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středa 18. 2. – 15.00
Přednáška L. Berné o Bohuslavu Martinů – Horizont

čtvrtek 26. 2. – 15.30
Koncert J. Škampové – „Etuda“
není jen cvičení – Horizont

pondělí 2. 3. – 16.00
Povídání M. J. Kučerové
o Skotsku – Horizont

pátek 3. 4. – 17.00
Noc s Andersenem
(Karel Poláček) – Úřad MČ

sobota 4. 4. – 10.00
Den první pomoci
– Úřad MČ

motto
„Chceš realizovat své
sny? Probuď se!“
Joseph Rudyard Kipling
(1865-1936)
anglický básník,
romanopisec a povídkář
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ZDARMA

Co čeká Suchdol
v roce 2009
Rozpočet
Začátek roku je tradičně obdobím rekapitulace minulých 12 měsíců, ale zejména
časem plánování aktuálních činností. Důležitým předpokladem jakékoliv aktivity je
zajištění ﬁnančních prostředků. Ve čtvrtek
29. ledna schválilo zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet městské části na rok 2009 ve
výši 24,3 mil. Kč. Rozpočet má tyto základní položky
na příjmové straně:
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy – 15 mil. Kč
dotace ze státního rozpočtu – 809 tisíc Kč
daňové příjmy (správní poplatky a daň
z nemovitosti) – 2,7 mil. Kč
dotace z vlastních fondů – 5,5 mil. Kč
a na výdajové straně:
oprava udržovaní komunikací ve správě městské části – 2,1 mil. Kč
dotace na provoz základní školy a dvou
mateřských škol – 5,1 mil. Kč
stabilizační příplatek od zřizovatele pro
pedagogy a vychovatele školy a školek
– 400 tisíc Kč
provoz knihovny – 440 tisíc Kč
sběr a svoz komunálního odpadu – velkoobjemové kontejnery – 350 tisíc Kč
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
– 800 tisíc Kč
dotace Diakonii CČH-Horizont na provádění pečovatelské služby na území
městské části – 370 tisíc Kč
požární ochrana – 670 tisíc Kč.
činnost zastupitelstva městské části
– 1,2 mil. Kč
kapitálové výdaje – 1,5 mil. Kč
(detailní rozpočet na webu městské části)
Letiště
V prosinci představilo letiště zastupitelům naší městské části hlavní závěry
z dokončovaného posouzení vlivu výstavby
nové vzletové a přistávací dráhy ruzyňského letiště na životní prostředí. Ta by měla
běžet téměř nad ulici K Horoměřicům, přímo přes areál České zemědělské univerzity, přes Budovec a Sedlec dále směrem na
Bohnice.
Nesdělili nám nic nového – celý Suchdol,
Sedlec a Lysolaje by měly být zasaženy nadlimitním hlukem. Aby byl tento stav legalizo-

ván, je nutné vyhlásit tzv. ochranné hlukové
pásmo (OHP). Tam, kde bude ochranné pásmo vyhlášeno, nebude muset letiště dodržovat hygienické limity, t. j. letadla budou moci
létat bez omezení ve dne i v noci. Venku na
dvorech a zahradách bude hluk převyšující
hygienické limity. Pro představu, co takový
hluk znamená, doporučuji zajít si ke kapličce
sv. Václava nebo na Palpost, kde jsou již nyní
hlukové limity překračovány, a několik minut
tam počítat přistávající či startující letadla.
Nová okna, jak je velkoryse nabízí letiště, tento neblahý stav nezlepší. Jen když
budou těsně uzavřená, pak uvnitř v obytných místnostech bude hluk těsně pod
limitem. Jak budeme doma či ve školních
třídách větrat? To letiště zatím vůbec nezajímá. Hygienické limity na výměnu vzduchu
v místnostech tak nebudou dodržovány.
Proč se má až 30 tisícům lidí žijícím
v trase plánované nové dráhy zhoršit životní prostředí?
Možná odpověď byla otištěna dne
12. ledna v Hospodářských novinách v rozhovoru s ředitelem pražského letiště panem
Dvořákem o plánovaném prodeji letiště.
...Rok a půl přijíždějí do Ruzyně desítky
zájemců a svěřují se se svými plány. Asijští
operátoři vnímají Prahu jako možný, nejméně středoevropský, dopravní uzel. Mezi
nimi i provozovatel singapurského letiště
Changi, které je pravidelně vyhlašováno
nejlepším letištěm světa.
„Chtějí si tu vybudovat zázemí na dálkové spojení v rámci Evropy,“ vysvětluje šéf
letiště Miroslav Dvořák.
„Pro všechny by to byla obrovská výhoda,“ míní analytik společnosti Cyrrus...
...Město by žilo z blízkosti letiště a dálnice a bylo by plné hotelů, skladů, obchodních a logistických center.
(celý článek též na webových stránkách
městské části)
Prosazení výstavby nové dráhy má jedině ekonomické důvody. Státní kasa získá
zhruba o 20 miliard korun více při prodeji
letiště s novou drahou a nový majitel bude
moci velkoryse letiště využívat a to vše na
úkor zdraví a majetků lidí žijících v okolí letiště téměř bez náhrady. Jen ta nová okna
někdo dostane.
(dokončení na str. 3)

z radnice
z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém 14. zasedání dne 4. prosince 2008 schválilo:
záměr instalace fotovoltaických článků na budově bytového domu č. p. 928930 v ul. Stehlíkova.
vzalo na vědomí návrh vyrovnaného
rozpočtu na rok 2009 a uložilo Radě
předložit vyrovnaný rozpočet na rok
2009 a rozpočtový výhled na roky 2010
a 2011 ke schválení na příštím jednání.
projednalo zřízení věcného břemene
na pozemku 2375, k. ú. Suchdol, ul. Internacionální, pro vjezd do podzemních
garáží domu č. p. 1249, k. ú. Suchdol.

z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 26. listopadu 2008 do
26. ledna 2009 projednala kromě jiného následující body:
provedla hodnocení ředitelů škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol a schválila
odměny ředitelům škol.
schválila peněžní dary hasičům za reprezentaci MČ Praha-Suchdol a činnosti
pro MČ, za pomoc při akcích a za údržbu
hasičské techniky.
schválila peněžní dary pracovníkům
pečovatelské služby Horizont za obětavou a svědomitou péči o staré a postižené občany MČ Praha-Suchdol.
schválila jednorázové odměny členům
přestupkové komise za aktivní činnost.
schválila přijetí sponzorského daru od
společnosti Prockert a Hynek, a. s. ve výši
100 000 Kč na ﬁnancování kultury, školství a účely ekologické a pověřila starostu podpisem sponzorské smlouvy.
souhlasí s posunutím termínu dodání projektové dokumentace „Nástavba
technického pavilonu MŠ Gagarinova“
do 28. 2. 2009. Rada ukládá starostovi,
aby s Ing. Kolářem projednal dodatek
smlouvy včetně kompenzace za opožděné dodání.

na základě srovnání možných dodavatelů dopravního značení (uvedeny ceny
jednotlivých značek) určila dodavatele
dopravního značení, které bude instalováno na základě provedené kontroly
stavu dopravního značení – Zemědělská
akciová společnost Koloveč.
schválila po úpravách nový ceník inzerce v časopisu MČ Praha-Suchdol „Informace pro občany Suchdola a Sedlce“.
navrhla následující priority rozpočtu
MČ Praha-Suchdol: 100 000 Kč na počítačovou síť v ZŠ M. Alše; 330 000 Kč na projektovou dokumentaci nástavby MŠ Gagarinova; 400 000 Kč na stabilizační příplatek pro učitele ZŠ M. Alše; 1 000 000 Kč
na opravy komunikací; 500 000 Kč na
údržbu zeleně; 200 000 Kč na realizaci
energetických úspor – energetická úsporná opatření v ZŠ M. Alše a přípravu projektové dokumentace pro sluneční elektrárnu na bytovém domě v ul. Stehlíkova.
na základě výběrového řízení schválila
jmenování Ing. Miluše Zíkové do funkce
vedoucí Ekonomického odboru Úřadu
MČ Praha-Suchdol.
vzala na vědomí sdělení Letiště Praha,
a. s. o poskytnutí sponzorského daru ve
výši 60 400 Kč Horizontu – penzionu pro
seniory v rámci programu „Dobré sousedství“.
souhlasí s prodloužením činnosti ﬁrmy
Ondřej Svoboda – Firma Svoboda, zabývající se recyklací stavebního a demoličního odpadu včetně výkopových zemin,
na dobu určitou do 31. 12. 2011 k provozování výše uvedené činnosti na pozemcích parc. č. 429/1 – část, 430/7, 430/9,
430/10, 430/19, 430/20 vše k. ú. Sedlec
za následujících podmínek:
a) stávající plocha a objem provozu
(max. 100 tisíc tun materiálu) nebudou nadále navyšovány.
b) u výjezdu z recyklačního střediska
na veřejnou komunikaci ul. Ke střelnici bude zřízena oklepová a mycí
rampa, která bude odpovídajícím

způsobem zajišťovat odstraňování
nečistot (bláta, kamení...) z pneumatik a podběhů vozidel.
c) žadatel zajistí odpovídající dispečerské opatření pro řízení vjezdu
a výjezdu nákladních vozidel, aby
nedocházelo ke střetu s ostatními
účastníky provozu.
d) při veškeré manipulaci s prašným
materiálem budou aplikována účinná opatření vedoucí k minimalizaci
zatěžování okolí prachem.
e) uvedené podmínky musí být zakotveny v provozních instrukcích.
na základě jednání se zástupcem
1. Vodohospodářské společnosti Ing. Ivanovem Rada schválila cenový sloupec kalkulace cen stočného pro část MČ, která
je odkanalizována do Roztok. Cena za m3
pro rok 2009 činí 20 Kč.
schválila podání žádostí o dotace z rezerv rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009
na následující akce: Rozšíření kapacity
MŠ Gagarinova – požadovaná výše dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 15,4 mil. Kč,
vlastní zdroje 3,5 mil. Kč; TV – 3106
– etapa 0001 (dokončení etapy) – Rekonstrukce komunikací Nový Suchdol – požadovaná výše dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 33 mil. Kč, vlastní zdroje 1 mil. Kč; TV
– 3106 – etapa 0002 – část kanalizace
Budovec 2. část – požadovaná výše dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 104,6 mil. Kč
vlastní zdroje 1 mil. Kč.
vzala na vědomí žádost potencionálních
kupujících pozemků pod garážemi (parc.
č. 2299/21, 22, 23) o slevu z ceny. Rada
nedoporučila zastupitelstvu slevu z ceny
stanovené znaleckým posudkem schválit.
uložila Ing. Novotnému zajistit na přelom března a dubna 2009 štěpkování
dřevitého biologického odpadu.
schválila po úpravách připomínky MČ
k návrhu zadání celoměstsky významné
změny ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z 2273/00
– MÚK Rybářka a uložila starostovi zaslat připomínky na MHMP.

Dotace na projekt nové podoby
Suchdolského náměstí

Dne 28. 12. 2008 nás navždy opustil ve
věku 85 let Ing. Vladimír Laštovka,
autor knihy Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce. Poslední rozloučení se
koná 17. března 2009 v 15.30 na hřbitově v Úněticích, kde budou jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu.
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Na konci listopadu 2008 odevzdala
městská část studii Suchdolské náměstí v rámci projektu 5P pro Prahu nadaci
Partnerství k dalšímu posouzení. Studie
navrhuje novou koncepci uspořádání náměstí, jeho vzhled, funkční využití jednotlivých ploch, architektonické a technické
řešení. Mezi hlavní navrhované změny
patří „otočení” polohy parkovacích míst
oproti stávajícímu stavu, nově by měla
umístěna mezi budovy a obslužnou komunikaci, umístění obou zastávek do středu

informace č. 1/2009

náměstí, výsadbu listnatých stromů po
obvodu náměstí a mnoho dalších urbanistických prvků jako např. pódium, kameny pro betlém apod. (podrobné informace naleznete na webu v sekci projekty).
Nadace Partnerství podpořila projekt Suchdolské náměstí nadačním příspěvkem městské části ve výši 850 tisíc
korun. Zastupitelstvo městské části 29.
ledna rozhodlo o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

z radnice

Co čeká Suchdol v roce 2009
(dokončení ze str. 1)
Letiště nyní zřejmě čeká se zveřejněním
dopracované dokumentace vlivu záměru
výstavby nové dráhy na životní prostředí
až naše vláda schválí nejvyšší plán České
republiky, který se nazývá Politika územního rozvoje. V jeho návrhu v části o pražském mezinárodním letišti je bohužel
zanesena podpora jeho rozvoje, přestože
i mnozí z Vás jste zaslali k tomuto záměru
nesouhlasnou připomínku. Ministerstvo
životního prostředí vydalo v tomto měsíci
nesouhlasné stanovisko k Politice územního rozvoje z hlediska vlivu koncepce
na životní prostředí (tzv. SEA). Mimo jiné
též ministerstvo nesouhlasí s rozšířením
letiště, tedy nesouhlasí s výstavbou nové
dráhy.
Dále Nejvyšší správní soud, když v říjnu minulého roku zrušil změnu územního
plánu hl. města Prahy Z1000/00, vymazal
novou dráhu z územního plánu Prahy, což
byla základní podmínka pro její výstavbu.
Bohužel ale, mocensko-politicko-ekonomická hydra má tuhý život, takže vyhráno
vůbec není.
Snad nám hospodářská krize taky pomůže a vyžene z hlav ekonomicky zainteresovaných politiků marnotratné a nesmyslné záměry rozšíření pražského letiště na
úkor v okolí žijících obyvatel či umístění
transevropské dálnice středem Suchdola
a přírodních památek.
(další informace na webových stránkách
městské části v sekci letiště či dálnice)
Dotace
Hlavní město bude v následujících týdnech rozdělovat městským částem celkem 500 mil. Kč. MČ Suchdol předložila
tři žádosti: o 15,4 mil. Kč na vybudování
nástavby pro dvě oddělení školky nad
technickým pavilonem v mateřské škole
Gagarinova, o 33 mil. Kč na dokončení
komunikací v oblasti Nového Suchdola
a o 104,6 mil. Kč na výstavbu kanalizace
na Budovci a Horním Sedlci.
Kanalizace
Odbor městského investora (OMI
MHMP) uspěl koncem roku s žádostí o dotaci z evropských fondů ve výši
12,6 mil. Kč na kanalizaci na Starém
Suchdole. Evropské peníze jsou tak pro
naši kanalizaci již rezervovány, ale před
jejich čerpáním bude nutné splnit podmínky dotace. Především je zde základní
problém s dlouhodobou smlouvou mezi
hlavním městem a provozovatelem pražských kanalizací, společností PVK, a. s.
Vzhledem k tomu, že tuto část kanalizace pro naši městskou část spravuje
1. vodohospodářská společnost, která

Splašková kanalizace MČ Praha-Suchdol – situace
není majetkově propojena se společností
Veolia, se tuto podmínku čerpání zřejmě
podaří splnit. Jasno budeme mít až za
několik týdnů, až se vše detailně mezi
městskou částí, OMI MHMP, státním
fondem životního prostředí a ministerstvem životního prostředí projedná. Byli
bychom rádi, kdyby se kanalizace v ulicích Staročeská, Pod Rybníčkem, V Ořeší
stavěla ještě v tomto roce.
V případě, že se tento model čerpání
prostředků z evropských fondů osvědčí,
předpokládáme, že OMI MHMP připraví v nejbližší době žádost na ﬁnancování
kanalizací v části Budovce a Horního Sedlce, které by měly být sved eny do čističky
v Roztokách.
Elektrárna
Městská část připravuje projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 18 kW, která by měla být umístěna na ploché střeše
bytového domu ve Stehlíkově ulici. Spoluﬁnancování realizace, jejíž náklady předpokládáme ve výši cca 2 mil. Kč předpokládáme z prostředků evropských fondů.
Díky zákonem garantované výkupní
ceně elektřiny odhadujeme budoucí roční
výnosy ve výši cca 200 tisíc Kč.

www.praha-suchdol.cz

Poděkování našim hasičům
V příštím roce oslaví suchdolští dobrovolní hasiči 120 let své činnosti, a jistě
bude co slavit. Jejich konání bylo vidět
i v uplynulém roce. V rámci svých třiceti
zásahů vyjížděli k požárům, mezi které patřily i velké požáry Průmyslového paláce
či libušské tržnice, nebo čerpali vodu ze
sklepů nejen na Suchdole, ale i v Praze 6
či v Modřanech.
Kromě zásahů velmi účinně pomáhají
při organizování různých propagačních
a společenských akcích. V červnu již tradičně zorganizovali Dětský den nebo
předváděli techniku dětem v naší školní
družině či ve školách v Praze 6.
Dále pomáhají městské části a dalším
spolkům při organizování svatováclavského posvícení či adventního betlému. Velké
úsilí již druhým rokem také věnovali přípravě kluziště pro naše děti.
Chtěl bych zde poděkovat všem členům sboru dobrovolných hasičů za jejich
angažovanou činnost ve
prospěch naší městské
části.
Petr Hejl,
starosta
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z radnice

Czech POINT
na suchdolském úřadě
V budově Úřadu MČ Praha-Suchdol na
Suchdolském náměstí bylo zřízeno a do
provozu uvedeno kontaktní místo služby
Czech POINT.
Zřízení kontaktního místa Czech POINT v MČ zjednoduší komunikaci občanů
s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy
Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout
občanům ověřené výpisy z centrálních
státních evidencí a rejstříků na jednom
místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
Co k dnešnímu dni poskytuje kontaktní
místo Czech POINT:
Výpis z Katastru nemovitostí,
Výpis z Obchodního rejstříku,
Výpis z Živnostenského rejstříku,
Výpis z Rejstříku trestů,
Přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72),
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb,
Výpis z bodového hodnocení řidiče,

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů,
Podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH.
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny
pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu
vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané
agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na
Rejstříku trestů). Vydání ověřených výpisů
je zpoplatněno (podrobný ceník na místě).

Kontaktní místo se nachází v podatelně úřadu (1. patro, místnost č. 105) a je
otevřeno v úředních hodinách podatelny:
pondělí
8.00–11.00 12.15–17.30
úterý
7.00–11.00 12.15–15.30
středa
8.00–11.00 12.15–17.30
čtvrtek
7.00–11.00 12.15–15.30
pátek
7.00–11.00 12.15–13.30
(V neúřední dny prosím zvoňte na zvonek „Podatelna“).
Další informace o službě Czech POINT můžete získat na webové stránce
http://www.czechpoint.cz

Z ceníku vybíráme
evidence

cena za 1. stranu

Restřík trestů
Obchodní rejstřík
Živostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

50 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

cena za každou další
započatou stranu
–
50 Kč
50 Kč
50 Kč

Nové telefonní kontakty na úřad MČ
Hlavní číslo pro příchozí hovory: 220 921 218, 222 361 411 (spojovatelka)
Fax: 220 920 144
Mobilní číslo O2: 725 853 419 (+ provolba linky) Mobilní číslo T-Mobile: 739 417 883 (+ provolba linky)
Jana Cibulková, Dis.
referentka kontroly a účetnictví
linka 15 tel. číslo VoIP: 222 361 415
e-mail: j.cibulkova@praha-suchdol.cz
Helena Felgrová
referentka bytové správy
linka: 23 tel. číslo VoIP: 222 361 423
e-mail: h.felgrova@praha-suchdol.cz
Renata Gebrtová
referentka staveb a dopravy
linka: 26 tel. číslo VoIP: 222 361 426
e-mail: r.gebrtova@praha-suchdol.cz
Ing. Petr Hejl
starosta
linka: 18 tel. číslo VoIP: 222 361 418
přímý tel.: 220 920 280
e-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Alois Korynta
vedoucí Odboru hospodářské správy
a obecního majetku
linka: 21 tel. číslo VoIP: 222 361 421
e-mail: a.korynta@praha-suchdol.cz
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Ing. Jana Krulíková
tajemnice
linka:17 tel. číslo VoIP: 222 361 417
přímý tel.: 220 920 281
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz
Zuzana Kučerová
vedoucí Odboru vnitřní správy,
referát evidence obyvatel, volby,
ověřování, spisová služba
linka:13 tel. číslo VoIP: 222 361 413
e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz
Jarmila Martincová
personalistka a mzdová účetní
linka: 24 tel. číslo VoIP: 222 361 424
e-mail: j.martincova@praha-suchdol.cz
Ing. Milan Novotný
vedoucí Odboru realizace staveb,
dopravy a životního prostředí,
referát životního prostředí
linka: 25 tel. číslo VoIP: 222 361 425
e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz

informace č. 1/2009

Jaroslava Přibylová
referentka evidence majetku
a hlavní pokladna
linka: 22 tel. číslo VoIP: 222 361 422
e-mail: j.pribylova@praha-suchdol.cz
Miroslav Sedláček
referent investic
linka:27 tel. číslo VoIP: 222 361 427
e-mail: m.sedlacek@praha-suchdol.cz
Dana Stiborová
podatelna, Czechpoint,kopírování, fax,
telefonní ústředna
linka: 28 tel. číslo VoIP: 222 361 428
e-mail: d.stiborova@praha-suchdol.cz
Marie Šimečková
pracovnice spisovny a archivu
linka: 30 tel. číslo VoIP: 222 361 430
e-mail: m.simeckova@praha-suchdol.cz
Ing. Danuše Zíková
vedoucí Ekonomického odboru,
referát rozpočtu a místních poplatků
linka: 16 tel. číslo VoIP: 222 361 416
e-mail: d.zikova@praha-suchdol.cz

z radnice

Bioodpad
ze zahrad
a domácností
S blížícím se jarem bych chtěl
všem, kteří si nevědí rady s množstvím bioodpadu, připomenout
možnost pořídit si ke klasické nádobě na domovní odpad („popelnici“) ještě jednu, tak trochu zelenější. Říká se jí kompostejner, objem
má 120 nebo 240 litrů a je určena
pro odpad ze zahrad (listí, tráva,
seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny
a listy zeleniny, větve keřů i stromů, spadané ovoce) i z domácností (zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
z vajec). Některé věci jí ale „nechutnají“, protože komplikují další zpracování v kompostárně. Určitě do ní
nepatří tekuté zbytky jídel, rostlinné oleje, zbytky živočišného původu (kosti, maso). Svoz je sezónní,
od 1. 4. do 30. 11., vždy jednou za
dva týdny. Další informace o podmínkách a objednání služby získáte na callcentru Pražských služeb
tel. 284 091 888, e-mailem callcentrum@psas.cz nebo na Úřadě
MČ, OSDŽP, telefon 222 361 425.
Stránku připravil Milan Novotný,
vedoucí Odboru realizace staveb,
dopravy a životního prostředí

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Na konci února roku 2009 bude opět
zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m.
Prahy. Tento mobilní sběr bude v roce
2009 zajišťován spol. Pražské služby, a. s.
na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat
následující druhy odpadů:
baterie, akumulátory
nádoby od
sprejů mazací oleje a tuky (ne jedlé
či potravinářské tuky) ředidla a barvy
léky a teploměry kyseliny a hydroxidy lepidla a pryskyřice detergenty (odmašťovací přípravky) fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní) zářivky a výbojky

Mimo termíny a místa uvedená v tabulce je samozřejmě možné nebezpečné odpady odevzdávat ve Sběrných dvorech, nejbližší dvůr Pražských služeb je
na adrese Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, provozní doba Po–Pá 8.30 až 17.00,
So 8.30–15 hodin, telefon 284 098 475.
Některé druhy nebezpečných odpadů
(např. baterie, zářivky, léky) je možné
odevzdávat na vybraných místech jejich
prodeje (baterie také do speciální červené nádoby u vchodu do Úřadu MČ).
Chtěl bych vás všechny požádat o maximální dodržování pravidel nakládání s těmito druhy odpadů, neboť již nepatrné množství při nesprávné likvidaci
může na životním prostředí způsobit závažné škody (i když nemusí být na první
pohled vidět...).

datum (den)

místo zastávky
1. křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci
2. křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova
12. 3. (čtvrtek) 3. křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
4. křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská
11. 6. (čtvrtek)
5. Suchdolské nám. (u pošty)
10. 9. (čtvrtek) 6. Výhledské náměstí (u trafostanice)
7. ul. Hřebenová (u č. 16)
8. křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská

Likvidace větví z prořezu
stromů 2.–5. 4. 2009

Termíny přistavení velkoobjemových
kontejnerů v 1. pololetí 2009
svozové místo

Pro lepší dostupnost jsme v letošním roce zvolili 6 stanovišť:
1. Výhledské náměstí, za trafostanicí
2. Na pasece, travnatá plocha vpravo před křižovatkou Na vrchmezí,
3. K Horoměřicům, slepý konec směr Horoměřice
(vedle kamenných kvádrů)
4. vedle Sběrných surovin, vpravo od cesty na Sedlec
5. K Drsnici, vedle trafostanice u dětského hřiště
6. V Údolí, na okraji dětského hřiště
Na místa ukládejte větve z prořezů stromů od čtvrtka 2. dubna do neděle 5. dubna. Průměr větví maximálně
15 cm. Pro snadnější následnou manipulaci a zpracování
větve nekraťte (neřežte na kratší části). Štěpkovač je určen
ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte na místa jiný
rostliný materiál (trávu, listí, nedřevité stonky a podobně).
Odpad bude likvidován pomocí štěpkovače v následujícím
týdnu. Žádáme o maximální využití tohoto způsobu likvidace
větví, protože z minulosti víme, že velkoobjemové kontejnery
byly z velké části zaplňovány právě větvemi a na objemný
odpad, pro který jsou určeny, nezbývalo místo.

čas od–do:
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.40–19.00

8. 4.

13. 5. 24. 6.

K Roztokům x K Drsnici

X

X

X

Výhledské náměstí

X

X

X

V Údolí

X

X

X

Suchdolská – Sběrné suroviny

X

X

X

Internacionální (parkoviště)

X

X

X

Mimo výše uvedené termíny jsou celoročně všem občanům
k dispozici Sběrné dvory hlavního města Prahy, kde lze odevzdávat všechny druhy odpadů kromě domovního směsného
odpadu. Nejbližší dvůr Pražských služeb je na adrese Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, provozní doba po–pá 8.30 až 17.00,
so 8.30–15.00 hodin, telefon 284 098 475.
Pokud nemáte možnost vlastní dopravy, nabízí Pražské
služby nadstandartní placenou službu „Objednávkový odvoz
odpadu do sběrného dvora“ (více informací na telefonech
284 091 472 a 284 098 476).
Při správném zacházení lze většinu odpadů dále využít. Pomáhejte životnímu prostředí, a tím i sami sobě – stačí málo:
odkládat odpady jen tam, kam patří.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Upozornění
pro držitele psů
Dovolujeme si upozonit majitele čtyřnohých kamarádů na blížící se každoroční povinnost – 31. března je splatný
místní poplatek ze psů, který určuje vyhláška č.: 23/2003 MHMP. Ta stejně jako v předcházejících letech stanovuje
pro občany MČ Praha-Suchdol následující sazby:
1) základní cena (tuto sazbu platí
i pracující důchodci):
1500 Kč za prvního psa, 2250 Kč za
druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
2) snížená cena pro držitele psů
chovaných v rodinných domech
(tuto sazbu platí i pracující důchodci)
300 Kč za prvního psa, 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
3) snížená cena pro držitele, jenž
je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu:
200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
4) snížená cena pro právnickou
osobu, která je držitelem psů určených a užívaných k hlídání objektů a která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
600 Kč za prvního psa, 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč
a je rozdělen na dvě splátky, zaplatí majitel první polovinu poplatku do 31. 3.
a druhou do 31. 8. Od poplatku jsou
osvobozeni mj. držitelé psů převzatých
z útulků na území hl. m. Prahy a to po
dobu dvou let. Úleva v maximální výši
300 Kč za rok u jednoho psa je poskytována v případě, že majitel nechal psa
očipovat a přihlásil do evidence MHMP.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, může správce poplatku vyměřit poplatek platebním výměrem
a zvýšit jej až na trojnásobek.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti
v úředních hodinách (pondělí a středa
8.00–11.00 a 12.15–17.30 hod.) na Ekonomickém odboru ÚMČ Praha-Suchdol
(1. patro, č. dv. 108, tel. 222 361 416,
e-mail: d.zikova@praha-suchdol.cz). Po
telefonické dohodě a získání příslušného variabilního symbolu je možno platit také bankovním převodem na účet č.:
19-2000699359/0800.
Ing. Danuše Zíková,
vedoucí Ekonomického odboru
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Údržba zeleně v MČ
v předjarním období
V současné době probíhá údržba
vybraných ploch zeleně, a to zejména prořez a zmlazení keřů, odstranění nevhodných náletových dřevin, řez
a tvarování korun stromů, odstraňování suchých, poškozených a patogeny
napadených větví, včetně čištění prostor pod touto zelení. Jedná se zejména o část území mezi ulicemi Kamýcká/
U kruhovky, část ulice K Drsnici (od křižovatky K Roztokům) a vybrané jednotlivé stromy. Bohužel musí být pokácen
také jeden vzrostlý usychající smrk na
Suchdolském náměstí.
V této souvislosti bych chtěl ještě vyzvat majitele zahrad ke kontrole zeleně
na svých pozemcích, zvláště v místech
sousedících s veřejným prostranstvím
(např. chodníky, komunikace) nebo pozemky jiných vlastníků, a případnému

Kontejner
Potex
Společnost Potex z provozních důvodů dočasně odvezla ze stanoviště
v MČ Praha-Suchdol kontejner na
sběr textilu, obuvi, knih a hraček. Společnost Potex zatím nabízí jednorázové akce, kdy je možné odevzdávat věci na dřívějším stanovišti kontejneru
přímo řidiči sběrného vozidla.
Termíny oznámíme na místě sběru,
na vývěskách, webových stránkách
MČ nebo jiným vhodným způsobem.
Bohužel jiné řešení není zatím možné
– neodkládejte na místo žádné věci
mimo předem ohlášený termín. Bližší
informace www.potex.cz.

provedení ořezu větví, které přesahují
tak, že např. omezují průchod, zakrývají dopravní značení a podobně.
A méně zodpovědným „pejsakřům“,
kteří ponechávají hromádky po svých
čtyřnohých přátelích na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích, bych chtěl připomenout povinnost uloženou Vyhláškou o čistotě číslo 8/2008: „V případě
znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete,
nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči“. I když řekněme si
otevřeně, bez ohledu na vyhlášky, povinnosti a sankce za jejich porušování
– vždyť jde vlastně o obyčejnou lidskou
slušnost a ohleduplnost.
Milan Novotný, vedoucí OSŽDP

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-SUCHDOL
nabízí zaměstnání na pozici:

referent/-ka
realizace staveb
(zajištění investičních akcí,
příprava výběrových řízení,
spolupráce s úřady...)
Na pozici je vyhlášeno výběrové řízení
podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
– viz úřední deska Úřadu městské části Praha-Suchdol nebo webové stránky
www.praha-suchdol.cz – sekce „volná
místa“. Podrobné informace podá
Ing. Krulíková, tel. 220 920 281.

G R AT U L AC E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním
čtvrtletí roku 2009 slaví významné životní jubileum
Eva Lažanská
Vlastimila Hofmanová
Pavel Kestřánek
Marcela
Neugebauerová Kamil Bříza Anna Špilarová Danuše Hrubá Ludmila
Heváková Věra Kocanová Zdeňka Humlová Hana Hejlová Helena
Vacková Věra Pečenková Soňa Vašíčková Josef Břečka Zdenka Frková
Václav Kohout Milena Cmuntová Božena Berníková Blanka Palátová
Blažena Hotovcová Marie Pěchotová Jarmila Brtková Jelena Rylková
Josef Křepinský
Václav Aldorf
Olga Vendlová
Milada Štráfeldová
Jaroslava Sedláčková
Jaroslava Olivová
Rudolf Marek
Libuše
Sanitráková Růžena Seifertová Ludmila Ilková Marie Hudecová Eduard
Matějka Václav Chmelař Blažena Deylová Jiřina Součková

informace č. 1/2009

m ohl o by Vás za jíma t

Novinky v sociálním systému v r. 2009
Náš sociální systém přichází v roce 2009 se změnami, se kterými by
se měl každý seznámit, aby se alespoň rámcově zorientoval v nárocích na dávky, které může čerpat,
i podmínkách, za nichž je může čerpat. Minulé číslo Informací přineslo nové údaje k nemocenské od
1. 1. 2009, tento článek představí
porodné, přídavky na děti, rodičovský příspěvek a sociální příplatek.
Porodné a mateřská dovolená
Nárok na porodné má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě
nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec
dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů
(tj. dítě osvojené nebo dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu). Výše porodného je 13 000 Kč
na každé narozené dítě. Mateřská
dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a trvá 28 týdnů. Narodily-li se
dvě a více dětí, trvá 37 týdnů. Tzv. peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) není sociální dávkou ale dávkou nemocenského
pojištění a vypočítává se jako 70 % z denního vyměřovacího základu.
Přídavky na děti
Nárok na ně má nezaopatřené dítě do
26 let, které žije v rodině s rozhodným
příjmem nižším, než je 2,4násobek životního minima rodiny. Přídavek se vyplácí
měsíčně ve výších, jež závisí na věku nezaopatřeného dítěte:
do 6 let
500 Kč
6–15 let
610 Kč
15–26 let
700 Kč

Přídavek na dítě je vyplácen v měsíčních
intervalech a běžně se vyplácí rodičům nezaopatřeného dítěte. Pokud je nezaopatřené dítě již zletilé, vyplácí se přídavek přímo
tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě
nesdělí jiný způsob výplaty.
Rodičovský příspěvek
Nárok na tento příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku
nebo o dítě do 10 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Výše příjmu rodiče, pobírajícího rodičovský příspěvek, není omezena. Podmínka osobní celodenní
péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než
5 dnů v měsíci při péči o děti do 3 let věku.
Starší děti mohou navštěvovat předškolní zařízení nejvýše 4 hodiny denně nebo
5 dnů v měsíci, aniž by rodič ztratil nárok
na rodičovský příspěvek, s určitými výjimkami (např. pokud dítě pravidelně navštěvuje MŠ pro zdravotně postižené děti).
Od 1. ledna 2009 jsou zavedeny čtyři
typy rodičovského příspěvku:
zvýšený (rychlejší čerpání) – 11 400 Kč
měsíčně po dobu 2 let. Lze o něj požádat pouze, máte-li nárok na peněžitou pomoc v mat eřství alespoň ve výši 380 Kč za kalendářní den.
základní (klasické čerpání) – 7600 Kč
měsíčně po dobu 3 let. Lze o něj požádat, máte-li zároveň nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti
s porodem.
snížený (pomalejší čerpání) – 3800 Kč
měsíčně po dobu 4 let. Lze obdržet po
ukončení peněžité pomoci v mateřství
anebo ihned od narození dítěte, pokud

Nárok na sociální příplatek
Hranice čistého příjmu měsíčně
Úplná rodina
Životní
pro nárok na sociální příplatek
(oba rodiče) s počtem minimum
od 1. 1. 2009 (dvojnásobek
nezaopatřených dětí
rodiny
životního minima rodiny)
jedno do 6 let
7 080 Kč
14 160 Kč
dvě 5, 8 let
9 040 Kč
18 080 Kč
tři 5, 8, 12 let
11 000 Kč
22 000 Kč
čtyři 5, 8, 12, 16 let
13 250 Kč
26 500 Kč
Výše sociálního příplatku podle věku dítěte
a příjmu úplné rodiny od 1. ledna 2009
Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím
Věk
kalendářním čtvrtletí (násobek)
nezaopatřeného
dítěte v rodině
1,0 život. minima
1,6 život. minima
2,0 život. minima
do 6 let
800 Kč
320 Kč
není nárok
od 6 do 15 let
980 Kč
392 Kč
není nárok
od 15 do 26 let
1125 Kč
450 Kč
není nárok
Platí pro rodiny bez dalších sociálních situací.

Zdroj: MPSV

www.praha-suchdol.cz

peněžitou pomoc v mateřství nedostáváte, prvních 21 měsíců je vypláceno
7600 Kč měsíčně a potom 3800 Kč
měsíčně až do 4 let věku dítěte. Nezaměstnaný rodič anebo osoba samostatně výdělečně činná, která si neplatí
nemocenské pojištění, dostane snížený
příspěvek hned od narození dítěte.
a nově zavedený od 1. 1. 2009, nižší,
pro rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižených od 7 do 10
let – 3000 Kč měsíčně.
Pro tento příspěvek obecně platí, že dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku
je možno zvolit pouze v období druhého
kalendářního měsíce po 22. týdnu věku
dítěte a v 21. měsíci věku dítěte. Jakmile
je takováto volba realizována, je vybraná
možnost čerpání již nezměnitelná a nelze
ji uplatňovat zpětně, ani v případě, kdy by
došlo ke střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. U zdravotně postižených dětí je nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč do 7 let
věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost.
Sociální příplatek
Sociální příplatek je určen na pomoc
rodinám s nízkými příjmy ke krytí nákladů, spojených se zabezpečením potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek má
při splnění dalších podmínek pouze rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pěstoun takovýto nárok nemá.
Při zjišťování nároku na tuto dávku je rozhodující čistý příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Na sociální příplatek mají nárok pouze rodiny, jejichž čistý příjem byl
v předchozím kalendářním čtvrtletí nižší
než dvojnásobek životního minima rodiny
(např. pro rodinu – dva dospělí, jedno dítě
do věku 6 let činí životní minimum celkem
měsíčně 7080 Kč). Za příjem se považují
i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Měsíční životní minimum činí:
jednotlivec
3126 Kč
první dospělá osoba
v domácnosti
2880 Kč
další dospělá osoba
v domácnosti
2600 Kč
nezaopatřené dítě do 6 let 1600 Kč
6–15 let 1960 Kč
15–26 let 2250 Kč
Příště: Dávky pěstounské péče, Pohřebné, Příspěvek na bydlení
JUDr. Zlata Kohoutová
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Preventivní programy v ZŠ aneb
jak působíme proti nebezpečným jevům
Vzhledem k tomu, že období školního
vzdělávání má velmi významnou funkci
v oblasti formování osobnosti mladých
lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje
v období dospělosti, snažíme se v naší
základní škole oblasti prevence sociálně
patologických jevů věnovat mimořádnou pozornost. Pod termínem sociálně
patologické jevy není zahrnuta jen problematika kouření, alkoholismu a toxikomanie, ale i další, neméně závažné
projevy jako je šikana, vandalismus,
záškoláctví, xenofobie, rasismus, intolerance a další formy násilného chování.
Zde se samozřejmě snaží každý z pedagogů v rámci svých předmětů předcházet takovémuto nebezpečnému chování (některé předměty mají toto přímo
v „popisu práce“ – například rodinná či
občanská výchova). Kromě toho však
všechny školy vytvářejí svou speciﬁckou
strategii, jak sociálně patologickým jevům předcházet – takzvaný Minimální
preventivní program. Ačkoli tento druh
prevence nemá tak dlouholetou tradici
jako například výchovné poradenství,
v posledních letech probíhá systematická práce na tom, aby tyto snahy
dostaly nejen kvalitní teoretický základ
– v podobě nejrůznějších metodických
pokynů, vyhlášek a dalšího vzdělávání
pedagogů – ale i pevnou organizační
strukturu jednotlivých složek od škol,
včetně spolupráce v rámci jednotlivých
městských částí, přes pedagogicko –
psychologické poradny až po nejrůznější útvary, zabývající se prevencí v rámci
například policejních složek.
Přejděme nyní od obecných formulací
k tomu, co se naše škola snaží v oblasti
prevence sociálně patologických jevů
realizovat konkrétně. Již od školního
roku 2005/2006 spolupracujeme s občanským sdružením Prev-Centrum, které pro děti 6. až 9. ročníků připravuje
program Prevence rizik a hlouposti. Program má podobu dvou tříhodinových

setkání v každé třídě v rámci jednoho
školního roku, kde lektoři formou nejrůznějších herních aktivit a skupinové
práce přinášejí mezi děti témata související se sociálně patologickými jevy.
Spolupráce s Prev-Centrem se osvědčila
jako velmi efektivní mimo jiné díky vysoké profesionální kvalitě lektorů a faktu,
že jednotlivá témata bloků programu
umožňují kontinuitu v práci s jednotlivými třídními kolektivy. Namátkou uveďme některá z témat bloků: rizika spojená s konzumací alkoholu a kouřením,
ochrana před skupinovým tlakem, možnosti řešení konﬂiktů, gambling atd.
V letošním roce jsme rovněž navázali
spolupráci s Útvarem prevence Městské
policie a rozhodli se využít, podobně jako v případě Prev-Centra, nabídku uceleného metodického programu pro 5. až
9. ročníky. Program má podobu jednoaž dvouhodinových setkání (podle věku žáků) s pracovníky Městské policie
a v rámci těchto bloků je opět probírána
nejrůznějšími formami a metodami práce (opět úměrně věku žáků) problematika sociálně patologických jevů, tentokrát
ale z poněkud jiného úhlu. Pro ilustraci
opět uveďme některá témata: šikana,
kriminalita dětí, závislost očima zákona,
základy právního vědomí. Naší snahou
jak v rámci spolupráce s Prev-Centrem,
tak i s Městskou policií je cílená prevence, tedy působení na všechny věkové kategorie žáků tak, aby každý absolvoval
pokud možno všechny programy.
Rovněž v letošním školním roce plánujeme další novinku na naší škole,
a sice účast v projektu ŠIK – Školní informační kanál. Jedná se o projekt, který již prošel pilotním testováním na 20
školách, nyní je do něj zapojeno již 66
škol v celé České republice a vstupuje
do třetí fáze, kdy se síť škol zapojených
do projektu bude dále rozšiřovat. (Projekt je budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstva vnitra.) Jedná se, jak již

vyplývá ze samotného názvu projektu,
o snahu zajistit maximální možný přísun
informací směrem k žákům, ale i pedagogům a rodičům prostřednictvím velkoplošných obrazovek, instalovaných
v prostorách škol. Konkrétní realizace
spočívá ve vysílání spotů, zaměřených
především na prevenci sociálně patologických jevů a volbu povolání. Tvorba
obsahu je zajišťována z jednoho centra
a je aktualizována podle konkrétních potřeb jednotlivých škol, přičemž je dbáno
i na dostatečnou interaktivitu – jednotlivé školy si mohou vyrábět vlastní spoty, které budou zařazeny do vysílacích
smyček na dané škole. Je možnost tyto
spoty vysílat i na jiných školách. Cílem
realizátora projektu je vytvořit síť spolupracujících a navzájem komunikujících
škol, které se projektu účastní. Doufáme tedy, že účast naší školy na tomto
projektu přinese pozitivní důsledky
i v oblasti prevence sociálně patologických jevů, jelikož tato oblast je jedním
z těžišť celého projektu.
Samozřejmě, jak již bylo řečeno výše,
prevence sociálně patologických jevů
se týkají i další činnosti, ať už se jedná
o samotné působení učitelů v rámci vyučování, adaptační kurzy pro 6. ročníky,
nabídku mimoškolních aktivit či některé
dílčí přednášky na vybraná témata, které škola pořádala a nadále bude pořádat i v tomto školním roce. V neposlední řadě je třeba vzpomenout významu
spolupráce s rodiči v rámci této problematiky. Pro ně připravujeme v současné
době přednášku na velmi aktuální téma šikany, která by se měla uskutečnit
v březnu; podle možností školy i na další vybraná témata.
Ačkoli tedy, vzhledem k době, ve které žijeme, víme, že „taháme za kratší
konec provazu“, přesto doufáme, že se
nám společně s Vámi – rodiči a občany
Suchdola – podaří dosáhnout v našem
snažení kýžených výsledků.
Petr Mácha

Zápis do prvních tříd
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Mikoláše Alše letos proběhl
19. a 20. ledna. Rodiče se mohli poradit o školní zralosti
s PhDr. I. Vlachynskou na besedě ve škole již před Vánocemi. Těsně před zápisem se v MŠ Gagarinova konala beseda
s Mgr. Blankou Rachotovou, Mgr. Marcelou Blahnovou a budoucími učitelkami 1. tříd Mgr. Annou Jiříčkovou a Mgr. Ha-
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nou Zemanovou. V lednu se uskutečnily také tradiční návštěvy
předškoláků z obou suchdolských i únětické školky. Ve školním
roce 2009/2010 počítáme opět s otevřením dvou prvních tříd.
Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a přejeme jim mnoho
úspěchů nejen v jejich prvním školním roce.
Kateřina Sedláčková

informace č. 1/2009

z e suc hd ol sk ých škol

Školní družina na návštěvě
a povídáme si s nimi. Za odměnu jsme dostali podkovy, ze kterých jsme měli velikou radost a přinesou nám jistě štěstí.
Rádi přijmeme pozvání na návštěvu i od našich spolužáků.
Na jejich zahradě si pak hrajeme s hodnými zvířátky – nejhezčí
jsou malá štěňátka a koťátka.
Zábavné odpoledne pro nás připravují i lektorky v Klubu
DDM nebo hasiči v hasičárně. A je toho mnohem víc. Ale teď
už jen naše foto a utíkáme si hrát. Těšíme se na přípravu dalšího článku v novém čísle.
malí novináři ze IV. oddělení ŠD

Divíte se, kdo nás pozval na návštěvu? My Vám prozradíme,
koho jsme v poslední době navštívili, a kde se nám nejvíce líbilo.
Už podruhé jsme si prohlédli tropické a subtropické rostliny
ve sklenících ČZU. Víme, jak rostou banány, kávovník a kolik
nádherných plodů mají citrusy. Spousta květin nádherně voněla
a masožravé rostliny nás naštěstí nesežraly.
Mezi naše pravidelné akce patří návštěvy stájí na Brandejsově statku. Nosíme koním sušené pečivo, rádi si koně hladíme

O zakletém hadovi
Bylo jednou jedno panství, v tom
panství vesnice, v té vesnici pekařství
a v tom pekařství otec s dcerou. Jednou do pekařství přišla zlá čarodějnice
a chtěla chleba. Dcera jménem Madlenka řekla čarodějnici: Chleba dnes
nemáme, bude zítra. Ale čarodějnice
ji proměnila v hada. V tu dobu princ
hledal nevěstu, zaslechl o tom hadovi a vydal se na cestu. Zanedlouho
narazil na zakletého hada. Dozvěděl

se od něj, že má přeprat čarodějnici
– ne bojem, ale lstivostí. Princ šel za
čarodějnicí a řekl: Znám lék na velkou
moc, musíš se vykoupat v jedu. Čarodějnice chtěla jen moc, na nic nečekala, skočila do kotle s jedem a rozpustila se. Najednou se Madlenka zase
proměnila v dívku jako dřív. Princ si ji
vzal za ženu a chvilku byli v pekařství
a chvilku na zámku.
Johanka Kaiserová, 3.B

Dveře školky máme
otevřené! Stačí zavolat.
Po zápisu do základních škol se blíží dubnový zápis do škol mateřských.
Termín byl Radou MČ Praha-Suchdol
stanoven na 1.–2. dubna 2009.
Naše školka bude mít letos k dispozici cca 13 volných míst (ještě nejsou
dořešené příp. odklady školní docházky). Přednost budou mít, tak jako v minulých letech, děti rodičů s trvalým
bydlištěm v Suchdole.
O ﬁlozoﬁi, programu a akcích naší
školky jsem psala v minulých vydáních
Informací. Snad se nám do konce ledna podaří reinstalovat webové stránky,

kde tyto i další informace o školce budou k dispozici.
Máte-li zájem se do naší školky podívat, přijďte, dveře jsou u nás otevřené.
Stačí jen zavolat na tel. 220 921 707
nebo mobil 606 474 458 a dohodnout
si termín návštěvy. Vaše dětičky si mohou v průběhu prohlídky pohrát s našimi dětmi, dozvíte se, co potřebujete
vědět.
Těšíme se na Vás a Vaše dětičky.
Jaroslava Hešíková,
ředitelka MŠ K Roztokům

www.praha-suchdol.cz

Jak se má
jmenovat?
Občasník, který právě držíte
v ruce, se jmenuje INFORMACE
PRO OBČANY PRAHY-SUCHDOLA
A SEDLCE. Název sice dobře vystihuje obsah i auditorium, jemuž je
časopis určen, ale vzhledem ke své
délce není nejpraktičtější. Uvažujeme tedy o jeho možné změně.
Názvy mohou být nejrůznější.
Městské části, které mají v názvu
číslo, číslici často využívají i pro svá
periodika – Šestka, Devítka, Řepská
sedmnáctka… Někdy název zahrnuje slovo noviny (Noviny pro Prahu 16,
Radniční noviny Prahy 3 apod.), jindy se jedná o zpravodaj (Chaberský
zpravodaj, Újezdský zpravodaj...)
nebo o použití erbovního motivu
Klíč (Praha 11). Jak ukazují následující příklady, nemusí název na první
pohled se jménem městské části či
obce souviset: HOBULET (Praha 7),
ODRAZ (Roztoky a Žalov).
Budeme vděčni, pokud nám pomůžete vymyslet možné varianty
pro časopis. Vaše návrhy nového
názvu tohoto periodika uvítáme
do 15. března 2009 na emailové
adrese redakce@praha-suchdol.cz
nebo v podatelně ÚMČ.
Věra Štěpanková
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Ples suchdolských hasičů
Vánoční shon je už nenávratně za námi, novoroční předsevzetí jsme už taky
mnohdy porušili, ale čas plesů a karnevalů právě nastal...
Už tradičně plesovou sezónu na Suchdole zahajují místní hasiči. Letos 17. ledna uspořádali již 118. hasičský ples.
Jakmile se setmělo, začaly se objevovat
v ulicích postavy oblečené ve společenských róbách a spěchající do areálu zemědělské univerzity. Kolem osmé hodiny
už sál v bývalé menze praskal ve švech,
bohatá tombola se spoustou cen, třeba
i skoro 50 kilovým čuníkem, čekala na
své výherce, hudební skupina Smeč dolaďovala repertoár a kdo přišel pozdě,
podrážky opravdu neprošoupal. A že by
mohl. Na tanečním parketu se střídali
mladí i ti trošku odrostlejší, taneční variace předváděl neduživý studentíček,

stejně jako majitel ﬁrmy či babička od
pěti vnoučat. Všichni se náramně bavili
a málokdo postřehl, že už je dávno, dávno po půlnoci.
Kolem třetí hodiny hudba dohrála,
gentlemani pomohli dámám do kabátů
a všichni bohatší o zážitky či ceny z tomboly zamířili domů, do pelíšků, i když se
některým fakt nechtělo...
Za krásný večer je třeba poděkovat zejména členům Sboru dobrovolných hasičů
v Suchdole a dále sponzorům, např. Starosuchdolské restauraci, ﬁrmám PaKK,
Prokos a TOSCAR, Provoznímu zahradnictví, Železářství p. Vorla, Květince SISI,
Baru Sever, Kadeřnictví DAMA a všem
dobrým lidem za jejich příspěvky a dary.
Děkujeme.
Zuzana Kučerová

CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI...?
Konec roku ve sboru dobrovolných hasičů je bilancováním
činnosti, ale taky příprava plesu a valné hromady.
Naší první akcí v roce 2009 bylo zhotovení kluziště pro občany naší městské části. K jeho vytvoření jsme využili mrazivého počasí a napadaného sněhu. Všechny nás těšilo, že bylo
o bruslení zájem, jen to počasí dlouho nevydrželo. Škoda, že
není pro zhotovení kluziště na Suchdole větší plac.
Výjezdy jednotky sboru:
17. prosince 22.01 čerpání P Suchdol Kamýcká
CAS 25K
1+3
Tímto případem jsme uzavřeli náš počet výjezdů jednotky
SDH Praha – Suchdol na číslo 30.

Zasahovali jsme nejen zde na Suchdole, ale i v Praze, na
Praze – Západ, při odborných stážích jednotky také v Praze 7
a Praze 8. Jednalo se o širokou škálu zásahů od čerpání zatopených prostorů, ploch, odstraňování předmětů a stromů
z komunikací, zajištění po dopravních nehodách až po požáry
obilných polí a mimo jiné i požáru Průmyslového paláce v Holešovicích a dvakrát v tržnici v Praze – Písnici.
Přeji všem spoluobčanům klidný letošní rok a ať se setkáváme pouze při akcích sboru, které pro vás a vaše děti
pořádáme.
Milan Kučera,
velitel SDH Praha – Suchdol
tel. 606 232 074

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici
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Souzvuky Vladimíra Blažka
a Emila Rývy
Alšův kabinet, 21. ledna – 28. února 2009
Odpovědí je také jeho vystavený fotograﬁcký cyklus černobílých fotograﬁí. Díváme se na hroby. Jednotlivé fotograﬁe
jsou komponovány jako sevřený, pevný
celek s důrazem na krajinu i detail. Podle
charakteristického tvaru opracovaných
a zašlých náhrobků poznáváme židovský
hřbitov. Rozeznáváme písmo, plastické
dekory, povrch kamene.
Vynikající fotograﬁe není častým jevem. Profesionál samozřejmě vytváří řadu dobrých prací, ale jen vzácně se objekt
nebo situace zpřítomní a stane se novou
existencí. Takový fotograﬁcký obraz se
nám vrývá do paměti. Třeba mu nemusíme rozumět, zneklidňuje nás, ale již se
nás zmocnil. Fotograﬁcké podání Emila

Záměr společné výstavy Vladimíra
Blažka (*1930) a Emila Rývy (*1933) se
jevil příhodný z několika důvodů.
Narodili se v rozmezí tří let. V demokratické Československé republice. To je,
spolu s „nepatřičným třídním původem“,
předurčilo k vykonání základní vojenské
služby v Pomocných technických praporech. V téže republice, která se však po
roce 1948 stala nedemokratickou. Na
vojně se nesešli. Vladimír Blažek, který
narukoval 1950 byl nasazen do stavebnictví, Emil Rýva doloval uhlí od roku
1952 do roku 1954. Odsloužili tak dohromady přes čtyři roky.
Oba dva bydlí na Suchdole. Vladimír
Blažek od narození, Emil Rýva od 70. let.
minulého století.
Oba dva chodili do práce, která nikterak
nesouvisela s jejich volnou tvorbou.
Oba dva zhruba před čtyřiceti sáhli po
výrazových prostředcích, k jejichž užívání
nebyli nikdy odborně školeni.
Oba dva dosahují způsobem svého
osobitého ztvárnění světa profesionality,
na kterou by mohli být hrdí mnozí profesionálové.
Vladimír Blažek je přesvědčen, že si
kreslil nebo maloval jen tak pro sebe. Pochybuji, že kromě nejbližších nebo přátel
jeho práce někdo viděl.
Všechny jeho vystavené kresby a malby vznikaly na základě intenzivního prožitku. Ať už se jednalo o reﬂexi skutečnosti, převážně přírody, nebo o vizualizaci
vlastních vzpomínek. Některé z krajin,
zpravidla o formátu A4, jsou kresebně
i barevně razantní, jiné však zastřené,

mlhavé a snové. Fascinující je způsob,
jakým se chápe materiálů (pero, pastel,
tužka, ﬁx) a prakticky několika tahy bravurně kreslí. Dítě, maminku na cestě do
školy, dědečka naklepávajícího si kosu
a čekajícího zubatou. Kresby jsou intimní, mají sílu citu a pravdivé výpovědi.
Interiér pokoje, někdo u stolu šije, nad
stolem na zdi visí kříž, u stolu kluci hrají
karty, pod stolem bosé nohy, prázdniny.
Je nám to blízké, důvěrně známé, i když
jsme tam nikdy nebyli. Je to vzpomínka.
Něžná, věrná až za hrob. Takové máme
také, ale neumíme je tak nakreslit nebo
namalovat.
Emil Rýva na otázku, proč dělat výstavy, odpovídá otázkou. Proč?

Rývy nic nepreferuje ani neinterpretuje.
Jasně vyslovuje. Tvarem, světlem, příběhem. Náhrobní kámen se utrhl, sesunul.
Vztyčené i pomalu klesající pomníky se
staly postavami. Příběh židovského národa. V Čechách.
Bývá zvykem, že význam tvůrců vzrůstá úměrně tomu, jak se dává jejich dílům vstoupit do obecného povědomí. Za
tím stojí ovšem zájem a práce teoretiků
umění. Pravděpodobně se nestane, aby
tvorba Vladimíra Blažka a Emila Rývy
vstoupila do obecného podvědomí. Ať
tedy touto výstavou vstoupí alespoň do
našeho vědomí.
Magdalena Vovsová

www.praha-suchdol.cz
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Horizont informuje
DĚKUJEME
všem, kteří nás v loňském roce
slovem i skutkem,
radou i povzbuzením,
ﬁnančně, morálně i materiálně
a jakýmkoli dalším způsobem
podpořili.
V roce 2008 získal Horizont odsuchdolských občanů ﬁnanční
dary ve výši přes 35 000 Kč.
Druhý ročník dílničky
adventních dekorací
se opět vydařil. Lektorky jsme měly
stejné jako loni a účastnice kursu zčásti
také. Počet účastnic se však znásobil a do
společenské místnosti Horizontu jsme se
vešli tak akorát, abychom zároveň měli
dost prostoru pro svůj umělecký rozmach
a rozlet. Kapacita místnosti byla naplněná a pokud by nás příští rok mělo být ještě
o pár víc, museli bychom expandovat do
dalších místností.
Zatímco loni byly mezi účastnicemi pouze seniorky, letos se přihlásily i mladší dámy, což vůbec nebylo na překážku.
I letos byla těžištěm akce výroba adventních věnců. Mimo jiné jsme se domnívali,
že tím přispíváme k udržování lidových tradic. Jaké bylo však naše překvapení, když
jsme se o dva týdny později dozvěděli na
přednášce dr. Secké, že adventní věnce lze
v našich krajích považovat za „novinku“.
Nicméně zvyk je to pěkný a doufáme, že

za rok se nám podaří udělat reprízu. Věříme, že většina účastnic letošního (vlastně
už loňského) ročníku by to ocenila.
Po dokončení díla a přehlídce výrobků
nás čekalo milé překvapení. Když se účastnice kursu ptaly na poplatek za spotřebovaný materiál a dekorace, tak jedna z lektorek s milou skromností řekla, abychom
to nechali být. Že její manžel se rozhodl
udělat něco pro své bližní a veškerý materiál zasponzoroval. Věříme, že většina
účastnic kursu uspořené peníze využila rozumným způsobem, např. že je propily na
zdraví velkorysého dárce, kterému tímto
posíláme vřelý dík.
Velmi nás mrzí, že čtenářům zpravodaje
nemůžeme ukázat všechny výrobky, které
by stály za vidění (to jest úplně všechny).
Tak alespoň jeden na ukázku. Doufáme, že
se do roka a do dne se všemi shledáme.

seniorům a hůře pohyblivým občanům.
Horizontu to – jak doufáme – umožní ještě více rozšířit nabídku přednášek a koncertů a nebudeme muset spoléhat téměř
výhradně na dobrovolníky. Některé z níže
uvedených akcí již probíhají v rámci tohoto grantu.
Díky této podpoře také můžeme nabídnout seniorům a hůře pohyblivým
suchdolským občanům zdarma dopravu
na programy Horizontu. Máte-li o některou z našich akcí zájem a nemůžete přijít
„po svých“, ozvěte se nám (220 921 242)
a my pro vás rádi přijedeme.
Jiří Přeučil

HORIZONT
VÁS ZVE
(Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec,
tel.: 233 101 421, 220 921 242)

Horizont dostal grant
v programu „Dobré sousedství“
od Letiště Praha.
Tento grant je určen mimo jiné na přiblížení kulturních a společenských aktivit

středa 18. 2. – 15.00 – Přednáška
o životě a díle Bohuslava Martinů – přednáší členka Společnosti BM Lucie Berná
čtvrtek 26. 2. – 15.30 – Koncert Jaromíry Škampové – „Etuda“ není jen cvičení aneb Malé skladby velkých mistrů
pondělí 2. 3. – 16.00 – Povídání
o Skotsku – přednáší Marie Jenovéfa
Kučerová
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst),
možnost občerstvení.

www.domovhorizont.cz

SPRCHOVÝ KOUT
Pro své hůře pohyblivé klienty by Horizont potřeboval vybudovat v přízemí koupelnu se sprchovým koutem.
Na realizaci však chybí peníze – cca 50 000 Kč. Uvítáme příspěvek v jakékoliv výši. Předem děkujeme.

Osmý obecní betlém
na Suchdole trochu jinak
V tuto dobu na tomto místě zpravidla
následuje výčet všeho, všech i poděkování všem, kdo se podíleli na realizaci
betlému. Od těšení, modelování, výpalů,
stavění soklů a přístřešku, včetně zachvojení, obav z přízně či nepřízně počasí,
horké polévky pro instalující, zajištění
všeho potřebného na zahájení, pozvánek, k setkání na Štědrý den a chození
k betlému.
Nikdy se nepsalo tom, jak betlém po
Třech králích končí. Není to smutné, víme, že už v létě zase budeme modelovat
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a pak zase na podzim a vše připravovat
a doplňovat a zařizovat. Vždyť do zahájení je něco přes deset měsíců, utečou jak
voda a máme skvělé spoluorganizátory,
naše hasiče.
Jak betlém končí? Kolik že bylo letošní
sobotu desátého ledna po Třech králích
stupňů? Sníh slehlý, přimrzlý, 8 °C pod
nulou. Tak nejdříve jako vždy, všechen
sníh omést, opatrně snímat ﬁgurky ze
soklů (na zahájení jich bylo pět set),
přinést z půdy úřadu přepravky, naložit, odnést do prvního patra, z každé

informace č. 1/2009

ﬁgurky odřezat silikon, kterým je lepíme
k soklům, zabalit, odnést na půdu. Je
nás jenom pár. Sedm lidí. Měli jsme sraz
v 10.00 hodin. Přišli jsme, ale bylo nás
čtrnáct! S tolika pomocníky byly ﬁgurky
do hodiny dole ze soklů, za chvilku pod
střechou a domů jsme šli okolo druhé
hodiny. A na příští uklízení betlému se
těšíme. Víte proč? Už je nenosíme na půdu, ale do sklepa. O dvoje schody méně.
Šamot něco váží.
Na devátý obecní betlém se těší
vaše Občanské sdružení betlém

c o s e dělo

Na vánoční zpívání si děti pod vedením paní učitelky Marcely Blahnové připravily
pro rodiče nejen známé koledy, ale i Dětskou vánoční mši.

Čtení z děl oblíbených autorů při prvních Čapkovských setkáních

O Štedrém večeru se ekumenického setkání u betléma zúčastnilo téměř dvě stě občanů, kteří si spolu se Suchdolským pěveckým
sborem zazpívali známé české koledy.

Senátor Jaromír Štětina při besedě po promítnutí svého dokumentu o Čečensku

Takto idylicky vypadal betlém na Tři krále, kdy malí koledníci za třeskutého mrazu svým zpěvem vybízeli kolemjdoucí k příspěvku na sbírku Charity.

www.praha-suchdol.cz
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Bowling nebo kuželky?
To je divná otázka. Ono to není to samé? Ne, není. A jaký je rozdíl, velký nebo
malý? Těžko říci, posuďte sami: Tak co
myslíte, bowling nebo kuželky?
Pro rodinu paní Anežky Osvaldové jednoznačně kuželky! Za mlada byla veliká
sportovkyně: hrála ping-pong a odbíjenou. Ale v letech 1937–38 tatínek paní
Osvaldové pan Robert Zeman, který byl
kuželkář, člen reprezentačního družstva
za město Praha, vzal dceru Anežku se podívat na kuželky a jí se to zalíbilo. Stala
se členkou družstva Spartak Karlín Tesla
Praha na Maninách, kde byla postavena
čtyřdráha. Její první start byl 3. 7. 1954
v Plzni, kde byla poslední, a kdo byl v kuželkách poslední, měl povinnost nosit
věci ostatním. Tak si řekla: „Už nikdy nebudu poslední.“ A nebyla. Na přeborech
v Karlíně 10. 7. 1954 byla na 7. místě, na
Mezikrajovém utkání Praha – Plzeň – získala 1. místo (440 bodů). Začala jezdit na
přebory po celé republice. Hrála v Českém Krumlově, Lounech, Pardubicích,
České Třebové, Rumburku, Gottwaldově
(nyní Zlín), Brně, Svitu pod Vysokými Tatrami. Pak přišel Přebor Prahy v Bráníku
2. 3. 1955 – 1. místo (389 bodů), titul
Přeborník kraje, jmenování do československé reprezentace a 2. místo na prvBowling
10 kuželek
Postavení kuželek je do trojúhelníku
Koule jsou větší se třemi otvory
(maximálně 7,25 kg)
Dráha je pevná a umožňuje koule házet až
několik metrů za koncovou čáru rozběhu
Obuv je třeba speciální

ním mezinárodním startu v družstvech
15. 3. 1955 ve Vídni. A nastupovala
a vítězila v dalších soutěžích. V červnu
1955 získala 1. místo v kvaliﬁkační soutěži o postup do přeboru ČSR – skupina A
(403 bodů) za nejlepší výkon.
Na Mistrovství světa v Essenu startovalo osm družstev reprezentujících Rakousko, Francii, Švýcarsko, ČSR, NSR, Jugoslávii, NDR a Sársko. Ženy v družstvech
nestartovaly a v jednotlivcích byla z nich
nejlepší na 9. místě. Muži v družstvech
byli na 3. místě. Po návratu velká chvála,
v té době to byl nejlepší výkon. Dál jezdila
a vítězila.
Za celou kariéru měla nejlepší výkon
458 bodů na přeboru ČSR na Karlově
v květnu 1957.
Po ukončení činnosti v reprezentaci
hrála jen na domácí půdě a starala se
o rodinu.
S paní Osvaldovou a její dcerou paní
Evou Ciknerovou jsem se potkala minulý
rok a povídaly jsme si, jak v roce 1997
koupili od tety paní Alice Ambrosové –
Machotkové rodinný domek v Horním Sedlci. Po celkové rekonstrukci se nastěhovali, bydleli a poznávali sousedy a v dubnu
2008 si do domku přistěhovali maminku
Anežku Osvaldovou (87 let), která již neKuželky
9 kuželek
Postavení kuželek je do kosočtverce
Koule jsou bez otvorů a váží 2,85 kg,
hráč musí hrát jen s koulemi v kuželně
Dráha je tvrdá a křehká (sadurin)
Obuv na hraní může být jakákoli

Trénink v Essenu
mohla být sama. A pak jsem se dozvěděla
o tom, že je rozdíl mezi bowlingem a kuželkami, a paní Ciknerová, která vyrůstala
v kuželkářské rodině (tatínek také hrál)
vzpomínala: „Když jsem povyrostla, chodila jsem s maminkou, protože někdo musel
stavět poražené kuželky – nebyly automaty, vše se stavělo ručně. Je velká škoda, že
se u nás všude podporuje bowling a ne
české kuželky. Dříve býval kuželník u každé
větší hospody.“
Kolem nás v naší MČ žijí zajímaví lidé
(škoda, že o nich většinou nevíme) a paní
Anežka Osvaldová je určitě jednou z nich.
-mt-

Umíte zachránit život?
Vyzkoušejte si
stabilizovanou polohu
umělé dýchání (na ﬁguríně)
nepřímou srdeční masáž (na ﬁguríně)
zástavu masivního krvácení

Den první pomoci
sobota 4. dubna 2009 kdykoliv mezi 10.00 a 17.00 hod.
budova Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734
Vítáni jsou dospělí i děti.
14
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Letiště Praha, rok 2009:
Nový název, staré metody
Letiště Praha opět představilo kosmeticky upravený projekt výstavby paralelní
dráhy, ale ani další změna názvu letiště
bohužel nepřinesla změnu v přístupu
k obyvatelům Suchdola.
Bezohledná ﬁlozoﬁe Letiště Praha
zůstala – chce zdarma, bez jakýchkoliv
kompenzací zhoršit obyvatelům Suchdola životní prostředí a ohrozit jejich
zdraví. Za nadlimitní hluk a ohrožení
zdraví nabízejí pouze výměnu oken a žádají obyvatele, aby trvale a dlouhodobě
snášeli zdraví škodlivý hluk tzv. v zájmu
České republiky. Je naprosto nepřijatelné, aby na našem zdraví proﬁtovali
všichni ostatní a Letiště Praha s novým
vlastníkem zvlášť, a proto požadujme
po letišti víc než okna:
dodržení hygienických limitů,
zachování přijatelného životního prostředí,
ohleduplnost k obyvatelům.

Neustále prezentovaná a „zdarma“ nabízená okna z letiště nám totiž:
nezajistí ticho v bytě – (útlum pouze cca
36–37 dB, venku hrozí 70–80 dB...),
nezajistí větrání (útlum funguje při úplném uzavření okna),
ve venkovním prostředí nepomohou
okna dětem ani dospělým,
a hlavně nejsou darem letiště – jsou
hrazena výhradně z hlukových poplatků leteckých společností, které platí
právě za hluk, který způsobují obyvatelům. Finanční prostředky patří tedy
v podstatě obyvatelům v okolí, ale rozhoduje o nich nyní letiště a ještě se tváří, že něco rozdává ze svého.
Letiště Praha znovu zkouší osvědčenou
metodu z let 1998–2003, kdy se mu podařilo nenápadně a bez zájmu obyvatel
zřídit ochranné pásmo, a tím omezit práva obyvatel. Velkoryse navržené ochranné
pásmo v době, kdy létala polovina letadel

Výtvarné dílny
v klubu Rybička
V loňském roce jsme zavedli v mateřském klubu Rybička v Sedlci nový
kroužek pro šikovné maminky – výtvarnou dílnu pod vedením Zuzany Krumpholcové.
Abych se Vám trošku představila,
sice nejsem žádná velká výtvarnice, ale
výtvarné techniky jsou mým koníčkem
a když jsem jako maminka na mateřské
dovolené začala chodit do klubu Rybička a během dopoledních kroužků jsem
tvořila se svými dětmi zajímavé výrobky, napadlo mě, že bychom si s maminkami mohly vyzkoušet i něco jiného.
A tak jsem jim představila jednoduchou ubrouskovou techniku na
prostírání a rámečky a moc se nám to
všem zdařilo a zalíbilo, a tak to nějak
začalo...
Každý měsíc ve čtvrtek odpoledne se
scházím s maminkami v klubu a ponoříme se do vystříhávání, lepení, malování, zdobení a vyrobíme si něco zajímavého do bytu či obdarujeme své blízké
originálním dílkem.
Jen pro zajímavost jsme již vyrobily
obrázky na plátno, které jsme dozdobily strukturovacími tmely nebo si udělaly

a obyvatelům to nepřipadalo důležté, bylo
projednáno bez jedné jediné připomínky ze
strany obyvatel i obcí. Nyní se opět připravuje ohromné ochranné pásmo, pro jistotu
až k Vltavě, rovněž bez vymezení kapacit letiště a omezení provozu. Bohužel, ani státního starého psa novým kouskům...
Občanské sdružení upozornilo na
zkrácení základních práv obyvatel v současném ochranném pásmu Ministerstvo
pro místní rozvoj jako nejvyšší orgán pro
oblast stavebního zákona. Jeho odpověď,
a tím i vzkaz obyvatelům, je více než jasný
a nekompromisní: „obyvatelé v OHPL, jako
přímo dotčené osoby, mohli svá práva hájit v průběhu správních řízení ... v případě
nesouhlasu pak mohli využít řádných i mimořádných opravných prostředků...“
Nevydávejme, prosím, letišti bianco šek
na naše zdraví na 50 a více let.
Ing. Václav Vik
o. s. Občané proti hluku a emisím

Suchdolský
pěvecký sbor
– přidejte se!

vzpomínku na léto – koláž moře, malovaly jsme na hedvábí (kravaty, šátky),
nezapomněly jsme ani na sezonní dekorace (velikonoční květináč, dýňová
aranžmá, sněhová dekorace se sněhuláčky) a na vánoce jsme se zahřály
u svícnů s falešnou vitráží a zdobení
skleněných talířů.
Ukázalo se, že kurzy nejsou zdaleka
jen pro maminky na mateřské dovolené, ale že jsou zajímavé i pro tvořivé
děti od cca 10 let.
Také v roce 2009 plánuji na každý
měsíc zajímavé výtvarné techniky a zopakujeme si i ty, o které byl v uplynulém
roce největší zájem.
Výtvarné dílny bývají ve čtvrtky podvečer od 17 hod, vždy v Mateřském klubu Rybička, Roztocká 5, Praha 6-Sedlec. Cena je velmi příznivá, pohybuje se
okolo 80 Kč za 2–3 hodinový kurz.
Aktuální nabídku a termíny sledujte
na www.klubrybicka.blog.cz.
Vaše dotazy ráda zodpovím a místo si můžete rezervovat na tel.:
720 145 435.
Těším se na „tvořeníčko“s Vámi!
Zuzana Krumpholcová

OTEVŘENÍ KNIHOVNY BELETRIE
Oznamujeme všem zájemcům i z řad
obyvatel Suchdola, že po rekonstrukci je
znovu otevřena knihovna beletrie na koleji „C“ (prostřední vchod). Je zaměřena na
beletrii, populárně naučné publikace a zájmové časopisy. K prezenčním výpůjčkám
je k dispozici několik titulů denního tisku.
Knihovna je otevřena: po 13.00–15.45,
út–pá 8.00–12.00 a 13.00–15.45
Všechny zájemce srdečně zve
Studijní a informační centrum ČZU

www.praha-suchdol.cz
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Suchdolský pěvecký sbor
zve do svých řad nové členy. Předpokladem je hlavně
nadšení, případné pěvecké
nedostatky Vám pomůžeme
odstranit – zpíváme pro radost. Scházíme se v úterý
před 20. hodinou ve společenské místnosti penzionu
Horizont. Přijďte, těšíme se
na Vás!

z ve m e Vá s
Kurz
Příprava na narození
dítěte a rodičovství

NOC S POLÁČKEM
NOC S POLÁČKEM

v Praze 6-Suchdole
Penzion Horizont, Na Vrchmezí 8

Já – Petr Bajza, Bejval Antonín,
Čeněk Jirsák, Éda Kemlink
a Zilvar z chudobince

Cyklus 6 lekcí
čtvrtek 17 až 19 hod.
od 26. února 2009

zveme vás všechny, děti
i dospělé, na společné setkání,
letos věnované čtení
z knížek Karla Poláčka.

Možnost též individuální přípravy.
Ženy získají důvěru ve svoji
přirozenou schopnost rodit. Partneři
se dozvědí, jak mohou rodící ženě
pomoci. Možnost shlédnout ﬁlmy.
Témata: průběh porodu, porodní
péče matce a dítěti přátelská
– podpořená výzkumem, porodní
plán, úlevové prostředky, kojení,
šestinedělí atd.
Kurzu je možno se zúčastnit i na
počátku těhotenství nebo při
plánování miminka.
Stejná cena pro ženy i dvojice.
Těší se na vás Vlasta Jirásková,
lektorka předporodní přípravy a dula.
www.porody.net
Informace a přihlášky na
602 747 065, info@porody.net

Kdy?
V pátek 3. dubna od 17.00 do 24.00 hodin. Můžete přijít kdykoliv a na jak dlouho chcete.

Co budeme dělat?
Hlavně číst, dobrovolníci si připravují
úryvky z díla Karla Poláčka. Budeme také kreslit, vystřihovat, lepit...

Kde?
V budově Úřadu MČ Praha-Suchdol: do
19.00 ve velké zasedací místnosti, poté
v Alšově kabinetu, tamtéž po 22.00 četba pro dospělé.

Co je dobré mít sebou?
Dobrou náladu, podložku pro sezení na
zemi, svačinu, pití.

Kdo může přijít?
Kdo má zájem o společné čtení a sdílení radosti z četby, věkově neomezeno.
Vítáme děti, rodiče s dětmi i samotné
dospělé.

Kdo to pořádá?
Sdružení SUCHDOL SOBĚ ve spolupráci s městskou částí a knihovnou.
Co to stojí?
Vstup je zcela zdarma. Kdyby někdo
chtěl upéci něco dobrého i pro ostatní,
má skvělou příležitost.

Kdokoliv by chtěl přečíst – a tak sdílet s ostatními – svou oblíbenou
pasáž z některé z knih Karla Poláčka, je vítán.

Quiche

RECEPT PRO VÁ S

Na těsto:
250 g hladké mouky, sůl, 50 g změklého másla, 1 vejce
Na náplň:
pórek, cibule, slanina, žampiony a olivový olej na podušení, 300 ml smetany ke šlehání, 6 žloutků, sůl, pepř a bylinky na dochucení

16

V robotu zpracujeme mouku, sůl, máslo a vejce. Vodou
pokojové teploty spojíme v těsto a necháme je asi 5 minut odpočinout. Pak je vyválíme, vyložíme jím koláčovou
formu po dně i okrajích a necháme ještě chvíli odpočívat
v chladu.
Na náplň si na troše oleje podusíme jemně pokrájenou
zeleninu, slaninu a houby – jednotlivé náplně zvolíme
podle chuti či je můžeme různě kombinovat.
Spodek těsta ve formě propícháme vidličkou, zakryjeme
kolečkem pečicího papíru a posypeme suchými fazolemi,
aby těsto drželo tvar. Předpečeme 20 minut při 180 °C.
Do předpečeného těsta rozestřeme připravenou náplň, zalijeme smetanou, ve které jsme rozmíchali žloutky,
osolíme, opepříme, posypeme bylinkami. Vložíme znovu
do trouby a pečeme ještě asi 20 až 30 minut při 160 °C,
až náplň zpevní a okraje těsta zezlátnou. Přebytečné těsto z krajů formy odstraníme.

informace č. 1/2009

www.prakul.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka příspěvků a inzerce do dalšího čísla
je v pondělí 23. března 2009
redakce@praha-suchdol.cz

LADĚNÍ A OPRAVY
Tomáš Vaněk
Mobil: 732 451 968
E-mail: ladicpian@seznam.cz
http://Ladicpian.sweb.cz
U Kruhovky 944/6 165 00 Praha 6

INFORMACE pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce vydává
městská část Praha-Suchdol, IČ: 231 231, občasník, 4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková,
ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. H. Vacková. 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. Redakce 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 6. 2. 2009. Náklad: 3300 výtisků

Hledám paní na občasné vyzvedávání a hlídání 9 leté dcery ze ZŠ na
Suchdole – jednou v měsíci celý týden cca 17–19 hod, jinak dle domluvy. Volejte prosím na 724 014 606
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Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol • Po - Pá 8.00 - 18.00
www.powerprint.cz • Tel.: 220 920 621 • obchod@powerprint.cz

www.praha-suchdol.cz
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M. Buldra autodílna
Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US.
Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj.
Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda.
Připravím a provedu STK a emise.
Zajistím klempířské opr. a opravy laku.
Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin.
Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE.

Havraní 45, P-6 Suchdol
tel.: 220 921 484, 605 260 524
ZAHRADNICKÉ PRÁCE – údržba zeleně
 kácení a prořezy stromů prováděné
i horolezeckou technikou
 likvidace pařezů frézováním
 štěpkování větví
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců
 sekání a provzdušňování travnatých ploch
 stříhání živých plotů
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
 sběr a úklid listí, odvoz likvidace odpadů
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák

mobil: 605 789 346

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ

LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

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

likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m2 – 14 m2
– ekologická likvidace na řízené skládce
dovoz písku a stavebních materiálů – množstevní slevy
– stavební suť a výkopová zemina 2 m2
– suť znečištěná z rekonstrukcí
– zbytky rostlin, stromů, dřevo
– domovní odpad a jemu podobný

Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 685/87
Tel.: 220 920 525, 603 746 795

od
od
od
od

880,- Kč
1200,- Kč
800,- Kč
1600,- Kč

cena nezahrnuje nakládku odpadů a vztahuje se pouze pro oblast Suchdola a Sedlce
PaKK – likvidace odpadů. V Údolí 40/11, Praha 6 – Suchdol, 165 00

tel.: 777 12 12 21, e-mail: pakk@seznam.cz

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-mĜíží a katrĤ
-vrat a plotĤ
-schodĤ a zábradlí -ocelových dveĜí
-portálĤ a výkladĤ -nájezdových ramp
-markýz
-kovového nábytku
-zastĜešování prostorĤ a mnoho dalšího…

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samozĜejmostíKONTAKT: 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
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o nehty
péčepéče
oNails
nehty
HaSu
HaSu Nails
o
péčeModeláž
o nehty nehtu
o péče o nehty

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
I SO ŽA L UZIE NA PL AST OVÁ A EUR O O K N A ,
SHRN O VA C Í DVEŘ E, SÍŤ KY PR OT I HM Y Z U
výroba
prodej
a montáž

opravy
záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

a

a

a

a

777 208 491,
info@har.cz

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.
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nehtu Nails
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Uv gel

Modeláž nehtu

Acryl P-shine
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telefon: 732 959 896

Dokonalá péče skrytá v přírodě
Beauty studio Blanka Chvílová
IČO:69323747, Tel: 728 999 558

Komplexní program péče o přírodní nehty
ošetření rukou
profesionální pedikúra
Modeláž nehtů Profesional Nail Systems

Zodpovědný vedoucí: Palasová Hana
IČO 18390331
Provozovna: Suchdolská 169/13
165
00 dle telefonického objednání
Provozní doba:
Praha 6-Suchdol
Zodpovědný vedoucí: Palasová Hana
IČO 18390331
Provozní doba: dle telefonického objednání

P-shine

telefon: 732 959 896

telefon: 732 959Provozovna:
896 Suchdolská 169/13 165 00
Praha 6-Suchdol
Zodpovědný vedoucí: Palasová Hana
IČO 18390331
Provozní doba: dle telefonického objednání

/možno vyzkoušet modeláž jednoho nehtu zdarma
Akryl, U. V. Gel/

telefon: 732 959 896

Nadstandardní kosmetické ošetření Bio kosmetikou,
líčení, depilace celého těla, masáže celého těla
Objednávky na telefon 224 383 367
Kde? V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí. Naproti koleji JIH.

Dana Šimková

• zakázkové

krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek
• opravy oděvů
a galanterie
• barvení kůže
• čistírna
Suchdolské nám. 734
Praha 6 – Suchdol
165 00
Ve dvoře za poštou
1. patro
tel.: 220 920 571
602 294 200
Otevírací doba
Po–St 9–17 hod.
Čtvrtek 9–18 hod.
Pátek 9–14 hod.

PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ

PRAHA 10, Moskevská 4
tel.: 222 214 415
PO – ČT 9 – 18, PÁ 9 – 17
Nabízí:
1. Zdravotní obuv – dětskou, dámskou, pánskou
2. Obuv pro diabetiky
3. Individuální ortopedické vložky – ORTOPEDICA
4. Punčochové zboží – ponožky, punčocháče,...
5. Ortopediské pomůcky – bandáže, ortézy,...
6. Rehabilitační a kompenzační pomůcky
7. Inkontinenční pomůcky – Tena, Hartman, ...
8. Diagnostické přístroje – tlakoměry, váhy, ...
9. Program pro matky a děti – potřeby pro kojení,
10. Masážní a relaxační pomůcky – cvičební míče, gumy,...
Služby:
• výdej prostředků zdravotní techniky
• platba platebními kartami
• platba poukázkami ﬁrem:
SODEXHO PASS – vital pass, ﬂexi pass, dárkový pass
ACCOR SERVICES – ticket multi, ticket dárkový, medica
Možnost objednání zboží a dovážku zboží domů!!!!!!!!!!!!!!

Jak se k nám dostanete?
Tram č. 4, 22, 23
zastávka Ruská
roh ulic Francouzská, Moskevská, Ruská

www.praha-suchdol.cz
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RD 5 + 1 z r. 1990 se zahradou, garáž, podsklepen.
Možné využítí jako dvougenerační. Tel.: 736 683 508

Informace v RK

Praha 6

Bungalov 92
2.310.000,–

Fascinace
2.380.000,–

Dvojdům Plzeň
2.700.000,–

Dohodou

Statek po část. rek. u přehrady Orlík. Obytná část po
kompl. rek. 3 + 1. Tel.: 605 753 216

390 000,–

Dohodou

Pátek

Byt 3 + 1, 74 m2/L 7m2, v původním stavu v 1. NP,
plast. okna, ozdobnější mříže. Tel.: 777 781 382

Lumina
3.510.000,–

Udržovaný byt ve 4 p., panel. Pokoje 22 m2 a 14 m2,
kuch., koup. s vanou, sam. WC. Tel.: 603 509 747

Nevězice

2 580 000,–

Praha 6

RD 6 + 1, cca 400 m2, po kompl. rek. 2001.
Vyšší standard. Tel.: 603 509 747

Suchovršice

22 000 000,–

Praha 6

POSTAVÍME NA VAŠEM POZEMKU
Dům se zimní zahradou
Flair
2.870.000,–
2.960.000,–

Garance:

St. poz. 2648 m2 pro výstavbu 1 až 2 RD. Vydáné st. povolení na 1 RD – možno ihned stavět. Tel.: 603 509 747

Vítězné náměstí 2, Praha 6 – Dejvice, Dejvická pasáž, 2. patro
Tel.: 233 312 655, 603 509 747, info@rcb.cz, www.rbc.cz

tDFOB[BISOVKF%1)B[ÈLMBEPWPVEFTLV
tHBSBOUPWBOÈEPCZWâTUBWCZNģTÓDİ
t[ÈSVLBOBEPLPOġFOÓTUBWCZ
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tHBSBODFDFOZEPNVSPLPEQPQJTVTNMPVWZ
tLWBMJUBLPOUSPMZWâTUBWCZEPNVOF[ÈWJTMâNEP[PSFN
tQPTUBWFOPKJäQĿFTEPNİW&WSPQģ

24 hodin denně
365 dnů v roce
se staráme o ochranu
Vašeho majetku
Dálkové střežení 6 měsíců

ZDARMA
(pro objekty zabezpečené naší ﬁrmou)

ALARM Comp
Velvarská 33, Praha 6
tel.: 233 325 575, 602 303 088
www.alarmcomp.cz
Provozujeme Pult Centralizované Ochrany
pro Prahu 6 a okolí
Ve spojení s kvalitním zabezpečovacím systémem
se jedná o nejefektivnější způsob zabezpečení
Dojezdový čas zásahových vozidel do 15 minut.
20

montáž bezpečnostních systémů
 DOMY  BYTY  KANCELÁŘE  SKLADY
požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč

informace č. 1/2009

