenších!

Ukončení sezóny
mladší přípravky

Povodně 2013

Den otevřených dveří
zase v září
První dvě středy v září – 4. a 9. 9. 2013
od 17 hodin opět otevíráme hřiště a pořádáme
nábor nejmenších fotbalistů do fotbalové
školičky 2013/2014.

Poděkování
Děkuji společnosti A.S.A. za nákup a dopravu
dvaceti tun speciálního křemičitého písku, který
použijeme na letní údržbu travnatého hřiště.

Michal Mošnička

Letos opět naši republiku zasáhly
silné deště, které měly za vinu rozvodnění
mnoha vodních toků. Praze se povodeň také
nevyhnula, a proto hned v neděli 2.června jsme
byli vysláni operačním střediskem HZS hl. m.
Prahy na stavbu protipovodňových zábran
okolo Vltavy v centru Prahy.

Odpoledne byli hasiči vysláni operačním střediskem k čerpání vody z Trojského zámku. V jeho
sklepeních je umístěna trafostanice, která
dodává elektrickou energii do velké části
domácností v Troji.
Další dny jsme následně byli povoláváni k případům čerpání, a to jak v naší městské části, tak
i do městské části Troja, kde jsme se také spolupodíleli na odčerpávání vody ze zatopené
Zoologické zahrady.
Pro naše hasiče bylo určeno vystavění zábran
v ulici Říční, hned vedle Sovových mlýnů. Úkol
jsme plnili ve spolupráci s vojáky armády ČR.

Zprávy z Ďáblic

Předposlední červnové nedělní odpoledne se
uskutečnila na hřišti rozlučka a zároveň
poslední zápas našeho týmu mladší přípravky,
neboť od nové sezóny se stáváme starší přípravkou. Nejprve si kluci zahráli miniturnájek se
dvěma týmy Dolních Chaber. Jelikož v obou
utkáních zvítězili, obsadili první místo. Kluci
hráli dobře, stejně jako v celé letošní sezóně
a všichni zúčastnění měli z jejich hry radost. Po
miniturnájku následovala oslava, zorganizovaná
jako vždy naprosto bezchybně Jitkou, spojená
s předáváním medailí, pohárů a focením. Peklo
se maso, popíjelo dětské šampaňské, maminky
přinesly vynikající dorty a zeleninové saláty.
Nakonec jsme si ještě zahráli tradiční zápas
kluci proti rodičům. Troufám si říct, že oslava se
vydařila, i když s sebou nesla hořkou příchuť
odchodu několika nepostradatelných členů
týmu včetně trenéra Michala Kavky, který od
našeho týmu odchází spolu s Ondrou do
budoucí mladší přípravky. Touto cestou bych mu
ještě jednou chtěl poděkovat jménem všech za
vše, co pro naše kluky udělal a čemu je naučil.
Věřím, že jeho práce nevyšla nadarmo a kluci
budou mít na co navazovat. Zároveň nás ještě
opouští největší bojovník týmu Tadeáš, který se
stěhuje. Všem přejeme jen to nejlepší a hodně
úspěchů v jejich dalších krocích, ať už povedou
kamkoli.
Přidám něco málo ze statistik letošní nesmírně
vyvedené sezóny: Odehráli jsme osmnáct
mistrovských utkání, ve kterých jsme sedmnáctkrát zvítězili a jedenkrát prohráli s neuvěřitelným skóre 230: 52. Účastnili jsme se deseti
turnajů, v nichž jsme 4x zvítězili, jednou byli
druzí, 4x třetí a jednou jsme skončili na šestém
místě. K tomu ještě šest přátelských zápasů, celkem tedy obrovská porce fotbalu pro naše ratolesti. Za to vše je potřeba poděkovat vedoucí
týmu Jitce, trenéru Michalovi, všem našim skvělým fotbalistům a nesmím zapomenout také na
rodiče, bez nichž by to celé nešlo. Děkujeme
a těšíme se na další sezóny.
Martin Vlček

Hned druhý den jsme byli vysláni místostarostkou MČ Ďáblice k vyčištění česel na Mratínském
potoku, který teče pod dálnicí D8 a pokračuje
speciálním korytem pod polem směrem do
Čakovic. V Ďáblicích určitým způsobem protéká
i volným korytem, ale pouze v omezeném
množství, aby nedocházelo k zatopení objektů
okolo volného koryta. Veškeré naházené
a naplavené dřevo jsme vyndali, česla jsme
vyčistili, a proto i v retečním přepadu hned
začala voda ubývat a nehrozilo, že by se mohla
dostat dále k obydleným domům.
K poslednímu zásahu, který byl v souvislosti
s povodněmi, nás vyslalo operační středisko
hasičů v noci z úterý 11. 6. na středu, kdy jsme
prováděli ve spolupráci s jednotkami hasičů ze
Satalic a Běchovic rozebírání protipovodňových
zábran v Holešovicích.
Chtěl bych tímto velice poděkovat všem kolegům, ďáblickým hasičům, kteří ve volném čase,
a často i na úkor rodin a zaměstnání, pracovali
na odstraňování následků letošní povodně
v Praze.

Za JSDH Praha Ďáblice Jan Havránek, strojník

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané odevzdat k likvidaci následující druhy nebezpečných
odpadů: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky. Vůz sběrné služby bude přistaven v úterý 30. července na čtyřech stanovištích:
křižovatka ul. Hřenská–Květnová (před úřadem MČ) v 16.30–16.50 hodin, křižovatka ul. Šenovská–U spojů v 17–17.20 hodin,
ulice U Prefy v 17.30–17.50 hodin, křižovatka ul. Kostelecká–Legionářů (parkoviště) v 18–18.20 hodin.
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři, přestože začíná doba dovolených, knihovna je pro Vás stále
otevřená. DĚTI, I NA VÁS ČEKAJÍ O PRÁZDNINÁCH V NAŠÍ KNIHOVNĚ
KRÁSNÉ KNIHY! Aktuální informace o uzavření knihovny můžete sledovat
na stránkách knihovny dablice.knihovna.cz a ve všech vývěskách v obci.
Přeji krásné prožití léta, hodně sluníčka a spoustu volného času, který
můžete strávit relaxací nad knihou z naší knihovny.
Lucie Zemanová

Ordinační hodiny červenec a srpen 2013

Pozvání

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová
Ke kinu 7, Praha 8, 182 00, Tel. 774 820 600, www.benesova-pediatr.cz
Ordinační hodiny pro nemocné: pondělí – pátek 8–11 hodin,
ordinační hodiny pro pozvané zdravé: pondělí – pátek 11–14 hodin.
Od 2. 9. v řádných ordinačních hodinách MUDr. Benešová.
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: Narození nového
miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600,
abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte.
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká
Ke kinu 7, Praha 8, 182 00, Tel. 283 910 418
12. 8. – 23. 8. zastupuje MUDr. Hana Culková, Oderská 333,
Praha 9-Čakovice, tel.: 283 931 499

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

Program na červenec a srpen
Otevírací doba
Červenec: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30, mimo 1. 7.,
neděle 21. a 28. 7. 14–16 hodin.
Srpen: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30 hodin.
Čtvrtek 15., 22. a 29. 8. 21–22.30. Neděle 4. a 25. 8. 14–16 hodin.

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

POŘADY pro veřejnost – začátek 10.15 hodin:
pondělí (8., 15., 22., 29. 7.) – Měsíc u krejčího (pohádka)
úterý (2., 9., 16., 23., 30. 7.) – Hvězdárna dalekohledy pozorování
středa (3., 10., 17., 24., 31. 7.) – Sluneční soustava
Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
čtvrtek (4., 11., 18., 25. 7.) – Odkud svítí Sluníčko (pohádka)
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
pondělí (5., 12., 19., 26. 8.) – Africká pohádka (Ogua a piráti)
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb?
úterý (6., 13., 20., 27. 8.) – Planeta Země
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
středa (7., 14., 21., 28. 8.) – Měření času
Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
čtvrtek (1., 8., 15., 22., 29. 8.) – O spanilé Jitřence
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně
a tajuplné Večernici (pohádka)

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...
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

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červenec: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin (mimo 1. 7.),
neděle 21. 7. a 28. 7. 14–16 za jasného počasí.
Srpen: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30, čtvrtek 15., 22. a 29. 8.
21–22.30, neděle 4. a 25. 8. 14–16 za jasného počasí. Přístupné bez
objednání!Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc, Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý
červen. Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,
při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a výstavu.
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř celé území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době
přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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Vzpomínka na 2. července 1988

        



Usnesením č. 2M/2 Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo
o zastavení dosavadního způsobu přípravy územního plánu, o postupném
ukončení i naší městskou částí kritizovaných, stále nových územních změn
plánu a o pořízení Územního plánu hlavního města Prahy na nových principech. K tomu byly zřízeny i nové odborné kanceláře Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy – mj. Kancelář metropolitního plánu a Kancelář veřejného
prostoru. Přejme sobě, Ďáblicím i Praze, aby tyto změny znamenaly posun
k lepšímu.
Prvním krokem při přípravě nového územního plánu je schválení návrhu
zadání (Zastupitelstvem HMP), který je zveřejněn od 15. 3. 2013. Jeho
schválení se předpokládá v září letošního roku a bude znamenat formální
start v pořizování nového územního plánu.
Územní plán je koncipován do dvou úrovní. Aby byla jasně a nezaměnitelně odlišena tato „horní“ úroveň (celé město) od úrovně „dolní“
(vymezená část města), je v návrhu zadání užíván název – legislativní
zkratka Metropolitní plán.
V červnu tohoto roku byly představeny první teze Metropolitního plánu.
Cílem odpovědných odborníků je připravit Metropolitní plán jako jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být slovy autorů
„nejen cestou z marazmu územního plánování v Čechách posledních
desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská
města“. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí, ale souhlasím, že může, a má, vytvářet podmínky. Jak?
První reakcí je právě zveřejněný dokument Teze Metropolitního plánu
(Duch plánu). Další budou následovat.
Tím druhým momentem by měla být společná aktivita vás – ďáblických občanů, vlastníků zdejších nemovitostí a zástupců naší
městské části, kteří by měli být relevantním partnerem politikům
a odborným zástupcům, kteří se účastní na zpracování Metropolitního
plánu.
Pro lepší informovanost laické i odborné veřejnosti byl na adrese
www.uppraha.cz zřízen informační Portál územního plánování,
kde jsou přehledně shromážděny všechny základní informace, dokumenty
a mapy územního plánování platné i pro Ďáblice. Dále zde naleznete užitečné odkazy a aktuality z průběhu příprav plánu. Řada informací z Ďáblic
je také uložena na stránkách www.dablice.cz.
Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

Pozvánka
Přijměte, prosím, srdečné pozvání ke společné besedě se
starostou Milošem Růžičkou a jeho hosty na téma
Ďáblice a územní plán – kudy dál?
l historická, současná a budoucí podoba naší obce
l výstavba – společenský život – veřejná prostranství
l v proměnách času
l seznámení s aktuálním stavem již realizovné
l a připravované výstavby
l debata k podnětům a připomínkám občanů
Jak vidí budoucí podobu Ďáblic pražští politici a plánovači?
Čím jsou pro ně Ďáblice zajímavé a užitečné? Máme svou
představu o tom, jak má vypadat místo, kde vychováváme
děti, pracujeme, podnikáme, bavíme se a vzájemně potkáváme?
Co chceme zlepšit? Co chránit? Co měnit? Jak?

12. září 2013 od 18.30 hodin
v sále Základní školy, U Parkánu 17.
Pořádá a na setkání se těší Rada MČ Praha-Ďáblice

Pozvání

Příprava nového územního
plánu hl. m. Prahy

Výzva k veřejné debatě
o budoucí podobě
(charakteru) Ďáblic
Vážení spoluobčané, starousedlíci i noví sousedé, vlastníci pozemků na
k. ú. Ďáblice, zástupci firem působících v Ďáblicích a okolí, živnostníci
a další poskytovatelé místních služeb.
Již od nástupu do funkce, tedy v letech 2011 až 2013 rada pořizovala
a vám předkládala k průběžné diskusi urbanistické mapy a dokumenty
o historii a současnosti Ďáblic, o historickém a novodobém centru Ďáblic,
o zmařených plánech VŠUP atd., abychom se s jejich pomocí uměli lépe
podívat do blízké i vzdálené budoucnosti a uměli jak lépezformulovat
vizi budoucí podoby a směr rozvoje naší obce, tak popsat
i drobné úpravy a vylepšení veřejných a společně užívaných
míst v obci.
Vyzývám vás tedy a prosím, abyste se s ohledem na svůj zájem seznámili
se stávající podobou naší obce. Ti s hlubším zájmem a potřebou aby se
seznámili také s dosud platným územním plánem, urbanistickou studií
Ďáblic zpracovávanou v letech 2000–2002, s podobou tzv. konceptu
nového územního plánu (ten byl právě bez dokončení přerušen a bude
nahrazen Metropolitním plánem), s dosud vydanými připomínkami Ďáblic
k územnímu plánu, k silničnímu okruhu, ke skládce či rozvoji letišť
a předávali nám pro inspiraci, nebo přímo k projednání a dalšímu uplatnění své připomínky a návrhy úprav územního plánu.
Vaše podněty se mohou týkat jak Prahy, tak Ďáblic jako celku, nebo určité
části Ďáblic, ke které máte nejbližší vztah a dobře ji znáte.
Vaše podněty nám můžete předat osobně či poštou,
písemně i ústním projednáním přímo se starostou,
nebo je na úřad postoupit prostřednictvím vámi
zvoleného zastupitele.
Jako člen rady s pověřením v oblasti územního
plánu a rozvoje městské části jsem připraven
každého zájemce vyslechnout, být vám
všem k dispozici informací a pomocí
pro snažší orientaci ve spleti map,
hesel a termínů a případně předat
větší požadavky k projednání radě
a zastupitelstvu.

Miloš Růžička
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Čáma-spol. a. s.
U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8-Ďáblice
Nabízí Vám své služby:
• sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, kabely)
• prodej písku, štěrku, kačírku
• odvoz suti, odpadu
• zajistíme betonové, maltové směsi
• demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz
Provozní doba:
pondělí–čtvrtek 7–17 hodin, pátek 7–12 hodin, sobota 8–12 hodin

