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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

89. jednání dne 17. 3. 2014
l Zpráva o výběrovém řízení. Rada byla seznámena s podklady a doporučením výběrové komise ohledně funkce tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice.
l Dodatek č. 1. Rada po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012.
l Smlouva o dílo. Rada po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi MČ Praha-Ďáblice a Gabčo-Gabčová – stavební sdružení podnikatelů na provedení stavebních prací na objektu Ďáblická 66/79 – zateplení
jižního štítu včetně fasády a povrchové úpravy objektu.
l Návrh odměn. Rada souhlasila s návrhem výše odměn neuvolněným
zastupitelům a ukládá starostovi předložit tento bod na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
l Petice občanů. Občané poukazují na postupnou devastaci dětského
a malého sportovního hřiště a parku poblíž bytového domu U Prefy 771,
kde se dle jejich informací schází zejména mládež ve večerních a nočních
hodinách. Paní zástupkyně informovala radu, že požádala Polici ČR o provádění kontrol na dětských hřištích služební hlídkou policie, dále požádala
strážníky Městské policie, aby i oni prováděli v době své služby kontroly na
dětských hřištích a kontroly nad dodržováním provozního řádu, který
správci hřišť umístili znovu na všechna dětská hřiště. Správci hřišť byli požádáni, aby pečlivě prováděli kontroly na dětských hřištích a jejich úklid.
Paní zástupkyně bude o těchto krocích písemně informovat autory petice.
l Žádost o prodloužení smlouvy. Rada projednala prodloužení nájemní
smlouvy bytu paní Musilové a souhlasí s prodloužením do 31. 12. 2014.
l Žádost o prodloužení smlouvy. Rada souhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy bytu paní Martiny Abbou do 30. 6. 2014.
l Žádost o schválení splátkového kalendáře. Rada žádá paní Lomozovou o předložení návrhu splátkového kalendáře paní Jany Kacovské na
dluh nájemného z bytu.
l Žádost o zařazení do evidence. Rada souhlasí se zařazením žádosti
pana Jaroslava Cuce do evidence žadatelů o obecní byt.
l Projednání návrhu sociální komise. Rada se seznámila se šetřením
sociální komise a po projednání souhlasí s přidělením uvolněného bytu
U Parkánu 18 paní L. Maršíkové. Současně rada žádá o předložení soupisu
potřebných oprav v uvedeném bytě, a aby byly zajištěny všechny opravy
a nabídky na tyto opravy.
l Projednání návrhu sociální komise. Rada souhlasí se zařazením paní
I. Spišákové do evidence žadatelů o obecní byt a po projednání souhlasí
s přidělením bytu v ul. Kučerové 532/26 v objektu MŠ. Rada navrhuje ukončení nájemní smlouvy s paní Bc. Lessy (dle podmínek nájemní smlouvy)
a zároveň přidělení tohoto bytu paní Spišákové, a to smlouvou na dobu
určitou, na šest měsíců.
l Žádost o vrácení přeplatku. Rada souhlasí s výplatou přeplatku za
odvoz komunálního odpadu za 2. pol. 2013 Renáty Ondráčkové.
l Operační program Praha – konkurenceschopnost. Rada souhlasí
s předložením projektové žádosti Revitalizace centra v Ďáblicích s celkovým
rozpočtem 7 638 508 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí i s poskytnutím 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu
z rozpočtu MČ, tj. 572 888 Kč vč. DPH; Rada souhlasí s předložením
projektové žádosti Revitalizace území u hvězdárny s celkovým rozpočtem
11 133 168 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí
i s poskytnutím 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ, tj.
834 988 Kč. V obou případech i s financováním nezpůsobilých výdajů projektů z prostředků MČ; s podáním projektových žádostí v rámci vyhlášené
výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost. Ukládá starostovi předložit na nejbližším ZMČ k projednání a schválení usnesení ZMČ ve znění dle Projektové příručky – příloha S, které je nezbytnou součástí připravovaných projektových žádostí.

l Kemp veselé míče. Rada souhlasí s partnerstvím v roce 2014.
l Nabídka IRIS Španihel s.r.o. Rada souhlasí s nabídkou na akci „Jednorázová zálivka a kompletní péče vysázených stromů na území MČ Ďáblice“
(nabídka zálivky a drobné odborné péče o nově vysázených 21 stromů
v ceně 1931 Kč).
l Akce „pálení čarodějnic“. Rada souhlasí s akcí „pálení čarodějnic“,
která bude realizována ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Ďáblice na části pozemků parc. č. 1230 a parc. č. 1231 k.ú. Ďáblice (v oblasti
„lágru“) v ul. Kučerové.

l Přístavba školy – vyhodnocení příležitostí a možností MČ při
řešení nedostatku tříd ZŠ.
Výchozí situace:
l současná situace (obdobná ve všech okrajových částech Prahy) je odrazem mnohaletého nedostatku investičních prostředků Prahy do kapacit
školských zařízení na území hl. m. Prahy;
l rada MČ nepřevzala žádné řešení, ani přípravné práce související s kapacitními problémy ďáblické školky a školy, rozhodnutí ZMČ z roku 2008
o zrušení „spádovosti“ Březiněvsi nebylo realizováno;
l operativním opatřením i koncepčnímu řešení je nyní zapotřebí se věnovat
současně;
l 1. školní rok volebního období – zrušení „spádovosti“ Březiněvsi, řešení
kapacit MŠ, zřízení miniškolky pro děti, které nemohly být přijaty do MŠ,
využití vnitřních prostorových rezerv ZŠ;
l 2. školní rok v.o. – rozšíření kapacit ZŠ přestavbou pavilonu MŠ, využití
vnitřních prostorových rezerv ZŠ;
l 3. školní rok v.o. – obnova jednání o školských obvodech (spádovost),
projektové a další organ.práce spojené s přípravou přístavby, prověřování
krátkodobých opatření;
V současnosti dostupná opatření (společné projednání rady a vedení ZŠ
a MŠ k proveditelnosti a vhodnosti):
l mimo budovu školy lze z organizačních důvodů umístit pouze žáky
druhých tříd, max. v počtu 3 tříd;
l hasičská zbrojnice – přechodná úprava pro výuku dětí 2. tříd: z pohledu
školy i RMČ možné a dosažitelné nouzové řešení;
l přístavba školy a navazující stavební úpravy dispozic současné budovy pro
získání dalších výukových prostor: je nutností, vítána všemi zúčastněnými,
kompletní přístavba školy a změny dispozic stávající školy znamená maximální a konečné využití reálného objemu budov, které lze v lokalitě umístit
– kvalifikovaný odhad zní, že tato opatření mohou dlouhodobě vyřešit
nedostatek tříd školy (není zřejmé, zda se podaří obnovit odborné učebny
zabrané pro potřebu nových kmenových tříd);
l aktualizace vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech (spádovost Březiněvsi): na přechodnou dobu je nutností, vyhláška nenapomáhá/neřeší podstatu problému, nezmírňuje ponižující situace (viz např. losování) na straně
rodičů a dětí obou MČ, neřeší nespravedlnosti v dotačních vztazích MČ –
úprava vyhlášky prošla všeobecným souhlasem;
l Obecní dům: sál v Obecním domě a další prostory nebudou dále prověřovány pro nevyhovující hygienické podmínky a dispoziční uspořádání;
l snižování kapacity MŠ s cílem snižovat následnou poptávku a snahu školkových dětí pokračovat i ve školní docházce v Ďáblicích: MŠ jako státní
předškolní zařízení musí naplnit ministerstvem školství schválenou resp.
stanovenou kapacitu do své maximální kapacity, která je zcela naplněna.
Omezením kapacity mateřské školy nelze předpokládat snížení zájmu o přijetí dětí do školy a současně by se zvyšovalo riziko, že do mateřské školy
nebudou přijati všichni zájemci z Ďáblic.
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l Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ.
Zápis nebyl schválen. O námitkách, které byly uplatněny, rozhodne nejbližší
zasedání zastupitelstva.
l Volný mikrofon. Pan Michek upozornil na špatný stav chodníku z Ďáblic
do Březiněvsi, volný prostor pro parkování aut u hasičárny a špatný stav
vozovky v ul. Hřenská.
l Schválení rozpočtu. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtem MČ
Praha-Ďáblice na rok 2014. PhDr. Novotný podal protinávrh, ať finanční
výbor udělá vyrovnaný rozpočet pouze na příjmy MČ Praha-Ďáblice, s přebytkem 5 mil Kč. Zastupitelé na základě hlasování tento protinávrh nepřijali
(pro 5/proti 8/zdržel se 1). Následně zastupitelé schválili původně navržený
vyrovnaný rozpočet (pro 8/proti 1/zdržel se 5).
l Schválení rozpočtu VHČ. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtem
VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2014, zastupitelé ho po projednání jednohlasně schválili.
l Návrh rozpočtového výhledu. Ing. Křížek seznámil zastupitele
s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2015–2019. Zastupitelé ho schválili poměrem hlasů 11 pro, 2 proti.
l Zařazení stavby do majetku MČ. Ing. Křížek seznámil zastupitele se
zařazením stavby „Fotbalové hřiště s UMT III. Generace“ do majetku MČ
Praha-Ďáblice a o snížení aktiv v roce 2014 investice minihřiště U Holců.
Zastupitelstvo ho po projednání schválilo všemi přítomnými hlasy.
l Informace o rozpočtových opatřeních. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 07, 08 a 09/2013. Zastupitelé je pro projednání schválili všemi hlasy.
l Poskytnutí finančního daru. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního
daru TJ Ďáblice – fotbalový oddíl ve výši 400.000 Kč, který bude využit na
úhradu provozních nákladů v roce 2014 (pro/8, zdržel se/5).
l Operační program Praha – konkurenceschopnost. Pan starosta
seznámil přítomné s možností získání grantů. Zastupitelé odsouhlasili
(pro/9, zdržel se/4) předložení projektové žádosti Revitalizace centra
v Ďáblicích s celkovým rozpočtem 7 638 508 Kč vč. DPH, v rámci vyhlášené
výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost, schválili poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice, tj. 572 888 Kč vč. DPH a financování nezpůsobilých výdajů projektu. Stejným poměrem hlasů odsouhlasili
i předložení projektové žádosti Revitalizace území u hvězdárny s celkovým
rozpočtem 11 133 168 Kč vč. DPH, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání
projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost,
schválili poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu
MČ Praha-Ďáblice, tj. 834 988 Kč vč. DPH a financování nezpůsobilých
výdajů projektu.
l Nabídka k odprodeji části pozemku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
návrh vlastníka pozemku PK 233/4 (podílu 6/176 = 33 m2) a PK 233/26
(podílu 6/176 = 18 m2) k.ú. Ďáblice paní Blanky Čáslavské na odprodej
těchto pozemků za cenu stanovenou dohodou ve výši 850 Kč / 1m2, tj. celkem 43 350 Kč, do vlastnictví hl. m. Prahy, s ohledem na to, že předmětné
pozemky jsou součástí již stávající komunikace v lokalitě Na Blatech; doporučilo a souhlasí, aby Odbor městského investora uvedené pozemky úplatně
převedl do vlastnictví hl. m. Prahy, a to z důvodu veřejného zájmu.
l Nový tajemník ÚMČ. Pan starosta seznámil zastupitele s kandidátem
na funkci tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice JUDr. Miroslavem Šimůnkem, který
se přítomným osobně představil.
l Užívání pozemku parc. č. 273/2 k. ú. Ďáblice bez právního
důvodu. Opět nedořešeno, pokračování příště.
l Žádost R. Rexy a spol. o prodej nebo směnu pozemků. Zastupitelstvo schválilo (pro/9, zdržel se/4) prodej pozemků parc. č. 1731/10 (o
výměře 1 m2), parc. č. 1729/537 (o výměře 2 m2), parc. č. 556/6 (o výměře
23 m2) a parc. č. 556/7 (o výměře 1 m2) k.ú. Ďáblice, za cenu stanovenou
dohodou ve výši 2 000 Kč za m2, tj. celkem 54 000 Kč.
l Zpráva hlavní inventarizační komise. Zastupitelstvo po projednání
schválilo (pro/8, zdržel se/5) zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice, vyřazení movitých předmětů

v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2013, způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná
inventarizační místa. Ukládá pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu
s platnými právními předpisy, předkládat členům zastupitelstva jednou
ročně stav vymáhání pohledávek i s termíny a jejich průběhem v dokumentaci závěrečného účtu MČ.
l Odměny neuvolněným členům ZMČ. Zastupitelstvo po projednání
schválilo návrh výše odměn neuvolněným funkcionářům (pro/12, zdržel
se/1).
l Dovolba nové členky KVpKS. Zastupitelstvo po projednání zvolilo za
členku Kontrolního výboru pro kontrolu skládky Ing. Arch. Lenku Chromíkovou (pro/12, zdržel se/1).
l Informace starosty a zastupitelů:
l Zpráva starosty o využití právních služeb v roce 2013. Pan starosta informoval o využití právních služeb MČ Praha-Ďáblice v roce 2013. Mgr. Bouzková navrhla, aby MČ měla v pracovním poměru vlastního právníka
a nevyužívala služeb právních kanceláří. Za veřejnost se vyjádřil pan Rexa,
který zastupitelům nedoporučil mít jednoho právníka, jelikož každý spor je
jiný a je důležité mít názor více právníků.
l Informace o stavbě „Zázemí Ďáblického parku“. Pan starosta ohledně
informací o stavbě „Zázemí Ďáblického parku“ sdělil, že nemůže říci více,
než řekl v rámci bodu Operační program Praha – konkurenceschopnost.
l Informace o schůzce mezi MČ Praha-Ďáblice (zastoupenou panem starostou a paní zástupkyní) a občany z „Blat“. Pan starosta informoval
o schůzce se spoluobčany z „Blat“, která se konala 18. 3. 2014. Dále sdělil,
že byl spoluobčany z „Blat“ pověřen informovat zastupitele, že všichni tam
bydlící rezidenti souhlasí s názorem, že veřejná, odpočinková plocha by byla
vhodná Na Blatech kdekoliv a funkční plocha „trojúhelník“ může být jako
park v územním plánu zrušen. Ing. Niebauer doplnil pana starostu, že
občané žádají o řádné vytyčení uvedené plochy, a to směrem za „Bismarkem“. Dále, že vznikla občanská iniciativa, která chce, aby MČ Praha-Ďáblice odkoupila tento pozemek a mohla zde vzniknout veřejná, odpočinková
plocha pro občany z „Blat“.
l Informace ohledně soudního řízení se společností A.S.A. s.r.o.
Pan starosta uvedl, že nové informace k soudnímu sporu nemá.
l Volba tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice. Pan starosta informoval o podrobnostech a postupu ohledně vyhlášení výběrového řízení na pozici
tajemník/ce ÚMČ Praha-Ďáblice (inzerce, komise na otvírání obálek, otvíráni obálek, komise na výběr tajemníka/ce se zařazením interního poradce,
průběh dvou výběrových kol, kontrola průběhu procesu volby, následně po
výběru – předání jmenování tajemníka řediteli Magistrátu hl. m. Prahy).
l Informace ohledně losování žáků do 1. třídy ZŠ. Pan starosta informoval
o celé situaci, která vedla ke vzniku losování žáků do 1. třídy ZŠ a zároveň
o dalším řešení umístění žáků přihlášených do 1. třídy, i o spádovosti Březiněvsi pod MČ Praha-Ďáblice. Dále informoval o proběhlé schůzce mezi
rodiči dětí, školou a MČ.
l Diskuze:
l RNDr. Smrček se informoval ohledně vyvěšení vlajky pro Tibet.
l Paní zástupkyně vyřídila pozdrav od paní Beranové a její omluvu.
l Ing. Niebauer upozornil, že v ulici U Červeného mlýnku stále nedostávají
Ďáblický zpravodaj.
l Pan Mošnička pozval všechny zastupitele a přítomné na velký fotbalový
turnaj dětí s mezinárodní účastí, který proběhne dne 1. 5. 2014. Zároveň
požádal paní zástupkyni o zajištění Policie ČR na tento den od 8:00 do
odpoledních hodin.
Zpracovala Hana Macháňová

Zprávy z Ďáblic

17. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
konané dne 19. 3. 2014

Vážení občané,

obracím se na Vás s dotazem, kdo by si přál, aby MČ Praha-Ďáblice, tak
jako v minulosti, zajišťovala očkování psů v prostoru zahrady úřadu. Protože se na mne obrátilo s tímto dotazem několik občanů, chceme touto
cestou zjistit, zda by byl o službu zájem. Prosím, sdělte nám svůj názor
do konce dubna na úřad, abychom mohli rozhodnout, zda tuto službu
pro Vás zajistíme.
S pozdravem Zdeňka Fišmistrová
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Ze zápisníku starosty
Škola
Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil a popsal to, co
jsem úspěšně vysvětlil ve školním sále rodičům budoucích prvňáčků při besedě k zápisům do 1.třídy o přístavbě školy, co jsem se (zřejmě už méně úspěšně) pokusil napsat
v komentáři k zajištění dostatečné kapacity naší školy a co jsem
zdůrazňoval a opravoval v diskusi zastupitelů k rozpočtu na jednání
zastupitelstva MČ.

Zprávy z Ďáblic

Praha městským částem peníze na stavby škol
přímo do rozpočtu nedává
V Ďáblickém zpravodaji jsem uvedl, že systémovým řešením nedostatku
míst v ZŠ a prioritou ve věci přístavby je „...získání investiční dotace
z rozpočtu hlavního města Prahy. Právě úkolem Prahy je sestavovat
svůj rozpočet a hospodařit tak, aby byla průběžně zajištěna odpovídající
kapacita školských zařízení na svém území“.
A zastupitelům jsem tuto věc na jednání vysvětlil tak, že dlouhodobě je
rozdělování finančních prostředků městským částem nastaveno tak, že
Praha nepočítá s přímou odpovědností městských částí a s jejich
schopností investovat do staveb škol.
Praha každý rok stanoví množství peněz, se kterými pak městská část
v průběhu roku samostatně hospodaří. Přiděluje peníze na provozní
náklady školy, na údržbu zeleně a komunikací, na činnost hasičské jednotky, na výkon státní správy a samosprávy. Do našeho rozpočtu
nedává žádné peníze na stavby, přístavby ani velké opravy škol
a mateřských školek. Tolik peněz nikdy nepřidělila. Pokud tedy nějaká
srovnatelná městská část staví, pak je to z peněz, které Praha účelově
poskytne nad rámec rozpočtu.
To se v posledních cca osmi letech ale dělo ve velmi omezené míře.
Proto je nedostatek míst ve školách a školkách nyní problémem ve všech
okrajových částech Prahy.
Proto jsme nad rámec našeho rozpočtu např. v r. 2012 žádali účelovou
dotaci na generální opravu plochých střech školy. To nebyla věc
našeho rozpočtu. Byli jsme úspěšní a mohli uskutečnit stavební práce
za 2,5 mil. Kč.
Proto se sice angažujeme při přípravě výstavby komunikací a osvětlení na Blatech (stavba bude letos zahájena) a v Nových Ďáblicích
(stavba bude letos provedena), ale ani v tomto případě peníze na
stavbu nejsou věcí našeho rozpočtu. Ty vyčlenila a stavby přímo
účelově financuje Praha.
Proto jsme při sestavování ďáblického rozpočtu 2014 počítali s přístavbou
(a částečnou přestavbou) školy jen v rozsahu malé spoluúčasti a na
samotnou stavbu hledáme (do vyčerpání možností) peníze mimo náš rozpočet. Vždyť peníze Prahy přidělené našemu rozpočtu (školu zřizujeme)
a rozpočtu Březiněvsi (školu nemají, využívají naší) jsou v přepočtu na
jednoho obyvatele stejné! I z toho jasně vyplývá, že při přidělování
peněz do rozpočtů městských částí se s investicemi do
školy nepočítá.

2 000 000 Kč jsou na cestě do Ďáblic –
pokračování prací na zvýšení kapacity
školy jsou pro rok 2014 zajištěny
a pokračují
Před několika dny, po politických tahanicích
vedení města s opozicí o směrování financí
a po velmi nechutném jednání zastupitelstva
hl. m. Prahy je konečně potvrzeno, že naše jednání na magistrátu byla úspěšná natolik, že
můžeme bez omezení pokračovat na všech plánovaných pracech přístavby a přestavby školy.
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Bio odpad z našich zahrádek
v roce 2014
Kontejnery
Kromě přistavení tradičních velkoobjemových kontejnerů na velký
domovní odpad budou opět ve stejném rozsahu přistavovány i kontejnery
na organické přebytky z našich zahrad. Sledujte nástěnky, internetové
stránky a obecní rozhlas.

Zahradní kompost a individuální svoz bioodpadu
Tím nejjednodušším a nejužitečnějším způsobem zpracování vašeho
domácího a zahradního bioodpadu je jistě vlastní kompostování. Po
Evropě se také uplatňuje „komunitní“ kompostování organizované větší
skupinou lidí. Rád bych se s vámi podělil o zajímavé informace na toto
téma na internetových stránkách www.ekodomov.cz
a www.kompostuj.cz.
Úspěšně se také v Praze stále rozšiřuje finančně zajímavá služba pravidelného a individuálního svozu bioodpadu (obdoba sběru odpadu z vašich
„popelnic“), kterou nabízí společnost Pražské služby a.s.
(viz článek na str. 14).

Práce na budování náměstí pokračují
Brzo to budou již dva roky, co jsme se sešli jednak ve škole na slavnostním vyhlášení nejlepších školních prací na téma „Ďáblice hledají své
náměstí“ a na venkovní slavnosti „Oslava náměstí“ u bývalého pionýráku. Od té doby došlo k demolici zchátralého objektu, k instalaci venkovní posilovny a naplno již funguje nové multifunkční hřiště s umělým
povrchem. Celý park plánujeme dokončit opravou a doplněním herních
prvků dětského hřiště, instalací laviček, spojovací pěšinou a postavením
klubového zázemí parku a náměstí s „tribunou“ (blíže viz předchozí
informace a prezentace posledních dvou let). Tím by práce na etapě
I. náměstí byla ukončena. Pokračují také práce projektantů na etapě II.
(obecní dům služeb) a snažíme se získat finanční prostředky, které
by nám pomohly uplatnit parkové úpravy a instalaci laviček atp. také
v dalších částech budoucího náměstí. Počítáme také s opravou
parčíku před Battistovou cihelnou.
V příštím čísle zpravodaje vám tyto práce blíže představíme.

Okolí hvězdárny jak ho neznáte?
Asi každý, kdo se pohybujete po Ďáblicích také pěšky (myslím v horní
části), jste si všimli radikální proměny vzhledu vrchu Ládví kolem hvězdárny. A právě v těchto dnech intenzivně dokončujeme práce na projektových žádostech o poskytnutí finančních prostředků, které by nám
umožnily další rozsáhlou úpravu a opravu této lokality.
V příštím čísle zpravodaje vám tyto práce blíže představíme.

Miloš Růžička, starosta MČ

Redakční rada Ďáblického zpravodaje

Anketní otázka pro zastupitele
Na březnovém zastupitelstvu jste hlasoval(a) pro přebytkový
rozpočet ve výši 5 milionů. Proč jste tedy poté nepodpořil(a)
granty, které by obci přinesly investice ve výši 17 milionů Kč?
Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Domnívám se, že každý, kdo měl mandát rozhodovat o nakládání s veřejnými prostředky, ví o jak vážné záležitosti se jedná. Pokud hovoříme o rozpočtu naší městské části, konkrétně na rok 2014, skutečně jsem jej
nemohla svým hlasováním podpořit a to z těchto důvodů:
1. Současné vedení MČ Ďáblice zapojuje do letošního rozpočtu dotace
MHMP za skládku (více než 12 mil. Kč), aby byly pokryty veškeré připravované výdaje. V tuto chvíli se bavíme cca o polovině rozpočtu.
Proto zazněl protinávrh ze strany opozičních zastupitelů, aby se k plánovaným výdajovým položkám přistupovalo hospodárněji a vznikla úspora ve
výši 5 mil. Kč.
2. Bod pana starosty, týkající se žádosti o grant na úpravy zelených ploch,
byl předložen až v průběhu veřejného zasedání a nebyl v původním programu. Podklady k němu nebyly řádně připraveny a pan starosta svým
výkladem nepřesvědčil zastupitele, kteří se s tímto záměrem seznamovali
těsně před hlasováním. Je nemožné hlasovat o něčem, když jsou informace
nepřesvědčivé. Proto jsem ani já nemohla zvednout ruku pro něco, o čem
skoro nic nevím.
Mgr. Markéta Bouzková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
...
Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
Ano, na březnovém zastupitelstvu jsem skutečně zvedl ruku pro protinávrh
rozpočtu na rok 2014, iniciovaný panem dr. Novotným, který počítal s přebytkem ve výši 5 mil. Kč. K tomu mě vedly následující pohnutky. Naše městská část, jako jedna z mála, má tu výhodu (která pramení z nevýhody
umístění skládky na našem katastrálním území), že nám plyne do rozpočtu
každoročně cca 12 mil. Kč z skládku. Já těchto 12 mil. Kč považuji za
bonus, který by měla obec využít ve prospěch všech občanů Ďáblic. Nyní,
my za tyto peníze poskytujeme 1,8 mil. Kč jako kompenzační příspěvek pro
děti (tj. 2500 Kč/dítě na ozdravný pobyt ) a 0,96 mil. Kč jako příspěvek obyvatelům na odpad. Dále v rozpočtu na letošní rok jsou plánovány tyto
významnější investiční akce: Centrum I.+II. (1,2 mil. Kč), přístupová cesta ke
Hvězdárně (0,5 mil. Kč), tech. zhodnocení ZČ (0,36 mil. Kč), přechody – signalizace (0,1 mil. Kč), to jest celkem cca 5 mil. Kč. A co zbylých 7 mil. Kč,
kam se podělo? Ano, část jich spadne na běžný chod městské části a jejich
příspěvkových organizací (ZŠ+MŠ, TJ, hasiči...), ale není to trochu moc. Kdo
chodí na zastupitelstva ví, že jsem kritik zvýšených výdajů na služby (poradenské, konzultační a právní), které nám každoročně bobtnají v rozpočtu.
Domnívám se, že bychom měli hospodařit se svěřenými fin. prostředky zodpovědněji a vytvářet rezervy pro strategické investiční akce (škola, dětské
hřiště, cyklostezky, domovy pro seniory...). Zajímavé je, že kdykoliv byl rozpočet sestaven jako přebytkový (r. 2013, r. 2011) byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Jakmile byl nastaven jako schodkový (r. 2014, r. 2012)
byl schválen jen „vládnoucí“ většinou.
A proč jsem nepodpořil granty, které by „možná“ přinesly investice
17 mil. Kč? Z jediného prostého důvodu. K tomuto bodu programu jsem
včas neobdržel podklady. Tento bod nebyl ani v oficiálním programu jednání
zastupitelstva (byl dodatečně vložen v den jednání zastupitelstva). Ze
samotného průběhu projednání tohoto bodu ve veřejné diskuzi vzešlo, že
věci se mají trochu jinak (spoluúčast městské části 7,5 % + veškeré náklady
nad plánovaný rozsah investic). Domnívám se, že schválení takového
závazku do budoucna si zaslouží více přípravy a zodpovědnější přístup
předkladatele. Někteří kolegové to vidí zřejmě jinak, anebo mají z titulu
svého postavení k vedení obce přístup k informacím, které „opoziční“
zastupitel nemá. Ať je tomu jakkoli, já přistupuji k mandátu zastupitele zodpovědně a zvedám ruku jen k tomu co nevzbuzuje žádné mé pochybnosti
a k tomu potřebuji včas dostatečné informace a podklady.

PhDr.Vladimír Novotný – zastupitel (ODS)
Vážená redakce, zastoupená paní Mácháňovou, úvodem musím konstatovat, že Vaši otázku již nelze chápat jinak, než jako opětovný pokus o diskreditaci opozičních zastupitelů. Ač byste to již mohla vědět, tak pro jistotu
Vám sděluji, že to jak jednotliví zastupitelé hlasují, je jen jejich výsostné
právo a také zodpovědnost. Jistě by se měli řídit vlastním rozumem a k hlasování přistupovat zodpovědně. Někteří k tomu tak přistupují jiní hlasují
tak, jak jim je doporučeno. Naproti tomu se velmi divím, proč Vás stejně
intenzivně nezajímala skutečnost kdo a jak hlasoval pro přijetí nehospodárného rozpočtu MČ na r. 2014? Možná by to občany více zajímalo než to,
proč zrovna Novotný nehlasoval pro jeden z bodů, který byl stejně přijat.
Nicméně pro občany Ďáblic uvedu své vlastní důvody, které bych nazval:
„Proč je pro mne nepřijatelné jakékoliv navyšování výdajů MČ na rok 2014“.
1. Před projednáváním bodu o grantech, proběhlo především schvalování rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu do roku 2019. Rozpočet na r. 2014
schválili „vládní“ jako rádoby „vyrovnaný“ což znamená řádově:
1.1. Na straně příjmu MČ jsou tyto položky:
Neinvestiční transfery ze strany HMP je ve výši cca 9,7 mil. Kč
Vlastní příjmy MČ(daně, poplatky pod) ve výši cca 3,5 mil. Kč
Neinvestiční transfery ze strany HMP za skládku cca 12,0 mil. Kč
Příjem MČ pro r. 2014 je plánován v celkové výši na 25,2 mil. Kč
1.2. Na straně výdajů MČ naplánovali zastupitelé kolem starosty utratit
celou tuto částku! Tj. 25,2 mil. Kč. Jen připomínám, že MČ by měla umět
hospodařit s rozpočtem 13,2 mil. Kč! Důvod je prostý: položka za skládku
(12 mil. Kč) je částka navíc, ze které se má buď účelně zvelebovat obec,
nebo jakkoliv kompenzovat občanům tu skutečnost, že bydlí vedle skládky.
Což se samozřejmě částečně děje, ale v minimální míře. Z mého pohledu
bych akceptoval výdaje, jejich celková výše by nepřesáhla cca 18,0 mil. Kč
a i tak by v rozpočtu pak zbyla rezerva ještě okolo 7,0 mil. Kč. Ale i tato
částka se stala jakousi bezejmennou „vatou“ v rozpočtu, určenou víceméně
na již nekontrolovatelná vydání ze strany vedení obce pro své zviditelnění
ve volební roce. Nehlasoval jsem pro takovýto rozpočet, navrhoval jsem rozpočet přebytkový o 5 mil. Kč. Nebyl přijat.
2. Bod granty – jednak nebyl v řádném programu Zastupitelstva (a tak se
na tento bod nikdo z lidí, kteří nejsou účastníky současného vedení a řízení
obce, nemohl nijak validně připravit). Nic méně špatné podklady, nebo tzv.
„překvápka“ ze strany především pana starosty, jsou snad na každém ZMČ.
A ani vládnoucí koalice pak již neočekává, že by „opoziční“ zastupitelné
schvalovali ad hoc, takovéto body.
3. Nutno upozornit, že po schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu, pro
které jsem též nehlasoval, přišel pan starosta s dalším návrhem, jak utratit
ještě dalších 1,5 mil. Kč, (což je částka jako povinná spoluúčast MČ
v těchto grantech). Pro mne pak zůstala i nezodpovězená otázka, z čeho se
případně bude tato spoluúčast hradit? Jestli se najdou najednou prostředky
v rámci „vaty“ v rozpočtu, nebo bude čerpáno z rezervy MČ? Pak by se
tímto stal rozpočet již dokonce deficitní.
4. Jistě neuniklo zastupitelům a občanům přítomným na posledním zasedání ZMČ, že jsem hovořil o určitých dalších ekonomických aspektech, které
již v blízké budoucnosti mohou přímo ovlivnit ekonomiku MČ. Na mysli
mám především plánovanou výstavbu nové radnice nazvané Obecní dům
(Centrum I.) a další stavbu na místě Restaurace U Holců, nazvaná jako
Zázemí parku (Centrum II.). Obě stavby mají spolknout minimálně
42,0 mil. Kč. Při reálně hrozbě prohraného soudu se společností A.S.A. spol.
s r.o. může MČ přijít o dalších 6,5 mil. Kč. Jednoduchým součtem dojdete
k výdajové částce ve výši 48,5 mil. Kč. Tato částka bude hrazena z úspor
MČ, která činí v současnosti cca 52 mil. Kč. (Tuto částku naše obec ušetřila
především z dotací za nenáviděnou skládku.)
4. Dalším důvodem je také skutečnost, která opět zazněla na ZMČ. Jeden
z občanů připomněl panu starostovi, že odmítl dar ve výši 30 mil. Kč od
majitele pozemků v Ďáblicích s odůvodněním, že změna využití na těchto
pozemcích je nemyslitelná, že se na nich budou rekreovat lidi z Troje. Ale
krátce po tomto odmítnutí se objevil projekt, který už nejen pan starosta,
ale i ostatní „vládnoucí“ představitelé nadšeně podporují a nazývá se
Koňská louka. Nutno říci, že za tento projekt nebylo nikdy nic slíbeno a ani
vedení radnice nic nepožadovalo, ale nadšeně odsouhlasilo záměr na
změnu využití těchto pozemků ve prospěch výstavby RD a dalších staveb.
5. Některé občany též asi bude zajímat i odmítnutí daru ve výši 20 mil. Kč
na školství (později sníženo na 15 mil. Kč), od podnikatelského subjektu,
který je zde znám jako Residence. Pak můžeme sledovat, že místo budování

Zprávy z Ďáblic

Tento měsíc jsme oslovili pouze čtyři zastupitele, a to na
základě jejich hlasování na nedávném veřejném zasedání
zastupitelstva. To, zda a jak odpověděli, se dočtete níže.
Do jejich textů jsme nikterak nezasahovali.
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Ing. Martin Křížek – zastupitel (Ďáblice občanům)
Byl jsem požádán členem redakce, abych reagoval na příspěvky zastupitelů:
paní Ševčíkové a pánů Niebauera a Novotného. Otázka redakce zněla:
Na březnovém zastupitelstvu jste hlasoval(a) pro přebytkový rozpočet ve
výši 5 mil. Kč. Proč jste tedy poté nepodpořil(a) granty, které by obci přinesly investice ve výši 17 mil. Kč?
Hned na úvod je třeba jasně sdělit našim spoluobčanům, že se na zasedání
zastupitelstva nehlasovalo a ani nemohlo hlasovat o žádném jiném návrhu
rozpočtu, než jaký připravil finanční výbor MČ a následně po projednání
schválila Rada MČ. Tento rozpočet byl navržen jako vyrovnaný a byl od
3. 3. 2014 veřejně přístupný na úřední desce, na nástěnkách a internetových stránkách www.dablice.cz. Proč se tedy nemohlo hlasovat o jiném rozpočtu? Jednoduše proto, že žádný neexistoval. Existoval pouze na místě
vytvořený protinávrh opozičních zastupitelů, aby finanční výbor sestavil
nový rozpočet s přebytkem 5 mil. Kč.
Kdyby uvedení zastupitelé s péčí hodné mandátu zastupitele připravili
protinávrh rozpočtu, o kterém by se dala vést odborná diskuze, bylo by
o mnoho jasnější, na čem hodlají ušetřit. Ostatně k tomu jsem je přímo
na jednání zastupitelstva vyzval, bohužel bez odezvy. Otázka tedy zní,

proč nepřišli s požadavky na jednání finančního výboru či Rady MČ.
Všechny nepravdy a vyloženě mylné informace, které pánové uvádějí ať již
záměrně, či proto, že neznají skutečnost, nechci jednotlivě komentovat.
Skutečnosti, jak byly připraveny rozpočty v minulých letech, lze zcela jasně
dohledat na internetových stránkách MČ, včetně toho, kdo a jak kdy hlasoval. Jen stručně: Za současného vedení MČ nebyl nikdy schválen schodkový
rozpočet. O tom, jak MČ hospodaří, nejlépe svědčí, že jsme za poslední tři
roky ušetřili cca 16,4 mil. Kč. A to přesto, že probíhají investice do budovy
školy, školky, veřejné zeleně atd., MČ nakupuje pozemky pro infrastrukturu
obce (např. sportovní areál). Dále probíhají přípravné projektové práce na
investičních akcích, o kterých je veřejnost široce informována v Ďáblickém
zpravodaji. Přesto se najdou zastupitelé, kteří vědí, že nestavíme novou radnici, ale veřejnosti tento multifunkční objekt budou vytrvale prezentovat
jako projekt „nové radnice“. Tedy znovu: MČ připravuje projekt multifunkčního objektu, ve kterém budou ordinace lékařů (dětských i dospělých), dále
zde bude nově umístěna Česká pošta, vznikne nový víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce a na zbylé ploše cca 23 % objektu bude nově
umístěn úřad městské části (radnice). Objekt bude bezbariérový a bude
splňovat všechny potřeby jak pro mladší, tak i starší spoluobčany. Více
o tomto projektu uvedeme v některém z příštích ĎZ. Po rozšíření kapacit
školky a školy se tedy jedná o další kroky k lepšímu vybavení Ďáblic.
K „odmítnutým darům“ lze jen konstatovat následující: Pokud se zastupitelstvo či vedení obce rozhodlo některé projekty nepodporovat, či proti nim
dokonce aktivně vystupovat, pak je zcela logické, že odmítne i finanční dary
spojené s případnou realizací těchto projektů.
Na závěr zpět k původní otázce. Podklady pro žádosti o granty byly aktuálně zařazeny do programu jednání zastupitelstva, neboť příležitost požádat
se naskytla právě před jednáním. Tak jako většina zastupitelů jsem i já vnímal ojedinělou příležitost využít nabízené možnosti. Pokud někteří zastupitelé potřebovali získat více informací k danému tématu a pokud se jim
zdály poskytnuté informace nedostačující, měli možnost v rámci projednávaného bodu vznášet dotazy a připomínky. To se však nestalo. Dojemné
starosti o náklady na spolufinancování 7,5 % z grantové částky se
z pohledu celkové výše investice a jejího případnému dopadu do rozpočtu
MČ jeví jako úsměvné. Zvláště při vědomí, že s těmito výdaji stejně MČ
v budoucnu počítá.
Za těchto skutečností argumentaci opozičních zastupitelů nerozumím.
Opakovaně však deklaruji připravenost v případě zájmu komukoli na půdě
finančního výboru MČ objasnit všechny otázky spojené s financováním
či ekonomickými plány a jejich dopady na hospodaření Ďáblic. Diskuze
či polemiky musí však mít věcný a odborný charakter.

Na okraji zájmu

Kontejnery v obci

pražských radních jsou asi občané naší obce. Stejně jako obyvatelé
jiných obcí a měst v naší zemi, které se potýkají s nedostatkem míst pro
své děti ve školách a školkách. Někde dokonce tyto instituce z úsporných důvodů ruší, stejně jako nemocnice, dopravní spoje a další. Jsou
i taková místa, kde občané nemají ani kanalizaci a jiné výdobytky
moderní společnosti. Je to bohužel proto, že o uspokojení potřeb obyvatel těchto obcí nerozhodují místní obecní úřady, ale „ti nahoře“,
v našem případě pražský magistrát. V těsné blízkosti našich domovů
před lety umístili skládku, která za léta provozu vyrostla do obřích rozměrů. Za to Praha vyinkasovala na poplatcích za úložné na skládku
částku v řádu stovek milionů, možná i více. Nezasloužili by si za to obyvatelé naší obce být lépe uspokojováni ve svých potřebách? Těchto
zástupců města by se měli ptát rodiče dětí, které se nedostaly do školy
a školky v místě bydliště, proč již dávno neposkytli finance na dostavbu
školy. Věřím, že námi zvolení zástupci udělali vše, co bylo v jejich silách,
aby potřebné peníze zajistili. Bohužel s přílivem nových obyvatel nebudou chybět jen místa ve škole a školce. Bude mít naše obec dostatek
lékařů, zubařů, obchodů? Vždyť i tyto služby chceme mít dostupné tam,
kde bydlíme. Máme i jiné možnosti, jak se připomenout, že i my jsme
součástí Prahy a chceme jen to, čeho je v jiných pražských obvodech
dostatek? Snad na nás budou pražští radní v příštích letech více pamatovat, a my nebudeme hledat pro své děti školy v jiných částech Prahy.

ÚMČ Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(dále jen VOK) na objemný odpad budou v roce 2014 přistavovány
v níže uvedených termínech:

Zprávy z Ďáblic

odpovídajícího školství pro naše děti si zde budujeme novou radnici a pořádáme „losovačku“ na přijetí dětí do školy.
6. Posledním důvodem byla skutečnost, že svým hlasováním jsem nemohl
nic rozhodnout, neboť vládnoucí většina má za povinnost odsouhlasit
všechno, co chce pan starosta, což se také spolehlivě děje.
A pokud jsem si dal dohromady všechna výše uvedená fakta, tak jsem
opravdu jako zodpovědný zastupitel ani nemohl hlasovat pro další výdaje
za byť i jakkoliv líbivě prezentované grantové projekty. Mj. já jsem již zažil,
jaké je to koukat na „papaláše“, jak snadno a bez odpovědnosti dokázali
plánovat a rozhazovat milióny korun za honosné stavby, se kterými si ale
mnohdy dnes nikdo neví rady. V našem případě je též patrná trvalá absence
jakéhokoliv smysluplného projektu, který by zabezpečoval nějaké příjmy či
deklaroval schopnost „vydělat“ nějaké prostředky ve prospěch MČ.
Naopak, ani do současné doby jste nebyli vy a ani zastupitelé seznámeni
s ekonomickými rozvahami již projektovaných výdajů MČ (mám na mysli
chystané stavby v centrální části MČ), které v mých očích mají za cíl zcela
rozpustit doposud uspořené finance a postavit nesmyslný pomník panu
starostovi. Pro mě není normální, že projekt nové radnice je daleko dál,
než vyřešení prostor pro školství.
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Pro upřesnění jsme k vyjádření ještě vyzvali spoluautora
rozpočtů – zastupitele a předsedu finančního výboru p. Křížka.

Jana Ouředníčková

12.–13. dubna, 14.–15. června,
18.–19. října a 22.–23. listopadu.
VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí,
v ulici Legionářů, v ulici Na Terase, v ulici Květnová
(v zálivu komunikace před č.p. 448), v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např.:
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové
PVC, umyvadla a záchodové mísy.
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.: směsný komunální
odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru),
nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky), bioodpad (větve, posekaná tráva apod.),
vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), stavební suť, pneumatiky.

www.dablice.cz

Škola ožila zpěvem seniorů

Výzva pro ďáblické jubilanty

Aby naši senioři měli více příležitostí potkat se se svými sousedy, přáteli
a vrstevníky, připravily jsme pro ně v pátek 4. dubna v základní škole
setkání s hudbou a pohoštěním. Pozvání do ďáblické školy přijal také
vedoucí Pražského salónního orchestru při domově seniorů Slunečnice
v Bohnicích pan Václav Vomáčka, který svým zpěvem již v minulých letech
několikrát potěšil
ďáblické seniory na
adventních setkáních.
Za vlastního doprovodu
na klávesy zpíval zvučným hlasem známé
lidové i zlidovělé písně,
které prokládal zajímavými úvodními slovy.
Písničky mládí umí
zahřát a potěšit, a tak
i mnoho přítomných si ve chvílích, kdy zrovna nebyli zabráni do hovoru
se sousedem, s chutí zazpívalo.
Příjemné odpoledne se vydařilo díky vstřícnosti lidí, na které jsme se
během přípravy obrátily, a nebylo jich málo: kuchařky ze školní jídelny
upekly vynikající jablečný závin, děti a učitelky ze školní družiny vyrobily
veselá papírová přání, pan vychovatel Seifert s klukama ze školní družiny
pomohl přerovnat stoly a židle v jídelně, děti a učitelky z mateřské školy
nám zapůjčily krásné
obrázky na výzdobu
a dvě členky sociální
komise dodaly bohaté
jarní kytice ze zahrádek.
Spolupracovala i paní
uklízečka Koubová, pan
školník a paní ředitelka
Horáčková, která projevila velkou vstřícnost při
domlouvání. Ze spolupráce máme radost a všem děkujeme. Poděkování patří i seniorům, kteří
se nenechali zlákat jarním sluníčkem k práci na zahradě nebo k procházce, a přišli, aby vytvořili pěknou atmosféru tohoto jedinečného odpoledne, které jsme zakončili společným zpěvem operní árie národního
klasika Bedřicha Smetany – „Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh
zdraví dá...“
Barbara Tranová, Lydie Veselá a členky sociální komise

Milí ďábličtí senioři,
na stránkách Ďáblického zpravodaje jsme vás již dříve informovali o tom,
že z důvodu ochrany osobních údajů nemáme jako dřív přístup k informacím, kdy se kdo z vás narodil. Nyní můžeme jubilanty osobně navštívit
s gratulací jen tehdy, pokud se oni sami přihlásí. Nabízíme vám proto
následující možnost: Vy, kteří si přejete, abychom vás nebo vaši blízkou
osobu navštívili u příležitosti životního jubilea, poskytněte členkám sociální komise písemnou informaci o jménu, datu narození, bydlišti a telefonu jubilanta. Jedná se pouze o seniory, kteří v roce 2014 dovrší 75 let,
80 let, 85 let, 90 a více let. Informaci, prosíme, doručte na podatelnu
úřadu naší MČ, Květnová 52 nebo pošlete e-mailem na adresu:
socialni.komise@dablice.cz.
Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Vítání nově narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2013 a 2014 na slavnostní přivítání
nových občánků Ďáblic, které se uskuteční v červnu letošního roku. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v podatelně úřadu naší městské části. Do přihlášky, prosíme,
uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte
a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště
dítěte na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi –

členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Nabídka aktivit pro seniory
Počítačové kurzy, Obecní knihovna, pondělí 14.30–16.00, středa
13.30–15.00 hodin. Rehabilitační cvičení, horní sál Obecního domu,
pondělí 17–18.30, úterý 17–18.30 hodin. Zdravotní cvičení tai chi,
sál v suterénu Obecního domu, úterý 17.15 – 18.15 hodin.
Plavání pro seniory. Prostřednictvím sociální komise je možné získat
50% slevu na permanentku do bazénu. Cena za jednotlivé lekce
je 20–40 Kč podle druhu kurzu. Bližší informace:
socialni.komise@dablice.cz., tel. č. 728 227 384.

Pořádá sociální komise MČ Praha Ďáblice

Tradiční jarní výlet seniorů se uskuteční v sobotu 17. května. Prvním
cílem letošního výletu bude skanzen Vysoký Chlumec. Skanzen uchovává
cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového
bydlení ve středním Povltaví. Do přírodního areálu o rozloze 3 hektary
v údolí potoka jsou citlivě přeneseny obytné, hospodářské, drobné
sakrální i technické stavby na vodní pohon, které pocházejí z 18. až
z počátku 20. století a kterým v původním místě hrozilo zničení. Na prohlídkové trase uvidíme nejen obytný dům z Arnoštovic, špýchary z Počepic, obytný dům z Maršova, vodní pilu z Dolní Sloupnice, vodní mlýn
z Radešic, ale i mnohé další stavby.
Ve Vysokém Chlumci se také naobědváme v zajímavé restauraci s názvem
Židovna. Je to komplex budov, kde původně sídlila židovská komunita.
Po druhé světové válce začala budova pustnout a chátrat a zachránil ji
až nový majitel, který ji koupil v roce 2011 a přestavěl ji na restaurační
a ubytovací zařízení.
Po obědě se přesuneme na zámek Vrchotovy Janovice, který je spolu se
svým původním parkem zvláštním prostorem s nenápadným, ale silným
a osobitým kouzlem. Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic byla
chráněna vodním příkopem, později byla renesančně a poté pak novogoticky přestavěna. Současná podoba krajinářského parku kolem zámku se
vyvíjela déle než 200 let a je výsledkem šťastného setkávání osvícených
majitelů zámku. Svou nevelkou plochou (16,5 ha) patří k menším zámeckým parkům, ale díky harmonii, která v něm panuje, je však jedním z nejvíce obdivovaných parků v Čechách.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám najdete na
www.muzeum-pribram.cz, www.zidovna.cz a www.nm.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Ďáblice, Květnová
52 u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu na
výlet. Vzhledem k velkému zájmu o výlet a s ohledem na to, že informace
o výletu se dostane k lidem v různou dobu podle distribuce zpravodaje,
prosíme všechny zájemce, aby se šli zapsat nejdříve dne 16. dubna.
Pokud budou v autobuse volná místa, mohou se výletu zúčastnit také
senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při odjezdu
vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 17. května 2014 již v 7.30 hodin z obvyklého
místa u restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpokládaný
návrat je kolem 17 hodiny. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
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Jarní výlet seniorů
aneb Okolo Sedlčan

Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Ďáblická burza rostlin a semen
Zveme zahrádkáře i další zájemce na 3. ďáblickou burzu
rostlin a semen, která se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014
od 10 do 13 hodin v suterénu Obecního domu.

Za Komisi životního prostředí a dopravy Táňa Dohnalová
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Březen ve školní družině
Jako každý měsíc bylo v družině napilno a v každém oddělení bylo
připraveno mnoho zajímavých činností.
Když se řekne – krabice od mléka, krabička od sýrů, pasty na zuby, od
léků, víčka od lahví, kelímky od Pribiňáčků, od Actimelu... – většina z nás
si řekne, „ano odpadky“. Je pravda, že vyjmenované materiály vyhazujeme. My jsme se ale v družině rozhodli, že z těchto materiálů v rámci
Recyklohraní vyrobíme zvířátka nebo postavičky.
Děti v oddělení prvních tříd za pomoci svých rodičů nastřádaly potřebný
materiál a už nám zbývalo jen
popustit uzdu fantazii a zapojit
šikovné ruce do práce.
Musíme uznat, že se všichni družinoví prvňáčci do práce pustili
zodpovědně a s nadšením. Mezi
jejich výtvory se objevily nejen
postavičky a zvířátka, ale i auta,
loď, květiny a mnoho jiných
výtvorů, které si samy sestavily
z dostupného materiálu.
Ostatně, jak se práce dětem povedla, můžete posoudit, když se podíváte
na webové stránky naší školy do fotogalerie školní družiny.
Březen byl také pro děti ze ŠD posledním měsícem, kdy bylo možné
v tomto školním roce využít volnou vstupenku do zoologické zahrady
Praha, kterou si naše školní družina již tradičně pořizuje. Každé oddělení
se mohlo v libovolném termínu od října do konce března dvakrát vypravit
do ZOO, aby pak následně své zážitky dále ztvárnilo výtvarně nebo
poznatky uplatnilo v různých vědomostních kvízech.
A tak začátkem měsíce, za krásného slunného počasí, vyjeli prvňáčci.
Ti pro prohlídku v dolní části zahrady
využili jízdu dětským vláčkem. Třeťákům,
dalo by se říci, již tradičně počasí
nepřálo. Vybaveni teplými bundami,
pláštěnkami a vydatnou svačinou prošli
kolem ledních medvědů ke slonům, žirafám a hrochům, aby si alespoň takto
připomněli, jak by mohlo vypadat teplo.
Jako poslední se v letošním roce do
ZOO vydaly děti z druhých tříd. Protože
ani jim počasí tentokrát mnoho nepřálo,
připravily si pro ně paní vychovatelky za pomoci CD, které ZOO k permanentní vstupence poskytuje, pracovní listy. Do těch pak během samotné
návštěvy děti zapisovaly správné odpovědi na otázky. Další úkoly je pak
ještě čekaly v následujících dnech ve školní družině, a tak všichni měli
možnost zjistit, kolik zajímavého či nového si ze ZOO zapamatovali.
Do zoologické zahrady teď už všichni musí jen se svými blízkými.
S družinou zase až v příštím školním roce.
Vychovatelky ŠD

Exkurze čtvrťáků v České televizi
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Vešli jsme do budovy ČT a chvíli jsme čekali, tuto chvilku jsme využili ke
svačině, ale také jsme pokukovali kolem sebe, nebylo to marné, uviděli
jsme známou tvář paní Moniky Absolonové. Vyzvedli si nás průvodci, kteří
se nám věnovali po celou dobu prohlídky. V promítacím sále nám promítli
dva filmy o historii a současnosti ČT. Ukázali nám model, na kterém nám
vysvětlili, kde se co děje nebo vyrábí. Dozvěděli jsme se, že v budově je
35 km chodeb. Pak jsme již šli po studiích. Byli jsme při natáčení pořadu
TV MINI UNI, zajímavé bylo, že jednu loutku prasátka ovládali dva lidé.
V jiném studiu, kde se připravovalo natáčení pořadu Sama doma, jsme si
mohli zkusit práci s kamerou. Viděli jsme kulisy Kouzelné školky a Studia
kamarád. Udivil nás model mořského ďasa, který používali při pořadu
Zázraky přírody.
Nakonec jsme měli malé překvapení. Mohli jsme si vyzkoušet některé
paruky, pokrývky hlavy, ale i sednout si na trůn v královském hermelínu.
Prohlídka trvala dvě hodiny a tak jsme byli rádi, že je před námi už jen
cesta domů.
Společně sepsal kolektiv žáků IV. A

Obecní ples 2014
V sobotu 29. března se v základní škole opět konal Obecní ples. I letos
krásně hrála kapela, tentokrát Caroline Band, profesionální tanečnice
a tanečníci z Taneční školy HES a profesionální tanečnice salsy krásně
tancovali, hezké ceny do tomboly věnovalo Zlatnictví Němečkovi,
cukrárna Buchalovi,
pan Žežulka..., paní
Petra Pekárková opět
vyrobila krásná květinová aranžmá, občerstvení restaurace
U Blekotů moc chutnalo
a všichni se, doufám,
velmi dobře bavili.
Takže jsme to opět
zvládli (tím mám na
mysli organizátory – tým dnes již bývalé kulturní a školní komise a manželé Růžičkovi) – opět jsme přežili tři vyčerpávající dny od pátečního
odpoledne do nedělního poledne téměř non stop. Podařilo se nám vše
včas zajistit, zamluvit, zarezervovat, nachystat, nanosit, odnosit, uklidit,
umýt... Dokonce i ty skleničky a papírové ubrusy jsme ve škole po roce
nakonec našli (na rozdíl
od talířů a příborů,
které jsme si operativně
museli půjčit ze školky.
To jen jako vysvětlení
pro ty, kdo se divili, že jí
guláš z talířků se zvířátky dětskou lžící).
Nezbývá tedy než poděkovat. Hlavně těm, kteří
v pátek a v neděli přišli
nosit stoly a židle, těm, kteří celý ples zorganizovali, tomu, který celý večer
moderoval, tomu, kdo tento víkend nemohl odjet na chalupu, těm, kteří
měli celý večer na starost šatnu, té, která musela v pondělí brzy ráno
prostory dát do pořádku, těm, kteří věnovali dary do tomboly, těm,
kteří přišli...
Simona Dvořáková, foto Martin Lonek

Centrum Sovička
v novém čtvrtletí

Pozvánka na pálení Čarodějnic
Již tradičně se ve středu 30. dubna od 17 hod. bude konat Pálení
čarodějnic. A stejně jako poslední dva roky budou i letos na této akci
s obcí spolupracovat ďábličtí členové Dobrovolného hasičského sboru,
kteří obstarají čarodějnici, oheň a vše kolem něj a ve 22 hodin odpálí
ohňostroj. Obec potom pro menší děti zajistila loutkové divadélko
s pohádkou Rozum a Štěstí a pro ty starší vystoupení kouzelníka. Pro
dospělé návštěvníky je připravena hudba a občerstvení, které zajistí stánek hasičů a stánek Battistovy cihelny. Hlavní vystupující kapelou bude
Hradní Duo. Jako vždy
tedy bude na co koukat,
co poslouchat a co jíst
a pít...
Jen místo konání akce se
oproti minulým letům
změnilo: Letošní pálení
čarodějnic proběhne
na travnatém prostranství na rohu ulic
Hřenská a Kučerové
(tam, co stál na podzim
cirkus).
Těšíme se, že přijdete ve
stejně hojném počtu jako
v minulých letech.
za MČ Praha-Ďáblice

Info z fotbalového oddílu
Turnaj O krále Prahy 8
Poslední březnovou neděli jsme na hřišti v Ďáblicích uspořádali
již druhý ročník turnaje pro ročník 2006 – O krále Prahy 8. Na turnaj přijela všechna družstva z osmičky – kromě domácích ještě Admira, Březiněves, Chabry a Meteor, všechna družstva se dvěma týmy. Celkem se tedy
na ďáblické umělce utkalo deset družstev. Domácím se nepodařilo obhájit
loňské vítězství a obsadili druhé místo, pomyslnou královskou korunu si
odvezlo těsně družstvo Admiry. Kluci i pořadatelé si vyzkoušeli velkou
zátěž před naším vrcholem sezony –
velkým mezinárodním turnajem, který
pořádáme 1. května. Dnešní výkony
našich svěřenců ukázaly, že se máme
opravdu na co těšit a že ročník 2006 se
ďáblické fotbalové líhni talentů opravdu
povedl.
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Od dubna si Vám dovolujeme nabídnout pár novinek
v naší Sovičce. Malí šikulové – „dopoledne bez maminky“ se nám dvakrát v měsíci ve středu prodlouží až do 15 hodin. Děti budou navštěvovat
nejrůznější zajímavá místa, kde jim zajistíme zábavný program. Pro měsíc
duben jsme pro děti připravili výlet na dětské představení Spejbla a Hurvínka a návštěvu Zoologické zahrady v pražské Troji – Po stopách zvířátek.
V dalších měsících pro děti připravujeme koně, dětské výstavy a památky.
Malí šikulové probíhají každou středu a pátek (pro děti od 2 let).
V březnu jsme začali s výukou angličtiny Mortimer English Club (úterý
od 17 hod.), ve které budeme v následujících měsících úspěšně pokračovat, a jsme rádi, že děti tento svět nových slovíček zaujal a baví je si hrát
a zároveň se učit.
Začátkem dubna pokračujeme v Keramice
s úžasnou paní Sládkovou (středa od 17.15
hod.), kde si děti výrobky opravdu sami vyrábějí
a glazují a po právu jsou na ně hrdé.
Od května se nám vrací z mateřské dovolené
oblíbená lektorka Zuzka spolu se svým synem
Samuelem k aktivitám: Hudebně – pohybová
dílna (pro lezoucí a nelezoucí miminka) a s velmi oblíbeným
Dramaťáčkem. Registrace možná již nyní.
V prvním a posledním týdnu prázdnin je pro děti připravován ucelený program „tábor pro nejmenší“ (pro děti od 2 let), od rána do odpoledne,
v prvním týdnu budeme cestovat po světadílech a v posledním týdnu se
ponoříme do pohádek. Kapacita pro tyto týdny je velmi omezena.
Bližší informace budou upřesněny.
A v neposlední řadě se v polovině prázdnin chystáme na týdenní
prázdninový pobyt s indiány do Doks – pobyt dětí s rodiči se zajímavým
programem.

Začátek jarní sezóny
Mužům „A“ nevyšel
Remíza venku s Kolovraty a prohra 1:3
doma s Chaberskými před zaplněnými
ochozy, to je začátek jarní sezóny, který
vůbec neodpovídá našim představám!

Nabídka letních kempů,
které pořádá Tělovýchovná jednota
Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Již IV. ročník letního kempu Veselých míčů proběhne ve dvou turnusech:
14.–18. 7. a 21.–25. 7. 2014. Kemp je určen všem dětem, které chtějí
o prázdninách sportovat. Míčové hry, fotbal, tenis a výuka plavání v Rehaklubu v Ďáblicích, to je náplň tohoto sportovního kempu. Více o kempu
najdete na stránkách www.veselemicezdablic.cz, kde je ke stažení
i přihláška.

IFS

INDIVIDUAL FOOTBALL SCHOOL

Kemp fotbalové školy Individual football school
II. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual
football school proběhne od 7.–11. 7. Kemp je určen pro děti, které se
chtějí fotbalu intenzivně věnovat. Více o kempu najdete na stránkách
www.ifschool.cz/kempy, kde je ke stažení i přihláška.

Simona Dvořáková
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Děti za volantem

Na Růžku

V posledních letech se po Ďáblicích stále častěji prohánějí mladí lidé
v autech, jedoucích rychlostí mírně řečeno nepřiměřenou.
Projede-li někdo ulicí dlouhou 150 metrů za 8 vteřin, vychází mi průměrná rychlost asi tak 70 km/h, a to ještě s tím, že na konci přeci jen
aspoň trochu přibrzdil...
Zmínění výtečníci mají jakési seřadiště na straně Koníčkova náměstí,
odkud pravidelně vyrážejí na spanilé jízdy po okolních ulicích za řevu
motorů tůrovaných na dvojku, kvílení brzd a nepochybně též provázeni
obdivem kamarádů, sedících na zadních sedadlech nebo na lavičkách
okolo.
Má to jeden háček – okolo bydlí lidé, kteří – světe, div se – mají děti,
a mnoho z nich se do Ďáblic přestěhovalo (nebo neodstěhovalo) mimo
jiné proto, že je tu klid a nejsou zde žádné široké hlavní ulice s nepřetržitým proudem aut. Ďáblice jsou kolem dokola opatřeny dopravními
značkami, označujícími obytnou zónu a omezujícími zde rychlost.
Tato skutečnost by člověku, který je dostatečně zletilý na to, aby dostal
řidičák, měla být zcela jasná. Není-li tomu tak, potom zřejmě trpí nějakou formou demence, nebo se jedná o klasický projev tzv. nezralé osobnosti, jež se pohybuje co do stupně mentálního vývoje někde v oblasti
základní školy, kde jsou podobné projevy siláctví a snahy zaujmout okolí
celkem běžným zjevem.
Navrhoval bych v Ďáblickém zpravodaji zavést rubriku s názvem např.
„mladý Schumi“, kam by nadšení diváci mohli posílat pozorování nejvydařenějších kousků, zvláštní body by potom byly přidělovány za pokácení dopravní značky nebo sražení dětí, co jsou tak neopatrné, že
nerespektují nezadatelné právo závodníka na volný průjezd kdekoliv
a jakkoliv.
Prosím laskavého čtenáře, aby pohlížel shovívavě na mrzoutský tón
tohoto příspěvku, neboť já jsem jeden z těch, jejichž úkolem je dávat
dohromady ty, kteří měli tu smůlu, že se těmto „dětem za volantem“
připletli do cesty.
MUDr. Jan Hach

Historie domu na rohu ulic Ďáblické a Kokořínské sahá do období třicátých let minulého století. Za tu dobu tam byl Hotel č. p. 204, mezi válkami sokolovna, ve které se cvičilo od pondělí do čtvrtka, poté se
nanosily ze sklepa židle a promítaly se filmy, konaly plesy, hrálo se
divadlo. V r. 1945 tam Lidové divadlo v Ďáblicích sehrálo první představení „Dobrodruzi“. V padesátých letech byl dům zkonfiskován a předán
do „správy“ TJ Ďáblice a restaurací a jídelen, v horním patře byly hostinské pokoje, později
předělané na byty.
Po revoluci se bývalí
majitelé přijeli
z Kanady podívat na
svůj majetek,
v r. 1992 získali
polorozpadlý dům,
kde od konfiskace
nebyla vyměněna
ani klika,
v restituci zpět.
Pro MUDr. Neumanna byl již 79 let dům citovou záležitostí a tak do něj
investoval mnoho peněz. „Tatínek nás na sklonku života prosil, ať dům
zvelebíme. A tak, i přes mnohá úskalí, v započaté rekonstrukci pokračujeme,“ říká jedna ze tří sester-majitelek Lenka Mazálková. „Udělali jsme
novou střechu, fasádu, zrekonstruovali restauraci a tentokrát pečlivě
vybrali nového nájemce, nyní plánujeme rekonstrukci bývalé sokolovny
(zájemci si za úplatu mohou rozebrat squashové centrum), aby tam
mohlo znovu fungovat společensko-sportovní centrum.“
Ve středu 26. března byla po rozsáhlých opravách otevřena Balounova
Restaurace Na Růžku. Ďábličtí si zde mohou vybrat z mnoha jídel za
lidové ceny, zapít je jedním z osmi druhů čepovaného piva (za cenu
26–36 Kč), sledovat sportovní přenosy na 3 televizích či se připojit k wifi.

Hana Macháňová

Dobrou víru obce
a její oprávněnou držbu
se podařilo obhájit
V roce 2001 jsme si od dvou starousedlých sourozenců koupili v obci
pozemky na stavbu domu. Koncem roku 2006 jsme zjistili, že náš soused
již není naším sousedem. Mezi námi se totiž vynořil nový vlastník asi
20 cm širokého pruhu. Shodou okolností bratranec uvedených sourozenců.
Požádali jsme Katastrální úřad o prošetření záhady. Ukázalo se, že nový
soused „vznikl“ z PK evidence (bývalé pozemkové knihy, zrušené po přijetí zákona č.22/1964 Sb.) a byl v ní veden i jako vlastník některých
pozemků, resp. jejich částí, které jsme v roce 2001 zakoupili od výše uvedených sourozenců. Ti přitom byli v čase prodeje v KN evidenci (katastr
nemovitostí) vedeni jako výluční vlastníci. Katastrální úřad zrušil PK
záznamy a vyznačil duplicitu vlastnictví v KN evidenci, v níž jsme doposud
byli vedeni jako výluční vlastníci my. S ohledem na existenci dvou nabývacích titulů (naší kupní smlouvy z roku 2001 a bratrancova dědictví z roku
2003 a 2005) katastr doporučil vzájemnou dohodu nebo soud.
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Bratranec = žalobce
I když sporné pozemky s pozemky bratrance nesousedí, zatímco s ostatními našimi tvoří jeden funkční celek a slouží nám pro příjezd k domu
a pro parkování, dohoda byla v nedohlednu.
Nepomohl argument, že jsme pozemky koupili od jeho příbuzných a bylo
by vhodnější, aby si případnou nesrovnalost vyřešili v rámci rodiny bez
nás.
Nepomohl ani argument tehdejší paní starostky, že si otec bratrance
neuplatnil restituční nárok na původně obecní pozemek v době, kdy to
restituční legislativa umožňovala.

Na písemnou výzvu bratrance o vydání náhradního pozemku z majetku
obce nestihla starostka ani zareagovat a 1. 2. 2008 se stal z bratrance
žalobce a z nás, jako duplicitně vedeného vlastníka, žalovaní.
K prvnímu pojednávání došlo v dubnu 2011. U čtyř z pěti sporných
pozemků (u nichž jsme dohledali pozbývací tituly otce žalobce) žalobce
uznal náš nárok. U pátého, o celkové výměře 52 m2, který jeho sestřenice
získala od obce směnou za jiný, který je dnes součástí fotbalového hřiště,
se duplicitního vlastnictví nehodlal vzdát.
Důkazy a tvrzení žaloby
Ze tří důkazů, které soudu sám doložil, muselo být žalobci zřejmé, že jeho
žaloba je neoprávněná:
- Hospodářská smlouva z roku 1987 k převodu sporného pozemku jako
přebytečného národního majetku ze státního statku na MNV,
- Výpis z evidence nemovitostí otce žalobce z roku 1991, ve kterém je
v poznámce odkaz na sporný pozemek a jeho držitele – MNV,
- Dohoda se Státním statkem hl. města Prahy, na základě které tento
vydal v roce 1993 otci žalobce 11 ha polností dle restitučního zákona
č.229/1991 Sb.
Poznámka: dohodu žalobce doložil jako důkaz ke svému tvrzení, že na
sporný pozemek se nevztahuje restituční legislativa, stejně jako na ostatní
majetek jeho předků.
Se stěžejními důkazy ve prospěch žaloby (dědickými spisy z roku 2003
a 2005 po rodičích žalobce) nás soudce seznámil na třetím pojednávání.
Zároveň nás upozornil, že když nepředložíme smlouvu, na základě které
přešel sporný pozemek na Čs.stát-státní statek (na našeho v pořadí
čtvrtého právního předchůdce), nebudeme ve sporu úspěšní.
Cítili jsme se jako Maruška, kterou zlá macecha poslala v lednu pro
jahody. I když jsme s ohledem na § 6 odst.1, písm.p / zákona č.229/1991
Sb. požadavek soudce vnímali jako šikanu, rozhodli jsme se ještě jednou
a ještě důkladněji projít všechny dostupné archivy. Bylo jich dvanáct.

Neoprávněné vlastnictví již od vzniku pozemku parcelací v roce 1941 byl
zřejmě důvod, proč si otec žalobce neuplatnil restituční nárok na jeho
vydání.
Ustálená judikatura na duplicitu evidence vlastnictví
Na duplicitu evidence vlastnictví, související s přechodem majetku na stát
v rozhodném období 1948–1990, existuje již zcela ustálená judikatura
(NS ČR: 28Cdo2364/2010 a další). Proto jsme očekávali, že na základě
této judikatury a doplněných důkazů žalobce sám uzná náš nárok i v případě posledního sporného pozemku. Čekali jsme marně. Dostali jsme od
žalobce pouze nabídku, abychom si sporný pozemek ještě jednou koupili,
tentokráte od něj.
Z rozsudku prvostupňového soudu jsme pochopili, že ustálená judikatura
a doplněné důkazy nezměnily názor ani samotného prvostupňového soudce. Odvolací soud rozsudek prvostupňového soudu ve věci sporného
pozemku zrušil a dal prvostupňovému soudu doporučení, jimiž ho dle
o.s.ř. zavázal. Nerespektování doporučení odvolacího soudu vedlo
k našemu odvolání i vůči druhému rozsudku prvostupňového soudu.
Koncem ledna t.r. odvolací soud již rozhodl a změnil rozsudek prvostupňového soudu. Zamítl žalobu žalobce o určení vlastnictví sporného
pozemku a určil jeho výlučné vlastnictví v náš prospěch. Stačilo mu zopakovat důkaz „Výpis z katastru nemovitostí“ vlastníka Česká republikaMNV“, který prvostupňový soud dezinterpretoval, a doplnit provedení
důkazů „matrice Listů vlastnictví“, na nichž Geodezie vedla sporný pozemek, resp. celé pole, ze kterého vznikl, ve vlastnictví státu, a to od zavedení evidence nemovitostí dle zákona č.22/1964 Sb.
Žalobci se tak nepodařilo prokázat jím namítanou protizákonnost přechodu vlastnictví státu do vlastnictví obce ze zákona č.172/1991 Sb.
Závěr
Sedm let trvající právní nejistota a šest let trvající spor. Spis o více než
500 listech. 6 stání a 2 rozsudky prvostupňového soudu. 2 stání, jedno
usnesení a jeden rozsudek odvolacího soudu. Vše pro 52 m2, které
žalobce, jak uvedl soudu, nepotřebuje.
Nelitujeme stovek hodin strávených při hledání pravdy. Po obsáhlé exkurzi
minulostí se cítíme jako starousedlíci, kteří dobře znají historii své obce
i osudy mnoha jejích rodin.
Domníváme se však, že žalobce nemusel s námi hrát tak dlouhou hru na
slepou bábu ve své snaze nahradit chybějící rozhodnutí správního orgánu
(k dohodě se státním statkem z roku 1993 – §9 odst.2 zák.č.229/1991
Sb.) jiným rozhodnutím. Nezainteresovaného asi stěží přesvědčí, že zde
nebylo socialistické zřízení známé kolektivizací zemědělství, resp. že se
tato kolektivizace nedotkla 11 ha soukromé zemědělské půdy.
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Exkurze historií obce
Při cestě za jahodami nám, tzv. pražské naplavenině, pomohla kronika, ve
které jsme se dočetli, že soukromé zemědělství bylo v obci zlikvidováno
v roce 1958. Ve státním okresním archivu jsme ve fondu ONV našli tři
související zápisy z rady MNV z let 1958 a 1959, ze kterých plynulo, že
k přechodu hospodářství rodiny předků žalobce a starousedlých sourozenců do státního statku došlo 18. 7. 1958. Z marné snahy předků ponechat si stavební pozemky obhospodařované jako role byla evidentní
ztráta vlastnických práv původních vlastníků po přechodě jejich hospodářství na stát.
Z nálezů v dalších archivech se nám podařilo pochopit smysl vzniku tak
malého sporného pozemku. Dle Parcelačního plánu a souvisejícího Zápisu
z parcelační komise z roku 1927, který stvrdil svým podpisem společný
dědeček žalobce a starousedlých sourozenců, a z geometrického plánu
k dědictví po dědečkovi z roku 1941 plynulo, že v případě sporného
pozemku šlo o tzv. uliční pozemek k příslušnému stavebnímu pozemku.
Každý uliční pozemek měl dle zápisu z roku 1927 i tehdy platného stavebního řádu (zákon č.5/1889 z.z.č.) přejít při parcelaci do tzv. veřejného
statku obce (majetku obce). Poznámka: ústavní právník J. Hoetzl a kol.
tuto povinnost uvádí ve Slovníku veřejného práva z roku 1948 jako
příklad vyvlastnění bez náhrady.
Z archivních nálezů k jiným zcizením bylo zřejmé, že o povinnosti
odevzdat uliční pozemek do veřejného statku obce otec žalobce věděl.

Radimír Rexa

Dvě postavy
velikonočního příběhu
Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal,
aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna
a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále;
ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Matouš, 58-60
Velikonoční příběh o ukřižování Krista utváří postavy, které tvoří pestrou
mozaiku zvěsti o smrti a zmrtvýchvstání, o přechodu ze smrti do života.
Na jedné straně jsou to Ježíšovi přátelé – učedníci, příznivci, následovníci
a na straně druhé ti, kteří nebyli Ježíšovi nakloněni – členové židovské
rady, vládci, vojáci. Všichni se podílejí na příběhu, který si připomínají
každoročně křesťané na celém světě. Josef z Arimatie, člen židovské
rady, vlivný a bohatý člověk, který nesouhlasil s odsouzením Ježíše, byl
jeho tajným následovníkem. Osvědčil svoji statečnost, když si vyžádal
u římského místodržícího Piláta Ježíšovo tělo, sundal jej z kříže a pohřbil
v jeskynním hrobu. K Ježíšovi se tak veřejně přiznal. Marie z Magdaly
(město na břehu Genezaretského jezera) patřila k ženám, které ze svých
prostředků podporovaly Ježíšovo veřejné působení. Když ji Ježíš uzdravil
z nemoci, uvěřila jeho učení a stala se jeho následovnicí. S ostatními

ženami sdílela poslední hodiny Ježíšova života, byla přítomna jeho ukřižování a smrti. Podle Janova evangelia se Marii u prázdného hrobu zjevil
Kristus a požádal ji, aby své vidění oznámila učedníkům. Marie Magdalská svými skutky prokázala oddanost přesto, že se tím vydávala
v nebezpečí.
Meditace
Když miluješ, už nejsi, co jsi býval
A nic už není jako dřív
Jinýma očima se na svět díváš
Jiná krev tepe v žilách tvých
A svěží vítr krajem vane
Jak ráda kráčím v stopách Tvých
Vždyť nablízku je nepoznané
A na dosah je Tajemství

Markéta Hlasivcová,
Křesťanská revue, 2004
Radost ze vzkříšeného
Krista, která v nás probouzí
naději v život věčný.

Renata Wesleyová, farářka

Pietro Perugino, Oplakávání Krista
(1495), Palác Pitti, Florencie;
Josef z Arimatie klečící vpravo dole,
Marie Magdalská vlevo vedle
Matky Páně
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Zprávy z Ďáblic

Sázíme stromy –
rozkvete ulice Květnová
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Strom je přelaskavý přítel člověka. Neustále člověka obdarovává a chrání ho. Zasadit strom znamená pro člověka obohatit
se jeho přirozenou zklidňující krásou a životodárným kyslíkem.
Zasadit strom znamená chránit život před vlivem zvyšujícího se
množství kysličníku uhličitého v ovzduší, před prachem nesoucím jedovaté látky z prostředí, které naše civilizace v takovém
množství produkuje. Zasadit strom znamená ochránit půdu před
erozí, oživovat ji. Zasadit strom je vyjádřením úcty životu na
Zemi.
V poslední době se dovídáme nejen
z Ďáblic, ale též z dalších pražských
čtvrtí o kácení vzrostlých stromů na
soukromých pozemcích. Občané na
to upozorňují, obracejí se na nevládní
organizace a na zastupitele, aby
úbytkům stromů zamezili. Není
v silách úřadů tento trend zastavit,
záleží to na postoji občanů.
Samospráva obce se může snažit
vysazovat nové stromy na svých
pozemcích a tím kultivovat a doplňovat další zelení veřejné prostory.
V minulém roce byly v Ďáblicích vysazeny javory babyky a lípy v ulici Kučerové a Hřenské. Tři další lípy najdete na konci ulice K náměstí. Ty vysadila
nezisková organizace „ Sázíme stromy z.ú“. Sdružení se zabývá výsadbou
stromů v Praze. Stromy jsou vysazovány zdarma – jde o sponzorské dary
firem. (Ty naše zakoupila firma Chimpanzee, výrobce čistě přírodní energetické výživy.) Místní samosprávy
o stromy po jejich vysazení v dalších
letech již samy pečují.
Na pozemcích ve vlastnictví naší MČ
byly vytipovány další dvě lokality
vhodné pro novou výsadbu. Jedna je
u nově dokončeného fotbalového
hřiště SK Ďáblice na hranici koupí získaného pozemku pro naši obec
a druhá v Květnové ulici. A tak se
2. dubna odpoledne sešla skupina
nadšených dobrovolníků včetně
malých dětí a vysadila 18 okrasných
třešní v zeleném pásu ve vyvýšeném
břehu v Květnové ulici. Patří jim všem
veliký dík za dost náročnou práci, které se pod vedením paní Martiny
Pavelkové ze sdružení Sázíme stromy, obdivuhodně zhostili. Na všech bylo
vidět, jak je ta práce těší. Poděkování patří nejen jí, ale i jejímu manželovi,
rovněž zástupci Občanského sdružení MEZE.cz, sdružení, které má
obdobný program a také panu Pavlu Veselému, který vše fotografoval.
Při výsadbě stromů se zapojilo i Občanské sdružení pro Ďáblice a přispělo
finančním obnosem na úhradu mulčovací kůry. Dokončenou práci završili
svým příjezdem ďábličtí hasiči a zasazené stromy zalili, což bylo více než

potřebné a vítané. Letošní zima nedala zemi dostatek vláhy, takže kromě
nově zasazených stromů zalili i stromy vysazené vloni na podzim. Jejich
spolupráce při výsadbě není ale poslední. Slíbili, že do léta se o stromy
takto postarají (pokud
nebude dostatečně
pršet). Naše obec zajistí
další péči o stromy ve
smlouvě na údržbu zeleně
pro další období, jak již
bylo s vedením obce projednáno. Ještě jednou
velké díky všem velkým
i malým pracantům za
účast na této ojedinělé
akci.
Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice,
Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí a dopravy,
fotografie Pavel Veselý

Jsme nezisková organizace Sázíme stromy z.ú a naše hlavní poslání je
sázet stromy a keře. Sázíme na místech, která pečlivě vybíráme s obecními
úřady a dalšími majiteli. Fungujeme jako prostředník mezi sponzory,
lesními a okrasnými školkami, obcemi a dobrovolníky.
Fungujeme díky firmám ale i jednotlivcům, kteří si uvědomují, že naše
životní prostředí potřebuje péči a vyčleňují na ni finanční prostředky.
Tento rok v únoru jsme prošli schvalovacím procesem a stali jsme se členy
světové organizace 1% for the Planet. V České republice jsme druhou
neziskovou organizací, která se do tohoto projektu zapojila. 1% for the
Planet sdružuje více než 1200 firem ve 48 zemích světa, které každoročně darují jedno procento zisku na podporu životního prostředí. Jedna
z těchto firem je společnost Chimpanzee, která je také sponzorem vysazených 18 okrasných třešní v Ďáblicích.
Naše přesvědčení je, že pro naši přírodu můžeme jednoduchým způsobem
udělat hodně dobrého.
Více informací na našich stránkách www.sazimestromy.cz.

Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

26. dubna od 10 do 13 hodin 3. ďáblická burza semen a rostlin –
suterén Obecního domu

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

30. dubna od 17 hodin Pálení čarodějnic – travnaté prostranství
na rohu ulic Hřenská a Kučerové

Program na duben a květen

17. května od 15 do 17 hodin Bleší trh v centrálním parku
vedle Obecního domu

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v sudou (změna proti loňskému roku)
neděli a v některé svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
13. dubna – Květná neděle
20. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Před každou bohoslužbou je možné
přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík,
O.Cr., Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4,
110 00 Praha 1-Staré Město,
kostelník: 602 380 993,
www.kapledablice.cz

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami
netroufáte? Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování
základních životních potřeb? Hledáte profesionální pomoc?
Můžeme vám pomoci! Naši pracovníci vám pomohou zvládat
tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry,
Březiněves, část Libně
Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit
na kontaktech uvedených u této služby.
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

Otevírací doba
Duben: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20.30–22.30 hodin,
čtvrtek 13.30–15.30,20.30–22.30, neděle 14–16 hodin.
Pondělí 21. 4. zavřeno.
Květen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 21.30–23.00,
čtvrtek 13.30–15.30,21.30–23.00, neděle 14–16 hodin.
Čtvrtek 1. a 8. 5. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
14. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2013.
28. 4. Ing. Karel Dostál: S Cessnou Evropou 2013.
12. 5. Mgr. Jiří Kroulík: Průzkum komet kosmickými sondami.
19. 5. RNDr. Aleš Krejčí: Příroda čínského Sečuánu.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
7. 4. Den Země – pásmo přírodopisných filmů.
5. 5. a 26. 5. Apollo 15, Apollo 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16. Pondělí 7. 4. 20–21 hodin za jasného počasí.
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23.00,
neděle 14–16 hodin. Čtvrtek 1. a 8. 5. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce.
Venuše – ve druhé polovině května.
Noční obloha: Měsíc – od 2. 4. do 16. 4., nejlépe okolo 7. 4.
– od 2. 5. do 15. 5. nejlépe okolo 7. 5.
Jupiter, Mars – po celý duben i květen. Merkur – od 16. do 26. 5.
hned zvečera! Saturn – po celý květen.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý duben i květen.
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

Zprávy z Ďáblic

30. dubna od 22 hodin Ohňostroj

Hromadné návštěvy
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 19.30 do 20.30 hodin (duben), ve středu
a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin (květen) mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů
spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na
počasí).
Školní pořady
V pondělí–pátek v 8.30 a 10.30 hodin (duben), v pondělí–pátek
v 9 a 10.30 hodin (květen) pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283 910 644.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4. 10–12, 14–16 hodin.
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka) 10.15 hodin,
pozorování Slunce, příp. Venuše 11–12, 14–16 hodin.
Pohádky pro nejmenší
Neděle 13. 4. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Neděle 18. 5. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.
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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tVÝBAVA V HODNOTĚ AŽ 15 000 Kč ;%"3."tZAVAZADLOVÝ 1304503M
t MULTIMÉDIA
40/-*/&1Ě*10+&/¶.
Nabídka a cena platí od 1. 2. do 28. 2. 2014 při financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho,
co nastane dřív) se řídí záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Výbava v hodnotě 15 000 Kč zdarma
neplatí pro verzi Authentique. Fluence: spotřeba 3,9–8,9 (l/100 km), emise CO 2 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro
Renault doporučuje
homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Společnost Pražské služby a.s. nabízí
ve dvou variantách svoz bioodpadu
Sezónní svoz bioodpadu
je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.
Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4. do 30. 11. daného roku.
Cena za odvoz a další zpracování bioodpadu za celé vegetační období
(8 měsíců):
Velikost nádoby
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
120 litrů
495 Kč
600 Kč
240 litrů
793 Kč
960 Kč
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu
1 x za 14 dní za celé vegetační období.

Celoroční svoz bioodpadu
Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti,
kde produkují bioodpad po celý rok.
Cena za odvoz a další zpracování bioodpadu za celý kalendářní rok
(za 12 měsíců):
Velikost nádoby
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
120 litrů
743 Kč
900 Kč
240 litrů
1 190 Kč
1 440 Kč
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu 1x za 14 dní
za celý kalendářní rok.

VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI již od 284 900 Kč se ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Kompaktní vůz. Dynamický design. ŠKODA Rapid Spaceback Fresh s motorem 1,2 TSI/63 kW,
klimatizací, rádiem Blues, předními mlhovkami, šesti airbagy a prodlouženou zárukou na 5 let.
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu již od 284 900 Kč. Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA
a objednejte si testovací jízdu.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 775
www.porsche-prosek.cz

