
motto 

Nemůžeš rozhodnut za 
někoho jiného. Neměl 
bys dovolit, aby někdo 
jiný rozhodl za tebe. 

Colin Powell 
(*1937, americký generál)

Základní škola Mikoláše Alše je nej-
větší příspěvkovou organizací měst-
ské části, jež na její provoz každoroč-
ně přispívá částkou okolo 4 milionů 
korun. Nad rámec příspěvku urče-
ného na pokrytí provozních nákladů 
hradí zřizovatel různé další položky: 
Například o loňských a letošních 
prázdninách byla za více než 550 ti-
síc Kč vybudována v obou budovách 
školy nová počítačová síť. Zřizovatel 
přispěl 200 tisíci Kč k nákupu sedmi 
notebooků, repasování několika po-
čítačů pro učitele a ke zprovoznění 
26 nových počítačů v učebně výpo-
četní techniky. Ty škola dostala počát-
kem tohoto roku z evropských fondů 
podobně jako ostatní pražské školy. 
Již druhým rokem městská část pod-
poruje všechny pedagogy a vycho-
vatele ve škole i ve školkách formou 
stabilizačního příspěvku v celkové 
výši 400 tisíc Kč. 

Přestože Rada městské části v sou-
časnosti řeší problémy ve fungování 
školy, její prezentaci a spolupráci 
s rodiči, chtěl bych zde popřát no-
vým prvňáčkům úspěšný začátek do-
cházení do školy, které potrvá téměř 
dvě desítky let. Všem učitelům ve 
škole i školkách přeji hodně iniciati-
vy a umění děti zaujmout. Rodičům, 
aby měli čas na své děti, a to i na ty, 
které chodí do vyšších tříd. Škola 
nemůže nahradit výchovu v rodině. 
Rodiče, prosím vás, pomozte nám, 
aby děti nešikanovaly jeden druhé-
ho, aby neučily jeden druhého kouřit 
nebo brát drogy nebo aby společně 
nepily alkohol. Máme sice přes dva-
cet let svobodu a demokracii, ale to 
přece neznamená, že by děti neměly 
poslouchat své učitele nebo že by  
měly například prokopávat dveře 
školního záchoda.

(dokončení na straně 2)
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středa 15. 9. – 16.30
Jak vznikají obrázky 
ÚMČ – Alšův kabinet

čtvrtek 16. 9. – 17.00
Otevření knihovny 
knihovna

sobota 18. 9. – 10.00
Suchdolský blešák 
Suchdolské náměstí

pondělí 20. 9. – 19.00
Klub náročného diváka 
knihovna

sobota 25. 9. – 13.00
Suchdolské (p)osvícení
Suchdolské náměstí

sobota 2. 10. – 19.00
Memoriál Františka Malého  
Suchdolské náměstí

Nový 
školní rok
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z radnice

(dokončení ze strany 1)

Nová knihovna
Díky daru od ruzyňského letiště 

ve výši 300 tisíc bylo možné rozšířit 
prostory knihovny. Slavnostní otev-
ření rekonstruovaných prostor pro-
běhne ve čtvrtek 16. září od 17 ho-
din. Aby knihovna mohla být každý 
den k dispozici nejen dospělým, ale 
i dětem, které např. čekají na odpo-
lední vyučování, kroužky nebo než 
se vrátí rodiče domů, rozšířila svoji 
otevírací dobu i na čtvrtek:

pondělí 12.00–18.00 
úterý 12.00–15.00 
středa 12.00–18.00 
čtvrtek 12.00–15.00 
pátek 12.00–18.00 

Těšíme se, že děti i dospělí budou 
přicházet, aby si vypůjčili knížky, 
zúčastnili se besedy se zajímavou 
osobností nebo zhlédli nevšední film. 
Informace o knihovně a jejím progra-
mu najdete na webových stránkách 
http://knihovna.praha-suchdol.cz.

Nová podatelna
Ve zvýšeném přízemí úřadu 

městské části budou počátkem září 
otevřeny nové prostory podatelny, 
které jsou snadněji dostupné. Zde 
si mimo jiné můžete nechat ově-
řit dokumenty nebo využít služeb 
programu Czech Point, mezi které 
patří např. získání výpisů z Kata-
stru nemovitostí, z Obchodního 
rejstříku, ze Živnostenského rejst-
říku, z Rejstříku trestů, z bodového 
hodnocení řidiče, z Insolvenčního 
rejstříku nebo přijetí podání podle 
živnostenského zákona (§ 72), ne-
bo provedení autorizované konver-
ze dokumentu, tj. úplné převedení 
dokumentu v listinné podobě do 
elektronické podoby nebo úplné 
převedení elektronického doku-
mentu do dokumentu v listinné po-
době. Dokument, který provedením 
konverze vznikne, má stejné právní 
účinky jako dosud používaná ověře-
ná kopie. Předpokládáme, že nově 
umístěná podatelna Vám usnadní 
přístup a přispěje k otevření úřadu 
veřejnosti.

Nová školka
Městská část připravila projekt 

zvýšení kapacity školky v Gagari-
nově ulici o dvě oddělení pro pa-
desát dětí. Ta by se měla přistavět 
nad technický pavilon. V březnu 
t. r. obdržela městská část od hlav-
ního města dotaci ve výši 5 mil. ko-
run a následně naše zastupitelstvo 
uvolnilo na výstavbu 4 mil. korun. 
Přípravu realizace projektu ovšem 
zkomplikovalo odvolání jedné sou-
sedky v rámci územního řízení, 
které se nástavba nelíbí a v pod-
statě si ji nepřeje. Snažili jsme se 
paní sousedce v jejích požadav-
cích vyhovět, stavbu snížit, trochu 
posunout, ale bohužel ona kladla 
další a další podmínky, takže nyní 
odvolání řeší magistrátní stavební 
odbor. Časový harmonogram vý-
stavby zatím není kriticky nabou-
rán, takže stále ještě předpokládá-
me termín otevření obou oddělení 
1. září 2011.

Starosuchdolská
Jak jsme vás již v tomto časo-

pise informovali, hlavní město má 
od počátku roku 2009 rezervo-
vanou dotaci ve výši 18 milionů 
korun na vybudování kanalizace 
na Starém Suchdole, která by se 
měla pokládat v ulicích Pod Ryb-
níčkem, V Ořeší a Starosuchdolské. 
Žádost o podporu z operačního 
programu Životní prostředí podal 
Odbor městského investora praž-
ského magistrátu v dubnu 2008. 
Akceptování žádosti nebylo vůbec 
jednoduché, protože hl. m. Praha 
má z pohledu podmínek čerpání 
evropských fondů nevhodně uza-
vřenou dlouhodobou smlouvu na 
provozování vodovodů a kanalizací 
se společností Veolia. Tuto smlou-
vu hl. město nechce změnit, ovšem 
v důsledku toho např. velmi prav-
děpodobně nedostane podporu ve 
výši až 15 miliard korun na rekon-
strukci celopražské čističky na troj-
ském ostrově. 

Až jednání u náměstkyně minis-
tra životního prostředí Rut Bízko-
vé v lednu 2009 otevřelo možnost 
obdržení dotace. Při tomto jednání 

jsme totiž prokázali, že část kanali-
zací na území hl. města provozuje 
i jiná společnost než Veolia. V na-
šem případě území Starého Such-
dola, velké části Výhled, Nového 
Suchdola a části Budovce provozu-
je 1. Vodohospodářská společnost 
z Velkých Přílep. Naše současná 
smlouva s 1. Vodohospodářskou 
také nesplňuje evropské požadav-
ky, ale jak 1. Vodohospodářská, tak 
i městská část se shodly na úpra-
vách smlouvy tak, aby nebránila 
přiznání evropské dotace.

Nyní je září roku 2010, uplynulo 
již více než dvacet měsíců od té do-
by, co Ministerstvo životního pro-
středí akceptovalo žádost o dotaci 
na kanalizaci na Starém Suchdole. 
Ovšem investor výstavby kanaliza-
ce, tj. Odbor městského investora 
pražského magistrátu, nemá dosud 
vybraného dodavatele stavby ka-
nalizace, resp. nemá od Státního 
fondu životního prostředí, který 
administruje evropské dotace do 
životního prostředí, odsouhlasené 
podmínky pro výběr zhotovitele. 
Magistrátnímu úřadu tak zřejmě 
vůbec nevadí, že na kanalizaci na 
Starém Suchdole čeká několik desí-
tek domácností.

Pro srovnání: sousední Horomě-
řice také požádaly ve stejném ter-
mínu v dubnu 2008 o dotaci na 
kanalizaci ve výši cca 5 mil. korun, 
podmínky pro výběr zhotovitele 
akceptovaly a koncem roku 2009 
byla kanalizace vybudována.

Magistrátní odbor městského 
investora nebyl doposud ochoten 
akceptovat fondem dané požadav-
ky na výběr zhotovitele, které jsou 
podle magistrátu nad rámec záko-
na o zadávání veřejných zakázek. 
Tato neochota má za následek i to, 
že musela být z havarijních důvodů 
uzavřena ulice Starosuchdolská.

O kritickém stavu ulice víme již 
několik let, doposud však nebrá-
nil v jejím užívání. Tato ulice ne-
má vyřešen odtok dešťové vody 
a voda při dešti tekla, jak chtěla, 
odplavovala materiál pod komu-
nikací. Od roku 2005 má městská 
část, jako majitel komunikace, 

Nový školní rok
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připraven projekt odvodnění ulice 
Starosuchdolské. Proč tedy dosud 
není vybudovaná dešťová kanali-
zace? Odvodnění Starosuchdolské 
i splašková kanalizace by měla být 
svedena přes pozemek pana Hani-
ky do ulice V údolí a v tomto úseku 
se musí obě kanalizace pokládat 
z technických důvodů najednou. 
Druhý důvod je ekonomický. Ulice 
Starosuchdolská je úzká, a když se 
odvodnění provede dřív, tak se při 
výstavbě splaškové kanalizace zne-
hodnotí práce za několik set tisíc 
korun.

Odstranění havarijního stavu 
v ulici Starosuchdolské, tj. oprava 
podemleté vozovky a odvodnění, 
musí být provedeno do konce října.

Nová situace
Snad po komunálních volbách ne-

budou již magistrátní úředníci od-
mítat miliónové dotace. Podmínky 
pro přiznání podpory z evropských 
fondů na výstavbu kanalizace na 
území Suchdola v celkové výši cca 
200 milionů korun jsou splněny 
i pro území Výhled, Horního Sedl-
ce, části Budovce a zbytku Starého 
Suchdola. V podstatě stačí připravit 
žádost, akceptovat podmínky dota-
ce, dofinancovat asi ¼ ceny a kanali-
zace by mohly být postaveny. 

Stará situace
Suchdolské samosprávě končí její 

čtyřleté volební období. Hodnocení, 
zda jsme pro Suchdol udělali vše, co 

jsme měli či mohli, zda jsme úkoly 
a problémy řešili správně nebo špat-
ně, budete moci provést při říjno-
vých komunálních volbách. 

Chtěl bych zde ovšem poděkovat 
všem spoluobčanům, kteří věnovali 
svůj volný čas práci v komisích a vý-
borech či se jinak snažili ovlivnit 
náš společný veřejný život. Děkuji 
všem členům zastupitelstva a všem 
radním, kteří v průběhu tohoto čtyř-
letého období tyto funkce zastávali, 
za dělnou spolupráci, která probíha-
la napříč politickým 
spektrem všech zvole-
ných uskupení.

Petr Hejl,
starosta

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svých zasedáních 23. června 
a 3. srpna 2010 projednalo mimo 
jiné následující body: 

 schválilo závěrečný účet MČ 
Praha-Suchdol za rok 2009 a pro-
jednalo Zprávu o plnění rozpočtu 
a vyúčtování výsledku hospodaření 
měststké části za rok 2009 a Zprávu 
o přezkoumání hospodaření městst-
ké části za rok 2009.

 vyjádřilo velké znepokojení situací 
v ZŠ M. Alše:

• dlouhodobě klesá počet žáků 
základní školy kvůli přestupům 
žáků nejen na víceletá gymnázia, 
ale i jiné základní školy;
• dochází k případům šikany me-
zi žáky základní školy, o jejich 
řešení  vedením školy není zřizo-
vatel informován;
• vedení ZŠ nezabezpečuje pe-
dagogům kvalitní podmínky pro 
výuku, neboť organizačně neza-
jistilo možnost využívání z dota-
cí pořízené výpočetní techniky. 
Nedostatky se projevují v chybě-
jící iniciativě a koordinační čin-
nosti vedení školy, nedostatečné 
komunikaci mezi vedením a pe-
dagogy i směrem k veřejnosti.
• ředitel školy dostatečně nespo-
lupracuje se školskou radou;
• ředitel školy nezabezpečil do-
zor ve třídách druhého stupně 
během porady s pedagogy dne 
17. 6. v průběhu páté vyučovací 
hodiny.

 projednalo uvolnění finančních 
prostředků z účtu VHČ v celkové výši 
700 000 Kč na rekonstrukci kotelny 
v budově Úřadu MČ Praha-Suchdol.

 projednalo záměr zateplení by-
tového domu ve Stehlíkově ulici 
č. p. 928–930 a uvolnění částky 
3 800 000 Kč z bytového fondu na 
realizaci záměru zateplení.

 projednalo záměr přípravy a po-
dání žádosti o poskytnutí podpory 
z dotačního programu Zelená úspo-
rám na úhradu části nákladů reali-
zace zateplení uvedeného bytového 
domu s cílem získání podpory až do 
výše 2 200 000 Kč.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
jednáních od 17. května do 23. srp-
na 2010 projednala mimo jiné ná-
sledující body:

 projednala se zástupcem spo-
lečnosti VISTAS s. r. o. Ing. Kantou 
možné formy záruk na připravovaný 
projekt Výstavba bytového komple-
xu na pozemcích nebo jejich částech 
parc. č. 2282/1, 2282/2, 2282/8, 
2282/10, 2279/42, 941/1, 941/3, 
941/6, 2292/1, 2292/7, 2292/14 
vše k. ú. Suchdol, mezi ulicemi Ot-
vovická, Keltů a U Roztockého háje.

 vybrala pro dodávku rekonstrukce 
knihovny  firmu LUCON s. r. o. Po 
úpravách schválila smlouvu o dílo 
na rekonstrukci knihovny. Rada dále 
uložila Ing. Ludvíkovi, aby provedl 
průzkum cen pokládky lina v knihov-
ně (nabídky 3 dodavatelů).

 poděkovala zaměstnancům Úřadu 
MČ Praha-Suchdol za přípravu a za-
bezpečení voleb do PSP ČR. 

 schválila dar pro pedagogické pra-
covníky a vychovatele příspěvkových 
organizací zřizovaných MČ Praha-
-Suchdol dle následujících pravidel:

• příjemcem daru je pedagogický 
pracovník a vychovatel, který pra-
coval minimálně polovinu období, 
za které je odměna poskytována, 
tj. 3 měsíce;
• dar bude poskytnut ve výši 
4800 Kč pro každého pracovníka, 
který pracoval v příspěvkové or-
ganizaci po dobu leden až červen 
2010 (tj. po dobu 6 měsíců);
• pokud pracoval příjemce kratší 
než uvedené období, poskytuje se 
mu dar v alikvotní výši.

 na základě doporučení grantové 
komise schválila poskytnutí grantů 
příspěvkovým organizacím, zřizova-
ným MČ Praha-Suchdol na následu-
jící projekty a v následující výši:

• projekt MŠ K Roztokům „Nau-
čím se cvičit – po celý život“ ve 
výši 38 000 Kč;
• projekt ZŠ M. Alše „Řidičák na 
počítač“ ve výši 21 000 Kč;
• projekt MŠ Gagarinova „Cvičím, 
cvičíš, cvičíme“ ve výši 77 600 Kč;
• projekt MŠ Gagarinova „Počítače 
– nedílná součást vzdělávání v ma-
teřské škole“ ve výši 63 500 Kč.

 schválila poskytnutí finančního 
příspěvku TJ Slavoj Suchdol ve výši 
15 000 Kč na rekonstrukci povrchu 
fotbalového hřiště.

labut_0410.indd   3labut_0410.indd   3 1.9.2010   1:25:191.9.2010   1:25:19



S U C H D O L S K É  L I S T Y   4 / 2 0 1 04

 schválila poskytnutí finančního 
příspěvku TJ Sokol Suchdol-Sedlec 
ve výši 15 000 Kč na tělovýchovnou 
činnost. 

 schválila v souladu se svým dřívěj-
ším usnesením proplacení podílu MČ 
Praha-Suchdol na financování studie 
„Předběžné posouzení možnosti roz-
šíření kapacity ČOV Roztoky“. 

 vzala na vědomí zprávu z veřej-
né schůze o oblasti Výhled. Rada 
uložila pí Gebrtové, aby připravila 
úpravu dopravních opatření tak, 
aby se zlepšily rozhledové poměry 
na křižovatkách ulice K Horoměři-
cům s ul. K Transformátoru a K Sta-
vebninám, aby zajistila lavičku na 
konečné stanici autobusu č. 147 
a aby připravila dopravní opatře-
ní na Výhledském náměstí v pra-
vé horní části za účelem zamezení 
jízdy a parkování aut na chodníku 
(pruh oddělující chodník od vozov-
ky a popřípadě instalace zábradlí 
nebo jiné formy zábrany); zajistit 
zpevnění ploch v ohybech zatáček; 
připravit variantní řešení umožně-
ní objíždění aut po pruhu podél 
lip respektive vymezení parkova-
cích míst mezi lipami. Rada uložila 
Ing. Novotnému, aby zajistil zlep-
šení osvětlení na konečné zastávce 
autobusu č. 147, opravu chodníku 
tamtéž a provedl kontrolu zeleně 
se zaměřením na přerostlé stromy, 
zasahování větví stromů a keřů do 
chodníků. Rada uložila starostovi, 
aby požádal Městskou policii, oddě-
lení Praha 6 o zajištění motohlídky 
pro monitorování dodržování do-
pravních předpisů v MČ.

 konstatovala, že jí ředitel ZŠ 
M. Alše nepředložil do 11. červ-
na 2010, jak přislíbil na jednání Ra-
dy dne 7. června 2010, požadavky 
na financování zprovoznění a insta-
laci počítačů, které obdržela škola 
z dotace MŠMT. Rada uložila staros-
tovi, aby požadavky urgoval. 

 uložila pí Felgrové, aby k nájem-
ním smlouvám připravila dodatky, 
které řeší valorizaci nájemného dle 
průměrné meziroční míry inflace 
v roce 2009. Rada dále uložila pí 
Felgrové, aby podala informaci k vý-
ši nájemného v bytech po valorizaci 
na rok 2011 a informaci o využívání 
programu podpory bydlení po valo-
rizaci nájemného na rok 2010 MČ 
Praha-Suchdol.

 vyjádřila souhlas s pravidelným 
konáním Selských trhů v MČ Praha-
-Suchdol vždy ve čtvrtek od 12.00 
do 18.00 hod.

 poděkovala zaměstnancům úřadu 
Ing. Novotnému, pí Gebrtové, panu 
Procházkovi a panu Hruškovi za ak-
tivní přístup k přípravě a zabezpečení 
akce MČ Praha-Suchdol „Selské trhy“.

 z důvodu vážnosti situace v ZŠ 
pozvala rodiče žáků, vedení školy 
a pedagogický sbor na 23. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol, 
konané ve středu 23. června 2010, 
do jehož programu projednání situ-
ace aktuálně zařadila. Rada požáda-
la vedení školy a pedagogický sbor 
o distribuci pozvánek na jednání 
Zastupitelstva rodičům a zákonným 
zástupcům prostřednictvím žáků 
školy a uložila starostovi, aby doručil 
pozvánky do ZŠ v úterý 22. 6. 2010 
do 8.00 hod.

 požádala dne 28. června 2010  
vedení ZŠ M. Alše, aby zaslalo do 
23. 7. 2010 konkrétní návrhy/kon-
cepci:

• zvýšení atraktivity školy – vzdě-
lání, výuka;
• řešení patologických jevu – šika-
na, kouření, ničení majetku;
• zapojení rodičů, komunikace, 
zlepšení pověsti školy;
• rozšíření kapacity družiny, klub, 
kroužky.

 vzala na vědomí plnění finanční-
ho plánu za I. pololetí 2010 – ZŠ 
M. Alše, MŠ Gagarinova a MŠ K Roz-
tokům a požádala finanční výbor 
o projednání předloženého plnění.

 vyhlásila výběrové řízení na proná-
jem bytu I. kategorie číslo 2, o veli-
kosti 1+1, o podlahové ploše bytu 
34 m2, v ulici U Kruhovky č. p. 940, 
Praha-Suchdol. Podmínky výběrové-
ho řízení byly schváleny usnesením 
Rady č. 148.17 ze dne 14. 12. 2009. 
Zájemci mohou podávat žádosti o byt 
do pátku 24. 9. 2010 do 13 hod. Ra-
da ukládá pí Felgrové, aby zájemcům 
o byt vedených bytovou komisí za-
slala informaci o možnosti do výbě-
rového řízení se přihlásit. Rada ulo-
žila starostovi, aby vyvěsil vyhlášení 
výběrového řízení na úřední desce.

 schválila rozšíření družiny v ZŠ 
M. Alše o páté oddělení a navýše-
ní kapacity družiny v ZŠ M. Alše 
(součást ZŠ) ve školském rejstříku 
o 20 dětí.

 schválila příspěvek na úhradu ma-
teriálu na repasování starých počí-
tačů v ZŠ M. Alše, úhradu práce při 
repasování a zprovoznění nových 
PC ve výši 95 000 Kč včetně DPH. 
Rada schválila nákup 7 notebooků 
pro větší flexibilitu práce pedagogů 
ZŠ (2 pro pedagogy ve staré budově, 
5 pro pedagogy v nové budově) v cel-
kové částce 105 000 Kč včetně DPH. 

 vzala na vědomí, že v návrhu roz-
počtu HLMP je pro MC Praha-Suchdol 
na rok 2011 navrženo 15 506 000 Kč. 
Rada požádala vedoucího EO, aby in-
formace zahrnul do připravovaného 
návrhu rozpočtu na rok 2011.

 rozhodla o zhotovení plotu před by-
tovým domem Stehlíkova 928–930,
parc. č. 1199/14 za účelem zvýšení 
ochrany majetku před vandaly a zvý-
šení bezpečnosti na zahradě domu 
a vybrala dodavatele zhotovení plo-
tu – Zámečnictví Krejza.

 vzala na vědomí, že po příva-
lových deštích došlo ke zhoršení 
stavu opěrné zdi ul. Starosuchdol-
ská (odplavení zeminy) a Odbor 
výstavby ÚMČ Praha 6 připravuje 
nařízení k odstranění havárie. Rada 
uložila Ing. Ludvíkovi, aby ve spo-
lupráci s Ing. Novotným na základě 
podkladů, vypracovaných statikem 
Ing. Podhorským a na základě doku-
mentace odvodnění ul. Starosuch-
dolské připravili podklady pro výběr 
zhotovitele opěrné zdi a pokládky 
části dešťové kanalizace.

 vzala na vědomí sdělení Letiště Pra-
ha a.s. o poskytnutí daru na projekty 
MČ ve výši 913 220 Kč a rozhodla, že 
prostředky budou použity na projekt 
dokončení rekonstrukce Výhledského 
náměstí – snížení prašnosti.

 projednala oznámení Policie ČR zři-
zovateli, že Mgr. Jaromír Čížek, ředitel 
ZŠ M. Alše, oznámil dne 9. 7. 2010 
na Policii ČR, že ze strany rodičů žáků 
školy došlo k sepsání pomlouvačného 
dopisu, který byl následně adresován 
k rukám starosty MČ. Dle policie je 
ze strany Mgr. Čížka obava, že tento 
dopis ho ohrožuje na vážnosti a mů-
že ho poškodit v zaměstnání. Policie 
žádá zřizovatele školy o vyjádření se 
k tomu, zda dopis psaný rodiči žáků 
měl, nebo může mít vliv na odvolá-
ní ředitele ZŠ, či ho jiným způsobem 
může v zaměstnání poškodit. Rada 
žádá starostu, aby zaslal Policii ČR 
požadované vyjádření.

z radnice
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Odpady a jejich dopady
V letošním roce došlo ke změně sys-

tému kontejnerů na objemný odpad. 
Bylo omezeno pravidelné přistavová-
ní na volně přístupných stanovištích 
zatím na dva termíny za rok („jarní“ 
a „podzimní“), na Suchdolské ulici 
bylo otevřeno stanoviště kontejnerů 
s pravidelnou provozní dobou a mož-
ností základního třídění odpadů. Pro 
biologicky rozložitelné odpady zajiš-
ťuje Odbor ochrany prostředí MHMP 
kontejnery s dohledem, v letošním 
roce pokryje přidělený počet 3 ter-
míny po 3 stanovištích (jeden byl na 
jaře, dva budou na podzim – 25. 9. 
a 13. 11.). Pro drobný nebezpečný 
odpad probíhá jako každý rok mobil-
ní svoz Pražských služeb (letos zbývá 
poslední termín, čtvrtek 9. 9.). 

Každý termín a stanoviště umož-
ňuje odevzdávat jen vybrané druhy 
odpadů, a některé nelze odevzdávat 
vůbec. Navíc počty kontejnerů, přidě-
lených MHMP, a finanční prostředky, 
které má na tuto oblast vyčleněny 
městská část, jsou velmi omezené. 
Využívejte proto co nejvíce Sběrné 
dvory, kde můžete každý pracovní 
den i v sobotu bezplatně odevzdat té-
měř všechny druhy odpadů. Nejbližší 
Sběrný dvůr najdete v Dejvicích, Pro-
boštská 1. Otevřeno je od pondělí do 
pátku 8.30–18.00 (v zimě do 17.00), 
v sobotu 8.30–15.00.

Biokontejnery v sobotu 
25. září a 13. listopadu,
vždy od 13 do 16 hodin

Velkoobjemové kontejnery pouze 
pro ukládání komunálního bioodpa-
du především ze zahrad (listí, tráva, 
řezanka, plevele, větve, neznečištěná 
zemina) a kuchyňského bioodpadu 
rostlinného původu. U každého kon-
tejneru bude pracovník kontrolující 
vkládaný odpad a budou přistaveny 
na 3 stanovištích: 

 Výhledské náměstí
 Suchdolská, u Sběrných surovin
 K Roztokům / K Drsnici
Na pravidelný svoz bioodpadu z do-

mácnosti lze uzavřít smlouvu se spo-
lečností Pražské služby, a. s. „Biopo-
pelnice“ má objem 120 nebo 240 litrů 
a svoz je sezónní, od 1. 4. do 30. 11., 
vždy jednou za dva týdny. Další infor-

mace získáte v callcentru Pražských 
služeb na tel. 284 091 888, nebo e-
-mailem callcentrum@psas.cz.

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů ve středu 29. září

Kontejnery budou v podzimním 
termínu standardně přistaveny na 
5 stanovištích: 

 Výhledské náměstí
 Suchdolská, u Sběrných surovin
 K Roztokům / K Drsnici
 V Údolí
 Internacionální (parkoviště)

Zásadně se nesmí do VOK odkládat 
recyklovatelný elektroodpad (lednice 
a další bílá technika, televizory, moni-
tory a další), zářivky a výbojky, autoba-
terie a jiné nebezpečné odpady – pro 
tyto kategorie využívejte Sběrné dvory 
hl. m. Prahy. Pro ostatní vytříditelné 
složky komunálního odpadu (papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony) slouží 
„barevné“ kontejnery, které jsou na 
území MČ na cca 20 stanovištích. 

Stanoviště kontejnerů 
na odpad, Suchdolská ulice, 
úterý a čtvrtek 16–18 hod.

Na stanovišti, které bylo otevřeno 
4. května, jsou k dispozici dva velkoob-
jemové kontejnery – jeden na objem-
ný odpad, druhý na bioodpad a menší 
box na elektrospotřebiče (nelze ale 
odevzdávat nebezpečné odpady ani 
ledničky, pračky a bojlery). Přístup ke 
kontejnerům je pouze v otevírací do-

bě, odkládání odpadu u vjezdu nebo 
za plot je přísně zakázáno. 

Nepřerostl vám živý plot 
přes hlavu?

Všechny majitele pozemků sou-
sedících s veřejnými komunikacemi 
(zvláště chodníky) bych chtěl znovu 
požádat o kontrolu, zda z jejich za-
hrad nepřesahují větve, které by ome-
zovaly nebo znemožňovaly volný prů-
chod, zakrývaly dopravní značení či 
lampy veřejného osvětlení. Je nutné 
pravidelně provádět odpovídající řez 
nebo stříhání, a to nejen s ohledem 
na šířku, ale i výšku průchozího pro-
filu (ideálně cca 2,5 metru – větve po 
dešti, natož pak pod sněhem mohou 
klesnout i o několik desítek centimet-
rů). Nejde jen o projev ohleduplnosti 
k sousedům a chodcům, ale i nutnou 
podmínku pro umožnění strojního 
úklidu komunikace. Také nezapomeň-
te, že ten, nad jehož pozemek vaše 
rostliny přesahují, je oprávněn vhod-
ným způsobem a ve vhodné roční do-
bě takové části rostlin (větve, kořeny) 
odstraňovat. A takový zákrok nemusí 
pak být vždy podle vašich představ... 

Bližší informace k výše uvede-
ným bodům rádi podáme na tel.: 
222 361 425, 222 361 426, ing.  No-
votný, R. Gebrtová, OSDŽP, Úřad MČ 
Praha-Suchdol. 

Milan Novotný,
vedoucí OSDŽP

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2010 – čtvrtek 9. září
zastávka (stanoviště) čas od - do:
1.  křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 1630 - 1650

5.  Suchdolské nám. (u pošty) 1700 - 1720

6.  Výhledské nám. (u transformátoru) 1730 - 1750

7.  ul. Hřebenová (u č. 16) 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská 1840 - 1900

Obsluze můžete odevzdávat tyto druhy odpadů:  baterie, akumulátory  nádoby 
od sprejů  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)  ředidla a bar-
vy  léky a teploměr  kyseliny a hydroxidy  lepidla a pryskyřice  detergen-
ty (odmašťovací přípravky)  fotochemikálie  pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)  zářivky a výbojky. Kromě mo-
bilního svozu lze nebezpečné odpady odevzdávat pouze ve Sběrných dvorech!

labut_0410.indd   5labut_0410.indd   5 1.9.2010   1:25:201.9.2010   1:25:20



S U C H D O L S K É  L I S T Y   4 / 2 0 1 06

z radnice

Ve dnech 15.–16. října 2010 se 
na území naší městské části Praha-
-Suchdol uskuteční volby do Zastu-
pitelstva městské části Praha-Such-
dol, Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a Senátu Parlamentu ČR.

Volební místnosti v budově Zá-
kladní školy M. Alše, Suchdol-
ská 360, v Praze-Suchdole budou 
otevřeny v pátek 15. října 2010 od 
14.00 hodin do 22.00 hod. a v so-
botu 16. října 2010 od 8.00 hod. do 
14.00 hodin.

Případné druhé kolo senátních 
voleb se bude konat v pátek 22. říj-
na 2010 od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 23. října od 8.00 do 
14.00 hodin.

Voličem pro volby do zastupitel-
stva městské části i zastupitelstva 
hl. m. Prahy je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci (městské části). 
Voličem je také státní občan jiné-
ho státu, jemuž právo volit přizná-

vá mezinárodní smlouva, je zde při-
hlášen k trvalému pobytu a pokud 
požádal o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České re-
publiky. Jde-li o cizince, prokáže se 
průkazem o povolení k pobytu.

Pokud se občané při některých 
z minulých voleb nechali zapsat 
v zahraničí do Zvláštního seznamu 
voličů zastupitelského úřadu ČR 
a chtějí ve dnech 15.–16. října 2010 
hlasovat ve volbách do zastupitel-
stev a do Senátu, které budou pro-
bíhat v naší městské části, je nut-
né, aby se z tohoto seznamu nechali 
vyškrtnout a potvrzení o vyškrtnu-
tí předložili úřadu naší městské čás-
ti, aby byli znovu zapsáni do stálého 
seznamu voličů. V opačném případě 
jim zákon hlasování neumožní.

Pro volby do Senátu může volič 
požádat o vydání voličského prů-

kazu. Tento průkaz pak opravňuje 
voliče hlasovat v některém z okrs-
ků v rámci volebního obvodu, ale 
nikoli už v jiném volebním obvo-
du, kde současně probíhají volby 
do Senátu.

Naše městská část patří do Voleb-
ního obvodu č. 25, který je tvořen 
převážnou většinou území městské 
části Praha 6 a dále územím městs-
kých částí Praha 17, Praha-Lysolaje, 
Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopa-
nina, Praha-Suchdol, Praha-Zličín.

Důležité upozornění
Prosíme všechny občany, aby si 

zkontrolovali své poštovní schrán-
ky a jejich označení. Protože obálky 
s volebními materiály jsou ve for-
mátu A3, budeme při jejich doručo-
vání mnohdy potřebovat i pomoc 
obyvatel jednotlivých domů či je-
jich sousedů. Předem děkujeme za 
pochopení.

 
Zuzana Kučerová, 

odbor vnitřní správy

Volby do zastupitelstev 
měst a obcí 15.–16.  října

 Erika Červenková  Jaroslav Dušek  Jaroslava Slavatová 
 Luboš Tichý  Josef Novák  Vladimír Jakl  Miroslav Šimek 
 Vlasta Schramová  Miloslav Fejfar  Josef Šidlo  Jana 

Francová  Marie Pencová  Marie Kostková  Jan Wawrosz 
 Jan Seltsam  Marie Burešová  Marie Fričová  Anna 

Rývová  Marie Bažantová  Marie Janková  Anna Dusová 
 Věra Pešková  Václav Vaněk  Oldřich Veselý  Anna 

Budínská  Gerhard Babulík  Josef Vitásek  Jiřina Prášková 
 Karel Kubec  Vilma Hubáčková  Marie Benešová  Hilda 

Hendrychová  Miloslav Soudek  Vilemína Smilková  Božena 
Kiliesová  Bronislava Cihlářová  Jaroslava Šlajsnová  Josefa 
Štrynclová  Milada Bínová  Vratislav Zima  Věra Sokolová 

 Jiřina Veldová  Marta Votrubová  Blanka Malátová 
 Jarmila Praibišová  Anna Vermachová  Věra Guthová 
 Václav Macháček  Marie Vovsová  Marie Berková  Marie 

Koutecká  Marie Pěkná  Marie Kynclová  Věra Třesková

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, 

kteří ve třetím čtvrtletí roku 2010 
slaví významné životní jubileum

 Městská část 
Praha-Suchdol 

přijme do pracovního poměru

pracovníka úklidu 
městské části – 
vedoucího 
pracovní čety.
 
Řidičský průkaz skupiny B E výhodou.
 
Informace u vedoucího OHSOM 
p. Korynty – tel. 222 361 421 nebo 
tajemnice úřadu Ing. Krulíkové – 
tel. 220 920 281. 
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Občanská demokratická strana
  1. Ing. Eva Stolařová, 43, ekonom, ODS
  2. Antonín Ptáček, 45, manager, ODS
  3. Václav Regner, 32, podnikatel, ODS
  4. Marek Bor, 34, manažer, ODS
  5. Michael Linx, 59, živnostník, ODS
  6. Mgr. Olga Borová, 67, důchodce, ODS
  7. Jan Víška, 32, sector manager, ODS
  8. Ludmila Heváková, 71, důchodkyně, ODS
  9. Ing. Petr Linx, 25, tax asisstant, ODS
10. Eva Jiranová, 44, učitelka hudby, ODS
11, Mgr. Daniela Linxová, 56, důchodkyně, ODS
12. Vítězslav Tomosz, 47, podnikatel, BEZPP
13. Ing. Pavel Jiran, 46, programátor, ODS
14. Štěpán Hevák, 66, školník ZŠ, ODS
15. Ing. Alena Miková, 55, manažer, ODS

Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová
  1. Václav Čížek, 67, důchodce, KDU-ČSL
  2. Erich Chalupa, 67, technik, BEZPP
  3. Petr Škácha, 37, programátor, BEZPP
  4. Ing. Roman Hrobský, 30, technik, BEZPP
  5. Ing. Josef Turek, CSc., 51, podnikatel, BEZPP
  6. Miroslav Nerad, 73, důchodce, BEZPP
  7. Václava Vacková, 42, účetní, BEZPP
  8. Doc. Ing. Boleslav Kadleček, 60, VŠ pedagog, KDU-ČSL
  9. Magdalena Turchichová, 50, zdravotní sestra, BEZPP
10. Ing. Antonín Nehyba, 57, chemik, BEZPP
11. Václav Špilar, 75, technik, BEZPP
12. Anna Špilarová, 71, důchodce, BEZPP
13. Ing. Svatava Cigánková, 51, úřednice, BEZPP
14. Alena Štěpánková, 56, živnostník, BEZPP
15. Petr Hasák, 65, elektromontér, BEZPP

BEZPP = bez politické příslušnosti

Česká strana socíálně demokratická
  1. Zdeněk Olejník, 54, ČSSD, OSVČ
  2. Mgr. Dagmar Milotová, 53, BEZPP, pedagog ZŠ
  3. Markéta Šípová, 41, ČSSD, administrativní prac.
  4. Marie Bažantová, 75, ČSSD, administrativní prac.
  5. Hana Pivoňková, 52, BEZPP, pedagog DDM
  6. Ing. Alexandra Petrová, CSc., 65, ČSSD, pedagog VŠ
  7. Miloslav Hotovec, 29, ČSSD, OSVČ
  8. Ing. Marianna Chillingsworth, 64, ČSSD, 

SSDS minister. zahraničí
  9. Václav Valenta, 33, BEZPP, OSVČ
10. Jitka Olejníková, 53, BEZPP, OSVČ
11. Jindřich Dvořák, 60, BEZPP, zaměstnanec pošty
12. Jaroslav Musil, 63, BEZPP, OSVČ
13. Miloš Král, 66, BEZPP , administrativní prac.
14. Pavla Valentová, 58, BEZPP, sociální pracovník
15. Marcela Šneková, 46, BEZPP, kosmetička

SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) –
sdružení nezávislých kandidátů
  1. Ing. Petr Hejl, 51, starosta, podnikatel, BEZPP
  2. Mgr. Karel Kuna, 40, IT konzultant, BEZPP
  3, Ing. Petr Hořejš, 50, středoškolský učitel, BEZPP
  4. Ing. Václav Vik, 49, energetik, BEZPP
  5. RNDr. Ludmila Knappová, 51, matematička, BEZPP
  6. Mgr. Marcela Blahnová, 61, učitelka ZŠ, BEZPP
  7. Ing. Jan Šefránek, 68, poradce ve stavebnictví, BEZPP
  8. Bc. Magdalena Doubková, 35, učitelka ZŠ, BEZPP
  9. Ing. Zdeněk Skála, 56, projektant, BEZPP
10. Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., 73, důchodce, BEZPP
11. Ing. Ondřej Umlauf, 31, podnikatel, BEZPP
12. Bc. Jitka Kafková, 35, zdravotní sestra, BEZPP
13. Ing. Josef Kůrka, 49, technik, BEZPP
14. Mgr. Marek Kreisl, 42, právník, BEZPP
15. Ing. Vladimír Hynek, CSc., 68, důchodce, BEZPP

Kandidátní listiny pro 
volby do Zastupitelstva 
MČ Praha-Suchdol

Městská část bude v sobotu 9. října od 10 hodin vítat suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů, nemůžeme získávat informace o narození dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se zú-
častnit se svými dětmi přihlášenými k trvalému pobytu v naší městské části slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na 
úřadě MČ do pátku 1. října. Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého 
bydliště, zákonný zástupce, e-mailové a telefonické spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě úřadu (kancelář 
106 v 1. patře) nebo je zaslat na e-mailovou adresu: z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vy-
jadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení.

Věra Štěpánková, zástupkyně starosty

Nejbližší vítání občánků již začátkem října!
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mohlo by Vás zajímat

5. Žádost o povolení 
ke kácení dřevin 

Tuto žádost dle § 8 odst. 3 vyhláš-
ky MŽP č. 395/1992, ve znění poz-
dějších přepisů, podává vlastník po-
zemku či nájemce se souhlasem 
vlastníka pozemku, na kterém dře-
viny rostou. Tato povinnost se vzta-
huje jak na fyzickou, tak právnickou 
osobu vlastníka nebo nájemce.

Povolení ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les za předpokladu, že ty-
to nejsou významným krajinným prv-
kem a jsou splněny ostatní podmínky 
stanovené zákonem a jinými právní-
mi předpisy (nejde o památný strom, 
zvláště chráněný druh rostliny a ne-
bude negativně změněn krajinný ráz), 
se nevyžaduje pro stromy o obvodu 
kmene do 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí nebo souvislé keřo-
vé porosty do celkové plochy 40 m2.
Žádost musí obsahovat: 

 jméno a adresu žadatele 
  doložení vlastnického či nájemního 
vztahu žadatele k pozemkům a dře-
vinám 

  specifikace dřevin, které mají být 
káceny, zejména jejich druh, počet, 
velikost plochy keřů včetně situač-
ního nákresu (lze uvést i z druhé 
strany žádosti)

  udání obvodu kmene stromu ve výš-
ce 130 cm nad zemí 

 zdůvodnění žádosti.

(Příklad základního textu žádosti: 
Žádám Vás o vydání povolení ke ká-
cení dřeviny rostoucí na pozemku 
parc. č. ….. v k. ú. Suchdol ……, jehož 
jsem vlastníkem a který je zapsán 
v katastru nemovitostí na LV ……, ve-
deném Katastrálním úřadem pro hlav-
ní město Prahu, katastrální pracoviště 
Praha. Konkrétně se jedná o pokácení 
………… o obvodu kmene … cm (měřeno 
ve výšce 130 cm nad zemí). Důvodem 
mojí žádosti je ………………. )

Kácení dřevin rostoucích mimo les 
se provádí zpravidla v období jejich 
vegetačního klidu. K tomu přihlíží or-
gán ochrany přírody při vydávání po-
volení ke kácení dřevin.

U tzv. havarijního kácení je mož-
né podat orgánu ochrany přírody nej-
později 15 dní po provedení kácení 
oznámení o kácení dřevin rostoucích 
mimo les, ale tento případ se týká vý-
hradně bezprostředně hrozících dře-
vin – např. stromů nahnutých po vich-
řici, částečně vyvrácených.

6. Žádost o povolení změny 
jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fy-
zické osobě pouze na základě její žá-
dosti, případně žádosti jejích zákon-
ných zástupců. Změnu příjmení lze 
povolit, jde-li o příjmení hanlivé, směš-
né nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména nebo příjmení se ne-
povolí, jestliže by změna byla v rozpo-
ru s potřebami a zájmy nezletilého. 
Stejně tak se změna jména nepovolí, 
žádá-li fyzická osoba mužského pohla-
ví o změnu na jméno ženské, nebo na-
opak, žádá-li o změnu jména na jmé-
no zkomolené, zdrobněné, domácké 
nebo na jméno, které má žijící souro-
zenec společných rodičů. Vzniknou-li 
pochybnosti o správné pravopisné po-
době jména, je žadatel povinen před-
ložit doklad vydaný znalcem.

Žádost o povolení změny jména 
nebo příjmení se podává u matriční-
ho úřadu, v jehož správním obvodu 
je žadatel přihlášen k trvalému poby-
tu, u nezletilých dětí rozhoduje mat-
riční úřad v místě trvalého pobytu dí-
těte. Pokud žadatel nemá na území 
ČR trvalý pobyt, je příslušný k pro-
jednání žádosti matriční úřad podle 
místa posledního trvalého pobytu na 
území ČR. Ve věci těchto žádostí mů-
že jednat fyzická osoba nebo zákon-
ný zástupce fyzické osoby, která je ob-
čanem ČR nebo cizincem, který má 
povolen trvalý pobyt na území ČR.

Žádost o povolení změny jména ne-
bo příjmení, jejíž formulář není přede-
psán, musí obsahovat:

 jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, popřípadě rodné příjmení, 
datum a místo narození, případně 
datum a místo uzavření manželství 
žadatele

 rodné číslo 
 místo trvalého pobytu žadatele, 

popřípadě nezletilého dítěte – jméno 
a adresu – jméno a adresu žadatele

 jméno, popřípadě jména nebo 
příjmení, které si žadatel zvolil 
 jméno a adresu žadatele, dále po-

případě jména, příjmení, popřípadě 
rodné příjmení, datum a místo naro-
zení manžela, popřípadě nezletilých 
dětí, vztahuje-li se změna jména ne-
bo příjmení i na tyto fyzické osoby 

 údaj o státním občanství žadate-
le nebo nezletilého dítěte 

 zdůvodnění žádosti
K žádosti musí být přiloženy dokla-

dy, a to rodný list (popřípadě oddací 
list) žadatele, nebo nezletilého dítěte, 
jde-li o osoby rozvedené, pravomocný 
rozsudek o rozvodu manželství,jde-li 
o osoby ovdovělé, úmrtní list, doklad 
o místu trvalého pobytu na území 
ČR, doklad o státním občanství, sou-
hlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li 
o změnu jejího jména nebo příjmení.

K žádosti o povolení změny jmé-
na nebo příjmení nezletilého dítěte 
musí být dále přiložen písemný sou-
hlas druhého rodiče nebo pravomoc-
né rozhodnutí soudu nahrazující ten-
to souhlas.

Správní poplatek za podání žádosti 
činí 100 Kč při změně příjmení hanli-
vého, výstředního, směšného, zkomo-
leného, cizojazyčného nebo na dřívěj-
ší příjmení nebo za povolení změny 
příjmení dítěte svěřeného do náhrad-
ní rodinné péče na příjmení poručníka 
nebo pěstouna, na společné příjme-
ní poručníků nebo pěstounů. Správ-
ní poplatek 1000 Kč se platí u změny 
jména nebo příjmení v ostatních pří-
padech. Například za změnu příjme-
ní více nezletilých dětí téhož rodiče se 
vybírá jen jeden poplatek

Žádost je vyřizována ve lhůtě 30, 
u složitých případů 60 dnů a po právní 
moci rozhodnutí o povole-
ní změny jména je nutno 
požádat o vydání nového 
občanského průkazu.

JUDr. Zlata Kohoutová

Jaká povolení 
potřebujete II.
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ze suchdolských škol

Slavnostní otevření knihovny po rekonstrukci se 
uskuteční ve čtvrtek 16. září od 17 hod. V rámci otevře-
ní uvidíte nejen zajímavý program, ale budete si moci 
odnést vybrané vyřazené knihy za symbolickou 1 Kč. 

Upravili jsme půjčovní dobu, nově budeme mít ote-
vřeno i ve čtvrtek od 12 do 15 hod.

Zvětšili jsme hernu pro děti, které u nás mohou trá-
vit volný čas četbou nebo hraním nejrůznějších her.

Nově budou v prostorách knihovny probíhat pro-
mítání z cyklu Klub náročného diváka a také podzim-
ní a zimní bleší trhy.

Na 26. října připravujeme setkání s hlasatelkou Ka-
milou Moučkovou a spisovatelkou Petrou Braunovou, 
která napsala o Kamile Moučkové vynikající knihu 
s názvem Nejsem žádná lvice.

Na všechny naše stávající i nové čtenáře 
se opět těšíme a doufáme, že budou vzhle-
dem knihovny příjemně překvapeni.

Ivana Tvarohová

Co nového 
v knihovně

Ve školce po celý rok 
jako na rozkvetlé louce

Léto už se loučí, ale školky a ško-
ly se vítají se svými dětičkami a žáč-
ky. Každé školské zařízení využívá 
letních prázdnin k různým opravám 
a zvláště k vylepšení interiérů. Neji-
nak tomu bylo i v naší mateřince. 

V červenci malíři školku vymalo-
vali a v srpnu přišla se svými štětci 
a barvami paní Šonská. Pod jejíma 
šikovnýma rukama se chodba po-
stupně proměnila v rozkvetlou lou-
ku. Najednou se cesta do patra sta-
la příjemným dobrodružstvím. Jdete 
a koukáte – jo, tamhle si to vykraču-
je stonožka, tuhle zpoza listů bod-
láku vykukuje hlemýžď, na pampe-
liškách si včelky sbírají další zásoby 
na výrobu medu a nad tou barev-
nou krásou lítají motýlci. Člověk úpl-
ně zapomíná, cože to vlastně chtěl? 
Zastavíte se na posledním schodu 
nahoře, otočíte se – ó, to se rozeví-
rá úplně nový pohled. Najednou má-
te touhu létat. Být tak tím motýlem 
a prolétnout se nad tou pestrobarev-
nou nádherou, slyšet ten šum a cvr-
kot a cítit tu vůni! Schod po schodu 
objevujete nový svět – prstem hladí-
te berušku i hovnivála a říkáte si: TO 
JE KRÁSY NA SVĚTĚ!

Všichni dospěláci jsme setkáním 
s těmi maličkými obyvateli naší pla-
nety okouzleni. Věříme, že si i děti 
budou přát být tím či oním brouč-
kem, že i ony budou chtít vzlétnout 
a jen tak se vznášet – alespoň na 
chvíli pod zavřenými víčky. 

Chcete-li i vy snít, přijďte, jste na 
naší rozkvetlé louce vítáni. A to po 
celý rok! Díky, paní Šonská! 

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

 
Po rekonstrukci 
Vás zveme 
na slavnostní 
otevření
 

Místní veřejné 
knihovny 
ve čtvrtek 16. září 2010 
v 17.00 hodin

Rekonstrukce se uskutečnila
za přispění Letiště Praha, a.s.
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Během prázdnin se do naší školky 
nastěhovalo sluníčko a měsíček. Je to 
dílo paní malířky a ilustrátorky Mar-
cely Alfonsové. Sluníčko namalova-
la na venkovní zeď budovy Medvídků 
a Broučků, měsíček na budovu  Myš-
áků a Koťátek. Budeme se tak všich-
ni lépe orientovat. Postupně namaluje 
obrázky s dětskou tématikou na vnitř-
ní i venkovní zdi. Tento úkol nám zů-
stal ještě z loňského roku. Vzhledem 
k náročnosti provedení venkovních 
kreseb v návaznosti na počasí a čas 
paní malířky se tento projekt protáh-
ne na několik let.

Co se podařilo? V rámci zkvalitnění 
a modernizace výuky v mateřské ško-
le jsme z grantu od MČ Praha-Such-
dol vybudovali počítačovou a inter-
netovou síť do všech 4 tříd. Děti tak 

budou moci v odpoledních chvilkách 
nebo za nepříznivého počasí plnit růz-
né úkoly naučných her pro předškol-
ní děti. Učitelé budou moci využívat 
počítače pro přípravy, plánování, di-
agnostiku a hodnocení své pedago-
gické práce. Budou mít možnost vy-
hledávat na internetu další zajímavé 
materiály pro výuku. Při nepříznivém 
počasí se budou moci aktuálně infor-
movat o stavu ovzduší – zda je možné 
být s dětmi venku. Také jsme v průbě-
hu prázdnin dokončili výměnu nábyt-
ku ve zbývajících dvou třídách. Máme 
tak již všude nový, moderní  náby-
tek, opravené a natřené dveře a zá-
rubně. Celá školka je teď krásná, čistá, 
voňavá. Těsně před prázdninami do-
šlo k velké rekonstrukci venkovního 
osvětlení v celém areálu školky. Má-

me také opravený chodník v ulici Ga-
garinova, tak už budou děti chodit do 
školky bezpečně. Na zahradě jsme ce-
lé léto poctivě zalévali nově vysazené 
stromy a keře, které se nám podařilo 
získat z grantu od Letiště Praha, a. s. 
Zdá se, že červencová sucha všechny 
stromy přežily. Těšíme se na podzim 
na malé kaštany a barevné listí z javo-
rů a dalších stromů. U všech zahrad-
ních herních prvků, stolů a laviček 
jsme poopravili nátěry. Nad pískoviš-
tě jsme nechali nainstalovat sluneč-
ní clony, aby byly děti v létě chráně-
né před sluncem. Změnilo se toho ve 
školce opravdu hodně.

A co nás čeká? V nejbližší době ná-
kup a montáž tělocvičného nářadí 
a náčiní, pořízení velkých stavebnic ur-
čených ke cvičení a prolézání. Finance 
jsme také získali z úspěšně sepsaného 
grantu od MČ Praha-Suchdol. Chceme 
dětem zajistit větší možnost spontán-
ního pohybu i v zimním období, kdy 
nemohou plně využívat herních prvků 
na zahradě naší školky. Ve školním ro-
ce 2010/2011 nás čeká spousta pes-
trých a zajímavých aktivit a akcí pro 
děti i rodiče, o kterých vás budeme 
průběžně informovat.

Přeji všem stávajícím i 34 no-
vým dětem, rodičům a všem zaměst-
nancům školky úspěšný školní rok 
2010/2011.

Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Školka Gagarinova 
po prázdninách

TJ SOKOL SUCHDOL – ODDÍL RODIČE A DĚTI
Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let začíná 7. září 2010 a koná se pra-
videlně už 14 let každé úterý od 16 do 17 hodin v sokolovně ve velké 
tělocvičně. Členské a oddílové příspěvky se platí na začátku školního a na 
začátku kalendářního roku ve výši 400 Kč za 1 rodiče (prarodiče) a 1 dítě, 
za každé další dítě 100 Kč.
V každé hodině hrají děti i rodiče pohybové hry, tancují, zpívají, cvičí s ná-
činím a na nářadí, rozvíjejí své dovednosti a učí se relaxovat. V prosinci 
nás čeká Mikuláš a v červnu karneval. Během celého cvičení je kladen 
velký důraz na bezpečnost a jsou vyřazeny všechny nevhodné a zakázané 
cviky pro děti této věkové skupiny. Cvičení vede cvičitelka II. třídy a za 
děti zodpovídají rodiče. Těšíme se na vás a na naše úterky v sokolovně!

Michaela Haluzová
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Hoří! Čistá kvarta výstražně křičí 
do ulic. Slušní řidiči i chodci ochotně 
uhýbají červeným vozům. Dobře vědí, 
že jedou pomáhat. 

Bližnímu k ochraně, vlasti ku cti. 
Tak zní moudrý nápis na vlajce zdejší-
ho hasičského sboru. Dožít se 120 let, 
to je obdivuhodné. Sbor dobrovol-
ných hasičů v Praze-Suchdole letos 
slaví toto významné výročí ne však ja-
ko unavený stařešina, ale v plné síle.

Víme, jak proti požáru zabezpe-
čit svůj dům či byt? Máme ve svém 
autě správný hasicí přístroj? Fungu-
jí opravdu všechny požární hlásiče? 
Máme jasno, kde jsou nejbližší hyd-
ranty? Oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán. Zajímá nás dostatečně, jak se 
chovat v případě požáru? Mělo by. 

Důležitost požární prevence a ne-
formálního kontaktu hasičů s veřej-
ností ocenili mnozí suchdolští obča-
né svou účastí na červnové přehlíd-
ce historické techniky hasičské i vo-
jenské. Spatřili také ukázky práce zá-
chranných složek. Hasičský den přilá-
kal různými atrakcemi i děti. Mezi ni-
mi byla též dvanáctiletá Míša Ponke-
ová, žákyně ZŠ M. Alše: „Moc se mi 
to líbilo. Nejhezčí byla pěna, ve které 
bylo hodně dětí. S kámoškami jsme 
si tam koupily héliové balónky. Pěk-
né bylo i vojenské auto, které nás vo-
zilo po Suchdole. Sledovali jsme také 
bouračku, jak hasiči vyřezávali dve-

ře u auta a dostali lidi ven. Je to prá-
ce pro chlapy. Hasič musí být silný 
a odvážný.“

Právě děti je třeba aktivně vychová-
vat k požární ochraně. Moderní tech-
nika zvládne leccos, ovšem bez prů-
běžného doplňování sboru kvalit-
ní hasičským dorostem zůstane bez-
mocná. Milan Kučera, velitel suchdol-
ského sboru, o tom ví své…

Víte, že 
  existuje celá řada hasičských spor-
tů (např. liga v požárním útoku i li-
ga ve výstupu na věž)?

  v sobotu 2. října 2010 pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů Praha-Such-

dol Memoriál Františka Malého 
(SUCHDOLSKÝ POHÁR) v požár-
ním útoku?

  hasiči neřeší jen požáry, ale po-
skytují i speciální technickou po-
moc např. lékařům? (už jste někdy 
chtěli z masivně oteklého prstu se-
jmout těsný prstýnek?)

  předmětem sběratelské vášně 
mohou být i historické předmě-
ty s hasičskou tématikou (hasič-
ská výzbroj, výstroj, přilby, opasky 
a odznaky)?

  jednou z nejčastějších příčin požá-
ru je lidská nedbalost?

Dagmar Milotová

Je to práce pro chlapy, 
tvrdí dvanáctiletá Míša

mohlo by Vás zajímat

Výjezdy jednotky sboru:

 6. května 19.02–20.34 čerpání, ul. Internacionální
 13. května 14.41–15.50 smývání vozovky, ul. Dvorská  
 3. června 11.07–11.18 olej na vozovce, ul. K Mírám
 8. června 21.11–00.15 čerpání, K Dubovému mlýnu, Praha 6
 15. června 18.49–22.54 požár teskoobjektu, Běžecká, Praha 6 - Strahov
 25. června 17.03–17.59 dopravní nehoda, U Myslivny
 17. července 09.40–18.40 hotovost na zbrojnici 
 1. srpna 05.47–06.17 požár kontejneru, Suchdolská ul.
 2. srpna 15.02–16.20 požár obilí, Roztoky, Praha-západ
 8. srpna 17.00–19.00 pytlování písku
 16. srpna 00.07–05.30 spadlý strom, Nikoly Tesly, Praha 6

Milan Kučera, tel. 606 232 074, velitel SDH Praha-Suchdol

co jste, hasiči, co jste dělali…?

http://hasici.praha-suchdol.cz

foto: M. Kučerová
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co se dělo

Po přípravách, které trvaly té-
měř celý rok, nastal den D. V pátek 
4. června navečer se konala slav-
nostní schůze, a to za přítomnos-
ti zástupců Sdružení hasičů ČMS, 
Městského sdružení hasičů Praha, 
okolních sborů, Společenstva ko-
miníků, a dále zástupců TJ Slavoj 
Suchdol, Občanského sdružení Bet-
lém, zastupitelů MČ Praha-Suchdol 
a dalších hostů.

Slavnostní schůzi zahájil staros-
ta SDH přivítáním všech přítom-
ných a uctěním památky zesnulých 
členů sboru. Poté kronikářka v krát-
kosti všechny seznámila s  historií 
uplynulých 120 let. Dalším bodem 
programu bylo ocenění práce jed-
notlivců i SDH. Za svou dlouholetou 
obětavou práci obdržel sbor stuhy 
na svůj spolkový prapor od Sdružení 
hasičů ČMS, Společenstva kominíků 
a od městské části Praha-Suchdol. 
Následoval akt neméně slavnostní. 
Za svou dlouholetou činnost převza-
lo ocenění několik členů sboru. Po-

děkování za dlouholetou spoluprá-
ci s naším sborem převzal bývalý 
starosta MSH Praha a bývalý velitel 
SDH Lysolaje. Nejkrásnější oceně-
ní od své rodiny z rukou svého vnu-
ka převzal velitel sboru Milan Kuče-
ra jako poděkování za dlouholetou 
práci u sboru dobrovolných i profe-
sionálních hasičů a příležitosti vý-
znamného životního jubilea.

Poté následovala diskuse, ve kte-
ré byla oceněna dlouholetá hasič-
ská činnost, která vždy byla a je vel-
kým přínosem pro společnost a také 
pro širokou veřejnost v naší měst-
ské části, ale i širokém okolí. Na zá-
věr bylo připraveno malé pohoštění 
a probíhalo přátelské popovídání.

Druhý den v sobotu se konal na 
Suchdolském náměstí Den s hasiči. 
Celá akce byla odstartována hned 
ráno v 9 hodin u bývalé hasičské 
zbrojnice na Starém Suchdole. Od-
tud se vydal průvod za doprovodu 
dechovky směrem k základní škole, 

kde byla položena kytice u pomní-
ku padlých a dál průvod pokračoval 
na Suchdolské náměstí. Tam bylo od 
časného rána také živo. Sjížděla se 
nejrůznější technika, stavěly stán-
ky s občerstvením, připravovaly se 
hry pro děti. Kolem půl jedenácté za 
zvuků muziky dorazil na místo prů-
vod a program mohl začít.

Co jsme zde mohli uvidět? Vojen-
skou techniku, kterou děti, ale i do-
spělí prozkoumávali snad centimetr 
po centimetru, soudobou i minulou 
hasičskou techniku, rádiem řízené 
modely aut, skákací hrad, který byl 
v obležení dětí po celý den, živého 
koníka, který trpělivě vozil zájem-
ce na svém hřbetě, různé hry pro 
ty nejmenší i ty trošku odrostlej-
ší. K tomu všemu nám krásně k po-
slechu hrála a zpívala Mělničanka. 
Následovaly ukázky práce záchra-
nářů. Mohli jsme vidět hašení po-
mocí hasicího přístroje, jak vypadá 
protižárový a protichemický oblek, 
jak se zvedá těžký vojenský obrně-

Dobrovolní hasiči v Praze   

foto: M. Kučerová
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nec pomocí nafukovacích vaků, jak 
se vystříhává zraněná osoba z hava-
rovaného vozidla pomocí hydraulic-
kého zařízení, či se porozhlédnout 
po Suchdole z ptačí perspektivy 
z hasičské plošiny. Také jsme moh-
li sledovat práci myslivců a jejich 
čtyřnohých pomocníků při vyhle-
dávání raněné zvěře, ba dokonce 
i opeřené dravce. Když už těch zá-
žitků bylo až až, odpočinuli a za-
vzpomínali jsme si při překrásném 
hudebním vystoupení mladých hu-
debníků z Horáčkova swing orches-
tru. A věřte, že poslouchali a ani 
nedutali jak mladí, tak ti dříve na-
rození. No a potom se pomalu za-
čalo náměstí vyklízet a připravovat 
to, na co se děti těší celý rok, na pě-
nu. Než by se kdo nadál, desítky dě-
tí byly připravené naskákat do hory 
bílého nadělení a za neutuchajícího 
smíchu a vřískání pobíhaly v parku 
jak sněhuláci a to vše za překrásné-
ho teplého slunečného počasí.

Když se setmělo, bylo pro všechny 
připraveno ještě jedno veliké překva-
pení. Kolem půl desáté se na náměs-
tí opět začali trousit postavy a po-
stavičky a nad náměstím se rozzářil 
kouzelný barevný ohňostroj. Všich-
ni, kdo tady v tu chvíli byli, potles-
kem poděkovali všem hasičům za 
krásně prožitý den.

Že se Den s hasiči opravdu vyda-
řil, bylo vidět na spokojených tvá-
řích malých capartů, ale i dospělá-

ků. Ale aby se to vše povedlo, věřte, 
že nám to dalo všem hodně práce. 
Na tomto místě proto musíme po-
děkovat těm, kteří nám pomohli ra-
dou, pomocnou rukou, či materiál-
ní pomocí. Dovolte nám, abychom 
tedy poděkovali zejména městské 
části Praha-Suchdol za poskytnutí 
náměstí a finanční podporu, přísluš-
níkům HZS hl. m. Prahy i hasičům 
HZS Správy železniční dopravní ces-
ty, dobrovolným hasičům z Lysolaj, 
Řep, Radotína, Hostivice a Roztok, 
JUDr. Křenovi, který dovezl vojen-
skou techniku, panu Trnkovi a jeho 
koníkovi, obchodní zástupkyni Čes-
komoravské stavební spořitelny Bc. 
Krausové za obstarání skákacího 

hradu, firmě Prokos, která zapůjčila 
odtahovou techniku, Mysliveckému 
sdružení Hubertus a jejich pomoc-
níkům a také šikovným modelářům. 
Dále velké poděkování patří zdravot-
ní sestřičce Janě Šrámkové, která po 
celý den byla připravena poskytnout 
pomoc všem, kteří by to potřebo-
vali. Samozřejmě poděkovat se slu-
ší také strážníkům městské policie, 
kteří na celou akci dohlíželi, Doprav-
nímu podniku Praha za odklon au-
tobusové dopravy, ale také obyvate-
lům domů na náměstí, kteří uvolnili 
parkoviště před domy, abychom mě-
li kde vystavit hasičskou techniku. 
Děkujeme.

Zuzana Kučerová

co se dělo

  Suchdole oslavili 120 let

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol

srdečně zve na

Memoriál Františka Malého
v požárním útoku
sobota 2. října 2010 od 19 hod. 
na Suchdolském náměstí

http://hasici.praha-suchdol.cz

foto: M. Kučerová
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Alternativa pro rodiče, kteří nemohou sehnat místo 
pro své dítě v MŠ.
Obsah projektu 
Obsah projektu vychází z Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání. Maximální počet dětí 
v jedné skupině je 10. Děti povede vždy dvojice zkušených 
a kvalifikovaných pedagogů. Výchovně-vzdělávací progra-
my CPD budou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí 
prostřednictvím různých výchovných částí programů (hu-
dební, výtvarné, rétorické, pohybové, jazykové), které se 
budou opakovat podle předem dané týdenní skladby. 

Denní program: 
 8.00–9.00 příchod dětí, volná hra 
 9.00–9.15 ranní kruh, přivítání, povídání, pohybové 

cvičení 
 9.15–9.30 přechod na druhé pracoviště 
 9.30–10.15  1. programový blok (dle týdenního plánu)
 10.15–10.30 svačinka (každé dítě má svoji svačinku 

včetně pití dle zvyklostí a uvážení rodičů) 
10.30 –11.15 2. programový blok (dle týdenního plánu) 
 11.15–12.00 pobyt venku 
 12.00–12.30 individuální hra, odpočinek
 12.30–13.00 odchod dětí 

Příklady programových bloků záj mového vzdělávání: 
Rozumová výchova: rozvoj logického myšlení, pozornos-
ti, paměti, vnímání, prodlužování doby soustředění. Práce 
s grafickými listy, hry, rébusy, rozvoj grafomotoriky. Indivi-
duální péče v oblastech, ve kterých má dítě problémy. 
Jazyková výchova: poslech a vyprávění pohádek, uče-
ní básniček, hraní divadélka, hra se slovíčky, hádanky, 
vymýšlení příběhů. 

Výtvarná výchova: kreslení, malování, modelování, prá-
ce s papírem (stříhání, lepení, skládání). Ve výtvarných 
činnostech se dítě učí vnímat barvy, tvar, prostor, zvládá 
jednotlivé tahy (kruh-sluníčko, rovné čára-domeček, vl-
novky-moře) a připravuje se na psaní. Výtvarné činnosti 
rozvíjejí smysl pro krásu, představivost. 
Hudební výchova: zpívání, tančení, poslech hudby 
a dokonce i hra na hudební nástroje (Orffovy nástroje). 
Hudební činnosti mají nezastupitelnou úlohu v rozvoji 
sluchového vnímání. Čím lépe dítě rozeznává jednotli-
vé tóny, tím také lépe rozeznává jednotlivé hlásky v ře-
či a snadněji si osvojuje mateřský jazyk. Ve spojení s po-
hybem hudba uvolňuje celkové psychické napětí, vytváří 
optimistickou náladu. 
Tělesná výchova: cvičení (skákání, běhání, lezení, tan-
čení, pohybové hry). Cvičením se rozvíjí a zpřesňují jed-
notlivé pohyby, správné zvládnutí hrubé motoriky je 
předpokladem zvládnutí jemné motoriky – psaní. 

Cena: denní 100 Kč, měsíční 850 Kč
Věk: 3–6 roků
Kdy: po-pá od 8.00 do 13.00 hodin
Kde: detašované pracoviště DDM Gagarinova ul. čp. 
1103, Praha 6 – Suchdol, tel. 220 921 346.
Nástup všech dětí do „CPD DDM“ je vždy od 8.00 do 
9.00 hodin na našem detašovaném pracovišti „KLUB 
DDM“ Stehlíkova ul. čp. 928, Praha 6 – Suchdol. Tel. 
220 920 936.

Od 1. září 2010 bude opět pokračovat „CPD DDM“ 
v normálním režimu. Jsem rád, že Vám můžeme nabíd-
nout naši alternativu pro Vaše předškolní děti. 

Roman Benýšek, Dům dětí a mládeže

Centrum pro předškolní 
děti (CPD) v DDM

Kurz Příprava na narození dítěte a rodičovství 
v Praze-Suchdole, Penzion Horizont, Na Vrchmezí 8 

Cyklus 6 lekcí od 30. září 2010, 
čtvrtek 17.30 až 19.30 hod., 
možnost též individuální přípravy. 

Témata: průběh porodu, porodní péče 
matce a dítěti přátelská – podpořená 
výzkumem, porodní plán, úlevové 
prostředky, kojení, šestinedělí, atd. 

Těší se na vás Vlasta Jirásková, lektorka předporodní přípravy a dula. 

 www.porody.net | Informace a přihlášky na 602 747 065 | info@porody.net

• Ženy získají důvěru ve svoji přirozenou schopnost rodit. 
• Partneři se dozvědí, jak mohou rodící ženě pomoci. 
• Možnost shlédnout filmy.
•  Kurzu je možno se zúčastnit i na počátku těhotenství 

nebo při plánování miminka. 
• Stejná cena pro ženy i dvojice.
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Pro suchdolské maminky s dětmi 
se již stalo dobrým zvykem setkávat 
se v Mateřském klubu Rybička. Ve své 
čtvrté sezóně klub přichází s několika 
novinkami.

Delfínci poplují bez rodičů
Pondělky a čtvrtky dopoledne bu-

dou patřit největší letošní novince, 
kroužku Delfínci, pro děti bez účasti 
rodičů. 

Kroužek je koncipován pro děti 
ve věku 3–6 let, součástí dopolední-
ho programu je výuka angličtiny, po-
hybové a výtvarné aktivity i vycház-
ka. Lektoři s pedagogickým vzděláním  
pomohou dětem osamostatnit se od 
rodičů a včlenit se do kolektivu svých 
vrstevníků. Děti získají nové zážitky, 
užijí si spousty legrace a maminky si 
budou moci něco samostatně zařídit.

Více informací a přihlášku vám po-
skytne koordinátorka a hlavní peda-
gog projektu Delfínci Kamila Šímová 
(e-mail: kaka.simova@seznam.cz, tel.: 
606 083 542).

Narozeniny bez stresu…
Další zajímavou novinkou pro ro-

diny, které Klub Rybička navštěvu-
jí, je možnost pořádání narozenino-
vých a rodinných oslav v Mateřském 
klubu. Velkorysé prostory nabízí ši-
roké zázemí od herny s hračkami 
přes klubovou místnost a tělocvičnu 

až po kuchyňku. Děti si oslavu jistě 
mnohem více užijí s neokoukanými 
hračkami a rodiče si nebudou muset 
dělat starosti s tím, jak se jim domů 
vejdou všichni jejich malí hosté. Re-
zervaci zajišťuje Katka Červenclová 
(e-mail: kacerv@centrum.cz, tel.: 
608 407 655).

Jak unavit batolata?
V minulém roce byl nejvíce navště-

vován úterní kroužek Hvězdičky pro 
rodiče s dětmi ve věku 1–2 roky. Či-
lým batolatům budou i letos připravo-
vat Pavla Albrechtová a Růžena Bed-
nářová pohádku s maňásky, říkanky 
a výtvarné hrátky.

Kam se sourozenci 
různého věku?

Středeční dopoledne bude patřit 
právě rodinám, které kromě starší-
ho potomka (cca 2–3 roky) mají ještě 
miminko. Souběžně budou probíhat 
dva kroužky: Žabky a Pulci. Zatímco 
se lektorky budou věnovat starším dě-
tem, maminky si budou moci užívat 
svá miminka. Program povede Lucie 
Poláková a Zuzana Luftová a o starší 
sourozence se postará Ilona Čižinská 
a Lenka Jeníčková.

Pro tvořivé šikuly…
Ve čtvrtek dopoledne mohou rodi-

če s dětmi od dvou let navštěvovat 

výtvarně zaměřený kroužek Želvičky,
který povede Zuzana Krumpholcoá. 
Z každé návštěvy si děti odnesou 
domů zajímavý výrobek a seznámí se 
s výtvarnými technikami.

Něco pro dospělé…
Ani v novém školním roce nebudou 

chybět aktivity pro samotné rodiče, 
jako je cvičení pilates, kurzy anglič-
tiny s možností hlídání dětí, večerní 
výtvarné dílny Zuzany Krumpholcové 
a také Mamakluby – přátelská setkání 
rodičů nad různými tématy. V průbě-
hu roku se budou konat zajímavé 
přednášky s odborníky z různých od-
větví a chybět nebudou ani jednorá-
zové akce pro celou rodinu. Na pod-
zim se můžete těšit na Kurz první po-
moci zážitkovou metodou zaměřený 
právě úrazy malých dětí.

Přijďte se podívat na den otevře-
ných dveří 1. září od 9.30 v Mateř-
ském klubu Rybička, Roztocká 5/44, 
Praha 6 - Dolní Sedlec. Setkáte se zde 
s lektory, můžete si prohlédnout pro-
story klubu, a navíc pro děti bude při-
praven program a překvapení!

Více informací najdete na strán-
kách www.klubrybicka.blog.cz. 

 Jitka Kafková
e-mail: klubrybicka@centrum.cz 

tel.: 603 461 893

Nový školní rok 
s Rybičkou
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Z pravidel vybíráme:
Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 a prodejní 

místo musí opustit nejpozději ve 12.30 hod. Každý prodávající si 
sám zajistí „prodejní místo“. Předmětem nabídky může být jaká-
koliv věc, která nepodléhá zkáze a jejíž obchodování není omezeno jiným zákonem, namátkou – staré 
knihy, ošacení, přebytky ze zahrádek. Při nabídce zvířat přinést pouze fotografii na ukázku. Nemohou 
být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové výrobky, pornografie, léky, drogy, 
jedy, živá zvířata, zbraně, pyrotechnika a jiné předměty, jejichž směňování je omezeno zákonem.

V případě mimořádných okolností může být akce předčasně ukončena či zrušena. Úplné znění pravi-
del je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

SUCHDOLSKÝ 
BLEŠÁK
sobota 18. září – Suchdolské náměstí
sobota 16. října – knihovna (areál ZŠ)
vždy 10–12 hodin

v pondělí 20. září od 19 hodin 
v knihovně
JÁ, MOJE 
ROMSKÁ RODINA 
A WOODY ALLEN
Laura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min.

Málokdy se začínající filmařce poštěstí natočit 
tak kvalitní a svěží dokumentární debut, jako se 
to podařilo devatenáctileté Romce Lauře Halilovi-
cové. S malou ruční kamerou dokumentuje historii 
a hlavně současnost své rodiny, která přišla do Itálie 
koncem šedesátých let z Bosny a Hercegoviny. Na rozdíl 
od Laury řada jejích příbuzných včetně rázovité babičky 
stále kočuje v karavanech. Z nenávistných reakcí místních 
obyvatel a přístupu státních úřadů je ale zřejmé, že tomuto 
nomádskému způsobu života v Evropě, natož v Berlus-
coniho Itálii, již odzvonilo. Úsměvný a filmařsky překvapivě 
invenční snímek s výbornou hudbou nabízí pohled na 
romskou komunitu z netradičního úhlu pohledu - z jejího 
samého středu. Sama autorka pak vtipně vstupuje do děje 
v momentě, kdy ji rodina nutí se vdát, což ona odmítá. 
Jejím snem je stát se filmovou režisérkou. Talent k tomu 
rozhodně má. Jen kdyby ještě Woody Allen odpověděl na 
její dopisy?

Dokumentární filmy byly zapůjčeny 
z filmového archivu Jeden svět společnosti 
Člověk v tísni. Vstup volný. 

v pondělí 18. října od 19 hodin 
v knihovně
ZEMŘÍT 

UKAMENOVÁNÍM
Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kaze-

mi / Iran, Netherlands / 2009 / 73 min.

Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu 
dostat ženy a někdy i muži, kteří se provinili 
cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeo-
braně. Advokátka Šadi Sadrová, novinářka 

Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží 
pomáhat těm, které byly odsouzeny k tomuto nehumán-
nímu, ponižujícímu a velmi bolestivému způsobu popravy. 
Jejich práce je však obtížná - sesbírat důkazy je téměř ne-
možné, neboť íránská vláda se snaží vše ututlat vzhledem 
ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní organizace zabýva-
jící se lidskými právy. Dokument režisérů Farida Haerineja-
da a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví příběh několika 
žen, které díky pomoci Šadi a její neziskové organizace 
unikly trestu smrti ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa a Na-
zanin se v očích íránského trestního zákoníku „provinily“ 
sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím a zabitím. 
Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel a Nazanin 
bránila sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění. Změnit 
zavedenou praxi není snadné, ale íránské ženy se nevzdá-
vají, byť pro ně samé znamená veřejná obhajoba ženských 
práv obrovské riziko. Film získal na letošním Berlinale Cenu 
za mír a spravedlnost (Peace Award for Justice).
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Městská část Praha-Suchdol, Mateřský klub Rybička, 
Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení Suchdol Sobě

Vás zvou na

VI. SUCHDOLSKÉ 
(P)OSVÍCENÍ

SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2010
SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ

BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Svatováclavský běh 
(start v 9.00 hodin u základní školy, 

NOVĚ také běh s kočárkem)

Program na Suchdolském náměstí 
od 13.00 hodin

Kromě tradičních soutěží 
(SUCHDOLSKÁ LETKA, 

SUCHDOLSKÝ TAHOUN či 
SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK), 

tvůrčí dílny, vystoupení, divadelní 
představení, posvícenská polévka, 

možnost občerstvení, stánky...

Od 20.00 hodin v budově ÚMČ 
LEMURA A KAPR NA STROMĚ

(představení dvou členů divadla 
Sklep), www.lemura.cz

Program bude aktualizován na www.praha-suchdol.cz a před akcí na nástěnkách městské části.

zveme Vás
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Zpráva fotbalového oddílu 
Slavoj Suchdol

Od jarní části soutěže proběhla 
na našem hřišti dlouho očekávaná 
rekonstrukce hrací plochy, která 
byla již delší dobu v katastrofálním 
stavu. Proto odehrálo naše 
A mužstvo svá domácí utkání 
na pronajatém hřišti Aritmy a B  

mužstvo na hřišti ve Střešovicích. Od nové sezóny 
se vracíme na své již kvalitní travnaté hřiště.  Přijďte 
povzbudit naše mužstva do nové sezóny.  

Rozpis našich mužstev na domácím hřišti:   
A. Muži:  
  1. kolo Cholupice  „B“ so 4. 9. od 17.00
  3. kolo Písnice so 18. 9. od 16.30
  4. kolo Podolí  „C“ so 25. 9. od 16,30
  6. kolo Kunratice  „B“ so  9. 10. od 16.00
  8. kolo Točná so 23. 10. od 15.30
10. kolo Klánovice so 6. 11. od 14.00

B. Muži: 
2. kolo Olymp ne 12.9.  od 17,00
4. kolo Stodůlky  „C“ ne 26.9. od 16,30
7. kolo Bohnice „C“ ne 17.10. od 15,30
9. kolo Kbely  „C“ ne 31.10.od 14,30

Michal Marsch, Slavoj Suchdol 

nově otevírá 2x týdně dopolední kroužek

Delfínci ... 
aneb plujeme bez rodičů

3 hodiny programu pro děti ve věku 3–6 let
(bez účasti rodičů)

Kroužek Vašim dětem nabízí možnost:
• pravidelně se scházet se svými vrstevníky 

a naučit se s nimi komunikovat
• včlenit se do kolektivu  
• osamostatnit se od rodičů
• připravit se na nástup do mateřské školy
• naučit se základy angličtiny
• pohrát si venku i v dobře vybavených 

prostorách klubu
• rozvíjet se pod dohledem lektorů 

s pedagogickým vzděláním

Maximální počet dětí ve skupince je 12.

Kdy: každé pondělí a čtvrtek od 9 do 12 hod. 
Kde: v MK Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 – Sedlec
Měsíční příspěvek:   900 Kč  v případě docházky 

1 den v týdnu
                              1800 Kč  při docházce oba dny 

v týdnu 
Jednorázový příspěvek: 260 Kč

Více na www.klubrybicka.blog.cz, 
podrobné informace a přihláška 

u Kamily Šímové na telefonu: 608 083 542.

Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. 9. 2010 od 9.30 hod.

Začínáme 2. září 2010!
Těšíme se na nové DELFÍNKY!

zveme Vás

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 
4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, Mgr. D. Milotová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, 
Mgr. I. Tvarohová. Inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.
praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: Martin Šejnost. Re-
dakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory 
zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 3. 9. 2010. Náklad: 3400 výtisků

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího čísla je v pondělí 11. 10. 2010 

foto: E. Myslivečková
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Mezinárodní závody 
ve freedivingu v Suchdole
Občanské sdružení „Na nádech“ pořádá 
v sobotu 16. října mezinárodní závody 
ve freedivingu s názvem Rybatlon, které se 
budou konat v bazénu Suchdol. Další akci 
v bazénu v Suchdole plánujeme na měsíc 
listopad, více informací (nejen o závodu 
Rybatlon) najdou zájemci v průběhu září 
na našich stránkách http://nanadech.cz.

zveme Vás

Setkání s bojovým uměním 
Tai chi v Horoměřicích
Vysvětlíme si zdravotní a bojové aspekty 
pohybu. Ukážeme si také zdravotní budhis-
tický Qigong. V sobotu 11. září od 10.00 do 
13.00 v Repos centru v Horoměřicích. Vede 
Vlasta Pechová. Více info a přihlášky na 
www.taichipodlupou.cz.

Vernisáž výstavy „Jak vznikají obrázky“

ve středu 15. září v 16.30 hodin

Výstava bude přístupná v úředních hodinách 

do 31. října 2010

Alšův kabinet, budova ÚMČ Praha-Suchdol

Napsal PAVEL BENEŠ

Nakreslil RADOVAN PAPEŽ

INZERCE

 Rodina s malými dětmi by ráda koupila chatičku na 
vlastním pozemku zde na Suchdole. Děkujeme. 
Tel. 603 447 664

 Výuky angličtiny a francouzštiny, individuální výuka 
i doučování, konverzace. Dlouholetá praxe. 
Tel. 222 954 705,mobil 723 053 717

 REKONSTRUKCE KOUPELNY – BYTU – OPRAVY BY-
TO VÉHO JÁDRA – ZATEPLENÍ – ŠTUKOVÁNÍ – SÁDRO-
KARTONY – ELEKTRO – INSTALATÉŘI – KRÁTKÉ TERMÍNY 
– TEL.: 775 303 211 – www.staveb.com

PRONÁJEM TĚLOCVIČEN 
V SOKOLOVNĚ SUCHDOL
pro sportovní využití.
Možnost stolního tenisu, volejbalu, 
atletiky, florbalu, fotbalu a jiné 

tel.: 603 864 808
e-mail: j.pokorna@stafis-pokorny.cz

Tradiční modelování figurek do Obecního Betléma se uskuteční 

v sobotu 6. listopadu 
mezi 10 a 18 hodinou 
v keramické dílně ZŠ 

Vzhledem k omezené kapacitě si prosím rezervujte místo při osobní návštěvě 
v knihovně nebo emailem na adrese: knihovna@praha-suchdol.cz.

Zájemci o pravidelné večerní modelování pro dospělé v keramické dílně ZŠ ať se předběžně 
přihlásí Pavle Lenertové na e-mailu lepa@centrum.cz.
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inzerce

elektro ELMET – SUCHDOL 
hledá

PRODAVAČE, PRODAVAČKU ELEKTRO
Požadujeme zkušenosti a zájem o obor elektro, schopnost 

samostatné práce, příjemné vystupování, základní znalost PC
 Nabízíme mladý, nekuřácký kolektiv, příjemné pracovní prostředí 

a platové ohodnocení dle výkonnosti 

ASISTENTKU NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK
Možnost práce na zkrácený úvazek – pružná pracovní doba 

 střední škola s maturitou, velmi dobrá znalost práce na PC (Word, 
Excel), AJ nebo NJ slovem i písmem podmínkou. Alespoň základní 

znalost podvojného účetnictví uvítáme.

SKLADNÍKA – ŘIDIČE 
Pro velkoobchodní sklad přijmeme na pozici skladník – řidič ucha-
zeče s alespoň základní orientací v elektro materiálech, zkušenostmi 
s řízením dodávkového vozidla po Praze a chutí učit se novým vě-
cem. Nabízíme mladý, nekuřácký kolektiv, příjemné pracovní pro-

středí a platové ohodnocení dle výkonnosti.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
velmi dobré vystupování, řidičský průkaz, časovou nezávislost, 

práce na ŽL.

Další informace Vám poskytneme a Vaše životopisy 
očekáváme na e-mailu: prace@elmetgroup.cz 
případně můžete volat na telefon 603 418 497

Školička PTÁČATA
Tradiční soukromá školka pro šikovné děti

ŠKOLKA JESLE
OBČASNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Pro každé dítě máme místo, 
děti přijímáme celý rok.

Přijďte se k nám podívat, 
rádi Vás přivítáme. 

školička Ptáčata, Olšová 13, Praha 6 – Suchdol

www.ptacata.info      +420 608 701 936 
+420 774 608 701
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inzerce

PhDr. Helena Briardová,  
kandidátka do Senátu v obvodu  
číslo 25, ZHMP a MČ Praha 6

Dagmar Gušlbauerová,  
vedoucí kandidátka do ZHMP  
v obvodu I a do MČ Praha 6

KSČM − 
STRANA NA VAŠÍ STRANĚ

USILUJEME O:
vyrovnaný rozpočet,

dostatek míst v mateřských školkách,

bydlení za dostupné ceny,

 nejekologičtější a nejlevnější řešení  
pražského okruhu mimo Suchdol,

zachování vysoké úrovně vzdělání  
bez školného,

zvýšení rozhodovací role občanů  
formou referenda, například o umístění  
střediska amerického systému  
protiraketové obrany v Praze.  
KSČM nadále odmítá cizí základny  
na území ČR!

VOLTE KANDIDÁTY KSČM
do ZHMP a Senátu PČR
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inzerce

ZAHRADNICKÁ 
FIRMA 

Návrhy, realizace a rekonstrukce
zahrad vnitrobloků 
firemních areálů 
střešních zahrad

Arboristika
rizikové kácení stromů 
řez stromů pomocí lezecké techniky 
zajištění stromů proti rozlomení

Adam Pávek, DiS. 
 e-mail: apavek@seznam.cz 
 tel.: 732 589 840

Tereza Lukášová, DiS.
 tel.: 604 281 369

www.zahrady-pavek.cz

PODZIMNÍ AKCE: 
Barum Brillantis 2 
165/70/13T – 790 Kč
195/65/15T – 1290 Kč
Sportiva T 70 
165/70/13T – 670 Kč

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ 

PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ 
PNEUSERVIS OSOBNÍCH AUT a MOTOCYKLŮ

•SERVIS OSOB. AUT a MOTOCYKLŮ – (oleje, filtry, destičky, tlumiče atd.)
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
•PLŇĚNÍ MOTO ULTRASEAL – Utěsní defekt-průraz pneu-bezpečná jízda 

Felicia 165/70/13T:

•Barum Brillantis 2 – 790 Kč • Fulda Ecocontrol – 950 Kč
Fabia 165/70/14T:

•Barum Brillantis 2 – 990 Kč • Fulda Ecocontrol – 1150 Kč
Octavia I,II 195/65/15T: 

•Barum Brillantis 2 – 1290 Kč • Barum Bravuris 2 
– 1350 Kč •Fulda Progresso H – 1450 Kč
Octavia, Superb 205/55/16 V: 

•Barum Bravuris 2 – 1750 Kč • Fulda Progresso H – 1890 Kč

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12

Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!

Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice 

(jsme 400 m za kruh objezdem u Lidla – směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241) 

tel.: 777 136 386, 602 386 136 

e-mail: matejka.petr@email.cz www.pm-pneuservis.cz

MASÁŽE – Bc. Jitka Ka�ová
� zdravotní masáže šíje a zad
� relaxační masáže celého těla
� medová, čokoládová masáž
� skořicové zábaly, masáž nohou
� reflexní terapie
� dárkové poukázky

Ordinace MUDr. Majerové, Suchdolské nám. 3
Tel.: 603 461 893, www.jkmasaze.blog.cz

KUTILOVÉ
Ukažte manželce, čeho jste schopni!!

My Vám pomůžeme!
Služba pro všechny šikovné chlapy.

� prodej a řezání lamina, 
� olepování hranou ABS tl. 0,5 a 2 mm
� vrtání děr pro panty, řezání kuchyňských desek
� výřezy na dřez a varnou desku, rohový spoj

Prodej drobného materiálu: 
� vruty, panty, úchytky atd.
� foliovaná dvířka na kuchyně a ostatní nábytek

otevírací doba:
po–pá 8–17 hod., so 8–13 hod.

JB dřevo-nábytek, Kamýcká 234, Praha 6-Sedlec
Areál České stavomontážní společnosti, hala č. 14

 tel: 739 069 712
                          

www.jb-drevo-nabytek.cz

Kontejnerová doprava Avií

�  Zajišťujeme kontejnerovou 
dopravu, odvoz suti, 
zapůjčení kontejnerů, 
vyklízení staveb, objektů a stěhování.
�  Zajistíme včetně skládky.
�  Přepravu stavebího materiálu, 

dle přání zákazníka.

Kontakt: 731 156 620
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inzerce

POSUDKY, ODHADY, 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ 

SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY 

Ing. Tomáš Moláček 
SOUDNÍ ZNALEC 

Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87 
Tel.: 220 920 525, 777 196 035 

   ZÁME�NICTVÍ-KREJZA
            -KOVOVÝROBA-
                -m�íží a katr�           -vrat a plot� 
                -schod� a zábradlí   -ocelových dve�í 
                -portál� a výklad�   -nájezdových ramp 
                -markýz                   -kovového nábytku 
                -zast�ešování prostor� a mnoho dalšího… 

 -smluvní ceny-levná kvalitní práce samoz�ejmostí- 
  KONTAKT:  Adresa:  Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol 
                        Tel./fax.:  220 921 679  Mob.: 732 444 285 
                           e-mail:  zamecnictvi@centrum.cz
                           www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

M. Buldra autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-
radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin. 

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 
Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484

od   1100,- ��
od   1600,- ��
od   1600,- ��
od   2200,- ��
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Beauty studio 

�Blanka Chvílová 

Tel: 728 999 558, 224 383 367 

V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí, naproti koleji JIH. 

 

≈ komplexní program péče o přírodní nehty 

≈ modeláž nehtů Akryl, U. V. Gel 

≈ pedikúra 

≈ depilace 

≈ prodej punčochového a ponožkového zboží 

≈ prodej BIO kosmetiky aj. 

 

Prodej zboží i na našich internetových stránkách: 

www.perenela.cz 
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inzerce

Blíží se říjen, nadchází opět komunálních voleb čas, 
já děkuji všem, kteří mi před čtyřmi lety dali svůj hlas.
Za sebe chci zde napsat, a doufám, že to bylo vidět, 
že jsem se vždy snažila, abyste se za mne nemuseli stydět. 
Aby výsledek byl stoprocentní, nebo alespoň co nejlepší,
vždyť odvést dobře práci – to je to, co každého potěší.

Nyní však cítím, že všechny tyto popracovní činnosti a aktivity
jako doplněk zaměstnání mne stály velkou spoustu sil a vitality.
Po dlouhé úvaze jsem se rozhodla na čas odejít z aktivní komunální politiky,
nehledejte za tím prosím žádné spiknutí, intriky či triky...
Mí blízcí a přátelé vědí, že rozhodnutí snadné v žádném případě nebylo,
ač mne to vyčerpalo, téměř vždy mě to všechno dělat velmi bavilo... 

Pokud nevíte, komu dát svůj hlas, či máte o kandidátech pochybnosti,
Sdružení občanů Suchdola má v nabídce odvážné a pracovité osobnosti.
Mnozí z nich se již za Suchdol i Horní Sedlec nejednou postavili, 
přidali ruku k dílu, aby zájmy občanů městské části ochránili.
Jsou to lidé, kterým nejde o funkce, ale o místo, kde všichni žijeme.
S nimi v čele, věřím, se zklamání z nedostatku zájmu o nás vyhneme.

Závěrem, jako shrnutí, bych vás ubezpečit chtěla,
že mít teď více síly jistě bych se v popředí kandidátky nezávislých skvěla.
Takhle jsem tím šestnáctým, kdo za těmi báječnými lidmi stojí
a budu velmi šťastná, když budou mít vaši podporu navíc k té mojí.
Závěrem vás prosím: až přijde říjnových voleb čas,
DEJTE KANDIDÁTŮM SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA SVŮJ HLAS.

Věra Štěpánková

DĚKUJEME 
VŠEM,
kteří nám svými 
podpisy umožnili 
kandidovat 
v komunálních volbách 
15. a 16. října 2010. 

Sdružení občanů Suchdola    
www.sos-suchdol.cz 
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