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Ve čtvrtek 26. ledna jsme slavnostně otevřeli nové prostory v mateřské
škole Gagarinova. V posledním adventním týdnu loňského roku, který řada z nás prožívala v dojetí, vděčnosti a rozjímáním nad tím, co nám
zanechal a co pro nás znamenal zesnulý prezident Václav Havel. Až nyní jsem si vlastně uvědomil, jak silně mě ovlivnila jeho slova, která nám
sděloval v Hovorech z Lán: „Jak vypadá či bude vypadat svět kolem nás,
jak se nám žije či bude žít, záleží na
každém z nás“. V pátek 23. prosince
když jsem na pozadí monitoru počítače sledoval smuteční rozloučení na
Pražském hradě, „vyskočila“ na mě
datová zpráva s kolaudačním souhlasem s užíváním nových prostor
v mateřské škole Gagarinova. Stal se
zázrak, školka byla postavena ze necelých šest měsíců. My křesťané věří-

me, že zázraky se dějí, ale bez odpracování stovek či spíše tisíců hodin
několika desítek či stovek lidí na přípravě a realizaci by tyto krásné prostory pro padesát dětí nevznikly.
Pokusím se nyní některé připomenout a jmenovitě jim tím poděkovat.
Začnu Václavem Čížkem, bývalým
starostou, po kterém jsem nastoupil.
Za jeho vedení suchdolské radnice
bylo v září 2005 rozhodnuto o vypracování prověřovací studie u ateliéru
Lang & Špinar a pak v květnu 2006
byla vypsána architektonická soutěž. Ze čtyř oslovených ateliérů byly předloženy dva návrhy, byly také
uděleny dvě druhé ceny a z variantních návrhů bylo vybráno řešení od
ak. arch. Tomáše Turka, které šetřilo
volné pozemky v areálu školky.
Dokončení na str. 4
Více k tématu na str. 16–18
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z radnice
Z jednání zastupitelstva

Z jednání rady

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 7. a 8. zasedání ve dnech
1. prosince 2011 a 19. ledna 2012:
schválilo následující priority čerpání z Fondu rezerv a rozvoje pro
rozpočet MČ Praha-Suchdol ve výši 5 200 000 Kč:
1) Projekty (rekonstrukce budovy ÚMČ – I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba a rekonstrukce střechy) + další projektová
činnost 300 000 Kč;
2) MŠ Gagarinova, úprava venkovních prostor – hřiště
600 000 Kč;
3) Výtah v budově radnice
1 500 000 Kč;
4) Opravy komunikací
1 000 000 Kč;
5) Horizont – podpora sociálních
služeb 390 000 Kč;
6) Podpora pedagogů a vychovatelů škol 500 000 Kč;
7) Programy podpory vzdělávání,
zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ
300 000 Kč;
8) Péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň 610 000 Kč.
schválilo rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012 s objemem příjmů
ve výši 35 167 tis. Kč, s objemem
výdajů ve výši 40 341 tis. Kč a s ﬁnancováním ve výši 5 174 tis. Kč.
vzalo na vědomí rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na léta
2013–2014.
schválilo prodej pozemků parc.
č. 1225/1 o výměře 402 m2, pozemku 1225/2 o výměře 98 m2 se
stavbou na pozemku umístěnou,
vše k. ú. Suchdol, výhradně zájemci, který podal nejvyší nabídku, za
cenu 6 458 400 Kč za všechny prodávané nemovitosti, za následujících podmínek:
a) kupní smlouva bude podepsána do 45 dnů od schválení prodeje;
b) kupní cena bude uhrazena do
30 dnů od podpisu smlouvy.
schválilo převedení ﬁnančních prostředků ve výši 3,8 mil. Kč z běžného
účtu do Fondu rezerv a rozvoje MČ
Praha-Suchdol na základě posunutí plánovaných akcí a nečerpání prostředků určených na akci zateplení
domů ul. Kamýcká z běžného účtu.

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 2. listopadu 2011
do 25. ledna 2012 projednala kromě jiného následující body:
vyhlásila záměr na pronájem části zdi zastávky MHD na Brandejsově náměstí o ploše 6,4 m2, umístěné na pozemku parc. č. 2296/2,
k. ú. Suchdol, za účelem nekomerční inzerce kulturních, sportovních,
veřejně prospěšných a společenských akcí za následujících podmínek: pronájem na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce, cena
za pronájem činí 10 000 Kč za m2
a rok, přednostní pronájem ﬁrmě
Placard, s. r. o.
schválila zadávací podmínky pro
zakázku malého rozsahu – „Nástavba družiny ZŠ M. Alše – II. etapa“
a schválila kriteria pro hodnocení
nabídek: výše nabídkové ceny bez
DPH s váhou důležitosti 95 %, délka výstavby v týdnech s váhou důležitosti 5 %.
vyhověla žádosti ČZU o vyjádření
k podkladu pro územní řízení „Přestavba demonstrační a pokusné
stáje“. Rada vzhledem k tomu, že
se jedná o drobné přístavby v areálu university, které se nedotýkají
obytné zástavby, nemá připomínky
k navrhované stavbě.
schválila po úpravách dodatek č. 1 smlouvy č. 049/2011
s Ing. Doubkem týkající se rozšíření kontrolní činnosti investora na
stavbě nástavby MŠ Gagarinova,
navýšení frekvence kontrol na 5x
týdně a navýšení plateb za navýšenou činnost o 33 000 Kč bez DPH.
schválila po úpravách dodatek
č. 2 smlouvy č. 051/2011 s TOSTAV,
s. r. o., kterým se doplňuje předmět díla, upřesňují se části díla,
doplňuje se vzhledem k upřesnění
dodávky změna ceny (snížení) na
14 927 480 Kč včetně DPH.
vzala na vědomí zprávu penzionu pro seniory Horizont o průzkumu spokojenosti klientů.
vyjádřila souhlas s výzvou ke změně statutu, kterou by se znovu obnovil sněm starostů městských částí hl. m. Prahy jako zvláštní orgán
hl. m. Prahy. Rada doporučila zastupitelstvu uvedenou výzvu projednat.
uložila starostovi, aby požádal ﬁrmu ELTODO o vybudování veřejné-
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ho osvětlení podél chodníku v Kamýcké ulici.
vzala na vědomí nesouhlas občanů s projektem rekonstrukce a přestavby Brandejsova statku a doporučila projednat připomínky občanů s investorem.
po provedeném výběrovém řízení (zakázka malého rozsahu) vybrala zhotovitele rekonstrukce kotelen
v MŠ Gagarinova – ﬁrmu Ing. Jaroslav Hoffman, cena dodávky
268 908 Kč včetně DPH.
schválila provedení následujících
prací ﬁrmou Svoboda: ul. K Roztokům – propad kanalizační šachty, Trojanův mlýn (lesní úsek včetně úprav na odvod dešťové vody),
ul. Havraní (srovnání a úprava povrchu asfaltovým recyklátem), ul. Suchdolská (chodník podél sběrných
surovin), ul. K Drsnici/Na Vrchmezí (srovnání a úprava povrchu asfaltovým recyklátem), ul. Kamýcká /
U Kruhovky (chodník v zeleni podél
Kamýcké, k zastávce bus MHD 107),
úpravy a dokončení cyklodráhy, cena dodávky 78 336 Kč včetně DPH.
Rada neprovedla výběr z více nabídek, protože ﬁrma Svoboda poskytla
výraznou slevu z celkové ceny prací,
která by činila 615 280 Kč bez DPH.
schválila dar v plné výši 3 200 Kč
26 pedagogům a vychovatelům ZŠ
M. Alše, 3 pedagogům ZŠ M. Alše,
kteří nemají celý úvazek, dar v poměrné výši k celému úvazku (celý
úvazek činí 21 hodin týdně); v plné
výši 3 200 Kč 8 pedagogům MŠ Gagarinova a 6 pedagogům MŠ K Roztokům.
poděkovala za organizaci zahájení
XI. Suchdolského betléma: o. s. Betlém, Základní škole M. Alše, zejména pěveckému sboru, Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole,
a městské policii.
na základě žádosti o. s. Pražské
matky Rada souhlasila se zveřejněním informace o spuštění on-line
mapového portálu Chodci sobě.
vyjádřila souhlas, aby se MČ Praha-Suchdol připojila k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu dne 10. března
2012.
schválila navýšení příspěvku MS
Gagarinova ve výši 28 200 Kč na
výplaty mimořádných odměn pro
nepedagogické pracovnice MŠ Ga-
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z radnice
garinova za zvýšené pracovní nároky po dobu provádění stavby „Nástavba MŠ Gagarinova“.
vyjádřila souhlas s opravami zjištěných rozdílů v podlahových plochách v nájemních smlouvách
v BD 928, 929, 930 nejpozději do
31 3. 2012. Rada požaduje přeměření podlahových ploch zbývajících
bytů v BD 928, 929, 930 včetně
sklepů a lodžií do 20. ledna 2012.
vyjádřila souhlas se zjišťováním
a stanovením množství odváděných
splaškových vod na základě údajů
fakturačních vodoměrů PVK, a. s.,
pro všechny odběratele napojené
do splaškové kanalizace v majetku
městské části provozované 1. Vodohospodářskou společností, s. r. o.,
Rada městské části požaduje zajistit
ze strany provozovatele 1. Vodohospodářské společnosti, s. r. o.:
 účtování stočného podle fakturačních vodoměrů studené
vody pro rok 2012 a následující;
 informování dotčených obyvatel o změnách v účtování služeb;
 nezbytnou úpravu smluvních
vztahů mezi odběrateli a 1.
Vodohospodářskou
společnost, s. r. o.
konstatovala, že ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Nástavba družiny ZŠ M. Alše“ bylo podáno
30 regulérních nabídek, jedna nabídka byla podána po termínu.
schválila plnou moc pro advokáta Mgr. Vítězslava Dohnala k zastupování ve věci podání návrhu
na zrušení opatření obecné povahy – rozhodnutí o stavební uzávěře
zn. 123033/97 ze dne 23. 4. 1997
a k zastupování v celém řízení
o tomto návrhu a souhlasí s podáním žaloby v uvedené věci.
vzala na vědomí inspekční zprávu
z inspekční činnosti v MŠ K Roztokům a ocenila práci paní ředitelky.
vzala na vědomí, že byl akceptován projekt EU, program Interreg,
EPTA – Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy
jako klíčový faktor udržitelné dopravy: „good practices“ (vzorová řešení
identiﬁkace a zajištění). Projekt spočívá ve spolupráci 11 měst a regionů v EU, příjem dotace z EU fondů
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je cca 100 tisíc EUR při 15% koﬁnancování z rozpočtu městské části.
vzala na vědomí Oznámení o společném jednání o návrzích celoměstsky významných změn III.
Územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy včetně vyhodnocení
vlivů vybraných změn na udržitelný
rozvoj území.
vzala na vědomí rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
a požádala Ing. Kalibu, aby podal
odvolání k uvedenému rozhodnutí.
vzala na vědomí oznámení Letiště Praha, a. s., o provádění inventarizace objektů na území MČ PrahaSuchdol.
vzala na vědomí zápis ze členské schůze Zájmového sdružení
právnických osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně dne
7. 12. 2011.
vzala na vědomí, že ﬁrma REMA, která zajišťuje svoz a další využití odevzdaných elektrospotřebičů, nemá vzhledem k poškozování
kontejneru a odcizování částí elektrospotřebičů nadále zájem o umístění kontejneru na drobné elektrospotřebiče na stanovišti kontejnerů
na Suchdolské ulici.
na základě provedeného průzkumu cen vybrala pro provedení stavby “Prodloužení veřejné kanalizace
v ulici Stehlíkova“ ﬁrmu Walco CZ,
spol. s r. o., cena díla 599 820 Kč
včetně DPH.
na základě návrhu předloženého
mateřskými školami zřizovanými MČ
Praha-Suchdol v souvislosti s platností vyhlášky č. 463/2011 o školním stravování schválila rada od
1. 1. 2012 úpravu plateb za stravné
dětí ve zřizovaných mateřských školkách následovně: pro věk 3–6 let:
přesnídávka 8 Kč, oběd 20 Kč, svačina 7 Kč, celkem 35 Kč; pro věk 7–10
let: přesnídávka 9 Kč, oběd 22 Kč,
svačina 7 Kč, celkem 38 Kč.
souhlasila s opravou retardérů
na křižovatce s ul. Internacionální, s úpravou spočívající ve zvýšení
bezpečnosti na přechodu u ul. Stehlíkova, umístěním semaforu řízeného rychlostí vozidel na ul. Kamýcká směrem od Statenic a úsekovým
měřením rychlosti. Rada uložila starostovi projednat navrhovaná opatření s TSK.

vyslechla od ředitelky ZŠ M. Alše Mgr. Petry Levé a její zástupkyně
Mgr. Ivety Hybnerové zprávu o proběhlých akcích a vzdělávání ve škole za I. pololetí. Při zápisu do 1. třídy, který proběhl 23. a 24. ledna se
přihlásilo 56 dětí, z toho asi u 7 dětí zvažují rodiče odložit nástup do
1. třídy o 1 rok; 6. února proběhne
ještě náhradní zápis. Byla též diskutována situace v družině, kde nedostačuje kapacita 120 míst, nemohou být přijímány děti ze 4. ročníku. Částečně tuto situaci v družině
pomáhá řešit knihovna, kam děti po skončení školy mohou docházet. S vedením školy byla též diskutována otázka případného konﬂiktu
zájmů, kdy paní ředitelka je statutárním zástupcem školy a současně občanského sdružení Šestikráska, které si od školy najímá prostory a pro školu organizuje za úplatu
od rodičů kroužky. O. s. Šestikráska úspěšně a bez problémů působí již více než deset let při ZŠ na
nám. Svobody. Paní ředitelka přislíbila, že předloží řešení této situace
do června 2012.
projednala způsob nakládání se
zařizovacími předměty v bytech ve
správě MČ Praha-Suchdol z legislativního hlediska. Rada bude v projednávání problematiky pokračovat.
vzala na vědomí žádost společnosti PALARIAN, s. r. o., o ukončení nájemní smlouvy č. 19/2012
na pronájem prodejního pavilonu na pozemku parc. č. 1225/3,
k. ú. Suchdol a části pozemku
parc. č. 1225/1 dohodou ke dni
31. 1. 2012 a dále žádost o splátkový kalendář na nedoplatek nájemného ve výši 75 805 Kč. Rada
projedná žádost po sjednání podmínek splacení dluhu.
schválila předloženou mandátní smlouvu č. 002/2012 o poskytování právní pomoci s Mgr. Vítězslavem Dohnalem týkající se právních
služeb při přípravě a realizaci projektu Suchdol-Vistas.
vzala na vědomí opatření ke zlepšení provozu linky 359 spočívající
v doplnění značení a úpravu zeleně.
vzala na vědomí sdělení ZAVOS,
s. r. o., že stavba kanalizace a plynu
v ul. Pod Rybníčkem, V Ořeší a Starosuchdolská bude zahájena v jarních měsících roku 2012.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Nástavba mateřské školy je dokončena
Dokončení ze str. 1
Návrh umístil prostory pro dvě nová oddělení do nosné ocelové konstrukce nad budovu technického
pavilonu.
Příprava projektové dokumentace
nebyla od začátku jednoduchá. Nejprve vybraný dodavatel Ing. Jan Kolář – ISKO od smlouvy odstoupil, protože byl v době stavebního boomu
v roce 2007 zavalen zajímavějšími
projekty. Přípravu po něm jako hlavní projektant převzal Ing. Aleš Moudrý. Vydání územního rozhodnutí bylo
napadeno odvoláním. Ovšem magistrátní odvolací orgán námitky zamítl a potvrdil tak umístění stavby. Tím
také potvrdil, že stavba neomezuje vlastníky sousedních nemovitostí
a ani jim nezpůsobuje nenahraditelnou újmu. Bohužel vydané stavební
povolení bylo kvůli formálním nedostatkům v projektové dokumentaci
na základě odvolání zrušeno. Následně přistoupila městská část k získání povolení stavět formou certiﬁkace
projektové dokumentace autorizovaným inspektorem. Certiﬁkát vydal
v červnu loňského roku Ing. arch.
Igor Dřevíkovský.
Výběr dodavatele stavby musel
být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tedy formou
veřejné soutěže. V tomto městské
části pomáhali pánové Ing. Vladimír
Klatovský a jeho kolega Ing. Karel
Bursa ze společnost ISES z Dejvic.
Soutěž na zakázku „Nástavba
technického pavilonu MŠ Gagarinova“ vyhrála chomutovská společnost
TOSTAV, kterou vedou otec František Tomášek a syn Ing. Pavel Tomášek. Přestože investor a dodavatel mívají na průběh stavby rozdílný
pohled, stavba v obdivuhodně krátkém čase dospěla do konce a s dodavatelem jsme se dohodli ve všech
sporných otázkách. Vzhledem k tomu, že městská část řádně dodržela
všechny ﬁnanční závazky vycházející ze smlouvy o dílo, předpokláme,
že budou řádně vypořádáni i všichni
ti, kteří se na stavbě podíleli.
Bezpečnost stavby měl na starosti
koordinátor BOZP Ing. Zdeněk Hradecký. Řádný průběh stavby kontroloval a technický dozor investora
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prováděl Ing. Jaromír Doubek. Díky
němu byla odevzdána stavba v očekávané kvalitě bez zásadních vad,
když pomineme rovinnost montované dřevěné podlahy v obou třídách. Odstranění této vady proběhne o letních prázdninách.
Na naší radnici se přípravou
stavby zabýval nejprve Ing. Vladimír Ludvík, vloni štafetu převzal
Ing. Čestmír Mudruňka, který stavbě věnoval desítky hodin. Velké
poděkování patří mému zástupci,
Ing. Václavu Vikovi, za celkovou koordinaci jednotlivých kroků během
přípravy a při provádění stavby.
Stavba probíhala za provozu školky a za provozu ostatních subjektů,
které užívají prostory technického
pavilonu: ordinace paní doktorky Šmakalové, Domu dětí a mládeže, školní kuchyně. Ti všichni a jejich klienti museli strpět omezení
v pohybu na staveništi, hluk, prach
a v posledních měsících i velké
množství bláta.
Ještě je důležité připomenout ﬁnanční stránku projektu. Na základě
výběru zhotovitele byly loni v červnu předpokládány náklady na akci
ve výši 16,5 mil. Kč. Realizace stavby mohla proběhnout jen díky základní dotaci ve výši 4,875 mil. Kč,
kterou v roce 2010 obdržela městská část od hlavního města po třech
letech, během kterých nebyly naše
žádosti opakovaně vyslyšeny.
K tomu vyčlenila městská část ze
svých rezerv 5 mil. Kč, ale stále dalších více než 5 mil. Kč chybělo. Proto
jsme se opět obrátili na hlavní město, které v loňském roce rozdělovalo 500 mil. Kč ze své rezervy především na stavby ve školství. Zde nám
dokonce dvakrát pomáhala získat
dotaci paní poslankyně a zastupitelka Mgr. Marta Semeleová; loni v září, nám při druhém pokusu o získání
alespoň 2,5 mil. Kč chyběl v zastupitelstvu hl. města jen jeden hlas.
Chybějící peníze na stavbu pak
městská část získala přijetím úvěru ve výši 5,4 mil. Kč od Československé obchodní banky. Úvěr bude
městská část splácet tři roky, pakliže jej nesplatí dříve. Po ukončení
stavby je nyní možné konstatovat,
SUCHDOLSKÉ
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že celkové náklady 15,230 mil. Kč.
jsou o 320 tisíc Kč nižší, než se loni
předpokládalo.
Nyní se vybavují nové prostory nábytkem, hračkami a učebními
pomůckami. Společně se školkou
jsme připravili ojedinělý internetový projekt na podporu „Pomozte
nám vybavit nové třídy v Mateřské
škole Gagarinova“ (http://skolka-suchdol.cybertest.cz), který běží
od začátku prosince a dárci a sponzoři poskytli školce prostředky na
nákup více jak 50 hraček a učebních pomůcek přes 100 tisíc korun.
Tuto akci podpořila paní Agáta Hanychová, která tuto školku zná od
svých dětských let.
Poděkování také patří všem zastupitelům a především členům
rad, kteří se od roku 2005 podíleli na spolurozhodování o přípravě
i realizaci stavby. Jmenovitě bych
chtěl připomenout členy rad Zdeňka Skálu, Luďka Pytlíčka, Jaroslava Lehoučku, Antonína Ptáčka, Evu
Stolařovou, Věru Štěpánkovou, Petra Hořejše, Lídu Knappovou a Karla
Kunu. Pochopitelně nebyli vyjmenováni všichni, kdo přispěli ke vzniku
těchto nových prostor. Všem jim ale
také patří velký dík.
Jsem rád, že městská část může nyní padesáti suchdolským rodinám pro jejich děti nabídnout
místo v městské školce. Ve většině
případů se jim tím výrazně usnadní
životní situace.
Bohužel, jak se ukázalo při mimořádném zápisu v lednu t. r., nebylo
nyní uspokojeno osm žadatelů. Na
ty by mělo vyjít místo od 1. září,
kdy se odchodem starších dětí do
základních škol uvolní v obou školkách přes 40 míst.
Mateřské škole Gagarinova, paní ředitelce Marcele Hanákové a všem učitelkám přeji padesát krásných nových
spokojených dětí a radostné užívání téměř 500 m2 plochy obou nových oddělení.
Petr Hejl,
starosta městské části
Více k tématu na str. 16–18
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Výstavba splaškové kanalizace na Starém Suchdole
Příprava výstavby splaškové kanalizace na Starém Suchdole pokračuje, byť velmi volným tempem.
Počátkem prosince loňského roku
byla uzavřena smlouva o dílo mezi
investorem, kterým je hlavní město, zastoupené Odborem městského investora, a realizační ﬁrmou
CETUS PLUS, a. s. Za hlavní město bude stavbu řídit společnost
ZAVOS, s. r. o. Na počátek února je naplánováno předání staveniště, samotná stavba ovšem začne až začátkem března, to bude
záležet především na vývoji počasí. Stavbu splaškové kanalizace ve
všech třech ulicích Starosuchdol-

ská, V Ořeší a Pod Rybníčkem není možné zahájit výkopem na začátku ulice a pak kvůli špatnému
počasí ji nechat na několik týdnů
uzavřenou, protože dvě z nich jsou
prakticky slepé a třetí je důležitou
propojkou.
Těsně v závěsu za stavbou splaškové kanalizace bude provádět aciová společnost Prockert & Hynek,
výstavbu středotlakého plynovodu, investorem této výstavby je
Pražská plynárenská, a. s.
Kanalizační a plynovodní přípojky se budou pokládat až na hranici pozemků. Kanalizační přípojky budou zavíčkovány na hranici

nebo zakončeny v revizní šachtě
umístěné na pozemku připojené
nemovitosti. Plynovodní přípojky
budu zakončeny uzávěrem v nikách. Revizní šachtu a i niku musí
na své náklady vybudovat jednotliví majitelé nemovitostí. Během
února proběhne u jednotlivých nemovitostí upřesnění místa zakončení přípojek. Výstavba plynovodu
ve svém důsledku přispěje ke zlepšení ovzduší na Starém Suchdole,
které v době podzimních inverzí
nebývá čisté.
Čestmír Mudruňka

Rozpočet městské části
na rok 2012
Ve čtvrtek 19. ledna schválilo naše zastupitelstvo rozpočet městské části na letošní rok. Rozpočet
je po započtení dotace z rezervního fondu ve výši 5,2 mil. Kč vyrovnaný a tvoří jej příjmy a výdaji ve výši 45,7 mil. Kč.
Základními zdroji rozpočtu jsou:
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 15,9 mil. Kč;
daň z nemovitosti ve výši
3,2 mil. Kč;
dotace z fondu rozvoje rezerv.
MČ ve výši 5,20 mil. Kč (viz
priority);
dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši
3,35 mil. Kč
Hlavními výdaji rozpočtu jsou
kapitálové výdaje ve výši
14,7 mil. Kč;
školství ve výši 7,4 mil. Kč
provoz městské části ve výši
12,9 mil. Kč;
opravy komunikací ve výši
2,5 mil. Kč
Nejvyšší investicí, kterou na letošní rok městská část plánuje, je
zateplení bytových domů v ulici
U Kruhovky čp. 940, 941 a 942, 942
včetně opravy střechy na jednom
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domě ve výši 5,9 mil. Kč. Z části
se jedná o odloženou investici z roku 2011, která neproběhla z důvodu nenastoupení vybrané ﬁrmy na
akci zateplení domu č. p. 942, 943
a opravu střechy.
Dále nás čeká doﬁnancování akce
„Nástavba MŠ Gagarinova – zvýšení kapacity školky o 50 míst “ ve
výši 1,2 mil. Kč, jedná se o zádržné ve výši 5 %, které bude vyplaceno do 30 dnů od odstranění všech
vad a nedodělků a 3 %, které bude
vyplaceno do 12 měsíců od dokončení stavby. Protože stavba skončila těsně před koncem roku a v minulém roce neproběhla závěrečná
fakturace, bylo třeba do letošního rozpočtu převést nevyčerpané
prostředky z loňského roku ve výši 940 tisíc Kč a dále bude závěrečná faktura ve výši 1,64 mil. Kč
uhrazena z úvěru u ČSOB. V letošním roce bude také splacena první
část tříletého úvěru u ČSOB ve výši 1,8 mil. Kč.
Dále jsou v rozpočtu vyčleněny
prostředky ve výši 300 tisíc Kč na
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce kotelen v bytových domech v majetku městské

části a na výstavbu výtahu v budově radnice.
Rozpočet také vyčlenil 1,5 mil. Kč
na vybudování výtahu v budově radnice, protože ta nesplňuje předpisy pro bezbariérový přístup do
veřejných budov. Radě starších občanů tak znesnadňuje či neumožňuje účastnit se kulturně-společenských akcí, které se konají ve velké
zasedací místnosti radnice (jiný sál
MČ nemá k dispozici), či návštěvu
úřadu a vyřízení úřední agendy.
V brzkých jarních měsících by
měla proběhnout výstavba asi
50 metrů veřejné kanalizace v ulici
Stehlíkova a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v mateřské škole Gagarinova ve výši 1 mil. Kč, zde
se také jedná o odloženou investici z roku 2011, kdy nebylo možné provádět výkopové práce v době výstavby nových oddělení v MŠ
Gagarinova.
Podrobný položkový rozpočet je
samozřejmě dostupný na webových stránkách městské části
www.praha-suchdol.cz

www.praha-suchdol.cz
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Až se jaro zeptá…
S ohledem na probíhající dobu vegetačního klidu bych chtěl majitelům
pozemků, které sousedí s veřejnými
komunikacemi (chodníky i vozovkami), připomenout, že je nyní vhodný
čas na případný řez většiny dřevin
– hlavně v místech, kde tyto mohou
omezovat průchod nebo průjezd,
zakrývat dopravní značení nebo třeba stínit lampy pouličního osvětlení. Těm, kteří takovou úpravu svých
dřevin již provedli, bych chtěl poděkovat, že dbají na bezpečnější pohyb na komunikacích a usnadňují
i jejich údržbu.
Zde bych chtěl zdůraznit povinnost majitele zeleně neprodleně odstraňovat znečištění ulice či jiného
veřejného prostranství, způsobené hlavně spadanými plody, listím
nebo jehličím, případně odpadem
z údržby této zeleně.
NOVÁ MOŽNOST ODKLÁDÁNÍ
DROBNÉHO ELEKTROODPADU
Určitě si někteří z vás už všimli, že
zatím jedno stanoviště „barevných“
kontejnerů na tříděný odpad (u křižovatky K Horoměřicům/Vysokoškolská)
získalo ke stávajícím barvám další,
tentokrát červenou. Jedná se o kontejner na sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů, umístěný
na základě spolupráce Magistrátu
hl. m. Prahy a společnosti Asekol. Je
určen na odkládání baterií a většiny
menších elektrospotřebičů – rádia,
přehrávače a rekordéry, počítačové
vybavení, telefony, kuchyňské spotřebiče, elektrické nářadí a hračky –
zjednodušeně těch, které se vejdou
do vhozového otvoru a vhození přečkají ve stavu, umožňujícím jejich
další zpracování. Nevhazujte prosím
televizory, monitory a další předměty, při jejichž rozbití hrozí únik nebezpečných látek (např. zářivky,
úsporné žárovky, autobaterie). Tato
a všechna velká elektrozařízení (ledničky, pračky) odevzdávejte nejlépe
ve sběrném dvoře v Dejvicích v Proboštské ulici, nebo v elektroprodejnách a servisech, které také často
při nákupu nového spotřebiče nabízejí odvoz a likvidaci toho starého.
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Pokud to bude možné, pokusíme
se získat pro naši městskou část tyto kontejnery i na další místa. Takže TŘIĎTE ODPAD – čím více se ho
podaří recyklovat, tím lépe pro nás
všechny.
NEJEN „JARNÍ“ ÚKLID
Součástí nejen jarního úklidu je také
likvidace vzniklých odpadů. Podobně jako v minulém roce se v rámci
možností snažíme nabídnout cesty,
jak s nimi odpovídajícím způsobem
naložit. Tomu napomáhá v hlavním
městě Praze celoplošný komplexní
systém třídění komunálního odpadu, který z vlastních prostředků doplňuje městská část.
Ale protože počty přidělených kontejnerů i ﬁnanční prostředky MČ na
tyto účely jsou značně omezené, žádáme všechny, aby maximálně využívali nejbližší Sběrný dvůr Pražských
služeb v Proboštské ulici v Dejvicích, který je otevřen každý pracovní den 8.30–18.00, v sobotu 8.30–
15.00, a kde lze bezplatně odevzdat
téměř všechny druhy odpadů (bližší
info na tel. 284 098 906).
OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
NA ODPAD OD 3. DUBNA
V úterý 3. dubna 2012 od 16 hodin
bude na stanovišti kontejnerů s dohledem (zahrada na ulici Suchdolská, zhruba v polovině mezi Internacionální ulicí a základní školou)
obnoven letní provoz (duben až říjen). Zde mohou občané MČ Praha-Suchdol (NE ﬁrmy a podnikatelé) v omezeném množství odkládat
SUCHDOLSKÉ
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objemný odpad (nábytek, koberce, lino, sportovní náčiní, umyvadla,
WC mísy apod), bioodpad, a drobné
elektrospotřebiče. Nelze odkládat
velké „bílé elektro“ (pračky, lednice)
a nebezpečné odpady – ty patří do
Sběrného dvora v Proboštské ulici
(drobný nebezpečný odpad lze ještě
odevzdat při mobilním sběru). Otevřeno bude stejně jako v minulém
roce každé úterý a čtvrtek od 16 do
18 hodin a vždy první sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin.
LIKVIDACE VĚTVÍ Z PROŘEZU
STROMŮ 7.–15. 4. 2012
Stejně jako v loňském roce je pro shromáždění větví určeno 5 stanovišť:
Výhledské náměstí, za trafostanicí
Na Pasece, travnatá plocha vpravo
před křižovatkou Na Vrchmezí,
vedle Sběrných surovin, vpravo od
cesty na Sedlec
K Drsnici, vedle trafostanice u dětského hřiště
V Údolí, travnatá plocha u ořešáků
Na místa ukládejte větve z prořezů
stromů od soboty 7. dubna do neděle 15. dubna. Průměr větví maximálně 15 cm. Pro snadnější manipulaci a zpracování větve nekraťte
(neřežte na kratší části), dřevo musí být čisté bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěpkovač je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte
proto jiný rostliný materiál (trávu,
listí, nedřevité stonky – ty patří
do biokontejnerů). Odpad bude likvidován pomocí štěpkovače v následujícím týdnu, vzniklou štěpku
si mohou občané v případě zájmu
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Selský trh na Suchdole
letos poprvé ve čtvrtek
5. dubna 12–18 hodin

Odpady a úklid
přehledně –
kam, s čím a kdy:

Předpokládáme, že stejně jako v minulém
roce budou v dubnu, poprvé 5. dubna, zahájeny pravidelné Selské trhy. Místo i termín zůstává stejný jako v minulém roce,
tedy každý čtvrtek od 12 do 18 hodin na
Brandejsově náměstí.

Sběrný dvůr Pražských služeb,
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
pracovní den 8.30–18.00,
sobota 8.30–15.00, pro všechny
druhy odpadů

odebírat (vhodné do kompostu,
k mulčování záhonů a podobně).
DOBROVOLNÝ JARNÍ ÚKLID
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
VÍKEND 21.–22. DUBNA
Stejně jako v minulých letech vás zveme k účasti na jarním úklidu veřejných
prostranství o víkendu 21.–22. dubna, kterým každý může trochu pomoci jaru ve zkrášlování našeho okolí.
Obzvláště uvítáme, uklidíte-li chodník
přiléhající k vaší nemovitosti, po kterém třeba ani vy nechodíte a je znečišťován spadem listí a jehličí z vaší
zahrady. Igelitové pytle na odpad jsou
k vyzvednutí v budově ÚMČ v úředních dnech, II. patro, dveře č. 208.
Svoz pytlů bude probíhat průběžně.
Žádáme občany, aby pytle zanechali
na viditelných a přístupných místech,
případně nám sdělili, kde se odpad

nachází. Po dohodě je samozřejmě
možné zajistit odvoz uklizeného nepořádku i v jiném termínu.
BIOODPAD ZE ZAHRAD
A DOMÁCNOSTÍ
Pokud nechcete nebo nemůžete biologicky rozložitelný domácí odpad kompostovat sami, můžete si na „zbytky“
ze zahrad (listí, tráva, seno, plevel,
kořeny, větve, spadané ovoce) i z domácností (zbytky ovoce a zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec) pořídit tzv. kompostejner
o objemu 120 nebo 240 litrů. Svoz
je celoroční nebo sezónní (od 1. 4.
do 30. 11.) vždy jednou za 14 dní.
Další informace o podmínkách a objednání služby získáte na callcentru
Pražských služeb tel. 284 091 888,
e-mailem callcentrum@psas.cz nebo
na Úřadě MČ, tel. 222 361 425.

Stanoviště kontejnerů Suchdolská (VOK, BIO)
duben–říjen: úterý a čtvrtek
16.00–18.00, a první sobota v měsíci 9.00–12.00.
Likvidace větví z prořezu stromů
(štěpkování)
Výhledské náměstí, Na Pasece/
Na Vrchmezí, Suchdolská u Sběrných surovin, K Drsnici/K Roztokům, V Údolí, 7.–15. dubna
Dobrovolný jarní úklid veřejných
prostranství
víkend 21.–22. dubna, každý může přispět k lepšímu vzhledu obce
Kompostejnery, nádoby na biologicky rozložitelný odpad od Pražských služeb
placená služba na celoroční nebo
sezónní svoz bioodpadu z domácností

Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.: 222 361 425, 222 361 426, Milan Novotný, Renata
Gebrtová, Úřad městské části Praha-Suchdol.

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

středa 8. února
čtvrtek 15. března

14.30 – 17.00 hod.
8.00 – 11.00 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 dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s., a obecním
úřadem v Suchdole nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
– tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské ply-

pondělí 23. dubna
středa 30. května

nárenské, a. s., mohou bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4 vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu.
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
www.praha-suchdol.cz
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14.30 – 17.00 hod.
10.30 – 13.30 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 tel. 267 175 174
a 267 175 202
www.ppas.cz
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Co nového v knihovně
V minulém roce se v suchdolské
Místní veřejné knihovně uskutečnilo 128 akcí, navštívilo je téměř
dva a půl tisíce návštěvníků. Pozvali jsme Michala Viewegha, Jiřinu Šiklovou, Halinu Pawlowskou, Martina
Stropnického, Agátu Hanychovou,
Petru Braunovou, Zdeňka Susu, Jana Kantůrka, Alexandra Tomského,
Petru Procházkovou a Janu Hradilkovou, seniorům zazpíval známý
zpěvák Jiří Škvára. Pro všechny výtvarně nadané jsme pořádali kurzy
scrapbookingu a origami, zahájili
jsme kurzy jógy smíchu. Začátečníci
se mohli v knihovně naučit pracovat
s počítačem a internetem, kdo měl
zájem, poznal a vyzkoušel si čtečku
elektronických knih nebo si nahrál
knihy v elektronické podobě. Zvali
jsme vás na cestopisné besedy, promítání, výstavy, divadelní a hudební
představení.
Mnozí jste už vyzkoušeli výhody našeho on-line katalogu a přístupu do čtenářského konta. V loňském roce jsme obohatili náš knižní
fond o 910 nových titulů. Letos nabízíme všem možnost ovlivnit výběr
novinek – stačí napsat váš tip a poslat nám ho e-mailem, vzkazem na
naší webové stránce nebo pomocí
facebooku. Pokud konkrétní knihu
doporučí více než deset čtenářů, co
nejdříve ji zakoupíme.
A co pro vás chystáme na nejbližší měsíce?

28. února od 18 hodin
Všechno co chcete vědět o minulosti i současnosti naší archeologie

Zajímá vás, co se našlo při stavbě tunelu Blanka, jaké škody můžou způsobit amatérští hledači, co se nacházelo dříve ve vašem nejbližším okolí,
jaké jsou úspěchy českých egyptologů, jak byl objeven ztracený chrám
v Súdánu nebo cokoli jiného z oblasti archeologie?
Na vše vám odpoví ředitel Archeologického ústavu AV ČR PhDr. Luboš
Jiráň, CSc. V čele Archeologického
ústavu je od roku 2007, věnuje se
vědecké práci, publikuje, přednáší,
je jedním z autorů dosud nejrozsáhlejšího osmisvazkového díla Archeologie pravěkých Čech. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu,
rád jezdí na motorce.

9. března od 19 hodin
Adaptace Havlovy hry Audience

26. března od 18 hodin
Další setkání s jógou
smíchu.
30. března od 18 hodin
Noc s Andersenem
Již tradiční večer věnovaný čtení, na
který zveme malé i velké čtenáře. Patronkou letošní Noci s Andersenem
je spisovatelka Petra
Braunová, která bude
hostem v knihovně ve
21.00 hodin.
Ivana Tvarohová

NOC
S ANDERSENEM
zveme všechny děti i dospělé
na společné setkání s knížkami,
tentokrát za účasti spisovatelky Petry Braunové.

pátek 30. března od 18.00 hodin
8
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Poděkování
MUDr. Šmakalové
V rámci slavnostního otevření nástavby Mateřské
školy Gagarinova ve čtvrtek 26. ledna starosta
ing. Petr Hejl předal jménem občanů naší městské
části jako poděkování za
třicetiletou laskavou a obětavou péči o suchdolské
a sedlecké děti MUDr. Heleně Šmakalové květiny
a graﬁcký list na motivy
Mikoláše Alše od ak. mal.
Magdaleny Vovsové.
Paní doktorka Šmakalová
dojatě přiznala, že na Suchdole pracovala velmi ráda
a že za to vděčí dvěma generacím suchdolských dětí
a jejich rodičů.

Připravujeme další vítání občánků
Městská část plánuje v sobotu 21. dubna opět přivítat nové
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 trva-

lému 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

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním
čtvrtletí roku 2012 slaví významné životní jubileum
Rudolf Poledník Jan Kotík Drahomíra Hochová Vladimír Hynek
Olga Sekýtová
Jana Votavová
Václav Slabý
Jana Přibilová
Jaroslav Horáček Václav Přáda Jiří Molík Jana Lišková Bedřich
Šimek Oluše Sajdlová Jana Laštovková Zdeněk Micka Miloslav
Vašíček
Libuše Terynková
Věra Kočová
Milada Víšková
Marie
Loskotová Eva Rývorová Dvalibor Slavík Zdeněk Hamza Libuše
Kratochvílová
Václav Martínek
Radovan Papež
Jarmila Loudová
Jarmila Drahokoupilová Václav Krycner Jiří Pěnkava Markéta
Sobotková Jiřina Součková Olga Urbanová Jiřina Šlemrová Josef
Sukdolák Rudolf Marek
www.praha-suchdol.cz
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návštěvě úřadu (v přízemí) 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.

Děkujeme našim
dobrovolným
hasičům
za obětavou
přípravu
kluziště na
hřišti v areálu
základní školy
9
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mohlo by Vás zajímat

Opět další změny
v pracovním právu
Oblast pracovního práva se od 1. ledna letošního roku opět dočkala velkých
změn. V roce 2006 byl po více než 40 letech přijat nový zákoník práce, který však
převzal většinu původní právní úpravy
zákoníku z r. 1965. Tato poslední novela
zákoníku z roku 2006, účinná od 1. ledna 2012, je však novelou nejvýznamnější a vnáší do pracovněprávních vztahů
mnoho zcela nových pravidel, která se
dotýkají těchto oblastí:
ZKUŠEBNÍ DOBA
Zkušební dobu lze i nadále sjednat na
maximálně tři měsíce, jako tomu bylo
doposud, u vedoucích zaměstnanců je
nově možno sjednávat zkušební dobu až
na 6 měsíců. Další změna platí pro pracovní poměry na dobu určitou, kdy nebude možné sjednat zkušební dobu na výše
uvedené měsíce, pokud by toto vymezení
překročilo polovinu sjednané doby trvání
pracovního poměru. Například to znamená, že u pracovního poměru na 5 měsíců,
může být sjednána zkušební doba maximálně na 2,5 měsíce. Sjednanou zkušební dobu nelze prodlužovat s výjimkou,
kdy zaměstnanec v jejím průběhu nekonal práci pro celodenní překážky (nemoc,
dovolenou).
PRACOVNÍ POMĚR
NA DOBU URČITOU
Nově bude možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou na dobu až tří let
s možností jej až dvakrát opakovat nebo
prodloužit (dosud to byly 2 roky a neomezené opakování). K pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky
(zaměstnancem a zaměstnavatelem) se
nebude přihlížet, pokud od jeho skončení uplynuly nejméně 3 roky (dosud to bylo přerušení jen na 6 měsíců). Konkrétně
bude tedy možné uzavřít pracovní poměr
na dobu určitou 3x po sobě vždy po třech
letech, tedy na 9 let celkem, pak musí přijít přerušení v délce tří let, aby bylo možné mezi týmiž účastníky opět uzavírat tento druh pracovního poměru.
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Maximální časový rozsah práce na dohodu se zvyšuje od ledna na 300 hodin

10

labut_0112.indd 10

ročně, tj. na dvojnásobek. Znevýhodněním této nové příznivější úpravy je však
to, že odměna z těchto dohod převyšující 10 000 Kč měsíčně bude podléhat odvodu pojistného na sociální a zdravotní
pojištění a zaměstnavatel bude povinně pracovníkům při těchto dohodách vydávat potvrzení o zaměstnání. I u těchto
dohod bude možné sjednat právo na dovolenou a jiné důležité překážky v práci.
Záměrem této úpravy je, aby se z dosud
masově využívaných dohod vytvořil institut, o který bude v praxi malý zájem.
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Novela zakotvila nový způsob ukončení
pracovního poměru, kterým je porušení
jiné povinnosti zaměstnance stanovené
v § 301a zák.práce zvlášť hrubým způsobem. Jde o porušení povinností při dodržování léčebného režimu během prvních
21 dní trvání pracovní neschopnosti, pokud jde o povinnost zdržovat se v době
dočasné pracovní neschopnosti v místě
pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.
ODSTUPNÉ
Na místo stávajícího minimálního zákonem stanoveného odstupného ve výši
3 průměrných výdělků, je odstupné nově odstupňováno podle doby trvání pracovního poměru. Zaměstnanci, s nímž
zaměstnavatel rozváže pracovní poměr
dohodou nebo výpovědí z tzv. organizačních důvodů již nebude automaticky
náležet odstupné jako trojnásobek průměrné mzdy, ale odstupné ve výši jednonásobku (pokud pracovní poměr trval
méně než 1 rok), dvojnásobku (pokud
pracovní poměr trval 1-2 roky) a trojnásobku (pokud pracovní poměr trval déle
než 2 roky).
DOVOLENÁ
V nové úpravě jak pro dovolené v délce
do 4 týdnů, tak nad 4 týdny platí, že pokud zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené do 30. června následujícího roku,
vznikne právo určit čerpání dovolené samotnému zaměstnanci. Pokud si čerpání
dovolené neurčí sám zaměstnanec a neučinil tak ani zaměstnavatel, právo na
SUCHDOLSKÉ

LISTY

proplaceni nevyčerpané dovolené nezaniká, ale nevyčerpanou dovolenou bude
možné proplatit výhradně až při skončení pracovního poměru.
KONKURENČNÍ DOLOŽKA
Konkurenční doložku je jako doposud
možné uzavřít maximálně na 12 měsíců
ode dne skončení pracovního poměru,
nově však je možné ji uzavřít již během
zkušební doby. Finanční kompenzace
za dodržení této doložky se nově snížila
o polovinu a její minimální výše klesla na
50 % průměrného měsíčního výdělku.
S problematikou změn v pracovněprávní oblasti je úzce spojena nová
úprava při nezaměstnanosti. Od ledna
letošního roku si k podpoře nelze jakkoliv přivydělávat. Dříve bylo možné přivydělávat si do výše poloviny minimální mzdy měsíčně, tedy do 4 000 korun,
aniž by nezaměstnaný přišel v daném
měsíci o podporu, nyní něco podobného dovoleno není. Od letošího ledna
bude nižší podpora v nezaměstnanosti
pro ty, kdo sami podají výpověď nebo
ukončí pracovní poměr dohodou. Dále platí, že od třetího měsíce pobírání
podpory by uchazeči o zaměstnání měli
nově vykonávat veřejnou službu, pokud
jim to úřad práce nabídne, a to v rozsahu až poloviny týdenní pracovní doby –
tedy až 20 hodin týdně. Tato práce je
bez odměny, ale kdo ji odmítne, ztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti i dávky v hmotné nouzi, tedy pomoc
pro nejchudší.
Nově musí nezaměstnaní přijmout také nabídku veřejně prospěšné práce. Ta je
sice placená, ale velmi málo. Odmítnout
ji od ledna mohou pouze tehdy, brání-li
jim v tom zdravotní stav. Pokud ovšem
uchazeč takovou práci přijme, přijde
o podporu v nezaměstnanosti a dostane
tak ve výsledku méně peněz. Pokud by
mu peníze nestačily na vyžití, může požádat o dávky v hmotné nouzi. Při odmítnutí práce ztratí dotyčný podporu i nárok
na dávky hmotné nouze.
JUDr. Zlata Kohoutová
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zveme Vás

www.praha-suchdol.cz
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Ekotým
I letos na naší škole funguje v rámci
mezinárodního projektu Ekoškola
Ekotým. Pro ty, kteří o něm ještě
neslyšeli, nejdříve vysvětlíme, co se
pod tímto označením skrývá, i když
je to podle názvu celkem snadné odhadnout. Jedná se o tým žáků a učitelů, který se zabývá ekologickým
fungováním naší školy a kvalitou
jejího prostředí.
Letos se Ekotým začal scházet
na začátku října. Hned během jedné z prvních schůzek se vypravil na
návštěvu Základní školy na nám.
Svobody 2, aby načerpal inspiraci
pro další zlepšování p rostředí své
vlastní školy.
Tato návštěva se stala impulsem
pro zahájení práce na zvelebování
třídy rodinné výchovy, která díky interaktivní tabuli, jež je v ní umístěná, slouží všem třídám na škole a ze
které by se mohlo časem stát místo
příjemného setkávání nejen v rámci
hodin rodinné výchovy. Prvním krokem bylo vyzdobení stěn, další práce (nákup koberce, šití povlaků na
polštářky, věšení záclon…) odložil
Ekotým na dobu pozdější, protože
se musel začít věnovat přípravě celoškolní soutěže.
Soutěž získala název „Škola není
ZOO“ a je koncipována tak, aby se
žáci co nejvíce porozhlíželi po škole, zamýšleli se nad tím, co se jim
na prostředí školy líbí a co by bylo
potřeba zlepšit. K zakončení soutěže dojde koncem ledna, dalším
velkým úkolem Ekotýmu tedy bude
prohlédnout a zkontrolovat pracovní listy všech účastníků a soutěž
vyhodnotit. Teprve poté se opět
vrátí k dovybavení učebny rodinné
výchovy.
Poslední velkou výzvou bude grantové řízení, které vypisuje Sdružení
Tereza – garant projektu Ekoškola
pro Prahu a její okolí. V rámci tohoto řízení je možné získat ﬁnance na
projekt zaměřený na zlepšení prostředí školy. Někteří členi Ekotýmu
již absolvovali školení, jak takový
dobrý projekt napsat. Držte tedy
palce, ať se jim to podaří. A co bude
konkrétní náplní projektu? Nechte
se překvapit.

12
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Návštěva školy
Dne 31.10. jsme se šli s ekotýmem podívat do školy na náměstí
Svobody. Hned jak jsme tam vešli, zaujala nás orientační tabule,
kde byl napsaný plánek školy. Přišla tam paní ředitelka a provázela
nás celou školou.
Jako první nám ukázala knihovnu, která byla hned ve škole. Dokonce jsme nakoukli i do vyučování, kde se právě chystali na
Halloween. Dále jsme pokračovali do jídelny, kde měli tři chody jídel. Poté jsme se přesunuli
na chodbu, kde jsme si prohlíželi další učebny. Místo šaten mají skříňky, kam si ukládají veškeré věci. Na chodbě měli různé
výrobky, které něco připomínaly.
V učebnách také měli pomalované zdi, kde byla nakreslená většinou zvířata. Viděli jsme i učebnu
hudební výchovy, kde to vypadalo
jako ve sboru. Nakonec nám paní
ředitelka ukázala svoji ředitelnu.
Tímto byla naše prohlídka u konce a my se vydali zpátky do školy.

Malování učebny
rodinné výchovy
Dne 14. 11. jsme se pustili do malování učebny rodinné výchovy. Rozmíchali jsme barvy a dali se do práce. Začali jsme kreslit kmen stromu,
což nám zabralo hodinu. Další půlhodinu nám zabral druhý strom,
který jsme nakreslili hned vedle.
Molitanem jsme poté otiskovali listy. Na každé zdi je něco nakresleného. Na jedné stěně jsou dva stromy,
na protější zdi a všech ostatních
jsou už jen natisklé lístky.
Není to ještě hotové, chceme tam
dotisknout zbytek lístků, kde ještě
chybí, a pověsit nějaké obrázky. Napadlo nás zaplnit místo, které je volné na jedné půlce třídy. Chtěli bychom tam dát koberec s polštáři
nebo gauč, když přijde např. prevcentrum nebo nějaká jiná návštěva.
Doufáme, že se vám to bude líbit.
připravila Anna Jiříčková,
vedoucí Ekotýmu
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Na ZŠ M. Alše
dáváme papíru
druhou šanci
Žáci suchdolské školy se i letos pustili do sběru starého papíru. Snažíme se ulehčit naší planetě Zemi
a vydělat si nějakou korunu na zlepšení prostředí školy.
Ve školním roce 2011/2012 je
sběr papíru pořádán průběžně od
měsíce října do měsíce května každé pondělí a středu od 7.10 do 7.40.
Nabízí se nám tedy šance získat větší ﬁnanční odměnu za naší snahu.
V říjnu jsme nasbírali necelé 2,5 t
starého papíru, v listopadu 2 t a v prosinci 1 t. Rozhodli jsme se tedy využít nabídku soutěže s Pražskými službami, a. s., o nejúspěšnější školu ve
sběru starého papíru. Neprohloupili jsme. Do sběrny z naší školy již odcestovaly dva kontejnery o celkové
hmotnosti 5,68 t, za které jsme obdrželi 13 064 Kč. JSME PRVNÍ (zatím),

huráááááááá (průběžné výsledky soutěže můžete sledovat na www.psas.cz
– soutěž školy – výsledky).
Přinesený starý papír pečlivě vážíme a zaznamenáváme do tabulek, jak
si kdo vede (jednotlivci i třídy). Každý měsíc probíhá vyhodnocení nejlepších sběrů jednotlivců a nejlepších
sběračů tříd. V rukou pani ředitelky je
čekájí knižní odměny a sladkosti.
Pokud patříte mezi ty, kteří třídí
starý papír a chcete pomoci dobré
věci (zlepšit prostředí školy, podílet
se na koupi nových pomůcek…), neváhejte, svažte jej do balíčku a přineste k nám do školy. Budeme se na
Vás těšit každé pondělí a středu od
7.10 do 7.40 u bočního vchodu do
staré budovy.
Lucie Vlčková

Projekt
Předškolák
Tak jako každý rok i letos jsme pozvali děti z mateřských škol na návštěvu do naší základní školy. Sešli
jsme se celkem třikrát a předškoláci
z Medvědů, Myšáků, Soviček a z Únětic mohli vyzkoušet, jaké to je chodit do školy. Učitelé I. stupně společně se svými žáky připravili zajímavý
program. Malí školáčci měli možnost
zasednout do školních lavic a prohlédnout si učebnice a písanky. Ale
zdaleka nezůstali jen pasivními pozorovateli. Za pomoci velkých školáků se zapojili do společných aktivit – zpívali, tancovali, kreslili, cvičili
v tělocvičně, psali, počítali, pátrali po
ztracených písmenkách, povídali…
Ale hlavně si to opravdu užili. Přirozeně a bez ostychu poznávali školní

prostředí, zjistili, že na rozdíl od školky ve škole zvoní, a potkali zde plno
svých kamarádů. Prokázali svou báječnou bezprostřednost a šikovnost.
Už teď se těšíme, že se s mnohými
budeme od září vídat pravidelně.
Ale i pro školáky měla ta tři dopoledne velký význam. Stali se důležitými průvodci a svých rolí se zhostili
na výbornou. S kolegyněmi ze školek
jsme si mohli předat svoje poznatky
a zkušenosti a zjistili jsme, jaké pokroky udělali ti, kteří se se školkou
rozloučili teprve nedávno.
Prostě to byla velmi příjemná
a užitečná setkání a určitě je příští
rok zopakujeme!

www.praha-suchdol.cz
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Školní družina farmaří
Pro žáky ve školní družině se snažíme každý rok připravit
spoustu zajímavých aktivit. Nabízíme dětem nejen známé činnosti, které děti baví a zažijí při nich spoustu legrace, např.: nocování v ŠD, karneval, sportovní turnaje
apod., ale také vyhledáváme nové aktivity. V loňském roce jsme si bez větších příprav vyzkoušeli účast na velkém
turnaji hry „Superfarmář“ pořádaného ﬁrmou Press-Pygmalion, s. r. o., a byli jsme úspěšní. Kája Švejdová ze III. B
se umístila v krajském kole na druhém místě.
V letošním roce již věnujeme přípravám více času.
A tak se z dětí při odpočinkových aktivitách mimo jiné činnosti stávají farmáři. Zvětšují svá stáda, směňují
prasátka za ovce, ovce za králíky, kravičky za psy. Smutek ve tvářích se objeví vždy, když stádo napadne vlk
nebo liška.
Ve středu 11. ledna proběhl v ŠD velký turnaj – školní
kolo v této hře a vítězové, jmenovitě A. Honsová, M. Molík, O. Daněk a M. Mužík postupují přímo do krajského
kola, které se uskuteční na jaře. Věříme, že budeme alespoň stejně úspěšní jako v loňském roce.
Blanka Ševčíková

Krajanská ZŠ Eibenthal
ve spolupráci
se ZŠ Mikoláše Alše
Nový rok 2012 začal na naší škole
ve znamení zahraniční spolupráce.
Paní učitelka Mgr. Kateřina Rohaľová, česká učitelka základní školy
u krajanské komunity v Eibenthalu – Rumunsku, nás oslovila s nápadem vzájemné komunikace mezi
našimi a jejími žáky. Tato komunikace je založena na vzájemném dopisování v českém jazyce.
Žáci v Eibenthalu mají trochu speciﬁcké podmínky pro svou
výuku už jen tím, že počet dětí na
celou školu nepřevýší číslo 30 a ve
třídách jsou pospojovány různé věkové skupiny od 1. – 4. třídy a následně 5. a 7. třída a 6. a 8. ročník.
Protože se jedná o základní školu,
kam dochází převážně děti z českých rodin, tak není výjimkou, že se
učí také kromě jiných předmětů tři-
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krát týdně českému jazyku. Výuku
tohoto předmětu zajišťuje tzv. „český učitel“, jehož do zahraničí vysílá příspěvková organizace – Dům
zahraničních služeb ČR. Právě tím
„českým učitelem“ je již výše zmiňovaná Mgr. Kateřina Rohaľová, která
bude spolupracovat nejen s učiteli naší školy, ale hlavně bude zprostředkovatelem mezi dětmi.
Hlavním cílem této spolupráce
je vzájemná výměna zajímavých
informací o dětech, o jejich městě, o škole, o kamarádech, o státě,
o běžném životě, ale také o jazyku, který je pro obě strany jazykem
mateřským. Tím budou obě strany také hovořit v písemné formě
– dopisem. Pro nás je to velká výzva v tom, že se mohou naši žáci
4. a 7. tříd dozvědět něco zajímavéSUCHDOLSKÉ
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ho o životě v Rumunsku prostřednictvím svých vrstevníků, kteří svůj
domov velmi dobře znají, a to v jazyce, kterému naše děti nejlépe
rozumějí. Pro naše krajanské žáky spatřuje i paní učitelka Rohaľová výhodu dopisování v tom, že se
procvičí v českém jazyce a zároveň
možná poznají i běžný hovorový jazyk našich dětí, čímž se pro ně čeština stane nejen zajímavějším předmětem, ale i snadným prostředkem
ke komunikaci.
A kdo ví... Jednou možná dojde
ke vzájemnému setkání a kamarádi
z dopisů dostanou tvář a už to nebudou jen jména a adresa na obálce, ale skuteční lidé, kteří se znají
a mají si co vyprávět.
Eva Benešová

1/2012
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Podporujeme
čtenářskou gramotnost
Na Základní škole Mikoláše Alše věnujeme ve všech ročnících velkou
pozornost podpoře aktivního čtenářství.
Již řadu let u nás působí Klub
mladých čtenářů Albatros. Jeho členi mají možnost si pětkrát do roka
vybírat z pestré nabídky knih za výhodné klubové ceny. V nabídce titulů
jsou knihy pro děti od 1. do 9. třídy,
knihy pro zábavu i poučení a knihy
vhodné jako doporučená četba.
Dlouhodobým projektem nakladatelství Albatros na podporu čtenářství u malých dětí jsou edice První
čtení a Druhé čtení, které jsou ob-

sahově i rozsahem a slovní zásobou
přizpůsobeny právě začínajícím čtenářům. V roce 2012 vzniká nová edice Třetí čtení. Knihy této edice jsou
určeny pro děti třetích tříd a vyspělé
mladší čtenáře. Příběhy jsou již obsáhlejší, jazykově náročnější, s bohatší slovní zásobou a složitější větnou stavbou.
Klub čtenářů Mladé fronty působí
na naší škole teprve druhým rokem,
ale už si našel velké množství příznivců. Katalog s výhodnou nabídkou
knih vychází třikrát ročně a stejně
jako u Albatrosu je členství v klubu
nezávazné.

Kromě nabídky knižních titulů pořádají obě nakladatelství i různé doprovodné akce. Mladá fronta před
Vánocemi pozvala naše čtvrťáky na
křest knihy Miloše Kratochvíla Klofáci. Součástí křtu byla i premiéra
představení Pachatelé dobrých skutků divadelního spolku LiStOvÁnÍ.cz.
Doufáme, že ve čtení knih bude
nacházet zálibu stále větší počet našich žáků, a jsme rádi, že řada dětí
si právě prostřednictvím některého
z klubů čtenářů našla cestu ke knihám a pravidelné četbě.
Kateřina Sedláčková

A zázraky se dějí!

V zářijovém čísle Suchdolských listů jsem vás informovala o tom, že
se ze zahrady MŠ K Roztokům (jak
v budově u lesa – zajíčkům a veveřičkám, tak i sovičkám v budově zá-

kladní školy) ztratily herní prvky.
U lesa šlo o skluzavku a sovičkám
na zahradě zbyla jen kladina.
Zajímavá byla ztráta skluzavky u lesa. Chladnokrevně drzí zloději skluwww.praha-suchdol.cz
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zavku pečlivě nadvakrát – dvě noci po
sobě – rozmontovali. Vše sice šetřila
policie, ale zloději byli nedostižní. Po
dvou měsících jsme se smířili se ztrátou a v listopadu jsme požádali letiště
o grant na obě školní zahrady.
V době, kdy dozorčí rada letiště granty posuzovala, přišel do naší
školky strážník obecní policie z Horoměřic s neuvěřitelnou zprávou –
SKLUZAVKA SE NAŠLA! Nějaký pán
z Horoměřic našel složenou skluzavku v málo využívané stodole a nález herního prvku nahlásil místnímu
strážníkovi. Ten kontaktoval dodavatele skluzavky, který jej odkázal
na naši školku. Pan Soukup, tatínek
Kristýnky, rozloženou skluzavku přivezl do školky a ta už je nyní k radosti všech dětí i dospělých zpět na naší zahradě. Překvapivé bylo rovněž to,
že se neztratil ani jeden šroubek!
Jako třešnička na dortu pak zapůsobila i zpráva z letiště – naše školka
dostala grant ve výši 240 tisíc korun.
Na jaře se přijďte na obě zahrady
podívat – to bude krása!
DĚKUJEME, JEŽÍŠKU!
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Nové třídy
v MŠ Gagarinova

„Už je to uděláno, už je to hotovo...“
jsme si v duchu zpívali, když 23. prosince úspěšně proběhla kolaudace
2 nových tříd pro 50 dětí. Pro nás
dospělé to byla výzva – co nejrychleji si vzpomenout a doobjednat různé
vybavení do tříd – nábytek, hračky,
postýlky, peřinky, povlečení, ručníky,
nádobí, výtvarné potřeby, kancelářský materiál, čisticí a úklidové prostředky a spousty dalších věcí, které jsou pro provoz v mateřské škole
důležité. Velice nám pomohla i akce
„Aukce hraček“, při které sponzoři
zaplatili hračky v hodnotě již skoro
100 000 Kč. Můžete se podívat na
webové stránky školky www.msgagarinova.cz, kde tato akce na přání
rodičů stále ještě běží. Pokud budete chtít, vystavíme vám na celkovou
přijatou částku darovací smlouvu.
Všem rodičům a ostatním sponzorům, kteří nám peníze na hračky již
poslali, velice děkujeme.
V průběhu ledna byl mimořádný
zápis dětí do nových tříd. Z loňského roku zůstalo 48 neumístěných
dětí, které rodiče přihlašovali opakovaně. Vzhledem k tomu, že do tohoto zápisu přihlásili rodiče i další nové děti, seznam se rozrostl a opět se
někteří z nich neumístili. Budou mít
snad šanci při dalším zápisu, který
je začátkem dubna – s přijetím od
1. 9. 2012.
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Protože přijaté děti jsou malé –
3 až 4 leté, rozhodla jsem se, že do
nově postavených tříd převedeme
naše nejstarší předškoláky – Medvídky a nově Lišky, kteří zvládnou bezpečný pohyb na přístupovém schodišti a budou mít možnost i vhodněji
využívat velkých a prostorných tříd.
Rodiče nám pomohli při sobotní brigádě přenosit z původních 2 tříd do
nových vyšší stolky, židličky, hračky
a didaktické pomůcky určené starším dětem. Všechno ostatní mají nové. Nechtěla jsem vytvořit 2 třídy po
25 nových malých dětech, tak jsem
nově přijaté děti rovnoměrně rozdělila do 4 stávajících tříd. Museli jsme si s dětmi zahrát hru „Ška-
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tulata, hejbejte se“ a to tak, že děti,
které jsou ve školce již druhý rok,
postoupily do uvolněných tříd a přibylo k nim 10 –15 nových dětí. Myslím, si že se nám podařilo dětem
i rodičům všechno správně vysvětlit a naladit je tak, že se na změnu
těší. Zkušenější děti tak budou moci pomáhat těm nový s adaptací na
nové prostředí. Prožíváme tak teď
ve školce nový začátek, kdy si zvykáme na nové prostředí, nové děti, nové věci i nové zaměstnance.
Zároveň jsme se dohodli, že si některé třídy nově pojmenujeme. Tak
jsme teď: Kočičky, Pejsci, Broučci,
Motýlci – děti od 3 do 5 let a velcí
předškoláci – Medvídci a Lišky. Pro
snazší a zábavnější formu přestupů
si děti s učitelkami udělaly zvláštní
týdenní program – např. „Odlet dětí z Broučků do Motýlků“ – děti se na
to moc těšily, vyráběly si motýlí křidélka a „odletěly“ nám z přízemí do
patra do třídy Motýlků, kde mohou
poradit novým dětem, co a jak ve
školce děláme, kde co máme.
Všichni a všechno jsme to zvládli a tak zbývá už jen jediné – popřát všem 150 dětem, jejich rodičům
a 19 zaměstnancům všechno dobré,
ať se nám všem společně dobře žije.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova
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Den otevřených dveří
– minirozhovory
RODIČ 1
Jak jste se o dnu otevřených dveří
dozvěděli?
Moje dvě děti sem do školky chodí,
takže byly informace na nástěnce,
na dveřích, na webu a také ve zpravodaji městské části, takže informovanost byla opravdu veliká, ale já to
mám vlastně z první ruky.
Co na novou podobu školky říkáte?
Je to hodně prostorné, prosklené, barevné, takže myslím, že se tady dětem líbí a snad se tady brzy zabydlí.
Víte, kdo přístavbu školky ﬁnancoval?
Hodně se o ﬁnancování a průběhu
stavby psalo i v Suchdolských listech, takže vím, že městská část Praha-Suchdol ﬁnancuje tuto stavbu,
vzala si na to úvěr a přispěl jí i Magistrát hl. m. Prahy. Suchdol potřeboval další prostory, protože dětiček
je hodně a kapacita padesáti dětí, co
se vždycky najímá na začátku září,
zájem nepokryje, takže jsme opravdu rádi za další státní školičku.

RODIČ 2
Jak jste se o dnu otevřených dveří
dozvěděli?
Ze školky, děti chodí sem do školky
Gagarinova, takže tu byly vyvěšené
informace, že se akce bude konat,
tak jsme přišly, navíc holky tady měly i vystoupení.

Jak se vám nová část školky líbí?
Líbí se mi to, myslím, že je to hezké.
Ještě tu bude spousta práce se zařízením, ale děti tu mají spoustu prostoru, takže je to určitě prima.
Jaké máte zkušenosti s předškolními vzdělávacími zařízeními tady na
Suchdole?
Je to tady fajn, dříve jsme bydleli na
Břevnově, teď bydlíme na Suchdole
a zvýšení kapacity školky je skvělé,
protože tady bydlí spousta malých
dětí. My sami jsme měli problém
sem naše děti dostat první rok, hol-

ky nastoupily, až když jim byly čtyři roky, ale opravdu jsme tady velice spokojení.

STAROSTA
Jak důležitým stavebním počinem
jsou nové prostory školky, jejímž
zřizovatelem je městská část?
Stavba školky je velice významná
stavba, protože nám pomohla vyřešit nedostatek míst ve školce. Tím,
že narostla kapacita míst ve školce,
tak aktuálně registrujeme asi jenom
osm nepřijatých dětí, což je velmi
pěkné číslo.

Zápis do mateřských škol v Suchdole
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Gagarinova
a Mateřské školy K Roztokům na školní rok 2012/13 bude probíhat takto:
3. a 4.dubna od 14 do 17 hodin – vydávání žádostí o přijetí
10. a 11.dubna od 14 do 17 hodin – odevzdání potvrzených a podepsaných žádostí příslušným MŠ.
Podrobnější informace o zápisu najdete na úřední desce radnice, letácích a webových stránkách mateřských škol (www.msgagarinova.cz, www.mskroztokum.cz)

www.praha-suchdol.cz
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Čím si vysvětlujete, že tak velký nárůst počtu suchdolských dětí?
Bude to asi tím, že se k nám v poslední době hodně stěhují mladí lidé, kteří patří ke generaci, která zažívá babyboom.
Městská část si na stavbu vzala půjčku, je to pro vás nová zkušenost?
Jedná se o novinku, nemáme s tímto typem ﬁnancování zkušenost, ale
byla to nutnost, protože jsme opakovaně nedostali dotaci od hlavního
města, tudíž abychom mohli školku postavit, museli jsme si vzít tento úvěr.
Jaké jsou investiční plány městské
části do budoucna, co se na Suchdole chystá?
V letošním roce bychom rádi udělali nástavbu družiny, protože problém nedostatku míst nebyl jenom
ve školce, ale projevuje se i v družině. Na to v současné době prostředky nemáme, takže uvidíme, jestli se
nám během roku podaří získat nějakou dotaci. Náklady na stavbu jsou
asi pět milionů, které ale v tuto chvíli městská část nemá.

ŘEDITELKA MŠ
Zajímalo by, jak nápad nové školky
vznikal a zda jste se na něm nějak
podílela?
V podstatě jsem v tom neangažovala. Návrh vznikl kvůli tomu, že byl
velký nedostatek míst, což začal řešit zřizovatel (městská část – pozn.
red.). Celý návrh vznikal v podstatě
na úřadě a já jsem do něj nezasahovala, neznala jsem ho. Až když jsem
měla začít zařizovat třídy, tak jsem
dostala půdorys jednotlivých tříd.
Jak jste s podobou nových prostor
spokojená?
Školka je to veliká a moderní, to je
pěkné. Jen mě ale mrzí, že tyto nové prostory netvoří se starou částí školky celek, protože tohle je sice pěkné moderní řešení, ale došlo
k jistému rozdělení na stará školka
versus nová školka. A tím pádem se
dělí i kolektiv, protože děti jsou zde
nahoře oddělené schodištěm. Ale je
pravda, že z architektonického hlediska se to nejspíš jinak řešit nedalo, protože aby byly budovy spojené
chodbou, tak by nové prostory mu-
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sely být postavené na úkor zahrady,
což je dobře, že se při tomto řešení
zahrada zachovala.
Kdo bude nových prostor chodit?
Vzhledem k tomu, že se jedná o velké moderní prostory, tak jsem rozhodla, že sem budou chodit děti, co
mají odklad nebo mají těsně před
školou, protože ty se s velkými prostorami a skleněný velkými výplněmi vypořádají dobře a užijí si to tady, malé děti by se tady nemusely
cítit tak útulně.
Má rozšíření školky vliv i personál?
Co se týče personálního zabezpečení, tak současné normy určují, že
na jednu třídu připadají dvě učitelky, ale bohužel jsem zjistila, že čím
větší školka, tím méně pedagogů –
namísto abych na šestitřídku měla
dvanáct učitelů, tak dle normativu
mám jedenáct celých šest. Já mám
ale školku rozdělenou, takže třídy
spojovat nemůžu, ale přesto pro mě
ty normy takto platí. Což znamená,
že to musím dobře naplánovat tak,
aby se to pokrylo. Myslím, že by stálo za zvážení, aby byly normativy dělány přímo podle typu školky, protože je rozdíl, když je někde jedna
šatna a děti jsou rozdělené do tří
tříd, tak je možné děti spojovat, ale
pakliže jsou ve třech budovách se
třemi vchody, tak už je to dost problematické.
Jinak mě mile překvapilo, že když
jsem zadala inzerát na nové učitelky,
SUCHDOLSKÉ
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tak jsem si mohla udělat výběrové řízení a vybírat si, protože dlouhá léta
platilo, že učitelů v mateřských školách byl nedostatek. Celkově jsme
přijali šest nových zaměstnanců, což
znamená, že zde celkem celkem pracuje devatenáct zaměstnanců, dětí
zde máme sto padesát.
Změnila se přístavbou vám osobně
práce?
Když jsem sem nastupovala, tak nás
bylo pár, tři třídy a maximálně třináct zaměstnanců. Teď je nás tady
tedy dvojnásobek, už jsme dost velká
ﬁrma. Je mi líto, že jsem šla učit, protože mě baví pracovat s dětmi, ale tady už se z devadesáti procent k učení
nedostanu, už je to práce s lidmi, ne
s dětmi, ty jsou v pozadí.
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MK Rybička v roce 2012

Vstupujeme do šestého roku naší práce a za tu dobu už se ustálila nabídka
aktivit, které u nás můžete navštívit.
Když máte chuť poznat jinou kulturu, seznámit se s cizinci či umožnit svým dětem navázat vztahy
s vrstevníky z rodin cizinců žijících
u nás, je tu pondělní mezinárodní
kroužek Losos.
Když už vaše neposedné batole
potřetí vyházelo všechny šuplíky na
podlahu a zdá se, že se nikdy neunaví, zkuste vyrazit na úterní kroužek
Hvězdičky, kde kromě písniček, pohybových aktivit a prvních pokusů
o výtvarná díla bude moci spolu s jinými dětmi vyházet hračky z krabic
v herničce. Pokud jste čerstvými rodiči a právě se rozkoukáváte, můžete navštívit středeční Žabky a pulce.
Kroužek je sice připraven především
pro rodiny s více dětmi a koncipován
tak, aby alespoň na chvíli měli starší sourozenci vlastní program a maminky měly čas se soustředit na své
mladší dítě a trochu si popovídat, ale
můžete se k nim připojit, i pokud přicházíte se svým prvním miminkem.
Máte-li doma čiperu, který ještě neokusil školku a už se na ni pomalu těší, můžete ve čtvrtky dopoledne přijít
trénovat tvoření a pohybové dovednosti na kroužek Želvičky.
Když dostanete chuť užít si společné odpoledne jako rodina, jste zváni
na tematické akce, kde je pro děti připraveno vždy několik stanovišť s hrami, výtvarnými činnostmi, divadelní
představení nebo zajímavý host, jako
tomu bylo na konci ledna, kdy nás navštívili opravdoví živí myslivci s ukázkami trofejí, nablýskanými zbraněmi
a hlavně informacemi, jak pečovat
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o zvěř a ptáky v zimě. Kdo měl jen
trochu šikovné ruce, odnesl si domů
i krmítko z kokosu.
A když budete mít chuť udělat něco malého pro sebe, zavítejte na večerní výtvarnou dílnu či cvičení pilates. A pokud budete mít chuť se
něco naučit a nemuset jezdit příliš
daleko, můžete se těšit na angličtinu (nabízíme výuku pro děti i pro
dospělé) nebo můžete pilovat své
komunikační schopnosti při kurzu
Respektovat a být respektován (jaro 2012) nebo vyzkoušet své reakce
při kurzu první pomoci zážitkovou

metodou (podzim 2012). Celoročně také trvá možnost využít služeb
klinické dětské psycholožky, která
v prostorách MK Rybička poskytuje individuální konzultace a příležitostné besedy pro veřejnost.
V minulém roce navštěvovalo aktivity MK Rybička 211 rodin.
Těšíme se na Vás a doufáme, že i letos najdete v Rybičce pohodové místo, kde mají zelenou lidé s dobrou vůlí a chutí udělat něco pro druhé.

www.praha-suchdol.cz
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Jitka Kafková,
koordinátor MK Rybička
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Domácí utkání oddílu
kopané Slavoj Suchdol
muži A
sobota 24. 3.
sobota 7. 4.
sobota 21. 4.
sobota 28. 4.
sobota 12. 5.
sobota 26. 5.
neděle 10. 6.

12.30
11.00
11.00
14.30
14.30
14.30
10.30

Suchdol – Chuchle
Suchdol – Aritma „B“
Suchdol – Zličín „B“
Suchdol – Řepy
Suchdol – Modřany
Suchdol – Troja
Suchdol – Lochkov

muži B
sobota 24. 3.
sobota 7. 4.
sobota 14. 4.
sobota 28. 4.
sobota 12. 5.
sobota 26. 5.

15.00
13.30
16.30
17.00
17.00
17.00

Suchdol – Radlice
Suchdol – Lysolaje
Suchdol – Če. Smíchov
Suchdol – Miškovice
Suchdol – Zlíchov „B“
Suchdol – Advokát

mladší přípravka
sobota 14. 4. 10.00
sobota 5. 5. 10.00
sobota 19. 5. 10.00
sobota 2. 6. 10.00

Suchdol – Chabry
Suchdol – Ďáblice
Suchdol – Aritma
Suchdol – Třeboradice

mladší žáci
pátek 6. 4.
pátek 20. 4.
pátek 4. 5.
pátek 18. 5.
pátek 1. 6.
pátek 8. 6.

Suchdol – Vikt. Žižkov
Suchdol – Čakovice
Suchdol – Ďáblice
Suchdol – Vinoř
Suchdol – Sparta dívky
Suchdol – Řepy

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Za Slavoj Suchdol, Michal Marsch

Změna praktického lékaře pro děti a dorost
od 6. 2. 2012 běžný provoz v nových ordinačních hodinách
pondělí 7.00 –12.00 a 13.00 –17.00, úterý 13.00 –18.00,
středa 7.00 –13.00, čtvrtek 7.00 –14.00, pátek 7.00 –13.00

Uzávěrka inzerce
a příspěvků
do dalšího čísla:

MUDr. Lucie Honková
sestra: Blanka Kratochvílová, tel.: 220 92 22 82
Na veškerá ošetření telefonicky objednáváme na daný čas.
Objednaní pacienti mají přednost.

23. 3. 2012
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VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu
levně. Tel. 777 227 840
Ateliér zahradní a krajinářské architektury In-Site.
Tvoříme návrhy zeleně od malých záhonů a teras přes zahrady až po veřejné prostory, parky či krajinářské studie. Kromě
návrhů nového ozelenění se zaměřujeme na obnovu stávajících ploch a na rekonstrukcie historických objektů. Jsme
schopni zajistit realizaci spolehlivou zahradnickou ﬁrmou.
ÚČETNICTVÍ + DANĚ – Ing. Jitka Bartošová,
tel. 728 325 009, bartosova.ucetnictvi@seznam.cz
Pronajmu garážové stání v podzemních garážích
„VÝHLEDY“. Cena 650 Kč měsíčně včetně provozních
poplatků. Kontakt: 774 740 308
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Autoservis AUTO BÍLEK s.r.o.

NOVĚ OTEVÍRÁ PRODEJ VOZŮ ZNAČKY KIA.
Nabízíme komplexní autoslužby k vozům KIA i k vozům ostatních značek.

od 229 980 Kč

od 419 980 Kč

od 229 980 Kč

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY.
AUTO BÍLEK s.r.o. Papírenská 411/2a, 160 00 Praha 6, Tel.: 608 835 500, 220 941 095, email: kia.prodej@autobilek.cz autobilek.kia.cz

Témata jednotlivých večerů jsou
14. března Vybudovat pevné základy
1. března Umění komunikace
28. března Řešení konfliktů
4. dubna Síla odpuštění
11. dubna Rodiče a rodiče partnera
18. dubna Dobrý sex
25. dubna Láska v akci
2. května Slavnostní závěrečná večeře
K aždou středu od 18.30–21.00

HOTEL WIENNA – GALAXIE

Večeře – každý večer začíná večeří při svíčkách. Nabízí příležitost strávit
čas jako pár spolu, nebo s dalšími páry.
Promluva – následuje vždy po večeři. Některé kurzy používají pro
promluvy DVD, jinde vedoucí promluvu přednesou sami.
Káva a čas na diskusi – promluva je proložena cvičeními, která děláte
spolu jako pár. Snažíme se vytvořit takové prostředí, abyste měli jistotu,
že váš rozhovor nikdo další nezaslechne. V pozadí hraje hudba. Během
nejdelšího cvičení se podává káva nebo čaj a zákusek.
Domácí cvičení – na konci každého setkání dostanete domácí cvičení,
které byste spolu do příště měli udělat. Domácí cvičení nikdo nevybírá, ani nehodnotí, jde čistě o váš prospěch. Cvičení vám má napomoci
pokračovat v rozhovoru i doma.

Suchdolské nám. 9, 165 00 Praha 6 - Suchdol

14. března – 2. května (8 tydnů)
Platba a kontakt

Materiál ke kurzu: 120 Kč. Doporučený příspěvek je 100 Kč
na osobu a večer. Můžete předplatit celý kurz, pro dva včetně
dvou příruček za 1500 Kč, a tím ušetříte 340 Kč. Za závaznou
přihlášku považujeme osobní nebo telefonické přihlášení, e-mailem, nejpozději do 7. března. Tel: 732 164 652 (David), e-mail:
daveandangie7@gmail.com
Sponzoruje: Sbor Církve bratsrké v Praze 6

www.praha-suchdol.cz
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NOVĚ OD 1.1.2012
BOTY, HOLINKY, BAČKŮRKY,
SNĚHULE, TENISKY
A DALŠÍ OBUV PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

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

Rodilí mluvčí
www.logos-suchdol.cz
22
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ČTVRTEK 9 – 15
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Suchdolská 170/11
Praha 6 – Suchdol

www.webbambino.cz
+ 420 775 303 213
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M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím
STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.
Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem.
Odblokování servisních intervalů.

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

Pracovní doba dle dohody.

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484

PRODEJNÍ AKCE
V SOKOLOVNĚ SUCHDOL
od
od
od
od

1100,1600,1600,2200,-
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18. – 19. 2. 2012
16. – 17. 3. 2012
13. – 14. 4. 2012
27. – 28. 4. 2012
11. – 12. 5. 2012
15. – 16. 6. 2012

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

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samozĜejmostíKONTAKT:   adresa: Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol
  mobil:    732 444 285, 732 359 126
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

www.praha-suchdol.cz
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Krámek U dobráka.

Prodáváme i
nové přístroje
příslušenství
a sirupy.

www.dobrak.eu

Výměnné místo bombiček Sodastream.
Prodej krmiv pro vaše čtyřnohé miláčky.
Vaše spokojenost je naším cílem.
Zboží vám po dohodě odvezeme domů.
Naše adresa:
Na Vrchmezí 6/193
Praha 6- Sedlec
Mobil: 723 023 013

24

labut_0112.indd 24

SUCHDOLSKÉ

LISTY

1/2012

3.2.2012 15:51:38

