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Ďáblický zpravodaj – leden a únor
Vážení spoluobčané,
rezignace dlouholeté šéfredaktorky Ďáblického zpravodaje
paní Hany Macháňové po dokončení prosincového čísla 
překvapila nejen redakci, ale především vedení městské
části. Důvody, které paní šéfredaktorka ve své zprávě radě
městské části uvedla, tj. osobní rozhodnutí nepokračovat 
po několikanásobném nátlaku a obvinění z cenzury a neobjektivnosti 
ze strany některých občanů, jsou samozřejmě lidsky pochopitelné. I proto
jsme nechali toto nařčení prověřit Redakční radou s výsledkem, že výtky
stěžovatelů nebyly opodstatněné.
Rada městské části se na prvním lednovém zasedání rozhodla pověřit
paní Macháňovou přípravou dvou „technických“ čísel v lednu a únoru
2019. Vedlo nás k tomu několik důvodů:
• chceme nadále informovat o aktuálním dění a aktivitách vedení 
městské části, což považujeme za hlavní smysl Ďáblického zpravodaje 
a povinnost vydavatele • je třeba komunikovat o nových připravovaných
projektech, které se dotknou obyvatel Ďáblic, např. dlouho plánovaná
výstavba chybějícího osvětlení v okolí ulice Buližníková
• stránky Zpravodaje slouží jako jeden ze zdrojů informací o činnosti
a programu různých spolků a volnočasových organizací působících 
a podporovaných městskou částí.
Věříme, že nepřerušený přísun informací po dobu, než bude jmenováno
vedení redakce Ďáblického zpravodaje, oceníte.

Za Radu městské části Jan Hrdlička, místostarosta

2. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 19. 12. 2018
Kontrola zápisu ZMČ č. 1/2018. Zápis byl schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupili pí Ouředníčková, p. Mrázek
a Mošnička (audiozáznam na www.dablice.cz-Samospráva-
Zastupitelstvo MČ).
Rozpočtové opatření č. 11/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání
vzalo na vědomí Radou MČ schválené rozpočtové opatření.
Rozpočtové opatření č. 12/2018. Zastupitelé rozpočtové opatření
schválili.
Rozpočet 2019. Zastupitelé rozpočet jednohlasně schválili.
Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019. Zastupitelé
následně schválili i rozpočet VHČ.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020–2024. Zastupitelstvo
MČ po projednání schválilo výhled rozpočtu.
Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2018. Zastupitel-
stvo MČ po projednání schválilo zapojení finančních prostředků do roz-
počtu 2018 poskytnutých MČ na základě písemného rozhodnutí
oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových
opatření schválených na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2018;
přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu.

Leden / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává MČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Za obsah čísla odpovídá úřad MČ Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. 
Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. 
Do tisku připravili Hana Macháňová a Jan Bouček (grafická úprava). Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 25. ledna 2019. 

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jménem Rady Městské části Praha-Ďáblice i jménem svým vám v novém roce přeji pevné zdraví, 
radost z práce, klid pro hledání správných cest, moudrý nadhled a jen hezké sousedské vztahy.

S úctou Miloš Růžička, starosta 
a Rada MČ Praha-Ďáblice: 

Simona Dvořáková, Tomáš Dvořák, Jan Hrdlička, Ludvík Tesař
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení. Zastupitelé
tento dodatek schválili.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání vzalo zprávu na vědomí bez výhrad.
Zpráva o činnosti Finančního výboru. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání vzalo zprávu na vědomí bez výhrad.
Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2018. Zastupitelé MČ 
po projednání vzali na vědomí jmenování inventarizačních komisí.
Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Ďáb-
lice z.s. ve výši 400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních
nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2019.
Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha-klub stolního tenisu. Zastu-
pitelstvo MČ po projednání schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace TTC Praha-klub stolního tenisu, z.s. ve výši 30 000 Kč,
která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2019.
Veřejnoprávní smlouva – S-O-K. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace S-O-K, z.s. 
ve výši 10 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů
oddílu v roce 2019.
Schválení úhrady TKO. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí
úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2018 
bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle
seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP).
Finanční dary občanům. Zastupitelé MČ po projednání vzali na
vědomí informaci o poskytnutí finančních darů občanům.
Mimořádná odměna radnímu. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo mimořádnou odměnu radnímu Ing. Dvořákovi ve výši 13 500 Kč
za plnění mimořádně náročných a odpovědných úkolů spojených se 
stavebními úpravami hasičské zbrojnice.
Projektová dokumentace – OD Ke Kinu. Zastupitelé MČ po 
projednání vzali na vědomí výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce Obecního domu v Praze-Ďáblicích“.
Zvolení Redakční rady – Ďáblický zpravodaj. Zastupitelé MČ po
projednání vzali na vědomí informaci o rezignaci paní Schmiedové na
funkci člena RR ĎZ, čímž redakční rada nesplňuje kritéria Pravidel pro
vydávání Ďáblického zpravodaje (lichý počet členů rady, minimálně však
3).  Ing. Rexa nebyl zvolen členem Redakční rady Ďáblického zpravodaje. 
V diskuzi vystoupili p. Mošnička, pí. Ouředníčková, Ing. Rexa,
Ing. Hrdlička, Ing. Růžička, pí. Macháňová, Mgr. Dvořáková, 
Ing. arch. Chromík, Ing. Tumpach, Ing. Dvořák, p. Prokeš a p. Vlach.
Informace radních a zastupitelů. Ing. Hrdlička informoval o přemís-
tění úřední desky na budovu nového OD a informoval o připravované 
propagaci užívaného systému mobilní rozhlas (rozesílání SMS zpráv).

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

Foto Pavel Veselý

Pozvánka na 3. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 3. veřejné zasedání zastupi-
telstva naší městské části, které se bude konat 13. února 2019 
od 18 hodin v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na webových
stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ –
Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. Rádi
bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost, ale i větší
zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

O čem jednala Rada městské části
3. jednání dne 3. 12. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s prodloužením nájemní smlouvy s paní Z. K. a s uzavřením dodatku
č. 8 k této smlouvě do 31. 12. 2019; 
• s prodloužením nájemní smlouvy s paní O. M. a s uzavřením dodatku
č. 2 k této smlouvě do 31. 12. 2020;
• s prodloužením nájemní smlouvy s paní L. M. a s uzavřením dodatku
č. 3 k této smlouvě do 31. 12. 2019;
• s prodloužením nájemní smlouvy s paní V. V. a s uzavřením dodatku 
č. 6 k této smlouvě do 31. 12. 2020.
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančních darů občanům a předložit informaci 
na zasedání ZMČ; 
• Rada MČ posoudila žádost Klubu seniorů, ZO Senioři ČR Ďáblice, 
o podporu činnosti v roce 2019 a vyzvala je k doplnění žádosti. 
Informace radních a pro radní:
• lokalita Statková (SPIRITEX) – nové žádosti o SP na výstavbu RD; 
• hlukové studie 2015–2018 – stávající stav;
• mobilní rozhlas – SMS, stávající stav a jak v roce 2019; 
• podpora obědů pro seniory – v prosinci končí zkušební období finanční
podpory obědů pro seniory, po vyhodnocení zkušebního provozu je 
MČ připravena aktivitu v tomto rozsahu nadále podporovat 
(14 účastníků, především nemohoucích).

4. jednání dne 19. 12. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice JSDH Ďáblice“ se společností B+B, s.r.o., jehož předmětem 
je změnový list č. ZL 002/SO, který upravuje vícepráce (154 161,43 Kč)
a méněpráce (-21 192,35 Kč); celková částka ve smlouvě bude navýšena
o 132 969,08 Kč; původní cena za zhotovení díla 1 916 693 Kč, nová
cena je 2 194 739,35 Kč; všechna ostatní ujednání zůstávají ve smlouvě
stejná.

5. jednání dne 9. 1. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem úprav parčíku za Obecním domem Ďáblice společností 
Garpen zahradnická v celkové výši 90 643,50 Kč;
• s návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor pro rehabilitační léčbu
– Mgr. L. Chasáková, 1. patro, OD Ke Kinu;
• s čerpáním z rezervního fondu školy ve výši 266 608,22 Kč;
• s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností Senioři ČR, z.s., 
ZO Praha-Ďáblice, jejímž předmětem je vypůjčení nebytových prostor
o výměře 64,5 m2 (ateliér v přízemí) a přístupové prostory, 
v OD Ke Kinu pro klubovou činnost seniorů, jako aktivitu obyvatelstva 
od 1. 1. do 31. 12. 2019.
Rada MČ po projednání schválila:
• systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha-Ďáblice z důvodu ukončení
pracovních úvazků v rámci projektu Komunitní život v Ďáblicích ke dni 
31. 12. 2018;
• jednací řád RMČ Praha-Ďáblice s účinností od 10. 1. 2019.



Zp
rá

vy
 z

 ú
řa

du
 m

ěs
ts

ké
 č

ás
ti

4

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8, jehož
předmětem je žaloba Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na
hlavní město Prahu a stát, kterou se Křižovníci domáhají určení vlastnic-
kého práva ke čtyřem pozemkům svěřeným MČ Praha-Ďáblice;
• protokoly MHMP o předání věcí.
Informace radních a pro radní:
• o Ďáblickém zpravodaji – pověření H. Macháňové vydáním lednového
a únorového čísla ĎZ;
• návrh zapojení tarifikačního modulu telefonní ústředny ÚMČ;
• stav neplacení nájemného;
• stav žádosti o finanční prostředky pro ZŠ z Evropských fondů, cíl 4.1. –
navýšení kapacity a zkvalitnění vzdělávání – „Vybudování odborné
učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu“;
• příprava rozsahu bezpečnostních a zdravotních řezů vybraných stromů; 
• o výběru budov MČ Praha-Ďáblice pro festival Open House Praha 2019
18. – 19. 5. 2019.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Bio odpad ze soukromých zahrádek 
lze i v zimních měsících ukládat 
ve Sběrném dvoře v Praze-Ďáblicích,
areál skládky FCC, 
Ďáblická ulice.
Provozní doba v zimě: 
po–pá 8:30–17:00, 
so 8:30–15:00 hodin.
Vzhledem k faktu, že někdo 
vyhodil počátkem prosince listí 
ze své zahrádky za plot na pozemek
městské části, u bývalého úřadu MČ,
budeme se snažit dostupnými 
cestami o zjištění jeho totožnosti.

Jan Hrdlička, místostarosta

Informace o prezentaci projektu obytného
souboru Pod hvězdárnou
Dne 10. 12. 2018 se v novém Obec-
ním domě Ďáblice uskutečnila pre-
zentace projektu obytného souboru
Pod hvězdárnou – lokalita mezi uli-
cemi Hřenská, Květnová, K Náměstí,
Kučerové.
Investor, společnost Moravská Sta-
vební – INVEST, a.s., a autoři pro-
jektu Ing. Arch. Marta Šimoníková
a Ing. Tomáš Pinkava, si po krátké
prezentaci projekčního záměru
vyslechli dotazy a připomínky
občanů, převážně obyvatel přilehlých
domů. Dotazy se týkaly převážně umístění jednotlivých domů, jejich
výškového uspořádání, řešení odvodnění celé lokality, míst pro parkování
majitelů budoucích domů, přesunu a náhrady stávajících stromů dotče-
ných stavbou, umístění kontejnerů na tříděný odpad atd. Prezentace se
zúčastnilo přibližně 30 spoluobčanů.
V lednu pokračují práce na přípravě podkladů pro uzavření smlouvy mezi
městskou částí a investorem projektu.
Věříme, že tato prezentace poskytla dostatek prostoru k seznámení se
s tímto konkrétním projektem. Pro případné zájemce, kteří se v předvánoč-
ním čase nemohli prezentace zúčastnit, jsou materiály o projektu uloženy
na webových stránkách www.dáblice.cz, sekce Záměry a projekty MČ.
V blízké budoucnosti bychom chtěli uspořádat podobná setkání zaměřená
na konkrétní témata dotýkající se různých oblastí naší městské části.

Jan Hrdlička, místostarosta

Výstavba chybějícího veřejného osvětlení 
v ulicích Buližníková, Poděbradova, Skalnická, U Hájovny

Koncem prosince 2018 nabylo rozhodnutí o povolení výstavby chybějícího
veřejného osvětlení v ulicích Buližníková, Poděbradova, Skalnická,
U Hájovny (viz obrázek) právní moci. V této době vyjasňujeme poslední
technické detaily před podpisem smlouvy se zhotovitelem – firmou Eltodo
Osvětlení, s.r.o.
Stavební a montážní práce pro vybudování 17 svítidel pouličního osvět-
lení včetně rozvodů k těmto svítidlům a jejich propojení v délce cca 
600 m, které jsou naplánovány na 82 dnů od předání staveniště, by měly
být zahájeny v únoru 2019, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

Jan Hrdlička, místostarosta

Mobilní rozhlas – jak dál?
Vážení spoluobčané,
mnozí z vás jsou již seznámeni s možností
být informováni o různých akcích, událos-
tech a případně i krizových zpráv 
prostřednictvím SMS.
Vzhledem ke skutečnosti, že tato služba je
kromě ceny jedné SMS zprávy prováděna za
úplatu, potřebujeme se rozhodnout, zda je
vůbec obyvateli Ďáblic využívána a je-li o ni
zájem. Počet přihlášených účastníků tomu
za poslední dva roky zatím nenasvědčuje.
V databázi, kterou spravujeme, evidujeme
na počátku ledna celkem 424 kontaktů.
Ovšem u 124 kontaktů (tedy u 1/3 ze všech
přihlášených!), nemáme potřebné svolení
k tomu, abychom jim zprávy mohli zasílat
po přijetí zákona o ochraně osobních údajů.
Těmto z vás zašleme v blízké budoucnosti
zprávu, ve které požádáme o doplnění
potřebného souhlasu k použití osobních
údajů. Bez něj zprávy rozesílat nemůžeme.
Souhlas s doplněním osobních údajů je
možné snadno doplnit přímo 
on-line na stránkách www.dablice.mobilnirozhlas.cz nebo přes portál
www.dablice.cz, Chci si zařídit/Jak si zařídit/Mobilní rozhlas.
Jaké potřebujeme osobní údaje? Zejména jméno a příjmení a telefonní
číslo! Ostatní údaje jsou nepovinné. Ale důležitým údajem pro cílenou
komunikaci, např. o plánované opravě, uzavírce apod., je „název ulice“.
Účastník si může vybrat, zda chce dostávat zprávy krizové, nebo infor-
mační (např. o plánované výstavbě v dané ulici) nebo o připravovaných
kulturních akcích. Zvolíte si jednoduše příslušné typy zpráv, které si pře-
jete dostávat.
Pro informaci: v současnosti 143 zaregistrovaných kontaktů nemá uvede-
nou adresu, 2 nemají uvedeno kompletní jméno, 2 nemají uvedené ani
telefonní číslo (zřejmě registrace přes aplikaci?).
Registrace do systému je pro občany ZDARMA. Buď on-line (viz výše)
nebo vyplněním registračního formuláře a poskytnutím Vašeho souhlasu
na druhé straně formuláře. Formuláře jsou k vyzvednutí na úřadě před
podatelnou a dáme je i do KC Vlna.  Vyplněné formuláře poté odevzdáte
v podatelně úřadu. V případě dotazů se neváhejte obrátit na úřad měst-
ské části, budu-li přítomen, rád poradím osobně.
S větším počtem zaregistrovaných účastníků bude možné začít aktivně
využívat i další možnosti, které systém od Mobilního rozhlasu poskytuje –
rozesílání zpráv pomocí aplikace v mobilním telefonu (její stažení je
možné již nyní, ale zprávy na ni ještě dostávat nemůžete), podněty od
občanů v rámci integrované platformy „Zlepšeme Česko“, ankety pro 
zjištění zpětné vazby od občanů apod. Více na www.mobilnirozhlas.cz.
Věříme, že se podaří počet účastníků zvýšit a tím zlepšit informovanost
obyvatel o všem důležitém a získat možnost efektivně zlepšovat i systém
mobilního rozhlasu dle našich požadavků.

Jan Hrdlička, místostarosta
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OD Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice
Vzhledem k plánované rekonstrukci starého Obecního domu v Ďáblicích
bychom rádi informovali o současném stavu tohoto projektu.
Projekční práce a získání potřebných stavebních povolení by měly probí-
hat do konce léta 2019. Poté bude vypracována dokumentace pro výbě-
rové řízení, vybrán dodavatel (plán Q4/2019) a s dodavatelem
naplánováno časové provedení prací. Podrobnější informace o projektu
uvedeme na stránkách Zpravodaje v dalších číslech.
Níže informujeme o aktivitách, které v prostorách OD Ke Kinu stále 
probíhají a vzhledem k výše uvedenému budou pokračovat i nadále.

Lékárna: pondělí–pátek  8–16, úterý do 18 hodin.

Kadeřnictví: pondělí, středa 9–14, úterý, čtvrtek 14–19 hodin.

Diakonie: kuchyň, rozvoz jídla sociálně potřebným, kancelář v patře –
dlouhodobý pronájem.

Fyzioterapie: nový provoz umístěný na základě preferencí z ankety
občanů Ďáblic v roce 2018. Na základě přihlášeného a schváleného
záměru bude provoz fyzioterapeutické praxe Mgr. Ludmily Chasákové
v prostorách v prvním patře zahájen v únoru 2019.

Suterén sál:
TS Andrea – stepaři středa 16–18.30 hodin.
SOK – klub sebeobrany pondělí, středa 18.30–20 hodin (kondiční 
tréninky), pondělí 20–21 (dospělí), čtvrtek 16.30–17.30 hodin (děti).

Suterén (samostatný prostor):
Věra Čajková – masáže.
Ďáblík – hudební sdružení – pátek + dle potřeby.

Sál v přízemí / atelier:
Keramika čtvrtek 15–17 hodin.
Klub seniorů Ďáblice pátek 14–17 hodin, středa odpoledne, 
případně dle potřeby.

První patro (sál):
Ďábličtí ochotníci pondělí, ev. středa 20–22 hodin.
DDM Spirála – rehabilitační cvičení (do 17. 6. 2019) 
pondělí 9–10 hodin.
Hýbánky pondělí 10–11 hodin.
Cvičení pro ZDRAVÁ ZÁDA úterý 16.30–17.30  hodin. 
Pohybový kroužek pro MŠ Ďáblice středa 16–16.45 hodin.
Jóga s Táňou – cvičení pro seniory středa 17–18 hodin, 
pátek 10–11 hodin.
TŠ Hit – Hana Jozová – tanečky pro děti i dospělé, 
čtvrtek 17–19.30 hodin.

Z měsíční zprávy Městské policie 
Věříme, že komunikací mezi městskou částí a strážníky městské policie,
kteří zde působí, se nám podaří zaměřit jejich pozornost na oblasti, které
občany různých částí Ďáblic trápí nejvíce.
Během prosince 2018 řešili v naší městské části strážníci Městské policie
Praha 8 následující problémy:
• 10 dopravních přestupků, zejména:
– nedovolené parkování na vyhrazeném místě v Ďáblické ulici,
– zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t do ulice Šenovská,
– průjezdy ulicí Legionářů mimo povolené dopravní obsluhy;
• 2x nalezeny injekční stříkačky v porostu za plotem při ulici Ďáblická;
• periodické kontroly „problematických“ osob, v jednom případě 
přivolána rychlá záchranná pomoc;
• pravidelné hlídky během ranní špičky a cest školáků do školy 
u přechodu Ďáblické ulici;
• pravidelné obchůzky s kontrolami v okolí základní školy, 
v okolí MÚ Ďáblice a dětských hřišť;
• opakované kontroly podávání alkoholu mladistvým v restauračních 
zařízení – bez zjištěných závad;
• úkoly zadávané přímo vedení OŘ MP Praha 8.
Pro následující období budou obchůzky zaměřeny, kromě výše uvedených
problémů, na:
– kontrolu parkování v zeleni (Legionářů, Zářijová);
– monitorování „vraků“ či podobných dlouhodobě nepojízdných vozidel
odstavených na veřejných komunikacích tak, aby mohly být odtaženy, 
jakmile vstoupí v platnost připravovaná nová vyhláška;
– volné pobíhání psů na dětských hřištích, úklid psích exkrementů jejich
majiteli, zejména z chodníků a na dětských hřištích.
Obnovujeme i jednání o asistenci dopravní policie na hlídání tranzitních
průjezdů vozidel nad 3,5t v ulici Šenovská, kde jsou kompetence městské
policie omezené.
Oba strážníci, Ladislav Vít a Stanislav Háva, kteří mají oblast Ďáblic na
starost (mimo další služební povinnosti v rámci působnosti OŘ MP Praha
8), pochopitelně nemohou být všude. Kromě kontaktů přímo na strážníky
(na webových stránkách MČ Ďáblice) připomínáme, že okamžitou pomoc
je možné přivolat kdykoliv na tísňové lince 156.

Jan Hrdlička, místostarosta

Okrasné kameninové nádoby v obci
Městská část v minulosti nabídla občanům zdarma kameninové okrasné
nádoby na osázení a vylepšení prostředí před jejich domy. Mnoho občanů
využilo této nabídky a léta o ně pečují. Je třeba jim za to poděkovat. Další
řada nádob ale zůstala časem bez péče, buď kvůli změně majitelů, nebo
nechuti občanů obnovovat stále výsadbu, když jim někdo pravidelně kradl
vysazené rostliny. Vzhledem k tomu, že městská část nemá kapacitu na
údržbu těchto okrasných nádob, je připravena v průběhu roku nevyuží-
vané a neudržované nádoby odstranit.
Než se rozhodneme k tomuto kroku, rádi bychom věděli, kdo z občanů
má i nadále zájem udržovat okrasné nádoby, nebo to dělá jen proto, že
stojí v ulici před jeho domem, či naopak, zda je někdo ochoten se ujmout
i jiné zjevně neudržované nádoby v ulici. Své podněty a připomínky
můžete oznámit buď e-mailem na adresu katerina.dohnalova@dablice.cz,
nebo osobně na úřadě MČ. Kateřina Dohnalová
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„Kotlíkové“ dotace 
– informace o průběhu Výzvy č. 2 a připravované Výzvě č. 3 –
Výměna neekologických kotlů na pevná paliva

Vážení Pražané, obyvatelé Ďáblic,
bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým 
kotlem na pevná paliva a stále přikládáte ručně? 
Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé
z Vás se začala vztahovat již od září 2017 a další radikální omezení použ-
ívání kotlů 1. a 2. emisní třídy nastane od září 2022).
Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšo-
vání kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění
v domácnostech II“, ze kte-
rého můžete při splnění
všech předepsaných podmí-
nek získat až 127 500 Kč
(85% ze 150 tis. Kč podle
Vámi zvoleného typu
nového topného zdroje ze
seznamu výrobků a techno-
logií – SVT, splňující přede-
psané emisní limity).
Dotace jsou určeny na
výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následují-
cího typu:
• kotle na biomasu s automatickým přikládáním • plynové kondenzační
kotle • tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému).
Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava,
zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Žádosti na kompletně
realizované projekty v rámci Výzvy č. 2, je možné podávat do 30. 12.
2019. K 4. 12. 2018 bylo zatím podáno pouze 126 žádostí, přičemž přidě-
lené finanční prostředky mohou uspokojit celkem až 240 žadatelů. 
Za celé období, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen příjem žádostí v rámci
Výzvy č. 1, neevidujeme žadatele, kterému byla žádost o dotaci zamít-
nuta, pokud měl všechny požadované doklady. Pro ty, kteří stále ještě
váhají provést obměnu tepelného zdroje s dotací a obávají se, že „se na
ně nedostane –“ je určena tato informace. 
V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Ministerstvo život-
ního prostředí chystá vyhlásit Výzvu č. 3, s předpokládaným
vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku 2019 a s realizací výměn
až do roku 2023. V rámci této výzvy může být poskytnuta dotace dalším
240 žadatelům. Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj
instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla programu
a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete ke stažení v editovatelné verzi
na: portalzp.praha.eu/energetika.

Upraveno dle podkladů pana Ing. Miroslava Zemana, 
Magistrát hl. m. Prahy

Kompenzační příspěvek za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo na 28. zasedání ZMČ konaném dne 26. 9. 2018
usnesením č. 239/18/ZMČ vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky. Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 
18 let včetně, že si mohou v období 1. 4. – 30. 11. 2019 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2019. Na děti narozené v období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 
lze podat žádost do 15. 1. 2020.
Podmínkou k platnému podání žádosti je trvalý pobyt dítěte a zákonného
zástupce podávajícího žádost v MČ Praha-Ďáblice a věk 0-18 let včetně.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelnu MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-
Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti
další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete v Ďáblickém zpravodaji, na stránkách
www.dablice.cz nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě 
MČ Praha-Ďáblice. Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

Místní poplatek ze psů 2019
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již dnes
mohou zaplatit poplatek ze psů pro rok 2019. Poslední termín pro
splnění letošní povinnosti je 31. březen 2019.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyměřeny až do dvojnásobné
výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa
mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů
i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povinnost vyplývá z Obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. hl. města Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má
pak nový držitel psa nárok na slevu na poplatcích po dobu následujících
dvou let.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha-Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo uveďte
číslo 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do poznámky
jméno majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice
v úředních hodinách.
Ceník místních poplatků ze psů pro obyvatele hl. m. Prahy:
a) držitelé starobního důchodu – 200 Kč za jednoho psa, 
300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele;
b) držitelé psa žijící v rodinném domě – 300 Kč, 600 Kč za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele;
c) držitelé psa žijící v bytovém domě – 1 500 Kč, 2 250 Kč za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele.
Velice ráda informuji všechny majitele psů o skutečnosti, že se
v roce 2018, stejně jako v předešlých třech letech, podařilo 
získat díky výborné práci kolegyně pí. Forkové všechny dlužné
částky a do roku 2019 vstupuje naše MČ bez dluhů v pohledáv-
kách za majiteli psů. Za rok 2018 získala MČ z poplatků celkem
částku 118 430 Kč, ze které dle platné vyhlášky odvedla na Magistrát
hl. m. Prahy částku 29 607,50 Kč. Z rozdílu 88 822,50 Kč hradila naše
MČ výdaje za odvoz psích exkrementů, nákupy psích známek a další
výdaje spojené s touto agendou. Na vývoz psích exkrementů firmou Kom-
wag a.s. (probíhající 4x-5x měsíčně) bylo vynaloženo celkem 110 424 Kč.
Městská část Praha-Ďáblice žádá majitele psů o výraznější podporu při
zajišťování čistého prostředí zabydlené části v lokalitě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

Příspěvek za svoz komunálního odpadu 
za 2. pololetí roku 2018
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2018 pro bytová družstva, 
společenství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Tyto subjekty si mohou zažádat o proplacení poplatkové povinnosti 
za 2.pol. 2018 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s předložením
dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovitosti
v období 1. 3. – 30. 4. 2019.
Pro občany, jejichž údaje (trvalé bydliště občana na území obce Ďáblice
a zároveň smlouva stejného občana na svoz odpadu u Pražských služeb)
jsou totožné s údaji u správce poplatku (Magistrát hl. města Prahy), 
MČ uhradila v listopadu 2018 poplatek za 2. pololetí 2018 ve výši
692 928 Kč, a to bezhotovostně přímo na účet správce poplatku.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

Zaměstnankyně finančního odboru ÚMČ Praha-Ďáblice přejí
všem občanům šťastný vstup do roku 2019, hodně zdraví
a rodinné pohody.
Velice rády se s vámi setkáme i letos při akcích pořádaných
naší městskou částí a jsme připraveny vám pomoci při řešení
vašich záležitostí na úřadě městské části.

Miroslava Koubová, Bronislava Lomozová a Pavla Černá
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Předvánoční setkání seniorů
Již tradičně se před Vánoci scházejí senioři, aby se vzájemně pozdravili,
pobavili připraveným programem a také zavzpomínali. Program i pohoš-
tění vždy připravovala sociální komise naší městské části, místem konání
bývala školní jídelna. V posledních letech účastníků ubývalo, i když členky
sociální komise udělaly vždy maximum a ti, co přišli, byli spokojeni.
Setkání na konci roku 2018 však mělo úplně jiný charakter. Tentokrát
jsme zaplnili sál nového Obecního domu skoro celý, mluví se až o 90 pří-
tomných, kromě seniorů byli pozváni i zdravotně hendikepovaní sousedé.
Poznámka pana starosty, že městská část bude uvažovat o větším sále,
byla myšlena žertem, ale byla k věci. Možná se nás sešlo tolik i proto, že
již rok tady v Ďáblicích máme Klub seniorů, díky němuž se pravidelně
setkávají naši starší sousedé v menším prostoru, a tak se jen na tuto akci
přesunuli do většího.
A možná to bylo i proto,
že za dobu čerpání
grantu od Evropské unie
se v naší komunitě roz-
běhlo tolik aktivit, že
přitáhly i ty, kteří předtím
seděli doma. Komunitní
centrum Vlna a jeho
koordinátorky tomu daly
první impuls.
Městská část na letošní adventní setkání poskytla finanční příspěvek,
ostatní přípravy byly v rukou našich skvělých aktivních seniorek, hlavně
členek klubu, které převzaly starost o pohoštění a podílely se i na pří-
pravě programu. Výzdoba na stolech, občerstvení a obsluha, dárečky na
závěr setkání, za to vše patří velký dík všem dámám, ale určitě nejvíce
paní Janě Ouředníčkové, předsedkyni klubu. Její úvodní slovo snad potě-
šilo dušičku každého z přítomných. Trochu jsem se styděla, když mě
obsluhovaly dámy starší, než jsem já sama, ale nedaly mi příležitost
pomoci, i když jsem pomoc nabídla. Byly sehraný tým. To nadšení, snaha,
aby vše dobře dopadlo, bylo fascinující a hodné obdivu. Program zajišťo-
vaný městskou částí měla pod taktovkou paní Simona Dvořáková, taneč-
nice z taneční akademie Gall-Tír předvádějící irské tance byly skvělé,
stejně tak zaujaly vánoční písně třináctileté ďáblické dívky Alice.
Takže kromě začátku, kdy byla v sále zima a všichni seděli v kabátech,
než se podařilo rozehřát studené topení a přítomné zahřát tancem, to
bylo příjemné, neformální setkání s krásnou předvánoční atmosférou.
A považte, na parketě se objevili letos i pánové! Hudba hrála na přání,
což také zařídila děvčata z klubu. Nikomu se nechtělo domů a v šest
večer byl sál ještě plný. Co si více přát? Aby těch setkání bylo co nejvíce,
o což nemám obavu, protože klub seniorů funguje již rok a členové přibý-
vají. Jedním z dalších budu příští rok i já.

Táňa Dohnalová, prosinec 2018
(foto B. Šťastné najdete na webu Ďáblic v sekci Fotogalerie)

Gratulace jubilantům
Občanům Ďáblic, kteří se v letošním roce dožívají 75, 80, 85, 90 
a více let, nově poblahopřejeme a malý dárek předáme za přítomnosti
pana starosty v sále nového Obecního domu Ďáblice. 
První slavnostní gratulace jubilantům se bude konat 
v pondělí 18. března od 16 hodin.
Jubilanty, kteří se nebudou moci na tuto událost dostavit, navštíví členky
sociální komise osobně u nich doma.
Potřebné údaje o jubilantovi můžete poslat e-mailem na adresu
socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723
nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: …………………………………………

Adresa bydliště: ……………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ……………………………………

Info z SK Ďáblice 
Ples fotbalistů
se bude konat v sobotu 2. 3. 2019 v 19.30 hodin.
Letos bude ve znamení 10/100, desátý ročník/sto let SK Ďáblice. 
Rezervujte si tento termín! Informace o plese na: www.skdablice.eu

Letní kempy, které pořádá, spolupořádá SK Ďáblice
Fotbalový kemp IFS
Kemp zaměřený na všeobecný rozvoj fotbalových dovedností určený 
pro děti a mládež od 6 do 18 let v areálu SK Ďáblice.
I. turnus 8. 7. – 12. 7. 2019
II. turnus 29. 7. – 2. 8. 2019
Přihláška na: www.ifschool.cz, tel.: 605 069 739, 
e-mail: info@ifschool.cz

Veselé sportovky
Pro kluky a holky od 4 do 12 let nabízíme v hezkém sportovním areálu
SK Ďáblice letní sportovní kemp zaměřený na míčové a sportovní hry
a výuku plavání. Navazujeme tak na osmiletou tradici kempu pod
názvem Veselé míče z Ďáblic.
I. turnus 15. 7. – 19. 7. 2019
II. turnus 22. 7. – 26. 7. 2019
Přihláška na: www.veselesportovky.cz, tel.: 605 069 739, 
e-mail: info@veselesportovky.cz

Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, ostatní pondělí
15.30–17, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Rekreační oddíl: pondělí 17–21 hodin.
26. 1. 9.00 Grand Prix TTC Praha – turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež rekreační a okresní úrovně pro veřejnost
27. 1. 14.30 Grand Prix CST Ďáblice – série nedělních turnajů 
ve stolním tenisu pro rekreační hráče – další termíny 3. 2., 10. 2., ...
23. 3. Ples stolních tenistů
Více na: www.centrumdablice.cz



Zp
rá

vy
 z

e 
šk

ol
y 

a 
šk

ol
ky

8

Vánoční zpívání 
ve dvoraně
Dne 20. 12. 2018 se žáci a pracovníci ďáblické
školy sešli ve dvoraně, aby zpěvem oslavili nad-
cházející vánoční čas. Součástí programu bylo
pěvecké vystoupení hudebního souboru Ďáblíci,
který celou událost zahájil. Svou druhou sklad-
bou Prosinec od Z. Svěráka a J. Uhlíře dokonce
přivolal sníh. Následně program obohatili žáci 
3. ročníku s anglickou koledou. Celé shromáž-
dění bylo zakončeno zpěvem nejznámějších čes-
kých koled, který podpořili všichni zúčastnění.
Dopoledne se velice vydařilo, zpestřilo všem
žákům poslední školní den roku 2018 a všichni
odcházeli naladěni na vánoční notu.

Veronika Pařízková

Literatura v VI.A
V hodinách literatury četli žáci šesté třídy úryvek
z románu Rajský ostrov od J. Johna. V návaz-
nosti na to si měli sami doma najít informace
o Národním divadle. Daniel Krauz své informace
předává slovy přímého účastníka požáru
v divadle, a tak si vymyslel, že je A. Dvořákem.

Jitka Stoklasová

Vypravuje: Antonín Dvořák (*1841 – †1904)
Dnes 11. 6. 1881 se chystám do nejznámějšího
českého divadla – Národního divadla. Je to kul-
turní památka. Těším se do novorenesanční
budovy od Josefa Zítka. Za chvíli už jedeme 
do Prahy. Bude se v něm hrát opera, činohra
a balet. Dnes však hraje Marie Sittová v úvod-
ním představení – opera Libuše od Bedřicha
Smetany.

V Praze
Nyní jsme vešli do divadla, je to tu vše zlaté
a krásné. Před vstupem do divadla nás ohromila
krásná kopule a sousoší koní. Viděli jsme
základní kámen z hory Říp. Když jsme v sedm
hodin usedli do hlediště, představil se Bedřich
Smetana. Když bylo představení v plném pro-
udu, tak se stalo něco hrozného. V půl osmé
jsme byli všichni evakuováni kvůli rozsáhlému
požáru kopule. Byla to celonárodní katastrofa.
Všichni herci utíkali a brali s sebou i některé
cenné věci. Divadlo, na které Češi, Moravané
a Slezané vybrali přes 3 000 000 zlatých, bylo
zničeno. Bylo to příšerné. Lidé o tom, aby posta-
vili Národní divadlo, přemýšleli už v roce 1844.
Město Praha přidalo 100 000 zlatých. Proto se

rozhodlo, že se bude stavět znovu. Za 47 dní
byl vybrán 1 000 000 zlatých. Už se začalo sta-
vět. Architektem je Josef Schulz a ředitelem je
spisovatel František Adolf Šubrt. Opět je tu
sláva. 18. 11. 1883 je znovuotevření Národního
divadla opět Smetanovou Libuší.
Opona malovaná Vojtěchem Hynaisem se
pomalu zvedá. Je opravdu krásná. Vznikla jako
náhrada za oponu Františka Ženíška, která
padla za oběť požáru v roce 1881. A je to tu.
Pomalu se zvedá i sametově červená opona
a začíná představení. Po opětovném skvělém
výkonu jsme opět vzhlédli k nebesům, abychom
ještě jednou viděli ten přenádherný malovaný
strop – také od Františka Ženíška a Mikoláše
Aleše, krásný velký lustr a velký nápis NÁROD
SOBĚ. Daniel Krauz, VI.A

Čtvrťáci si hrají rádi
Listopad a prosinec byly ve školní družině
měsíce bohaté na různé akce a program, 
pro nás družinové čtvrťáky nevyjímaje.
Kdo chtěl něco udělat pro své zdraví, účastnil 
se ŠD opakovaného pobytu v solné jeskyni. 
Příjemná atmosféra v solné jeskyni byla balzá-
mem nejen pro tělo, ale i duši.
V listopadu jsme se společně s druháčky vypra-
vili do ZOO. Počasí sice nebylo slunečné, 
ale výlet za zvířátky jsme si užili.
Společně s ostatními dětmi ze školní družiny
a školního klubu jsme shlédli loutkové divadelní
představení na filmové téma STAR WARS. 
Přiznáme se, že jsme se hodně nasmáli. 
Představení bylo vtipné a dobrodružné.
Vrcholem podzimu, byla výstava o „Nejhezčího

draka školy“. Obstáli jsme v ní výborně, neboť
pět družinových žáků se se svými zajímavými
výtvory dostalo do nejužšího výběru.
10. prosinec je den J. Foglara. V připravené
školní hře jsme společně plnili „bobří“ úkoly,
soutěžili o zajímavé ceny.
V novém roce nás čeká mnoho zajímavého
a začneme přípravou na turnaj ve stolním 
fotbale a družinovém turnaji ve stolním tenisu.

Miriam Locherber, vychovatelka 4. tříd

S družinou u třeťáků
V letošním školním roce nám přeje počasí,
takže chodíme s dětmi ven téměř každý den.
Nezbývá nám tolik času na výtvarné aktivity,
což většina dětí spíše oceňuje. Samozřejmě
vlastní tvůrčí práci se meze nekladou. Mezi nej-
oblíbenější společenské hry patří letos „Osad-
níci z Catanu“ a šachy. Snažíme se v dětech
budovat vztah ke knihám. Každý den proto
v průběhu svačiny čteme vlastní knížku. Tento
čas je zároveň oázou pro náš sluch, protože to
je naše denní půlhodinka ticha a klidu. Co se
dále týče odpočinku, velmi jsme si užili návštěvy
solné jeskyně. Těšíme se, co všechno nás čeká
v novém roce 2019.

Družina III. tř.
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Komentář zastupitele k rozpočtu MČ 
pro rok 2019
Ve středu 19. 12. schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na rok 2019. 
Celkové výdaje činí 39 176 900 Kč, celkové příjmy
35 747 900 Kč. Schodek je kryt z prostředků fondu rezerv a rozvoje
s předpokladem budoucího pokrytí z dotací získaných v roce 2019. 
V příjmech jde o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy
110 000 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
34 869 000 Kč, poplatky, zábory a smlouvy s investory
548 900 Kč, 180 000 Kč převod ze sociálního fondu a 40 000 Kč 
od Hovorčovic za zajištění požární ochrany našimi hasiči.
Z neinvestičních výdajů jde o:
Rozvoj obce 1 340 000 Kč (nevyfakturované dodávky zboží do nové
radnice a údržba zahrady Vlny). 
Městská infrastruktura 3 816 000 Kč (čištění kanálů, sběr odpadků,
opravy a svoz odpadkových košů, monitoring skládky, hluková problema-
tika, velkoobjemové kontejnery, příspěvky na popelnice, údržba zeleně,
šintování chodníků).
Doprava 2 012 300 Kč (dopravní značení, zimní údržba komunikací,
opravy silnic a chodníků, údržba zastávkových přístřešků a při troše dobré
vůle i studie dopravního rozvoje s návrhem dopravních opatření).
Školství a mládež 8 413 100 Kč (oprava a údržba MŠ, opravy, moder-
nizace pojištění a deratizace školních budov, odpisy, kulturní akce, kom-
penzační příspěvky za skládku, příspěvky sdružením pracujícím s mládeží,
opravy a provoz dětských hřišť).
Zdravotnictví a sociální oblast 190 000 Kč (akce a služby pro
seniory, vítání občánků).
Kultura a sport 2 203 000 Kč (knihovna, kulturní akce – navýšeno cca
o 600 000 Kč, nově i 800 000 Kč na výdaje na zprostředkování v prostorách
MČ na klíč, příspěvky sportovním, církevním a neziskovým organizacím).
Požární ochrana 430 900 Kč.
Odpisy dlouhodobého majetku 200 000 Kč.
Správa a samospráva 11 708 400 Kč (platy, pojištění, školení, dary
obyvatelům, energie, drobný hmotný majetek, konzultační služby, 
software, revize, provoz budov úřadu, průzkumy odvodnění).
Všeobecná pokladní správa 1 242 000 Kč (převod prostředků do
sociálního fondu, oprava chodníku v MŠ, výsadba zeleně kolem nového
obecního domu, možná i trvalé zastínění předzahrádky Vlny).

Z investičních výdajů jde o:
Rozvoj obce 500 000 Kč (otevřené objednávky z výstavby nového 
obecního domu).
Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad 380 000 Kč.
Realizace veřejného osvětlení Buližníková/U Hájovny/Skalnická
2 200 000 Kč (v původním plánu mělo jít o úhradu z účelové dotace, 
kterou se bohužel nepodařilo vyčerpat, a musela být vrácena).
Dva nové kotle do MŠ 330 000 Kč.
Rekonstrukce starého obecního domu 2 300 000 Kč (pravděpo-
dobně bude hrazeno z dotace).
Kultura a sport 320 100 Kč (Přesměrování a modernizace ozvučení
areálu fotbalového hřiště 200 000 Kč, odpisy, informační sloup).
Místní hospodářství 1 491 000 Kč (odbydlování, projektová dokumen-
tace bytového domu Akcíz II – pravděpodobně bude následně hrazeno
z dotace).
Traktor pro fotbalový areál 100 100 Kč.

Kompletní rozpočet MČ na r. 2019 naleznete na úřední desce
http://dablice.cz/uredni-deska

Martin Tumpach, zastupitel, člen finančního výboru

Vážení spoluobčané,
k výše uvedenému komentáři pana zastupitele Tumpacha bychom 
(za vedení MČ + vedoucí FIO a zároveň tajemnici finančního výboru)
mohli uvést minimálně 8 odborných upřesnění k výše uveřejněným
„postřehům“ a glosám.
Např. k poslední položce Traktor pro fotbalový areál: dlouho vyhlí-
žený traktor byl pořízen z prostředků SK Ďáblice již v roce 2018
za mnohem vyšší cenu! Prostředky plánované pro letošní rok by měly
sloužit k pořízení nástavby pro sekání trávy – samozřejmě diskutováno na
jednání finančního výboru a odsouhlaseno. Je to záměr autora takto mást
následně ostatní? A podobně by bylo možné opravovat fakta 
u dalších z výše vybraných bodů…
Ještě doplňuji, že rozpočet městské části pro rok 2019 je vyvěšen na
stránkách www.dablice.cz, sekce Otevřený úřad/Rozpočet MČ –
jak v „konsolidované“ verzi, tak i v podrobné verzi po jednotlivých 
položkách. Stejně tak tomu bylo i v minulých letech.

Jan Hrdlička, místostarosta

Postřehy z prosincového veřejného 
zasedání zastupitelstva
V 18:05 zahajuje starosta zasedání zastupitelstva. Ing. Rexa navrhuje roz-
šíření jednoho z bodů jednání. Proti jsou Mgr. Kříž, Ing. Hrdlička
a Mgr. Blažková. Návrh nebyl přijat. Následuje schválení předchozího
zápisu, Volný mikrofon s tématy Ďáblického zpravodaje, kácení topolů
v okolí fotbalového hřiště a umístění kontejneru na sklo do ulice
K Náměstí. Dále probíhá hlasování o jednotlivých rozpočtových opatře-
ních a o samotném rozpočtu. Všechny návrhy byly přijaty. Stejně tak jako
Dodatek ke smlouvě na vybudování veřejného osvětlení v ulici Buližníková
a přilehlých, zprávy Kontrol-
ního a Finančního výboru
a zpráva Inventarizační
komise. U schvalování daru
SK Ďáblice, ve výši 400
000 Kč Ing. Rexa navrhuje
doplnit do smlouvy povin-
nost vyplývající ze zákona,
zveřejnit Výroční zprávu.
Vystupuje Ing. Mošnička a ubezpečuje zastupitele, že Výroční zprávu zve-
řejní. V následném hlasování je M. Klímek proti, OOOD pro a zbytek se
držel. Návrh tak nebyl přijat. Dar byl následně schválen v předloženém
znění. Dále se odhlasovaly příspěvky 
30 000 Kč klubu stolního tenisu a 10 000 Kč spolku sebeobrany a kon-
dičních tréninků. Následně se hlasovalo o mimořádných darech občanům
a radnímu, úhradě příspěvku za svoz odpadu a výběru projektanta pro

rekonstrukci starého obecního domu. Bod č. 20 se týkal Redakční rady
Ďáblického zpravodaje, kde nebyl přijat návrh Ing. Rexy na jeho působení
v Redakční radě a dalším hlasováním se výběr chybějícího člena odsunul
na příští jednání ZMČ. Krátce po schválení daru SK Ďáblice jednání, z řad
publika, proložil správce areálu SK vulgárním výstupem, proti kterému se
z řad zastupitelů ohradil pouze p. Vlach. V téměř nočních hodinách star-
tuje diskuze s tématy vydávání Ďáblického zpravodaje a stavby sportovní
„haly“, která bohužel sklouzla z věcné roviny k osobním útokům. V době,
kdy píši tento text (28. 12.) ještě není na internetu k dispozici zvukový
záznam ze zastupitelstva. Některé „perly“ (stejně jako další postřehy
z dění na radnici pohledem zastupitele) tak najdete na webové adrese
twitter.com/zastupitel

Martin Tumpach, zastupitel

Reakce na postřehy zastupitele 
Budiž výše sepsaný text pozvánkou pro občany Ďáblic na příští 
jednání zastupitelů 13. února!
Vše budou moci zažít „live“ a v celém rozsahu, budou moci posoudit
chování a reakce jednotlivých zastupitelů (mlčení, nečinnost, věcnost,
odpovědi…). Dokonce i údajné vulgárnosti (ani na záznamu není žádná
vulgárnost zaznamenána a bude na osočeném správci areálu SK, jestli se
ohradí…). A pokud jsou v jednacím řádu zastupitelstva odsouhlaseny
maximální délky jednotlivých příspěvků, možná bude řešením odsouhla-
sení podobných limitů i pro stránky Zpravodaje. Zejména vzhledem 
k rozsahu jednotlivých čísel.

Jan Hrdlička, místostarosta
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K diskuzi nad vydáváním 
Ďáblického zpravodaje
Dle Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje vydává MČ zpravodaj 
za účelem poskytnout obyvatelům MČ objektivní, vyvážené a nestranné
informace související s výkonem místní státní správy, plněním úkolů
samosprávy a jí zřízenými orgány, informace týkající se společenského,
kulturního, sportovního a dalšího dění v Ďáblicích a jeho okolí. Vydavatel
poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených 
představitelů obce a pro výměnu názorů občanů.
Vydavatel [čti radní] může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle,
ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném
článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uve-
dení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odlo-
žit až do příštího čísla. V praxi to funguje tak, že připravený zpravodaj
putuje ke kontrole radním a na základě jejich připomínek je někdy doda-
tečně upravován. Následně starosta dodává svůj text, který obvykle
reflektuje zbytek obsahu zpravodaje.
Dále existuje Redakční rada, volená zastupitelstvem, která posuzuje
podobu jednotlivých čísel ĎZ, ale nezasahuje do jejich přípravy. Má lichý
počet členů, minimálně 3. V současné době je v Redakční radě p. Štuka
(zvolený za koalici), p. Veselý (zástupce občanů) a redakční radu opustila
pí. Schmiedová (zvolena za opozici). Analogicky bych předpokládal, že
doplnění Redakční rady bude někým z opozice a přijde mi velká škoda, 
že u návrhu opozičního kandidáta se pět zastupitelů za STAN vyslovilo
proti a stejný počet se zdržel, a proto návrh nebyl přijat. 
Ďáblickému zpravodaji tak přeji do roku 2019 funkční a vyváženou
Redakční radu, spokojené čtenáře, pestrou a konstruktivní diskuzi
a redaktory s takovým prostorem k tvorbě, jaký potřebují. Protože moje
přání do nového roku nebylo v prosincovém vydání otištěno, přeji doda-
tečně i všem čtenářům zpravodaje do nadcházejícího roku hlavně zdraví,

mnoho radosti a spokojenosti a sílu s lehkostí čelit všem starostem.
Nenechte si nikým a ničím brát dobrou náladu. Ať vaše kroky v novém
roce vedou jen po těch cestách, které vás bezpečně dovedou k vysněným
cílům... Martin Tumpach, zastupitel

Ďáblický zpravodaj je měsíčník, a proto se snažíme, aby byl co
nejvíce aktuální. Po uzávěrce se u došlých příspěvků provádí
redakční korektura textu, radní věcně kontrolují zápisy ze svých
jednání, termíny akcí, zajišťují chybějící fotografie a další 
obrazové přílohy… Poté je předán textový soubor s obrázky
grafikovi.
Po zalomení během týdne dochází k doplnění aktualit 
a následuje konečná kontrola provedených oprav navržených 
v průběhu přípravy, oprava nejasností. 
Pravidla vydávání ĎZ byla zpracovávána a na zastupitelstvu
několik měsíců projednávána tak, aby odpovídala požadavkům
zákona o svobodném přístupu k informacím a splňovala 
nejpřísnější nároky na otevřenost veřejné správy.

Hana Macháňová

Zazvonil zvonec…
a redakce je konec. Rychle a nečekaně ukončila svou několikaletou 
činnost dnes již bývalá redakce Ďáblického zpravodaje ve složení 
Hana Macháňová – šéfredaktor a Jana Rexová, Jana Ouředníková
a Ing. Pavel Niebauer – členové redakce. Co vedlo k tomuto rozpadu, 
asi vnímáme každý jinak a je na vás, abyste si v případě zájmu posbírali
střípky informací a vytvořili si vlastní názor. 
Chci poděkovat všem čtenářům, kteří naše společné dílo alespoň 
někdy četli a rozloučit se. 

Jana Ouředníčková

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

!
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Ďáblický kalendář 
každé úterý od 5. února od 15.30 hodin – Celé Česko čte dětem
(předčítání pohádek) – obecní knihovna

9. února od 16 hodin – O Sněhurce (divadýlko pro děti) – KC Vlna

12. února od 18 hodin – Trénink paměti (kurz pro seniory) – 
OD Ke Kinu

13. února od 18 hodin – 3. veřejné zasedání Zastupitelstva –
sál Obecního domu Ďáblice

15. února od 18.30 hodin – Připrav se na změnu III – Reinkar-
nace a karma (meditativní večer) – KC Vlna

21. února od 19 hodin – Nerodič – filmový klub (dokumentární
mozaika různých podob současného rodičovství) – KC Vlna

26. února od 17 hodin – Masopustní rukodělná dílna – KC Vlna

2. března od 13 hodin – Dílnička pro děti (příprava masek) – 
KC Vlna

2. března od 14 hodin – Masopust – sraz před Obecním domem
Ďáblice

2. března od 19.30 hodin – Ples fotbalistů – sokolovna 
a Balounova restaurace Na Růžku

6. března od 18 hodin – Beseda se spisovatelkou Věrou Nosko-
vou – KC Vlna

8. března od 15 hodin – Jarní posezení s hudbou – sál Obecního
domu Ďáblice

8. března od 16 hodin – Vlna ženám (beauty okénko pro dámy
i dívky) – KC Vlna

8. března od 19 hodin – Diskotéka nejen pro ženy – KC Vlna

9. března od 16 hodin – Pinocchio (divadýlko pro děti) – KC Vlna

12. března od 18 hodin – Trénink paměti (kurz pro seniory) – 
OD Ke Kinu

14. března od 19 hodin – Sultanát Omán (promítání a vyprávění
Jana Hrdličky) – KC Vlna

18. března od 16 hodin – Gratulace jubilantům – 
sál Obecního domu Ďáblice

Pohádková babička
V rámci projektu Celé Česko čte dětem zveme do dětského oddělení
Obecní knihovny rodiče či prarodiče spolu s dětmi předškolního věku.
Pohádkové příběhy předčítá paní Lýdie Veselá.
Kdy: od 5. února každé úterý vždy od 15.30
Kde: Obecní knihovna Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na leden a únor
Otevírací doba
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15, 
19–21, sobota 13–15 hodin. Úplné zatmění Měsíce 21. 1. 4.30–8.00. 
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15.30,
19–21, sobota 10–14, 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
28. 1. Ivan Ježek: Geologické zajímavosti ČR.
18. 2. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Ostrovy Malých Antil:
Trinidad Tobago–Barbados–Grenada.
25. 2. Milan Halousek: Projekt Apollo: opravdu jsme byli na Měsíci?

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
14. a 21. 1. APOLLO 10, APOLLO 11
4. a 11. 2. APOLLO 12, APOLLO 14

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15, pondělí 7., 14. a 21. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, sobota 13–15 hodin za jasného počasí! Přístupné bez
objednání.
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 4. a 11. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, sobota 11–12, 14–16 hodin za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).

Noční obloha: Měsíc – od 10. do 22. 1., nejlépe okolo 14. 1. (první čtvrt);
od 8. do 20. 2., nejlépe okolo 12. 2. (první čtvrt). Mars, Uran – po oba
měsíce za dobrých podmínek.Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18–19 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží
na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Sobota 19. 1. v 10.15 hodin – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Každou únorovou sobotu v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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sobota 9. února od 16 hodin O Sněhurce - divadýlko pro děti
Pohádkový příběh, ze kterého dýchá poezie starých časů, v podání Divadla Pruhované panenky.
Vstupné - 40 Kč/osobu.

pátek 15. února od 18:30 hodin Připrav se na změnu III Reinkarnace a karma - meditativní večer. Další část cyklu besed, 
tentokrát týkající se reinkarnace a karmy. Slovem provede Ing. Anna Havlíková, hudbou a zpěvem 
doprovodí na svém nástroji tankdrumu Mgr. Nora Harazimová. Vstupné - 50 Kč/osobu.

čtvrtek 21. února od 19 hodin Nerodič - filmový klub. Dokumentární mozaika různých podob současného rodičovství. 
Režie: Jana Počtová. Vstupné - ZDARMA.

úterý 26. února od 17 hodin Masopustní rukodělná dílna 
Vstupné - ZDARMA. Bude vybírán dobrovolný příspěvek na materiál.

sobota 2. březen od 14 hodin
od 13 hodin

Ďáblický masopust
Dílnička pro děti - příprava masek. Vstupné - ZDARMA.

středa 6. března od 18 hodin Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou. Vstupné - ZDARMA.
Pořádáme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ďáblice.

pátek 8. března od 16 hodin
od 19 hodin

Vlna ženám - beauty okénko pro dámy i dívky
Diskotéka nejen pro ženy - vyvenčete svou polovičku a vyvětrejte jí sukně! Vstupné - 50 Kč/osobu.

sobota 9. března od 16 hodin Pinocchio - divadýlko pro děti
Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který můžete mít, ale cesta k  němu bývá dlouhá 
jako Pinocchiův nos. Loutková pohádka v podání Divadla Toy Machine. Vstupné - 40 Kč/osobu.

čtvrtek 14. března od 19 hodin Sultanát Omán (promítání a vyprávění Jana Hrdličky)
Vstupné - DOBROVOLNÉ.
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ĎÁBLICKÝ

Sobota 2. března 2019
od 14 do 17 hodin

Průvod masek vychází 
ve 14 hodin od nové radnice
Kapela Trio Rosti Tvrdíka, 
kejklíři, program pro děti 

a masopustní hody
Masky vítány!
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Limitovaná série Winter Edition
Rodinné vozy Renault

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o fi nancování 
s Renault Finance od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou 
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotřeba 4,0–8,6 (l/100 km), emise CO2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotřeba 3,5–7,7 (l/100 km), emise CO2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: 
kombinovaná spotřeba 4,2–6,0 (l/100 km), emise CO2 111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných 
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

 Renault doporučuje

Bohatá výbava pro každodenní rodinný život
Zimní pneumatiky*
5 let záruka Renault

Ďáblická 2, 182 00 Praha 8 
Tel.: +420 286 001 131 www.autoavant.cz


