
Zápis z 2 jednání sociální komise MČ Ďáblice, konané 

dne 9.1.2023 v 18 h. 

Zúčastněni – Pavla Černá, Ing. Taťjana Zapletalová, Miroslava Lehovcová, Daniela Vilimovská, 

Eva Brejchová, Bronislava Lomozová 

Omluveni – Jana Ouředníčková, Ing. Jaromír Zapletal 

 

Program jednání: 

1. Zvolení zapisovatele. 

2. Organizace akcí pořádané sociální komisí. 

3. Akce sociální komise  

4. Vyjádření k jednotlivým bodům rozpočtu. 

5. Diskuse - různé 

 

 

1.  Zapisovatelem jednohlasně byla zvolena Miroslava Lehovcová. 

 

2. Rozpočet sociální komise (viz.příloha) se prozatím vztahuje na následující: oslava MDŽ, 

Vítání občánků, výlet seniorů, gratulace jubilantům, Mezinárodní den seniorů, Vánoční 

posezení seniorů, pedikúra, plavenky, tvořivé dílny Šikovné ruce, cvičení pro seniory.  

 

3.  Akce sociální komise: 

a) Oslava MDŽ (3.3.2023) 

b) Vítaní občánků  

c) Výlet seniorů (červen 2023), podzimní procházka Prahou 

d) Blahopřání a gratulace jubilantům 

e) Mezinárodní den seniorů (6.10.2023) 

f) Vánoční posezení seniorů (8.12.2023) 

g) Pedikúra, plavenky, cvičení pro seniory 

h) Tvořivé dílny Šikovné ruce  

 

4.  Oznámení o pořádání oslavy MDŽ pro ďáblické ženy, konané dne 3.3.2023 od 15 h do 

19 h v prostorách budovy úřadu MČ Ďáblice, předat ke zveřejnění v Ďáblickém zpravodaji. 

Zájemci se budou hlásit na MČ na telefonním čísle 266 312 743. 

 Vítání občánků – datum bude upřesněno během roku, dle počtu narozených dětí. 

V případě velkého počtu narozených dětí bude Vítání občánku rozděleno na 2x. 

Sociální komise se dohodla, že z rozpočtu MČ pro rok 2023 se bude hradit jeden 

celodenní výlet pro seniory, plánovaný přibližně na měsíc červen, v podzimních měsících (září, 

říjen 2023), dle zájmu, bude možné uskutečnit procházku Prahou nebo výlet parníkem dle 

finančních možností. 

Blahopřání jubilantům od 80 let a následně každých pět let bude rozesíláno poštou 

s přiloženou informací o vyzvednutí dárkového poukazu ve výši 500 Kč na nákup 

v Hypermarketu Globus. Blahopřání jubilantům od 90 let bude rozesíláno každý rok. 



Poukázky pro jubilanty zajistí předsedkyně sociální komise. V případě, že se jubilant 

nebude moci osobně dostavit, bude mu po předešlé domluvě osobně doručen dárkový poukaz 

pověřeným členem sociální komise. Sociální komise si vyžádá od kompetentní osoby na úřadě 

MČ Ďáblice seznam jubilantů. 

Předsedkyně sociální komise osloví sociálního pracovníka MČ Ďáblice a požádá o spolupráci se 

sociální komisí při roznosu dárkových poukázek jubilantům. 

  

Mezinárodní den seniorů se bude konat dne 6.10.2023.  

Vánoční posezení seniorů se bude konat dne 8.12.2023. 

Tyto dvě akce tvoří podstatnou část rozpočtu, veškeré informace k těmto dvěma akcím budou 

včas probrány se členy sociální komise. 

 

 Příspěvek na pedikúru a plavání bude vyplácen ve výši 250 Kč. Příspěvky na obědy 

nebudou nadále poskytovány. 

 Aktivity konané v Obecním domě Ke Kinu, a to cvičení pro seniory se bude konat 3 

hodiny v týdnu, zásadně v dopoledních hodinách a kroužek keramiky nadále zůstává 

v původním termínu.  

 Příspěvek na kroužek Šikovné ruce zůstává v původní výši jako v loňském roce a to ve 

výši Kč 10 000,--. 

 

5. Různé – diskuse 

Předsedkyně sociální komise požádala všechny členy komise, aby při pořádání akcí pod 

záštitou sociální komise byli vždy aktivní při přípravách a celého průběhu dané akce. Každý 

člen předem oznámí své časové možnosti, aby bylo možné dostatečně zorganizovat celou akci. 

 

Na příští setkání sociální komise bude pozvána zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věra Dusová. 

Členka sociální komise oslovila paní Hanu Křížkovou (herečku), která bydlí v Ďáblicích, jestli by 

byla ochotna uspořádat besedu s ďáblickými občany, účast přislíbila. 

 

Zapisovatel: Miroslava Lehovcová 

Datum vyhotovení: 13.1.2022 

Zápis byl předán elektronicky předsedkyni komise a následně bude rozeslán na emailové 

adresy všech členů komise, včetně datumu dalšího setkání. 

 
 


