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Mikuláš  

se svou družinou dorazil i letos  
mezi ďáblické děti.  
Více na straně 5.



Krásné prožití  
svátků vánočních,  
hodně zdraví,  
štěstí a úspěchů  
v novém roce  
přejí radní MČ  
i zaměstnanci  
ÚMČ Praha-Ďáblice

v první řadě bych vám rád popřál příjemné prožití vánočních svátků s vašimi 
blízkými. A ať si nenecháte nikým a ničím zkazit dobrou náladu. Divoká doba 
dává tušit, že nadcházející rok přichystá řadu výzev. Byť to nebude jednoduché, 
jsem přesvědčený, že se nám je podaří se vzájemnou podporou zvládnout.  
Proto se na nás při hledání řešení věcí, které vás trápí, neváhejte obracet.  
Jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku.

S novým vedením městské části si postupně rozdělujeme agendy, 
seznamujeme se s aktuálním stavem a začínáme připravovat koncepty dalšího 
rozvoje. Zavázali jsme se ke kvalifikovaným a podloženým rozhodnutím, a proto 
jako poradní orgány Rady vznikly odborné tematické komise složené z místních 
profesionálů ve svých oborech. Pokud by měl někdo z vás zájem se do činnosti 
komisí zapojit, jsem si jistý, že žádná z komisí či pracovních skupin nikoho schopného se zájmem  
o Ďáblice neodmítne.

S nástupem do funkce starosty mě překvapilo, kolik zvěstí a „zaručených pravd“ se o novém vedení 
po Ďáblicích šíří. K potvrzení či vyvrácení není nic jednoduššího než se zeptat přímo nás na radnici.

Během podzimu jsme nechali dvakrát strojově a průběžně na denní bázi ručně odklízet listí z ulic 
a chodníků, naši pracovníci vysbírali z ulic desítky kilogramů odpadu (autobusové zastávky jsou uklízeny 
každý pátek), ve spolupráci s městskou policií jsme odstranili několik černých skládek z lesa.  
Poměrně pružně se vypořádáváme s obnovou poničených odpadkových košů, i když nás to stojí nemalé 
peníze. Na radnici se nově můžete připojit na veřejnou wi-fi a můžete se těšit i na řadu dalších zlepšení.

S přáním úspěšného a klidného roku 2023
Martin Tumpach, starosta
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Volba prezidenta republiky se bude konat 
v pátek 13. ledna 2023 od 14 hodin do  
22 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od  
8 hodin do 14 hodin.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním 
kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat 
druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola. Případné druhé kolo se bude 
konat v pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do  
22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin  
do 14 hodin.

Pokud kandidát, který postoupil do druhé-
ho kola volby, přestane být volitelný nebo se 
práva kandidovat vzdá, postupuje do druhé-
ho kola volby kandidát, který v prvním kole 
získal další nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Voličem je
– občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 

dovrší věku 18 let;
– ve druhém kole pak i občan ČR, který 

nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku  
18 let, a nemá

– omezenou svobodu z důvodu ochrany 
zdraví lidu a

– omezenou svéprávnost k výkonu práva 
volit.

Volební místnost
Sídlo volebního okrsku č. 27001 (okrsek 

č. 1): OD Ke Kinu, Ke Kinu 159, Praha-Ďáb-
lice, zasedací místnost (pro voliče bydlící 
v okrsku č. 1 dle plánku).

Volební okrsek č. 2 zůstane i nadále 
v prostorách Obecního domu Ďáblice a volit 
budete moci v sále.

Sídlo volebního okrsku č. 27002 (okrsek 
č. 2): Obecní dům Ďáblice, Osinalická 
1103/14, Praha-Ďáblice, společenský sál 
(pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta 

republiky jsou vytištěny pro každého kandidá-
ta samostatně. Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky 
obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem 
prvního kola volby (10. ledna 2023). Pro 
druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky 
až ve volební místnosti. Vzorové hlasovací 
lístky a informace o případných tiskových 
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny 
ve volební místnosti.

Zkontrolujte si doma platnost občans
kých průkazů, popř. pasu.

Hlasování na voličský průkaz – v místě 
trvalého pobytu voliče, tedy na ÚMČ Praha- 
Ďáblice.

Hlasování do přenosné  
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky. Okrs-
ková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku.

Podrobné informace najdou voliči na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR a budeme je zve-
řejňovat i na webu MČ.

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

Volební okrsek č. 27002 okrsek č.2:  
Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1103/14,  
společenský sál (pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku)

č.1 č.2

Volba prezidenta  
České republiky
Renata Henych, tajemnice
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2. jednání 24. 11. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– výběrem společnosti VASYK-STAV, s. r. o., 

na opravu sklonu chodníku (obrubníku) 
v ulici Květnová a odvodnění bývalého hřiště 
a přilehlých vstupů v ulici Na Terase;

– vypsáním výběrového řízení na akci „Letní 
údržba MČ Praha-Ďáblice“, jmenovala pra-
covní skupinu a komisi pro otevírání obálek;

– uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě mezi 
MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice 
o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany;

– vypsáním výběrového řízení na dodavatele 
předmětu zakázky „Umístění protihlukové 
stěny do stávajícího areálu fotbalového 
hřiště“;

– úhradou příspěvku ve výši poplatkové po-
vinnosti na 2. pololetí 2022 bezhotovostním 
převodem z rozpočtu MČ;

– přefakturací upřesněné finanční částky 
(po revokaci usnesení) na rekultivaci 
pozemku parc. č. 1729/625, která vyplývá 
z uzavřené dohody o údržbě pozemku mezi 
MČ Praha-Ďáblice a SK Ďáblice, z. s.;

– výběrem firmy PVK, a. s., na havarijní opravu 
kanalizační přípojky BD U Parkánu 18/9.

Rada MČ po projednání schválila:
– vyvěšení záměru na pronájem pozemku 

parc. č. 1698/2 v k. ú. Ďáblice;
– kolektivní smlouvu MČ Praha-Ďáblice 

(2023–2024);
– smlouvu o dílo se společností Výtahy Praha 

ČR, s. r. o., jejímž předmětem je pravidelná 
kontrola a servis výtahu v OD Ke Kinu;

– jednací řád RMČ Praha-Ďáblice s účinností 
od 25. 11. 2022;

– smlouvu na střežení objektu OD Ke Kinu se 
společností JABLOTRON SECURITY, a. s.;

– příkaz starosty a plán inventur na rok 2022 
a návrh na jmenování inventarizačních 
komisí;

– cenovou nabídku společnosti Bonsoft, 
s. r. o., na přistavování kontejnerů BIO VOK 
pro rok 2023;

– smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění a provozování 
podzemního vedení NN a telekomunikační-
ho vedení;

– uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
s S. A.;

– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
s Š. L.;

– rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ 
na rok 2022;

– smlouvu o nájmu dolního sálu OD Ke Kinu 
s nájemcem L. H., jejímž předmětem je pro-
nájem prostor na dobu určitou pro sportovní 
kroužek pro děti z MŠ Ďáblice.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– informaci o dvou nabídkách na vypsaný 

záměr pronájmu bytu č. 13 v BD  
Ďáblická 339/14;

– rezignaci Václava Kotrče na funkci předsedy 
finančního výboru;

– žádost společnosti ANGIO – CHIRURGIE, 
s. r. o., o pronájem nebytových prostor 
v OD Ke Kinu pro sklad zdravotního materiálu.

Rada MČ po projednání jmenovala:
– členy komise pro projednávání přestupků: 

R. Henych a M. Köhlerovou;
– komisi sociální ve složení: Jana Ouředníč-

ková, Miroslava Lehovcová, Ing. Taťjana 
Zapletalová, Pavla Černá, Ing. Bronislava 
Lomozová, Eva Brejchová, Mgr. Daniela 
Vilimovská, Ing. Jaromír Zapletal;

– komisi kulturní ve složení: Miroslava Lehov-
cová, Václav Kotrč, MgA. Michaela Ničová, 
Kateřina Mušková, MUDr. Tomáš Kneifl, 
Daniela Tůmová;

– komisi sportovní ve složení: Jaroslav Vrtiška, 
Jaroslav Lehovec, Michal Klímek,  
Ing. Miloš Růžička;

– komisi výstavby a dopravy ve složení: 
předseda: PhDr. Ing. Marek Pěkný, členové: 
Michal Boháč, Bc. Daniel Prix, Mgr. Martina 
Postupová, David Prokeš, DiS., Ing. Radimír 
Rexa, CSc, Michael Vlach, Ing. arch.  
L. Chromiková, Ing. Jiří Marušiak, Ing. Michal 
Hendrych, MUDr. PhD. Petr Chmátal;

– komisi pro komunikaci a propagaci 
ve složení: Bc. Sára Staňková,  
Zuzana Hálová, Mgr. Petra Bardová,  
Mgr. Ing. Lucie Novotná.

– komisi školskou ve složení: Mgr. Miloš Pro-
cházka, Marcela Maryšková, Zuzana Hálová, 
Ing. Jan Hrdlička, Mgr. Simona Dvořáková.

Rada MČ po projednání uložila:
– finančnímu odboru ve spolupráci 

s 1. místostarostkou připravit návrh pravidel 
pro přidělování nových bytů;

– FIO vypsat záměr pronájmu prostor 
v OD Ke Kinu pro zdravotní zařízení ve 2. NP 
– ordinace I a II a společně užívané prostory 
(kuchyňka, WC pacienti, chodba).

Rada MČ po projednání neschválila:
– změnu ceny krátkodobého pronájmu sálu 

v Obecním domě Ďáblice za účelem pořá-
dání akce „Školení porodních asistentek“, 
kterou organizuje Holistické vzdělávání 
porodních asistentek, z. s.

Radní MČ informovali o:
– schůzce s ředitelem ZŠ nad problematikou 

dodávek el. energie;
– insolvenci společnosti ACG Real, s. r. o. 

(zhotovitel rekonstrukce OD Ke Kinu;
– hlášených průjezdech vozidel nad 3,5 t 

Šenovskou ulicí;
– plánovaném úklidu Ďáblic formou 

happeningu;
– dopisu od Státního pozemkového úřadu 

– žádost o součinnost pro účely soudního 
řízení – vydání pozemku parc. č. 1202/1 
jako náhrady v restituci (pracovně  
„sáňkařský kopec“);

– nekomerčním využití společenského sálu;
– proběhlé povodňové prohlídce;
– reakci A. Ch. na výzvu MČ na vyrovnání 

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

O čem jednala rada městské části

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na 2. veřejné zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, které se uskuteční  
ve středu 21. prosince 2022 od 17 hodin  
v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Hlavním bodem programu bude rozpočet MČ na rok 2023.
Podklady jsou uveřejněny na webových stránkách dablice.cz –  
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání,  
zápisy, záznamy a usnesení z jednání.

ĎÁBLICKÝ

Sobota 18. února 2023 od 14 hodin.
Masopustní průvod * zabijačkové hody 

* taneční zábava v restauraci Na růžku. 
Maškary všeho druhu vítány!
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Slavení Mikuláše
je krásná tradice, která přetrvává navzdory času a moderní době. Letos 
přišlo před KC Vlna kolem stovky dětí s rodiči, takže tam nebylo k hnutí. 
Pro sladkou odměnu recitovaly básničky, zpívaly lidovky i koledy. Závě-
rečná píseň Skákal pes od nejstaršího přítomného dítěte navíc přítomné 
velmi pobavila. Kouzelnou atmosféru přibližují fotografie Pavla Veselého.

Adventní tvoření

Dámy z kroužku Šikovné ruce připravily ve dnech 5. listopadu 
a 3. prosince kreativní tvoření pro děti na téma vánoční  
ozdoby. Těší se na další kreativní setkávání i v příštím roce  
a přejí všem krásné Vánoce.
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Všichni na jedné vlně
Přípravy na letošní advent začaly již v neděli 20. listopadu akcí na-
zvanou Ďáblické motání chvojí, kde se připravovaly větve na vánoční 
výzdobu. Přípravy pokračovaly v následujícím týdnu, tak aby byl na že-
leznou neděli připraven nejen strom, ale i chodba Obecního domu 
Ďáblice. Ta je opět „posetá“ háčkovanými a drhanými ozdobami i kou-
zelným betlémem. 

Nedělní odpolední program začal výtvarnou dílnou pro děti, dospělí 
si mohli zakoupit drobné dárky i něco dobrého na zub od místních spol-
ků a všichni netrpělivě čekali na slavnostní rozsvícení ďáblického 
vánočního stromu.
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Mým cílem na začátku sezony bylo skončit 
do 5. místa v tabulce. Po slibném začátku se-
zony nastal vlivem zranění herní propad, a to 
i se soupeři, které bychom měli porazit. Závěr 
sezony jsme však zvládli a tomu odpovídá 
nakonec i bramborové umístění v tabulce –  
4. místo. Dalším z cílů bylo zapracování 
dalších dvou mladých hráčů z dorostu, což 
se zatím povedlo jen na 50 %, a tak ještě 
stále museli pomáhat mazáci Ondra Novák 
a Honza Davídek. Jsem rád, že se během 
podzimu zapojil do trénování Pavel Máj. Deset 
let jsem trénoval zcela sám a náhled druhého 
trenéra je velkým přínosem.

Jiří Černý, trenér mužů A

Souhlasím s trenérem, výkony mužstva by 
se daly shrnout jako den, noc a opět den. 
Slunnými dny byla určitě vítězná derby u sou-
sedů: vybojovaný zápas v Dolních Chabrech 
a vítězství s hezkými brankami v Březiněvsi. 
To je však jen určitá část, výsek dlouhodobé 
práce, která spočívá ve zkvalitňování naší 
mládeže, ze které by pak měl být tým mužů 
doplňován. Strašně dlouhá a náročná cesta 
vychovat hráče v Ďáblicích pro tým mužů byť 
„jen“ do 1. A třídy. Ale věřím, že tato cesta je 
správná. Chceme přece sledovat zápasy, kde 
hrají kluci z Ďáblic. To je ten největší úspěch 
a cíl této cesty. 

Jsem rád, že i Muži B (juniorka) skončili 
v silné konkurenci na hezkém 7. místě v tabul-
ce, což je po dlouhých letech asi nejlepší 
podzimní umístění. Co mě ale těší, je mládí 
naší juniorky, kterou již z většiny tvoří naši 
bývalí dorostenci, odchovanci SK Ďáblice.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Hodnocení mládeže
Starší dorost – ročník 2004–2006
Zaprvé bych rád poděkoval všem klukům 
v týmu, jelikož celou podzimní část sezony 
odjezdili na 110 %, ukázali charakter i to, že 
jsou tým.

Podzimní část sezony hodnotíme vesměs 
pozitivně, jelikož letošní přebor staršího do-
rostu je po sestupu některých divizních celků 
k nám do přeboru opravdu velice kvalitní. 
Navíc musíme vyzdvihnout i fakt, že velkou část 
týmu tvoří hráči ročníku 2006, kteří by ještě 
správně měli hrát o kategorii níže. S výsledkem  
17 bodů jsme relativně spokojení, před sezo-
nou bychom je pokorně brali, ovšem s ohle-
dem na předváděnou hru jich mohlo být i více, 
ale to je fotbal. V zimě musíme dál pracovat, 
abychom v předváděné hře pokračovali.

Na závěr bychom chtěli poděkovat hráčům 
z ročníku 2006, že pravidelně chodili pomá-

hat ročníku 2007 do mladšího dorostu, a to 
často i za cenu, že hráli mistrovská utkání 
v sobotu i v neděli, a starším klukům, že 
chodili pomáhat našemu B týmu mužů, a to 
zejména brankářům. Děkujeme za podporu 
a těšíme se na jarní část sezony!

Trenéři Aleš Svárovský, Max Vondrášek 
a trenér brankářů Václav Vondrášek

Mladší dorost – ročník 2007
Letošní sezona pro nás znamená přechod 
z kategorie žáci do kategorie dorost, což je 
přechod poměrně těžký, ale o to více mě těší, 
že náš tým plní naše předsezonní představy 
o umístění po podzimní části ligy. Přestože 
máme téměř všechny hráče o rok mladší než 
soupeři, daří se nám pohybovat ve středu 
tabulky. Odehráli jsme řadu smolných utkání, 
a proto věřím, že v jarní části si ještě o něco 
polepšíme, nabereme dostatek zkušeností 
a na příští sezonu budeme připraveni porvat 
se opět o ty nejlepší pozice.

Trenéři Martin Vlček a Petr Bernát

Starší žáci A – ročník 2008
Do podzimní části sezony jsme neměli žádné 
cíle. O to více nás těší průběžná druhá příčka 
se ztrátou pouhých dvou bodů. Nutno říci, že 
většina našich zápasů byla vyrovnaná a dost 
se jich rozhodlo až v závěru hrací doby. Bě-
hem času se podařilo stabilizovat kádr, vy-
pořádat se se zraněními, a dokonce i zaplnit 
mezery po dvou hráčích základní sestavy, kte-
ří se vydali zkusit štěstí do vyšších lig. V jarní 
části bychom se chtěli porvat se o co nejlepší 
umístění. To samozřejmě znamená nepolevit 
v tréninku a pracovat na sobě. Hoši to vědí, 
tak se necháme překvapit, jak to celé do-
padne. Držte nám palce…

Trenéři Petr Štajnc, Tomáš Vokatý  
a Matěj Přenosil

V SK Ďáblice jsou dva týmy mužů a celkem 
dvanáct mládežnických týmů, které týden co 
týden po celé Praze reprezentují naši měst-
skou část. Děkuji moc hráčům, trenérům, ale 
i všem podporovatelům SK Ďáblice a těším se 
na setkávání v roce 2023.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Podzimní část sezony  
je za námi
aneb hodnocení trenérů a vedení
Muži A – 26 bodů a 4. místo z 16 týmů / Muži B – 21 bodů a 7. místo z 16 týmů

Dvě ďáblické legendy Ondřej Novák a Jan Davídek v akci. Foto Aleš Sládek



Z mlhovin vystoupila alej
Milada Stroblová

V druhé polovině listopadu jsme pocítili, co u nás znamená příchod 
zimního období. Zataženo nízkou oblačností a hustá mlha. Jedu 
do Dolních Chaber. Na vrcholku mírného kopečku, kde dešťová voda 
stékající do Vltavy dává pozdrav vodě, která odtéká do Labe, zahlédnu 
v bílé tmě na poli několik dvojic stromů. Cestou zpět jedu tak pomalu, že 
mě auta předjíždějí. Chci poznat více. V obrovském lánu mezi domy ďáb-
lické čtvrti Evergreen a Dolními Chabry byla vysázena alej stromů. Podél 
silnice jsou vysázeny další skoro až k zahrádkám Chaber. Na chaberské 
radnici jsem se dozvěděla, že stromy vysázeli majitelé polností.

Ze svého archivu jsem si vyjmula starou PF Spolku pro Ďáblice. Z ní 
cituji: „Strom je přelaskavý přítel člověka. Zasadit strom znamená 
ochránit půdu před erozí, oživovat ji. Zasadit strom je vyjádřením úcty 
životu na Zemi.“

Život v Ďáblicích | Ďáblický zpravodaj 
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Dvanáct nejlepších českých hráčů go po dva 
víkendy (11.–13. a 18.–20. listopadu) bo-
jovalo na život a na smrt o titul Go Baron 
a s ním spojené lukrativní ceny ve formě zla-
tých mincí. 

Pořadatel Vladimír Daněk dokázal pro 
turnaj i letos najít sponzory a tak tradiční 
akce, které hrozil konec, mohla pokračovat. 
Vítězem se stal brněnský hráč Ondřej Kruml. 
Prostory pro turnaj poskytla nezištně ďáblická 

knihovna, která má odteď i sadu go a může-
te se tam tuto krásnou východoasijskou hru 
naučit. Za skvělou spolupráci děkuji paní kni-
hovnici Zapletalové.

Go (čínsky weiqi) je strategická desková hra 
pro dva hráče. Vznikla v Číně před 4000 lety, 
zdokonalena byla v Japonsku a především 
díky japonským byznysmenům se rozšířila 
do celého světa. Má velmi lehká pravidla 
(celkem čtyři), ale nekonečně možností 

a prostoru pro tvůrčí myšlení. Lze ji přirovnat 
k boji dvou týmů o rozdělení území pustého 
ostrova, ale také např. k postupu zkušených 
investorů při budování svých oblastí, aby in-
vestice byla nakonec co nejefektivnější. Proto 
patřila v Číně i v Japonsku k uměním, která 
špička společnosti musí ovládat.

Hra začíná na prázdné desce 19x19 (začá-
tečníci na menší desce), pokládáním kamenů 
si hráči naznačují hranice plánovaných území. 
Při zájmu obou hráčů o stejné území nastává 
boj na život a na smrt, některá ze skupin bude 
zajata. Vítězí hráč s větším územím (k území 
se připočítá počet zajatců).

Dva turnaje ve hře go
Vladimír Daněk
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Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, 
které tvoří Pražské služby, a. s., a AVE Praž-
ské komunální služby, a. s., zajistí během 
vánočních svátků svoz směsného a tříděné-
ho odpadu na území metropole. Programy 
svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedo-
cházelo k přeplnění sběrných nádob a vzni-
kající nepořádek v jejich okolí byl průběžně 
odstraňován.
V termínu od 23. do 31. 12. 2022 budou 
zajištěny standardní pracovní směny a svoz 
směsného odpadu bude probíhat dle pří-
slušných svozových plánů, tedy jako v běžných 
dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěže 
na stanovištích separovaného odpadu bude 
svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném 
režimu.

Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. 2022 standardní svoz v pra-
videlných svozových dnech
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, ná-
hradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz 
s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23.–31. 12. 2022 standardní svoz v pra-
videlných svozových dnech, v kritických ob-
lastech budou posíleny svozy ostatních složek 
tříděného odpadu
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, ná-
hradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz 
s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky  
do popelnice, kontejneru  
ani koše nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou po-
pelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze 
stromky volně odložit vedle nich. V ostatních 
případech (činžovní a rodinná zástavba nebo 
nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních 
stromků k nejbližším kontejnerům na tří
děný odpad. Vyhozené vánoční stromky roz-
hodně nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Občané by měli stromky vyhazovat ideálně 
den před odvozem komunálního odpadu, aby 

nedocházelo k jejich přílišnému hromadění 
v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky 
budou do vozů na komunální odpad nakládá-
ny v běžných svozových dnech a jejich odvoz 
bude probíhat po celý leden a únor 2023.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do sběr-
ných nádob na tříděný či směsný odpad, ale 
do sběrného dvora.

Otevírací doba  
na sběrných dvorech:
23. 12. – standardní otevírací doba,  
tj. do 17 hodin.
24.–26. 12. – zavřeno
31. 12. – zavřeno
1. 1. 2023 – zavřeno
Upozornění: k 31. 12. 2022 bude z důvodu 
výstavby definitivně uzavřen sběrný dvůr 
Voctářova, Praha 8 – Libeň.

Sběrné nádoby použitých 
jedlých olejů
jsou na čtyřech stanovištích tříděného 
odpadu – Kostelecká, Květnová u zastávky 
MHD, Statková a Na Blatech. Do nádoby 
patří pouze takzvaný kuchyňský olej, nikoliv 
například vyjeté oleje z automobilů či hydrau-
lických zařízení!

OVS

Trápí vás vysoké  
účty za energie?
Nabízíme vám řešení s vlastní fotovoltaickou 
elektrárnou nebo tepelným čerpadlem.  
Pro domácnosti i firmy.

Jsme Columbus a na český trh přinášíme:

rychlou a 
profesionální 
montáž do 30 dní

záruku  
až 15 let

dotaci až  
205 000 Kč

kvalitní 
komponenty

komplexní 
nabídku pro  
Váš dům

jistotu stabilní firmy 
s více než 60.000 
montážemi v Evropě

Veškeré administrativní úkony jako je žádost  
o dotace, příprava projektu a připojení  
k distribuční soustavě vyřídíme za Vás.

Kontaktujte nás: +420 532 199 600
nebo na webu www.columbusenergy.cz

Svoz odpadu během vánočních 
a novoročních svátků
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na prosinec 2022 
a leden 2023
Otevírací doba /  
pozorování oblohy dalekohledy
Prosinec: středa a pátek 17–20;  
sobota a neděle 10–12, 13–16,  
17–20 hodin. 24. a 31. 12. zavřeno. 
26.–30. 12. 13–16, 17–20 hodin.
Leden: středa a pátek 17–20;  
sobota a neděle 10–12, 13–16,  
17–20 hodin. 1. 1. 2023 / 10–12,  
13–16, 17–20 hodin.

Pořady (komponované večery  
s pozorováním oblohy)
Prosinec: středy od 17 hodin:  
Hledání harmonie světa +  
Nepolapitelný čas. Pátky od 17 hodin:  
Co se děje na obloze?
Leden: středy od 17 hodin:  
Slunce a stíny. Pátky od 17 hodin:  
Co se děje na obloze?

Pohádky pro nejmenší (od tří let)
Každou sobotu v 10.15, 13.15  
a 15.15 hodin – Jak šla kometka  
do světa (prosinec), O kouzelné  
pastelce – Ťulda a hvězdy (leden).
Každou neděli v 10.15, 13.15  
a 15.15 hodin – O lovci Orionovi  
a býku Zlobíkovi (prosinec),  
Měsíc u krejčího (leden)

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

Změna programu vyhrazena.
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Ďáblická mikulášská banda
Milada Čápová

Letos je to již 21 let, co jsme my, žáci ďáblické základní školy, zahájili svou tradici „chození 
za Mikuláše“. Bylo nám 18, tak jsme si na letáček napsali, že už nejsme žádné děti. V čase mezi 
17. a 20. hodinou jsme stihli navštívit i 20 rodin v Ďáblicích, na Ládví, jednou i v Holešovicích! 
Objevili jsme taje klimatických změn, jelikož jsme chodívali v mrazech a nyní v blátě. Chodí-
me dále, ovšem beze mne, protože jsem přešla na druhou stranu a nechávám teď strašit svoje 
vlastní děti. Mimo jiné i jejich tatínkem, kterého doteď v převleku nepoznaly. Zdravím ty desítky 
dětských tváří, které jsme potkali, a děkuji svým pekelným a nebeským kolegům, kteří se nám 
za ta léta již obměnili. Pokud to půjde, vytrváme dál! Ďábličtí ochotníci a Ďábličtí zpěváci vám 
přejí krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023!

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 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

Změna programu vyhrazena.

Bohoslužby Vánoce 2022
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, U Parkánu 4
24. 12. 12–14.30 hodin prohlídka betléma,  
 povídání s P. Tomášem Gregůrkem
24. 12. Půlnoční mše sv. ve 24 hodin, betlémské světlo
25. 12. Mše svatá, betlémské světlo
 10–10.30 hodin prohlídka betléma
26. 12. Mše svatá
1. 1. 2023  Mše svatá
 10–10.30 hodin prohlídka betléma
kapledablice.cz, kresťanskevanoce.cz

Sbor Církve československé husitské, Ďáblická 75/80
18. 12. 9.00 4. adventní neděle
25. 12. 9.00 Hod Boží vánoční
31. 12. 17.00 Díkůvzdání za Boží ochranu  
  a vedení (pobožnost)
1. 1. 2023 9.00 Nový rok, Jména Ježíš
cirkevhusitskadablice.webnode.cz

Připravte cestu Páně…
Renata Wesleyová

Tichý, radostný, rozjímající, milostiplný adventní a vánoční čas, čas nám daný darem jako 
možnost urovnat vztahy s bližními, ale i s Bohem. – Atmosféra ve společnosti je nyní napja-
tější kvůli zdražování, věřím ale, že lidský život není poměřován jen penězi a hmotnými věcmi, 
ale má i duchovní rovinu, která svojí hodnotou přesahuje věci pozemské. Od života přijímáme 
mnoho radostných a obohacujících zážitků, a tak podobně jsme vystaveni i situacím nelehkým 
a těžkým a snažíme se jim čelit a vyrovnávat se s nimi. – Advent nás připravuje na narození 
Krista, Syna Božího. Ano, Vánoce jsou svátky Boží – ne svátky zboží. Ať vás Boží pokoj a lidská 
radost provází tímto posvátným časem.

Jan Křtitel nás vybízí: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude za-
sypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé; hrbolaté cesty budou rovné 
a každý tvor uzří spasení Boží.“ (Lukášovo evang. 3. kp.)

Chci touto cestou poděkovat neznámému nálezci za navrácení dokladů. 
Ještě jednou mnohokrát děkuji. A. S.



Autorizovaný prodejce Volkswagen

Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00 Praha 8
tel.: 286 001 720, www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz
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