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Pranostika 

je rčení, které se snaží dávat 
do souvislostí počasí a roční dobu. 
Myslíte si, že pro kvetoucí okrasné 
třešně u Battistovy cihelny může 
platit ta následující? Když se leden 
vydaří, naděj na úrodu nezmaří. 
To se spíš asi naplní 
ta z pera starosty na str. 2.



dovolte mi vás přivítat v novém 
roce. Při psaní těchto řádků za 
okny radnice leje jako z konve. 
Slovy staré pranostiky pro 
26. 1. : „na svatého Polykarpa, 
vody plní každá škarpa“. O to 
důležitější je, že vznikla a svoji 
činnost zahájila odborná 
pracovní skupina zabývající 
se záplavami a odvodněním 
Ďáblic. O činnosti její i ostatních 
odborných skupin a komisí 
budeme podrobněji průběžně 
informovat na našich webových 
stránkách. Na prosincovém 
zasedání zastupitelstva byl 
schválen ďáblický rozpočet 
pro rok 2023. Rozpočtu věnuji 
v tomto vydání samostatný 
článek. V obecních prostorách 
ke stávající lékárně, pediatrii, 
praktické lékařce (s plnou 
kapacitou pacientů), cévní 
chirurgii a proktologii rozšiřujeme 
lékařskou péči v Ďáblicích 
o dlouho očekávaného dalšího 
praktického lékaře (s volnou 
kapacitou 2500 pacientů), 
internistu a brzy i dermatologa. 
Zároveň zajišťujeme bezbariérový 
přístup všech ordinací. Společně 
s radními a zaměstnanci úřadu 
v mezích schváleného rozpočtu 
opravujeme, udržujeme, čistíme 
a vůbec se staráme o malebnost 
Ďáblic. I v této oblasti jsme si 
vědomi velkých rezerv zčásti 
způsobených nezodpovědností 
uživatelů veřejných prostor 
a vandalismem. I proto vzniká 
koncepce vlastních technických 
služeb, které by na dílčí 
nedostatky dokázaly reagovat 
pružněji, než je tomu dosud. Jsme 
tady hlavně pro vás.

Jménem vedení MČ 
i celého týmu radnice 

Martin Tumpach, starosta
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Volba prezidenta 
republiky 2023
V pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 se 
konalo první kolo volby prezidenta ČR. Do druhého 
kola, které se bude konat poslední lednový víkend, 
postoupili Petr Pavel (35,40 %) a Andrej Babiš 
(34,99 %).
Průměrná volební účast byla v 1. kole 68,24 %, 
v Praze 70,95 %, v Ďáblicích dokonce 76,02 %.

Podrobné volební výsledky zveřejnil Český 
 statistický úřad.

Zpracovala Hana Macháňová

Okrsek: 27001 – západní polovina obce, volební místnost v OD Ke Kinu
Kandidát Počty hlasů % hlasů
Fischer Pavel Mgr. BEZPP 52 5,82
Bašta Jaroslav SPD 26 2,91
Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 500 56,05
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. BEZPP 7 0,78
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. BEZPP 112 12,55
Babiš Andrej Ing. ANO 2011 165 18,49
Diviš Karel PhDr. BEZPP 13 1,45
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 17 1,9

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
1117 898 80,39 898 892 99,33

Okrsek: 27002 – západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě Ďáblice
Kandidát Počty hlasů % hlasů
Fischer Pavel Mgr. BEZPP 72 6,43
Bašta Jaroslav SPD 30 2,68
Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 597 53,35
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. BEZPP 6 0,53
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. BEZPP 159 14,2
Babiš Andrej Ing. ANO 2011 220 19,66
Diviš Karel PhDr. BEZPP 11 0,98
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 24 2,14

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
1548 1128 72,87 1124 1119 99,56

Pro srovnání uvádíme celkové výsledky 1. kola prezidentských voleb v %

v Praze v Ďáblicích

Fischer Pavel Mgr. BEZPP 7,67 6,17

Bašta Jaroslav SPD 2,77 2,78

Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 51,02 54,55

Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. BEZPP 0,53 0,65

Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. BEZPP 14,55 13,48

Babiš Andrej Ing. ANO 2011 20,09 19,14

Diviš Karel PhDr. BEZPP 1,09 1,19

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 2,27 2,04

Volební okrsek č. 27001 okrsek č.1: 
OD Ke Kinu, Ke Kinu 159, zasedací místnost 
(pro voliče bydlící v okrsku č. 1 dle plánku)

č.1 č.2

Volební okrsek č. 27002 okrsek č.2: 
Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1103/14, 
společenský sál (pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku)
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3. jednání 30. 11. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
–  rozpočtem MČ Praha-Ďáblice na rok 2023;
–  návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské 

činnosti MČ Praha-Ďáblice na rok 2023;
–  návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 

MČ Praha-Ďáblice na roky 2024–2028;
–  přihláškou pohledávky za dlužníkem – spo-

lečností ACG Real, s. r. o.
Rada MČ po projednání schválila:
–  program 2. ZMČ;
–  odměnu řediteli ZŠ;
–  ukončení nájemní smlouvy se společností 

Diakonie ČCE – středisko křesťanské 
 pomoci v Praze.

Rada MČ po projednání doporučila:
–  ZMČ schválení rozpočtového provizoria 

hospodaření MČ Praha-Ďáblice v případě 
neschválení rozpočtu HMP.

Rada MČ po projednání neschválila:
–  nabídku společnosti Spyron, s. r. o., 

na polepy budovy OD Ke Kinu.

4. jednání 7. 12. 2022
Rada MČ po projednání schválila:
– po revokování program na zasedání 2. ZMČ;
– dokumentaci zdolávání požáru v OD Ke Kinu;
– smlouvu o poskytování servisních služeb 

a zpracovatelskou smlouvu se společností 
FRP Services, s. r. o.

Radní MČ informovali o:
– zapojení MČ do festivalu Open House i v roce 

2023;
– duplicitním vlastnictví pozemků p. č. 1617/5 

a 1712/2 v k. ú. Ďáblice a navrženém postu-
pu řešení narovnání stavu zapsaného v KN;

– oslovení MČ s výzvou k propagaci a zapojení 
se do celorepublikové kampaně „Suchej 
únor“;

– návrhu na oddělení části pozemku p. č. 
1260/1 (řešeno již v minulosti); MČ bude 
hodnotit účelnost odsvěření pozemku MČ 
Praha-Ďáblice z důvodu náročné údržby;

– podobě Ďáblického zpravodaje.

5. jednání 14. 12. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
–  celkovou částkou kompenzačního příspěvku 

za provoz skládky z rozpočtu v roce 2023 
a s podmínkami pro vyplácení příspěvku.

Rada MČ po projednání schválila:
–  smlouvu o nájmu bytu Ďáblická 339/14 s D. P.;
–  rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ;
–  střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ;
–  úpravu provozního režimu ÚMČ Praha-Ďáb-

lice v období vánočních svátků z důvodu 
uzávěrky finančního roku;

–  cenovou nabídku na odstranění závad 
z pravidelné kontroly výtahu v OD Ke Kinu od 
společnosti Výtahy Praha ČR, s. r. o.;

–  cenovou nabídku na vánoční osvětlení na 
sloupy VO a osvětlení vánočního stromu, 
které zajistila společnost DECOLED, s. r. o.;

–  cenovou nabídku a doobjednání provedení 
monitoringu podzemních vod od Geologic-
ké služby, s. r. o., vzorek z nově zjištěného 
výtoku z podloží skládky;

–  dohodu o poskytnutí daru pro P. V.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
–  potřebu zajištění správy a obsluhy plynové 

kotelny v BD Akcíz II, OD Ke Kinu a lékárny;
–  informace o připravované studii odtokových 

poměrů Mratínského potoka a o projekční 
přípravě klíčové vodohospodářské infra-
struktury na pozemcích RŘK.

Radní MČ informovali o:
–  úklidu v Ďáblicích v zimním období;
–  nutnosti řešení nedostačujících skladových 

prostor;
–  plánovaném místním šetření k vyřešení pro-

blematické dopravní situace v okolí úřadu 
a dalších problematických míst v Ďáblicích.

6. jednání 21. 12. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
–  uzavřením nové nájemní smlouvy s P. Č. 

na dobu určitou;
–  uzavřením dohody o poskytnutí služby – od-

běru vody z přípojky umístěné na pozemku 
p. č. 1553 v ulici Na Znělci s M. H. na občas-
ný odběr vody s evidovaným množstvím za 
účelem obsluhy zahrady uživatele.

Rada MČ po projednání schválila:
–  dohodu o ukončení nájmu bytu s J. K.;
–  dodatky k nájemním smlouvám pro občany 

z Ukrajiny, kteří bydlí v bytech městské části;
–  uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu 

bytu s L. M., jejímž předmětem je prodlouže-
ní doby nájmu na dobu určitou;

–  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
bytu s M. M., jejímž předmětem je prodlou-
žení doby nájmu na dobu určitou;

–  licenční smlouvu se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, z. s, za poskytnutí licence k vá-
nočnímu koncertu skupiny Fleret.

7. jednání 4. 1. 2023
Rada MČ po projednání schválila:
–  smlouvu o zřízení věcného břemene se 

společností Pražská plynárenská Distribuce, 
a. s., jejímž předmětem je zřízení a vymezení 
věcného břemene osobní služebnosti ener-
getického vedení týkající se umístění stavby 
plynárenského zařízení a práva provádět 
úpravy na plynárenském zařízení;

–  záměr pronájmu pozemku se společností 
CETIN, a. s., jejímž předmětem je umístění 
kondenzačních jednotek včetně přívodu 
a kabelové komory;

–  nabídku společnosti ANGIO – CHIRURGIE, 
s. r. o., na pronájem společných prostor za 
účelem rozšíření zdravotních služeb.

Radní MČ informovali o:
–  řešení duplicitního vlastnictví v KN – nabídka 

narovnání – podklady předány naší advokát-
ní kanceláři;

–  přípravách úřadu na volby prezidenta ČR;
–  doplnění kontaktů členů krizového štábu MČ 

Praha-Ďáblice;
–  termínu pracovní schůzky k nové podobě 

webu a Ďáblického zpravodaje;
–  zapsané insolvenci společnosti ACG Real, s. 

r. o. (zhotovitel rekonstrukce OD Ke Kinu);
–  účasti zástupců MČ u soudního přelíčení 

u Obvodního soudu Prahy 8 (vydání pozem-
ku p. č. 1202/1, k. ú. Ďáblice, jako náhrada 
v restitucích);

–  připravovaném místním šetření zástupců 
odboru dopravy Prahy 8 z důvodu posouzení 
dopravního značení v okolí Obecního domu 
Ďáblice;

–  seznámení RMČ se zápisem z povodňové 
prohlídky.

8. jednání 5. 1. 2023
Rada MČ po projednání schválila:
–  nájemní smlouvu se společností ANGIO – 

CHIRURGIE, s. r. o., jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostor v OD Ke Kinu.

Kompletní zápisy najdete na dablice.cz – 
Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

O čem jednala rada městské části

Revitalizace objektu
Vážíme si prostor, které má městská část ve svém 
vlastnictví. Chceme se o ně patřičně starat, aby je 
mohli využívat naši občané. Do nového roku jsme 
si stanovili nemalý úkol – revitalizovat prostor bý-
valé radnice v ulici Květnová, který je v současnosti 
volný. Bohužel však znehodnocený. V uplynulém 

období docházelo k podmáčení stěn, v havarijním 
stavu je odpadní potrubí. Věříme, že po nezbytných 
opravách a úpravách budeme moci tento objekt 
užívat ku prospěchu občanů Ďáblic.

Jaroslav Lehovec, místostarosta
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2. zasedání 21. 12. 2022
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
–  rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na 

rok 2022;
–  rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2023 

upravený na základě zvýšení souhrnného 
dotačního vztahu s MHMP;

–  střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-
-Ďáblice na roky 2024–2028;

–  rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ 
Praha-Ďáblice na rok 2023;

–  střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ na období 2024–2025;

–  zapojení finančních prostředků do rozpočtu 
2022 poskytnutých městské části, rozpočto-
vých opatření schválených na posledním 
jednání RMČ a ZMČ v roce 2022, a schva-
luje přesuny finančních prostředků v rámci 
rozpočtu běžného roku;

–  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinves-
tiční účelové dotace SK Ďáblice, z. s.;

–  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-

vestiční účelové dotace pro Senioři České 
republiky, z. s., ZO Praha-Ďáblice (pobočný 
spolek);

–  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinves-
tiční účelové dotace pro TTC Praha – klub 
stolního tenisu, z. s.;

–  smlouvu kupní o nabytí nemovitostí (po-
zemků) a smlouvu o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem (pozemkům) k zajištění 
dosud neuhrazených závazků společnosti 
Areál Ďáblice, s. r. o., k zajištění splnění 
povinností ze smlouvy o spolupráci uzavřené 
28. 6. 2018;

–  zřizovací listinu příspěvkové organizace 
s právní subjektivitou – základní a mateřská 
škola.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 
vědomí:
–  rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na 

rok 2022;
–  radou MČ schválený rozpočet základní 

a mateřské školy na rok 2023;

–  úhradu příspěvku TKO ve výši poplatkové 
povinnosti na 2. pololetí 2022;

–  rezignaci předsedy finančního výboru 
Václava Kotrče ke dni 9. 11. 2022; novým 
předsedou FV byl zvolen Daniel Prix.

Zastupitelstvo MČ po projednání pověřilo:
–  starostu zajištěním vypracování přehledu 

obvyklých výší nájmů v severní části Prahy 
u nebytových prostor (ordinace, sociální 
služby, školní tělocvičny), bytových jednotek 
i pozemků.

Informace radních a zastupitelů:
–  složení radou jmenovaných komisí;
–  zástupci památkové péče byli upozorněni na 

kapličku u ZŠ, která je ve špatném stavu;
–  pronájem skladu v suterénu OD Ke Kinu, 

který byl určen pro uskladnění mobiliáře MČ 
a nyní je na tento prostor vyvěšený záměr na 
pronájem.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – 
Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Z jednání zastupitelstva městské části

Zastupitelé na svém prosincovém jednání 
schválili rozpočet MČ Praha-Ďáblice 
na rok 2023.

V příjmech máme 120 400 Kč přidělených 
na výkon státní správy, 40 512 000 Kč nein-
vestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho 
11 524 000 Kč jako kompenzaci za umístění 
skládky na našem katastrálním území a dou-
fáme, že se nám podaří převést nevyčerpané 
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 10 049 000 Kč i do letošního 
roku. Vlastní příjmy předpokládáme ve výši 
5 933 100 Kč: jde zejména o plnění z uzavře-
ných smluv o spolupráci s investory, termí-
novaný vklad, poplatky za zábory veřejného 
prostranství, poplatky ze psů a další drobnější 
poplatky. Celkové příjmy MČ předpokládá-
me ve výši 47 185 500 Kč a samozřejmě se 
budeme snažit sehnat další prostředky formou 
dotací v průběhu letošního roku.

Z výdajů jde především o:
Rozvoj obce 1 834 300 Kč (např. mzdy bri-

gádníků pečujících o veřejné prostory, opravy 
v zahradě Vlny, nábytek do městských budov, 
revize spotřebičů…). Městská infrastruktura 
5 320 000 Kč (např. údržba zeleně, ochrana 
proti záplavám, úklid odpadu, nákup nářadí, 
svoz odpadu, náhradní odpadkové koše, mo-
nitoring podzemních vod v okolí skládky, vel-
koobjemové kontejnery, opravy laviček, košů, 
vývěsek, informačních tabulí apod., úhrada za 
svoz odpadu obyvatelům za II. pol. – kompen-
zace za skládku, studie hluku z dopravy). Do-
prava 2 180 000 Kč (např. zimní údržba ulic, 
nákup nového dopravního značení, posypový 
materiál a materiál pro opravy ulic, dopravní 
radary, vánoční osvětlení). Školství a mládež 
10 160 800 Kč (např. opravy a pojištění budov 
školy, 2 000 000 Kč kompenzační příspěvky 
dětem za skládku, 425 000 Kč příspěvek SK 
Ďáblice, menší příspěvky místním zájmovým 
sdružením, opravy a revize dětských hřišť). 

Sociální věci 850 000 Kč (např. mzda soci-
álního pracovníka, provoz sociální komise). 
Kultura a sport 2 543 000 Kč (např. kulturní 
akce MČ, provoz knihovny, vedení ďáblické 
kroniky). Požární ochrana 710 800 Kč (např. 
provoz hasičské zbrojnice, techniky a vybavení 
hasičů). Správa a samospráva 14 113 000 Kč 
(např. provoz radnice, mzdy a pojištění zaměst-
nanců úřadu, odměny a pojištění zastupitelů, 
IT služby). Všeobecná pokladní správa 
3 474 400 Kč (z větší části finanční rezerva). 
Investice 6 024 200 Kč (např. zahradní pavi-
lon ZŠ, rozvoj a větší opravy obecních budov, 
větší opravy technické infrastruktury).

Celkové předpokládané výdaje jsou 
47 185 500 Kč. Celkový rozpočet na letošní 
rok je tedy vyrovnaný s tím, že pro případné 
urgentní potřeby nákupu investičního zařízení 
nebo jiné investiční akce může být využit fond 
rezerv a rozvoje.

Martin Tumpach, starosta

Rozpočet roku 2023

Plánujeme kolaudaci
Odstranili jsme nedostatky v projektové dokumen-
taci. V průběhu následujících týdnů může konečně 
dojít k úspěšné kolaudaci stavby.
A proč nebyla stavba dosud zkolaudována? Přestože 
byly při provádění stavby učiněny prospěšné změny, 
nebyly zaneseny do projektové dokumentace. Navíc 
byly zjištěny nedostatky v elektrickém rozvaděči. 

Vyhotovený projekt tak nebyl v souladu s provede-
nou stavbou domu Akcíz II.
Učiněné změny jsme nechali doplnit do projekto-
vé dokumentace a elektrický rozvaděč upravit do 
 stavu, který je v souladu s danými normami.

Jaroslav Lehovec, místostarosta
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Sociální pomoc
Pokud vás zasáhlo zdražování, nevycházíte 
s penězi nebo se bojíte energetické krize, hl. 
m. Praha vám nabízí pomoc s překlenutím 
náročného období.
•  Sociální dávky a finanční podpora – Stát-

ní sociální podpora Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR (tel.: 221 921 111).

•  Zadlužení, dluhová past & exekuce – 
Člověk v tísni (tel.: 770 600 800, po–pá 
9–17 hod.), Charita ČR (tel.: 222 313 739, 
737 280 635, po–pá 10–12 a 13–16 hod.).

•  Energo poradenství, energetická 
krize & energetická chudoba – Praž-
ská energetika (PRE) (zákaznická linka 
800 550 055); Pražská plynárenská (tel.: 
267 175 333, po–pá 8.00–18.00 hod., 
v následném menu stiskněte hvězdič-
ku); Teplárenská síť skupiny Veolia (tel.: 
266 751 111); na pomoc seniorům 
se zaměřuje Rada seniorů (tel.: 
222 560 136).

•  Podrobnosti jsou uvedeny 
na webových stránkách 
pomocprazanum.praha.eu

Informace k vládnímu 
programu pomoci Deštník 
proti drahotě
–   příspěvek na bydlení (tel.: 

950 194 444, po–pá 8–20 hod.).
–   jednorázový příspěvek na dítě 

5000 Kč (o příspěvek můžete požádat 
na pobočkách Czech POINT).

Zastropování cen energií: Domácnosti 
a malé firmy zaplatí za 1 kWh elektři-
ny maximálně 6 Kč a za 1 kWh plynu 
maximálně 3 Kč. Ceny jsou včetně DPH 
a nezahrnují cenu za distribuci. Nadále 

též zůstává v platnosti odpuštění poplatku za 
obnovitelné zdroje energie. O zastropování 
není potřeba žádat. Cenový strop vstupuje 
automaticky v platnost 1. ledna 2023, 
avšak výši záloh dodavatelé upravují již od 
listopadu.
Podrobnosti a online žádosti jsou uvedeny na 
webových stránkách destnikprotidrahote.cz

Sociální služby
Thése one, s. r. o., tel.: 604 628 004
Pečovatelská služba, zástup rodinných pe-
čujících, domácí práce, rodinné poradenství, 
fyzioterapie.
Hewer, s. z., tel.: 274 781 341 
(po–pá 8–12 a 13–15.30 hod.)
Osobní asistence (noví klienti dle individuál-
ního posouzení) + doplňkové služby autodo-
prava s dopomocí + velký úklid pro potřebné 
(kapacity volné).

Život 90, tel.: 222 333 555
Tísňová péče Na dosah (kombinace ústřed-
ny reproduktorem, náramku s tísňovým 
tlačítkem a čidlu pohybové aktivity).

Při zajištění dovozu nákupů lze prostřed-
nictvím webových stránek využít klasických 
nákupních řetězců, jako např. Košík, Tesco, 
Rohlík, Přivezeme nákup apod.

Pro zajištění a dovoz cenově dostupných 
obědů lze využít např:
–  osobní odběr obědů bez dovozu ze 

ZŠ Praha-Ďáblice, tel.: 601 214 829 
 (aktuální cena 106 Kč/oběd = polévka 
+ hlavní jídlo);

–  obědy s dovozem od služby Kuchyně Plot-
na, tel.: 608 515 108 (aktuální cena pro 
seniory 100 Kč/oběd = polévka, hlavní jíd-
lo + zákusek), pro ostatní klienty 110 Kč/
oběd. Minimální objednávka je 5 obědů.

Pro dovoz k lékaři/do nemocničních 
zařízení (popřípadě i doprovod) lze využít 
komerčních přeprav působících po celé 
Praze (včetně Ďáblic) a okolí.
Tuto službu provozují např.:
•  Societa, o. p. s. 

(tel.: 778 007 858, 608 948 100)
•   Modrý Anděl (tel.: 737 222 333, nonstop)
•  Pohoda Transport, s. r. o. – dovoz 

+ doprovod (tel.: 774 888 085)
Řadu jednoduchých návodů, jak postupovat 
při vyřizování záležitostí, které spadají do pů-
sobnosti hlavního města Prahy a městských 
částí, naleznete na webových stránkách hl. 
m. Prahy praha.eu v sekci Potřebuji řešit.

Nikoho v Ďáblicích nenecháme bez 
pomoci. Ďábličtí občané v tíživé životní 
situaci se mohou obracet na naši sociální 
pracovnici Marianu Kaliankovou, e-mail: 
socialni@dablice.cz, tel.: 771 139 393, 
která pomůže s vyřízením potřebných 
záležitostí.

MČ Praha-Ďáblice

Přehled poskytovatelů sociální 
pomoci a sociálních služeb 
dostupných pro občany Ďáblic
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Z činnosti ďáblických strážníků
Během prosince byla prováděna standardní obchůzková činnost, kontrola problematických 
osob především ve věci požívání alkoholických nápojů. Byl prováděn dohled na dětských 
hřištích se zaměřením na hřiště U Prefy, Koníčkovo nám., Květnová, Červnová–Červenco-
vá, K Lomu a Na Blatech. Ve spolupráci s městskou částí byl z Ďáblického háje odstraněn 
stan s přilehlým odpadem. Opakovaně byly prováděny kontroly restauračních a obdobných 
zařízení ohledně dodržování zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými ta-
bákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Na žádost městské části byl 
prováděn dohled na zákaz průjezdu nákladních automobilů ulicí Šenovská a kontrola pří-
jezdové cesty do Ďáblického háje z ulice Květnová za účelem zjištěného porušování zákazu 
vjezdu. Dále probíhala pravidelná kontrola neoprávněného stání vozidel v Ďáblickém háji.

-mt-

Suchej únor

Další ročník celorepublikové zdravotně-
-osvětové kampaně startuje 1. 2. a končí 
28. 2. 2023. Většina z vás tuto kampaň již 
v minulosti zaregistrovala, mnozí jste se do ní 
dokonce zapojili, a to jako jednotlivci, kolektiv 
v práci nebo parta kamarádů.

Kampaň prostřednictvím měsíční výzvy 
úspěšně reaguje na více než jeden milion lidí 
za hranou rizikového pití a nabízí všem účast-
níkům pozitivní příležitost, jak během měsíce 
zjistit, zdali my ovládáme alkohol, nebo alko-
hol nás.

Letošní téma zní: Nepít je umění. Zkusit mě-
síc bez alkoholu vypadá na první dobrou jed-
noduše. Jenže ve skutečnosti je za tím odva-
ha zkusit něco nového, schopnost podívat se 
upřímně sám na sebe, síla vykročit ze zajetých 
kolejí a jít svou vlastní cestou.

Do kampaně se každoročně zapojují stovky 
tisíc lidí a díky měsíční zkušenosti zvolní s kon-
zumací alkoholu přes 50 % z nich. Suchej únor 
tak má přímý dopad na zvýšení kvality života 
a psychického a fyzického zdraví.

Také si neumíte představit setkání s přáteli 
bez skleničky dobrého alkoholu? Suchej únor 
je příležitost pro většinu z nás dát si odstup 
od alkoholu a zjistit, zda my ovládneme naše 
chutě a návyky, nebo je tomu naopak. Během 
měsíce února bez alkoholu otestujeme sebe 
a můžeme si zkusit, jaké to je bavit se a žít 
s absencí alkoholu.

Cílem „sucháče“ je udělat něco pro sebe, 
inspirovat ostatní a nastartovat změnu, i když 
u mnohých pouze dočasnou. Ale i to se počítá. 
Zdravotně-osvětová kampaň Suchej únor se 

velmi efektivně podílí na prevenci vzniku rizi-
kového chování. Za hranou rizikového pití se 
u nás pohybuje přes milion lidí.

Říká se, že popíjení je náš národní sport. 
Průměrný Čech vypije za rok 14,4 l čistého 
lihu. Více zvládnou jen v Litvě a Moldavsku. 
Společenské náklady nadměrného pití se od-
hadují na 56 mld. Kč ročně. Alkohol je drahý 
a také velmi kalorický, např.:
3 piva 11° (627 kcal) = 7 vajec (606 kcal)
lahev vína (557 kcal) = 1 tabulka mléčné čo-
kolády (530 kcal)
3 panáky rumu (243 kcal) = kobliha s marme-
ládou (240 kcal)

Pokud se do kampaně zapojíte, odměnou 
vám bude čistá hlava, lepší spánek, více ener-
gie, možná půjdou dolů i kila. V neposlední 
řadě vám bude vděčná i peněženka. A ti z vás, 
kteří se do kampaně zapojí pouze proto, že je 
to právě IN a chcete být zajímaví, a že se zapo-
jují i vaši přátelé a nechcete trhat partu, tak se 
celý únor máte na co těšit.

Suchej únor je životní styl. Tato kampaň je 
o nás samotných.

Zdroj: suchejunor.cz, kde najdete veškeré 
informace o kampani a možná i něco navíc 

Upozornění pro majitele psů!
Místní poplatek ze psů je splatný 
do 31. března 2023.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stano-
vuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavní-
ho města Prahy.

Sazba poplatku činí ročně pro:
–  rodinný dům – sazba za jednoho psa 300 Kč, 

za druhého a dalšího 600 Kč.
–  ostatní bytové domy – sazba za jednoho psa 

1500 Kč, za druhého a dalšího 2250 Kč.
Je-li držitelem psa osoba starší 65 let nebo je-li 

držitel poživatelem starobního, sirotčího, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, je sazba za jednoho 
psa 200 Kč, za druhého a dalšího 300 Kč bez ohledu 
na to, zda je pes chován v rodinném či v bytovém 
domě.

Pro držitele psa určeného a užívaného k hlídá-
ní objektů, kterým je právnická osoba a zároveň 

vlastník objektu, je sazba za jednoho psa 600 Kč, 
za druhého a dalšího 900 Kč.

Poplatek je splatný předem, a to nejpozději do 
31. března každého roku. Činí-li poplatek více než 
600 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách 
(do 31. března a 31. srpna každého roku.)

Způsob placení poplatku
–  hotově na pokladně Úřadu městské části Praha-

-Ďáblice;
–  bezhotovostním převodem na účet vedený 

u PPF, a. s., číslo účtu: 501855998/6000. Za úče-
lem identifikace platby je nutno použít variabilní 
symbol přidělený správcem poplatku, který tvoří 
čtyřčíslí 1341 + číslo psí známky, případně do 
poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa.
S případnými dotazy se můžete obracet na 

 správce místního poplatku ÚMČ Praha-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723. -OVS-

Změna ordinačních 
hodin od 1. 2. 2023

Ordinace všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé 

MUDr. Kateřiny Auzké

Po 7.30–13.30
Út 12.00–18.00
St 7.30–13.00
Čt 7.30–14.30
Pá 7.30–13.00

leden–únor 2023 | Různé
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Sváteční 
odpoledne
Vydařené vánoční setkání ďáblických 
seniorů a spoluobčanů s hendikepem se 
9. prosince uskutečnilo v sále Obecního 
domu Ďáblice. V úvodu pozdravil přítomné 
starosta Martin Tumpach a všem popřál 
hezké Vánoce a do nového roku hodně 
zdraví. Po společném přípitku jsme se 
při kávě a vánočním cukroví upečeným 
členkami Šikovných rukou rozpovídali. 
Pěvecké vystoupení ďáblických žen nám 
zpěvem koled navodilo vánoční atmosféru. 
Následovala bohatá tombola, do které 
přispěly krásnými cenami místní podnika-
telky a svými výrobky i kroužek Šikovných 
rukou. O hudbu během celého odpoledne 
se staral Ivo Plachý, pestrý výběr melodií 
se všem líbil. Odvážnější se dali i do tance. 
Hladký průběh svátečního odpoledne 
zajistily členky sociální komise, kterým 
tímto chceme poděkovat. Děkujeme také 
MÚ Ďáblice v čele s 1. místostarostkou 
Martinou Postupovou za pomoc a podporu 
při uspořádání krásného odpoledne.

Daniela Tůmová, Helena Šmídová

Škoda každého dne, kdy si neuděláme 
alespoň malou radost.

Zatímco škola, školka i úřad MČ Ďáblice 
byly na konci roku prázdné, klub seniorů v OD 
Ke Kinu zaplnilo v pátek 30. prosince čtyřicet 
seniorek a seniorů, aby společně oslavili 
konec roku 2022. A loučení to bylo veselé, 
pochutnali jsme si na společně vyrobených 
jednohubkách, kávu nám ozdobila hustá 
mléčná pěna z nového přístroje, vánočního 

dárku pro náš klub, opět nás potěšila bravurní 
hra Jarmilky Myslivcové a Heleny Šmídové 
na klavír. A povídalo se hodiny a hodiny. 
I přes zdravotní indispozice některých členů, 
kteří s lítostí odvolali svou účast, jsme se do 
klubovny téměř nevešli a židle jsme si museli 
zapůjčit i v sousední Diakonii. Bylo to krásné 
odpoledne a podvečer a pevně věřím, že první 
lednový pátek roku 2023 plynule navážeme 
na úspěšný rok 2022. Vzhledem k tomu, že při 
projednávání rozpočtu nebyla schválena naše 

žádost o navýšení finančního daru pro ďáblický 
spolek Senioři ČR, dovolím si na závěr požádat 
všechny, kteří mohou naší organizaci přispět 
jakoukoliv finanční částkou na aktivity našich 
seniorů, o zaslání příspěvku na bankovní účet 
č. 282928578/0300.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví a spokoje-
nosti v roce 2023.

Jana Ouředníčková, 
prezidentka spolku Senioři ČR

Foto: Blanka Šťastná

Konec roku v klubu seniorů

Postřehy z 2. veřejného jednání ZMČ 
dne 21. 12. 2022

Termín těsně před vánočními svátky moc 
nenahrává větší účasti veřejnosti, ale díky 
zvukovému záznamu z těchto jednání mají 
občané možnost vytvořit si reálnou představu 
o průběhu jednání a posoudit rozhodnutí 
k jednotlivým bodům programu.

Tím naprosto nejzásadnějším byl rozpočet 
obce na rok 2023. Žádné velké inovace se 
nekonají, v mnoha ohledech byl sestaven jako 
přes kopírák podle návrhu rozpočtu pro rok 
2022. Významné změny jsou jen u položek za 
energie, ostatně stejně jako v rozpočtu našich 
domácností. Součástí rozpočtu jsou také 
předpokládané výdaje na příspěvky místním 
spolkům, které byly projednány jako samostat-
né body programu: příspěvek pro klub seniorů, 
pro SK Ďáblice a pro spolek stolního tenisu. 
Všechny zájmové organizace si požádaly 
o navýšení příspěvků z důvodu velkého zvýšení 
cen služeb, materiálu i energií, které nečekaně 
zasáhly stát i domácnosti v míře, kterou nikdo 
z nás nepamatuje minimálně poslední desítky 
let. V součtu šlo o částku mírně převyšující 
100 000 Kč. Tedy stejnou, jakou zaplatilo 
vedení MČ za krátkodobé vánoční osvětlení 
obce. Toto navýšení příspěvků vládnoucí 
koalice nepodpořila. Dalo by se to pochopit, 
šetří se všude a zastupitelé se opřeli o sta-
novisko finančního výboru, kdyby… Kdyby 
tímto stanoviskem argumentovali i v ostatních 
položkách rozpočtu. Tou je například vyplacení 
kompenzačního příspěvku za skládku pro 

děti do 18 let včetně nových obyvatel Ďáblic, 
kteří se k nám přistěhují v roce 2023 a nikdy 
působením skládky poškozeni nebyli. Argu-
ment „zatím jsme nepromysleli, na co bychom 
úsporu použili“ neobstojí. Ani tuto částku ve 
výši dvou milionů finanční výbor nepodpořil. 
Rozpočet může být i přebytkový a existuje 
položka nespecifická rezerva, kde mohly být 
finanční prostředky uloženy. Pak už asi nepře-
kvapí ani navýšení rozpočtu v oblasti kultury 
o 200 000 Kč. V době, kdy mnoho občanů 
škrtá ve svých finančních plánech výdaje, které 
nejsou nezbytné, je navýšení v této oblasti tak 
trochu neuvážené. Asi bychom se měli zamys-
let nad rentabilitou uskutečněných kulturních 
akcí v roce minulém a částkami, kterými MČ 
musela dorovnat skutečné náklady. I tyto pro-
středky jdou z kompenzace za skládku. Naproti 
tomu činnost výše jmenovaných spolků má 
celoroční dopad na řadu ďáblických obyvatel, 
dětí, dospělých i seniorů. A ještě poznámka na 
závěr: zastupitelé volili již podruhé předsedu 
finančního výboru, osobu odpovědnou nejen 
za sestavení rozpočtu, ale i za správné čerpání 
finančních prostředků obce dle nastavených 
limitů v řádu desítek milionů. Otázky na 
odbornost a zkušenosti kandidáta na tuto 
pozici jsou tedy zcela legitimní, nikdo z nás by 
si asi nepřál, aby nás např. na operačním sále 
zašívala švadlenka, byť šikovná. Jsou oblasti, 
na které nás nepřipraví jen studium, ale až 
opravdová praxe a životní zkušenosti získané 
dlouholetou prací.

Jana Ouředníčková

Ďáblická ruleta
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Na toto téma jsem již nechtěl nic psát, neboť 
jsem tomuto projektu věnoval několik let prá-
ce a již jsem o něm napsal mnoho. Nicméně 
hned první dny nového roku jsem dostal od 
ďáblických občanů několik přání ohledně 
dokončení ďáblické sportovní haly. Samo-
zřejmě došlo i na probíhající soudní řízení se 
členy komise sportu hl. m. Prahy, ve které 
byl i bývalý starosta MČ Praha-Ďáblice Miloš 
Růžička, který v této komisi dle mého názoru 
hájil zájmy Ďáblic. Je přece zcela logické, 
aby starosta městské části a člen komise pro 
sport hl. m. Prahy hájil zájmy projektu, který 
spadá do jeho kompetence a MČ na tomto 
projektu spolupracuje včetně poskytnutí 
finanční dotace. Pokud tedy jako člen komise 
nabyl dojmu, že projekt byl špatně bodově 
ohodnocen úředníky magistrátu, což se dle 
mých informací potvrdilo, tak by na toto měl 
upozornit. Následná oprava/navýšení hod-
nocení projektu však ve výsledku nezměnila 
limit pro přidělení dotace. Ten byl splněn/
překročen již v prvotním hodnocení. Jen pro 
doplnění, žádné finanční prostředky nebyly 
nakonec SK Ďáblice vyplaceny, neboť do 
termínu platnosti dotační smlouvy nenabylo 
stavební povolení právní moci z důvodu 
odvolání. A dále to, že stavba měla být podle 
smlouvy po uplynutí lhůty pro poskytování 
dotací převedena do vlastnictví MČ Ďáblice, 
a tedy by se opět vlastníkem stalo hl. m. 
Praha. Velmi pozitivní je, že i přes všechny 
tyto problémy a probíhající řízení zastupitel-
stvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2022 usnese-
ním číslo 26/30 „konstatuje, že realizace 
předmětné výstavby víceúčelové haly ve 
sportovním areálu SK Ďáblice je ve veřejném 
zájmu. Projekt má potřebné parametry a jeho 
realizace je v souladu se strategií rozvoje 
sportu a sportovní infrastruktury hlavního 
města Prahy“, a dále „vyzývá spolek SK 
Ďáblice a MČ Praha-Ďáblice pokračovat 
v přípravě projektu“.

Uvidíme, jak tuto problematiku nakonec 
posoudí soud, který pokračuje i v lednu 
a únoru tohoto roku.

A co dál s daným projektem? Prošel jsem 
si třicetistránkové rozhodnutí odboru staveb-
ního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy k odvolání 
oponentů stavby a výsledek je, že z 19 hlav-
ních připomínek je u 13 uvedeno, že „Námit-
ka je nedůvodná“, u 4 „Námitka je důvodná“ 
a u 2 „Námitka je částečně důvodná“. Za mě 
osobně je pouze jedna z důvodných námitek 
stavebně problematická. Nicméně si myslím, 
že jsou možné tři způsoby řešení:
1.  Pokračovat ve stávajícím projektu, který se 

vypořádá s důvodnými námitkami.

2.  Modifikovat projekt, který využije i pozem-
ky (zatím soukromé) za halou. Návrh řeše-
ní byl prezentován vlastníkem pozemků na 
24. zastupitelstvu naší MČ v roce 2022.

3.  Posledním řešením je přesun stavby na 
zcela jiné místo.
Samostatnou otázkou je ale financování, 

neboť původní plán počítal s náklady 20 mil. 

Kč, což je v současné době již nereálné. Do 
budoucna je nutné hledat pozitiva. A ta jsou: 
všechna tři volební hnutí, která kandidova-
la v naší MČ, měla výstavbu haly ve svém 
volebním programu; magistrát přijal výše 
uvedené usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 26/30.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Víceúčelová 
hala

leden–únor 2023 | Sport
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Doba v časech minulých, současná a také 
ta budoucí je pro každého z nás velikou 
zkouškou trpělivosti a odříkání. Snažíme se 
s tím poprat, jak jen to je možné, někdy to 
jde lépe, jindy zase hůře. Avšak jsou mezi 
námi lidé, kteří toho nejsou schopni vůbec 
a potřebují a potřebovat budou pomoc svého 
okolí za každé situace. Zastavme se na 
chvilku a rozhlédněme se okolo sebe. Jsou 
tu. A nejsou z jiné planety, jak si někdo může 
myslet. Jsou to lidé s poruchou autistického 
spektra.

Co je porucha autistického spektra, 
zkráceně PAS? Jde o řadu poruch nervového 
systému, které zahrnují autismus, Asperge-
rův syndrom a další související stavy. Dnes již 
tyto poruchy nejsou oddělenými diagnózami, 
jde o jedinou poruchu, a to poruchu autistic-

kého spektra. Lidé s PAS jsou často velmi 
citliví na smyslové podněty a vyznačují 
se dvěma typy symptomů: problémy se 
sociální interakcí a v sociální komunikaci 
a také omezenými, opakujícími se vzorci 
chování, zájmů nebo činností. Dlouhodo-
bě mohou mít obtíže při plnění každo-
denních úkolů, vytváření a udržování 
vztahů i udržení zaměstnání.

Já osobně jsem velmi ráda, že i u nás 
jako jinde ve světě jsou organizace a spolky, 
které se o problematiku autismu zajímají 
a hlavně pomáhají. Jednou z největších 
 specializovaných organizací zabývající se 
péčí o osoby s autismem v České republice 
je Národní ústav pro autismus, z. ú. 
(nautis.cz). NAUTIS je nestátní nezisková 
organizace s právní formou ústavu, která 

poskytuje širokou nabídku služeb lidem 
s autismem i lidem kolem nich – tedy rodi-
čům, sourozencům, spolužákům, učitelům, 
lékařům a dalším odborníkům. Prostřednic-
tvím systému celoživotní podpory poskytuje 
NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby 
se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby 
mohli být co nejvíce samostatní, spokojení 
a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny 
žili naplněný život.

Jak víme, žádná pomoc není úplně 
zadarmo. Činnost, kterou vykonává NAU-
TIS, může podpořit každý nejen finančně či 
formou materiální podpory. Může pomoci 
i poskytnutím bezplatné služby. NAUTIS uvítá 
každou pomocnou ruku nejen v přímé péči, 
ale i ve službách, které jsou nutné k provozu 
organizace.

Velice mě potěšila pozitivní reakce vedení 
MČ Ďáblice a sociální komise zapojit se do 
programu podpory lidem s autismem. Dob-
rovolníci z naší městské části budou vyrábět 
různé dárkové předměty. Ty si bude moci 
kdokoli zakoupit při různých příležitostech, 
které bude pořádat městská část společně 
s Komunitním centrem Vlna, a přispět tak 
na osoby s poruchou PAS. Celá vybraná 
částka bude zaslána přímo na NAUTIS, kde 
se finanční prostředky použijí třeba na ranou 
péči nebo osobní asistenty.

2. dubna 2023 proběhne v KC Vlna oslava 
Mezinárodního dne porozumění autismu. 
Barvou tohoto dne je modrá, která je barvou 
komunikace a sebevyjádření. Jde o celosvě-
tovou kampaň „Light it up blue“ – Rozsviť to 
modře a oblékni se do modré s cílem zvýšit 
porozumění a vyjádřit podporu lidem s au-
tismem a jejich blízkým. Každý, kdo s námi 
bude chtít podpořit a oslavit tento den, může 
svou podporu vyjádřit modrým tričkem. 
V tento den se KC Vlna a budova úřadu MČ 
Ďáblice rozsvítí modře.

Letošní rok oslaví také NAUTIS krásné 20. 
narozeniny a já mu budu přát, aby pokra-
čoval v tak skvělé práci jako doposud a aby 
se všem jeho klientům a jejich rodinám 
dostávalo té nejlepší péče.

Nakonec bych se s vámi podělila o jedno 
mé oblíbené moudro od Jana Wericha: „Ten, 
kdo chce, hledá způsob. Ten, kdo nechce, 
hledá důvod.“

Miroslava Lehovcová

Co je PAS?



Hvězdárna Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na únor 2023
Otevírací doba / 
pozorování oblohy dalekohledy
Leden –únor: 
Středa 18–21; pátek 13–16, 18–21; 
sobota a neděle 10–12, 13–16, 18–21.

POŘADY (komponované večery 
s pozorováním oblohy)
Středy od 18 hodin: 
Hvězdárna, dalekohledy, pozorování. 
Pátky od 18 hodin: 
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
Každou sobotu v 10.15, 13.15 
a 15.15 hodin 
– Odkud svítí sluníčko.
Každou neděli v 10.15, 13.15 
a 15.15 hodin 
– O kouzelné pastelce II 
– Ťuldova dobrodružství na planetách.

Vstupné
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.

Změna programu vyhrazena.
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Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových 
stránkách dablice.cz, vlna.dablice.cz, na FB MČ Ďáblice i KC Vlna.
sobota 28. ledna od 10 hodin  Dílna šikovné ruce (výtvarná dílna – tvorba záložek 

do knih nebo vaků na záda) – KC Vlna
sobota 28. ledna od 16 hodin  Popelka (loutková pohádka v podání Divadla 

Toymachine pro děti od 3 let) – KC Vlna
sobota 18. února od 14 hodin Masopust – vychází od budovy Obecního domu Ďáblice
sobota 18. února od 19 hodin Masopustní zábava – restaurace Na růžku
neděle 19. února od 10 hodin Otevřený ateliér (arteterapeutická dílna) – OD Ke Kinu
sobota 25. února od 10 hodin Dílna šikovné ruce (výtvarná dílna) – OD Ke Kinu
sobota 25. února od 19 hodin Fotbalový ples – sokolovna/restaurace Na růžku
pátek 3. března od 15 hodin Oslava MDŽ – sál Obecního domu Ďáblice
sobota 4. března od 16 hodin Kočička z kávové pěny (divadýlko pro děti) – KC Vlna
středa 8. března od 17 hodin Vlna ženám – KC Vlna
pátek 17. března od 20 hodin  Jarní tančírna (Beatles revival, DJ Bobby) 

– sál Obecního domu Ďáblice
sobota 18. března od 10 hodin  Dílna šikovné ruce (velikonoční výtvarná dílna) 

– OD Ke Kinu
úterý 21. března od 19 hodin Pub Quiz – KC Vlna
pátek 31. března  Noc s Andersenem – Obecní knihovna Ďáblice

Změna programu vyhrazena.
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POZVÁNÍ
Vážení přátelé, přejeme vám vše nejlepší do nového roku a rádi se s vámi budeme opět 
setkávat při našem společném tvoření. Nejbližší termín tvořivé dílny nás čeká 28. 1. 2023 
mimořádně ve Vlně, kde si společně s námi můžete vytvořit záložky do knih 
nebo si ušít vaky na záda.
Další termíny Dílny šikovné ruce jsou naplánovány takto: 25. 2. , 18. 3. , 22. 4. , 20. 5. , 
17. 6. , 9. 9. (součást akce Zažít město jinak), 21. 10. , 18. 11. , 9. 12. 2023. Budeme se 
scházet kromě letních prázdnin v sobotu od 10 do 16 hodin v OD Ke Kinu.

Už nyní se na vás moc těšíme.

Milé ďáblické ženy
srdečně vás zveme na příjemné odpolední 
posezení u příležitosti oslavy MDŽ do sálu 
Obecního domu Ďáblice, a to dne 3. 3. 2023 
od 15 do 19 hodin. Pohoštění s doprovodným 
programem pro vás zajistí členové sociální 
komise.
Účast je nutno zarezervovat 
na tel. 266 312 743 nejpozději do 28. 2.

Obecní knihovna Ďáblice ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze připravuje další 
semestr Virtuální Univerzity třetího věku.
Téma kurzu: Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
Přednášky by měly probíhat jednou za 14 dnů ve čtvrtek od 10.30 do 12 hod. 
v Obecní knihovně Ďáblice.
Administrátorský poplatek 400 Kč za semestr se platí po zhlédnutí první přednášky, 
kdy se účastníci sami rozhodnou, zda jim forma studia bude vyhovovat.
Kdo může studovat:
– osoby se statusem důchodce,
– invalidní důchodce bez rozdílu věku.
Zájemci o studium se mohou přihlásit u Taťjany Zapletalové 
do 31. 1. , tel. 601 343 316, e-mail: zapletat@post.cz

| 11




