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spojené se sv. Martinem vědomě  
či podvědomě udržujeme:  
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při Dni válečných veteránů.  
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Jíme husy, které prozradily  
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vnesou světlo do našich  
domovů.
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Vážení Ďábličtí,
dne 24. října 2022 jsem byl novým zastupitelstvem  
MČ Praha-Ďáblice zvolen starostou naší městské části.  
Těmito řádky bych se rád krátce představil. V Ďáblicích žiji 
s kratšími přestávkami od svých šestnácti let a za tu dobu 
mi přirostly k srdci. Dosud jsem v samosprávě MČ vystřídal 
pozice člena komise životního prostředí a dopravy, radního 
a místostarosty. Vzděláním jsem krajinný inženýr, pedagog 
a specialista ochrany obyvatelstva. Profesně jsem se 
od vychovatele a provozního v lesní mateřské škole přes 
správce městských pozemků dostal k veřejným zakázkám 
v oblasti letecké a automobilové dopravy.

V první řadě bych rád poděkoval předchozímu ďáblickému 
vedení za jejich obětavou práci ve prospěch Ďáblic. Nové 
vedení může na řadu projektů navázat. Jsem přesvědčen, 
že v nové sestavě máme Ďáblicím co nabídnout. Ve správě 
městské části prosazujeme transparentnost a spolupráci 
s odbornou veřejností. Chceme dát příležitost každému dle 
jeho možností a schopností zapojit se do dění v Ďáblicích. 
V mezích slušné diskuse si rádi vyslechneme vaše názory 
a nabízíme prostor pro jejich otevřené sdílení v našich 
komunikačních prostředcích.

Mé velké přání do následujícího volebního období je 
vést veškerá jednání a dialogy efektivně, v přátelském, 
konstruktivním duchu a bez argumentačních faulů 
a dehonestace odlišných názorů. Cíl máme všichni 
společný. Aby byly Ďáblice dobré místo pro život.

Martin Tumpach, starosta

Ing. Jan Hrdlička 
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)

Po dobu čtyř let jsem vyko-
nával funkci místostarosty 
v Ďáblicích se širokým spek-
trem odpovědností a kompe-
tencí. Nemyslím, že je třeba dlouhého před-
stavování. Spolu s kolegy z hnutí ŽIVÉ ĎÁBLICE 
jsme předložili program rozvoje Ďáblic s pře-
sahem následujících čtyř let. Výsledek voleb 
většina spoluobčanů zná: přesvědčivé vítěz-
ství ve volbách a následné spojení dvou hnutí, 
která skončila za námi. Díky systému zastupi-
telské demokracie má toto spojení o jeden 
hlas více. A 8:7 je přesně výsledek, který nyní 
k „vládnutí“ stačí.

Jako zastupitel bych rád pokračoval na 
dokončení několika okruhů problémů, které 
jsme započali a postupně začali naplňovat. 
Odhlučnění provozu komunikací, odvedení 
přívalových dešťových vod z komunikací 
a jejich zachycení před odtokem do potoka, 
rozšíření školy o zahradní „pavilon“ a rozvoj 
nových sportovních aktivit v hale i na pozem-
cích v okolí areálu SK patří mezi ty nejvýznam-
nější!

Pochopitelně budu sledovat i kroky nového 
vedení. Hned ten první viditelný, tj. posun 
ranních úředních hodin pro veřejnost, je pro 
mě zklamáním. Případné připomínky vás 
spoluobčanů mi můžete zasílat stále na  
jan.hrdlicka@dablice.cz. A více o hnutí ŽIVÉ 
ĎÁBLICE na zive-dablice.cz

MUDr. Ph.D., MBA Petr Chmátal  
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)

V Ďáblicích žiji s širší rodinou 
16 let a na prostředí, ve kte-
rém bydlíme, mně záleží. 
Proto „nechci jen nadávat 
na poměry, chci ovlivňovat 
změny“. Myslím, že Ďáblice musí řešit dva zá-
kladní problémy. Prvním je doprava a všechny 
její aspekty, druhým je hledání rozumných ře-
šení stavebních a de veloperských aktivit. Oba 
tyto problémy jsou úzce spojeny s procesem 
schvalování pražského Metropolitního územ-
ního plánu a dalšími institucionálními i sou-
kromými záměry. Nechci bydlet v obci su-
žované průjezdní dopravou ani uprostřed 

Anketní otázka pro zastupitele
Čím chcete být Ďáblicím prospěšní? Čemu se chcete věnovat?

Dne 11. 11. v 11 hodin starosta Martin Tumpach a 2. místosta-
rosta Jaroslav Lehovec položili věnec k památníku U Parkánu.
V roce 2018 v tento den skončila 1. světová válka. V 11 hodin 
zavládlo na všech frontách příměří, kterému v 5.05 předcházelo 
podepsání příměří v železničním vagonu v lese na stanici 
Rethondes u Compiegne. 1. světová válka vypukla 28. července 
1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem,  
vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka 
rakouského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este v bosenské 
metropoli Sarajevu. Tato válka představovala historický zlom 
v oblasti politické, kulturní a ekonomické.
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bytových sídlišť. Své připomínky a náměty ku 
prospěchu Ďáblic jsem podával jako fyzická 
osoba a budu se v této oblasti angažovat 
i jako zastupitel. Jako sportovec se zajímám 
o věci podporující pohyb a zdravý životní styl, 
chtěl bych dosáhnout v okruhu Ďáblic bez-
pečný pohyb na kole i pěšky. Protože jsem lé-
kař se znalostí organizačních, právních i eko-
nomických souvislostí, budu se zvýšeně 
zajímat o dění v této oblasti. Jako „opoziční“ 
zastupitel budu určitě bedlivě sledovat práci 
a erudici ve vedení naší městské části.

MUDr. Tomáš Kneifl  
(VOLBA 2010)

Žiji v Ďáblicích 10 let, narodil 
jsem se v Liberci. Po ab-
solvování 1. lékařské fakulty 
UK v Praze jsem svou lékař-
skou praxi začínal jako všeobecný chirurg 
na Chirurgické klinice FN Bulovka, následně 
jsem se rozhodl věnovat cévní chirurgii a pře-
šel jsem na největší pracoviště cévní chirurgie 
v ČR v Nemocnici Na Homolce. Od roku 2018 
provozuji multioborové zdravotnické zařízení 
ANGIO – CHIRURGIE, s. r. o., v Praze-Ďábli-
cích, kde působím jako vedoucí lékař. Jelikož 
jsem si naši obec vybral jako místo pro život, 
chtěl bych, aby naše obec vzkvétala. Jsem 
přesvědčen, že spolu s koaličními partnery se 
naše vize a priority naplní, tak aby Ďáblice 
byly skvělým místem pro život.

Jako radní MČ Ďáblice budu usilovat o roz-
voj a udržení lékařské péče v Ďáblicích, další 
rozvoj volnočasových míst a prvků pro děti 
a rodiče a jejich revitalizaci, snažit se o reduk-
ci tranzitní dopravy obcí a zlepšení komfortu 
a kvality života občanů, podporu smyslu-
plných projektů a investic obce za participace 
občanů, důsledný plán pro údržbu zeleně, 
chodníků a veřejných míst.

Václav Kotrč  
(Ďáblice Spolu)

Jsem ďáblický rodák, který 
zde žije již 23 let se svou ro-
dinou. V mládí jsem navště-
voval místní základní školu 
a dále studoval střední průmyslovou školu 
dopravní. Mým velkým koníčkem jsou auto-
mobily, proto pracuji jako servisní poradce 
v automobilové sekci. Mezi mé další koníč - 
ky patří také historie a procházky v centru 
Prahy.

Michal Klímek  
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)

Již od dětství jsou pro mě 
Ďáblice srdeční záležitostí, 
a i proto jsem rád, že mohu 
nadále pokračovat v práci 
zastupitele. Tímto bych v prvé řadě rád podě-
koval všem voličům, kteří mají zájem o dění 
v naší obci a došli tak k volebním urnám. Bo-
hužel i přes vítězství naší kandidátky musíme 

přijmout roli opozice, jelikož karty o tom, kdo 
s kým bude spolupracovat v koalici, byly dle 
mého rozdány již před volbami. I přesto je pro 
mne tato role novou výzvou a těším se na další 
zkušenosti. V minulém volebním období jsem 
byl předsedou sportovní komise a členem 
kontrolního výboru. V následujících letech je 
nutné pokračovat v rozdělané práci, jako je 
např. výstavba multifunkční sportovní haly, 
rozvoj areálu SK, odvodnění a odhlučnění 
Ďáblic atd. Budu pracovat na tom, aby Ďábli-
ce šly nadále tím správným směrem a aby 
ďábličtí občané i budoucí generace měli 
možnost žít v naší městské části naplno. Chci 
Živé Ďáblice!

Mgr. Jiří Kříž  
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)

V Ďáblicích žiji přes 20 let, 
předtím jsem bydlel v Kobyli-
sích. Po přestěhování jsem 
se začal zajímat o veřejný 
život a snažil jsem se na různých úrovních po-
máhat, aby se lidem v naší obci žilo dobře. Byl 
jsem členem a později i předsedou komise 
pro projednávání přestupků, které byly spá-
chány na území obce. V období let 2014 až 
2018 jsem byl členem kontrolního výboru, 
kde jsem se věnoval zejména tomu, aby 
jednání obce probíhalo v souladu s příslušný-
mi právními předpisy. V letech 2018–2022 
jsem byl zvoleným členem zastupitelstva 
a v návaznosti na to pak i předsedou kont-
rolního výboru.

V novém volebním období bylo naše hnutí 
ŽIVÉ ĎÁBLICE, navzdory našim nabídkám 
na spolupráci s Volbou 2010 a hnutím Ďábli-
ce Spolu, odsouzeno k opoziční roli. Vzhle-
dem k uvedenému hodlám podporovat ta-
kové jednání obce, které budu vnímat jako 
pozitivní pro rozvoj a budoucnost obce a je-
jích občanů. Dále chci sledovat činnost nové-
ho vedení obce a upozorňovat na případné 
zjištěné nedostatky v jednání obce nebo bez-
důvodného nekonání v případech, kdy je ne-
činnost vedení obci na škodu. Obávám se, že 
nás čeká obtížné období plné kombinovaných 
krizí, ale věřím, že jsme schopni budoucí pře-
kážky úspěšně překonat.

Jaroslav Lehovec  
(Ďáblice Spolu)

Rád bych se zasadil o vstříc-
nost a transparentnost rad-
nice. Je důležité, aby ďábličtí 
občané byli včas a přesně 
informováni o dění v Ďáblicích. I já jako ďáb-
lický občan vnímám nedostatky, které je tře-
ba vyřešit ku prospěchu všech.

Mgr. Martina Postupová  
(Ďáblice Spolu)

V Ďáblicích žiju více než pat-
náct let a vychováváme tu 
s manželem dvě děti. Nejen 
proto mi na Ďáblicích záleží 
a chci pro ně a jejich občany 
jako místostarostka praco vat. Vzhledem 
k tomu, že mám více než dvacet let praxe 
v právu, v institucích a orgánech státu, budu 
se v prvé řadě věnovat všemu, co s právem 
souvisí a jak lze pro Ďáblice využít různorodé 
instituce. Neméně důležitá je komunikace 
zejména se sousedními městskými částmi, 
i na tom se chci podílet. Konečně se chci za-
měřit na rozvíjení občanské spo lečnosti 
v Ďáblicích, rozvoji úcty ke svobodě a demo-
kracii.

PhDr. Ing. Marek Pěkný  
(VOLBA 2010)

Mojí prioritou je, aby Ďáblice 
byly klidným místem pro 
život nás i našich dětí a aby 
si zachovaly svůj přírodní 
charakter. Budu se zasa zo-
vat o to, aby rozvoj obce byl koncepční 
v souladu se stávající zástavbou a s odpoví-
dající výstavbou občanské vybavenosti.

Chtěl bych, aby se všichni obyvatelé Ďáblic 
mohli vyjadřovat k velkým investičním zámě-
rům v obci v předstihu, než je bude schvalovat 
zastupitelstvo městské části, tak aby bylo 
možné podněty občanů zapracovat do fi-
nálních návrhů. Rád bych, aby se pokročilo 
s výstavbou protihlukových opatření, s od-
vodněním obce, opravou komunikací a aby se 
také řešilo rozšíření sportovního areálu 
a obnova historického jádra obce.

Budu usilovat o to, aby se podařilo obnovit 
zrušené odborné komise a výbory zastupitel-
stva a jejich plnohodnotná činnost. Rád bych, 
aby si zastupitelé dokázali sednout k jedno-
mu stolu a společně prosazovali zájmy obce 
bez ohledu na politickou příslušnost.

Bc. Daniel Prix  
(Ďáblice Spolu)

Do Ďáblic jsem se přistě-
hoval před pěti lety z vý-
chodních Čech a ihned jsem 
si je zamiloval. Aktuálně  
do končuji univerzitní magisterský program 
s tech nickým zaměřením, pracuji pro spo-
lečnost Alza, také provozuji podnik specia-
lizující se reklamní technologie a předměty. 
Ve volném čase se rád věnuji sportu. Ve svém 
životě se řídím především heslem: „Velké věci 
přicházejí k těm, kteří dělají něco pro to, aby 
přišly.“

V Ďáblicích, v rámci působení v zastupitel-
stvu, bych rád přispěl v oblasti stavební agen-
dy. Dále bych se rád zasadil o modernizaci 
fungování, přístupnosti i komunikace obce.
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David Prokeš, DiS.  
(VOLBA 2010)

Je mi 38 let. Jsem ženatý 
a mám dvě děti. V Ďáblicích 
jsem se narodil a má rodina 
zde žije již několik generací. 
Vystudoval jsem VOŠ ekonomicko-právní. 
Pracuji jako obchodní zástupce ve velkoob-
chodě prodávajícím zabezpečovací a sledo-
vací techniku.

Zastupitelem jsem byl již v minulém vo-
lebním období, kde jsem se z pozice opozice 
snažil prosazovat některé neřešené záležitos-
ti. Podařilo se kupříkladu renovovat dříve 
podfinancovaná dětská hřiště.

Hlavním oborem, kterým se zabývám, je 
pro blematika vody. Spolupracoval jsem na 
vytvoření povodňového plánu a pravidelných 
povodňových prohlídek Mratínského potoka. 
Zbývá určit správce objektů na potoce a zajis-
tit jejich správu a údržbu. Budu pracovat na 

odvodnění celých Ďáblic. Můj cíl je poslat 
vodu mimo obydlená území a tam ji retenovat.

Samozřejmě se chci podílet na otevřenosti 
radnice. Ať jsou zveřejňovány všechny infor-
mace a je přehledně informováno o důleži-
tých tématech, a to všemi dostupnými kanály.

Zároveň by naším společným cílem měla 
být čistota a bezpečnost v Ďáblicích, proto 
bych rád zkvalitnil místní údržbu a zklidnil do-
pravu.

Ing. Miloš Růžička  
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)

Pro rozvoj Ďáblic, ochranu 
životního prostředí a zdraví 
jsem naplno a veřejně začal 
pracovat v roce 2006. Založil 
jsem odbornou skupinu pro provoz a kontrolu 
skládky a pro posuzování stále připravované 
stavby dálničního okruhu přes Ďáblice. Při-
pravoval jsem pro MČ posudky a stanoviska, 

besedy, navrhl a vyrobil první oficiální web, 
čtyři roky se učil chodu našeho úřadu a praž-
ského magistrátu.

Teprve ve volbách 2010 jsem nabídl vizi 
a tým zkušených odborníků a dobrovolníků, 
kteří spolehlivě sloužili prospěchu Ďáblic  
12 let. Jako starosta jsem obec předal nové-
mu a neznámému vedení MČ v nadstandardní 
ekonomické kondici, s naplněným rezervním 
fondem úspor, novými byty, obecními domy, 
nastavenou změnou organizace údržby ze-
leně a úklidu, bohatým sociálním a kulturním 
životem a nově připravenými či zasmluvněný-
mi projekty (školní pavilon, nové kryté ven-
kovní sportoviště, byty, veřejná zeleň, parky, 
vodní plochy a stromové aleje kolem obce, 
nákupní centrum, naplňování smluv o ochra-
ně před hlukem z dopravy, povodněmi…). 
Jako zastupitel se budu dál snažit naplňovat 
přání a očekávání voličů, otevírat důležitá té-
mata, pracovat na běžících i nově vznikajících 
úkolech a kontrolovat práci rady.

1. ustavující zasedání 
24. 10. 2022
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo:
– návrhový výbor ve složení: Jiří Kříž,  

Marek Pěkný, Daniel Prix;
– volební výbor ve složení:  

Michal Klímek, Martin Pěkný, Daniel Prix 
a ustanovilo tajemnici výboru  
Renatu Henych;

– starostou Martina Tumpacha;
– 1. místostarostku Martinu Postupovou,  

2. místostarostu Jaroslava Lehovce;
– za členy rady Davida Prokeše  

a Tomáše Kneifla;
– členy Finančního výboru:  

Jiřího Fidranského, Jiřího Marušiaka,  
Janu Rexovou, Jana Vyskočila;

– členy Kontrolního výboru: Jana Hrdličku, 
Miloše Růžičku, Martina Smrčka,  
Daniela Prixe;

– tajemnicí Finančního výboru  
paní Miroslavu Koubovou;

– tajemnicí Kontrolního výboru  
paní Bronislavu Lomozovou;

– návrh výše odměn neuvolněným  
funkcionářům a nenárokový souhrn odměn 
za výkon funkce neuvolněných členů zastu-
pitelstva jako maximální souhrn odměn 
za tři různé funkce;

– na pozici ověřovatelů zápisů pro volební 
období v letech 2022–2026  
Martinu Postupovou, Davida Prokeše,  
Jana Hrdličku.

Zastupitelstvo MČ po projednání 
jmenovalo:

– ověřovatele zápisu ZMČ: Jana Hrdličku, 
Davida Prokeše, Martinu Postupovou;

– zapisovatelku zápisu ZMČ  
Markétu Köhlerovou.

Zastupitelstvo MČ po projednání určilo:
– pro výkon funkce starosty MČ bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo MČ po projednání zřídilo:
– Finanční výbor a Kontrolní výbor,  

oba výbory budou pětičlenné.
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
– předsedou Finančního výboru  

Václava Kotrče;
– předsedou Kontrolního výboru pana  

Jiřího Kříže.
Zastupitelstvo MČ po projednání pověřilo:
– k podepisování doložky Tomáše Kneifla 

a Jaroslava Lehovce.
Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 

na vědomí:
– rozpočtová opatření č. 9 a 10  

k rozpočtu MČ na rok 2022.
Informace radních a zastupitelů:
M. Růžička:
– navrhl zřízení tří pracovních  

e-mailových adres;
– oznámil, že zvolení zastupitelé  

za ŽIVÉ ĎÁBLICE jsou připraveni navrhnout 
své kandidáty do komisí.

J. Hrdlička informoval o:
– projednávání návrhu s MHMP na převzetí 

objektu pod Cínoveckou,  
jednání budou pokračovat;

– naplánování povodňové prohlídky 
na 24. 11. 2022.

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

Zastupitelstvo městské části 
Ing. Mgr. Martin Tumpach (VOLBA 2010)
starosta

Mgr. Martina Postupová (Ďáblice Spolu)
1. místostarostka

Jaroslav Lehovec (Ďáblice Spolu)
2. místostarosta

MUDr. Tomáš Kneifl (VOLBA 2010)
radní

David Prokeš, DiS. (VOLBA 2010)
radní

Ing. Jan Hrdlička (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

MUDr. Ph.D., MBA Petr Chmátal  
(ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

Michal Klímek (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

Václav Kotrč (Ďáblice Spolu)
zastupitel

Mgr. Jiří Kříž (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

PhDr. Ing. Marek Pěkný (VOLBA 2010)
zastupitel

Bc. Daniel Prix (Ďáblice Spolu)
zastupitel

Ing. Miloš Růžička (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

Ing. PhD. Ludvík Tesař (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

Ing. Jaromír Zapletal (ŽIVÉ ĎÁBLICE)
zastupitel

Z jednání zastupitelstva městské části
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106. jednání 10. 10. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– záměrem pronajmout další nebytové 

prostory na dobu neurčitou  
pro Diakonii ČCE;

– poskytnutím finančního daru P. Č.,  
členovi JSDH;

– návrhem odpovědi T. K. na zaslané dopisy;
– přijetím účelově vázaného finančního daru 

pro ZŠ a MŠ od Nadace Charty 77 pro 
školní rok 2022/23 k uhrazení nákladů 
spojených se začleněním ukrajinských dětí 
do školy.

Rada MČ po projednání schválila:
– servisní smlouvu se společností ADAO 

Praha, spol. s r. o., na provádění 
pravidelných kontrol garážových vrat;

– smlouvu o nájmu dolního sálu OD Ke Kinu 
s nájemcem E. L. na dobu určitou,  
tj. od 10. 10. 2022 do 30. 6. 2023,  
pro provozování cvičení Aikida;

– smlouvu o nájmu sálu Multifunkčního 
domu s nájemcem M. P., jejímž předmě-
tem je pronájem prostor na dobu určitou, 
tj. od 10. 10. 2022 do 30. 6. 2023,  
pro kurz atletiky pro děti;

– program ustavujícího zasedání ZMČ 
Praha-Ďáblice;

– smlouvu o umístění nereklamních doplňků 
na zařízení veřejného osvětlení s posky-
tovatelem: hlavní město Praha, zastou-
pené společností Technologie hlavního 
města Prahy, a. s., jejímž předmětem je 
stanovení podmínek na umístění dvou 
měřičů rychlosti;

– smlouvu o výpůjčce s Hudebním sdružením 
Ďáblík od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou, 
pro zkoušky dětského hudebního sdružení.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– přijetí výzvy od investora M Ďáblická, 

s. r. o., ve smyslu čl. II, odst. 3 smlouvy 
o investiční činnosti a vzájemné spolupráci 
uzavřené dne 20. 3. 2019 na převzetí 
pozemků a infrastruktury;

– žádost Diakonie ČCE o pronájem dalších 
nebytových prostor v OD Ke Kinu;

– žádost J. K. o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou.

Radní MČ informovali o:
– nutnosti objednat monitoring podzemních 

vod;
– stanovení záplavového území Mratínského 

potoka – MHMP nereagoval na připomínky 
městské části.

107. jednání 19. 10. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– přefakturací finanční částky SK Ďáblice 

za vynaložené náklady na zapůjčení tech-
niky na rekultivaci pozemku parc.  
č. 1729/625;

– čerpáním dotace MHMP na sociálního 

pedagoga pro ZŠ v rámci poradenského 
pracoviště, který se bude zabývat péčí 
o žáky ohroženými sociální situací v rodině;

– vyřazením tiskárny – zůstatková cena opo-
třebovaného majetku MČ Praha-Ďáblice  
je 0 Kč;

– uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě příkaz-
ní o poskytování činností s paní H. M., 
jehož předmětem je odstoupení od posky-
tování činností spojených s vydáváním 
Ďáblického zpravodaje.

Rada MČ po projednání schválila:
– smlouvu příkazní na zahradnické práce, 

odbornou úpravu keřů a výsadbu s J. S.;
– smlouvu o výpůjčce se spolkem Senioři ČR, 

z. s., ZO Praha-Ďáblice, od 1. 11. 2022 
na dobu neurčitou pro klubovou činnost 
seniorů;

– smlouvu o nájmu nebytových prostor 
s A. B. – garáže u domu č. p. 161/8  
v ul. Ďáblická od 19. 10. 2022 na dobu 
neurčitou;

– dodatek č. 1 k dohodě o ukončení nájmu 
nebytových prostor s J. A. ke dni 19. 10. 
2022;

– dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s O. M., 
jejímž předmětem je prodloužení doby 
nájmu bytu na dobu určitou od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2024;

– smlouvu o nájmu dolního sálu OD Ke Kinu 
s nájemcem – Komunitní centrum Vlna 
Ďáblice, z. ú., na dobu určitou od 11. 11. 
do 9. 12. 2022 pro provozování vzděláva-
cího pohybového kurzu „Učení cirkusem“;

– objednání návrhu polepů vnitřních 
a vnějších dveří pro celý objekt OD Ke Kinu 
od M. Ř.;

– předloženou výzvu k vrácení neoprávněné 
platby, která bude zaslána panu Ch., jejímž 
předmětem je požadavek na vrácení peněz 
za ušlé nájemné za tři měsíce a k úhradě 
slevy z ceny díla;

– rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ 
na rok 2022;

– kupní smlouvu s J. H. na odprodej IT tech-
niky na základě znaleckého posouzení 
společnosti RCOM.cz, s. r. o.;

– kupní smlouvu s M. R. na odprodej IT tech-
niky na základě znaleckého posouzení 
společnosti RCOM.cz, s. r. o.;

– cenovou nabídku na provedení monito-
ringu podzemních vod zpracovanou  
Geologickou službou, s. r. o.;

– uplatnění nároků na smluvní pokuty  
dle smlouvy o dílo a zaslání oznámení 
společnosti ACG Real, s. r. o., o jedno-
stranném zápočtu – uspokojení pohle-
dávek z pozastávky za provedení prací  
nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– informaci o proběhlých jednáních s J. H., 

předsedou ZO 01/68 Českého svazu 
ochránců přírody –Ochrana herpetofauny.

Radní MČ informovali o:
– nahlášení poruchy odtoku splaškových vod 

z BD U Parkánu, provedení kamerové 
zkoušky kanalizace BD U Parkánu a zjištění 
poruchy až na kanalizačním řadu;

– OD Ke Kinu – je třeba zajistit vytápění  
a intenzivní větrání objektu v době, kdy je 
sucho, případně i mírně mrazivo z důvodu 
potřeby doschnutí zdiva, podlah a prostor 
objektu po jeho celkové rekonstrukci.

1. jednání 2. 11. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– s výběrem firmy D. N. na opravu bytů 2+1, 

Legionářů 88/51 a 161/8.
Rada MČ po projednání schválila:
– licenční smlouvu o veřejném provozování 

se společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním, 
z. s., jejímž předmětem je poskytnutí licen-
ce k veřejnému provozování hudebních děl 
z repertoáru OSA formou živého provedení 
– Elán Revival;

– pracovní řád MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– informaci, že ke dni 30. 4. 2023 končí 

smlouva o provedení údržby veřejné ze-
leně, úklidu a místních komunikací se 
společností AQIK, s. r. o.; souhlasí s usta-
vením pracovní skupiny na údržbu zeleně.

Rada MČ po projednání ruší:
– usnesení č. 1109/22/RMČ ze dne 10. 10. 

2022 k záměru pronájmu a uzavření  
dodatku č. 1 na nebytové prostory 
v OD Ke Kinu pro Diakonii ČCK.

Rada MČ po projednání ukládá:
– vypsat a zveřejnit záměr o pronájmu bytu 

5+1, Ďáblická 339/14, na úřední desce 
MČ, s uzavřením nájmu na dva roky 
a s možností prodloužení, výše nájmu 
nabídkou v minimální výši 20 000 Kč/
měsíc (bez poplatků).

Radní MČ informovali o:
– zajištění vytápění a intenzivního větrání 

OD Ke Kinu z důvodu potřeby doschnutí 
zdiva, podlah a prostor objektu po jeho 
celkové rekonstrukci;

– vydání Ďáblického zpravodaje (na listopad 
i prosinec objednány dva celostránkové 
inzeráty);

– kladení věnců 11. 11. a 17. 11. 2022;
– účasti na vzpomínkové akci francouzského 

velvyslanectví na Ďáblickém hřbitově dne 
11. 11. 2022;

– plánovaných pracovních schůzkách  
s vedením ZŠ, JSDH a SK Ďáblice;

– plánovaných pracovních schůzkách  
s vedeními okolních městských částí;

– vypsané dotaci na sociálního pracovníka.

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

O čem jednala rada městské části
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Svatomartinské akce
se za hojné účasti dětí i dospělých konaly v pátek 11. a v sobotu  
12. listopadu. Při páteční dílně si malí i velcí mohli pod vedením 
manželů Sládkových vyrobit unikátní lampionky. Ty pak spolu s zářící 
kometou a mořským ďasem svítily na cestu ďáblickými ulicemi. I díky 
nim prošel sobotní průvod ve tmě a mlze v čele s ďáblickým „Martinem 
na bílém koni“ bezpečně celou naplánovanou trasu, tak aby na jeho 
konci mohl být obdarován nemocný žebrák.

Mamutí stopa 
Soutěž pro všechny  
děti ZŠ Ďáblice
Hana Chromková, Spolek Parkán

Věděli jste, že Ďáblice jsou známé mimo jiné 
i pro své archeologické nálezy, na kterých se 
kdysi podílel i Eduard Štorch? Tento význam-
ný český pedagog (působil též na Praze 8) byl 
nejen spisovatelem, ale i skautem a arche-
ologem, zakladatelem Dětské farmy v Libni či 
průkopníkem lyžařských zájezdů pro děti.

Spolek Parkán se v rámci spolupráce se ZŠ 
Ďáblice rozhodl tuto osobnost dětem před-
stavit blíže a hravější formou. Připravil pro 
žáky ZŠ naučnou QR hru nazvanou „MAMUTÍ 
STOPA V ĎÁBLICÍCH“.

Tato hra je určena všem žákům ZŠ Ďáblice 
a začala 1. listopadu 2022. S ohledem 
na znalosti a dovednosti jsou žáci rozděleni 
do věkových skupin a jsou jim samozřejmě 
přizpůsobeny i úkoly. Děti z 1. stupně hrají či 
soutěží jako jednotlivci, děti z 2. stupně jako 
kolektiv. Soutěž má čtyři kola, sestává ze čtyř 
úkolů, které je třeba splnit, aby žák/tým získal 
finální soutěžní úkol, jehož splnění je oče-
káváno do 29. 11. 2022 (1. stupeň), 30. 11. 
2022 (2. stupeň). Informaci o umístění úkolů 
a jejich znění získá každý žák načtením QR 
kódu ve škole (u vstupních dveří, vždy v úterý). 
Velmi pěkně děkujeme rodičům zejména 
prvostupňových žáků za doprovod a tech-
nickou podporu dětí při plnění úkolů.

Za „dobrou“ práci přijde snad i „dobrá“ od-
měna. Pro děti z 1. stupně jsou připraveny 
věcné dárky v podobě knížek a žáci z 2. stupně 
soutěží o výlet do Národního muzea. Výherci bu-
dou vyhlášeni na Adventním jarmarku, který se 
koná 1. 12. 2022 od 16 hodin na rynku ZŠ Ďáb-
lice. Přijďte se podívat, podpořit své děti a třeba 
i nakoupit dárečky, které vaše děti připravily.

Dobrý tip: Pokud někdo z žáků z nějakého 
důvodu jednotlivý úkol nestihl splnit, má 
možnost si jeho znění dohledat na webových 

stránkách spolekparkan.cz nebo na FB profilu 
„Spolek Parkán“, kde naleznete i kompletní 
pravidla soutěže.
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Mexické dušičky
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

V úterý 1. listopadu jsme ve Vlně uspořádali výtvarnou dílnu inspi-
rovanou tradičním mexickým svátkem Dia de muertos, tedy Dnem 
mrtvých. V Mexiku lidé věří, že se na přelomu října a listopadu světy 
živých a mrtvých na dva dny propojí. A tak je důvod k uspořádání velké 
a veselé fiesty přímo na hřbitovech, kde jsou svým příbuzným zesnulým 
nablízku.

A tak jsme letos opustili dýňový Halloween a vydali se pro inspiraci 
do Mexika. Spolu s výtvarnicí Bárou Sládkovou, která připravila návrhy 
masek k výrobě, pak v KC Vlna ožívaly za zvuku temperamentních me-
xických melodií barevné a veselé lebky.

Dílna přilákala i jednu mladou maminku, původem z Mexika, která 
se přišla podívat na to, jak v Ďáblicích „mexické dušičky“ slavíme, 
a na příští rok nám přislíbila, že se s námi ráda podělí o další tradiční 
nápady z její domoviny, na což se moc těšíme. Dia de muertos bude 
za rok ještě barevnější.

MČ Praha-Ďáblice společně  
s kroužkem Šikovné ruce  
vás srdečně zvou na vánoční 
posezení seniorů a zdravotně  
handicapovaných občanů  
Ďáblic dne 9. 12. 2022  
od 15 do 18 hodin do sálu 
Obecního domu Ďáblice.  
Těšíme se na vás.  
Prosíme o potvrzení účasti  
do 7. 12. 2022 paní Lomozové 
(ÚMČ), tel. 602 333 271.

| 7
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Nabídka zaměstnání:  
RECEPČNÍ do zdravotního zařízení
Spol. ANGIO – CHIRURGIE, s. r. o., poskytovatel zdravotních služeb na Praze 8  
přijme zaměstnance na pozici – RECEPČNÍ.
– Nástup od 1. 2. 2023
– Místo výkonu práce – Praha 8 - Ďáblice
– Forma HPP 
– Úvazek 1,0
– Nástupní plat 30 000 Kč
– Podmínka příjemné vystupování a komunikace
Nabídky a bližší informace: asistentka vedoucího lékaře:  
L. Kodejšová, tel: 731 591 446, email: info@angiochirurgie.cz
Předpokládaný osobní pohovor v termínu 29. 11. 2022 a 12.–16. 12. 2022,  
na adrese: ANGIO – CHIRURGIE, s. r. o., Osinalická 1104, 182 00 Praha 8 – Ďáblice.

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

Program na listopad  
a prosinec 2022

OTEVÍRACÍ doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
Listopad: středa a pátek 17–20 hodin;  
sobota a neděle 10–12, 13–16, 18–20.  
17. 11. otevřeno jako v sobotu.
Prosinec: středa a pátek 17–20 hodin;  
sobota a neděle 10–12, 13–16, 17–20. 
24. a 31. 12. zavřeno.  
26. – 30. 12. 13–16, 17–20 hodin. 
1. 1. 2023 10–12, 13–16,  
17–20 hodin.

POŘADY (komponované večery  
s pozorováním oblohy)
Listopad: středy od 18 hodin: Planety, 
zajatci Slunce. Pátky od 18 hodin:  
Co se děje na obloze?
Prosinec: středy od 17 hodin: Hledání 
harmonie světa + Nepolapitelný čas. 
Pátky od 17 hodin: Co se děje na  
obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
Listopad: každou sobotu v 10.15 
a 15.15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Každou neděli v 10.15, 14.15  
a 16.15 hodin – Jak šla kometka  
do světa.
Prosinec: každou sobotu v 10.15,  
13.15 a 15.15 hodin – Jak šla kometka 
do světa.  
Každou neděli v 10.15, 13.15 a 15.15 
hodin – O lovci Orionovi a býku  
Zlobíkovi.

VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč,  
senioři (od 65 let) 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz, na MČ Ďáblice i FB KC Vlna. 

sobota 19. listopadu od 19.30 h. Václav Havel: Audience (divadlo) – KC Vlna

neděle 20. listopadu od 15 h. Ďáblické motání chvojí – KC Vlna

neděle 20. listopadu od 16 h. Dopis Ježíškovi (kouzelnické vystoupení  
   pro děti) – sál Obecního domu Ďáblice

neděle 27. listopadu od 15 h. Ďáblický advent – prostranství  
   před Obecním domem Ďáblice

pátek 2. prosince od 19 h. Fleret (vánoční koncert) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

pátek 9. prosince od 15 h. Vánoční setkání seniorů –  
   sál Obecního domu Ďáblice

pondělí 5. prosince od 17 h. Mikulášská nadílka – prostranství  
   před KC Vlna

neděle 11. prosince od 16 h. Vánoční putování s anděly  
   (divadýlko pro děti) – KC Vlna

neděle 18. prosince od 16 h. Vánoční večírek – KC Vlna

Změna programu vyhrazena.

Žehnání adventních věnců  
v sobotu 26. 11. 2022 v kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava od 17 hodin.  
P. Tomáš Gregůrek O.Cr. bude žehnat přinesené adventní věnce.

Roráty  
v sobotu 17. 12. 2022 v 7 hodin. Všichni jsou srdečně zváni na roráty  
a po jejich skončení na malé pohoštění.

Prohlídka betléma – Štědrý den.  
Možnost prohlédnout si betlém a popovídat si s P. Tomášem Gregůrkem  
bude v sobotu 24. 12. 2022 od 12 do 14.30 hodin.

Půlnoční bohoslužba  
24. 12. 2022 ve 24 hodin. Bude i možnost odnést si domů betlémské světlo.

Prohlídka betléma – doba vánoční.  
Prohlédnout si betlém bude možné i v neděli 25. 12. 2022, 1. 1. a 8. 1. 2023 –  
vždy od 10 do 10.30 hodin.

Více informací na www.kresťanskevanoce.cz.
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