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Co bylo a co bude
v knihovně
str. 5
Jaká povolení
potřebujete I.

str. 6

Den bez učebnic
podruhé
str. 7
stojí za zapsání
čtvrtek 10. 6. – 15.00
Povídání o Indii
Horizont

úterý 15. 6. – 14.30
Manželé Mrázkovi a jejich
studenti (setkání KLAS)
Úřad MČ

čtvrtek 24. 6. – 18.30
Chvilka pro sebe
knihovna

neděle 12. 9. – 17.00
Vernisáž výstavy
Úřad MČ

sobota 25. 9.
Suchdolské (P)Osvícení
Suchdolské náměstí

motto
Spravedlnost bez síly
a síla bez spravedlnosti
je strašné neštěstí.
Joseph Joubert (francouzský
moralista a esejista, 1754–1824)
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Suchdolská
sluneční
elektrárna
Od počátku června dodává elektřinu sluneční elektrárna, kterou na
střeše domu ve Stehlíkově ulici postavila městská část. Elektrárna může dodávat špičkový výkon až 20 kW
a její výstavba přišla městskou část
na cca 2,5 mil. Kč, přičemž MČ obdrží dotace z evropského fondu životního prostředí ve výši cca 800 tisíc Kč a z fondu Pražské energetiky
PREKO ve výši 450 tisíc Kč.
Produkce elektrické energie fotovoltaické
elektrárny Stehlíkova během roku.
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stojí za přečtení

Městská část předpokládá roční výnosy okolo 220 tisíc Kč po dobu pětadvacetileté životnosti sluneční elektrárny. Na webových stránkách městské
části bude přístupný on-line monitoring produkce sluneční elektřiny.

Další územní plán, který
prosazoval dálnici, byl zrušen
Nejvyšší správní soud zrušil
20. května část Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy týkající se okruhu vedeného přes Suchdol a Dolní
Chabry. Zásady jsou územním plánem, ve kterém se vytyčují hlavní
koridory komunikací, rozvojová území nebo rekreační území. Žalobu
na tento plán podaly městské části
Suchdol a Dolní Chabry a šest vlastníků nemovitostí.
Soud shledal pochybení v tom, že
magistrát při přípravě a schvalování
neprovedl posouzení vlivu Zásad na
oblast NATURA 2000 „Kaňon Vltavy
u Sedlce“. Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypořádání požadavků Ministerstva životního
prostředí, které se týkaly vlivů Zásad
na životní prostředí, dále magistrát
neprovedl posouzení kumulativních
a synergických vlivů okruhu a letiště Praha-Ruzyně a také nebyl posouzen vliv přivaděčů a mimoúrovňových křižovatek.
(dokončení na straně 3)

Městská část Praha-Suchdol
vás zve na SELSKÝ TRH
ve čtvrtek od 12 do 18 hodin
na Brandejsově náměstí
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z radnice

Nemám kde zaparkovat…
Problém… Zaparkuji,
kde budu chtít? Chyba!
A v některých případech to může
být i velmi draze zaplacená chyba,
protože správné parkování je přesně stanoveno Zákonem o provozu na
pozemních komunikacích číslo č. 361
/2000 Sb. Stejně tak jsou v něm však
zakotvené sankce za to, když někdo
zaparkuje tam, kde nemá.
U většiny přestupků v dopravě je
stanovena horní hranice pokuty na
2000 Kč. Takže se tu pokusíme předejít zbytečnému setkání se strážníkem Městské policie, který s vámi
bude chtít řešit dopravní přestupek,
a zaměříme se na problémy s parkováním, které se vás mohou týkat.
Zákon č. 361/2000 Sb. stanoví,
že řidič smí zastavit a stát vpravo
ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci
vpravo i vlevo (§ 25/1 a), ale při
zastavení i stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh širo-

ký nejméně 3 metry pro každý směr
jízdy (§ 25/3).
Na druhou stranu je také dáno, že
řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním (§ 27/1 c),
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní (§ 27/1 d),
v připojovacím nebo odbočovacím
pruhu (§ 27/1 e), u zastávky autobusu v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“
a končí ve vzdálenosti 5 metrů za
označníkem zastávky a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 metrů před
a 5 metrů za označníkem zastávky;
je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu“, platí tento zákaz
jen pro vyznačený prostor (§ 27/1 f),
před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozem-

ní komunikaci (§ 27/1 n), na silniční vegetaci, pokud to není povoleno
místní úpravou provozu na pozemní komunikaci (§ 27/1 r) a na jiných
místech, kde by tím byla ohrožena
bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel (§ 27/1 s), mezi což patří i parkování proti směru jízdy.
V neposlední řadě tu máme ještě
Obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č. 6 / 2001 o ochraně veřejné zeleně, kde v § 2 stojí, že ve veřejné zeleni je zakázáno mimo jiné používat
motorová vozidla, což znamená, že
se tam nesmí ani parkovat.
Takže tohle je jen výběr z informací, které by se vás mohly týkat.
Doufám však, že pomůže tomu, abychom se potkávali při příjemnějších
příležitostech, než je řešení dopravního přestupku.
Michal Prášek
strážník Městské policie

Z jednání rady

vyhlásila Program podpory vzdělávání v organizacích zřízených městskou
částí Praha-Suchdol pro rok 2010.
uložila Ing. Ludvíkovi, aby připravil plán prací na akci MŠ Gagarinova-nástavba technického pavilonu
– zřízení dvou oddělení MŠ ve výši
5073 tis. Kč, který může MČ ﬁnancovat z dotace hl. m. Prahy a z vlastních zdrojů v roce 2010.
schválila pronájem štěpkovače Vermeer BC600 XL za cenu 2000 Kč/den
(bez DPH), pronájem na 5 dní. Rada
nepřistoupila na výběr ze 3 dodavatelů, protože na trhu (v dostupné
vzdálenosti) je tento pronájem omezen na uvedenou ﬁrmu.
vzala na vědomí, že vzhledem
k havarijnímu stavu systému požárního odvětrání v ZŠ M. Alše je třeba
provést jeho opravu. Rada po provedeném průzkumu cen (3 nabídky)
určila dodavatele opravy systému
– ﬁrmu PANelektro, s. r. o.

po provedeném průzkumu cen určila dodavatele úpravy bytu na podatelnu ÚMČ Praha-Suchdol ﬁrmu
REDSTAV.
schválila darovací smlouvu s panem Jiřím Karlem na peněžní dar
ve výši 100 000 Kč na připravovaný
pomník generálu Pernickému.
po dohodě odvolala Mgr. Helenu
Vackovou z redakční rady časopisu městské části. Rada poděkovala
Mgr. Vackové za záslužnou dlouholetou činnost ve funkci členky redakční
rady a ve funkci kronikářky. Rada
jmenovala členkou redakční rady
Mgr. Dagmar Milotovou.
jmenovala grantovou komisi pro
posouzení žádostí do grantového
„Programu podpory vzdělávání v organizacích zřízených městskou částí pro rok 2010“: Ing. Petr Hořejš,
RNDr. Ludmila Knappová, Bc. Zuzana Luftová, Mgr. Jiří Mikoláš, Ing. Věra Štěpánková.

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
jednáních od 22. března do 17. května 2010 projednala mimo jiné následující body:
schválila pronájem části pozemku
parc. č. 2282/1, k. ú. Suchdol o výměře 600 m2 pro uskladnění stavebního
materiálu pro rekonstrukci komunikací na území MČ Praha-Suchdol
ﬁrmě IPPOS Bohemia, s. r. o., která
realizuje opravu komunikací na území MČ Praha-Suchdol, za následujících podmínek: nájemní smlouva na
dobu určitou do 30. 4. 2010, cena za
pronájem činí 55 555 Kč bez DPH za
celou plochu a dobu pronájmu.
vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o zrušení rozhodnutí MHMP č.j. SMHM
45912/2007/OST ze dne 28. 8. 2008
– územní rozhodnutí pro stavbu 519
SOKP Suchdol-Březiněves.
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z radnice
(dokončení ze strany 1)
Podle Nejvyššího správního soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení vlivů na životní
prostředí nezabývalo vlivem jednotlivých částí stavby okruhu kolem
Prahy na konkrétní dotčená území
a také považoval za nedostatečné,
jakým způsobem se magistrát vypořádal s téměř 2500 námitek od
občanů Prahy podanými zástupcem veřejnosti.
Po tomto rozsudku Zásady územního rozvoje koridor dálnice přes

Suchdol a Dolní Chabry neobsahují, a proto nelze územní plán obce
hl. m. Prahy z roku 1999, ve kterém je ještě okruh nakreslen, z důvodu nesouladu s nadřazenými
Zásadami používat. Prakticky to
tedy znamená, že pro úřední jednání např. územní či stavební řízení v současnosti není okruh přes
Suchdol v územním plánu.
Již v pořadí třetí rozsudek ve věci
umístění transevropského dálnice do
mí s přírodními památkami ukázal, že
úřady ve snaze prosadit vůli lobbisty

ovládaných politiků se musí přiklánět
k neřádnému jednání. Řádně provedené posouzení a projednání by muselo prokázat nevhodnost této varianty, která je také o více než o 10 milard dražší. Škoda jen, že tímto jejich
přístupem dochází k již desetiletému
zpoždění výstavby skutečného dálničního okruhu kolem Prahy.
Petr Hejl
starosta

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení
22. 7.
23. 8.
25. 9.
27.10.
3. 12.

od 11.00 do 13.30 hod.
od 12.30 do 15.00 hod.
od 9.00 do 11.30 hod.
od 14.30 do 17.00 hod.
od 9.00 do 11.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s. , zaparkovaném na parkovišti u MČ Praha-Suchdol vedle pošty, Suchdolské nám. 734/3.
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou 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 potenciální zákazníci Praž-

vzala na vědomí, že MČ získala
dotaci z grantového programu ministerstva kultury ČR „Knihovna
21. století“ ve výši 10 000 Kč při
spoluúčasti MČ ve stejné výši.
uložila starostovi, aby do 14. 5.
zaslal Letišti Praha, a. s., projekty
na kanalizaci školky Gagarinova,
odvodnění ulice Starosuchdolská
a odstranění prašného povrchu komunikace na Výhledském náměstí
v souvislosti s Rámcovou smlouvou
o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha městským částem hl. m. Prahy dotčeným
provozem letiště Praha - Ruzyně.
na základě podnětu se zabývala
kouřením dětí v okolí ZŠ M. Alše, ve
vnějším areálu školy a nekontrolovaným vjezdem vozidel do vnějšího
areálu školy. Rada schválila umístění cedule s textem „Děkujeme, že
v okolí školy nekouříte“ na plot školy.
Rada požádala ředitele ZŠ M. Alše,
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ské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. 267 175 174 a 267 175 202.

aby na žáky apeloval, aby nekouřili,
a to zejména v okolí školy. Rada na
základě podnětu požádala ředitele
o předložení pravidel upravujících
přístup do vnějších prostor areálu
školy (brány a branky).
poděkovala Sboru dobrovolných
hasičů Suchdol a mateřskému centru Rybička za organizaci akce „Čarodějnice 2010“.
schválila rozšíření uživatelů stanoviště kontejnerů na velkoobjemový a biologický odpad a elektroodpad na Suchdolské ulici o majitele
nemovitostí na území MČ Praha-Suchdol.
pověřila starostu, aby na příslušných institucích projednal možnosti
ﬁnancování odkanalizování oblasti
Budovce, kterou nyní provozuje
PVK, a. s., z dotací Fondu životního prostředí, které by spočívalo ve
změně smluvního provozovatele na
této části kanalizace.

po úpravách schválila „Pravidla
hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha-Suchdol“.

www.praha-suchdol.cz
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém 21. zasedání dne 29. 4. 2010
schválilo:
předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2010
po konsolidačních úpravách.
realizaci akce „MŠ Gagarinova – nástavba technického pavilonu – zřízení dvou oddělení MŠ v celkových projektovaných nákladech 16,3 mil. Kč
bez DPH, která bude realizována ve
dvou etapách:
I. etapa – hrubá stavba v odhadovaných nákladech 9 milionů Kč
– realizace v roce 2010;
II. etapa – dokončení stavby – předpokládaný termín ukončení stavby
15. 8. 2011 v závislosti na zajištění ﬁnančních prostředků.

2.6.2010 17:57:27

z radnice

Jak se tu žije rodinám
s malými dětmi aneb
jak se nevyplácí být
prvorozený?
A zase jsou zápisy do mateřských škol
za námi. V naší rodině už to začíná být
trochu nudné. Druhým rokem dítě připravuji na to, jak se půjdeme podívat na
„tu školku“ – kam chodí všechny veliké
a šikovné děti. A moje dcera se vždycky k zápisu moc těší. Opravdu nevím,
jak jí letos vysvětlím, že zase do školky chodit nemůže. Má totiž sourozence! Začínají mi docházet výmluvy, když
se zeptá při každé návštěvě, kde si dříve hrála s ostatními dětmi, proč tam ty
děti nejsou. Oni totiž všichni do školek
nějakou záhadou chodí – nebydlí totiž
na Suchdole. Dceři jsou 4 roky a její vrstevníci začínají ubývat na kroužcích, na
hřištích, v rodinách známých a všichni
se hromadně přesouvají do školek. Proč
je to tady jiné? Ona si zatím může hrát
s těmi ročními, v lepším případě dvouletými dětmi, které jsou „k mání“. Zaslouží si něčím moje dítě vyčlenění z kolektivu? Protože to je to, co teď cítím já
jako rodič, a je jen otázka času, kdy to
začne cítit také mé dítě.

Otázky, které si kladu:
1. Mateřská školka je instituce pro
předškolní vzdělávání dětí. Proč se
ho nemůže zúčastnit moje dcera jako ostatní děti? Ve světě dospělých
– v právním světě – by to nikdo nenazval jinak než diskriminací. Je to
diskriminace původem – narodila
se jako prvorozená. Zásada rovnosti tu neplatí?
2. Je-li vyloučena z kolektivu svých
vrstevníků, bude to mít nějaký vliv
na utváření její osobnosti? Úroveň
jejího sociálního chování bude přece jen jiná. Nebude mít tolik kamarádů. Přijmou ji pak ostatní děti
mezi sebe? To jsou otázky spíš na
dětského psychologa, ale i to nás
rodiče trápí.
3. Podle českého statistického úřadu
se podle demograﬁckých tabulek rodí více dětí už od roku 2001. Tedy
již devět let porodnost stoupá, připravila se na to městská část? (Kromě loni otevřené třídy předškoláků

v budově školy, o které vím a která
evidentně nestačí.)
4. Začínám téměř nenávistně chodit kolem nových staveb na Suchdole, počítám, kolik tak nových
dětí přibude a jak nás to zase odsune v umístění našich dětí do školky a ptám se, proč nikdo nenamítá
nic proti nové výstavbě? Není možné odvoláními, připomínkami a námitkami získat od developerských
společností ﬁnanční prostředky, za
které by se uhradilo například navýšení počtu míst ve školce?
Jediné štěstí, že tu máme DDM, které našim dětem do jisté míry školku
supluje a svým vstřícným a „prodětským“ přístupem jim rozjasňuje tváře.
Martina Horálková
PS: Tento článek vystřihnu a nalepím ho dceři do fotoalba místo vzpomínkových fotograﬁí ze školky, aby,
až bude veliká, věděla, jak to chodilo na Suchdole.

Kapacitu mateřských škol zvyšujeme, jak to jen jde
Nárůstem počtu dětí se Rada MČ Praha-Suchdol zabývá již od konce roku 2006, tedy od počátku svého
funkčního období. Již v únoru 2007 byla podána první
žádost o ﬁnanční dotaci hlavního města Prahy určenou
na přístavbu a kapacitní rozšíření MŠ Gagarinova, obdobné žádosti byly podávány při každé další možnosti
(1–2 krát ročně), protože dostavba v řádu cca 20 milionů Kč není ve ﬁnančních možnostech městské části.
Za tři a půl roku se nám podařilo zprovoznit oddělení MŠ K Roztokům v budově základní školy o kapacitě
20 dětí (které je v článku uvedeno) a již dříve i 4. oddělení MŠ Gagarinova. Navýšili jsme tedy původní kapacitu
z roku 2006 (125 dětí) o více než třetinu na současných
170 dětí. Tímto jsme bohužel vyčerpali prostory v majetku MČ, které byly vhodné pro zřízení předškolního zařízení. Snažili jsme se nalézt i prostory v budovách jiných
vlastníků, bohužel žádné vhodné nebyly k dispozici.
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Vzhledem k tomu, že kapacita je pevně daná a bylo
jasné, že nebude stačit pro všechny děti, rozhodly se ředitelky MŠ po konzultaci s Radou MČ stanovit přijímací
kritéria taková, aby jejich dopad s ohledem na probíhající ekonomickou krizi byl na rodiny z hlediska udržení zaměstnání co nejnižší. K tomuto nás vedlo přesvědčení, že je snazší pro děti zajistit kamarády či je zapojit
do kroužků, kde si mohou užívat společnosti vrstevníků
(kromě DDM například i Mateřský klub Rybička).
Je nám opravdu líto, že jsme nemohli vyhovět všem,
a chápeme rozhořčení rodičů nepřijatých dětí, ale doufáme, že z tohoto textu pochopí, že nám
situace opravdu není lhostejná a celou
dobu se ji snažíme vyřešit, jak nejlépe
umíme.
Věra Štěpánková
zástupkyně starosty
LISTY
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Hinduistický chrám,
neonacisté, Indie,
to vše na vlastní oči
Suchdolská knihovna sice nepatří
k objektům nápadným, zato si umí
získat veřejnost atraktivním programem. Např. besedami s osobnostmi. Setkat jsme se tu v poslední době mohli např. s Markem Ebenem
či Ludvíkem Vaculíkem a jeho chotí
Madlou. Nedávno knihovnu navštívil
i reportér Josef Klíma, nositel ceny
Ferdinanda Peroutky. Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK, je spoluzakladatelem týdeníku Reﬂex a oblíbeného televizního pořadu Na vlastní oči.
Čtenáře zaujala jeho kniha Brutalita (podle ní natočil režisér Filip Renč
sugestivní ﬁlm Requiem pro panenku), známy jsou také tituly Život reportéra, fejetony Zbláznil se svět nebo já, či mnohé televizní scénáře.

Jedním z návštěvníků besedy byl
i Roman Zábrodský, žák 7. B zdejší
ZŠ M. Alše. „Nejvíc se mi líbilo, jak
pan Klíma hrál na klávesy romské
písně ze své sbírky. Když prý naštve
svoji manželku, zahraje jí nějaký hit.
Na usmířenou...“
Posluchače hodně zajímal investigativní televizní pořad Na vlastní oči.
Velmi oceňovali Klímovo úsilí věci
skutečně řešit. „Zajímavý byl např.
rozbor pořadu o neonacistech. Hospoda, alkohol, debata, a to bez kamery. Klíma si s nimi domluvil sraz.
Chtěl se dozvědět, proč házeli kameny do vlaku. Jenže agresoři byli tak
opilí, že si ho nezapamatovali a při
setkání mu málem namlátili,“ vypráví Roman. A upozorňuje, že pěkné

bylo i líčení ročního indického pobytu Josefa Klímy. „Indie je hezká i ošklivá, smradlavá i voňavá, špinavá
i čistá,“ citoval reportéra.
Zaujala též Klímova cesta do Thajska, zdejší tvrdé tresty za užívání drog, zkušenosti s životem v hinduistickém klášteře.
„Také jsme se smáli, např. když
novinář mluvil o tom, jak na svou
ochranu dostal bodyguarda. Jeli po
dálnici, pan Klíma se ptá: ´Budete
řídit?´ Odpověď zní: ´Ne, potřebuji mít volné ruce. Na střelbu.´ Vyjeli a najednou jakýsi dědoušek vyjíždí z odpočívadla, škodověnka mu
chcípne a bodyguardovi se zablýsklo v očích: ´A budeme prorážet...´“
Dagmar Milotová

Co bylo a co bude
v knihovně

V minulých měsících probíhaly
v knihovně čtyři odpoledne věnované zajímavé výtvarné technice –
scrapbookingu, které vedla lektorka
Jitka Michalcová. Děti z družiny si
měly možnost vyrobit fotoalba, přáníčka a jiné hezké výrobky.

Žáci sedmé třídy Roman Zábrodský a Filip Daněk připravili pro své
spolužáky a pro veřejnost šest setkání s ekologickou problematikou –
Ekologická odpoledne s promítáním
a soutěžemi. V knihovně jsme přivítali školní Ekotým.
www.praha-suchdol.cz
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O grafologii zajímavě vyprávěla v rámci třech besed žákům druhého stupně grafoložka Mgr. Dana
Kosnarová.
Osvěžující byl první relaxační večer v knihovně, připravujeme další
pokračování této akce.
Na čtvrtek 3. června jsme do
knihovny pozvali historika a spisovatele Vlastimila Vondrušku, který je nejčtenějším autorem v naší
knihovně.
V červenci bude knihovna z důvodu rekonstrukce a malování
uzavřena.
Přejeme vám hezké prázdniny
a těšíme se na vaši návštěvu po skončení rekonstrukce v hezčích
prostorách.
Ivana Tvarohová
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mohlo by Vás zajímat

Jaká povolení
potřebujete I.
1. Stavba rodinného domku
Budovy jakožto stavby o jednom
nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, nevyžadují stavební
ohlášení ani povolení podle § 103
odst. 1 písm. a) stavebního zákona
a podává se v tomto případě pouze
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
Ohlášení – je třeba, staví-li se rodinný dům se zastavěnou plochou
do 150 m2, podzemním podlažím
do hloubky tří metrů, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu
s předem získanou územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít nároky na novou infrastrukturu. Formulář má tři a půl
strany, lhůta na vyřízení je 40 dní,
musí se prokazatelně informovat
sousedé, vyřízení je zdarma. Územně plánovací informaci vydává stavební úřad na základě žádosti – vyplněného formuláře (popis stavu
pozemků, nároků na připojení na sítě a silnici a podoby domu), který
lze získat na stavebním úřadu nebo
na internetu.
Stavební povolení – je potřeba
u stavby domu, který nesplňuje požadavky pro ohlášení. Předchází mu
územní řízení, jehož výsledkem je
územní rozhodnutí, někdy ho lze spojit se stavebním řízením. Formulář
má čtyři a půl strany, lhůta na vyřízení je 60 dní. Povolení každé stavby
stojí 300 Kč. K formuláři žádosti se
přikládají četné doklady: mimo jiné
výpis z katastru nemovitostí, doklad
o vlastnictví pozemku-nemovitosti,
projektová dokumentace, prohlášení
kvaliﬁkované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavby včetně kopie autorizace, případné rozhodnutí
o odnětí ze zemědělského půdního
fondu, vyjádření okresní hygienické
stanice, vyjádření obecního úřadu,
vyjádření správců inženýrských sítí,
výsledky měření radonu.
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2. Rekonstrukce bytu
Jedná-li se o byt v osobním vlastnictví, pak k jeho úpravě, kterou se
nemění dispoziční řešení bytu ani
účel užívání místností, není potřeba žádného povolení. Pokud je majitelem osoba rozdílná od uživatele
– realizátora rekonstrukce, je nutný souhlas majitele bytu. V případě
provádění změny na bytovém jádru
(umakartové jádro bude vyzdíváno)
musí být tato rekonstrukce oznámena stavebnímu úřadu. Ohlášení je
nutné i při změně dispozičního řešení v bytě, zasáhne-li však úprava do
nosných konstrukcí domu, je třeba
již stavební povolení.
Při výměně oken za nová ve stávajícím členění, barvě a materiálu není
vyžadováno ani povolení, ani ohlášení. Výměna oken za okna z jiného
materiálu (dřevěná za plastová) vyžaduje ohlášení, případně stavební
povolení nebo dokonce územní rozhodnutí o změně stavby (u rozsáhlého projektu).
Při zasklení lodžie nebo balkonu
v panelovém domě se jedná o stavební úpravu, která mění vzhled
stavby a může negativně ovlivnit
požární bezpečnost (tj. nelze použít § 103 odst. 1 písm. h), je nutné stavební povolení. Praxe stavebních úřadů není však v této otázce
jednotná a nutnost získání stavebního povolení v jedné lokalitě nemusí v jiné lokalitě nastat vůbec.
V každém případě je nutné získat
souhlas majitele objektu, dodržet
podmínku, že na jednom objektu
smí být použit jen jeden typ systému (rámový nebo bezrámový), příp.
zajistit povolení městských architektů ve městech, kde odbor hlavního architekta existuje.
3. Stavba bazénu
Bazény do 40 m2 dnes nepodléhají podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ani stavebnímu povolení, ani ohlášení. Žadatel vyplní
pouze Oznámení o záměru v území

SUCHDOLSKÉ

LISTY

k vydání územního souhlasu a podá je na místně příslušný stavební úřad, který má lhůtu 30 dnů na
posouzení záměru, zda je v souladu
s § 90 stavebního zákona.
Pokud zjistí, že ano, vydá v této
lhůtě 30 dnů územní souhlas se záměrem. V praxi to znamená, že bazén bude na bezproblémovém stavebním pozemku, a mimo sousedy
se k němu nebude vyjadřovat žádný
dotčený orgán. Vlastníci sousedních
pozemků musí být bezproblémoví, a musí podepsat, že se záměrem
souhlasí. Pokud jedna z dotčených
osob souhlas nepodepíše, stavební
úřad rozhodne usnesením o projednání záměru v územním řízení.
Bazén nad 40 m2 zastavěné plochy spadá dle § 104 odst. 2.písm. a)
mezi stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní formulář Ohlášení stavby a doloží
potřebné přílohy (celkem 11 příloh,
mimo jiné aktuální výpis z katastru
nemovitostí, seznam všech sousedních vlastníků a doklad o jejich informování o stavbě, u stavby svépomocí určení stavbyvedoucího,
územní souhlas nebo územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci
atd.) a podá jej na místně příslušný
stavební úřad. Tento úřad má možnost usnesením toto podání odložit,
pokud zjistí, že podání nemá všechny náležitosti dle § 105, odst. 1 až
3. Pokud podání přijme, má stavební úřad lhůtu celkem 40 dnů na
udělení souhlasu a doručení souhlasu žadateli-stavebníkovi. Druhou
možností je, že stavební úřad zjistí, že ohlášená stavba je v rozporu
s územně plánovací informací nebo
s obecnými požadavky na výstavbu,
a stavbu usnesením zakáže. Na toto má lhůtu 30 dnů ode dne podání
ohlášení stavby.
Pokud stavební úřad ve lhůtě do
40 dnů žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani usnesení o zákazu stavby dle § 107, platí, že stavební úřad
souhlas udělil.
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4. Stavba plotu
Nevyžaduje podle § 103 odst. 1
písm. d) stavební ohlášení ani povolení, vyžaduje se však tzv. územní
souhlas, vydaný na základě Oznámení o záměru v území doloženého mimo jiné doklady prokazujícími
právo k pozemku, soupisem dotčených sousedících vlastníků a jejich

souhlasné vyjádření, příp. stanoviskem vlastníků veřejné dopravní infrastruktury nebo jednoduchý
technický popis záměru s příslušnými výkresy. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.
Územní souhlas pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohláše-

ní nebo žádost o jiné rozhodnutí
podle stavebního zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel.
JUDr. Zlata Kohoutová

Den bez učebnic podruhé

Pak se účastníci Dne bez učebnic
rozprchli na svá stanoviště. Organizovaně, samozřejmě. Děti z 1. stupně celé dopoledně poznávaly vlajky jednotlivých států EU, zkoumaly jejich rozlohu, psaly básně… „Nejvíc se mi líbila tvorba nového jazyka a písma, také stavění lega,“ vyprávějí Michal Novák a Toník Karásek ze 3. A. Aničku Pretlovou s Lukášem Havlíčkem z téže třídy bavilo
poznávání jednotlivých zemí a jejich
vlajek. „Byla to legrace,“ komento-

vala akci jejich spolužačka Adélka
Valentová.
S metodami netradičními se setkali též žáci 2. stupně, a to v pestré nabídce pracovních dílen, do nichž se
jednotlivci zapojili podle svých zájmů. Chcete svému kamarádovi z EU
představit bohatou historii Prahy, její významné osobnosti, pozoruhodné
lokality? Umíte to anglicky? Pak vítejte v dílně, která se ptá, zda se máme
v Praze čím pochlubit. Dumáte, jak
jsou důležité volby? Má vůbec smysl se jich účastnit? Pak se zapojte do
dílny s názvem Volit, či nevolit. Uměli
byste bezpečně dojet do jednotlivých
zemí EU? Pak je pro vás ideální dílna
Kudy do Evropy. Zajímáte se o státní
symboly? Znáte ohrožené druhy zvířat ve státech EU?
Určitě byste si projektovou dílnu
vybrali i vy.
Do celoškolní akce se zapojily též
paní kuchařky. Celý týden předkládala školní kuchyně svým strávníkům jídla typická pro státy EU.
Výsledky snažení žáků i vyučujících si mohla veřejnost prohlédnout na výstavě v prostorách spojovací chodby mezi starou a novou
školní budovou. Originálně vyzdobena však jsou rovněž jednotlivá patra
obou školních objektů.
Dagmar Milotová

Kroužek stolního tenisu při ZŠ Mikoláše Alše tímto děkuje za věcné ceny darované na veřejný turnaj ve stolním tenisu sehraný 16. dubna 2010.
Účast byla hojná od nejmenších až po seniory, celkově se zúčastnilo
30 hráčů. Ceny se všem líbily. Děkujeme tímto p. Hájkovi, vedoucímu potravin v Internacionální ulici na Suchdole (Večerka), paní Kubešové, která
věnovala nanukový dort, a Klubu rodičů při MŠ Gagarinova.
Jaroslava Bělotová

Vychovatelky a děti ze školní družiny
ZŠ M. Alše děkují všem, kteří podpořili
činnost družiny, poskytli sponzorské
dary, pomohli s realizací akcí a připravili pro děti zajímavý program.
Michaela Haluzová,
IV. oddělení ŠD

www.praha-suchdol.cz
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Rok se s rokem sešel a je tu další Den bez učebnic. Žáci a učitelé ZŠ M. Alše tentokrát nezkoumali bezprostřední okolí své školy jako vloni, kdy projekt nesl název
Náš Suchdol, ale rovnou Evropskou
unii. Projektový den vypukl ve čtvrtek 6. května. Školní tělocvičnou se
linula státní hymna našeho státu
i EU, následovaly slavnostní projevy ředitele školy a starosty MČ Praha-Suchdol a představení zbrusu
nového loga školy.

Poděkování
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Putování vodní kapky
i Den Země
Naše základní škola je zapojena
do programu EKOŠKOLA. I proto
jsme se letos věnovali připomenutí
Světového dne vody. Festival, který
se konal ve školní tělocvičně a v jehož rámci žáci vymysleli a vzápětí
předvedli krátké představení s motivy putování vodní kapky, se líbil.
Ano, naši žáci cítí k vodě respekt, cítí správně její nezastupitelnou roli
v lidském životě. Vadí jim jak plýtvání, tak znečišťování vodních zdrojů.
A při vyjádření svého názoru prokázali smysl pro humornou nadsázku.

Improvizovaná čísla taneční, hudební i dramatická ztvárnily kolektivy
jednotlivých tříd za vydatné podpory diváků velmi osobitě, takže porota měla s vyhodnocením dost práce.
Na 1. stupni zvítězili žáci 4. B a na
2. stupni se o vítězství dělily třídy
7. B a 8. A.
Žáci se svými vyučujícími ovšem
nezapomněli ani na Den Země. Až
půjdete kolem nové školní budovy, všimněte si čerstvě zasazeného
stromku. To naši akční páťáci…
Dagmar Milotová

Jednou musíme
hračky odložit
a převzít odpovědnost

Prázdninový příběh

Abych řekla pravdu, někdy ani nevím, co bude následující den. Natož pak za dva roky. Naše budoucnost se může během minuty změnit. Nikdy nevíme,
co se stane. V poslední době se spekuluje o tom, že
roku 2012 nastane konec světa. Když o tom někoho slyším mluvit, pomyslím si: „Á, další bláznivý člověk!“ Ale když to zvážím, docela to dává logiku. Tahle planeta je tady už hoooodně dlouho – a všechno
musí jednou skončit. Třeba ta část života, kdy si pořád jenom hrajeme a nemáme žádné starosti.
Ale přece jenom pak musíme hračky odložit a převzít odpovědnost.
Na druhou stranu je sice nějaké globální oteplování, tají ledovce. Ale že by to zaplavilo celou naši
planetu? Vždyť je tak velká... Nebo naopak. Co když
bude všude sucho? Opravdu by se pak na Zemi nenašla ani jediná kapička vody? Nebo ani nemusíme
čekat tak dlouho, než všechno roztaje nebo vyschne.
Stačí jenom, aby do nás napálil nějaký meteorit větší než Země. A je po nás během chvilky. I to je možné. Naše planeta přece není největší těleso ve vesmíru. Avšak když to vezmu bez zblázněných přírodních
živlů, myslím, že technologie udělá velký krok vpřed.
Teď je to jenom pračka, myčka, mobil. Ale co to bude
za chvíli? Plechoví domácí mazlíčci na dálkové ovládání jako televize?
Nemůžeme říct, jak to dopadne. Tak zní moje teorie. Vzdálená budoucnost, či ne tak vzdálená, vždy si
budu klást otázku: JE CESTA, PRO KTEROU JSEM SE
ROZHODLA, TA SPRÁVNÁ?
Adéla Varvažovská, žákyně 8. A
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Byla jednou jedna báječná holka, která se jmenovala Klára. A ta Klára, protože už končil školní rok,
vymýšlela, co bude dělat o prázdninách. Volala všem
kamarádům, ale každý už něco měl. Poprosila tedy rodiče, aby jeli někam k moři. Rodiče se dali snadno přemluvit a všichni odjeli do Chorvatska na ostrov Pag.
Přijeli a žhnoucí slunce je pálilo do tváří. Čekaly je 3
týdny dovolené. Klára první den nikomu nerozuměla.
Uměla trochu italsky, tak si řekla, že bude chodit na
sporty, které tam hráli Italové. Zkusila tenis a překvapivě jí to šlo. Na kurtu se seznámila s jedním sympatickým Italem. Jmenoval se Derek, hráli spolu tenis
a čím dál častěji k ní chodil na návštěvu. Maminka se
Kláry zeptala, jestli se náhodou tak trochu nezamilovala. Klára odpověděla: „Asi ano, mám ho moc ráda.“
Příští den řekla italsky tomu klukovi: „Dereku, chtěla
bych ti něco říct. Já tě mám ráda.“ A Derek odpověděl:
„Já tebe taky, ale styděl jsem se ti to říct. Co takhle
kdybychom spolu chodili?“ „To beru.“ Klára s Derekem
se spolu vídali každý den, řekli si o sobě vše. I kde
přesně bydlí. Derek se učil česky a Klára italsky. Tři
týdny uběhly jako voda a Klára musela odjet. Nechtěla, prosila, ať tu ještě zůstanou, ale nešlo to. Rodiče
už nepřemluvila. Vrátili se zpátky do Prahy a Klára
se hned zamkla v pokoji. Brečela a brečela. Za týden
na ni maminka volala: „Kláro, máš tu návštěvu.“ Ale
Klára byla pořád smutná a odpověděla: „ Já žádnou
návštěvu nechci!“ A najednou někdo řekl zvláštním
přízvukem: „Kláro, to jsem já, Derek.“ Klára vyběhla
z pokoje a začala objímat Dereka. „Jak jsi mě našel?“
„Přece jsi mi o sobě všechno řekla…“ Oba byli šťastní
a prožili nejkrásnější léto. Ale jen Derek věděl, že ho do
Prahy na prázdniny pozvala Klárčina maminka. Jeho
báječná Klára měla totiž stejně báječnou maminku.
Lucka Hájková, IV. odd. ŠD, 10 let
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Jak si zařídit
pěkné počasí?

V jarním a letním období pořádáme v Mateřské škole Gagarinova nejvíce zajímavých
a hlavně veselých akcí. Některé míváme ve třídách – divadla,
koncerty, besedy, oslavu Dne matek, loučení s předškoláky. Ale ty
nejhezčí, nejveselejší – čarodějnice, výlety, tématické vycházky
probíhají venku a na zahradě.
Všechno připravíme, zorganizujeme, děti, rodiče a všichni zúčastnění se těší, ale aprílové počasí se rozhodne zalévat, bouřit,
foukat. V tu chvíli se není kam
schovat, tak se akce přeloží na
jiný den nebo v lepším případě
déšť částečně ustane a kdo vydržel, může se bavit dál. Ale to už
není ono. Takhle nám to vycházelo několik let po sobě.
A my jsme letos s dětmi přišli
na to, jak zařídit pěkné počasí,
aby nespadla jediná kapka deště
a sluníčko se jen usmívalo.
V dubnu jsme měli, jako každý rok, naplánovanou zahradní slavnost s rodiči „Čarodějnice“. Děti dostaly za úkol, přinést
si k masce místo košťat, deštníky. A vyšlo to. Sešlo se nás velice
mnoho a počasí? Modrá obloha,
nikde ani mráček, teplota 19° C.
Čarodějnice i čarodějové byli tak
„krásní“, že nebylo možné zvolit
jen jednu nejoriginálnější masku.
Odměnu museli dostat všichni,
kteří přišli v čarovném obleku.
A těch dobrot, co maminky a babičky pro děti napekly. Příště budeme muset připravit zvláštní
odměny i pro ně. Děkujeme.
V polovině května, zrovna
v týdnu, kdy nejvíc pršelo, jsme

měli objednaný výlet „Pohádkový den“ na hradě Okoři. Tak jsme
to na počasí zkusili znovu. Děti si nesly v batůžkách pláštěnky a místo tenisek měly holinky
nebo nepromokavé boty. A zase
to vyšlo. Ráno jak malované, sluníčko, ale ne horko, prostě ideální počasí na výlet. Tak si všechny děti, za asistence různých
pohádkových bytostí – vodníků, bílé paní, šípkové Růženky,
víly a dalších, mohly bez obav
vyzkoušet na louce v podhradí Okoře střelbu z kuše, házení
míčků do papírového hradu, projet si slalom na dřevěném koníkovi, podívat se co umí opravdický kůň, poslechnout si v malém
divadle u tety Terezy pohádku
„O Kačence“. Na samotném hradě děti viděly, jak kovář pracuje
se železem a umí ukovat hřebík,
jak perníkářka zdobí perníčky,
jak se vyrábí šperky z barevných
kamínků, jak se dá vytočit si na
hrnčířském kruhu z hlíny hrnek
nebo jak dříve bojovali rytíři mečem, kůlem a dýkou. Některé děti se proplétaly v pavučinách, poznávaly podzemní skřítky, viděly
opravdové tkaní látky na dřevěném tkalcovském stavu. Na závěr si každý, kdo se nebál, mohl
dojít k drakovi a skřítkovi do sluje pro kouzelný okořský poklad.
To bylo zážitků.
Příští rok se na hrad Okoř znovu vypravíme. A teď, když víme,
jak si zařídit pěkné počasí, užijeme si hradu a her celý den až do
odpoledne.
Marcela Hanáková
MŠ Gagarinova

Jak najít a užít si
Ráj na Zemi
K nejoblíbenějším akcím, které naše mateřská škola v průběhu roku pořádá, patří
pobyt dětí na škole v přírodě. Letos nás Král
lesů pozval do Radostína v Českém Ráji.
Už v dopise byl naznačen úkol, kterým Král
lesů oslovuje své pomocníky – víte, co je to
RÁJ? Zvířátka, příroda, obloha, kytičky, odpovídaly děti. Je to všechno, co bublá, zpívá, létá, kvete, voní, roste, zkrátka všechno, co patří PRINCEZNĚ ZEMI. Ale k Ráji patří i lidé,
zvláště ti hodní a ohleduplní, co čisté a malebné šaty Princezny Země nepotrhají a neušpiní svými špatnými skutky a svým (zatím)
zavřeným srdíčkem – mračením, zlobou, nadáváním, ubližováním, psal Král lesů.
A víte, z čeho se skládá slovo RADOSTÍN,
ptal se ještě v dopise náš hostitel. Radost
a stín, odpověděly děti. A to byl náš úkol –
odhalovat stíny smutku, které lidi svým chováním způsobují na tváři a šatech Princezny
Země, ale hlavně vidět její krásu a dary, které nám předává.
A tak jsme vyrazili – oči, uši i srdíčka otevřená, co vidí a slyší ZNAMENÍ.
Bylo moc potěšující, že v Českém Ráji těch
viditelných stínů bylo jen malinko (odpadky v lese, zničená lávka přes vodu), zato těch
krás, co jsme si užili!
Návštěva zámku Sychrov, ZOO v Liberci, říčka Mohelka a hra s vodními vílami, stavby přehrad a „lovení ryb“, jízda vlakem, stavba domečků pro zvířátka, letiště sportovních letadel
a větroňů v Hodkovicích, ohromný viadukt jako vstupní brána do nové dimenze, léčení pupínků od kopřiv devětsilem, kopaná a kuželky v tělocvičně, potkání se s hledači pokladů,
dovádění na velkém hřišti s mnoha dřevěnými
atrakcemi, pampeliškové věnečky, čarování –
jen jsme řekli zaříkávadlo a už přijel vlak.
Také si některé děti vyzkoušely na vlastní kůži sílu Země – průtrž mračen s bouřkou
a kroupami. To byl zážitek, zkusit chytit co
nejvíc krup!
V závěru týdenního pobytu nás za to užívání si Ráje na Zemi Král lesů odměnil – veselým
Kašpárkem, když jsme bydleli v Radostíně, pečetí vzácného bílého tygra, pamětní medailí
ze zámku a rozpustilou dřevěnou káčou, která
při svém tanci připomíná Princeznu.
Možná tyto dárky po čase ztratí své kouzlo,
věřím však, že zážitky, které děti prožily, budou navždy zapsány v jejich srdíčku. A dost
možná, že se i jako dospělí budou k těmto
prožitým radostem rádi vracet.
Jaroslava Hešíková
MŠ K Roztokům

www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

Na kole kolem Berounky
Za okny panovala ještě zima, všude kolem sníh, ale nás už začaly pálit „pedály“. Kam letos vyrazíme?
Volba nakonec padla na okolí Berounky.
Květen nezačal vůbec dobře. Zamračená obloha, zima a déšť. Ještě ve čtvrtek večer to vypadalo, že
pršet bude snad už navěky. Přesto
nás počasí neodradilo, tedy vlastně
některé ano, a v pátek ráno jsme se
sešli před hasičárnou. Asi došlo na
naše modlení, protože obloha už
nebyla tak černá a občas vykouklo i sluníčko. A tak jsme nasedli na
bicykly a vydali se vstříc letošnímu
dobrodružství.
Projeli jsme Lysolajemi, Stromovkou, Kampou a po krásné stezce na
levém břehu Vltavy dojeli až do Braníka. Tam jsme přejeli Barrandovský
most a dále jsme pokračovali podél
Barrandovských skal přes Chuchli do Radotína. V nádražní hospodě
jsme potěšili hladová bříška a dál už
cesta vedla po rovině po břehu Berounky. Minuli jsme oblíbená výletní
místa s překrásnými prvorepublikovými vilami v Dobřichovicích i Černoších a zakotvili v kempu na ostrově v Zadní Třebani. Krásné prostředí,
útulná hospůdka, dobré pivko, chutná krmě, šplouchání řeky a sluníčko
nad námi. Co víc si přát.
V hospůdce bylo tak krásně a útulně. Ochutnávali jsme snad vše, co
bylo na jídeláku. Divím se, že někteří po kombinaci guláš, steak, tláča
s cibulí, nakládaný hermelín, pivo
a zpěv přežili noc ve zdraví.
Ráno jsme se vydali směrem do
skanzenu Solvayovy lomy. Nad námi

modré nebe, před námi kopec, kopec, kopec a pak zase kopec. Ale to
už jsme projeli Mořinu a kochali se
krásou lomu Velká Amerika. Pohled
na azurově modrou vodu hluboko
v kaňonu stál za to. Pohled na některé z nás taky. A kdybych měla vypsat
všechny výrazy, které cestou padaly,
vydalo by to na další díl Ottova slovníku. A tak jsme si trošku odpočinuli a hurá dál. V Solvayových lomech
už na nás čekal velice příjemný pan
průvodce, který vysvětlil, kterak se
v lomech těžil vápenec na výrobu sody, svezl nás důlní mašinkou, provedl štolou a nakonec si chlapi mohli
vyzkoušet vrtat do kamene pneumatickou vrtačkou či naložit vytěžený
kámen, prozkoumat a osahat různé stroje, nástroje, zařízení a někteří
i návštěvnice.
Pak už nás čekala cesta zpět.
Na radu domorodců jsme se vydali nejkratší, ale i nejpříkřejší cestou
z lomu do Svatého Jána pod Skalou. Zde jsme poznali v praxi, jakou
rychlostí se řítí těleso o váze 120 kg
po nakloněné rovině o úhlu 75°. Je
to mazec! Bobo přežil, ale brzdy už
ne. Já to přežila tak, tak. Asi 3 cm
dlouhý trn mi projel předním kolem,
ale naštěstí až dole, na rovině. A tak

jsme také přezouvali. V Hostimi jsme
doplnili kalorie a tekutiny, měli tam
úúúúžasné borůvkové lívance...
Už když jsme se blížili zpět ke kempu, bylo nám jasné, že tam to žije.
Kemp nacpaný k prasknutí, vůně
dobrot a muzika. A tak rychle očista
a hurá do hospůdky. Tam jsme pojedli, popili a za zvuků country i zazpívali a než jsme se nadáli, bylo dávno
po půlnoci a tak hurá do hajan. Ráno
nás čeká cesta domů. Je potřeba sbalit a na kola! Při pomyšlení, že je před
námi 50 km, začali někteří hledat alternativní řešení, a to: pojedeme vlakem, zavolám si TAXI či nějak mě domů dopravte…. Pak přeci jen hrdost
zvítězila, nasedli jsme na kola a Karlickým údolím se ploužili blíž a blíž
k domovu. Přesto, že jsme jeli oproti předchozímu dni téměř po rovině,
někteří cestou umírali, házeli kola do
pole a podobně, ale to bylo spíš následkem předchozího rušného večera. Když jsme však v dálce zahlédli
letiště v Ruzyni, všichni jako by ožili, vždyť domů to máme již kousek.
A tak jsme šlapali jak o život. Objeli
jsme letiště, projeli Kopaninou, minuli Juliánu, prohnali se Horoměřicemi
a hurá, jsme doma…!
A tak skončila naše letošní cesta od 7. do 9. května. Dlouhá byla 130 km a přesto, že jsme byli za
humny, navštívili jsme Srbsko i Ameriku, trasu absolvovalo 7 chlapů
a 3 ženské a pak ještě obětavá řidička doprovodného vozidla. Ztráty byly minimální: 1 sjeté brzdy a 1 píchlé kolo a možná nějaký ten šrám na
duši...
Zuzana Kučerová

Předání hasičského vozu jednotce SDH Praha-Suchdol
V úterý 25. května 2010 nastal
i pro Suchdolské hasiče dlouho očekávaný svátek, slavnostní předání nové Casky. Zásahový vůz CAS
20 Renault Midlum 4x4 převzal od
zástupců Magistrátu hl. m. Prahy
v čele s prvním náměstkem primátora hl. města Prahy JUDr. Rudolfem Blažkem starosta městské části
Praha-Suchdol Ing. Petr Hejl spolu
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s členy místní dobrovolné jednotky
požární ochrany. Automobil v hodnotě 5 307 400 korun zakoupilo
hlavní město Praha.
Slavnostní předání proběhlo před
hasičskou zbrojnicí v Praze - Suchdole, za účasti ředitele HZS hl. m.
Prahy plk. Bc. D. Gosmana, ředitele MP hl. m. Prahy Mgr. V. Kotrouše,
ředitele MP Prahy 6 pana V. Richte-
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ra, ředitele odboru krizového řízení
Ing. P. Berana, vedoucího oddělení
ochrany obyvatelstva ing. R. Gutha,
náměstka starosty MSH Prahy pana V. Šimka, zástupce ﬁrmy KOMET
pana Zedníka a ze zástupců SDH
Řepy, SDH Roztoky u Prahy a SDH
Huť, okr. Jablonec n. Nisou.
Milan Kučera
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Čarodějnice 2010
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Co má Mateřský klub
Rybička pro dospělé?
I když je většina dopoledních programů v Mateřském klubu Rybička
na míru rodičům s miminky, batolaty a předškoláčky, v nabídce máme
i několik aktivit pro dospělé nebo
větší děti. Tady jsou některé z nich:
Pro krásnou postavu i pro zdraví.
Pondělní večery od 18.30 do 19.30
pravidelně cvičíme pilates s Kamilou
Šímovou. Výhodou je malá skupina
(cca 5 osob), což umožňuje individuální přístup. Cvičení můžete navštívit i jednorázově.
Anglicky plynule. Letos jsme otevřeli dva kurzy anglického jazyka pro
pokročilé, jedna skupina pracuje systematicky podle učebnice, druhá
skupina je spíše konverzační. Během
obou kurzů je zajištěno hlídání dětí. Vzhledem k narůstajícímu zájmu
o výuku plánujeme v dalším školním
roce pokračovat, ale i během června
můžete navštívit již probíhající kurz.
Tvořivá relaxace. Z výtvarných
kurzů Zuzany Krumpholcové (čtvrtky večer a pátky dopoledne) si dospělí odnášejí domů nejen pohodovou náladu, ale i zajímavé dekorace
a vlastnoručně vyrobené dárky. Malování linerem na plátno, malování na
trička, falešná terakota nebo smal-

tované šperky – to je několik výtvarných technik, které bylo možné si vyzkoušet
Jen tak si popovídat. Lenka Navrátilová 1x měsíčně organizuje setkání rodičů s diskuzí na témata, kterými se rodiče zabývají. V dubnu to
byly zkušenosti maminek z vícečetných rodin, v květnu na téma možnosti využití volného času, výletů
zde v okolí.
Nejsi na to sám. S klinickou psycholožkou Mgr. Kamilou Wawroszo-

vou v červnu začínáme pilotní projekt podpůrné skupiny pro rodiče.
Setkání cca 1x za 14 dnů v pátek od
14.15 hod. s možností hlídání dětí.
Setkávání bude mít charakter terapeutické skupiny zaručující soukromí a odborně vedenou diskuzi nad
problémy, které rodiče řeší. Zájemci se mohou hlásit přímo lektorce na
andrtka@centrum.cz.
Druhým můžeš dávat i Ty. Možná, že byste i vy měli chuť se podílet na provozu mateřského klubu,
ať už jako lektoři nebo dobrovolníci. Vzhledem k tomu, že mateřský
klub je nekomerčního charakteru,
jeho činnost a nabídka aktivit stojí právě na ochotných lidech z okolí, kteří se tím, co umí, obohacují
navzájem.
Pokud se máte chuť v dalším školním roce přidat, kontaktujte Jitku
Kafkovou na klubrybicka@centrum.
cz. Na této adrese získáte také další
informace o nabídce klubu, fotograﬁe a články z akcí najdete na stránkách www.klubrybicka.blog.cz.
Těšíme se na Vás.
Jitka Kafková
Mateřský klub Rybička
Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec

HORIZONT VÁS V ČERVNU ZVE
Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec, tel.: 233 101 421, 220 921 242, www.domovhorizont.cz
út 8. 6. 10.00 muzikoterapie se Zlatou Fořtovou
st 9. 6. 15.00 9. narozeniny HORIZONTU – tradiční společenské posezení pro obyvatelky, klienty pečovatelské služby
a denního stacionáře a další příznivce a přátele HORIZONTU
čt 10. 6. 15.00 přednáška: Povídání o Indii
– o svých opakovaných cestách do
Indie nám přijdou povídat hudebníci
Vojtěch a Irena Havlovi. O jedné ze
svých cest natočili asi 20 min. dokument, který nám také promítnou.
pá 11. 6. 15.00 hudební kavárna: Antonín Dvořák
– koncert pro violoncello a orchestr

čt 17. 6.
čt 17. 6. 15.00

pá 18. 6. 15.00
čt 24. 6. 15.00

pá 25. 6.
pá 25. 6. 15.00

celodenní výlet na zámky Sychrov
a Hrubý Rohozec
dokumentární odpoledne: Život
v divočině V. – Džungle v Amazonii
– dokumentární cyklus o přírodě
Jižní Ameriky (velkoplošná projekce)
hudební kavárna: The Swings –
Javajive
dokumentární odpoledne: Světová
náboženství očima prof. Hanse Künga – Islám (velkoplošná projekce)
polodenní výlet na zámek Hořovice
videokavárna: K2 – napínavý příběh
z horolezeckého prostředí

Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.
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zveme Vás

Jak mohou
vzniknout obrázky
Už je to dávno, když jsme byli se
svými dvěma vnuky na prázdninovém pobytu na naší chatě v Podještědí. Počasí nám přálo, a tak jsme si to
užívali. Kluci měli po první a třetí třídě, a proto jsme prováděli různé taškařice. Chatu máme na kopci a každý
výlet končil šlapáním do kopce. A klukům se nechtělo moc šlapat. Tak jsem
je rozptyloval různými rýmy a šprýmy.
To se jim líbilo a ptali se: „Dědo, jak to
děláš, že se Ti to rýmuje?“ To mě podnítilo k pokusu něco pro ně zrýmovat.
Docela se dařilo, kluci se to hned naučili a dokola opakovali. To trvalo několik dní. Nakonec mne ale zastavili
se slovy: „Dědo, už dost, my už si toho víc nemůžeme zapamatovat“.
Během času jsem ještě několik málo veršíků připsal. Protože se to mým
známým líbilo, došlo k úvaze, že by
se to mělo dát k dispozici i širší veřejnosti prostřednictvím knihy. Ze své-

ho dětství jsem si pamatoval, že kniha bez ilustrací je jako slepá. Byl jsem
„knihomol“, ale miloval jsem hlavně
knihy ilustrované.
U nás na Suchdole učil ve škole matematiku a kreslení pan učitel
Papež. A ten báječně maloval i kreslil. (Však také návrh znaku Suchdola
je jeho dílo!) Šel jsem ho tedy poprosit, zda by nechtěl ty moje říkanky ilustrovat. Zprvu se mu příliš nechtělo, ale že se podívá. No a pak
tedy svolil a začal. Podle mého mínění zcela vystihl charakter říkánek
i dětské duše. Obrázky považuji za
krásné a jsem mu za to vděčný.
Když jsem pak chtěl dokončit původní úmysl a soubor vydat knižně,
začaly potíže. Nejpříměji se vyjádřili v nakladatelství Kalich – je to barevné a tedy moc drahé. Při nákladu 4000 kusů by tisk přišel (tenkrát)
asi na 350 000 Kč. Nakladatelství

Albatros by to vydalo, ale s ilustracemi „jejich“ ilustrátora. Nakladatelství Librex z Ostravy ani neodpovědělo. Tak jsme to chtěli, když už to
bylo na světě, nabídnout jako sponzorský dar pro FOD (Fond ohrožených dětí), ale tam to z důvodu, že
nesehnali sponzora, který by zaplatil
tisk, také skončilo na nule. A tak mi
to léta leželo ve skříni (jeden vnuk
již začal studovat univerzitu, druhý má před maturitou). Až nedávno
mi došlo, že se o ty krásné obrázky
můžeme s lidmi podělit prostřednictvím výstavy v Alšově kabinetu v budově ÚMČ Suchdol.
Tímto vás tedy zveme podívat se,
jak mohou vzniknout obrázky. Vernisáž výstavy se bude konat v neděli 12. září od 17 hodin. Výstava bude
přístupná v úředních hodinách ÚMČ
do konce října.
Pavel Beneš

Obnovení prádelny
a mandlu v Podbabě
Občanské sdružení ATLANT sídlí již dva roky na Suchdole v Rohové ulici. V dubnu 2010 jsme pro Vás
obnovili provoz prádelny a mandlu
v Praze 6 - Dejvicích, Podbabská ulice č. 8, kam jste byli zvyklí dlouhá
léta chodit prát a mandlovat k paní
Frebortové. Ta ukončila provoz loni
v lednu a MČ Praha 6 se snažila nabídnout prostory ke stejnému využití dalším zájemcům.
OS ATLANT získalo tyto prostory
ve výběrovém řízení loni v září, následně byla uzavřena nájemní smlouva a proběhla rekonstrukce prostor
za cca 90 tis. Kč. V únoru jsme prostory vybavili dvěma průmyslovými
pračkami, sušičkou a mandlem. Zařízení dílny stálo 200 tis. Kč a stejně jako rekonstrukce bylo částečně hrazeno z darů našich mecenášů
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– právnických i fyzických osob, jejichž seznam je uveden na stránkách
http://atlant.unas.cz.
Nová provozovna byla pokřtěna
jako prádelna „U mandelíků“, což je
sice trochu zavádějící, neboť mandelík je krásný ptáček a s praním
a žehlením nemá jinak nic společného, ale přišlo nám to případné a navíc milé, takže se dva mandelíci ocitli i v emblému provozovny.
Naše prádelna a mandl není provozovnou jen tak obyčejnou. Je sociálně terapeutickou dílnou, v níž pracují s nezbytnou asistencí mentálně
handicapovaní spoluobčané, kteří by
jinak jen velmi obtížně sháněli práci
nebo by spíš vůbec neměli šanci jakoukoli práci získat. V současné době se postupně naplňuje stav těchto handicapovaných klientů, kteří se

pod dohledem dvou asistentek zaškolují na jednotlivé pracovní činnosti. Výsledně bychom „U mandelíků“ rádi zaměstnávali 6 mentálně
handicapovaných osob.
Pilotní provoz tohoto projektu byl
zahájen 1. dubna a předpokládáme, že
bude ukončen v srpnu. Od 1. září 2010
hodláme najet na plný provoz.
Zveme Vás všechny, kteří máte o uvedené služby zájem, abyste se k nám přišli podívat a přinesli prádlo „na zkoušku“. Pereme čistě
a mandlujeme kvalitně. Věříme, že
budete spokojeni s kvalitou služeb
i příznivými cenami. A navíc podpoříte dobrou věc. Těšíme se na Vás
a věříme, že se k nám vrátíte a třeba
s sebou přivedete i své sousedy.
JUDr. Jitka Mothejzíková
předsedkyně o. s. ATLANT

www.praha-suchdol.cz
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ZAHRADNICKÁ
FIRMA
Návrhy, realizace a rekonstrukce
zahrad vnitrobloků
ﬁremních areálů
střešních zahrad

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

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

Tereza Lukášová, DiS.
tel.: 604 281 369

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS
JARNÍ AKCE:
Barum Brillantis 2
165/70/13T – 790 Kč
195/65/15T – 1290 Kč
Sportiva T 70
165/70/13T – 670 Kč

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

Felicia 165/70/13T:
•Barum Brillantis 2 – 790 Kč • Fulda Ecocontrol – 950 Kč
Fabia 165/70/14T:
•Barum Brillantis 2 – 990 Kč • Fulda Ecocontrol – 1150 Kč
Octavia I,II 195/65/15T:
•Barum Brillantis 2 – 1290 Kč • Barum Bravuris 2
– 1350 Kč •Fulda Progresso H – 1450 Kč
Octavia, Superb 205/55/16 V:
•Barum Bravuris 2 – 1750 Kč • Fulda Progresso H – 1890 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice
(jsme 400 m za kruh objezdem u Lidla – směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241)

www.zahrady-pavek.cz
Dáreková Minigalerie

STUDIO
Pijte
Dejte si v klidu kávu
Pette si noviny nebo knížku
…A udlejte si radost hezkým šperkem nebo obrázkem

po-pá: – hod.
Ke Kladivm , Suchdol
tel.:   , www.rita.cz

tel.: 777 136 386, 602 386 136
e-mail: matejka.petr@email.cz www.pm-pneuservis.cz

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
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího
čísla je v pondělí 23. 8. 2010
SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš,
Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová, Mgr. D. Milotová. 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 4. 6. 2010. Náklad: 3400 výtisků

14
labut_0310.indd 14

SUCHDOLSKÉ

LISTY

Koupím byt v Praze (družstvo,
OV), stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Nespěchá,
platba hotově. Tel.: 608 543 544
Provádím ošetřování stromů
i rizikové kácení horolezeckou technikou. Tel. 776 245 749
Rodina s malými dětmi by ráda
koupila chatičku na vlastním pozemku zde na Suchdole. Děkujeme.
Tel: 603 447 664

3/2010
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POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ
SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY
Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87
Tel.: 220 920 525, 777 196 035

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

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-

od
od
od
od

1100,1600,1600,2200,-






&HQDQH]DKUQXMHQDNOiGNXRGSDGĤD'3+Y]WDKXMHVHSRX]HQDREODVW3

-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

Beauty studio
Blanka Chvílová
Tel: 728 999 558, 224 383 367
V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí, naproti koleji JIH.

≈
≈
≈
≈
≈
≈

komplexní program péče o přírodní nehty
modeláž nehtů Akryl, U. V. Gel
pedikúra
depilace
prodej punčochového a ponožkového zboží
prodej BIO kosmetiky aj.

Prodej zboží i na našich internetových stránkách:

www.perenela.cz
www.praha-suchdol.cz
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Kadeřnictví DA-MA

KUTILOVÉ

Kamýcká 126, Praha-Suchdol

Ukažte manželce, čeho jste schopni!!
My Vám pomůžeme!
Služba pro všechny šikovné chlapy.

přijme kadeřnici

 prodej a řezání lamina,
 olepování hranou ABS tl. 0,5 a 2 mm
 vrtání děr pro panty, řezání kuchyňských desek
 výřezy na dřez a varnou desku, rohový spoj
Prodej drobného materiálu:
 vruty, panty, úchytky atd.
 foliovaná dvířka na kuchyně a ostatní nábytek
otevírací doba:
po–pá 8–17 hod., so 8–13 hod.
JB dřevo-nábytek, Kamýcká 234, Praha 6-Sedlec
Areál České stavomontážní společnosti, hala č. 14
tel: 739 069 712

do pánského oddělení
i na kratší pracovní dobu.
Informace na tel: 604 272 379
Nabízím v Suchdole k prodeji
slunný byt 2+kk s balkonem
a garážovým stáním
Současně zde pro své klienty hledám rodinný dům do 8 000 000 Kč
Ráda Vám pomůžu Vaší poptávkou
či nabídkou v oblasti realit

iva.seredova@re-max.cz
739 486 512

www.jb-drevo-nabytek.cz
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