INFORMACE
PRO OBČANY PRAHY – SUCHDOLA A SEDLCE

stojí za přečtení
Úklid chodníků
a komunikací

str. 3

Datové
schránky

str. 5

Nové auto
pro hasiče

www.praha-suchdol.cz

6
2009

ZDARMA

Advent 2009

str. 10

Co dělá betlém...
str. 11

stojí za zapsání
neděle 13. 12. – 18.00
Adventní koncert –
kaple svatého Václava

pondělí 14. 12. – 17.00
Vánoční zpívání ZŠ M. Alše –
aula ČZU

úterý 15. 12. – 16.00
Skládání origami –
místní knihovna Suchdol

čtvrtek 24. 12. – 22.00
Vánoční noc – Suchdolské nám.

pátek 8. 1. – 18.00
čtení Saturnina –
místní knihovna Suchdol

sobota 16. 1. – 20.00
119. hasičský ples – Klub C

motto
Všude tam, kde
je člověk, je místo
pro dobrý čin.
Seneca (4. př. n. l.–65 n. l.),
římský ﬁlosof, básník a politik
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Foto – Petra Kratinová

V minulém měsíci jsme si připomínali
dvacetileté výročí ukončení období vlády
jedné strany, jejíž vedoucí úloha byla zakotvena v tehdejší ústavě. Co nám dvacet
let demokratického spravování naší země
přineslo? Především máme svobodu. Děti
mohou studovat, co chtějí a kde chtějí,
my můžeme cestovat a nemusíme nikoho
před odjezdem žádat o povolení, můžeme v tisku psát, co chceme, můžeme se
scházet v různorodých stranách, spolcích
a sdruženích atp.
Často se však setkáváme s podivným
pochopením svobody: že si každý může
dělat, co chce, že se může chovat sobecky, že svoboda dává prostor, příležitost jak
jiného nějak obelstít. Ovšem ke svobodě
neodmyslitelně patří odpovědnost za své
jednání.
Poslední listopadový víkend skončil
křesťanský rok a začal advent. Pro křesťany
toto období znamená očekávání něčeho
nového, lepší doby, příchodu nového Krále, Spasitele, který přinese Boží království.

Podobně i židovští proroci předpovídají příchod Mesiáše.
Žijeme v demokratické a občanské společnosti a záleží na každém z nás, jak svoji
odpovědnost projevíme, jak se naše rodina,
naše obec či stát budou dál vyvíjet. Nenechme se přitom odradit hulvátstvím, kariérizmem a populismem, které nám přibližují některé přímé přenosy z parlamentu. Dobrých
příkladů můžeme vidět ve svém okolí celou
řadu. Tak třeba v příštím roce oslaví suchdolští hasiči 120 let od svého založení, a někdy stačí, když se podaří připravit takovou
„maličkost“, jakou je Suchdolský betlém.
Jen společným zájmem o věci veřejné a o své okolí můžeme trochu přispět
k tomu, aby se naše společnost posunula
k vizím, které měli již před třemi tisíci lety
bibličtí proroci. Doufejme,
že příští rok bude lepší než
ten letošní.
Petr Hejl,
starosta městské části
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na svém
19. zasedání dne 12. listopadu 2009
vzalo na vědomí předložené plnění
a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol za
I. pololetí 2009.
vzalo na vědomí návrh vyrovnaného
rozpočtu na rok 2010.
schválilo rozpočtové provizorium pro
měsíční čerpání rozpočtu v roce 2010 do
výše 1/12 schváleného rozpočtu pro rok
2009.
vzalo na vědomí návrh rozpočtového
výhledu na rok 2011 a 2012.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 12. října do 23. listopadu 2009 projednala kromě jiného následující body:
po provedeném průzkumu cen určila
dodavatele pevného povrchu hřiště na Výhledském náměstí ﬁrmu TUBEKO SPORT,
spol. s. r. o.
po provedeném průzkumu cen určila
dodavatele provizorní opravy ul. Májová
v úseku Internacionální – Osvobození: ﬁrma Svoboda s. r. o.
vzala na vědomí zápis z jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury ze
dne 14. 10. 2009.
vzala na vědomí návrh studie zástavby a parcelace území „Za hájem“,
na pozemcích parc.č. 2282/1, 2282/2,
2282/8, 2282/10 a dalších k. ú. Suchdol mezi ulicemi Otvovická, Keltů
a U Roztockého háje, investor Projekt
alfa s. r. o.

vydala souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení „Rekonstrukce
Suchdolského náměstí v Praze-Suchdole“, pozemek parc. č. 2375 k. ú. Suchdol,
investor MČ Praha-Suchdol, projektant
Ing. Josef Chmelka.
na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s navrženou rekonstrukcí a přístavbou
domu č. p. 720 v ulici K Osmidomkům,
pozemek par. č. 2192 a 2193, vše k. ú.
Suchdol, tj. s rozšířením zastavěné plochy
z důvodu porušení linie uliční čáry a pohledových poměrů.
schválila příspěvek Základní škole M. Alše ve výši 120.000 Kč na úhradu nákupu
gastromateriálu v souvislosti se zřízením
III. odd. MŠ K Roztokům.
vzala na vědomí informaci o převedení
vozu Ford (devítimístná dodávka) do majetku MČ Praha-Suchdol.
vzala na vědomí výsledek projednání
změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
vzala na vědomí, že MČ Praha-Suchdol
byl doručen Koncept nového Územního
plánu hl. m. Prahy.
schválila návrh dohody o bezúplatném
převodu hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 59.906,10 Kč a 131.718,31 Kč
– vybavení III. oddělení MŠ K Roztokům
do majetku MŠ K Roztokům.
schválila převod hmotného majetku
v celkové pořizovací ceně 58.619 Kč – kamerový systém pro družinu ZŠ M. Alše do
majetku ZŠ M. Alše.
vzala na vědomí, že dotace ze státního
rozpočtu na rok 2010 do rozpočtu MČ
Praha-Suchdol byla navýšena z předpokládaných 809 tis. na 893 tis. Kč.

schválila příspěvek 5.000 Kč na opravu veřejného chodníku u domu Kamýcká 934, 935.
po úpravách schválila plán zimní údržby komunikací a chodníků na období
2009–2010 a uložila dotčeným zaměstnancům úřadu postupovat při zimní údržbě podle schváleného plánu.
vzala na vědomí informaci o plánovaném setkání občanů s prováděcí ﬁrmou
rekonstrukce ulic Rýznerova a Ke Kolonii
– ﬁrmou IPPOS Bohemia s. r. o.
na základě doporučení KÚRI vyjádřila souhlas s dokumentací pro stavební
povolení Viladům Májová, na pozemku
parc. č. 1289 k. ú. Suchdol, investor Viladům Májová s. r. o.
na základě doporučení KÚRI vyjádřila
souhlas s navrhovanou studií „Polyfunkční čtvrť LYSOLAJE - NOVÝ SEDLEC“. na
pozemcích parc. č. 434, 430/1, 430/19,
429/12, 429/14 a další vše k. ú. Sedlec
(v prostoru bývalého parkoviště BUS, výtopny ČZU, střelnice), zhotovitel: ATELIER
ZAVADIL s. r. o., autor: Ing. arch. Jiří Zavadil. Rada upozornila žadatele, že v rámci
celého území Sedlce, tedy i pozemků, které
nejsou zahrnuty do předkládané studie, je
nutno najít a v návrhu stabilizovat plochy
určené pro základní a mateřskou školu.
vzala na vědomí, že do programu Letiště
Praha „Dobré sousedství“ se přihlásily tyto
subjekty: Penzion pro seniory Horizont, MŠ
Gagarinova, MŠ K Roztokům, TJ Sokol Suchdol-Sedlec. Městská část připravila projekty: osvětlení kapličky sv. Václava, vzhled
obce (informační systém, odpadkové koše,
lavičky), úprava a rozšíření prostor knihovny, projekt „Nebát se pomoci“.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a. s.
T E RM Í NY PŘI STAVENÍ :

dne 6. 1. 9.00–11.30 hod.
dne 3. 2. 12.30–15.00 hod.
dne 3. 3. 9.00–11.30 hod.
dne 31. 3. 12.30–15.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném u budovy ÚMČ Praha-Suchdol vedle pošty,
Suchdolské nám. 734/3.
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s. r. o.
a obecním úřadem v Suchdole nabízí
odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající i po-
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dne 28. 4. 9.00–11.30 hod.
dne 26. 5. 12.30–15.00 hod.
dne 23. 6. 9.00–11.30 hod.

tenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a. s. mohou vyřídit záležitosti, související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.

• převzetí reklamace
• informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Mobilní kancelář poskytuje
zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace
na telefonních číslech
267 175 174 a 267 175 202.

informace č. 6/2009
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z radnice

Úklid chodníků
a komunikací v zimě
V druhém pořadí se budou uklízet
chodníky na komunikacích Vysokoškolská, Návazná, Olšová, K Osmidomkům,
V Údolí, Nad Dolíky, Novosuchdolská,
Staročeská, Havraní, K Drsnici, Otvovická, Ke Kladivům, Lysolajská, Májová.
Ve třetím pořadí se bude provádět úklid
chodníků na ostatních komunikacích.
Druhým největším správcem komunikací je Technická správa komunikací
(TSK), která by se měla mimo jiné starat o všechny komunikace a chodníky,
které se nachází v Sedlci. TSK bude však
uklízet jen chodník podél Kamýcké (sudá orientační čísla) od ulice V Sedlci až
k ulici Na Mírách a všechny autobusové
zastávky. Ostatní chodníky v Horním Sedlci TSK uklízet nebude.

Na základě letošní změny zákona
o pozemních komunikacích, se o chodníky musí starat jejich majitel, což je většinou obec. Dříve tuto povinnost měli majitelé přilehlých nemovitostí.
Plocha chodníků 54 tisíc m2, které
musí městská část uklízet, je ohromná.
Zvažovali jsme řešit tuto službu objednáním u externího dodavatele, ale to vychází extrémně draze. Např. jeden úklid
všech chodníků od sněhu při výšce okolo
5 cm s posypem by stál cca 350 tisíc Kč.
Proto jsme se rozhodli nakoupit čistící
a úklidový stroj Egholm a přijmout dalšího pracovníka do úklidové čety. Část
chodníků včetně schodišť bude uklízena
ručně.
V případech kalamitní situace budeme také najímat brigádníky na ruční
úklid.
Městská část rozdělila 32 km chodníků, které spravuje, do tří zón podle důle-

žitosti. Pořadí úklidu chodníků bylo stanoveno tak, aby byl především zajištěn
přístup obyvatel ke zdravotním zařízením, školám, poště a zastávkám MHD.
Do první zóny patří chodníky, které
jsou nejvíce užívány. Strojově se budou
uklízet chodníky na těchto komunikacích: Suchdolské nám., Internacionální,
Gagarinova k mateřské škole, Stehlíkova k mateřské škole, Brandejsovo nám.,
Kamýcká (lichá orient. čísla) v úseku od
Brandejsova nám. k Výhledskému nám.,
Výhledské nám., Kamýcká (lichá orient. čísla) v úseku od Výhledského nám.
k Dvorské, Kosova, K Horoměřicům,
K Roztokům, Pod Rybníčkem, Suchdolská (úsek od ul. Internacionální k ulici
K Roztokům oboustranně), Dvorská.
Dále se bude provádět ruční úklid tří
schodišť na Starém Suchdole a chodníku
včetně schodiště od ul. Na Rybářce směrem k ulici U rychty v Dolním Sedlci.

www.praha-suchdol.cz
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Komunikace
Podobně jako úklid chodníků je i úklid
komunikací ve správě městské části rozdělen do tří etap. Toto rozdělení vychází ze zkušeností z minulých roků. V první
etapě budou uklízeny komunikace K Mírám, Suchdolské nám., K Roztokům,
Nad Spáleným mlýnem, Stržná, Zákolanská (úsek od ulice Nad Dolíky ke Stržné),
Nad Dolíky, Do Vrchu, Pod Rybníčkem,
Pod Vinicemi, V Údolí, Ke Kozím hřbetům (úsek od Dvorská k ulici Bažantní),
Starosuchdolská a cesta od ul. Na Rybářce k lesnímu chodníku do Sedlce.
V druhém pořadí se budou uklízet
komunikace K Horoměřicům, Kosova,
Ke Kozím hřbetům (úsek od ul. Bažantní
k ul. U Kapličky), U Kapličky, Keltů, Otvovická, Rýznerova.
TSK uklízí komunikace, po kterých jezdí autobusové linky MHD, t.j. ulice Kamýcká, Suchdolská a Internacionální.
Až skutečná zima a napadlý sníh prověří, zda takto navržený postup úklidu
sněhu z chodníků bude vyhovující. Dovoluji si Vás tímto také požádat o spolupráci, neboť hlavně v kalamitní situaci se asi neobejdeme bez Vaší pomoci
při úklidu sněhu z chodníků, tak jak tomu bylo do loňské zimy. Dále uvítáme,
když nám budete sdělovat své poznatky
a připomínky.
Podrobný rozpis etap úklidu chodníků
a komunikací je zveřejněn
na webových stránkách
www.praha-suchdol.cz.
Petr Hejl,
starosta městské části
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Když zahrada odpočívá
S příchodem období vegetačního klidu
bych chtěl požádat majitele a uživatele
zahrad a zahrádek, aby se v rámci kontroly před zimním spánkem podívali, zda
jim nějaká ta rostlinka trochu nepřerostla přes hlavu nebo plot. A to na všechny
strany, a zvláště tam, kde může zasahovat do chodníku či jiné komunikace nebo
i k sousedům, kteří nemusí mít vždy stejný estetický názor na to, že přírodní, neudržovaná dřevina je přece nejkrásnější.
Projděte se, prosím, kolem svých domů
a plotů a vhodným způsobem odstraňte
větve, které omezují průchod (a to nejen
do šířky, je potřeba i přiměřená podchozí
výška, lépe s rezervou, například když větve ztěžknou sněhem), zakrývají dopravní
značení, cedule s názvy ulic, a někde dokonce lampy pouličního osvětlení.

tam, kde je již „plno“, ale popojít několik
kroků k dalšímu koši nebo kontejneru na
tříděný odpad (nejčastěji poletujícími či
koulejícími se jsou totiž papíry a plasty).
Za ozdobu nelze považovat ani zastávky MHD a jejich okolí, oblepené různými
vzkazy a nabídkami. Městská část zřídila
na frekventovaných místech k tomuto účelu informační desky, prosím, využívejte je.
Vím, že výše popsané jevy nikdy úplně
nezmizí, ale určitě by jich mohlo být méně, a méně, a méně… a to nejen proto,
že je všechny zakazuje městská vyhláška
o čistotě, ale hlavně proto, že věřím, že
v úvodu vyslovený předpoklad je správný,
i když se někteří lidé podle něj nechovají.
Je otázka, zda ve svém okolí skutečně čis-

to a pořádek nechtějí, nebo se tak chovají proto, že to jen není „jejich“ okolí?
Úklid vánočních stromků
Nezapomeňte – až budou vybaleny
všechny dárky, snědeno cukroví a čokoládové ﬁgurky, vánoční ozdoby uloženy
zase na rok „k ledu“ a ten krásný stromeček, který jste si přinesli domů, se stane
nevítaným zdrojem opadávajícího jehličí,
který je potřeba někam rychle vyhodit –
vánoční stromky je možno odkládat k nádobám na směsný domovní odpad (tedy
ke klasickým „popelnicím“), v žádném
případě nepatří ke stanovištím tříděného
odpadu (barevné kontejnery)!!!
Velkoobjemový odpad
Přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad bylo pro letošní rok
ukončeno. Využívejte síť sběrných dvorů, kam je možno téměř všechny druhy
odpadů odevzdávat bezplatně. Nejbližší
stanoviště je v areálu Pražských služeb,
v Proboštské ulici číslo 1 (vzdálenost ze
Suchdola je cca 6 kilometrů). Při větším
objemu si lze objednat placený odvoz
nákladním automobilem Pražských služeb (aktuálně za cenu 23,80 Kč za kilometr), bližší informace tel. 284 091 472,
www.psas.cz. Provozní doba sběrného
dvora v zimním období je po-pá 8.30–
17.00, so 8.30–15.00.
Milan Novotný,
vedoucí Odboru realizace staveb,
dopravy a životního prostředí

Kdo by nechtěl mít ve svém okolí
čisto a pořádek?
Nejspíš si řeknete, že je to hloupá otázka. Že přece hezké a čisté prostředí chtějí
všichni, to musí být každému jasné. Také
si to myslím, ale při pochůzkách po ulicích naší městské části je občas toto mé
přesvědčení podrobováno tu menší, jindy
větší zatěžkávací zkoušce.
O „taky“ pejskařích jsem už psal, je to
stále dokola. I když jsme na tom asi lépe,
než některé ulice v centru města, stále
zůstává těch hromádek uprostřed chodníků dost a dost. Odpadky všeho druhu
unášené podzimním větrem také nepotěší, často by přitom stačilo neodhazovat je

Vánoční noc
Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev,
Andrzej Koch cmf za Římskokatolickou církev,
Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

vás srdečně zvou na SETKÁNÍ S PÍSMEM A KOLEDAMI
na Suchdolském náměstí u betléma
na Štědrý večer 24. prosince 2009 ve 22.00 hodin.
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
4
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m ohl o by Vás za jíma t

Co jsou datové schránky
Datové schránky jsou upraveny zákonem o datových schránkách a okrajově i novelou občanského soudního řádu a byly zřízeny dnem 1. 7. 2009 s tím,
že jejich plný provoz byl spuštěn dnem
1. listopadu 2009. Datové schránky přirovnává ministerstvo vnitra k největší
změně ve státní správě od dob Marie
Terezie.
Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy (včetně
soudů). Jejím prostřednictvím lze činit
podání kterémukoliv úřadu a úřady prostřednictvím datové schránky doručují
své písemnosti příslušným adresátům
(fyzickým nebo právnickým osobám),
stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškeré úkony, které jsou učiněny prostřednictvím elektronické datové schránky, jsou ekvivalentní
s úkony činěnými písemně.
Datové schrány si mohou nepovinně zřídit fyzické osoby (občané) a fyzické podnikající osoby (podnikatelé, nezapsaní do obchodního rejstříku), povinně
jsou zřízeny právnickým osobám, jež
jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Pro fyzickou osobu a fyzickou podnikající osobu se datová schránka zřizuje
na žádost, bezplatně asi do tří dnů po
podání žádosti
Žádost lze podat
osobně na podatelnu ministerstva vnitra,
poštou, žádost s úředně ověřeným
podpisem se zašle na adresu ministerstva vnitra,
elektronickou poštou se zaručeným
elektronickým podpisem, nebo
na kontaktním místě Czech POINT po
předložení občanského průkazu.
Do takovéto datové schránky je oprávněna vstupovat fyzická osoba, pro niž byla zřízena nebo jí uvedená jiná oprávněná osoba (administrátor). Pro přihlášení
do datové schránky se uvádí přístupové
údaje, jež zasílá při zřízení datové schránky ministerstvo vnitra do vlastních rukou
příslušné osoby.
Ministerstvo znepřístupní datovou
schránku fyzické osoby, a to případně
i zpětně, ke dni:

úmrtí osoby, pro niž byla datová
schránka zřízena, uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého jako
den úmrtí této osoby,
nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům
kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení
nebo ochrany zdraví lidu, nebo na žádost
osoby.
Umožňuje-li to povaha dokumentu
a má-li fyzická osoba zpřístupněnu svou
datovou schránku, orgán veřejné moci
doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem
této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Doručení
dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
Fyzická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li
to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím
datové schránky.
Právnické osobě zapsané v obchodním
rejstříku je datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně. Jedná se o právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané
v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby
zapsané v obchodním rejstříku.
K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního
orgánu právnické osoby nebo vedoucí
organizační složky podniku zahraniční

právnické osoby zapsané v obchodním
rejstříku, pro něž byla datová schránky
zřízena, případně další pověřená osoba
(administrátor). Rovněž právnické osoby se do datové schránky přihlašují prostřednictvím přístupových údajů.
Ministerstvo vnitra znepřístupní datovou schránku právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze
zákonem stanovené evidence, nebo na
žádost této osoby, případně dnem zániku
funkce (notáři, soudní exekutoři apod.).
Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě
prostřednictvím datové schránky, pokud
se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo
na místě. Dokument, který byl dodán do
datové schránky, je doručen okamžikem,
kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Tento dokument má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem
této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní. A právě tato ﬁkce
doručení je na celém projektu nejdiskutovanější otázkou, neboť při vzdálení se
od internetu na více než 10 dní u osob,
jež jsou oprávněny k přístupu do datové
schránky, mohou ﬁrmě hrozit nepříjemné důsledky pravomocného doručení, zejména při zasílání soudních písemností,
o nichž nikdo neví. Právnická osoba může
provádět úkon vůči orgánu veřejné moci,
má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu,
prostřednictvím datové schránky. Přitom
platí, že úkon učiněný právnickou osobou
prostřednictvím
datové
schránky má stejné účinky
jako úkon učiněný písemně
a podepsaný.
JUDr. Zlata Kohoutová

Kontaktní místo Czech POINT na Úřadě MČ Praha-Suchdol
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

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Vítání občánků

Foto – Petra Kratinová

V sobotu 28. listopadu proběhlo ve velké zasedací místnosti ÚMČ další vítání nejmladších občánků naší městské části. Patnáct dětí
se svými rodiči sledovalo vystoupení o něco starších budoucích kamarádů z Mateřské školy Gagarinova.

Připravujeme další vítání občánků
Městská část plánuje i nadále vítat
suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, nemůžeme získávat
informace o narození dítěte. Prosíme
proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi přihlášenými
k trvalému pobytu v naší městské čás-

ti slavnostního vítání občánků, aby se
přihlásili na úřadě MČ.
Prosíme o předání následujících
údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný zástupce, e-mailové
a telefonické spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě úřa-

du (kancelář 106 v 1. patře) nebo je
zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním
podkladů městskou částí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení.
Věra Štěpánková, zástupkyně starosty

G R AT U L AC E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009
slaví významné životní jubileum

Vodrážková Věra Erbová Alena Zástěrová Olga Neumannová Jarmila Kvídová Olga Popelářová Věra
Mojžíšová Jaroslava Zemanová Milena Kovář Ludvík Bareš Václav Špilar Václav Čerbačeská Zdenka
Dvořáková Eliška Kopecká Věra Suchánková Emílie Pomajzlová Dagmar Nováková Eva Brejcha Jiří
Šmardová Hana Palasová Květoslava Liška Miroslav Pečinková Aloisie Sokol Rudolf Pivoňková Anna
Šírková Marie Mrázová Vědunka Fryčová Helena Nosková Vlasta Malenínská Anna Honsová Miroslava
Pašek Miroslav Bauer Rudolf Malec Karel Kaliková Jindřiška Badalec Bohumil Klepiš Václav Čadková
Bohumila Miková Karolina Castrillová Helena Torn Jaroslav Mikuš Vladimír
6
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m ohl o by Vás za jíma t

Ohlédnutí za minulým rokem
rok i letos jsme se účastnili akce Týden
knihoven. Jirotkův Saturnin, který zvítězil v anketě Kniha mého srdce, bude
v knihovně 8. ledna od 18 hod. nonstop
předčítán, srdečně zveme všechny jeho
příznivce.
Na besedy se snažíme vybírat zajímavé hosty. V letošním roce nám vyprávěla
o Egyptě p. Lamaya Mogheth, o problémech při výchově dětí dětská psycholožka
PhDr. Kateřina Bíglová. Na předvánoční
povídání o knihách 8. 12. přijal naše pozvání Marek Eben. V knihovně proběhlo
v r. 2009 více než 30 akcí.

Blíží se konec roku a přichází čas na
krátké bilancování.
Věříme, že si naši čtenáři povšimli změn,
kterými prošel interiér knihovny. Naší snahou bylo zvětšit prostor, kde bychom se
mohli scházet při besedách i jiných akcích.
Do vybavení přibyly hezké a praktické
skládací židličky. Okna ozdobily barevné
závěsy a podlahu barevné koberečky. Dětské oddělení jsme sestavili z oranžových
regálů. Sami čtenáři říkají, že knihovna
působí příjemně a vesele. Naše nejstarší
regály jsme vyřadili a nahradili je regály
z pobočky Městské knihovny v Praze. Rozšířili jsme prostory o další samostatnou
místnost, která může být využívána jako
čítárna, herna, studovna.
Knihovna je již plně automatizovaná,
zprovoznili jsme vlastní webové stránky,
kde je možné si knihy prodloužit, dozvědět
se něco o našich akcích nebo využít službu
Ptejte se knihovny. Počet našich čtenářů se
zvýšil oproti loňskému roku o 25 %. Jsme
tomu velmi rádi, protože ostatní knihovny
zaznamenávají spíše opačný trend.
Snažíme se, aby knihovna nebyla jen
místem, kde si můžete vypůjčit knihy,
ale i místem, kde se dějí zajímavé věci.

Rozšířili jsme proto nabídku různých programových aktivit. Pro děti ze ZŠ a MŠ
pořádáme besedy, děti od nejmenších po
největší mají možnost ve volném čase si
zahrát v knihovně deskové hry. Proběhlo
také několik odpoledních setkání malých
zpěváků a zpěvaček, při nichž si děti mohly vyzkoušet karaoke – tj. jaké to je zpívat
do mikrofonu za doprovodu kapely.
V rámci kurzu Origami si pod vedením
zkušené lektorky mohli děti i dospělí vyrobit z papíru vánoční ozdoby, náhrdelník,
záložku. Poslední letošní setkání věnované právě výrobě vánočních ozdob se bude konat v úterý 15. prosince od 16 hod.
Stále více zájemců navštěvuje čtvrteční
kurz Začínáme s počítačem, kde se můžete naučit, jak si založit vlastní e-mailovou
schránku, vyhledávat na internetu apod.
V letních měsících jste v knihovně měli možnost vidět výstavu knižních obálek
Paula Coelha, kterou zapůjčilo nakladatelství Argo.
Naše knihovna se zapojuje do řady
celostátních akcí. Prostřednictvím kuponů jste hlasovali pro knihu vašeho srdce,
Karla Poláčka jsme si mohli připomenout
v rámci Noci s Andersenem, jako každý

Jaké jsou naše plány ?
Díky sponzorům, kterým bychom touto formou chtěli velmi poděkovat, získá
knihovna dataprojektor a promítací
plátno, takže budeme moci realizovat
i akce, kde je projekce nezbytná (cestopisná vyprávění atd.). V prvních měsících následujícího roku bychom rádi
pozvali Josefa Klímu, kterému připravovanou besedu neumožnila nemoc.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
našim čtenářům za jejich přízeň v tomto roce a pozvat k nám i čtenáře nové.
Za knihovnu přeji všem klidné prožití letošních vánočních svátků
a hodně hezkých knížek
a kulturních zážitků v roce
příštím.
Ivana Tvarohová
vedoucí knihovny

Městská část Praha-Suchdol nabízí zaměstnání v Místní veřejné knihovně

pracovník/pracovnice knihovny

na pozici
(poloviční úvazek)

Požadavky: SŠ vzdělání
Předpoklady: práce na počítači, svědomitost. Předností je znalost problematiky.
Podrobné informace podá Mgr. Ivana Tvarohová, tel.: 605 785 416
www.praha-suchdol.cz
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z e s uc h d o l sk ý ch ško l

Na svatého Martina…

„Na silnici nejsem sám“
- Policie ČR ve školce

Kdo říká, že pátek 13. je nešťastný
den, ten se mýlí. My všichni – rodiče,
prarodiče, děti školkové i školní jsme se
v podvečer setkali u školky a vydali se
přivítat svatého Martina. Na cestu nám
svítily koupené i ručně vyrobené lampiony, pan Libochowitz nám hrál do kroku
na klarinet, ostatní rodiče hráli na různé
nástroje a všichni jsme si cestou zpívali.
Přijede-nepřijede?
Přijel! Vznešený Martin s bílým pláštěm a kloboukem na hnědoušovi (děkujeme, paní Pěnkavová!). Děti měly připraveny říkanky i písničky, klarinet zahrál Martinovi sólo – Život je jen náhoda. Martin
nás, když už jsme se pod jeho pláštěm
ohřáli, poslal zpět do lesa – prý je tam
ukrytý poklad a jen odvážné děti jej najdou. To byla výzva!
Před školkou jsme se martinskými rohlíčky, které upekly předškoláci, a dalším
pohoštěním, které připravila naše paní
kuchařka Petra, rozloučili s těmi nejmenšími veveřičkami a zajíčky (ti budou poklad
hledat příští rok, až trochu povyrostou).
Ve školce zůstaly se spacákem, baterkou
a odvážným srdcem jen ti nejstarší. V le-

se se mezitím připravila jen svíčkami ve
sklenicích osvětlená trasa k pokladu (plná mísa zlatých mincí a čokolád).
A po večeři to vypuklo – po dvojicích,
trojicích i samostatně vyrazily děti hledat
ten svůj kousek pokladu. Nikdo se nebál,
nikdo neplakal, nikdo nezabloudil. Naopak – Sárinka Kokešová a Honzík Šercl
vyrazili úplně sami!
Po návratu dostali všichni odvážní medaili od Martina, drobný dáreček a nanuka. Ještě jsme si popovídali, jak to v tom
lese ve tmě vypadalo, nebyli-li tam nějací
hejkalové či jiná lesní strašidla a už čistit zoubky, pohádka a hurá – na kutě, do
spacáků.
Ráno nás čekal k snídani od Petry čerstvý štrúdl a kreslení Martina na koni či
hraní si. Po 9 hodině dorazili rodičové.
Zvědaví a natěšení. Děti nadšeně vyprávěly své zážitky a ukazovaly medaile.
A prý, že pátek 13. je nešťastný den. Je
takový, jaký si ho uděláme.
Mějme každý den roku 2010 jen radostný a šťasný!
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

Jak jsme potkali
Krakonoše
To se hned tak někomu nepodaří, že se
potká s Krakonošem, podá si s ním ruku
a ještě je obdarován! Dětem – sovičkám
a zajíčkům – z naší školky se v říjnu sen
splnil.
Totiž vše začalo pozváním Krále lesů,
aby moudré sovičky a bystří zajíčkové přijeli pomoci zachránit Princeznu Zemi. Tak
jsme vyrazili – do Prkenného dolu v Krkonoších.
Krakonoš nás nejprve několik dní zkoušel – když nepršelo, tak mrholilo, a když
nemrholilo, tak pršelo. Jenže pomocníci
Krále lesů nejsou žádné bábovky, takže
všechny úkoly, co jim Krakonoš posílal ve
svých dopisech, hravě zvládli.
Mnoho nového viděly, mnoho nového
se také naučily – jak se orientovat dle turistických značek v lese (výlet k bunkrům
z 2. sv. války), jak vypadá znak Žacléře
(povídání si před radnicí), jak žili horníci (návštěva Hornického muzea), jak se
chovat v solné jeskyni (tato návštěva nás
inspirovala, takže nyní už jezdíme každý
týden do Dejvic).
Krakonoš dětem poslal svého člověčí-
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ho pomocníka pana hajného, který přinesl opravdovou mysliveckou pušku (děti si
ji potěžkaly a zkusily mířit), kožešinu z jezevce i trofeje srnce. Děti se dozvěděly,
jaká se v lese musí dodržovat pravidla.
Největším překvapením pro ně bylo, že
od odhozeného skla (jako přes lupu) může začít hořet les.
A na úplný závěr Krakonoš své pomocníky odměnil – přes noc napadlo asi
20 cm sněhu! To bylo radosti! Děti postavily sněhuláckou školku a do sytosti se
vyválely ve sněhových peřinkách. A abychom to neočekávané nadělení ve zdraví
přežili, v podvečer jsme si užívali teplíčka
v sauně a bublinkové koupeli.
Tak, Krakonoši, děkujeme! A zase někdy nashledanou.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
P. S. Doporučujeme návštěvu Prkenného dolu – nejen, že jsou tam vlídní lidé
s otevřeným srdíčkem, ale možná potkáte i Krakonoše. Občas vaří v místní restauraci. Více na www.bretcz.cz

Slyšeli jste 6. 11. 2009 dopoledne
dětské hlásky jakoby z místního rozhlasu? Tak to byly hlásky dětí z Mateřské
školy Gagarinova. Ne z rozhlasu, ale
z vysílačky policejního auta. Příslušníci
Policie ČR už u nás byli podruhé. Jako
součást projektu „Na silnici nejsem
sám“, který vypracovala paní učitelka Bělotová. Cílem tohoto projektu je
podporovat v procesu vzdělávání předškolních dětí výchovu k dopravní kázni,
formou netradičních metod. Naučit děti
spolehlivě, ohleduplně a odpovědně
jednat v dopravní situaci, do které se
mohou dostat. Poskytnout jim potřebné
vědomosti, dovednosti a návyky důležité k sebeochraně při silniční dopravě
a užívání komunikace vůbec.
V každé třídě proběhl týdenní program o bezpečném chování na chodníku, přechodu, silnici i v dopravním
prostředku. Děti si celý týden procvičovaly své znalosti a dovednosti při hrách
ve třídě na postavených modelových
situacích z kostek, autíček a semaforů,
na zahradě při jízdě na koloběžkách,
tříkolkách a učily se poznávat některé
dopravní značky. Na vycházkách děti
společně s pedagogy pozorovaly dění
na suchdolských křižovatkách a procvičovaly si správné a bezpečné přecházení silnice na vyznačeném přechodu
i tam, kde vyznačený přechod není.
Na závěr tohoto dopravního týdne
přijeli děti zkontrolovat příslušníci Policie ČR. Sledovali, jak děti dodržují daná
pravidla, co všechno si o bezpečnosti
v dopravě pamatují. Největší úspěch
u dětí však mělo samotné prozkoumání
policejného vozidla – možnost vyzkoušet všechny páčky a tlačítka, mluvit do
vysílačky. Děti potěšily i drobné dárky,
které dostaly za to, co všechno už znají
a dovedou.
Tak všichni doufáme, že si děti budou
tyto zážitky pamatovat, a přejeme si,
aby z nich vyrostli ohleduplní a bezpeční řidiči, spolujezdci i chodci.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova
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Vánoční
vražda
Byla jedna vyšetřovatelka vražd,
která se jmenovala Denisa Fletcherová, a ta chtěla mít jednou klidné
Vánoce. Ale zase se to nepovedlo!
Stala se vražda. Když dojela Denisa na místo činu, uviděla mrtvolu
muže ležícího pod vánočním stromečkem. Jeho žena říkala, že jen
odešla s dětmi do kuchyně a když
se vrátila, už tu ležel. Z vedlejšího
pokoje vyšla teta a zděsila se: „Co
se to stalo?“ Vyšetřovatelka řekla: „Paní tetičko, půjdete se mnou
na policii.“ Teta tedy šla na policii
a tvrdila, že to neudělala a že když
jsou ty Vánoce, neměli by nikoho
obviňovat. Tak ji vrátili domů. Pomáhala rodině všechno zvládnout
a najednou ji napadlo, že nebožtíka neměl rád strýček Herold. Tak
za ním jeli. Tetička totiž moc dobře
věděla, že se Herold vždy ke všemu
přizná. Přijeli k němu a zeptali se,
jestli spáchal ten hrozný zločin,
ale on řekl, že to nebyl. Tetičce byl
podezřelý, tak ho odvezli na policii
a strýček se už při cestě přiznal, že
to byl on. Přiznal se, protože neměl
rád policii. Tetička zachránila Denise Fletcherové Vánoce, Herold
šel do vězení na 8 let a zazvonil
zvonec a vraždám je konec!

Vánoce už jsou za dveřmi
Adventní čas si lze zpříjemnit různým
způsobem. Jedním z těch jistě atraktivních je i slavnostní vystoupení žáků Základní školy M. Alše v reprezentačních
prostorách auly ČZU, a to v pondělí
14. 12. 2009 od 17 hodin. Vánoční
zpívání zpestří také trhy výrobků žáků
obou stupňů i školní družiny v předsálí

auly. Pro veřejnost se otevřou již v 15.30
hodin. Přijďte si s námi zazpívat. Aby byl
sváteční čas opravdu štědrý. Štědrý na
radost prožitou při společném zpívání
dětí a rodičů, žáků a učitelů. Štědrý na
chvíle bez stresu a kvaltování, které, jak
praví klasik, toliko pro hovádka jesti.
Dagmar Milotová

Základní škola Mikoláše Alše
zve rodiče budoucích prvňáčků na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat ve středu 13. ledna 2010.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD se koná
v pondělí 18. ledna a úterý 19. ledna 2010.
Sledujte webovou stránku www.zssuchdol.cz.

Detektivní příběh napsala
Lucinka Hájková, IV. oddělení ŠD

Tříkrálová sbírka 2010

V lednu 2010 to bude už 10 let od konání první Tříkrálové sbírky v ČR. U nás
to bude pošesté. Letos v lednu se vybralo v Suchdole 14 674 Kč. Z toho 65 %, tj.
9538 Kč, bylo svěřeno Horizontu, který za tuto částku nakoupil nové termoná1. – 14. ledna 2010
doby pro rozvážení obědů místním seniorům. Zbývajících 35 % použila Charita
Praha na projekty sociálních služeb v Praze a v Indii společně s dalšími sbírkami,
které činily celkem 1 875 031 Kč. Do ulic obcí a měst v celé ČR vyšlo v lednu celDiecézní charita Litoměřice pořádá slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2010!
kem 13 751
koledujících
skupinek
podařilo asepromluva
jim vybrat
63,5
korun pro
Součástí
programu bude
žehnáníakoledníkům
Mons.
Mgr.milionu
Jan
biskupa
litoměřického
a
charitativní
koncert,
na
kterém
vystoupí
sociálně Baxanta,
potřebné
skupiny
lidí.
V
době
hospodářské
krize
se
tak
stala
Tříkrálová
Zahájení proběhne dne 3. 1. 2010 od 15:00 hod v kostele Všech svatých
Litoměřický
Hlásekpřekvapivě
a Dechový kvintet.
Úvodní žehnání koledníkům je již
vrekordní.
Litoměřicích.
sbírka svým
výsledkem
tradiční součástí sbírky. Žehnání můžete zorganizovat v místě nebo přijeďte do
Ve dnech
3.–10. ledna 2010 se na Suchdole opět uskuteční Tříkrálová sbírLitoměřic na setkání s biskupem.
ka, povolená Magistrátem hl. m. Prahy dne 24. 9. 2009 v souladu s platnými
právnímiCharita
předpisy.
bude
zlepšeníkoledníkům
sociálních
ČeskáVýtěžek
Republikasbírky
připravuje
takéurčen
koncertpro
- poděkování
a služeb sudárcům,
chdolským
občanům a Charita Praha podpoří sociální projekty v Praze, v Bělokterý bude vysílat ČT1, 3.1.2010 od 16. nebo od 17. hod (jednání
rusku a Ugandě.
Každý vedoucí koledníků (starší 15 let) bude vybaven průkazkou
ještě probíhají) informaci doplníme.
Charity a „Osvědčením o oznámení sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy.
KoledníciInformace
se těší, že
vám vv Liberci
ulicíchazazpívají
a spolu
vámi takcharita
přispějí na humanio sbírce
okolí, kterou
pořádás Oblastní
Liberec
Vám
sdělíme v této rubrice do konce října. Budeme se těšit na
tární pomoc
těm
nejpotřebnějším.
spolupráci s Vámi. S přáním Všeho dobrého Oblastní charita Liberec.
Marie Ryantová

www.praha-suchdol.cz
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m o h lo by Vá s za j íma t

Nové auto pro suchdolské hasiče

Ve středu 11. listopadu proběhlo slavnostní předání nového vozidla Ford
Transit. Před hasičskou zbrojnicí se sešlo
několik desítek diváků, členů sboru a samozřejmě hostů. Za hlavní město Prahu
to byl ředitel Odboru krizového řízení
hl. m. Prahy Ing. Petr Beran a vedoucí
Oddělení ochrany obyvatelstva Ing. Ros-

tislav Guth. Za Městské sdružení hasičů
Praha byl přítomen starosta MSH Praha
Ing. Antonín Maděra, dále pak ředitel
Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimír Kotrouš a ředitel Obvodního ředitelství městské policie Prahy 6 Viktor
Richter. Předání se zúčastnil i Bc. David
Vychytálek coby zástupce dodavatele

nového vozidla. Samozřejmě nechyběli
zástupci vedení městské části Praha-Suchdol v čele se starostou Ing. Petrem Hejlem. Naše pozvání přijali i naši kamarádi
„ve zbrani“ z HZS Praha, a to konkrétně
ze stanice č. 3 Holešovice a v neposlední
řadě také mnoho členů SDH Praha-Suchdol.
Po úvodních proslovech hostů, kteří
vyjádřili dík za užitečnou a obětavou činnost jednotky SDH Praha-Suchdol, přišlo
na řadu oblíbené pokřtění nového vozu
šampaňským, kterého se ujal garážmistr
jednotky Martin Čuda.
O pověstnou třešinku na dortu se postarala místostarostka MČ Praha-Suchdol a současně členka sdružení Suchdol
sobě Věra Štěpánková, která nám předala nádherný dort s vyobrazením hasičského vozu. Následně se všichni odebrali
do prostoru garáží, kde bylo pro všechny
připraveno pohoštění.
Věříme, že nový vůz bude vítanou posilou naší jednotky a že nám bude dobře
sloužit.
Oldřich Bradáč

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

119. HASIČSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 16. ledna 2010 od 20.00 hod.
v „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity.
K tanci i poslechu hraje hudební skupina Smeč
Vstupné 100 Kč

Společenský oděv žádoucí

CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI...?
Ani na podzim činnost členů sboru dobrovolných hasičů Praha–Suchdol neustává, jak říkáme, stále se něco děje.
A dějí se pro náš sbor i příjemné věci. Dostali jsme zprávu,
že dne 11. listopadu se uskuteční předání nového hasičského
auta DA Ford od Magistrátu hl. m. Prahy.
Toto auto po vybavení a nezbytných drobných úpravách bude zařazeno na výjezdy, hlavně technického rázu. Ale to bude
ještě pár chvil trvat, není totiž lehké získat vše potřebné k provozu vozidla.

Tak jako každý rok jsme připravili základ pro Betlém, při samotném otevření zajišťujeme technické zázemí akce.
Dovolte, abych vám také připomněl, že 119. Hasičský ples
už klepe na dveře. Bude se konat v sobotu 16. ledna 2010 od
20 hod. v Klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity.
Přípravy oslav výročí založení našeho sboru jsou v plném
proudu, vybrali jsme již reklamní a upomínkové předměty, termín akce a pokusíme se i zařídit počasí, aby se oslava vyvedla.
Milan Kučera, velitel SDH Praha-Suchdol

http://hasici.praha-suchdol.cz/
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c o s e dělo

Co dělá betlém, když nedělá betlém
Výstava členů Občanského sdružení betlém
Alšův kabinet, budova úřadu městské části /28. 11. 2009 – 12. 2. 2010/
Není nás mnoho. Hanka Kymrová,
Pavla Lenertová, Adriana Skálová, Pavla Štěpánková, Mirka a Karel Vavříkovi,
Magdalena Vovsová. Sedm lidí, výčet stávajícího Občanského sdružení betlém. Někteří z nás o tuto výstavu, mírně vyjádřeno, neusilovali. Profesně jsme k prezentaci
vlastních prací určeny dvě. Adriana, která rozhodně netrpí snahou budovat si kariéru a prestiž neustálým zviditelňováním,
a já. Také netrpím, když nejsem vidět a navíc mám pocit, že je to vlastně dobře, nevyčuhovat za každou cenu. Ostatně, každá máme své realizace i výstavy.
Nicméně, bylo by pro nás škoda nevidět nové malby Hanky Kymrové. Já sama
se na ně dívám poprvé a jsem překvapená. To je slabý výraz, žasnu! Od výstavy
v „Ateliéru Garáž“ (HANA KYMROVÁ,
PAVLA ŠTĚPÁNKOVÁ / ZE ŠUMAVY, KRKONOŠ A VYSOČINY, 2005) barvu statečně a skutečně uchopila. Nesmělé kladení tenkých vrstviček lazur se změnilo
v jasný názor. Pracuje olejem na plátně.
Obrazy SCHODY KE KOSTELU a SAD doslova září. Tam, kde zůstal způsob transparentního nánosu barvy (olej U ČESKÝCH PETROVIC) je prostor i působivá
nálada. Její kresebné portréty mají výraz
nad rámec studie. Kresba uhlem KAREL
(model Karel Stárek) dotváří obdivuhodně atmosféru sousedního obrazu.
Jsem také ráda, že mohu vidět keramiky Pavly Lenertové samostatně, pěkně ve
vitrínce. Nemusím je hledat očima na poličkách keramické dílny ZŠ. Mají tak svůj
prostor, tvary jsou jasně čitelné a barvy
glazurou či engobou zřetelnější. Přesto,

že pracuje na velkém množství drobných
objektů, vystavena je pouze jedna plastika a ukázky autorské užitkové keramiky. Co říkáte kouskům ze soupravy (KONVIČKA S MISKAMI, modrá glazura)?
Šumavské motivy (Z CYKLU ŠUMAVA,
akvarel, pastel) Pavly Štěpánkové, nejsou
pouhými citacemi reality či díly předchozích umělců zabývajících se touto kouzelnou lokalitou. Pavla hledá pramen. Bez líbivosti, sentimentality. Chce postihnout
ducha, proniknout až ke kostní dřeni tohoto místa. Je úžasné, že to vše se jí daří, navíc na poměrně malém, komorním
formátu. Jakkoli vypadají některé expresivně a spontánně, jsou výsledkem pečli-

www.praha-suchdol.cz
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vých úvah a soustředěné práce. Stoupnu
si před jejích pět obrazů nainstalovaných
vzadu vlevo na dlouhé zdi. Dívám se na
všechny najednou. Zapomínám, že jsou
to vlastně nevelké papíry částečně pokryté akvarelem nebo pastelem. Stávají se
průchodem do jiného prostoru.
Obdivuji, když si někdo umí hrát. Zejména v dospělém věku. Rozmanitě, s řemeslným fortelem a fantazií. To dovedou Mirka
a Karel Vavříkovi. Karel se asi bude bránit, ale on je autorem technického řešení
konstrukce a realizace ALŠOVA BETLÉMU,
který Mirka vystřihala, vyřezala, podlepila,
nalakovala. Takových betlémů mají doma
Vavříkovi několik. Mirka si hraje s korálky,
drátem, slámou, papírem, ﬁgurkami, dřevem, kartonem, knihařským plátnem, ořechy, pomerančovou kůrou, obrázky a ještě
to jistě není všechno. Kdy to všechno stihla? Svícen, betlém, ozdoby, miniatury (které do nástěnné kazety krásně adjustoval
Karel), ﬁgurky ze slámy, taštičky z dřevěných korálků, leporela, krabice… Na jednom leporelu pracovala Mirka s obrázky
MOŘSKÝ SVĚT Adriany Skálové. Na instalaci přinesla ještě k občerstvení nás všech
domácí biskupský chlebíček. Karel má doma rozdělanou vánoční pyramidu, pravou
krušnohorskou. Nestihla tuto výstavu, ale
do vánoc bude určitě hotová.
Pracuji v graﬁcké dílně, moje činnost
koresponduje s vystaveným objektem
GRAFICKÁ DÍLNA. Mezi Hančinými obrazy se kufřík s ﬁgurkami a malými mašinkami cítí dobře. Stejně jako já.
Magdalena Vovsová
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c o se d ě l o

Ohlédnutí za setkáními aneb již
déle než rok se občas setkáváme…
Doba nás mnohdy podporuje v konzumním způsobu života – večery trávíme
před televizí upoutáni osudy seriálových
postav, které jsou psány „jako ze života“
v nejrůznějších ulicích, ordinacích, poutech či vztazích. Již nedočkavě čekáme
na další osudy našich hrdinů a v dané
večery rozhodně nemůžeme nikam vyrazit. Oč snazší situaci mají ti, kteří doma
televizi vůbec nemají či ji zapínají jen výjimečně…
O tom, že život přináší příběhy, které
by ani nejlepší scénárista nevymyslel, se
mohli v pravidelně nepravidelných setkáních klubu náročného diváka přesvědčit
všichni příchozí. Mnohdy se jedná o příběhy dramatické, ale našly se i úsměvné.
Za uplynulý rok jsme v rámci Klubu náročného diváka uspořádali sedm setkání,
v jejichž rámci byly promítány dokumentární snímky zapůjčené z ﬁlmového archívu Jeden svět společnosti Člověk v tísni.

Promítali jsme snímky o soužití Židů
a Arabů ve středu Izraele, o očním lékaři, který jezdí operovat obyvatele Tibetu
a školit jejich lékaře či o francouzském
etnologovi, který se rozhodl žít společně
s kmenem původních obyvatel Papuy Nové Guiney. Několik úvodních setkání bylo
věnováno promítání snímků o Čečensku,
jedno z nich bylo spojeno i s besedou se
senátorem Jaromírem Štětinou, který
se čečenské problematice dlouhodobě
věnuje.
Poslední setkání se neslo ve znamení
Konga. V Alšově kabinetě byly vystaveny
fotograﬁe Markéty Kutilové, novinářky
a humanitární pracovnice, která v Demokratické republice Kongo zakládala
misi společnosti Člověk v tísni. Dozvěděli
jsme se například, že domečky na bydlení
rodin pořizuje Člověk v tísni pro potřebné
z darů již za pouhých 6.000 Kč. Markéta
se také zúčastnila následné besedy, která

Pradědeček a loupežníci
v klubu Rybička

Ochotničtí herci ze Suchdola zavítali
do nedalekého mateřského klubu Rybička v Sedlci s napínavým představením
pro děti i jejich rodiče. Děti zaujaly místa
nedaleko pódia, aby jim nic neuniklo, to
ovšem ještě netušily, jak dramatickou verzi pohádky Josefa Čapka „O tlustém pradědečkovi a loupežnících “za chvíli spatří.
Tlustý pradědeček se omylem dostal do
ﬁngované hospody, kde jej začali maskovaní loupežníci učit loupežnickému řemeslu.
On se však nenechal zaskočit a loupežníkům vyprávěl o tom, že on sám je také
loupežníkem a líčil jim své úspěchy, kterých
jako loupežník dosáhl. Nebál se ani přiznat
k mnoha vraždám, které způsobil. Zatímco
publiku při jeho výčtu obětí tuhla krev v žilách, na loupežníky to neudělalo vůbec žádný dojem a chtěli jej ještě vyzkoušet.
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Dali mu tedy za úkol neslyšně se plížit,
což bylo pro pradědečka při jeho zavalité
a objemné postavě zhola nemožné splnit, a loupežníci jej chtěli za lež potrestat. Jejich záměr překazil svou návštěvou
hospody detektiv až z Británie. Loupežníci se mu představili jako muzeum loutek
a zvláštních mechanizmů. Detektivovi se
při předvedení moc líbili, chtěl si je převézt k sobě domů, ale v tom mu zabránil
tlustý pradědeček.
Prozradil detektivovi, že to nejsou jen
loutky a stroje, ale parta nebezpečných
loupežníků pod vedením velkého lumpa
Lotranda. Britský detektiv je všechny zatkl a poslal do vězení. Loupežníkům nakonec nezbylo nic jiného, než jen oči pro
pláč. A tak všichni nepoctivci společně
putovali do vězení –„arestu“. Uff! To jsme
si všichni oddechli!
Ochotným suchdolníkům děkujeme za
skvělý herecký výkon a divákům patří dík
za dobrovolné příspěvky (ve výši 1611 Kč)
na zakoupení sportovních potřeb do nově otevřeného pohybového kroužku pro
děti.
Pavla Máčová,
Mateřský klub Rybička,
www.klubrybicka.blog.cz

Markéta Kutilová a Jacques Moliba při listopadovém setkání Klubu náročného diváka
byla neplánovaně obohacena i o názory
Jacquese Moliby, klimatologa z Konga,
který několik let žije v České republice.
Doufáme, že i v novém roce najdete sílu
opustit televizní obrazovky, uděláte si čas
a přijdete s námi shlédnout dokumentární
ﬁlmy a popovídat si o nich.
Věra Štěpánková

Místní veřejná knihovna
Praha-Suchdol vás zve
v úterý 15. prosince
v 16.00 hodin na
SKLÁDÁNÍ ORIGAMI
tentokrát zaměřené na
výrobu vánočních ozdob
v pátek 8. ledna 2010
v 18.00 hodin na
ČTENÍ SATURNINA,
vítěze letošní soutěže
Kniha mého srdce.

Zveme dospělé i děti.
Pozvání na adventní shromáždění do Farního sboru Českobratrské církve evangelické, Dr. Z.Wintra 15, Praha 6 - Bubeneč
20. 12. (4. adventní) – 9.30 bohoslužby
s dětskou vánoční slavností
25. 12. Boží hod vánoční – 9.30 bohoslužby s večeří Páně
26. 12. Štěpána – 9.30 bohoslužby
27. 12. 9.30 nedělní bohoslužby
31. 12. 17.00 Silvestrovské posezení
s pobožností
1. 1. 2010 Nový rok – 9.30 bohoslužby
s večeří Páně
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Světlo Pokoje v Horizontu
ve spolupráci se
SPOLEČNOSTÍ PRO MOZKOVĚ
KOMPATIBILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
(lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová
a PhDr. Jana Nováčková, CSc.)

pořádáme kurz

RESPEKTOVAT
A BÝT RESPEKTOVÁN
– POKRAČOVACÍ ČÁST
(pro absolventy základní části)

akreditace MŠMT č. 23 421/2006-25-473,
www.zkola.cz/respektovat

1. seminář
RIZIKA TRESTŮ
A CO NAMÍSTO NICH
2. 2. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin
Tresty sice někdy mohou účinkovat, ale
jejich působení bývá jen krátkodobé
a kromě toho mají svá rizika z hlediska
vývoje dítěte. Tento seminář učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne vhodné postupy v situacích, kdy
se dítě zachovalo nesprávně.
2. seminář
JAK PROJEVIT UZNÁNÍ
A OCENĚNÍ (CO NAMÍSTO
POCHVAL A ODMĚN)
25. 2. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin
Pochvala není totéž co uznání. Pochvala
učí závislosti na autoritě, učí dělat věci
pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro
věc samotnou. Odměny stejně jako tresty snižují vnitřní motivaci a mají ještě další rizika. Seminář nabídne způsoby, jak
vyjadřovat uznání a ocenění a podporovat rozvoj pozitivních vlastností.
Účastnický poplatek: 800 Kč za celou
pokračovací část (nelze se přihlašovat
jen na některá témata), platba předem,
možnost hlídání dětí zajištěna s příplatkem 60 Kč/hod. Účastníci kurzu obdrží
písemné shrnující materiály a budou
mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Semináře jsou
akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.
REGISTRACE: Jitka Kafková, mobil:
603 461 893, e-mail: jitkakaf@centrum.
cz MÍSTO KONÁNÍ: Mateřský klub
Rybička, Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec

SVĚTLO POKOJE se šíří každoročně z izraelského Betléma do celého světa, aby nám připomínalo andělská slova
„sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.
Jako viditelnou připomínku těchto slov,
vybízejících k pokoji, si můžete i v tomto
roce přinést Betlémské „světlo Pokoje“
k sobě domů. A nemusíte se kvůli tomu
vypravovat až do judského Betléma - stačí vydat se do suchdolského Horizontu.
Již od roku 1986 totiž plamínek z Jeskyně Narození Páně letecky přepravují skauti do Rakouska a odtud se pak šíří po celé Evropě i do USA. Čeští skauti
je dopraví do Prahy a zaměstnanci Horizontu se postarají o to, aby si mohli připálit i suchdolští zájemci.
V Horizontu by světlo mělo zazářit nejpozději 23. 12. odpoledne
a od té doby si můžete přicházet
se svými svíčkami, aby světlo Pokoje zazářilo i ve vašich domovech, betlémech, lampičkách, svícnech, na stromečcích... Především však ve vašich srdcích.
Kéž vám tento symbol připomíná, jak je
důležité usilovat o pokoj se svými blízkými i bližními, se sebou samým i s celým
světem a s Bohem. A kéž se vám podaří uchovat si pokoj nejen o svátcích, ale
i poté, co světélko zhasne.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
HORIZONT se připomíná
V posledních číslech Informací jste
mohli číst především pozvánky na různé
akce (nejen) pro seniory. Na závěr roku se
chceme připomenout s tím, co je hlavním posláním HORIZONTU a tím je
poskytování pečovatelské služby místním seniorům. Smyslem pečovatelské služby je pomáhat seniorům, kteří
z důvodů věku nebo zdravotního stavu už
nezvládnou to, co dřív.
Může jít o pomoc s ranní hygienou, oblékáním, přípravou jídla, pochůzky do lékárny, na poštu, vyzvedávání receptů, doprovod či dovoz k lékařům, do nemocnic,
pomoc při udržování domácnosti (která zahrnuje pomoc s úklidem, pomoc s nákupy,
praní a žehlení prádla...), pomoc s celkovou
hygienou v domácnosti seniorů nebo ve
středisku osobní hygieny v Horizontu, které
je lépe vybaveno než bývá běžná domácnost. A zdaleka nejžádanější službou je dovoz obědů do domácností, který umožňuje
zajistit pravidelné teplé jídlo i těm, kteří už
nemohou „vystávat u plotny“.
Ve vyšším věku a při zdravotních komplikacích už některé ze zmíněných věcí
mohou být problém. Někomu při jeho řešení pomáhá rodina, ale někdy bydlí dě-

www.praha-suchdol.cz
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ti příliš daleko nebo jsou natolik vytížení,
že se u rodičů nemohou během dne zastavit. V takové situaci by měla nastoupit
pečovatelská služba, která má pomoci
k tomu, aby život zbytečně neztrácel na
kvalitě – vždyť bohatě stačí to, co s sebou
stáří chtě nechtě přináší.
Pokud máte pocit, že vy (případně vaši blízcí) musí běžným starostem o sebe
sama věnovat neúměrné množství energie a času, zavolejte na telefonní čísla 233 101 421 nebo 220 921 242.
Pracovník Horizontu si s vámi domluví
schůzku, vy mu řeknete, v čem vás „tlačí bota“, on vás informuje o možnostech
pečovatelské služby a společně budete
hledat řešení.
Kromě terénní pečovatelské služby nabízí Horizont také využívání denního
stacionáře. Ten je určen pro seniory,
kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma. Může to být z důvodů
špatné pohyblivosti, obavy z pádu, objevujících se poruch paměti či ztráty orientace, počínající demence nebo „jen“ proto, že člověk nechce být celý den sám
doma, potřebuje lidskou společnost, ale
zároveň už není tak čiperný, aby za společností mohl vycházet sám. Ve stacionáři se senioři kromě popovídání a společenského kontaktu mohou účastnit
i výtvarných aktivit, společného pečení,
zpěvu, rehabilitačního cvičení atd. Stacionář je možné navštěvovat každý všední den nebo třeba občas. Také o možnostech a podmínkách stacionáře se můžete
informovat na výše zmíněných číslech.
Jiří Přeučil

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

čtvrtek 10. 12. – 15.00 vánoční
koncert Ireny a Vojtěcha Havlových, v jejichž hudbě zní křehkost
a něha Vánoc. Uslyšíte piano, violoncello, cinkot zvonků a uklidňující
zvuk tibetských misek.
středa 16. 12. – 15.00 obvyklé předvánoční posezení s dětským vystoupením MŠ K Roztokům. Zveme všechny klienty,
příznivce a sympatizanty.
Vstup volný (omezený jen kapacitou
míst), možnost občerstvení.
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V pátek 25. prosince

ADVENTNÍ
KONCERT

vánoční mše svatá

neděle 13. 12. 2009
v 18.00 hodin

duchovní hudby
souboru Musica cum gaudio

kaple sv. Václava, Praha-Suchdol
vystoupí
Suchdolský pěvecký sbor
a Local Vocal (Roztoky)
zazní koledy, vánoční
a duchovní skladby

od 10 hodin bude v kapli sv. Václava

Vánoční koncert
ve složení Magdalena Šmídová Turchichová – soprán
Lenka Nečasová – housle, Martin Šmíd – varhany
zazní skladby autorů 17. a 18. století

Neděle 27. prosince 2009 v 17.15
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Úněticích
Autobus 355 z Dejvické odjíždí v 16.40, vstupné dobrovolné.

městská část Praha-Suchdol vás srdečně zve

v pondělí 25. ledna 2010 v 19.00 hodin
do velké zasedací místnosti Úřadu MČ
na autorský program PhDr. Zlaty Fořtové

Z HISTORIE ZVONŮ
výstavky, ukázky hlasů zvonů z Evropy a Asie, ukázky z literatury a z hudebních skladeb inspirovaných zvony, videoﬁlmy „O vzniku zvonu“ a o jednom
z největších zvonů světa spjatém s ukončením první světové války v italském
Roveretu.

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ
VÁS ZVOU NA

SUCHDOLSKÝ
MASOPUST
V SOBOTU 13. ÚNORA 2010.
SLEDUJTE NÁSTĚNKY A WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI.
14
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SUDOKU
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka příspěvků a inzerce do dalšího
čísla je v pátek 29. 1. 2010

Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní
bydlení. Nespěchá, platba hotově. Tel : 608 645 536


 
 
 
 

ZDRAVOTNICKÉ
DISTRIBUCELÉKŮ,
LÉK?,VÝROBA
VÝROBAZDRAVOTNICKÝCH
ZDRAVOTNICKÝCHPOTŘEB
POT?EB
ZDRAVOTNICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ,
ZÁSOBOVÁNÍ DISTRIBUCE

ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PRODEJNA
Brandejsovo náměstí 3, Praha 6 — Suchdol
tel.: +420 233 321 207, fax: +420 224 214 415, www.zdrav-zas.cz
OTVÍRACÍ DOBA: PO, ÚT, ČT 10.00–18.00; ST, PÁ 10.00–17.00



      

Jak se k nám dostanete? MHD: bus č. 107, 147, stanice Zemědělská univerzita, Autem: roh ulic Kamýcká, Internacionální

NABÍZÍME VÁM:

 












),*NEO.

),*NEO.
Služby:
zdravotní obuv dětskou, dámskou, pánskou
 výdej prostředků zdravotní techniky
OBUV PRO DIABETIKY
 platba platebními kartami
individuální ortopedické vložky – Ortopedica
punčochové zboží – ponožky, punčochy...
) YD ))
 platba poukázkami ﬁrem:
ortopedické pomůcky – bandáže, ortézy...
) YD
)) PASS – vital pass, ﬂexi pass, dárkový pass
 SODEXHO
rehabilitační a kompenzační pomůcky
<<  )K<)
inkontinenční pomůcky – vložky, pleny...
diagnostické přístroje – tlakoměry, glukoměry...<<  )K<)
program pro matky a děti – potřeby pro kojení...
 ACCOR SERVICES – ticket multi, ticket dárkový, medica
masážní a relaxační pomůcky – cvičební míče...

Hledáme prodavačku na hlavní/částečný pracovní poměr

),*NEO.

 popis: prodej zboží, komunikace se zákazníky  požadujeme: obchodní nadání, vztah k zákazníkovi, spolehlivost,
práce s PC, praxe v oboru vítána  nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, školení, příjemné pracovní prostředí
 nástup: dohodou  kontakt: T. Styblíková, tel.: 608 681 034, kirk.ts@email.cz

),*NEO.

www.praha-suchdol.cz

15

) 
labut_0609_20stranNTB.indd 15

) YD ))

7.12.2009 16:11:53

<<

inzerce

ZAHRADNICKÁ FIRMA

«ÜiÀ«ÀÌ

se sídlem v Roztokách
ARBORISTIKA
 Řez stromů pomocí lezecké techniky
 Instalace vazeb v korunách stromů
 Rizikové kácení stromů
 Inventarizace dřevin
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
 Návrhy a realizace zahrad
 Specializace na domácí
a vodu nenáročné rostliny
 Pravidelná péče o zahrady
Adam Pávek, DiS.
e-mail: apavek@seznam.cz
tel.: 732 589 840
Tereza Lukášová, DiS.
tel.: 604 281 369
www.zahrady-pavek.cz
www.stromy-pavek.cz
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MASÁŽE – Bc. Jitka Kaová







zdravotní masáže šíje a zad
relaxační masáže celého těla
medová, čokoládová masáž
skořicové zábaly, masáž nohou
reﬂexní terapie
dárkové poukázky

Ordinace MUDr. Majerové, Suchdolské nám. 3
Tel.: 603 461 893, www.jkmasaze.blog.cz
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VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS
ZIMNÍ AKCE
Barum Polaris 2
165/70/13
790 Kč
195/65/15 1290 Kč
•VEŠKERÝ PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
I MOTOCYKLŮ, PRODEJ NOVÝCH PNEU VŠECH ROZMĚRŮ A ZNAČEK
•PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH DISKŮ
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)

Felicia 165/70/13T:
•Barum Polaris 2 – 790 Kč • Fulda Montero – 1150 Kč
Fabia 165/70/14T:
•Barum Polaris 2 – 1050 Kč • Sava S3 – 1110 Kč
Octavia I,II 195/65/15T: • Barum Polaris 2 – 1290 Kč
• Sava S3- 1350 Kč • Fulda Montero 3 – 1590 Kč
Octavia, Superb 205/55/16T: • Barum Polaris 2 – 1990 Kč
• Sava S3 – 1850 Kč • Fulda Montero 3 – 2300 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Přijímáme platební karty, JSME PLÁTCI DPH!!!
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice
(jsme 500 m za křižovatkou u STK Horoměřice – směr Černý Vůl,
křižovatka silnic č. 240 a č. 241)

tel.: 602 386 136, 777 136 386, 220 970 844
e-mail: matejka.petr@email.cz www.pm-pneuservis.cz
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M. Buldra autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, 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

Sokol – Jan Sokol
H+P+J
provede kvalitně rekonstrukce

VODA, PLYN,
KANALIZACE
tel./zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ
SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY

LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
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, 777 196 035

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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inzerce

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
I SO ŽA L UZIE NA PL AST OVÁ A EUR O O K N A ,
SHRN O VAC Í DVEŘ E, SÍŤ KY PR OT I H M 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.

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

Uvažujete o zateplení či výměně oken?
Chcete instalovat obnovitelný zdroj energie?
Chcete snížit výdaje za energii s využitím dotace?
Nevíte jaké řešení je pro Vás ekonomicky
nejvýhodnější a chcete pomoci se získáním dotace?

Navrheme optimální řešení s ohledem
na možnou výši dotace.
Za ceny plně pokryté poskytovaným
příspěvkem na projektovou přípravu
zpracujeme energetické hodnocení
Vašeho domu, projektovou dokumentaci
a potřebné podklady vč. samotné
žádosti o dotaci z dotačního programu
Zelená úsporám.

s.r.o.

www.praha-suchdol.cz
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