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stojí za přečtení
Nejvyšší správní soud
k letišti
str. 4
Ze suchdolských
škol
str. 10
Nová povinnost pro
majitele nemovitostí
str. 14
stojí za zapsání
pondělí 21. 2. – 19.00
Beseda s Pavlem a Věrou
Benešovými – knihovna

středa 23. 2. – 19.00
Setkání s Jiřinou Šiklovou
knihovna

sobota 5. 3.
Suchdolský masopust
Suchdolské náměstí

pondělí 7. 3. – 18.00
Večer s Berkatem
knihovna

čtvrtek 10. 3. – 18.00
Taneční odpoledne
Horizont

sobota 26. 3. – 10.00
Den první pomoci
Úřad MČ

motto
Co je opravdu
důležité, je očím
neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry
(1900 – 1944),
francouzský spisovatel
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Nová éra
suchdolské
základní školy
Suchdolskou Základní školu Mikoláše Alše jistě netřeba na tomto místě představovat. Mnozí tam posíláme
své děti, a tak se s touto institucí potkáváme doslova každý den, i ty ostatní jistě osud školy zajímá, byť se třeba
rozhodli dát děti jinam. Městská část
je vůči škole v pozici tzv. zřizovatele,
což někdy vede k mylnému přesvědčení, že může zřízenou školu také řídit. Skutečnost je ale jiná – radnice
může škole pomáhat v investicích,
přispívat jejím zaměstnancům, ale
vede ji výlučně ředitel. Odborníci na
management školství, s nimiž situaci
diskutujeme, jen potvrzují naši zkušenost – osoba ředitele je pro budoucnost školy zásadní a nenahraditelná.
Současný ředitel Mgr. Jaromír Čížek vedl naši školu téměř šest let a po
dohodě s radou městské části se rozhodl ukončit své působení na konci tohoto školního roku. Hodnocení
celého šestiletého období přesahuje
možnosti tohoto článku, nicméně zejména v poslední době nebyla komunikace školy s rodiči a se zřizovatelem
na dobré úrovni. Uzavřenost vedení
školy pak přispívá k tomu, že nedokáže „prodat“ své přednosti a rodiče dávají děti do vzdálených škol, i když to,
co hledají, mají možná přes ulici.
Postup při výběru nového ředitele podrobně popisuje ministerská vyhláška – uchazeče hodnotí konkursní
komise (složení komise viz rámeček),
ta na závěr sestaví pořadí kandidátů. Vhodného kandidáta pak deﬁnitivně vybere rada městské části. Výběr je o to zodpovědnější, že ředitel

je jmenován prakticky na neomezenou dobu. Novela školského zákona,
která počítá se zavedením šestiletého funkčního období, se připravuje už
několik let, zatím není ani předložena
parlamentu.
Naším cílem je vynikající základní škola, která se stane přirozeným
vzdělávacím i kulturním centrem naší městské části. Škola, která dobře
komunikuje s rodiči, využívá jejich iniciativu a napomáhá jí. Víme, že mnozí rodiče přišli se zajímavými návrhy či nápady – teď je vhodná doba je
vyndat ze šuplíku a oprášit pro nové
vedení. Budoucímu řediteli nebo ředitelce chceme poskytnout veškerou
podporu, aby start do nové éry suchdolské základní školy
byl co nejrychlejší.
Karel Kuna,
člen Rady
MČ Praha-Suchdol

Jak se vybírá ředitel školy
Kandidáty hodnotí konkursní komise: školní inspektor, odborník
na řízení školství, zástupce školského odboru Magistrátu, člen
školské rady, pedagog školy, dva
členové jmenovaní zřizovatelem.
Předpoklady stanovuje Zákon
o pedagogických pracovnících,
jedná se zejména o pedagogické vzdělání a 3 roky praxe.
Jmenuje rada městské části.
Funkční období zatím do 65 let
věku, v návrhu šestileté.
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém 2. zasedání dne 15. 12. 2010
vzalo na vědomí návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na
rok 2011.
schválilo priority čerpání z FRR
pro rozpočet MČ Praha-Suchdol
s hlavním cílem realizace nástavby
MŠ Gagarinova (celkové náklady cca
20 milionů Kč vč. DPH) – zajištění ﬁnančního krytí pro výstavbu 1. etapy ve výši cca 10 milionů Kč.
schválilo přijetí dotace ve výši
770 918 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Instalace fotovoltaického systému Stehlíkova“.
schválilo Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 10. 11. 2010 do
31. 1. 2011 projednala kromě jiného následující body:
předložila rozpočtový výhled MČ
Praha-Suchdol na roky 2012 – 2013
k projednání ﬁnančnímu výboru.
schválila dodatek navýšení rozsahu a obsahu plnění ze smlouvy o dílo na zhotovení projektu stavby „Nástavba technického pavilonu MŠ
Gagarinova“ o následující položky:
• variantní řešení objemu nástavby s cílem vyhovět požadavku
majitele sousední nemovitosti na snížení zastínění jeho objektu nástavbou jednoho podlaží MŠ;
• dispoziční změny v nástavbě
spočívající ve zřízení dvou tříd
MŠ místo původně projektovaného uspořádání (jedna třída +
klubovny);
• umístění dalšího schodiště
uvnitř budovy pro propojení
přízemí a nástavby pro zaměstnance MŠ;
• zakrytí vnějšího schodiště.
Rada schválila navýšení ceny díla
o 80 000 Kč bez DPH. Cena za vypracování projektu stavby je ve výši 1/3 ceny stanovené honorářovým
řádem ČKAIT.
schválila poskytnutí darů pedagogickým pracovníkům zřizovaných
škol, z toho 26 pedagogům ZŠ, 6 pedagogům MŠ K Roztokům a 8 pedagogům MŠ Gagarinova.
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v souladu s § 168 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, jmenovala RNDr. Ludmilu Knappovou
zástupcem zřizovatele pro opakované projednání Výroční zprávy Základní školy M. Alše.
schválila dodatek č. 4 smlouvy
č. 92/2006 o součinnosti při zajištění přepravy obědů v rámci poskytování sociálních služeb v MČ Praha-Suchdol – prodloužení platnosti
smlouvy do 31. 12. 2011.
vzala na vědomí, že Letiště Praha, a. s., v rámci programu Dobré sousedství 2010 schválilo následující projekty předložené MČ
Praha-Suchdol: Nasvícení kaple sv.
Václava (130 000 Kč), umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky (359 628 Kč), dovybavení knihovny (102 300 Kč). Dále byl Letištěm
schválen projekt penzionu pro seniory Horizont – Aktivizační programy denního stacionáře pro seniory
(73 200 Kč).
poděkovala za spolupráci při přípravě slavnostního oběda pro letošní jubilanty Zuzaně Kučerové, Daně Stiborové, Adrianě Skálové, Věře
Štěpánkové, Magdaleně Turchichové, Janě Krulíkové. Rada dále poděkovala SDH Suchdol, o. s. Betlém,
pěveckému sboru „Suchdol zpívá
2010“ a dirigentu Igoru Angelovovi
za organizaci zahájení suchdolského
betléma.
vyjádřila souhlas s návrhem úprav
textu jednacího řádu Zastupitelstva
MČ Praha-Suchdol, které se týkají
podmínek vystupování veřejnosti na
jednání ZMČ.
schválila předloženou licenční
smlouvu o poskytnutí uživatelských
práv k programu Legalizace a vidimace.
vzala na vědomí, že představitelé
ČZU přislíbili městské části pomoc
s úklidem sněhu na komunikacích
v oblasti Výhled.
vzala na vědomí, že v městské
části Praha-Suchdol nastupují 2 noví strážníci – Jan Plass a Pavel Štrobl, službu v MČ Praha-Suchdol končí
Michal Prášek.
po provedeném průzkumu cen určila dodavatele instalace vodoměrů SV a výměnu vodoměrů TV v bytovém domě Stehlíkova 928 – 930
a výměny vodoměrů SV a TV v bytovém domě Kamýcká 940 – 943, ﬁr-
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mu TESPO RAC spol. s r. o.
projednala otázku měření a fakturace vod a vzala na vědomí, že Veolia
neuznala reklamaci měření vody v bytových domech 940/10 a 942/14.
na základě provedené analýzy
problematiky ukládá vedoucímu OHSOM A. Koryntovi a vedoucímu EO
J. Šůlovi ve spolupráci s Ing. Vikem
provést následující opatření:
• stanovit období pro vyúčtování nákladů na služby od 1. 1. do
31. 12. pro rok 2010 a roky následující;
• zpracovat návrh pravidel pro vyúčtování služeb na základě obdobných pravidel schválených
radou HMP
• upravit dodatkem smlouvy na
rozúčtování nákladů na TUV,
SV, ÚT se společností TESPO
RAC, zejména o zajištění odečtů
a zpracování údajů z nově instalovaných vodoměrů studené vody a o upřesnění obsahu a formy předávaných podkladů pro
rozúčtování;
• informovat na počátku ledna
nájemníky (před provedením
odečtu indikátorů topných nákladů a vodoměrů) o možnostech kontroly odečítaných stavů, výměně bytových vodoměrů
a montáži vodoměrů na studenou vodu.
v souladu s § 84 odst. e) zákona
č. 137/2006 Sb. zrušila výběrové řízení na dodavatele stavby „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“ vyhlášené dne 18. 11. 2010.
Rada předpokládá vyhlášení výběrového řízení v závislosti na vývoji vydání stavebního povolení.
určila dodavatele organizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nástavba technického pavilonu
MŠ Gagarinova“: ﬁrmu ISES, s. r. o.
cena plnění: 36 000 Kč včetně 20 %
DPH. Rada nepřistoupila k výběru ﬁrmy ze tří nabídek vzhledem
ke krátkému času pro výběr zhotovitele uvedené stavby a vzhledem
k úspěšné spolupráci s ﬁrmou ISES
v minulosti.
rozhodla o setkání s nájemníky
bytových domů ve správě městské
části k problematice rozúčtování
nákladů a představení a vysvětlení nových pravidel rozúčtování nákladů – dům Stehlíkova 928 – 930
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z radnice
25. 1. 2011 v 18.30 hod. a domy Kamýcká (U Kruhovky) dne 27. 1. 2011
od 18.30 hod.
projednala dohodu s ředitelem
ZŠ M. Alše Mgr. Jaromírem Čížkem,
a bere na vědomí, že Mgr. Čížek se
vzdává funkce ředitele k termínu
31. 7. 2011 a že jeho pracovní poměr končí dohodou k 31. 7. 2011.
schválila předloženou smlouvu o smlouvě budoucí na připojení
a dodávku el. energie ze sítě PRE pro
Selské trhy.
vyjádřila souhlas s prodloužením stavebního povolení společnosti EKOSPOL, a. s., na stavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě
„Alšova vyhlídka, Praha-Suchdol“.
schválila objednávku služeb společnosti Mediafax na poskytování zpravodajství a prezentaci zpráv
z MČ, na dobu 6 měsíců k ověření
služby.
jmenovala JUDr. Zlatu Kohoutovou a Ing. Martina Krátkého členy
Komise územního rozvoje a infrastruktury a Janu Rázgovou členkou
Komise volného času.
vzala na vědomí nabídku Krajského ředitelství Policie hlavního města
Prahy na přednáškovou činnost určenou pro mateřské a základní školy a požádala starostu, aby nabídku
zaslal ZŠ, mateřským školám a Ho-

rizontu s doporučením, aby se školy aktivně zapojily a využily témat
přednášek a besed.
stanovila termín setkání Rady se suchdolskými podnikateli na
9. 3. 2011 od 19.30 hod.
vyjádřila souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci nadace ČEZ Oranžová hřiště na
akci „Doplnění a rozšíření dětského hřiště – Stehlíkova ulice“ ve výši
141 269 Kč.
stanovila zápis do MŠ K Roztokům a MŠ Gagarinova následovně: vyzvednutí žádostí dne
29. a 30. 3. 2011 od 14 do 17 hod;
vracení vyplněné žádosti ve dnech
19. a 20. 4. 2011 od 14 do 17 hod.
a schválila „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy K Roztokům“
a „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Gagarinova“.
projednala s ředitelkou MŠ Gagarinova M. Hanákovou problematiku
doplatku za plyn za období 2008
a 2009 ve výši cca 280 000 Kč,
který bude nutno uhradit z důvodu instalace nevhodného plynoměru v roce 2001. Pražská plynárenská nebude požadovat úhradu za
období 2007/2008. Dále paní ředitelka seznámila Radu s hospodařením MŠ Gagarinova v roce 2010.
Otázku hospodaření MŠ bude Ra-

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří v prvním čtvrtletí roku 2011
slaví významné životní jubileum

Hana Brabencová Vlasta Lazarová Miroslav
Bečvář František Šula Antonín Novák Libuše
Kolářová Jaroslav Štorkán Pavel Luft Jana
Růžičková Jiří Schwarz Josefa Sýkorová Karel
Michal Jarmila Procházková Helena Matějková
Ivanka Šimáková
Jiří Zeman
Pavel Blažek
Marie Prknová Drahomíra Zelenková Růžena
Musilová Ladislav Borovička Zdeněk Zíka Libuše
Soukupová Jaroslav Havlíček Zdeňka Štětinová
Jana Kraslová Jiřina Cejnarová Václav Srp
Emilie Urbanová Eleonora Čížková Jiří Hlaváček
Jiří Slavík Milada Dobiášová Vlasta Svobodová
Drahoslav Gerych Růžena Mikešová Růžena
Dlasková Markéta Sobotková Jiřina Součková
Jiřina Šlemrová Rudolf Marek.

Setkání suchdolských
podnikatelů
Starosta a Rada městské části Praha-Suchdol zvou
na společné setkání majitele a manažery ﬁrem, které
aktivně působí na území naší městské části. Pozváni jsou samozřejmě i představitelé ﬁrem, které zde
mají sídlo nebo bydliště a ti, kteří mají zájem o dění
v městské části.
Zajímají nás Vaše názory a návrhy, pojďme společně hovořit o tom, co nám dělá starosti a čím si můžeme vzájemně prospět.
První setkání se uskuteční ve středu 9. března
od 19.30 hodin v salonku Hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí 9.
K usnadnění organizace si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší účasti do pátku 4. března
e-mailem na adresu: starosta@praha-suchdol.cz
nebo telefonicky u tajemnice úřadu Ing. Krulíkové,
tel.: 222 361 417.
Těšíme se na setkání s Vámi,

www.praha-suchdol.cz
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da řešit ve spolupráci s Finančním
výborem.
projednala informaci starosty
o možnostech ﬁnancování nástavby technického pavilonu MŠ Gagarinova v roce 2011. Rada pověřila starostu a zástupce starosty Ing. Vika,
aby projednali se zástupci bank nabídky podmínek pro poskytnutí úvěru na uvedenou akci.
schválila předloženou verzi rozpočtu na rok 2011 a požádala ﬁnanční výbor, aby návrh rozpočtu se
zapracovanými změnami projednal.
vzhledem k tomu, že Školská rada ZŠ M. Alše podruhé neschválila
Výroční zprávu ZŠ M. Alše za školní rok 2009/2010 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Jaromírem Čížkem,
Rada MČ projednala Výroční zprávu a připomínky Školské rady a přijala následující usnesení: Rada MČ
konstatuje, že přes přetrvávající nedostatky ve Výroční zprávě, na které upozorňovala Školská rada, Rada MČ Výroční zprávu ZŠ M. Alše za
školní rok 2009/2010 schvaluje.
Rada MČ požádala Školskou radu,
aby nominovala svého zástupce do
konkursní komise pro výběr ředitele
ZŠ M. Alše. Rada delegovala zástupce do konkursní komise za zřizovatele ZŠ: RNDr. Ludmilu Knappovou
a Ing. Věru Štěpánkovou.

Petr Hejl, starosta městské části
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z radnice

Soud vyhověl námitkám
proti stavbě nové
paralelní dráhy
Letištì Praha-Ruzynì
izofony leteckého hluku na stávající hlavní dráze
a na nové paralelní dráze po navrhovaném rozšíøení
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Nejvyšší správní soud v Brně zrušil 2. 2. 2011 část Zásad územníh
o rozvoje Prahy (krajského územního plánu), které vymezovaly rozšíření ruzyňského letiště o paralelní
dráhu. Žalobu podali městská část
Praha-Suchdol, Česká zemědělská
univerzita, Ústav chemických procesů, Ústav experimentální botaniky a Ústav fotoniky a elektroniky
AV ČR, a dále devět obyvatel Nebušic, Lysolají, Suchdola a Sedlce.
Soud podtrhl skutečnost, že všech
jedenáct účastníků podalo společnou žalobu a všem také uznal právo se bránit před hrozbou újmy, kterou by jim mohlo způsobit rozšíření
ochranného hlukové pásma a letecký
hluk převyšující hygienické limity.
Městská část namítala, že „...provozem na nové dráze by byla bezprostředně ohrožena kvalita života
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na území městské části a došlo by
ke zhoršení životního prostředí. Podle zákona o hlavním městě Praze je
městská část povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem. Úkolem městské části je spravování záležitostí, které jsou v zájmu městské
části a jejich občanů.“
Česká zemědělská univerzita namítala, že „...nadlimitní hluková zátěž by mohla mít dopad na rozvoj
celé univerzity, znemožňovala by
řádnou výuku a univerzita by tak
nemohla plnit úkoly a povinnosti
vyplývající ze zákona o vysokých
školách.“
Ústavy akademie věd se obávaly
„...především negativních vlivů leteckého provozu na experimentální a výzkumnou činnost ústavů (vi-
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brace a elektromagnetické rušení
provozu citlivých přístrojů), omezení nakládání s majetkem, omezení
možnosti rozšiřování budov ústavu,
omezení či znemožnění provádění
experimentů a výzkumu či budoucího provozu výzkumných přístrojů,
které mohou být v budoucnu ovlivněny leteckým provozem.“
Obyvatelé hl. města se obávali, že
„...vyhlášením ochranného hlukového pásma by došlo k zásahu do
vlastnických práv k jejich nemovitostem, do práva na ochranu soukromí, zdraví a na příznivé životní
prostředí.“
Rozsudkem NSS bylo v Zásadách
zrušeno vymezení celého ruzyňského letiště včetně navrhované paralelní dráhy.
Důvodem zrušení bylo mimo jiné
to, že Hlavní město Praha nevyhod-
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z radnice
notilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, neposoudilo
kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již
soud dvakrát zrušil jiné části Zásad,
týkající se Silničního okruhu kolem
Prahy (Pražského okruhu) v úseku
Ruzyně – Březiněves, Březiněves – Horní Počernice a Běchovice – D1.
Dalším důvodem zrušení bylo nestanovení kapacity letiště a způsobu
využití letiště ve dne a v noci a tím
i rozsahu hlukem zasaženého území.
Ve všech v nedávné minulosti projednávaných dokumentech ohledně
rozšíření letiště (změny plánů, EIA,
koncept nového plánu, Zásad, ...) se
letiště brání jasně deklarovat, kolik
by zde smělo maximálně létat letadel ve dne a v noci a přitom má záměr rozšířit oblast zasaženou leteckým hlukem, který by převyšoval
hygienické limity, tzv. ochranné hlukové pásmo.
Díky mravenčí práci Mgr. Vondráčka z Výhled, který porovnal
údaje z řady evropských letišť, je
možné uvést, že ruzyňské letiště
je nyní ve střední Evropě na čtvrtém místě v počtu nočních letů.
Před ním jsou jen velké uzly celoveropského významu jako Frankfurt, Mnichov a Lipsko, kde je nové
evropské centrum expresní balíkové pošty DHL a cargo základna Lufthansy. I o polovinu větší letiště ve
Vídni má méně nočních letů. Velikostí ruzyňskému srovnatelná letiště v Hamburku má třetinový provoz
nebo na berlínském Tegelu je poloviční. Z údajů o počtu povolených
nočních letů na evropských letištích je také patrná tendence jejich
omezování i v budoucích letech.
Závěrem je možné nastínit předpokládaný podnikatelský záměr ruzyňského letiště a příznivců jeho
privatizace, kterým je rozšíření hlukového pásma o 2 km až na druhý
břeh Vltavy a při nestanoveném limitu počtu letů především v noci umožnit zde letadlům startovat a přistávat, když
na ostatních letištích
v Evropě je nechtějí.
Petr Hejl,
starosta

Rada městské části Praha-Suchdol vyhlašuje

konkurzní řízení na funkci

ředitele / ředitelky
Základní školy Mikoláše Alše,
Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol.
Požadavky:
Splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle
§ 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání dle § 7 nebo
§ 8 tohoto zákona, praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, znalost
školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný nástup do funkce dne 1. 7. 2011.
K přihlášce uchazeč přiloží:
v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 563/2014 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně
dokladů o dalším vzdělávání, absolvent vysokoškolského studia též
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
doklad prokazující znalost českého jazyka u uchazeče, který získal
příslušnou odbornou znalost v jiném vyučovacím jazyce než českém
doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené
posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší
než 2 měsíce)
Další přílohy:
strukturovaný životopis
koncepci rozvoje příspěvkové organizace ZŠ M. Alše (max. 5 stran
strojopisu formátu A4)
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané
přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou nejpozději do uzávěrky v pondělí 28. 2. 2011 na adresu:
Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol,
Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol nejpozději do uzávěrky v pondělí 28. 2. 2011 do 17.30 hod. Obálku označte slovy:
„Konkurz ZŠ M. Alše, neotevírat“.
Další informace získáte u zástupců zřizovatele:
Petr Hejl, starosta městské části, e-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ludmila Knappová, radní pro oblast školství,
e-mail: l.knappova@praha-suchdol.cz

www.praha-suchdol.cz
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Sčítání lidu, domů
a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011.
Rozhodným okamžikem, ke kterému
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU
z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR
na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské
Unii obvyklá).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj
ve společnosti a s tím související
legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované
partnerství.
Český statistický úřad při sčítání
lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností
ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti je
pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a internet.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
Tento způsob předávání informa-

cí patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 %
případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve
většině případů posílat domovní
a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011
bude všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci
a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se loni od 6. dubna
do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili
klasickou cestu a vraceli formuláře
komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky,
aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v letošním
roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání
lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické
vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání

příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly
při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je
potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde
jsou slabá místa nových systémů.“

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve
středověku, kdy sloužily panovníkům
k vojenským a daňovým účelům. Za
vůbec nejstarší dochovaný soupis na
českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku
1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753,
kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.
Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se
začala významně zvyšovat od roku
1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo
v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Připravujeme další vítání občánků
Městská část plánuje i letos na jaře přivítat 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 části 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 úřadu (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.
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Upozornění
pro držitele psů
Dovolujeme si upozornit majitele čtyřnohých kamarádů
na blížící se každoroční povinnost – 31. března je splatný
místní poplatek ze psů, který určuje vyhláška č.: 23/2003
MHMP. Ta stejně jako v předcházejících letech stanovuje
pro občany MČ Praha-Suchdol následující sazby:
1) základní cena (tuto sazbu platí i pracující důchodci)
1500 Kč za prvního psa, 2250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
2) snížená cena pro držitele psů chovaných v rodinných domech (tuto sazbu platí i pracující důchodci)
300 Kč za prvního psa, 600 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
3) snížená cena pro držitele, jenž je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
4) snížená cena pro právnickou osobu, která je držitelem psů určených a užívaných k hlídání objektů
a která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
600 Kč za prvního psa, 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč a je rozdělen na dvě
splátky, zaplatí majitel první polovinu poplatku do 31. 3.
a druhou do 31. 8. Od poplatku jsou osvobozeni mj. držitelé psů převzatých z útulků na území hl. m. Prahy, a to

po dobu dvou let. Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše
však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi,
který nechá označit psa
mikročipem a přihlásí
se do evidence chovatelů psů v souladu s touto
vyhláškou. Na úlevu má
poplatník nárok ve dvou
letech následujících po
roce, kdy obě uvedené
podmínky splnil (§ 6,
odst. 2). Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku vyměřit poplatek platebním výměrem a zvýšit jej až na trojnásobek.
Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 – 11.00 a 12.15 – 7.30 hod.) v hotovosti na Ekonomickém odboru ÚMČ Praha-Suchdol
(1. patro, č. dv. 108, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz,
tel. 222 361 416).
Po telefonické dohodě a získání příslušného variabilního symbolu je možno platit také bankovním převodem na
účet č.: 19-2000699359/0800.
Jaroslav Štůla
vedoucí Ekonomického odboru

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a. s.
TERMÍ NY PŘ I STAV ENÍ :

čtvrtek 17. března
pondělí 18. dubna

11.00 – 13.30 hod.
12.30 – 15.00 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 dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s. r. o.
a úřadem MČ Praha-Suchdol nabízí
odběratelům zemního plynu novou
službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stá-

sobota 7. května
pátek 3. června

vající i potenciální zákazníci Pražské
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:
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• převzetí reklamace
www.praha-suchdol.cz
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9.00 – 11.30 hod.
12.30 – 15.00 hod.

• 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 telefonních číslech
267 175 174
a 267 175 202.
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Co je nového v knihovně
Po rekonstrukci se výrazně změnil interiér knihovny a věříme, že
se vám nová knihovna líbí, protože jsme zaznamenali nárůst nových
čtenářů o 25 %.
V loňském roce jsme pro vás připravili 52 kulturních akcí a besed, kterých
se zúčastnilo téměř 1000 návštěvníků. Měli jste možnost vidět a slyšet
publicistu a spisovatele Josefa Klímu,
Ludvíka Vaculíka s manželkou Marií,

historika Vlastimila Vondrušku, moderátorku Kamilu Moučkovou, v lednu letošního roku pak Martina Stropnického.
Děti chodí často do knihovny na
besedy, účastní se výtvarných aktivit (scrapbooking, origami), v prosinci jsme uspořádali dětské představení Vánoce s čertíkem Ferdou. V rámci
cyklu Klub náročného diváka probíhá pravidelné promítání spojené čas-

to s besedou s tvůrci ﬁlmu nebo zajímavými hosty.
Zvětšením prostor knihovny vzniklo místo pro realizaci malých výstav,
v současné době si můžete prohlédnout výstavu keramiky
a kreseb pastelkami výtvarného sdružení Danae
a Milana Lukáška.
Ivana Tvarohová

Čapkování
Letos jsme se snažili nenechat nic
náhodě. Relativně včas jsme se sešli
a probrali jsme zevrubný plán setkání,
s kým můžeme počítat a kdo ještě by
se mohl setkání zúčastnit, padlo i motto: „Na Hromnice Čapků více“. Jak
slibně to začalo, tak to i pokračovalo.
Samozvaný přípravný výbor se sešel
poprvé i podruhé, pokaždé bylo pohoštění vynikající, teplo v síni a výborná nálada, v hlavách plno plánů. Plán
získal reálné a zajímavé obrysy. Letos
se na již tradičních Čapkovských setkání soustředíme na tvorbu divadelní.
Začátek vyhradíme dětem, a když divadlo, tak divadlo! O pejskovi a kočičce jak spolu vařili dort v podání pár

dospělých a mnoha dětí, včetně dílny
a následného náhradního posilnění,
když to ten zlý pes všechno sežral. Následovat bude první část dramatizace
toho, Jak se dělá divadlo. Už jsem slyšela ono Kláro… Po krátké přestávce
lehký, vtipný a názorný úvod do divadelních her bratří Čapků. Potom druhá část dramatizovaného čtení, na
kterou lehce naváže brilantní expozice
o divadelních výpravách her s ukázkami napříč dobou a žánry. A už se dostáváme ke čtené ukázce z Věci Makropulos, závěrečná scéna, ve které
nikdo nechce od tajemné Emilie Marty převzít návod k nesmrtelnosti. Ani
se nedostáváme nohama na zem a už

nám budou do hlavy vtloukat současnou divadelní, operní a výtvarnou scénu, poukazuje na současné inscenace
i na výstavu v Sovových mlýnech. Jako by toho všeho nebylo dost, lehce
se přeneseme k vrcholu večera: vědecké disputaci o nesmrtelnosti. Promyšlené, strhující.
Až na to, že já s horečkou jsem si
to mohla akorát přehrávat v mysli
z postele.
Ale už teď se těším na příští rok – to
bychom chtěli představit Čapky politické. Tak snad neskončím v base. A ptáte-li se, o jaké „my“ jde: skutečně o nás
všechny, kdo máme Čapky rádi.
Adriana Skálová

O Japonsku,
Austrálii a Číně
V pátek 7. 1. 2011 se v knihovně
uskutečnila beseda o různých zvycích, tradicích a charakteristických
rysech určité země. V úvodní části
přednášel Filip Daněk a Roman Zábrodský, žáci 8. ročníku lysolajské
ZŠ, o zvycích v Japonsku a v Číně.
Děti z V. oddělení školní družiny při
ZŠ Mikoláše Alše se tak seznámily
s rituály při vítání hostů. Mluvilo se
i o tom, jaké jsou nejvhodnější dárky předávané hostiteli. „Lehce“ byl
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zmíněn význam symbolů v čínské
kultuře.
Nejdůležitější část besedy byla věnována Austrálii. Filip Daněk díky nedávné návštěvě mohl popsat některé,
pro posluchače překvapující, zvláštnosti tohoto vzdáleného kontinentu,
takže přednáška byla o to poutavější.
Z tradičních svátků žáky zaujalo, jak
se, díky letnímu období, v Austrálii
slaví Vánoce. Všichni by rádi ochutnali australské národní jídlo „ﬁsh and
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chips“ neboli ryba a hranolky, ale například prapůvodní recept a delikatesa „žáby pečené v popelu“ by nelákal
nikoho. Děti pak zasypaly přednášející množstvím originálních dotazů.
V závěrečné části se žáci rozdělili do skupinek, kde společně výtvarně zpracovali své postřehy a dojmy.
Dnes jim tyto výkresy, vystavené na
oddělení ŠD, připomínají příjemné
odpoledne v knihovně.
Anna Kamencová
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Knihovna připravuje
21. února od
19 hodin –
Indií slovem
i obrazem –
čerstvé zážitky Pavla
a Věry Benešových
23. února od 19 hodin – setkání
se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovou

„Člověk se má snažit odevzdat
prostředí dalším generacím v podobném stavu, v jakém ho přejal.
Vím, nejde to vždycky, ale zachovat Prahu pro budoucí alespoň
trochu podobnou té, jakou ji dnes
známe, je naší povinností.“

7. března od 18 hodin VEČER
S BERKATEM aneb BERKAT
ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ – hosty budou Jana Hradílková a Petra Procházková. Berkat už deset let
pomáhá nám, Evropanům, být
lidmi s otevřeným srdcem.
 Pomáhat má smysl nejen těm,
kteří jsou nám příjemní, líbí se
nám, či je litujeme. Pomáhat je
třeba všem, kteří to potřebují.
Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušněho člověka.
 Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné
odměny.
 Pomáhat lidem z odlišných
kultur nesmí být zaměňováno
snahou přesvědčit je, že ta naše
kultura je lepší. (www.berkat.cz)
 Promítání dvou ﬁlmů o pobytu tanečního souboru Maršo
v České republice
 Beseda o situaci a lidech
v Čečensku a Afgánistánu. Možnost prohlédnout si fotograﬁe
z Kavkazu.
 Prodej modelů ze salonu Chava v Grozném – totální výprodej – pečlivě šité a krásné šaty.

9. března od 9.00, 10.00 a 11.00
hodin – autorské čtení pro děti
s Petrou Braunovou
23. března od 19 hodin Cesta kolem světa za 100 dní – beseda
s cestovatelem Jiřím S. Bártou,

při této příležitosti proběhne také
vernisáž výstavy fotograﬁí z jeho
cesty. Jako hudební host vystoupí spoluautor a interpret hitu „Já
na to mám“, kytarista a zpěvák
kapel Natural, Emise a Tango Petr Kadlček, který zahraje spolu se
zpěvačkou Dianou Es svůj autorský repertoár v akustické verzi.
28. března od
18 hodin –
autorské čtení a povídání s Veronikou
Žilkovou

Na duben připravujeme:

NOC S AŠKENAZYM
zveme vás všechny, děti i dospělé,
na společné setkání, letos věnované
čtení z knížek Ludvíka Aškenazyho.

pátek 1. dubna od 18.00 do 21.00 hodin.
„Islandem na kole“ – setkání s Jiřím Fišerem, bluesmanem, cyklistou a politikem,
současným starostou města Tábor
autorské čtení a povídání s Halinou Pawlowskou
Vstup na všechny programy je zdarma. Doporučujeme Vám rezervovat si místa k sezení na tel. 222 366 824,
e-mailem: knihovna@praha-suchdol.cz nebo osobně při návštěvě knihovny.

www.praha-suchdol.cz
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Jak jsme se učili
s deváťáky
Se sovičkami, třídou předškolních
dětí, jsme si začátkem ledna povídali o lidském těle. Ukazovali jsme si
obrázky v encyklopediích, učili se říkanku o tom, jak se jednotlivé části
těla jmenují, jak fungují, procvičovali jsme při hrách lidské smysly.
Nejvíce sovičky pobavilo, když
jsme na balicí papír obkreslili Vojtíška. Po důkladném přeměření
všech dětí ve třídě bylo totiž zjištěno, že je největší, a tudíž bude „vidět nejvíce“.
Pak děti dostaly důležitý úkol. Do
obrysů postavy dokreslit základní
kostru tak, aby, jak mi bylo vysvětleno, „nezbyla z Vojty jenom hromádka masa a kůže“. Kdy? No přece až
ten papír pověsíme na nástěnku!!!
Děti byly rozděleny do skupinek
a s nevídanou přesností se jaly kreslit kosti, kůstky, kostičky, a to tak
přesně, že si jednotlivé kůstky u nártů i dlaní přesně z odborných knih
přepočítávaly! Nakonec jsme společnými silami vytvořili dokonalého,
téměř bezchybného kostrounka Sovítka. A věřte, či nevěřte, když jsme
kostrounka slavnostně pověsili na
nástěnku, zůstal úplně vcelku!
To chtělo odměnu!
S paní učitelkou Radovou, vedoucí kabinetu přírodopisu na
zdejší ZŠ, jsem domluvila návštěvu
soviček v hodině biologie 9.A třídy.
V jedné učebně se setkali ti úplně
nejmenší – nastupující s těmi nejstaršími – odcházejícími. To bylo,
pane, dobrodružství! „Velká“ (ta
opravdová školní) paní učitelka pro
nás připravila místa hned u laboratorního pultu přírodopisné třídy.
Velcí deváťáci seděli vzadu ve třídě
a závistivě mrmlali mrm mrm…
A pak do třídy vjela na kolečkách opravdová kostra a na pultě před námi ležela ta úplně nejopravdovější lidská lebka!!! Měli
jsme všichni oči navrch hlavy, když
paní učitelka (ta opravdová školní)
začala vypravovat. Poslouchalo se
to jako pohádka, sovičky byly plně
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zaujaté, ani židlička nezaskřípěla.
Spoustu věcí jsme už znali, některé však byly i pro nás překvapením!
Třeba to, že nám zůstal po předcích malilinkatý ocásek. Hádejte
kde? Toto všechno už deváťáci asi
znali, protože zezadu pořád trošku
mrmlali mrm mrm. Ale to je přece
jasné, určitě jim vadilo, že jsme si
půjčili jejich paní učitelku tu opravdovou školní…
Takže – děkujeme, kluci a holky z 9.
A, za zapůjčení vaší paní učitelky!
Děkujeme, paní učitelko Radová, za úžasnou ochotu a vstřícnost.
I díky vám se sovičky moc a moc
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těší v září do školy (té opravdové).
A to nás paní učitelka, ta opravdová, na jaře pozvala opět na návštěvu. Tentokrát si s ní zahrajeme
na chemiky. Snad to nebude velký
výbuch…
Pozn. Chcete-li vidět našeho kostrounka naživo, tak 25. 2. dopoledne povede celý masopustní průvod
k panu starostovi! Ale zavítáme
i k milé paní květinářce, do lékárny, do spořitelny…
Helena Gürlichová
MŠ K Roztokům, sovičky
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Těšíme se do školy
prvňáčci otevřeli slabikáře a přečetli celou jednu kapitolu. Společně si pak všichni povídali o tom,
co se z článku dozvěděli. Pak dostali za úkol kreslit podle básničky,
a kdo dobře poslouchal, nakreslil
sněhuláka. Na závěr jsme si všichni
společně zazpívali.
Děti byly nadšené. Moc děkujeme
p. učitelkám i dětem za možnost vidět, jak to ve škole chodí. Přejeme
jim hodně školních úspěchů a …těšíme se v září do školy.
Za předškoláky z MŠ Gagarinova
Marcela Hanáková

V prvním lednovém týdnu se
předškoláci z Mateřské školy Gagarinova byli podívat na své bývalé kamarády ze školky v 1. třídě základní školy M. Alše. Navštívili třídu
1.A a 1. B, byli přímými účastníky
jedné vyučovací hodiny. Prohlédli
si třídu a pak se posadili do lavic
k prvňáčkům. Všichni předškoláci
se paní učitelce a dětem představili
a dokonce se uměli na tabuli i podepsat. Zatím jen tiskacími písmeny, ale zvládli to všichni. Pak zkoušeli přiřazovat začáteční písmena
k obrázkům a viděli, že prvňáčci
už umí poznat také malá písmena.
Největším překvapením pro všechny malé předškoláky bylo, když si

Návštěvní
odpoledne
Ve středu 16. března 2011 pořádáme v Mateřské škole Gagarinova návštěvní odpoledne. Od 14 do
17 hodin se můžete společně se
svým dítětem přijít do školky podívat, zeptat se na to, co vás zajímá.
Z organizačních důvodů se sejdeme v každou celou hodinu v přízemí budovy Sluníčka (ve 14, 15
a 16 hodin). Vezměte si s sebou
přezůvky.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2011/2012 proběhne v obou mateřských školách

29. a 30. března 2011

ve dnech
od 14 do 17 hod. – vydávání žádostí

19. a 20. dubna

a ve dnech
od 14 do 17 hod. – přijímání vyplněných žádostí.
Podrobnější informace
na webových stránkách obou školek
(www.msgagarinova.cz, www.mskroztokum.cz).
www.praha-suchdol.cz
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Originální vánoční
výzdoba? Pro žáky
4. tříd žádný problém
a vkusné využití přírodních materiálů.“ Pochvalou nešetří rovněž paní
Čapková: „Stromeček, který vyrobila naše Terezka, se nám moc líbil.
Dali jsme si ho do květináče a celé
Vánoce nám dělal radost. Schováme si ho i na příští rok.“
Ve 4.B zase vyráběli adventní věnce. „Povedl se a zdobil náš jídelní
stůl celou adventní dobu,“ říká Marek Švejnoha. „Rodičům se moc líbil,“ tvrdí jeho spolužačka Katia Alegre. I Jan Dvořák měl z věnce radost
a prozradil, že žákům s jeho tvorbou
pomáhala paní učitelka Hoferová.
Každý si z vyučování odnesl nejen
svůj vlastní výrobek, ale hlavně zážitek radostné, smysluplné
spolupráce s učitelkou a důvěru
ve vlastní tvořivé síly.

Vytvářet s dětmi neotřelé, osobité a vtipné dekorace k Vánocům, to
chce nápad a současně trpělivost.
Ne každému žáčkovi se totiž daří hned a všechno. Radost z tvorby
a následná pochvala od spolužáků,
učitelek a rodinných příslušníků je
však aktivizujícím prožitkem na celý život.
Žáci 4.A vytvářeli originální vánoční stromky. A co na to rodiče?
„Děkuji paní učitelce Blahnové za
to, do jakých náročných výrobků
se s žáky pouští,“ konstatuje paní
Krejzová, „měli jsme krásnou a originální vánoční výzdobu a těžko
by někdo hádal, že je dílem žáků 4. třídy. Moc pěkné, obdivujeme.“ Ve stejném tónu komentuje aktivity žáků 4.A i paní
Kukanová: „Vánoční stromeček se naší rodině velmi líbil.
Ocenili jsme především originalitu

Dagmar Milotová

Jak jsme letos zpívali
aneb do Betléma hybaj!
Letos bylo kolem každoročního
dětského vánočního zpívání, reprezentativní akce ZŠ M. Alše, poměrně rušno. Chvílemi to vypadalo, že
se snad ani konat nebude. Suchdolem hojně poletovaly nejen bytostně křehké sněhové vločky, ale také
nejedna „zaručená“ informace…
Paní učitelce Blahnové nakonec
přišlo líto, že by si naše šikovné děti
veřejně nezazpívaly, a tak se pustila
do důkladného nácviku vánočních
hitů v době adventní zpívaných. Za
klavírem usedla paní učitelka Milotová, varhany a také housle byly jako v letech předchozích doménou paní Jiranové. Zpívali jak žáci
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II. stupně (koledy i oblíbenou latinskou píseň Adeste ﬁdeles nacvičila
paní učitelka Chottová), tak děti ze
stupně I. (malý, nově vzniklý sboreček pod vedením paní učitelky
Zemanové a paní učitelky Jiříčkové bude, doufejme, hudební nadějí do budoucna). Výborně a tvořivě
se zapojila školní družina. Vánoční pásmo bylo proloženo krátkými
básněmi známých autorů. Na veřejnosti však zazněla i původní autorská tvorba žáků I. stupně, což bylo
milé, půvabné a notně originální.
Koncert se již podruhé konal v aule
zdejší univerzity. Děti si zazpívaly
vesele a s chutí, učitelé, kteří zajiš-
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ťovali hudební doprovod, si zahráli bez stresu a s viditelnou radostí.
Dirigentkou početného žákovského
sboru byla již tradičně paní učitelka Marcela Blahnová.
Kdo s dětmi nikdy na veřejné vystoupení nic nenacvičoval, netuší,
neví, nemůže vědět, jak je to pracné, časově a organizačně náročné.
A ve výsledku tuze nevděčné… Veliké barevné kytice, které před závěrečnou koledou celého sboru předaly účinkující žáčci paní Jiranové,
paní učitelce Milotové a paní učitelce Blahnové, byly odměnou vskutku zaslouženou.
Dagmar Milotová
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Naše školní družina
sportovně rok začíná
V pondělí 24. ledna se konal tradiční celodružinový turnaj ve ﬂorbalu. V kategorii prvních tříd zvítězilo I. oddělení. V kategorii starších
vyhrálo IV. oddělení. Verča Ábelová:
„…Nejdřív to vypadalo slabě, ale
pak to bylo lepší a nakonec jsme
zvítězili. Byli jsme moc šťastní! Líbilo se mi na tom, že jsme dostávali
medaile a že jsme vyhráli!“
KLUCI V IV. ODDĚLENÍ
MAJÍ RÁDI SCI-FI VYPRÁVĚNÍ
Bigman
Byl jeden superhrdina, který se
jmenoval Bigman. Byl hodně velký
a měl velký pařáty. Jednou z ves-

míru spadl asteroid a rozbil se. Jak
se rozbil, tak z něj vyšli dva veliký roboti Optymus a Arptymus,
kteří chtěli ovládnout Zemi a zničit ji. Nevěděli ale, že je na Zemi
Bigman a když to zjistili, už nebyli tak veselí, ale nevzdávali se. Udělali si plán, že nejdřív zabijou Bigmana a pak zničí svět. V noci se
rozhodli, že Bigmana překvapí. Šli,
až došli k němu. Bigman se rozlobil a urazil Arptymovi ruku. Arptymus spadl na zem. Bigman ale zapomněl, že za ním stojí Optymus
a Optymus ho škrábnul do zad.
Bigman začal krvácet a urazil ve
vzteku Optymovi hlavu. Optymus

UFO je
UFO doopravdy existuje. Je jedno,
jestli vypadá jako skvrna atd., jen
jsme se s ním ještě nesetkali. Nezáleží na tom, co umí a jestli mají speciální schopnosti.
Myslím si, že nemůžeme být jenom my sami lidi v celém vesmíru…
Jáchym Fídler, 3.A

Osmáci pátrali:
proč se jmenujeme
tak, jak se jmenujeme

Pár slov
o jepicích
Vyučování slohu bývá mezi žáky vcelku oblíbené. Hodně debatujeme, hledáme to pravé slovo, vnímáme jednotlivé odstíny použitých výrazů. Když se slohové dovádění podaří, prožíváme
společnou radost. A když je vzniklé dílko přesvědčivé, působivé a plné podnětů k dalším úvahám?
Co chtít více?
Lukáši Chvapilovi, žáku 8.B ZŠ M. Alše, se citlivě podařilo skloubit něhu, neodvratný osud a tichý,
neokázalý smutek. Posuďte sami.
„Ranní paprsky slunce se třpytí v kapkách rosy,
uchycených na lehce se kývajících stéblech trav,
mezi nimi se jak perličky chvějí malá vajíčka nenarozených jepic. Ještě než slunce zcela vstane, z vajíček se klube jepičí mládež. Má naspěch. Její jepičí
život trvá pouhých dvacet čtyři hodin.
Dopoledne stráví hledáním vhodného partnera, svatební chvilky poletováním nad rozkvetlými
loukami v záři slunečních paprsků. I tak, ve svém
krátkém bytí, musí dávat pozor na hladové žluny
a nenasytné ještěrky. Jepice poletují a radují se ze
života. Když se odpoledne sklání k večeru, najdou
si vhodné místo pro kladení vajíček. Úkol je splněn. Noční tma ukrývá chladnoucí hmyzí tělíčko.
Byl to krásný den.“

Ústřední knihovna na Mariánském náměstí je budova
plná mnoha tajemství. Ale nejen těch tichých, ukrytých
v knihovním fondu. Mnoho zajímavého nám mohou prozradit i pěkně nahlas zdejší pracovnice. Jednou z nich
je paní Magdalena Řeřichová. Ta tvrdí, že každé příjmení má svůj původ a historii. Jako autorka besed o vzniku
příjmení o tom ví mnohé. Co které příjmení znamená?
Na základě čeho vzniklo a od čeho bylo odvozeno? Která
příjmení v Čechách patří mezi ty nejčastější? Jaké je nejkratší a nejdelší české příjmení? To jsou základní otázky,
na které žáci 8. ročníků Základní školy Mikoláše Alše hledali počátkem prosince odpověď.
Paní Řeřichová hovořila slovensky, žáci však, jak následně vyplynulo z hodnotících písemných glos jejích
mladých posluchačů, rozuměli bez potíží.
Příjmení se odvozovala od osobních a místních jmen,
od povolání, fyzických a duševních vlastností daného člověka. Věděli byste, která příjmení patří v našem státě mezi ty nejfrekventovanější? Ano, máte pravdu. Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý, Procházka, Kučera, Veselý,
Horák, Němec. A jejich ženské protějšky, samozřejmě.
Buďme vděčni za příjmení běžná, „normální“. Asi bychom si každý den dost užili, kdybychom se jmenovali
např. pan Rádsekoukal, Osolsobě, Přineskarladomů,
Vítamvás, Polehlidále, Nechoďdomů či dokonce
Zabiljelito a Snědldítětikaši.

Dagmar Milotová

Dagmar Milotová

www.praha-suchdol.cz
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spadl na zem a vybouchnul. Zbýval ještě Arptymus, který ho málem zabil svou nohou, kdyby Bigman rychle neuskočil. Nakonec
Bigman zničil i Arptyma a všechno
dobře dopadlo.
Filip Šlajchrt, 3.A
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mohlo by Vás zajímat

Nová povinnost pro
majitele nemovitostí
a podnikatelské subjekty
od 1. ledna 2011
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ukládající každému
počínat si tak, aby při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku požáru. Zjednodušeně řečeno, jde o povinnost
ve lhůtách v nařízení stanovených
si nechat vyčistit komín a kouřovod
osobou odborně způsobilou (nejméně jednou za rok) a současně dále
čistit si komín i svépomocí častěji.

Majitelům objektů se doporučuje
nalézt si na živnostenských registrech příslušnou odborně způsobilou osobu (kominíka). Jelikož každý
nemá přístup na internet, uvádíme

několik typů těch, kteří působí v lokalitách
Suchdolu nejbližších:
JUDr. Zlata Kohoutová

Radek Zima
Vladimír Šíp (Smíchov)
František Jiřík
Ing. Zdeněk Hradecký
KOMINICTVÍ PALKANIN - BARTOŠ, s. r. o. (Praha 7)
Ivo Šesták (Roztoky)
p. Vastl (Dobrovíz)

606 223 721
257 311 710
233 321 092
257 810 082
220 801 773
608 876 380
602 394 166

Příloha č. 1 tohoto nařízení upravuje povinné lhůty kontrol a čištění odborně způsobilou osobou takto:

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu
a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Činnost
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x

Čištění spotřebiče paliv

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle návodu
výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami
kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným
způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci (chata) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou
osobou. Přitom spotřebiče na tuhá paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW jsou zpravidla v rodinných domcích, menších bytových domech či rekreačních objektech.
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mohlo by Vás zajímat

LOSOS

– mezinárodní
kroužek pro rodiče a děti

Páteční dopoledne jsou v Mateřském klubu Rybička nově rezervovány pro společná setkávání českých
a zahraničních maminek s dětmi v mezinárodním
kroužku LOSOS. Za nápadem vytvořit kroužek pro
české i zahraniční rodiče a děti stojí dlouholetá dobrovolnice MK Rybička Zuzana Luftová, která o jeho
vzniku řekla víc:
Jak vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního kroužku?
Občas do klubu přijde nějaký cizinec s dětmi, který tu
chce žít a mluvit česky. Naposledy to byla Angie z USA
s dvouletou Haničkou a sedmitýdenním Lukáškem. Přišla
mi ohromně statečná. My ostatní české maminky jsme,
jako vždycky, začaly probírat všechno kolem dětí, rodin
a našich starostí a Angie prostě jazykově nestíhala. Když
se dáme do hovoru, mluvíme všechny strašně rychle a najednou. Přitom když jsme zpomalily, tak jsme se dorozuměly snadno. Napadlo mě, že by to chtělo kroužek trochu otevřenější pro všechny maminky bez ohledu na řeč.
Kroužek vedený převážně v češtině, ale pomalu.
Jak se ta myšlenka vyvíjela dál?
Když jsem nápad před vánocemi přednesla Jitce Kafkové, koordinátorce MK Rybička, okamžitě se zeptala, jestli to povedu a zařídím. Hned jsme začaly zvažovat náplň
a název kroužku. Angie nám poradila, co by ona jako cizinka na kroužku uvítala. Shodou okolností v té době
v Praze probíhala konference o integraci cizinců pomocí
mateřských center, kam jsem se ještě s Lenkou Navrátilovou, další dobrovolnicí z MK Rybička, vydala. Zkušenosti
z jiných center jsme nechaly v hlavách přes vánoce uzrát
a na novoročním pracovním setkání dobrovolníků se dopekl zbytek. Lenka se stala automatickou součástí projektu a mimo nápady a práci dodává hlavně energii. Název LOSOS se zrodil z myšlenky, že losos je ryba, která se
na své životní pouti musí zorientovat i v neznámých vodách, stejně tak jako rodiny cizinců, kteří chtějí najít svůj
domov v Čechách. Díky Iloně Čižinské, která má u nás na
starosti propagaci, dává všechno dohromady a dotahuje
naše nápady, máme zase logo a letáčky.
Co od kroužku očekáváš?
Doufám, že se nám podaří rozjet další pravidelný kroužek, kde bude prostor pro setkávání všech maminek bez
ohledu na věk dítěte, rodný jazyk a jiné možné překážky.
Chtěla bych, aby kroužek byl hlavně přátelský, a moc se
těším na zkušenosti a starosti ostatních maminek, hlavně
na jiné pohledy na výchovu a péči o děti. Mám zkušenost,
že se často něčím trápíme, třeba aby naše miminko mělo
nožičky dobře zabalené v teplíčku, a pak zjistíme, že v jiné
části světa jsou ledové nožky běžné a děti o to víc nestonají. Těším se také na nová přátelství napříč národnostmi.

Jak bude kroužek vypadat?
Kroužek by měl vypadat podobně jako naše ostatní
kroužky v Rybičce. Nejdřív se přivítáme, představíme nějakou písničkou, potom budeme s dětmi zpívat a tancovat,
zahrajeme nějaké to divadélko, vyrobíme si něco hezkého.
Děti si pak necháme hrát v herně a nad čajem a buchtou
probereme nějaké to mateřské téma. Jestli někdo bude
potřebovat poradit, s čím můžeme, s tím pomůžeme.
Co má kroužek přinést maminkám?
Pro maminky s malými dětmi by měl být kroužek místo, kde společně s ostatními tvoří pro své ratolesti nějakou zábavu, setkají a popovídají si s ostatními maminkami v okolí, děti si spolu pohrají, s někým se seznámí.
Kroužek je otevřený všem, kteří mají na starosti malé dítě
a mají dopoledne čas, uvítáme cizince i domorodce.
Jak je řečeno v našem logu – všichni plaveme v jednom akvárku, a tak se budeme snažit, aby každý rozuměl. Přijďte se o tom přesvědčit v pátek od 9.30 do MK
Rybička, první návštěva je zdarma, další za 50 Kč. Více
na www.klubrybicka.blog.cz nebo přímo u Zuzany Luftové na e-mailu zuzanaluft@seznam.cz nebo na telefonu
776 209 020. Předchozí rezervace není nutná.

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás

Umíte zachránit život?

DEN PRVNÍ POMOCI
sobota 26. března mezi 10.00 a 17.00 hod.
budova Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734
Vítáni jsou dospělí i děti
Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy

„PILATES“
S VĚROU

Jana Procházková

100 + 1 květina
malba

v úterý 19.00 – 20.00
a ve čtvrtek 19.00 – 20.00

Vernisáž> úterý 1/3 2011 v 18 hodin
Výstava> 1/3 – 31/3 2011

v tělocvičně ZŠ M. Alše

Hudební program: Jan Kotulán a Petr Korbelář
indická bambusová ﬂétna a klapkodastrová kytara

(vstup zadním vchodem)

Alšův kabinet, Úřad MČ Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

S sebou karimatku, over ball,
ponožky, ručník.
Vhodné pro všechny dívky a ženy,
pro začátečníky i pokročilé.

po, st:
út, čt:
pá:

Otevírací doba:
8.00 – 11.00 12.15 – 17.30
7.00 – 11.00 12.15 – 15.30
7.00 – 11.00 12.15 – 13.30

Další informace na: tel./fax: 220 921 218, gsm: 608 001 372
e-mail: kos001@email.cz www.proart.nafoceno.cz

HORIZONT VÁS ZVE
Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec, tel.: 233 101 421, 220 921 242, www.domovhorizont.cz
Ve středu 23. února od 15 hodin vystoupí v Horizontu zpěvák, jehož vystoupení u nás v loňském roce
se setkalo s nebývalým ohlasem – Richard Adam – populární zpěvák nestárnoucích tanečních písní.
Ve čtvrtek 10. března od 14 do 16 hodin zveme všechny tancechtivé (jak páry, tak jednotlivce) na
Taneční odpoledne, které se bude konat v Horizontu. Čeká Vás příjemná atmosféra s tancem, občerstvením a živou hudbou. Vstupné je dobrovolné. Co si vzít s sebou? Společenský oděv a chuť
tancovat. Těšíme se na Vás. Svou účast laskavě telefonicky nahlaste do konce února.
Ve středu 16. března od 15 hodin se koná cestopisná přednáška Jiřího Lehejčka spojená s promítáním:
Bajkal a okolí aneb transsibiřskou magistrálou k perle Sibiře.
Ve středu 30. března od 15 hodin se v Horizontu uskuteční beseda s policisty o tom, že opatnosti nikdy
nezbývá a jak reagovat, když už se do nesnází dostaneme. Po loňských zkušenostech v Horizontu nepochybujeme, že takové připomenutí nebude zbytečně promarněný čas.
Ve středu 6. dubna od 15 hodin navštíví Horizont známý hudebník a hudební pedagog
Pavel Jurkovič a bude povídat o svých „cestách k hudbě a s hudbou”
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.
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Festival
JEDEN SVĚT
na ČZU v Praze-Suchdole
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MASOPUST
v sobotu
5. března
od 14.00
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Pořadatelé připravují k promítání
devět ﬁlmů v průběhu tří dnů
(14. – 16. 3.) a to převážně
v odpoledních a večerních
hodinách.
Pro aktuální informace sledujte
www.praha-suchdol.cz.

Masopustní
průvody maškar:
• od Základní školy M. Alše
• od masny u Brandejsova nám.
• od samoobsluhy
na Suchdolské ulici
na Suchdolské náměstí
Pro další informace sledujte web městské části.

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, Mgr. D. Milotová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková,
Mgr. I. Tvarohová. Příspěvky a 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 15. 2. 2011. Náklad: 3400 výtisků

Uzávěrka inzerce
a příspěvků
do dalšího čísla
je 25. března 2011
www.praha-suchdol.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jazykové centrum

LOGOS

500 Kč za 10 týdnů!
Rodilí mluvčí
Suchdolské náměs/K Mírám 2
(zastávka: Internacionální)

www.logos-suchdol.cz

EDAAT, s. r. o. nabízí kompletní vedení účetnictví vč.
služeb daňového poradce. Více informací na economy.
edaat.cz, info@edaat.cz, nebo tel.: 608 962 025.
Nabídka práce – hledáme zdravotní sestru nebo fyzioterapeutku do ordinace s rozšířenou nabídkou
estetické medicíny – v Suchdole. Možnost ½ úvazku
nebo i formou OSVČ. Kontakt: mediciman@seznam.cz,
tel.: 220 920 416 nebo 739 016 305 (po, st, pá – dopoledne a ut, čt – odpoledne)
Nebytové prostory s výlohou na Brandejsově náměstí
k pronájmu – vhodné pro obchod, služby. Tel.: 732 658 070
Prodám nebo dlouhodobě pronajmu řadovou garáž
Na Vrchmezí – Praha-Suchdol. Levně. Tel: 605 767 354.

Nabídka volných skladových,
dílenských a kancelářských
prostor od 20 m2 do 300 m2,
v Praze 6 – Sedlci, areál Stavomontáží a. s., Kamýcká ul. 234.
Kontakt:
e-mail: cestm@cestm.com
tel. 602 470 706, 602 207 853

VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU

ZIMNÍ AKCE:

Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

Nové značkové alu sady

15“ od 8000 Kč
16“ od 9000 Kč

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

•PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
•PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A ALU DISKŮ
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)

Felicia 165/70/13T
• Barum Polaris 2– 850 Kč • Fulda Montero 3 – 1050 Kč
Fabia 165/70/14T
• Barum Polaris 2 – 1050 Kč • Fulda Montero 3 – 1250 Kč
Octavia I, II 195/65/15T
• Barum Polaris 2 – 1290 Kč • Sava Eskimo S3 – 1390 Kč
• Fulda Montero 3 – 1490 Kč
Octavia, Superb 205/55/16 T
• Barum Polaris 2 – 1890 Kč • Sava Eskimo S3 – 2600 Kč
• Fulda Montero 3 – 2250 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu u nás likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice
(jsme 500 m za kruh. objezdem u Lidlu Horoměřice –
směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241)

tel.: 777 136 386, 602 386 136
e-mail: matejka.petr@email.cz www.pm-pneuservis.cz
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Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.
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ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
MIROSLAV DVOŘÁK
PROVÁDÍM: OBKLADY, DLAŽBY, OMÍTKY,
ZATEPLENÍ FASÁD, REKONSTRUKCE
BYTŮ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ,
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE A. J.
Kontakt:
Miroslav Dvořák, Osvobození 18, P -6, Suchdol
tel.: 608 537 820, e-mail: zednictví-dvorak@seznam.cz
LISTY
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POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ

Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87
tel.: 220 920 525, 777 196 035
e-mail: molacektom@seznam.cz

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,-






   

-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

MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
MUDr. Svatava Sinecká a MUDr. Irena Červená
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol

OZNAMUJE MOŽNOST REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ
(VZP, OZP, VoZP, ZPMV).
Objednání předem na tel. 606 393 409.
Vysoká odbornost, krátké objednací termíny,
využití laserové terapie, šetrné bělení zubů laserem.
Další informace též na dental.edaat.cz (záložka „stomatologie“).
www.praha-suchdol.cz
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Praha 6 – Suchdol: 5 prodaných RD v roce 2010 – V loňském
roce 2010 naše realitní kancelář mimo jiné zrealizovala prodej
5 rodinných domů, prodej a pronájem bytů v městské části
Prahy 6 – Suchdol, která je naší prestižní lokalitou. I přes
poměrně stagnující trh nemovitostí a nemalou konkurenci
jiných RK se nám podařilo v této vyhledávané lokalitě
prodat nejvíce nemovitostí a to za maximální tržní cenu,
k plné spokojenosti majitelů. Tato výsledná kupní cena byla
realizovaná v rámci dohody s prodávajícím a nebylo ji potřeba
snižovat pod domluvený limit. Pokud máte i Vy zájem prodat,
nebo pronajmout svoji nemovitost za maximální prodejní
cenu, obraťte se naše vyškolené makléře. Máme reálné
výsledky. Specializujeme se na Prahu 6 a okolí.

Byt 2 + kk/T, 43 m2, P6 – Suchdolské nám.

Prodej bytu 2 + 1, 56 m2, OV, P6 – Dejvice

Byt v novostavbě s terasou 11 m2 ve 4. p. s výtahem,
orient. na JV s výhledem do zahrady, částečně zařízený,
sam. plyn. kotel, rohová linka. K bytu dále náleží komora
na chodbě a park. místo v podzemních garážích.

Cihlový byt ve 2. p., v chodbě bytu jsou vestav. skříně, WC,
koupelna s vanou, kuchyňská linka. Byt je v dobrém, udržovaném stavu (plast. okna, nové rozvody vody a stoupačky). Byt je volný ihned, lze ﬁnancovat hypotékou.

Cena: 13.000 Kč vč. poplatků

Cena: 3.300.000 Kč

603 783 877

603 783 877
2

Byt 2 + kk/B + park. stání, P6 – Suchdol

Byt 3 + 1/B, OV, 80 m , P6 – Bubeneč

Světlý byt v 1. p., novostavba s výtahem, kompletně
zařízený. Ložnice se šatnou a úložným prostorem. Koupelna s WC. K bytu náleží park. stání v podzem. garážích.
Poplatky 3.000 Kč/měs.

Prostorný byt k rek., v 5. p. s výtahem. Kuchyně s jídelním
koutem a výstupem na balkon, 3 pok., chodba, sam. WC,
koupelna s vanou. K užívání společná zahrada za domem.
Nové rozvody včetně bytu, nová střecha z r. 2005.

Cena: 3.495.000 Kč

Cena: 3.790.000 Kč

603 783 877

603 509 747

RD 4 + 1/terasa, P6 – Nebušice

RD 4 + 1/terasa, P6 – Nebušice

Nabízíme podsklepený RD na rohové parcele 766 m2,
2 zděné garáže. Podkroví vhodné k vestavbě. Dům potřebuje dodělat pouze venkovní fasádu, jinak je ihned
k užívání a plně obyvatelný. Napojeno na veškeré IS

Nabízíme podsklepený RD (4 místnosti). Ve zvýšeném
přízemí je byt 2 + 1 po rekonstrukci. V podkroví další
byt před rekonstrukcí. Celý dům prošel částečnou rek.:
elektro, voda, odpady, topení. Garáž, zahrada.

Cena: 8.460.000 Kč

Cena: 8.900.000 Kč

Kompletní nabídka na:

Tel.: 733 155 156

Realitní Centrum Bohemia s.r.o., Vítězné náměstí 2,
160 00 Praha 6, vchod z Dejvické pasáže, 2.patro

603 783 877

~

Restaurace

Starodvorská 13,
Praha 6 - Lysolaje

Slunecnice

603 509 747

~

www.rcb.cz

Otevreno

úterý - neděle
11-22 hodin

Dovolujeme si vás pozvat
do nov otevené restaurace,
kde mžete ochutnat
speciality z mexické, ecké
a eské kuchyn.
rezervace: +420 220 941 209
www.restauraceslunecnice.cz

20
labut_0111.indd 20

SUCHDOLSKÉ

LISTY

1/2011

11.2.2011 3:35:23

