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 pondělí 4. 2. – 14.00
Náhradní zápis do 1. tříd
ZŠ Mikoláše Alše

 sobota 9. 2. – 15.00
Suchdolský masopust
Suchdolské náměstí

čtvrtek 14. 2. – 18.00 
Beseda o severním Chile
knihovna

čtvrtek 21. 2. – 18.00 
Beseda s Janem Burianem
knihovna

pondělí 25. 2. – 18.00 
Jóga smíchu
knihovna

Rozpočet MČ 
na rok 2013
Poslední lednový den bude Zastupitel-
stvo městské části Praha-Suchdol pro-
jednávat rozpočet městské části na le-
tošní rok. Rada městské části připravila 
návrh rozpočtu, který po zapojení dota-
cí z fondů městské části, má vyrovnané 
příjmy a výdaje ve výši 45,3 mil. Kč.

Základními zdroji rozpočtu jsou:
 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve 

výši 15,7 mil. Kč;
 daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč;
 dotace z fondu rozvoje rezerv 

městské části ve výši 5 mil. Kč;
 dotace z fondu vlastní hospodář-

ské činnosti ve výši 12,8 mil. Kč.
Hlavními výdaji rozpočtu jsou: 

 investice do majetku městské čás-
ti ve výši 10,2 mil. Kč;

 financování základní školy a dvou 
mateřských škol ve výši 7,8 mil. Kč;

 provoz městské části ve výši 
12,9 mil. Kč;

 opravy komunikací ve výši 
1,8 mil. Kč;

 splátka úvěru od ČSOB na výstav-
bu dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ 
Gagarinova ve výši 1,8 mil. Kč.

V letošním roce bychom rádi realizo-
vali především následující investiční 
akce a projekty:

 nástavba družiny, podkrovní pro-
story pro dvě třídy (60 dětí), rekon-
strukce střechy a zateplení objektu – 
4,85 mil. Kč, stavba by měla probíhat 
od poloviny června do poloviny srpna;

 MŠ Gagarinova – dokončení venkov-
ních úprav chodníků a zeleně okolo 
technického pavilonu – 0,5 mil. Kč;

 rekonstrukce dvou kotelen v byto-
vých domech Kamýcká č.p. 940/941 
a 942/943 – 1,3 mil. Kč;

 výtah, bezbariérový přístup do všech 
pater budovy radnice a rekonstrukce 
soc. zařízení – 2,5 mil. Kč;

 lanový prvek – Pavouk, který bu-
de umístěn na dětském hřišti v uli-
ci U Kruhovky a je financován z daru 
Letiště Praha, a.s. v rámci programu 
Dobré sousedství – 131 tisíc Kč;

 zateplení nové budovy základní ško-
ly, výměna oken, rekonstrukce kotelny, 
kde budou instalována plynová tepel-
ná čerpadla s podporou obnovitelných 
zdrojů, celkové odhadované náklady 
jsou ve výši 18 mil. Kč; akce je podpo-
řena dotací z Evropských fondů ve vý-
ši 9,2 mil. Kč a dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 5,4 mil. Kč. Stavba bude 
realizována ve dvou etapách:
 �   I. etapa (2013) – výměna oken 

v nové budově školy + zateplení 
tělocvičny – 7 mil. Kč;

 �   II. etapa (2014) – zateplení nové 
budovy školy+rekonstrukce ko-
telny – 11 mil. Kč.

Nyní připravujeme vyhlášení výbě-
rového řízení na dodavatele stavby 
a práce budou prováděny především 
o prázdninách.

V rámci projektu EPTA, který je 
z 85 % hrazen z Evropských fondů, 
plánujeme výdaje ve výši 1,5 mil. Kč 
a úhradu vloni vynaložených nákladů 
ve výši 0,5 mil. Kč. V letošním roce bu-
de mimo jiné zpracována studie pro-
veditelnosti, která mapuje možnosti 
nové organizace veřejné dopravy na 
Suchdole a jeho spojení s centrem.

Celý návrh rozpočtu včetně komentá-
ře je zveřejněn na webu
městské části.

Petr Hejl, 
starosta městské části
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Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých za-
sedáních od 28. listopadu 2012 do 
16. ledna 2013 projednala kromě 
jiného následující body:

 schválila objednávku žulového blo-
ku na základní kámen pomníku gmjr. 
Rudolfu Pernickému z mrákotínské 
žuly o rozměrech 40x40x40 cm od 
dodavatele KAVEX-GRANIT Holding, 
a. s. – cena 15 000 Kč bez DPH. 

 určila po provedeném průzku-
mu cen dodavatele myčky nádo-
bí do školní kuchyně ZŠ M. Alše: 
C+C Internatio nal – M. Tomek, cena 
70 440 Kč včetně DPH.

 doporučila Zastupitelstvu projed-
nat přijetí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí, program Ze-
lená úsporám, na zateplení bytového 
domu Kamýcká 942, 943.

 schválila úpravu zmocnění 1. vo-
dohospodářské společnosti dle zá-
kona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích – 1. odrážka se mě-
ní a doplňuje následovně: „Na zá-
kladě žádosti odběratele se vyjadřo-
vat k možnosti připojení rodinných 
domů v rámci individuální výstavby 
s maximálním počtem 3 bytových 
jednotek na kanalizaci podle tech-
nických možností kanalizace, splnil-
 -li odběratel zákony stanovené pod-
mínky. K jiným žádostem se může 
vyjádřit s předchozím souhlasem 
městské části“. 

 po úpravách schválila navržený 
vzor nájemní smlouvy pro nájemní-
ky bez nájemních smluv v bytových 
domech, které jsou ve správě MČ 
Praha-Suchdol. Rada ukládá před 
podpisem smlouvy provést komisio-
nální místní šetření v bytech za úče-
lem upřesnění evidenčních listů. 

 vyhlásila konkursní řízení na funk-
ci ředitele/ředitelky Základní ško-
ly Mikoláše Alše, předpokládaný ná-
stup do funkce nejdříve 1. 5. 2013, 
uzávěrka doručení přihlášek 11. úno-
ra 2013 do 17.00 hod. 

 vzala na vědomí nové podmínky 
společnosti Suchdol Vistas, s. r. o. ke 
smlouvě o spolupráci pro Záměr zá-
stavby pozemků mezi ulicemi U Roz-
tockého háje a Otvovická rodinnými 
a bytovými domy.

 vzala na vědomí Informace o vy-
hlášení podmínek grantového řízení 
na podporu projektů ke zlepšení sta-
vu životního prostředí. 

 projednala Záznam z jednání ko-
mise územního rozvoje a infrastruk-
tury ze dne 19. 11. 2012 a
 �   na základě doporučení komise 

nemá připomínky k navrhované 
změně užívání bytové jednotky 
č.p. 1249/2;

 �   na základě doporučení komi-
se nemá připomínky k navrho-
vaným stavbám – komunikace 
a přípojky Ambasáda Palestiny;

 �   nesouhlasí s navrhovanou re-
konstrukcí střechy čp. 353, 
protože stavba nového vikýře, 
který bude téměř v celé délce 
střechy, neumožní dodržet od-
stupovou vzdálenost dle OTP;

 �   na základě doporučení komise 
nemá připomínky k navrhova-
nému výkopu pro opravu izo-
lace – Bytové družstvo Interna-
cionální 742;

 �   na základě doporučení komise 
nemá připomínky k navrhova-
nému rozdělení pozemku parc.
č. 2272/37, k. ú. Suchdol;

 �   na základě doporučení komi-
se nemá připomínky k navrho-
vané lávce mezi pozemky parc. 
č. 443 a 809, k. ú. Suchdol za 
předpokladu, že bude uzavře-
na smlouva mezi vlastníkem 
mostu a vlastníkem kanalizace 
o eventuální demontáži mos-
tu v případě nutnosti s tím, 
že součástí dohody by měl být 
i závazek vlastníka mostu, že 
demontáž bude provedena na 
jeho náklady. Rada požaduje 
doložení posouzení správce ka-
nalizace z hlediska použití me-
chanizace při opravách;

 �   na základě doporučení komi-
se nemá připomínky k navr-
hovanému napojení na kanali-
zaci a na komunikaci – Bytové 
dvojdomy Nad Dolíky;

 poděkovala MŠ Gagarinova, ZŠ 
M. Alše, SDH Suchdol a o.s. Betlém 
za přípravu a realizaci akce Suchdol-
ský betlém. 

 schválila předloženou smlou-
vu o smlouvě budoucí č. 148/2012 
na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch oprávněné Pražské Plynáren-
ské Distribuce, a. s. k tíži pozemku 
parc. č. 2372 a 2375, k. ú. Suchdol 
za účelem uložení plynové přípoj-
ky k pozemku parc. č. 1177/1, k. ú. 
Suchdol.

 vzala na vědomí, že z důvodu dovo-
lené a nemoci Mgr. Levé nebyla škola 
prozatím předána. Rada s Mgr. Má-
chou, pověřeným řízením školy, dále 
projednala další fungování školy po 
odvolání Mgr. Levé z funkce ředitelky 
školy.

 schválila předloženou smlouvu 
č. S-14463817 se Státním fondem 
životního prostředí ČR o poskytnu-
tí podpory z programu Zelená úspo-
rám na zateplení bytového domu Ka-
mýcká 942, 943 na dotaci ve výši 
1 454 250 Kč.

 po úpravách schválila předlože-
nou smlouvu o spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v oblas-
ti krajinné architektury, urbanismu, 
územního plánování, rozvoje území 
a architektonického řešení veřejných 
prostranství.

 vzala na vědomí schválený rozpo-
čet hl. m. Prahy na rok 2013 s tím, 
že dotace pro MČ Praha-Suchdol by-
la schválena ve výši 15 782 tis. Kč, 
na výkon státní správy MČ Praha-
Suchdol obdrží ze státního rozpočtu 
164 000 Kč.

 vzala na vědomí program pietního 
aktu u příležitosti 68. výročí zaháje-
ní Operace Tungsten, 7. výročí úmr-
tí generálmajora Rudolfa Pernického 
a odhalení základního kamene pomní-
ku gmjr. Rudolfu Pernickému. 

 po úpravách schválila úpravu ceny 
dodávky dopravního značení křižo-
vatky Pod Rybníčkem x V Údolí, do-
davatel Dozna, s. r. o. odsouhlasenou 
usnesením č. 99.10 – ponížení ceny 
díla o 9 254 Kč, cena včetně DPH po 
úpravě činí 51 138 Kč.

 schválila dary zaměstnancům Ho-
rizontu, penzionu pro seniory, kte-
ří vykonávají sociální služby na úze-
mí MČ Praha-Suchdol v celkové výši 
13 000 Kč. 

 vzala na vědomí návrh kancléře 
ČZU v Praze na předláždění betono-
vé plochy na Brandejsově náměstí.

 schválila poskytnutí darů pedago-
gickým pracovníkům a vychovatelům 
škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol: 
27 pedagogům ZŠ M. Alše, 12 peda-
gogům z MŠ Gagarinova a 6 pedago-
gům MŠ K Roztokům. 

 po úpravě schválila podmínky ná-
vrhu smlouvy se společností Asekol, 
s. r. o. (zpětný odběr elektrospotřebi-
čů) – smlouva o výpůjčce přístřešku 
na zpětný odběr elektrozařízení.

z radnice
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 po provedeném průzkumu cen pro 
zhotovení díla Rampa pro imobilní 
děti k jižnímu pavilonu MŠ Gagarino-
va vybrala firmu Pastyřík, cena díla 
bez DPH činí 43 794 Kč.

 schválila navýšení grantu pro ZŠ 
M. Alše k projektu „Sociální učení for-
mou herních činností“ o 11 600 Kč 
a navýšení příspěvku na nákup učeb-
nic pro 1. třídy ZŠ o 26 000 Kč. 

 schválila grant pro ZŠ M. Alše ve 
výši 20 000 Kč na pokračování pro-
jektu „Předškolák“ ve 2. pololetí škol-
ního roku 2012/2013 a grant ve výši 
36 000 Kč na projekt „Anglická kon-
verzace s rodilým mluvčím“. 

 nesouhlaslila s předloženým do-
datkem smlouvy č. 051/2011 me-
zi MČ a společností TOSTAV, s. r. o. 
(návrh na změnu čísla účtu, na kte-
rý mělo být hrazeno zádržné, zejmé-
na z důvodu termínu pro úhradu zá-
držného) 

 schválila grant TJ Sokol Suchdol-
-Sedlec ve výši 5400 Kč na sportov-
ní činnost

 vzala na vědomí, že MČ obdrže-
la podporu v rámci 23.–26. výzvy 
Operačního programu životního pro-
středí – snížení emisí – pořízení čis-
ticí komunální techniky z Fondu sou-
držnosti do výše 2 824 359 Kč a ze 
SFŽP do výše 166 138 Kč

 souhlasila po úpravě s předložený-
mi zadávacími podmínkami na akci 
„Rekonstrukce 2 kotelen ve vlastnic-
tví městské části Praha-Suchdol“. 

 schválila následující priority rozpoč-
tu MČ Praha-Suchdol na rok 2013: 
priority čerpání FRR (v tis. Kč):
 �   Výtah v budově radnice + re-

konstrukce sociálního zařízení 
(2500);

 �   Rekonstrukce kotelny BD Ka-
mýcká 910/911, půjčka Byt. 
družstvu – splatná do tří let 
(650);

 �   Investiční příspěvek MŠ Gaga-
rinova – dokončení venkovních 
úprav (500);

 �   Granty – program podpory 
v soc. oblasti (390);

 �   Podpora pedagogů a vychova-
telů škol (500);

 �   Granty – programy podpory 
vzdělávání, zlepšení a moderni-
zace výuky ve školách zřizova-
ných MČ (300);

 �   Grantový program na podporu 
tělovýchovným spolkům (170).

 schválila předložený návrh roz-
počtu MČ Praha-Suchdol na rok 
2013 a doporučila Zastupitelstvu 
projednat návrh rozpočtu na příš-
tím zasedání.

 schválila přijetí darů z programu 
Dobré sousedství od Letiště Praha 
a.s. na následující projekty: 
 �   projekt MČ Praha-Suchdol „Her-

ní prvek multifunkční sestava PA-
VOUK pro školní děti“ dar ve výši 
130 588 Kč a vzdělávací projekt 
Místní veřejné knihovny v Praze-
-Suchdole „Sejdeme se v knihov-
ně – malá univerzita všech vě-
ků“ dar ve výši 40 000 Kč. Rada 
schválila obě předložené darova-
cí smlouvy.

  vzala na vědomí, že z výše uvede-
ného programu obdržela:

 �   MŠ Gagarinova dar na nákup 
velké multifunkční hrací sesta-
vy pro cvičení a cvičební hry ve 
výši 76 430 Kč;

 �   Horizont – penzion pro seniory – 
dar na kulturně společenské akce 
pro seniory ve výši 40 000 Kč;

 �   TJ Slavoj Suchdol dar ve výši 
60 000 Kč.

 souhlasila s přípravou projektu 
„Zahrady, parky – krajina“ České ze-
mědělské univerzity, katedry zahrad-
ní a krajinné architektury.

 souhlasila jako správce pozemků 
parc. č. 1063/8, 1063/2, 2294/14, 
2294/18 a 2294/19, vše k. ú. Such-
dol, s přípravou projektu „ZŠ M. Alše 
Praha-Suchdol – zelená fasáda a sa-
dové úpravy okolí“. 

 souhlasila jako správce pozemků 
parc. č. 1137/2 a 1137/4, k. ú. Such-
dol s přípravou projektu „Úprava za-
hrady MŠ Gagarinova“

 souhlasila jako správce pozemků 
parc. č. 1064/1 a 2364/2 a parc. č. 
1068/3, vše k. ú. Suchdol, s přípra-
vou projektu „Zeleň v prostoru dět-
ského hřiště ZŠ M. Alše“.

 schválila bezplatné využívání vel-
ké zasedací místnosti pro pravidel-
né zdravotní cvičení seniorů, které 
bude organizovat sdružení Senior 
fitnes o.s.

 projednala Zápis z jednání komise 
územního rozvoje a infrastruktury ze 
dne 17. 12. 2012 a
 �   na základě doporučení komise 

nemá připomínky k navrhova-
né stavbě Parkoviště P8 v are-
álu ČZU v Praze“;

 �   na základě doporučení komise 
nemá připomínky k navrhované 
stavbě pavilonů agrobiologie, 
potravin. a přír. zdrojů ČZU. Ra-
da upozorňuje ČZU na možnost 
využití 1. P.P. v celém půdorysu 
budovy, a to zejména pro gará-
žová stání s důrazem na univer-
zitou požadované zachování ze-
lených ploch v areálu;

 �    na základě doporučení komise 
nemá připomínky k navrhované 
stavbě CEMS II. etapa – územ-
ní řízení a stavební povolení, in-
vestor ČZU v Praze

 �   odložila Žádost o vyjádření sou-
hlasu s přesahem – zateplení 
BD Kamýcká č.p. 944, 945 na 
další jednání (bude se řešit po 
projednání pronájmu části při-
lehlého pozemku nebo bude 
sjednán její prodej);

 �   na základě doporučení komise 
nemá připomínky k dělení stav-
by a pozemků parc. č. 1530, 
1531, oba k. ú. Suchdol, protože 
projekt byl doplněn o parkovací 
plochy v souladu s vyhl. HLMP 
č.26/1999 Sb. v platném znění;

 �   požádala žadatele Studio pro 
projektování, s. r. o., aby se dosta-
vil na příští jednání komise, pro-
tože KURI navrhovanou hmotu 
objektu BD Stehlíkova na pozem-
ku parc. č. 1242, k. ú. Suchdol 
považuje pro toto území za ne-
vhodnou. Komise přijala zásadu 
souhlasit s umístěním bytových 
domů, resp. objektů, které ma-
jí více než dvě nadzemní podla-
ží a jsou vyšší, případně mají vý-
razně větší půdorys než okolní 
zástavba pouze na ulici Interna-
cionální a na obou náměstích při 
této ulici. Na ostatních pozemcích 
KURI souhlasí s umísťováním do-
mů max. dvougeneračních. 

 �   na základě doporučení komise 
požaduje snížení nivelety vozov-
ky ul. Suchdolská a Osvoboze-
ní na úroveň přilehlého nižšího 
chodníku, prokázání vsakova-
cí kapacity příslušných zařízení 
navrhovaných projektem a ře-
šení organizace provádění navr-
hované stavby;

 �   souhlasila s umístěním chodní-
ku podél ulice U Kruhovky a v té 
souvislosti s úpravou umístění 
parkoviště. 

z radnice
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 vzala na vědomí odpověď ROPIDu, 
že neuvažuje o zřízení autobusové 
zastávky BUS MHD Lotyšská.

 s ohledem na pravidelné, dlouhodo-
bé využívání plochy souhlasila s před-
ložením návrhu na pronájem příslušné 
plochy pro umístění pojízdné prodej-
ny masa, uzenin a pečiva na rohu 
ulic K Roztokům a Suchdolská panu 
J. Červovi, Horoměřice 411 za násle-
dujících podmínek: nájemní smlouva 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
1 měsíc s tím, že plocha bude využívá-
na max. jednou týdně v době od 6.00 
do 20.00 a nájemné ve srovnatelné 
výši jako u ostatních prodejních míst 
v Suchdole 350 Kč/m2/měsíc, tedy 
cca 11,30 Kč/m2/den. V případě ukon-
čení provozu prodejny ze strany ná-
jemce souhlasí s oslovením jiných zá-
jemců o tuto činnost v tomto místě. 

 souhlasila s prodejem pozemku 
parc. č. 1043/3, k. ú. Suchdol včet-
ně 1/2 stavby na pozemku umístěné 
(bývalá prádelna v ul. Armádní) za ce-
nu stanovenou znaleckým posudkem 
a doporučila zastupitelstvu, aby vy-
hlásilo záměr na prodej uvedeného 
pozemku. Rada požádala pana Badal-
ce, aby na základě kupní smlouvy na 
1/2 prádelny vložil vlastnictví k této 
části stavby do katastru nemovitostí. 

 souhlasila s tím, aby Šluknov-
ská stavební vyrovnala svůj dluh na 
smluvním penále vyplývající z ná-
jemní smlouvy za opožděné vyklize-
ní uvedeného pozemku v celkové vý-
ši 46 641 Kč.

 souhlasila s rozpočtovým výhle-
dem MČ Praha-Suchdol na roky 2014 
až 2018 a požádala finanční výbor 
o jeho projednání.

 vzala na vědomí Výroční zprávu 
Základní školy M. Alše.

 vzala na vědomí nabídku na uspo-
řádání wokshopu na téma „Umístění 
pomníku gmjr. Rudolfa Pernického na 
Brandejsově náměstí v Praze-Such-
dole a úprava jeho okolí“. 

 stanovila termín akce „Vítání ob-
čánků“ na 20. dubna 2013.

 uložila starostovi, aby poptal zho-
tovitele studie organizace dopravy 
v oblasti Výhled a Budovce (parkova-
cí zóny, parkovací automaty)

 vzala na vědomí, že náklady na 
Reprezentační ples MČ Praha-Such-
dol byly ve výši 55 337 Kč, na vstup-
ném se vybralo 35 000 Kč. Náklady 
ve výši 20 337 Kč, které nepokrylo 
vstupné, uhradí MČ Praha-Suchdol 
a MČ Praha-Lysolaje rovným dílem.

Pro zpracování optimálního řeše-
ní dopravy v naší městské části vy-
užíváme možnosti spolupráce s ev-
ropskými partnery. Pro poznatky 
do Studie proveditelnosti, která se 
zpracovává v rámci projektu EPTA 
(Evropský model organizace veřejné 
dopravy), vyjeli koncem listopadu 
2012 do Brašova v Rumunsku na již 
třetí mezinárodní setkání dva exper-
ti na dopravu ze společnosti ROPID.

První den setkání se předáva-
ly zajímavé poznatky a vyměňova-
ly zkušenosti mezi účastníky. Pro-
mítaly se motivační filmy a ukázky 
dobrých příkladů z praxe, týkajících 
se nejen veřejné dopravy, ale i pro-
blematiky sdílení veřejného prosto-
ru, sdílení automobilů i řešení do-
pravy v klidu.

Ve druhé části setkání se diskuto-
valo nad konkrétními případy jednot-
livých účastníků, byly vyjmenovány 
pozitivní i negativní aspekty spojené 
s činností aktérů a předneseny určité 
návrhy řešení problémů.

Druhý den se představil zástupce 
AMB – organizátor veřejné dopravy 
v Brašově, který má 277 tisíc obyva-
tel a patří k nejčistším a nejudržova-
nějším městům v Rumunsku. Ve ve-
řejné dopravě používají trolejbusy 
a autobusy. Je zde patrná výrazná 
investice do infrastuktury – nové sil-
nice, křižovatky s kruhovými objez-
dy, nové chodníky, veřejné osvětlení 
a moderní mobiliáře zastávek. Dis-
kutovalo se o společném návrhu klí-
čových kompetencí pro organizová-
ní veřejné dopravy a výsledkem byly 
tyto hlavní okruhy činností:

 dopravní plánování (krátkodobé 
a zejména dlouhodobé strategie);

 důkladný sběr a analýza dat;
 výběrová řízení jako nástroj pro 

zvýšení kvality dopravy;
 kontrola na všech stupních řízení 

smluvních ustanovení, systém pří-
padných sankcí pro dopravce;

 informovanost o dopravě nejen 
pro cestující, ale zejména pro rozho-
dující orgány (politická úroveň);

 nutnost dohody a shody, širší vzá-
jemná komunikace mezi politiky, 
organizátory, akademickou půdou 
i dopravci.

Jaké jsou návrhy těchto zkušeností 
pro městskou část Praha-Suchdol?
Problematika dopravní obslužnosti 
vysokoškolského zařízení ČZU v Pra-
ze vyžaduje specifický pohled na na-
lezení optimálního řešení dopravní 
obsluhy jak pro krátkodobý a střed-
nědobý horizont, tak i pro dlouho-
dobý – cílový stav.

Krátkodobý horizont – využít ma-
ximální možnosti vozového par-
ku linky 107 (dle největšího nápo-
ru studentů). Spolupráce s ČZU na 
sestavení jednotlivých časů výuko-
vých bloků. Další možností jak kapa-
citně zvládnout největší nápor je vy-
užití tzv. dvoukloubového autobusu. 
Toto opatření vyžaduje vedle legisla-
tivních úprav také stavební úpravy 
některých zastávek. 

Dobré zkušenosti 
ze zahraničí 
pro projekt EPTA 

z radnice
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Střednědobý horizont – alternati-
vou ke stávající lince 107, případ-
ně 147 může být nabídka spojení 
založená na kombinaci autobusu 
a kolejové dopravy. Lze uvažovat 
o využití železniční tratě 091 Pra-
ha-Masarykovo nádraží – Kralupy 
nad Vltavou – Vraňany s přestupní 
vazbou mezi železnicí a autobusy 
v železniční zastávce Praha-Sedlec. 
Na této trati lze ve výhledu dosáh-
nout max. špičkového intervalu 15 
min. Uvažované spojení bude nut-
né ovšem chápat pouze jako doplň-
kové ke stávajícím autobusovým 
linkám. Pro maximální využití po-
tenciálu železniční dopravy by by-
lo nutné u zast. Praha-Sedlec vy-
budovat autobusový terminál pro 
možnost ukončení kloubových au-
tobusů. Reálněji se jeví vybudování 
miniterminálu pro standardní auto-
busy či midibusy. Uvažovaná auto-
busová linka by pak od železniční 
zastávky směřovala komunikacemi 
Přerušená a V Sedlci na křižovat-
ku s ulicí Kamýckou a dále k areálu 
ČZU v Praze. Logickým pokračová-
ním by bylo vedení linky zajišťující 
dopravní obsluhu MČ Praha-Such-
dol s ukončením buďto v zastávce 
Suchdol či Výhledy. 

Lze uvažovat i o zavedení trolejbu-
sů ve stávající trase autobusové lin-

ky 107. Tento druh dopravy je pova-
žován za jeden z nej ekologičtějších 
a zároveň je díky svým dynamickým 
jízdním vlastnostem vhodný pře-
devším v kopcovitých terénech. To 
však vyžaduje počáteční investiční 
náklady do infrastruktury a vozové-
ho parku, které jsou ovšem kompe-
zovány již ve střednědobém hori-
zontu úsporou provozních nákladů. 

Vzhledem k nutnosti řešení kapa-
citních problémů v relaci Suchdol –
Dejvická lze i v rámci trolejbusové 
dopravy uvažovat o dvoukloubových 
trolejbusech. Tato vozidla již byla 
úspěšně testována v několika evrop-
ských městech. V případě zajiště-
ní dostatečné kapacity a vzhledem 
k nutným investičním nákladům do 
infrastruktury a do vozového parku 
lze v určitém pohledu i v tomto pří-
padě hovořit o cílovém stavu řešení 
dopravní obsluhy městské části Pra-
ha-Suchdol.

Dlouhodobý horizont – Cílové ře-
šení dopravní obsluhy MČ Praha-
Suchdol a ČZU v Praze by mělo 
spočívat v zavedení kolejového dru-
hu dopravy. Tento systém umožňu-
je vedení trasy v segregované stopě 
bez vlivu ostatních druhů dopravy 
a zároveň nabízí nejvyšší kapacitu. 
Na rozdíl od autobusů či trolejbusů 

nabídne tento systém možnost pří-
mého spojení do centra Prahy bez 
nutnosti přestupu na metro či jiný 
druh dopravy. Při vhodném vede-
ní trasy tramvajového tělesa doká-
že tento druh dopravy zcela převzít 
hlavní přepravní zátěž stávajících 
autobusových linek, kdy autobuso-
vá doprava by v oblasti Suchdola 
tvořila pouze návaznou dopravu 
k tramvajové trati.

Vybráno ze zprávy expertů z Ropi-
du – Ing. Filipa Drápala a Ing. Petra 
Chmely.

Výstava studentských prací
Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU 
v Praze pořádá ve spolupráci s městskou částí výsta-
vu studentských prací „Studie úpravy vybraných veřej-
ných prostorů v Praze-Suchdole“.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 20. února  
v 15.30 v Alšově kabinetu na suchdolské radnici.

Na výstavě budou představeny práce studentů obo-
ru „Zahradní tvorba“ zpracované v rámci Ateliéru I, ve-
deného Doc. Matoušem Jebavým, Ph.D. Studentské 
návrhy z let 2009 – 2011 se zabývaly úpravou veřej-
ných prostorů naší městské části: Gagarinovou ulicí, 
Suchdolským, Brandejsovým a Výhledským náměstím. 
Výstava na suchdolské radnici bude otevřena denně 
v provozních hodinách úřadu do 17. dubna 2013.

Petr Hejl

Kola narůžovo!
Jedná se o nový nápad jak alternativně zprostředko-
vat cyklistickou dopravu po Suchdole. Projekt hodně 
záleží na iniciativě vás, spoluobčanů. Chceme vás ny-
ní požádat o jakákoliv jízdní kola, která již nepotře-
bujete a jste je ochotni dát k dispozici tomuto pro-
jektu. Tato kola nabarvíme narůžovo, tak aby byla 
snadno rozpoznatelná, a umístíme je na několik míst 
po Suchdole. Kolo si bude moci kdokoliv půjčit a pře-
jet s ním na jiné místo na Suchdole. Kolo pak nechá 
na dalším, jeho cíli bližším, místě pro další cestu ně-
koho jiného.

Více informací najdete na www.zijemetady.cz 
a www.facebook.com/zijemetadysuchdol. Těšíme se

Vojta Němec, Martin Petřík

z radnice

V rámci průzkumu a sběru dat dě-
kujeme občanům za dodané do-
tazníky k problematice řešení or-
ganizace veřejné dopravy v naší 
městské části a za velký zájem 
o prohlídku výstavy 3 projektů 
programu INTERREG IV.C v Alšově 
kabinetu na suchdolské radnici. 

V dalších měsících bude prove-
dena analýza dodaných dat a za-
členění vhodných podnětů do Stu-
die proveditelnosti, která hledá 
optimální řešení dopravy.

Děkujeme za váš názor!

Zuzana Krumpholcová
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z radnice

Na Suchdole se opět tančí... i když 
nemáme svůj vlastní taneční sál, 
přesto jsme si krásně zatančili dí-
ky poskytnutému prostoru v hotelu 
Galaxie na Suchdolském náměstí.

Lysolajským je prostor hasičár-
ny už malý, stačí tak akorát na lek-
ce tance, ale ne na pořádný ples. 
Tak jsme letos naplánovali s kolegy 
z městské části Praha-Lysolaje pre-
miéru Společného reprezentačního 
plesu, který jsme uspořádali na za-
čátek plesové sezóny dne 12. ledna 
2013. Jak se ukázalo, nebyl to vůbec 
špatný nápad, neboť zájem z řad 
místních byl opravdu velký. Pozvání 
přijali i starostové z okolních měst-
ských částí a obcí a do Suchdola se 
vydal také senátor našeho volebního 
obvodu Petr Bratský.

Náš hlavní cíl byl, aby se míst-
ní dobře bavili, a proto jsme oslo-
vili Veroniku Žilkovou a jejího man-
žela Martina Stropnického, aby se 
ujali moderování tohoto večera. Přá-
ní bylo přátelsky přijato a už se za-
čalo s plánováním. Připojila se i dce-
ra Veroniky slečna Agáta Hanychová 

a nabídla své služby v oblasti mode-
lingu. A jelikož zde máme i kvalitní 
českou rodinnou pletařskou firmu 
KAMA, která vyrábí krásné zimní 
svetry, čepice, rukavice, šály s nor-
ským vzorem, tak jsme hned vědě-
li, co si modelky obléknou a před-
vedou za kolekci. O vizáž modelek 
se sponzorsky postarala paní Pavla 

Hrádková – majitelka kadeřnictví Ce-
lebrity hairs a Salonu krásy a zdraví 
Májová. Bylo prostě vidět, že such-
dolští táhnou za jeden provaz, čehož 
si velmi vážíme.

Ke krásnému večeru přispěla i hud-
ba v podání kapely Thuma Kvar tet 
Band, a abychom jen tak nedupali na 
parketu, zasvětil nás do latinskoame-
rických tanců  taneční pár Klára No-
váková a Michal Hejhal z taneční ško-
ly HES.

Starostové obou městských čás-
tí velmi děkují hotelu Galaxie za po-
skytnutí prostor, za pomoc s přípra-
vou a organizací i za catering, paní 
Veronice Žilkové, Martinu Stropnic-
kému a Agátě Hanychové za zábavný 
program, který poskytli bez nároku 
na honorář, i místním podnikatelům, 
kteří věnovali hodnotné dary a pou-
kazy do soutěže o slosovatelné vstu-
penky. 

Tak doufám, že to u premiéry ne-
skončí a v roce 2014 to opět Such-
doláci roztančí...

Zuzana Krumpholcová, 
referentka kultury 

1. Společný 
reprezentační ples
MČ Lysolaje a Suchdol 
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z radnice

Masopustní průvod půjde v sobo-
tu 9. února odpoledne po 15. ho-
dině ze Suchdolského náměstí ko-
lem Brandejsova statku na Holý 
vrch, kde se setká s průvody z Roz-
tok a Únětic.

Mezi 14. a 15. hodinou, ještě než se 
průvod vydá na cestu, si děti v příze-
mí radnice mohou nechat namalovat 
obličeje do masopustního průvodu.  
V 15 hodin pak na Suchdolském ná-
městí maškary převezmou vládu nad 
městskou částí a předvedou příběh 
o chrabrém suchdolském lidu.

Hlavní myšlenkou masopustu bu-
de Legenda o suchdolském lidu, kte-
rý se nebál, statečný byl, když bo-
joval s nepřítelem. Na pomoc mu 

přilétli draci, kteří podali pomoc-
nou ruku. Lid Suchdola povstal, svo-
lal vojsko – draky, koně, prasátko 
– a pustili se do boje. Nepřítel byl 
silný, šlo to ztuha, ale naštěstí přišla 
vzpruha slepiček od suchdolské kap-
ličky, které svým hlasitým kdákáním 
nepřítele nakonec vyhnaly…

V doprovodu zvučné kapely se 
průvod vydá z náměstí na náves 
k Brandejsovu statku, kde by měl 
starosta od maškar zpátky vykou-
pit klíč od Suchdola. Průvod pak bu-
de pokračovat kolem Starosuchdol-
ské hospody a Palpostu k Trojanovu 
mlýnu a na Holý vrch, kde se okolo 
17. hodiny setká s průvody z Roztok 
a Únětic. Průvod půjde za suchdol-
skou masopustní standartou, kro-

mě postav z legendy v něm budou 
i principál a suchdolský šašek, který 
se přidá k únětickému králi a roztoc-
ké královně.

Těšíme se, že masopustní průvod 
podpoříte tradičně krásnými mas-
kami nebo že doplníte řady draků, 
koní, prasat, slípek či je podpoříte 
hudebními nástroji, řehtačkami, bu-
bínky a dobrou náladou.

Organizátoři masopustu se letos 
pustili do plánování, šití kostýmů 
i do výroby hlavních maškar oprav-
du s vervou a my jim za to velmi dě-
kujeme. Suchdoláci, přijďte je ocenit 
v sobotu 9. února do průvodu!

Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury 

SUCHDOLSKÝ MASOPUST 

SUCHDOLSKÝ  

MMASSOPPUSST  
v sobotu 9. února od 15 hodin
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z radnice

V minulém čísle jsme vás informo-
vali o novém projektu CHCI, ABY TA-
DY…, který iniciovali studenti Vojta 
Němec a Martin Petřík. Rozmístili 
po Suchdole na inzertní stanoviště 
nálepky, na které můžete zazname-
návat podněty, nápady, prostě to, 
co vám v daném místě chybí a chtě-
li byste mít. 

Organizátoři je sbírali, dolepovali, 
v listopadu a v prosinci uspořádali 
za podpory radnice veřejné setkání 
s kávou a čajem, při němž blíže se-
znamovali kolemjdoucí s projektem. 

Veškeré podněty, které se vztahu-
jí ke zlepšení stavu veřejného pro-
storu, jsou evidovány na interne-
tové stránce www.facebook.com
/zijemetadysuchdol. Studenti Voj-
ta a Martin vymýšleli, jak někte-
ré požadavky co nejrychleji splnit, 
a tak na podnět – „CHCI, ABY TA-
DY BYLA LAVIČKA“ umístili u za-
stávky autobusu 359 K Drsnici 
vlastnoručně vyrobenou ekologic-
kou lavičku z odpadových dřevě-
ných palet. A mnozí z vás ji začali 
hned využívat, jelikož k ní přichá-
zíte s předstihem, aby vám auto-
bus neujel, když další jede až za 
půl hodiny. 

A jaké podněty byly nejčastější 
a jak na ně reaguje radnice měst-
ské části?

 umístění dalších „psích“ košů 
– je několik zásad, kam koše umís-
ťovat: pozemek ve správě městské 
části, zajištění dostupnosti svozu, 
nebránění údržbě zeleného pro-
storu mezi silnicí a chodníkem, 
vzdálenost cca 200–300 m mezi 
koši... Z toho vyplývá, že ne všude 
se dají koše snadno instalovat. Ale 
připravujeme přidání košů i stoja-
nů s pytlíky, uvažujeme i o poří-
zení mikrotenových psích pytlíků, 
které by sloužily zároveň jako ru-

kavice a jsou skladněj-
ší než papírové sáčky. 
A zároveň můžeme ta-
ké připomenout, že 
pytlíky s psími exkre-
menty je možné vyha-
zovat i do velkých ote-
vřených betonových 
košů, jelikož vývoz za-
jišťuje 3x týdně stejná 
společnost a odpad se 
nijak neodděluje.

 zakázat venčení psů na trávní-
ku okolo bytových domů Výhle-
dy II – to, co se smí a nesmí na 
pozemku dělat, určuje jeho vlast-
ník, kterým v tomto případě není 
městská část. Ta zde umístila ko-
še a je na majitelích psů, aby po 
svých psech uklízeli a brali ohle-
dy na ostatní uživatele zelených 
ploch.

 psí loučka – městská část hle-
dala vhodný zelený pozemek pro 
toto využití. Tzv. psí park má své 
určité zásady, musel by být oplo-
cen, udržovaný apod. Jako vhod-
ný nápad se jeví využití pozemku 
vedle garáží za sídlištěm Výhle-
dy I (cca 630 m²), který ale vlast-
ní hlavní město a nyní je zarost-
lý a nevyužívaný. Pozemek je již 
ze tří stran oplocen, jsou zde i ze-
lené prvky a jako nápad se nabí-
zí v rámci grantu využít tuto plo-
chu pro úpravu na psí park. Tedy 
vyčistit, osadit cvičebními prvky, 
aby zde vzniklo místo pro setkává-
ní majitelů a cvičitelů psů.

 bankomat na Suchdolském ná-
městí – městská část opakovaně 
žádala Českou spořitelnu o umís-
tění dalšího, lépe dostupného ban-
komatu, než je v menze, a to buď 
v její pobočce nebo prostorách rad-
nice. Spořitelna se ale umístění brá-

ní a zdůvodňuje 
to tím, že se jí to nevyplatí. Na we-
bu městské části probíhá anketa 
k umístění bankomatu. Již se v ní vy-
jádřilo přes 375 lidí, z nichž více než 
75 % si přeje bankomat na Suchdol-
ském náměstí a přes 20 % by chtě-
lo mít bankomat na Brandejsově ná-
městí. Zřízení dalšího bankomatu 
na Suchdole určitě podpoříte sděle-
ním vašeho požadavku na suchdol-
ské pobočce České spořitelny.

 lavička a stříška u zastávky 
K Drsnici na lince 359 – cca 20 m 
od zastávky stála již dříve betono-
vá lavička, nechali jsme ji tedy pře-
místit k zastávce vedle té dřevě-
né z palet, kterou vyrobili Vojta 
a Martin. Co se týče umístění pří-
střešku u této zastávky, celý nový 
přístřešek přijde asi na 80 tisíc ko-
run, možná se nám podaří dojed-
nat s PRE přidělání stříšky na ob-
jekt transformátoru.

 častější intervaly autobusu lin-
ky  č. 359 a zajíždění až ke škol-
ce u lesa – trasu a intervaly lin-
ky 359 navrhla společnost ROPID. 
Linka byla zřízena především jako 
školní. Více než rok zajíždí na No-
vý Suchdol a na Výhledy, tak aby 
místní, především ti starší, nemu-
seli chodit pěšky ke vzdáleným za-
stávkám linek, které jezdí častě-
ji. Krátký interval linky 107 je dán 
tím, že na Suchdole je Česká ze-
mědělská univerzita. Kdyby zde 

CHCI, ABY TADY… 
Zlepšete Suchdol 
nálepkami!
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z radnice

nebyla, jezdila by i tato linka v in-
tervalu jednou za 10 až 15 minut, 
podobně jako linka 147. Zavedení 
spoje až ke školce je nyní technic-
ky nemožné, protože se zde auto-
bus nemá kde snadno otočit a ta-
ké docházka od lesa k zastávce 
není nadstandardně dlouhá.

 více obchodů – nejstarší z vás si 
jistě pamatují, kolik obchodů a hos-
pod bylo na Suchdole před rokem 
1948, důsledky vlády stran Národní 
fronty pociťujeme dodnes. Dalším 
vlivem, který znesnadňuje provo-
zování malých obchodů je „blízká“ 
konkurence velkoprodejen ve měs-
tě a okolí. Samoobsluhy na Výhle-
dech a Budovci se snaží, jak to jde, 
i když asi ceny nemají nejnižší. Pod-
nikání v této branži není jednodu-
ché a např. na Novém Suchdole ne-
jsou nyní k dispozici prostory pro 
fungování malé prodejny. Proto 
jsme vnímali pozitivně, když v lis-
topadu začalo řeznictví pana Čer-
va zajíždět s pojízdnou prodejnou 
na chodník vedle hospody V Ráji. 
V půlce ledna nám bylo, tak trochu 
mimoděk ústně sděleno, že platba 
za zábor pozemku, který užívali jed-
nou týdně a jehož výše 30 Kč/m2 na 
den je daná magistrátní vyhláškou, 
je příliš vysoká. Rada městské části 
proto obratem předložila panu Čer-
vovi návrh na pronájem příslušné 
plochy za podmínek: 
 �   nájemní smlouva na dobu 

neurčitou s výpovědní lhů-
tou 1 měsíc

 �   plocha bude využívána jed-
nou týdně, tak jako doposud

 �   nájemné ve srovnatelné vý-
ši jako u ostatních prodej-
ních míst v Suchdole ve vý-
ši 350 Kč/m2/měsíc, tedy cca 
11 Kč/m2/den. 

Zda tento návrh řeznictví přijme, 
nebo ne, zatím nevíme, ústně ale 
sdělili, že mají již dohodnuté lep-

ší místo někde ve Velkých Příle-
pech. Když by měl někdo chuť si 
zde třeba pojízdnou prodejnu ote-
vřít, stačí přijít na radnici, široký 
chodník je k dispozici.

 supermarket – někdo ho chce, ji-
ný je spokojený s nabídkou a hlav-
ně s přátelskou obsluhou místních 
potravin. Na umístění většího ob-
chodu není z pohledu územního 
plánu na Suchdole moc pamatová-
no, velké plochy jsou zablokovány 
pro dálniční okruh. Větší obchod 
by mohl být umístěn např. v kopci, 
kde jsou nyní haldy hlíny nebo po 
změně plánu na polích za benzin-
kou, ale na obou místech to něko-
lik společností již před lety odmít-
lo. K nejbližším větším obchodům 
se dá dojet i autobusem do Podba-
by do Kauflandu nebo jen autem 
do Lidlu v Horoměřicích.

 kontejner na tenkostěnný hli-
ník, bioodpad – kontejner na hli-
ník u nás působící Pražské služby 
nenabízí, pokusíme se ale nějaký 
zajistit a umístit k dalším kontej-
nerům na Suchdolské ulici. Zde je 
také kromě kontejneru na objem-
ný odpad od dubna do listopadu 
umístěn kontejner na bioodpad. 
Nově zde přibyly kontejnery na 
textil, další je ještě umístěn vedle 
automatu na mléko na Brandejso-
vě náměstí a dále zde můžete do 
červených boxů odložit drobnou 
elektroniku.

 dokončení osvětlení v ul. K Ho-
roměřicům – standardně má ty-
to investice připravovat a realizo-
vat magistrátní Odbor městského 
investora, ten ale naše každoroč-
ně opakované požadavky řadu let 
ignoruje. Městská část nechá nyní 
připravit vlastní projekt a přidáme 
i nasvětlení chodníku od konečné 
zastávky 147 k ulici Kosova. Reali-

zace ale bude záležet především na 
financích.

 zlepšení stavu chodníků a lep-
ší údržba – letos bychom rádi do-
končili chodníky v ulici Ke staveb-
ninám tak, aby byly v celé délce 
po obou stranách, dále propojení 
chodníku podél Kamýcké k Bran-
dejsovu náměstí. V letošním roce 
se nám snad podaří pořídit další 
čisticí stroj, na který bychom mě-
li obdržet dotaci z evropských fon-
dů. Pak budeme moci v létě častěji 
čistit více ulic, a tím dojde i ke sní-
žení prašnosti.

 natření zábradlí kolem chodní-
ku v ul. Internacionální a u školy 
– zábradlí na Internacionální jakož-
to i celá ulice včetně ohromných 
děr na zastávce na Suchdolském 
náměstí patří do správy TSK, kte-
rou jsme na potřebu nátěru upo-
zornili. Zábradlí před školou měst-
ská část nechá natřít. Pokud by ale 
někdo přišel s nápadem, že v rám-
ci jarní brigády zábradlí natře, rá-
di tuto akci materiálně podpoříme. 
Nakoupíme štětce, barvu a hurá na 
to. Studenti by mohli být chvíli na 
čerstvém vzduchu a určitě si při-
tom užijí spousta zábavy...

Jsme rádi, že studenti Martin a Voj-
ta přišli s akcí CHCI ABY TADY…, za 
nápad a organizaci jim patří velké 
poděkování. To patří i těm z vás, 
kteří na nálepky píšete své nápa-
dy. Děkujeme, že nejste lhostejní 
ke svému okolí a aktivně se zapo-
jujete do zlepšení stavu veřejného 
prostoru. Rádi vaše návrhy, pakli-
že to bude jen trochu možné, zre-
alizujeme. Někdy opravdu stačí 
jen málo – třeba posunout lavičku 
o 15 metrů.

Petr Hejl, 
Zuzana Krumpholcová

umístění tabulí: 
 náves Starý Suchdol  Za Sokolovnou  Brandejsovo náměstí, u zastávky 107 směr centrum 
 Brandejsovo náměstí, u zastávky 147  Sídlištní  Výhledy II  K Roztokům, u zastávky 359 
 Kamýcká, u zastávky směr centrum  radnice

místa, kde si lze vyzvednout nálepky: 
 Café Girafe  pošta  radnice  ordinace praktických lékařů
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Městská část uspořádá v sobotu 20. dubna vítání no-
vých suchdolských občánků. Vzhledem k platnosti zá-
kona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat in-
formace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče 
dětí s trvalým pobytem v naší městké části, kteří ma-
jí zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání 
občánků, aby se přihlásili na suchdolské radnici.

Prosíme o předání následujících údajů – jméno 
a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého 

bydliště, zákonný zástupce, telefonické a e-mailové 
spojení. Informace můžete předat osobně při návště-
vě radnice paní Krumpholcové v prvním patře sekre-
tariátu starosty nebo je můžete zaslat na e-mailovou 
adresu: kultura@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu 
a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítě-
te souhlas se zpracováním podkladů městskou částí 
Praha-Suchdol. 

Děkujeme za pochopení.

Poslední den k zaplacení místního 
poplatku ze psů je 31. březen 2013.
Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závaz-
ná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavní-
ho města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů.
 
Sazby poplatků ze psa staršího tří 
měsíců:
 za psa chovaného v rodinném domě

 �  300 Kč za jednoho psa
 �   600 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele
 za psa chovaného v městské nebo 

sídlištní zástavbě
 �  1500 Kč za jednoho psa
 �   2250 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele
 za psa určeného a užívaného k hlí-

dání objektů, jehož držitelem je práv-

nická osoba, která je 
zároveň vlastníkem 
hlídaného objektu
 �   600 Kč za jed-

noho psa
 �   900 Kč za druhé-

ho a každého další-
ho psa téhož držitele

 za psa, jehož držitelem je poživa-
tel invalidního, starobního, sirotčího, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu
 �  200 Kč za jednoho psa
 �   300 Kč za druhého a každého 

dalšího psa
 
Způsob placení poplatku

 hotově na pokladně u správce 
poplatku na  Úřadu městské části 
Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 
734/3, č. dveří 108

 poštovní pou-
kázkou prostřed-
nictvím pošty ne-
bo bezhotovostním 

převodem na účet ve-
dený u České spoři-

telny, a.s. Praha, číslo 
19-2000699359/0800.

Za účelem identifikace platby je 
nutno použít variabilní symbol při-
dělený správcem poplatku, případ-
ně do specifického symbolu vypsat 
čtyřčíslí 1341 a své jméno a příjme-
ní. V případě že, neznáte variabil-
ní symbol, nejste si jisti výší poplat-
ku popř. potřebujete se dozvědět 
více, můžete se obrátit na tel. č. 
222 361 416 anebo zaslat dotaz 
e-mailem na adresu: j.stula@praha-
-suchdol.cz.

 Rudolf Kellner  Božena Kašparová  Václav Čížek  Josef Topinka  Jitka Brabcová  Milada 
Machová  Karel Sedláček  František Žemlička  František Koutecký  Bohumil Křišťan  Dana 
Buldrová  Karel Friedrich  Josef Bouček  Runa Glosová  Vladimír Brabenec  Karel Hruška 

 Jana Průšová  Petr Král  Jindřiška Doležalová  Jaroslav Racek  Jana Sedláčková  Jindřiška 
Slabá  Marie Laštovková  Jaroslava Trnková  Jaroslava Buchtelová  Jana Papoušková  Danuška 
Mariková  Marcela Kopecká  Zdeňka Gleichová  Irena Poledníková  Vlasta Brejchová  Miloslav 
Slivenecký  Věra Herzmanová  Josef Štorek  Zdeněk Hřebík  Božena Hrubínová  Zdeněk Aunický 

 Oldřich Hendrych  Josef Křen  Helena Musilová  František Jirásek  Stanislava Hřebíková 
 Jarmila Kasíková  Blahoslav Hanousek  Blanka Pokorná  Eva Bohuslavová  Severin Vosol 
 Jaroslav Šerých  Věra Macháčková  Jiří Chudoba  Karel Velda  Karel Brant  Olga Kupsová 
 Václav Procházka  František Vohradský  Jiří Nožička  Anna Hejduková  Markéta Sobotková 
 Marie Lepšíková  Jiřina Šlemrová  Josef Sukdolák.

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí roku 2013 

slaví významné životní jubileum

Upozornění pro majitele psů

Přihlaste se, jarní vítání občánků se blíží!

z radnice
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Podobně jako v loňském roce se sna-
žíme nabízet snadno dostupné mož-
nosti nakládání s odpady tak, aby 
je bylo možné v maximální míře dá-
le využít. Základem je pražský ce-
loplošný komplexní systém třídě-
ní komunálního odpadu („barevné“ 
kontejnery tříděného odpadu pa-
pír – sklo – plasty – nápojové kar-
tony, sběrné dvory, červené kontej-
nery na elektro, nádoby na baterie), 
který z vlastních prostředků dopl-
ňuje městská část (stanoviště kon-
tejnerů Suchdolská, štěpkování vět-
ví, nové modré kontejnery na textil) 
a další možnosti (např. sběr vybra-
ných surovin v ZŠ, nádoby na do-
mácí bioodpad od Pražských služeb 
a podobně). 

S ohledem na omezený počet ma-
gistrátem přidělených kontejnerů a fi-
nanční prostředky MČ na tyto účely 
vás prosíme, abyste maximálně vyu-
žívali nejbližší Sběrný dvůr Pražských 
služeb v Proboštské ulici v Dejvicích, 
jehož provozní doba i šíře nabízených 
služeb by měly být více než dosta-
tečné (otevřeno každý pracovní den 
8.30 –18.00, v sobotu 8.30 –15.00, 
bezplatně lze odevzdat téměř všech-
ny druhy odpadů – bližší info na tel. 
284 098 906). 

Obnovení běžného provozu 
stanoviště kontejnerů Suchdolská, 
2. 4. 2013
V úterý 2. dubna 2013 od 16 ho-
din bude na stanovišti kontejnerů 
s dohledem (zahrada na ulici Such-
dolská, zhruba v polovině mezi In-
ternacionální ulicí a základní ško-
lou) obnoven letní provoz. Zde 
mohou občané MČ Praha-Suchdol 
(NE firmy a podnikatelé) v ome-
zeném množství odkládat objem-
ný odpad (nábytek, koberce, lino, 
sportovní náčiní, umyvadla, WC mí-
sy apod), bioodpad a drobné elek-
trospotřebiče. Nelze odkládat vel-
ké „bílé elektro“ (pračky, lednice) 
a nebezpečné odpady – ty patří do 
Sběrného dvora v Proboštské ulici 
(drobný nebezpečný odpad lze ješ-
tě odevzdat při mobilním sběru). 
Otevřeno bude stejně jako v minu-
losti každé úterý a čtvrtek od 16.00 

do 18.00 hodin a vždy první sobotu 
v měsíci od 9.00 do 12.00 hod.

Likvidace větví z prořezu stromů 
6. – 14. 4. 2013
Stejně jako v loňském roce je pro shro-
máždění větví určeno 5 stanovišť: 

 Výhledské náměstí, za trafostanicí
  Na Pasece, travnatá plocha vpra-
vo před křižovatkou Na Vrchmezí

  vedle Sběrných surovin, vpravo 
od cesty na Sedlec 

  K Drsnici, vedle trafostanice 
u dětského hřiště

 V Údolí, travnatá plocha u ořešáků
Na místa ukládejte větve z proře-

zů stromů od soboty 6. dubna do ne-
děle 14. dubna. Průměr větví maxi-
málně 15 cm. Pro snazší manipulaci 
a zpracování větve nekraťte (neřežte 
na kratší části), dřevo musí být čis-
té bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěp-
kovač je určen ke zpracování dřevité 
hmoty, neodkládejte proto jiný rost-
liný materiál (trávu, listí, nedřevité 
stonky – ty patří do biokontejnerů, 
které budou přistaveny později). Od-
pad bude likvidován pomocí štěpko-
vače v následujícím týdnu, vzniklou 
štěpku si mohou občané v případě 

zájmu odebírat (vhodné do kompos-
tu, k mulčování záhonů a podobně). 

Kontejnery na použitý textil, oděvy, 
obuv
 u stanoviště kontejnerů Suchdolská
 na Brandejsově náměstí 

(vedle „mlékomatu“)

Biokontejnery na kompostovatelný 
odpad ze zahrad

 zatím bohužel není stanoven har-
monogram na 1. pololetí, počítáme 
s přistavováním stejně jako loni, tedy 
2 až 3 soboty na 3 stanovištích – po-
drobnosti budou co nejdříve zveřej-
něny na webu městské části

Compostainer, nádoby na biologic-
ky rozložitelný odpad od Pražských 
služeb

 placená služba na celoroční nebo 
sezónní svoz bioodpadu z domác-
ností – info tel. 284 091 888 

Bližší informace k výše uve-
deným bodům rádi podáme na 
tel.: 222 361 425, ing. Novotný, 
Úřad MČ Praha-Suchdol. 

Odpady  –  úklid  -  čistota

Městská část děkuje 
všem, kteří odhrnují sníh 
z chodníků před svými 
domy. Pomáháte tak 
nejen městské části, 
ale hlavně svým 
sousedům. 

Mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 14. 3., 13. 6. a 12. 9. 2013 
stanoviště a časy: 
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15.30 – 15.50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16.00 – 16.20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16.30 – 16.50
Suchdolské nám. (u pošty) 17.00 – 17.20
Výhledské nám. (u trafostanice) 17.30 – 17.50

z radnice
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Městská část Praha-Suchdol vy-
hlašuje fotografickou soutěž na 
náměty pohlednic Suchdola.

Kategorie:

1. Suchdol před xxx léty a Suchdol nyní
2. Zajímavá místa, zákoutí nebo stavby 
3. Suchdolské vánoce a zimní příroda

Účastník soutěže může poslat snímky (max. 3 fota 
z každé kategorie o velikosti max. 3 MB) e-mailem na: 
kultura@praha-suchdol.cz nebo fotografie osobně do-
nést do podatelny MČ Praha-Suchdol. Ke snímkům na-
pište – jméno autora (student/dospělí), název fotogra-
fie, kategorii, případně datum pořízení. Fotografie lze 
posílat do konce února 2013. Těšíme se na fotografie 
nejen se zimní tématikou.

Městská část uvažuje o pokračování soutěže přes jaro, 
léto, a proto vyzýváme fotografy, aby pořizovali snímky 
i nadále a shromažďovali je i po ukončení prvního kola.

Po skončení soutěže vybere organizátor nejzdařilejší 
fotografie, zveřejní je na webu městské části a zorgani-
zuje výstavu fotografií v Alšově kabinetu. Následně bude 
veřejnost hlasovat a vybere nejhezčí a nejvýstižnější sní-
mek z každé kategorie. Výherce čekají zajímavé odměny 
a hlavně zveřejnění na vydaných pohlednicích!

Každý účastník soutěže písemně doloží čestným pro-
hlášením, že fotografie pořídil osobně,  že dává souhlas 
k poskytnutí snímků dalším osobám k následnému zve-
řejnění, a že osoby zachycené na jím pořízeném snímku 
rovněž souhlasí se zveřejněním. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo schválit / ne-
schválit zařazení došlých snímků do soutěže.

Těšíme se na obrázky ze Suchdola a Sedlce zachycené 
vašima očima.

FOTOSOUTĚŽ pokračuje

V roce 2012 se v suchdolské knihov-
ně uskutečnilo 67 akcí, které na-
vštívilo přes jeden a půl tisíce ná-
vštěvníků. Rok jsme zahájili sérií 
cestovatelských besed o nejrůzněj-
ších částech světa. Díky našim hos-
tům jste se mohli podívat do Tibetu, 
Íránu, Číny a dalších zajímavých ze-
mí. Také jste mohli shlédnout něko-
lik divadelních představení, poslech-
nout si úchvatné koncerty, nebo si 
prohlédnout tematické výstavy. Bě-
hem roku jste se také mohli zúčast-
nit vzdělávacích programů pro děti 
i dospělé.

V knihovně jsme přivítali řadu 
osobností. Pozvali jsme Luboše Ji-
ráně, Petru Braunovou, Zdeňka Su-
su, Petra Šabacha, Ivonu Březinovou, 
Alfréda Strejčka se Štěpánem Ra-
kem, či Vlastimila Vondrušku s Jiřím 
Traxlerem.

A na co se můžete těšit v příštích mě-
sících?

Sejdeme se v knihovně – malá uni-
verzita všech věků
Cyklus přednášek lektorů literárních 
akademií, které budou věnovány 
podpoře tvůrčího psaní, přednáškám 
a setkáváním s autory. Více informací 
najdete již v únoru na našem webu, 
či na facebooku.

Ekologie Duše s Janem Burianem 
Písničky a vyprávění na téma sou-
časného života člověka obklopeného 
médii, ohromovaného supermarkety 
a superstary. Co se dá dělat, aby-
chom si uchovali zdravý rozum a kul-
turní úroveň.

Jan Burian je písničkář, muzikant, 
hudební skladatel, básník, publicis-

ta, spisovatel, moderátor a autor 
dokumentárních filmů. Mohli jste ho 
spatřit v pořadech s názvem Pose-
zení s Janem Burianem, či Burianův 
den žen. Z dalších životních rolí Jana 
Buriana je třeba ještě připomenout: 
průvodce turistů po Islandu a zakla-
datel Klubu islandských fanatiků, 
autor několika fotografických vý-
stav, iniciátor a dramaturg Festivalu 
osamělých písničkářů, domovník na 
Hradčanech atd.

Doporučujeme rezervovat si místa 
k sezení na tel. 222 366 824, e-mai-
lem na knihovna@praha-suchdol.cz, 
nebo osobně při návštěvě knihovny.
Vstup na všechny pro-
gramy je zdarma.

Ivana Tvarohová,
vedoucí knihovny

Co nového v knihovně

Program knihovny na únor a březen
čtvrtek 14. února od 18.00 beseda s promítáním o severním Chile
čtvrtek 21. února od 18.00 Ekologie Duše – pořad s Janem Burianem
pondělí 25. února od 18.00 jóga smíchu
 čtvrtek 7. března od 18.00 beseda s promítáním o jižním Chile

pondělí 11. března od 18.00 jóga smíchu
pondělí 25. března od 18.00 jóga smíchu

Připravujeme: pátek 5. dubna Noc s Andersenem

ze suchdolské knihovny
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mohlo by Vás zajímat

Při přípravě tohoto článku jsem zvažo-
vala, co má být jeho tématem. Aktuál-
ních změn v právních předpisech, kte-
ré se bezprostředně od 1. ledna 2013 
dotknou širokého okruhu občanů, ně-
které v podstatě všech, je skutečně 
mnoho. Změny v dani z příjmu, změ-
ny v podmínkách a výši výplaty sociál-
ních dávek, změny v mateřské dovole-
né, v přestupkovém zákoně – zejména 
u dopravních přestupků, silnější ochra-
na spotřebitele, zvýšení daně z převo-
du nemovitostí a řada dalších.

Nakonec jsem pro článek zvolila 
něco zcela jiného, přesto však aktuál-
ního a rovněž použitelného pro mno-
ho čtenářů: Neúčtování či dokonce 
vrácení poplatků za vedení úvěro-
vých účtů. 

Tato možnost se dotýká úvěrových 
účtů u spotřebitelských úvěrů, ale 
i hypoték, které klientovi (úvěrové-
mu dlužníku) vede banka po tom, co 
čerpal úvěr. Klient však s tímto účtem 
nedisponuje, nemůže z něj platit ani 
k němu nemá vystavenou kartu, a tak 
účet slouží jen v podstatě záznamům 
došlých splátek, úroků a… zmíněných 
poplatků za jeho vedení! Poplatky za 
vedení tohoto z pohledu klienta zcela 
nadbytečného účtu činí až několik set 
korun měsíčně (tj. několik tisíc za rok)! 

O tom se můžete přesvědčit na vašich 
výpisech z takovéhoto účtu nebo dota-
zem v bance. Za dobu, na kterou jsou 
úvěry, tím spíše hypotéky poskytovány, 
jsou to nemalé peníze, které získává 
banka (vedle úroků za půjčené peníze) 
zcela nepodloženě a nepřiměřeně.

Před nedávnou dobou se touto 
problematikou začali zabývat češ-
tí právníci na základě rozhodnutí ně-
meckého soudu ve shodném případu, 
vycházeje z toho, že právní úprava je 
v obou zemích shodná, a především 
ze Směrnice Rady č. 93/13/EHS, řeší-
cí rozdílnost právních předpisů člen-
ských států týkajících se nepřiměře-
ných podmínek ve spotřebitelských 
smlouvách, dospěli k závěru, že ban-
ky si tyto poplatky účtují neoprávně-
ně, a úspěšně uplatňují u bank náro-
ky na vrácení těchto poplatků a jejich 
další neúčtování. Se svými zkušenost-
mi se dělí i s dalšími „postiženými“ 
a vyzývají úvěrové dlužníky k násle-
dování. Příklady táhnou a proto se 
případy, kdy žádosti uplatněné u ban-
ky byly úspěšné, množí. Banky v těch-
to případech nejen zastavily účtování 
poplatků do budoucnosti, ale vrátily 
poplatky již zaplacené. 

Ti, kteří chtějí možnost využít, by 
měli nejprve podat výzvu příslušné 

bance a v případě jejího odmítnu-
tí podat návrh finančnímu arbitrovi 
nebo soudu. Nejúspěšnější by měly 
být nároky na vrácení poplatků zpět-
ně za dva až čtyři roky, aby banka ne-
mohla namítnout promlčení nároku. 

Je třeba konstatovat, že zatím ne 
všechny banky se s tímto nutným 
novým postupem ztotožnily (me-
zi takové, které vyřizují kladně žá-
dosti nebo nabízejí jiné možnosti, 
jak těmto klientům vyjít vstříc, pat-
ří Komerční banka, Raiffeisenbank, 
Axa Bank a jiné), ale větší tlak klien-
tů a postupně stále více kladně roz-
hodnutých sporů povede k tomu, 
že všechny banky budou donuceny 
svá pravidla přizpůsobit novému vý-
voji. V konečném důsledku, alespoň 
u těchto poplatků se budou banky 
muset podrobit novým pravidlům 
a poskytovat své služby za spraved-
livých a přiměřených podmínek, kte-
ré jejich zahraniční centrály nebo 
zahraniční pobočky na své klienty 
uplatňují již dávno.

Proč to tedy nezku-
sit… Sami nebo s pomo-
cí, např. NEpoplatkum@
seznam.cz.

JUDr. Zlata Kohoutová

Na aktuální téma: 
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Karel Schwarzenberg Ing. Miloš Zeman

Výsledky 2. kola
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Výsledky voleb 
prezidenta ČR 
v Praze-Suchdole
Přestože již všichni víme, že no-
vě zvoleným prezidentem České 
republiky se po Václavu Klausovi 
stane Miloš Zeman, rádi bychom 
vám přinesli výsledky v naší měst-
ské části, kde stejně jako v celé 
Praze vyhrál v obou kolech volby 
Karel Schwarzenberg (ve voleb-
ním okrsku č. 525 téměř se 76 %). 
Volební účast na Suchdole byla 
v obou kolech přes 66 %.

Výsledky 1. kola
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Obec Suchdol, kterou založili Pře-
myslovci, se rozkládá na kopci nad 
Vltavou. Prodali ji v 11. století svato-
jiřským benediktinkám, které jej vlast-
nily až do roku 1421, do husitských 
válek. Suchdol měl tehdy 100 –110 
obyvatel. Na konci třicetileté války byl 
Suchdol vypleněn a vypálen. Na kon-
ci 17. století řádil v Suchdole mor. 
Na morovém hřbitově byla postave-
na nejprve zvonička a později kap-
le sv. Václava. K památným stavbám 
patří i hostinec Na Chumberku, dá-
le Trojanův mlýn, zvonička z r. 1846 
u nejstaršího domu č.p. 2. 

Chloubou Suchdola v první polovi-
ně 20. století byla obecná škola, v dru-
hé polovině přispěla k vážnosti obce 
stavba Vysoké školy zemědělské. Takto 
ve zkratce popisují historii Suchdola 
dostupné materiály kronikářů.

Většinou však človíčka bydlícího 
(latinsky homo bidlicus) historie za-
jímá spíše z důvodu praktického, ne-
boli proč se jmenuje obec tak a tak, 
co ten název vlastně znamená, z čeho 
to vzešlo a podobně…

Takže název Suchdol – proč obec 
ležící na kopci má ve svém názvu kon-
covku „…dol“?  

Inu dříve bývalo dobrým zvykem, 
že panovník, když se jeho panovnická 
léta blíží ke konci, neuděluje amne-
stii všem lapkům daleko široko, jak 
se stává v době současné, ale prove-

de mnohem rozumnější změny, jako 
například změní sever za jih nebo vý-
chod za západ. Poslední Přemyslovec 
změnil takto název obce ležící na kop-
ci nad údolím směřujícím k Vltavě ze 
Suchýchvrch za Suchýdol.

A že tam bylo vždy sucho, to víme 
i dnes, při pohledu na okolní suché 
pláně čekající na rozrytí při výstav-
bě silničních velkodálnic pražského 
okruhu.

Když v sedmdesátých letech začala 
výstavba stávající České zemědělské 
univerzity, otázku sucha řešili i auto-
ři projektu univerzitních staveb. Když 
sucho, řekli si, tak zde uděláme ba-
zén, který mimo obvyklé bazénové vy-
užití bude řešit i případný nedostatek 
vody v okolí.

A ejhle bazén na suchém vrchu! 
A jsme tam, kde jsme chtěli být se 
svým vyprávěním. U bazénu na kopci. 

Bazén na Suchdole má dobré jmé-
no široko daleko. Dokonce v jedné 
době se k bazénu sjížděli i hrdinové 
největší, naši nechodící spoluobčané 
– paraplegici. Využili nabídky potá-
pěčů ze skupiny ALEA Divers a obec-
ně prospěšné společnosti Vodní klub 
a nořili se do vod hlubokých. V rámci 
projektu tzv. podhladinové terapie.

Jejich vozba samozřejmě zůstala 
stát opuštěná na břehu bazénu a oni 
sami využívali blahodárného vlivu 
beztížného stavu vod suchdolských.

Ano bohužel minulý čas – využíva-
li. Nabídka potápěčských instruktorů 
stále platí, avšak sami paraplegici nej-
spíše řeší problémy, kde sehnat upra-
vené auto, bezbariérové bydlení a jiné 
pro ně důležitější věci, než „pouhé“ 
koupání a potápění. Bohužel.

Když jsem navštívil nedaleko od ba-
zénu obchod s potápěčským vybave-
ním, potápěči mi potvrdili, jaká je to 
škoda, že akce podhladinové terapie 
nepokračují, ale sami flintu do žita 
nehodili a věří, že někdy, až moudrý 
panovník nebude vyvádět s nehoráz-
nými amnestiemi a zamyslí se nad 
větší pomocí handicapovaným spolu-
občanům, budou mít handicapovaní 
spoluobčané více chuti k lekcím pod-
hladinové terapie.

Ovšem potápěči mi připomněli ješ-
tě jiné dobré věci související s potá-
pěním. Žádné hloubkové rekordy, ale 
takové příjemné koupání v rámci tak 
zvaných ochutnávacích ponorů. Člo-
víček vlastně zjistí, jak je to příjemné 
se volně vznášet prostorem, narov-
nat si shrbená záda, uvolnit klouby. 
To vše je možné každé úterý večer 
od 19.30.

Končím takto: Přijďte zkusit jaké to 
je jít vzhůru dolů. Ano, je to tak tro-
chu jako jsme toto povídání začali: 
vrch a nebo dol.

 Jiří Jarkovský

Suchdolská historie 
trochu jinak…
aneb jak je to s bazénem?
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Dne 17. prosince se v naší škole ko-
naly Vánoční trhy, na které naváza-
lo Vánoční zpívání. Žáci všech tříd 
a družin prodali spoustu svých vlast-
noručně vyrobených výrobků. Když 
jsme doprodali poslední výrobky, za-
čalo Vánoční zpívání. 

První stupeň zapěl několik zná-
mých i méně známých koled a vá-
nočních písní, s některými pomohly 
i dívky ze VII. B. Společně jsme sklidi-
li velký potlesk. Starší žáci pak zazpí-
vali další známé koledy a anglickou 
písničkou od Johna Lennona „Mer-
ry X-mas“ jsme se všichni rozloučili.  

Publikum odcházelo příjemně nala-
děno vánoční atmosférou. 

Na závěr bychom chtěly poděko-
vat paním učitelkám – Evě Benešo-
vé a Olze Vítkové, které nás po celou 
dobu doprovázely na klavír a kytaru, 
a Zlatě Chottové za dirigování sboru 
našich starších spolužáků. Velký dík 
také patří Verče Ábelové, která nás 
bez ostychu doprovodila na kytaru 
a Natálii Štréblové, která ohromila 
celé publikum svým sólovým zpěvem 
písně „Chtíc, aby spal“. 

Aneta Roubová, 
Anna Augustinová, žákyně V. A  

Vánoční trhy a zpívání 
na ZŠ Mikoláše Alše

Základní škola 
Mikoláše Alše

Suchdolská 360
Praha-Suchdol

tel.: 220 920 072
www.zssuchdol.cz

NÁHRADNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
se koná v pondělí 4. 2. 2013 od 14 do 17 hodin 

POZOR ZMĚNA! v 1. patře NOVÉ budovy
ve třídách 5.A a 5.B

K zápisu přijdou děti narozené v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 a dále děti, které měly 
v loňském roce odklad školní docházky. U zápisu budete požádáni o sdělení rodného čísla dítěte.

NOVINKA! Na e-mailové adrese zapis@zssuchdol.cz si můžete zarezervovat konkrétní čas 
zápisu. Sledujte, prosím, webové stránky naší školy.

Proč si zvolit naši školu aneb co nabízíme?
 Rodinné prostředí  Individuální přístup k žákovi  Učení hravou formou a využívání nových učebních 

metod  Výuku Anglického jazyka již od 1. ročníku  Školní družinu s pestrým programem a provozem 
v ranních i odpoledních hodinách  Širokou nabídku volnočasových aktivit přímo ve škole  Sportovní 

zázemí  Kulturní akce  Pořádáme školy v přírodě a školní výlety …a mnoho dalšího

ZŠ Mikoláše Alše 
nabízí ve 2. polo-
letí školního roku
2012/13 volno-
časové aktivity – 
všechny informace 
včetně přihlášky 
jsou na webových 
stránkách školy. 

ze suchdolských škol
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A je po Vánocích... uteklo to jako vo-
da. Ten čas voňavý perníčky a cukro-
vím, čas rozsvícených světýlek a těše-
ní se na dárky. Děti z Mateřské školky 
Gagarinova měly letos, tedy vlastně 
už loni, bohaté Vánoce. Z rozpočtu 
školky a za finančního přispění rodi-
čů mohly ve všech třídách rozbalo-
vat krásné dárky – hračky i didaktic-
ké pomůcky, které si přály, na které 
se těšily. Největší dárek jsme však 
všichni dostali těsně před odchodem 
na vánoční prázdniny. Přišlo nám po-
tvrzení z Letiště Praha, že pro děti 
schválili žádost o grant – tedy finanč-
ní příspěvek 76 430 Kč na nákup vel-
kých molitanových sestav na cvičení, 
stavění, prolézání a na další pomůcky  
podporující hlavně pohybové aktivity 
dětí ve třídě. Snažíme se s dětmi co 
nejvíce pobývat venku, podporovat 
jejich přirozený pohyb, ale někdy, ze-
jména na podzim a v zimě, kdy není 
dobré počasí nebo je špatné ovzduší, 
nemůžeme dětem poskytnout tolik 
příležitostí k volnému pohybu. Teď to 
bude prima. 

Také jsme se konečně dočkali sně-
hu. Děti jsou nadšené, že mohou 
denně jezdit na svazích ve školce na 
bobech a kluzácích. To je radosti. Je 
nás už ale hodně, tak se při sáňková-
ní musíme spravedlivě střídat, aby 
nedošlo k nějakým karambolům. 

Teď v zimě se ve školce stará-
me o ptáčky. Děti každý den cho-

dí dosypávat slunečnicová semínka 
do krmítek, která máme rozvěšená 
po zahradě. Děti kontrolují, aby by-
lo všude pořád plno, aby ptáčci ne-
měli hlad. Některé drobné pěvce už 
děti umějí pojmenovat i nakreslit – 
sýkorku modřinku, kosa, zvonka ze-
leného i barevné stehlíky. Těšíme se 
na jaro, až budeme poslouchat je-
jich krásný zpěv.

A co nás čeká v nejbližší době? 
Předškoláci se v lednu byli zapsat do 
školy. Teď si opakují všechny důleži-
té věci, které by jako správní školá-
ci měli umět, vědět, znát, aby si ve 

škole neudělali ostudu. Od února 
zač nou starší děti jezdit do Kralup 
nad Vltavou na plavání. Už se moc 
těší, bazén je nově zrekonstruovaný. 
V prvním týdnu v únoru  nás čeká 
společná oslava Masopustu a karne-
val ve školce. 

A pak už bude jaro a další akce, 
ale o tom zase příště.

Na závěr bych chtěla popřát všem 
suchdolským občanům do nového 
roku 2013 hodně zdraví, štěstí, lásky, 
pochopení a vzájemné tolerance.

Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Zvesela do nového roku 
ze suchdolských škol
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Nové kroužky v MK 
Rybička v Dolním Sedlci
K pravidelným dopoledním krouž-
kům pro rodiče s dětmi přibyl nový, 
hudebně zaměřený kroužek „Lach-
tani“. Koná se od ledna každý pátek 
od 14.30 do 15.30 a je zaměřený na 
rozvoj hudebního cítění dětí.

Kroužek povede dvojice lektorek: 
Jana Klinderová, která je učitelkou 
hry na klavír v ZUŠ, se postará o za-
jímavý hudební repertoár a klavírní 
doprovod při zpěvu a Daniela Krau-
sová bude kroužek doplňovat o tvo-
řivé činnosti. 

Na co se můžete těšit? Přivítání 
s maňáskem lachtánkem, postupné 
seznamování s hudební naukou for-
mou zábavné hry, společné zpívání 
doprovázené na rytmické nástro-

je, protažení u rytmických básniček 
a písniček a na závěr hudebně pod-
barvená pohádka.

Při výtvarné činnosti bude postup-
ně vznikat originální zpěvník, který 
každé dítě dotvoří podle sebe. Poz-
ději (podle schopnosti dětí) se mož-
ná dočkáme i společného muzicíro-
vání malých šikulů… ale to už záleží 
na vás a vašich dětech…

A pro malé předškoláčky, co mají 
rádi hudbu, při které nevydrží sedět, 
je určen druhý kroužek – Tanečně di-
vadelní skupina „Rybí speciál“, kte-
rou povede lektorka Zuzana Krump-
holcová společně s rodiči. Jedná se 
o společné tancování a cvičení dětí 
s rodiči na rytmické písničky. Na ně-

které písničky připravíme divadelní 
choreografii, kostýmy a kulisy.

Cílem kroužku bude secvičení před-
stavení, u kterého se budeme příjem-
ně bavit se svými dětmi. Skupina se 
bude pravidelně scházet 1x za 14 dní 
v pátek od 9.30 do 11.00, popř. více-
krát před plánovaným vystoupením. 
Bližší informace najdete na strán-
kách www.klubrybicka.blog.cz.

Na závěr chci připomenout, že 
13. 3. 2013 začíná v MK Rybička 
večerní kurz Respektovat a být re-
spektován. Uzávěrka přihlášek je 
koncem února. Máte-li zájem, při-
hlaste se včas. Těšíme se na vás.

Jitka Kafková, MK Rybička

Ve čtvrtek 20. prosince se místní knihovna naplnila dět-
mi a rodiči, abychom si poslechli koncert našich nejmen-
ších předškoláčků z MŠ Gagarinova. Pod vedením paní 
učitelky Jaroslavy Bělotové připravili vánoční vystoupení 
– Uspávání Ježíška. Děti zazpívaly známé i méně známé 
vánoční písně, hrály na flétny a dokonce i na klávesy. Od 
posluchačů sklidily veliký aplaus. Zuzana Krump holcová, 
kulturní referentka MČ Praha-Suchdol, poděkovala za pří-
pravu paní učitelce, rozdala drobné dárečky novým talen-

tům, popřála přítomným krásné vánoční svátky a v roce 
2013 mnoho zábavy při kulturních akcích.

Akci přišli podpořit i protagonisté projektu „Chci, 
aby tady...“a nabízeli ke koncertu kávu a čaj. Účastní-
ci mohli připsat na nálepku projektu své přání, co by 
chtěli na Suchdole změnit, zavést či postavit.

Děkujeme knihovně za prostory a pomoc s přípravou.

Jaroslava Bělotová, MŠ Gagarinova

Uspávání Ježíška
 – koncert dětí z MŠ Gagarinova v místní knihovně

ze suchdolských škol
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Mateřský klub Rybička, http://klubrybicka.blog.cz 
a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání, www.respektovani.com 

pořádají kurz 

               RESPEKTOVAT 
A BÝT RESPEKTOVÁN
 Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, 
podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty. 

Lektorky: PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Eva Lukavská, PhD. a Blanka Kaválková 
 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 
platba převodem na účet do 31. 1. 2013 – cena pouze 2600 Kč, 
platba do uzávěrky přihlášek 26. 2. 2013 – cena 2850 Kč. 
PŘIHLÁŠKY: zasílejte na e-mailovou adresu jitkakaf@centrum.cz, tel.: 603 461 893 
MÍSTO KONÁNÍ: Mateřský klub Rybička, Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec. 

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být 
respektován. Doporučujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat 
osvědčení o absolvování kurzu.

SDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ 
1. seminář – 13. 3. 2013 (středa) 17.30 –21.00 

Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Rizikové způsoby komunikace I. Principy reagování tří 
částí mozku. Základní fakta o emocích I. Šest zásad dobré komunikace. 

2. seminář – 14. 3. 2013 (čtvrtek) 17.30 –21.00 
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a vzdor – vy-

jasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Dovednosti pro respektující komunikaci I. 
3. seminář – 20. 3. 2013 (středa) 17.30 –20.30 

Dovednosti pro respektující komunikaci II. Já-výrok a jeho funkce. Procvičování. 

EMOCE 
4. seminář – 27. 3. 2013 (středa) 17.30 –20.30 

Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce (zejména negativní) u druhých. 
Formy empatické reakce, procvičování. Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti. 

ZPŮSOBY VYMEZOVÁNÍ HRANIC, KTERÉ VEDOU K ZODPOVĚDNOSTI 
5. seminář – 3. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. 
Postupy při nevhodném chování dětí. 

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ 
6. seminář – 10. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a zpětná vazba. Postupy při oceňování. Rizika soutěží. 
 

RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN 
7. seminář – 17. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 

Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi. 
Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích. 

oznámení

Pečovatelská služba HORIZONT hledá brigádnici na pozici 

PEČOVATELKY
Forma spolupráce: dohoda o provedení práce  
Doba: nárazově v průběhu celého roku.
Vhodné pro obyvatelky Suchdola, které pracují na směny, jsou 
na mateřské dovolené apod. Požadujeme vzdělání v souladu se 
zákonem o soc. službách nebo ochotu si ho dodělat.
Bližší informace na telefonu 220 921 242, 608 237 198 
nebo adrese info@domovhorizont.cz

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-
-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Such-
dol, IČ: 00231231, 4 – 6 vydání ročně. Redakční rada: 
Ing. P. Hořejš, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, 
Mgr. I. Tvarohová. Příspěvky a inzerci je možno po-
dávat 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: M. Šejnost. Re-
dakce upravuje otištěné články pouze po stránce gra-
matické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost 
odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy 
vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo 
vyšlo 30. 1. 2013. Náklad: 3400 výtisků
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   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 
                        � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   mobil: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �732 444 285, 732 359 126 
                           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,- ��

������������	
��������	��������������������	
�������	�����������������

Tel: 220 920 772
V údolí 40/11 - Suchdol

Rozvoz jídel a nápojů

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

Nová jídla a pizzy

inzerce

 Ing. Jitka Bartošová – VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇO-
VÉ EVIDENCE Kontakt: bartosova.ucetnictvi@seznam.cz 
nebo tel. 728 325 009

 Pronajmu garáž 15m² na Suchdole v ulici K Horomě-
řicům, cena dohodou tel.:776 064 576

Uzávěrka inzerce 
a příspěvků do dalšího čísla:

15. 3. 2013
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pedikúra v pohodlí 
vašeho domova

Přijedu, ošetřím vaše nohy 
a ozdobím dle přání. 

Pedikúra nejen pro ženy!

tel. 732 542 146 (Martina)
Ceník služeb: IČ:87561921

základní pedikúra: 210 Kč
lakování: ...............30 Kč

lakování Francie: ....60 Kč
masáž nohou: ........50 Kč
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inzerce

Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6 
tel.: 220 920 135, lekarna.suchdol@seznam.cz
otevírací doba: po – pá 7.30 – 18.00
Akce trvá do 28. 2. 2013

148Kč 98Kč 49Kč 128Kč 59Kč
běžná cena běžná cena běžná cena běžná cena běžná cena 

189,- 148,- 85,- 168,- 78,-

Curaprox 
Valentinská edice

8 ks (velikosti 0,4 – 1,5) proti paradentoze

Do centra nejezděte. Na Suchdole levněji.

Curaprox CS 1560 3 ks
Curaprox CS 3960 3 ks
Curaprox CS 5460 3 ks

Curaprox 
zubní kartáčky

Nabízíme kompletní 
sortiment 
dermokosmetiky

TePe mezizubní 
kartáčky

Lacalut Aktiv 
75 ml

TePe Select ZOO 
Compact x-soft 3+1
dětské kartáčky

Valentinská
edice

Bez názvu-1 1 22.1.2013 4:58:35

Společnost Elmet Group s r. o.
hledá pro své prodejny elektro 

PRODAVAČE/KY. 
Požadujeme: 
Komunikativnost, spolehlivost, 
příjemné vystupování, preciznost. 

Nabízíme: 
Zázemí rodinné firmy, 
zaměstnanecké výhody, zaškolení. 

Bližší informace na tel.č.. 605 211 122

Komplet přezutí 495,-Kč*

Objednávky 739 298 031 martin@corridashop.cz

roh ulic Kamýcká / Lysolajská
(Kamýcká 131/10, Suchdol)

MOTO SERVIS
Otevřeno dle dohody | Kamýcká 131/10 Suchdol

739 298 031 martin@corridashop.cz

opravy motorů :: servis tlumičů 
svařování plastů :: pneu servis 

*klepané závaží, 4 kola do 16”
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