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stojí za pĜeþtení
Kůň ze Suchdola
str. 15
Nová úprava lázeňské
péče
str. 17
Suchdolští hasiči
str. 20
Suchdolský běžecký
citycross
str. 24
stojí za zapsání
čt 14. 5. – 18.00
Národní parky Ameriky
Knihovna

so 16. 5. – 10.00
Restaurant day
Komunitní zahrada

út 2. 6. – 19.00
Jarní koncert
Kaple sv. Václava

čt 18. 6. – 16.30
Piknik za školou
areál ZŠ

so 20. 6. – 10.00
Oslavy 125 let hasičů
Suchdolské náměstí

motto

Oko za oko
a svět bude slepý.
Mahátma Gándhí,
indický myslitel, duchovní vůdce
a politik (1869 – 1948)

Investice
do suchdolské infrastruktury v r. 2015
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo při projednávání rozpočtu hlavního města také prostředky na výstavbu a obnovu základní infrastruktury
na území naší městské části. V rozpočtu hlavního města byl akceptován dlouhodobý požadavek městské
části na zahájení investic a ze schválených 40 mil. Kč by mělo být letos
realizováno několik staveb a zahájena
příprava staveb dalších.
Prostředky jsou letos určeny především na výstavbu části splaškové kanalizace na Budovci, která je připojena na trojskou čistírnu odpadních
vod. V současné době magistrát připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby a probíhá komplikovaná
příprava stavby, včetně časově náročného projednávání této veřejné zakázky v radě a zastupitelstvu hl. m. Prahy. Přesný termín zahájení výstavby
této části kanalizace je proto zatím
těžké odhadnout, ale reálně se předpokládá podzim tohoto roku.
Magistrátní odbor technické vybavenosti (MHMP OTV) dále připravuje výběr zhotovitele na splaškovou
kanalizaci v ulici Ke Kozím hřbetům,
a to úsek z návsi ke křižovatce s ulicí Bažantní. Zde by měla Pražská plynárenská a. s. následně pokládat plynové potrubí, kterým bude napojen

a zprovozněn stávající rozvod v ulici
Starosuchdolská. Jedním z hlavních
problémů tohoto úseku bude zajištění objízdné trasy pro obsluhu ulic Bažantní, Ke Kozím hřbetům a U Kapličky během výstavby, protože tato část
ulice nebude při výstavbě průjezdná a bude nutné řešit objízdnou trasu. Další část prostředků bude letos
vyčleněna na rekonstrukci ulice Stržná, a to v úseku Otvovická – K Roztokům. Předpokládaný termín realizace
obou staveb je srpen až říjen tohoto roku.
Po dohodě s magistrátem zahájila
městská část také přípravu projektové žádosti o dotaci z připravovaného
Operačního programu Životní prostředí, a to na úseky splaškové kanalizace,
které jsou na Budovci a Horním Sedlci svedeny do čistírny v Roztokách,
a je proto možné na tuto část žádat
o „evropské“ peníze. Výzvy k podání
žádosti o dotace z evropských fondů
zveřejní Státní fond životního prostředí pravděpodobně v druhé polovině
roku, a reálné zahájení výstavby bude
proto možné až v příštím roce po schválení
žádosti.
Václav Vik,
zástupce starosty

APLIKACE MOJEOBEC
Máte už ve svém „chytrém“ telefonu aplikaci
MojeObec? Pokud si ji nainstalujete, budete
dostávat aktuální informace z MČ
a současně ji můžete využít k zasílání zpráv vedení MČ. Více informací naleznete na webu městské části www.praha-suchdol.cz.

z radnice
Z jednání rady
Rada na svých jednáních mezi 26. lednem a 13. dubnem 2015 kromě jiného projednala následující body:
vzala na vědomí, že společnost
Webel, s. r. o. odstoupila z výběrového řízení z důvodu chyby v její nabídce. Rada na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek vybrala pro realizaci akce „Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol“ společnost ACG-REAL, s. r. o., Kosova 2894,
390 02 Tábor, za cenu 3 948 935 Kč
bez DPH, jejíž nabídka se umístila
na druhém místě z celkového hodnocení 11 nabídek.
na základě doporučení KÚRI:
 souhlasí s napojením na komunikaci Ke Kozím hřbetům a zřízení přípojky elektro pro akci
„Novostavba RD na pozemku
parc. č. 75/2 k.ú. Suchdol“;
 souhlasí s dodatečným povolením stavby – dvě kůlny na pozemku parc. č. 541 v k.ú. Suchdol, ul. K Roztokům, a s legalizací napojení na komunikaci K Roztokům (vjezd na pozemek);
 souhlasí s přístavbou rodinného
domu č. p. 611, v k.ú. Suchdol,
ul. K Horoměřicům;
 souhlasí s oplocením pozemku parc. č. 2272/5 k.ú. Suchdol
(ovocný sad při ulici Bažantní).
Rada bere na vědomí doporučení
KÚRI zabývat se návrhem umístit
novou cestu mezi ul. U Kapličky
a Bažantní na pozemek 2272/3
k.ú. Suchdol, který má městská
část svěřený a v němž je umístěn
vodovodní řad.
s ohledem na předpokládaný nárůst počtu žáků v následujících letech požádala vedení Základní školy M. Alše o předložení následujících
informací:
 počet předpokládaných prvních
tříd ve školním roce 2015/2016;
 přehled celkové kapacity základní školy (maximálně možný počet tříd a žáků v původní a nové budově, předpokládané využití této kapacity k 1. 9. 2015,
volná kapacita tříd pro ŠR
2016/2017);
 kapacita školní jídelny při současném technickém a personálním stavu;
 možnosti rozšíření kapacity školní družiny.
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souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu HLMP
na zajištění doﬁnancování projektů
s podporou OPŽP (neuznatelné náklady) ve výši 4,4 mil. Kč. Výše dotace představuje neuznatelné náklady
projektu „Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol“ ve výši 3,6 mil. Kč a neuznatelné náklady projektu „Zateplení
části budovy-krčku ZŠ M. Alše PrahaSuchdol“ ve výši 0,8 mil. Kč.
vzhledem k mateřské dovolené Kateřiny Lahodové Turchichové jmenuje
Karolínu Tvarohovou členkou redakční
rady Suchdolských listů jako zástup.
požádala právníka o návrh postupu v případě návrhu na ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě
č. p. 941, ul. Kamýcká s paní K. S. pro
hrubé porušení nájemní smlouvy –
neplacení nájemného.
v souladu s § 663 odst. 1 občanského zákoníku a § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., Zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů určuje
pro konání sňatečných obřadů v MČ
Praha-Suchdol následující místa: Alšův kabinet v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol
a pozemky parc. č. 2222 (Suchdolský sad) a 2223 (kaple sv. Václava
a okolí) v k.ú. Suchdol, ul. Ke Kozím
hřbetům.
z podaných nabídek vybrala dodavatele údržby veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období
2015 – 2016 společnost Zahrada Praha, s. r. o., Vídeňská 340, 252 42 Vestec, která nabídla nejnižší cenu.
na základě provedeného průzkumu
cen vybrala dodavatele administrace
koncesního řízení na výběr provozovatele splaškové kanalizace na období 2016 až 2018 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, Praha 5, cena administrace
bez DPH činí 220 000 Kč.
Na základě doporučení KÚRI:
 souhlasí s navrhovanou stavbou „Stavební úpravy a nástavba
stávajícího RD“, Stržná 374/61,
parc. č. 434 a 435 v k.ú. Suchdol;
 souhlasí s navrhovanou stavbou „Novostavba hospodářského a skladovacího objektu
u RD“, Suchdolská 605/5, parc. č.
1577/2, 1576 v k.ú. Suchdol;
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 souhlasí s navrhovanou stavbou altánu na zahradě MŠ Gagarinova, parc. č. 1137/2 v k.ú.
Suchdol;
 souhlasí s novým napojením domu v Osvobození 803/5 na komunikaci parc. č. 1357 a 1358
v k.ú. Suchdol
 požaduje od Suchdol Vistas
předložit doplněnou studii o návrh uliční sítě a návrh skutečně
uvažované parcelace pozemku.
 souhlasí s navrhovaným dělením
pozemku parc. č. 2325/1 v k.ú.
Suchdol mezi ul. V Údolí a Nad
žádá vedoucího OHSOM, aby zajistil
pravidelný úklid ulice Za Sokolovnou.
bere na vědomí přehled nájemníků zahrádek a informaci o využití
zahrádek.
schvaluje žádost o dotaci z rezerv
pro městské části v rozpočtu hl. m.
Prahy (kap. 10) na rok 2015 na následující akci: „Rozšíření venkovních
prostor pro výuku ZŠ Mikoláše Alše
v Praze-Suchdole“; celkové náklady
projektu 2 070 tis. Kč, z toho žádost
o účelovou dotaci ve výši 1 850 tis. Kč
a vlastní zdroje 220 tis. Kč.
schvaluje žádost o dotaci z rezerv
pro městské části v rozpočtu hl. m.
Prahy (kap. 10) na rok 2015 na následující akci: „Rozšíření prostor pro
výuku prvního stupně ZŠ Mikoláše
Alše v Praze-Suchdole“; celkové náklady projektu 4 510 tis. Kč z toho žádost
o účelovou dotaci ve výši 4 040 tis. Kč
a vlastní zdroje 470 tis. Kč.
schvaluje Předpis pro stanovení výše příplatků a odměn ředitelům škol,
kde se upravuje příplatek za vedení.
na základě doporučení KÚRI:
 souhlasí s navrhovanou stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 969 v k.ú. Suchdol a s napojením pozemku
parc. č. 969 na komunikaci ul.
Novosuchdolská;
 souhlasí s napojením pozemku
historické cesty parc. č. 2307/2
na komunikaci ul. Dvorská, parc.
č. 2308/1 vše v k.ú. Suchdol.
souhlasí se změnou termínu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v červnu 2015. Zasedání se bude
konat ve čtvrtek 25. 6. 2015.
souhlasí s přípravou projektové žádosti na výstavbu splaškové kanalizace. Rada žádá MHMP OTV o poskytnutí projektů na akce TV-Suchdol, eta-

z radnice
pa 002 – Kanalizace Budovec a etapa
006 Kanalizace Starý Suchdol.
bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na projekt Místní veřejné knihovny – „Jak přežít
ve 21. století“ ze státního rozpočtu
ČR pro rok 2015. Celkové náklady
na projekt činí 10 000 Kč, rada souhlasí se spoluúčastí městské části
Praha-Suchdol ve výši 5 000 Kč.
jmenuje Magdalenu Turchichovou
zástupkyní městské části ve Střediskové radě Horizontu – penzionu pro
seniory.
pro funkci technického dozoru stavby (TDS) akce „Zateplení části budovy – krčku ZŠ M. Alše Praha-Suchdol“
vybrala Ing. Jaromíra Doubka, odměna příkazníka bez DPH činí 10 900 Kč
měsíčně, tj. 32 700 Kč bez DPH za celou akci.
pro funkci technického dozoru
stavby (TDS) akce „Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol“ vybrala Davida Boučka, odměna příkazníka činí 25 800 Kč měsíčně, tj. 77 400 Kč
za celou akci.
schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 1627/6 v k.ú. Suchdol, Brandejsovo náměstí o výměře 14 m2 pro
umístění a provozování mobilního
stánku s rychlým občerstvením bez
alkoholických nápojů panu Akhmedu Shodmonovovi za následujících
podmínek: nájemní smlouva na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, minimální cena za pronájem činí
350 Kč/m2/měsíc + zálohy na odběr
elektřiny 1000 Kč/měsíc + 300 Kč/
měsíc za používání WC, složení kauce
ve výši dvouměsíčního nájmu včetně
zálohy na elektřinu a úhrady za používání WC.
bere na vědomí informaci o připsání konečné platby od leadera projektu SRM Bologna na účet městské
části (V. Certiﬁkace projektu EPTA,
program INTERREG IVC) ve výši
657 875,53 Kč (24 582,45 EUR), čímž
byl projekt EPTA ukončen.
ohledně návrhu obecně závazné
vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
a kterou se stanoví opatření omezení jejich propagace, setrvává na nulové toleranci a ztotožňuje se se zdůvodněním poskytnutým radou v minulém volebním období.

schvaluje podání žádosti na Úřad
práce o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 2 uchazečů o zaměstnání.
bere na vědomí změny v odměnách zastupitelů. Rada doporučuje
zastupitelstvu informaci projednat
a ponechat odměny neuvolněných zastupitelů ve stávající výši.
souhlasí s vydáváním periodického tisku městské části Praha-Suchdol „Suchdolská mozaika“ s četností
max. 12 výtisků za rok. Obsahem jsou
aktuální měsíční informace pro občany, kulturní, sportovní a společenské
akce konané v MČ Praha-Suchdol.
po úpravách schvaluje s účinností od 1. 5. 2015 Pravidla pro poskytování a rozúčtování plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostor
v objektech městské části Praha-Suchdol (dále „pravidla“). Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 86/2006
„Rozúčtování nákladů podle spotřeby
jednotlivých uživatelů v objektech objednatele“ s ﬁrmou TESPO RAC, spol.
s r.o., který do smlouvy zapracovává změnu pravidel pro bytové domy
Kamýcká 940-943. Rada schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 87/2006
„Rozúčtování nákladů podle spotřeby
jednotlivých uživatelů v objektech objednatele“ s ﬁrmou TESPO RAC, spol.
s r.o., který do smlouvy zapracovává
změnu pravidel pro bytový dům Stehlíkova 928-930.
bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 144/MK-S
3056/2015 OULK o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu ČR pro rok 2015
ve výši 8 000 Kč na projekt Místní veřejné knihovny – „Přechod z formátu
UNIMARC na MARC21“. Celkové náklady na projekt činí 20 470 Kč (8 000
software + práce technika), rada souhlasí se spoluúčastí městské části
ve výši 12 470 Kč.
nesouhlasí s úplatným nabytím
garáže na pozemku parc. č. 1338/6,
v k.ú. Suchdol od její majitelky paní
Marie Havlíkové a nevyužije předkupního práva k této nemovitosti.
vzhledem k potřebě revize speciﬁckých zařízení (záchranných dýchacích a křísicích přístrojů hasičů
s certiﬁkátem výrobce) rada souhlasí s objednáním revizí dle objednávky č. 0069/2015 u ﬁrmy Lubor Veselý, v celkové částce 57 177 Kč.
www.praha-suchdol.cz

po úpravách schvaluje na základě schváleného rozpočtu MČ PrahaSuchdol dar ve výši 75 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
SDH V PRAZE SUCHDOLE na organizaci oslavy 125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Suchdol.
navrhuje zdvojnásobit objem prostředků pro dotace městským částem
v rozpočtu HLMP. Při změně pravidel
doporučuje variantu D a žádá o zohlednění stavu, že na podstatné části území je umístěn areál ČZU, z něhož
neplynou pro MČ příjmy z daně z nemovitostí. MČ žádá o přenesení pravomoci určovat výši koeﬁcientu daně
z nemovitosti na městské části. Dále žádá MHMP, odbor rozpočtu, o zaslání přehledu výběrů daní (DPFO, DPPO, DPH, daň z nemovitosti) na území
městské části především s ohledem
na rozdělení k.ú. Sedlec, které je z cca
1/3 území ve správě MČ Praha 6 a 2/3
území ve správě MČ Praha-Suchdol.
bere na vědomí, že Alois Korynta se
k 30. 6. 2015 vzdal funkce vedoucího
Odboru hospodářské správy a obecního majetku v Úřadu MČ Praha-Suchdol. Rada ukládá tajemnici neprodleně vyhlásit výběrové řízení na uvolněnou funkci vedoucího OHSOM.
bere na vědomí, že Zastupitelstvo
hlavního města Prahy schválilo usnesením 5/12 ze dne 26. 3. 2015 účelovou
neinvestiční dotaci pro městskou část
Praha-Suchdol ve výši 4 040 tis. Kč
na akci „Rozšíření prostor pro výuku
1. st. ZŠ Mikoláše Alše“.
ukládá vedoucímu OHSOM, aby
poptal dodávku malého lodního kontejneru pro vybavení cyklohřiště
– Dirtpark.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části PrahaSuchdol na svém zasedání 10. března 2015 mimo jiné projednalo následující body:
schválilo následující priority čerpání z Fondu rezerv a rozvoje pro rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015
v celkové výši 1050 tis. Kč:
 Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou
částí – 500 tisíc Kč;
 Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských
služeb pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol –
420 tisíc Kč;
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z radnice
 Grantový program na podporu
vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované
MČ Praha-Suchdol – 130 tisíc Kč.
schválilo rozpočet městské části
Praha-Suchdol na rok 2015.
vzalo na vědomí rozpočtový výhled
MČ Praha-Suchdol na léta 2016–17.
schválilo vyhlášení grantů městské části Praha-Suchdol na rok 2015
v celkové výši 1 065 tisíc Kč v následujících oblastech:
 Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských
služeb pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol
– 420 tisíc Kč;
 Grantový program na podporu
vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované
MČ Praha-Suchdol – 370 tisíc Kč;
 Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží pro
tělovýchovné spolky působící na území MČ Praha-Suchdol
– 200 tisíc Kč;

Výluka
linky 160
Autobusová linka 160 nebude
od 1. června do 31. srpna zajíždět do Suchdola. Obsluhu Nového Suchdola a Výhled bude
zajišťovat linka 359, která jezdí
od základní školy přes Únětice
do Roztok. Důvodem této výluky je investiční akce TV Lysolaje,
v rámci níž se již od zimy rekonstruuje ulice Sídlištní.
Od června bude rekonstrukce probíhat v úseku U Kruhovky ke garážím ČZU a tato část
ulice bude úplně uzavřena. Zbylé úseky Kamýcká – Rozvojová –
U Kruhovky budou rekonstruovány během července až srpna
tak, že bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh. Z ulice U Kruhovky se tedy bude moci vždy,
možná někdy s určitým omezením, dát vyjet.
Uvědomujeme si, že mnohým
z vás dopravní omezení provázející stavbu nových chodníků
a komunikace způsobí jisté komplikace. Předem všem děkujeme
za shovívavost.
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 Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území
MČ Praha-Suchdol – 50 tisíc Kč;
 Grantový program v oblasti volného času – podpora práce
s dětmi a mládeží pro neziskové organizace působící na území
MČ Praha-Suchdol – 25 tisíc Kč.
schválilo úplatné nabytí pozemků
1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú. Suchdol a komunikace s chodníky v ul. Holubí od společnosti CENTRAL GROUP
5. investiční, a. s. v likvidaci do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřena
správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Praha-Suchdol, za smluvní cenu 1000 Kč za všechny pozemky a komunikaci s příslušenstvím.
schválilo přijetí daru od společnosti
CENTRAL GROUP, a. s. ve výši 450 tisíc Kč jako náhradu výdajů na budoucí údržbu komunikace v ulicí Holubí.
nesouhlasilo s požadavkem B&P
INTERIÉRY, s. r. o. ze dne 5. 12. 2014
na prominutí větší části smluvní po-

kuty a náhrady škod v požadované
výši 633 000 Kč.
schválilo žádost o svěření následujících pozemků nebo jejich částí, které
jsou v majetku hl. m. Prahy, do správy městské části Praha-Suchdol:
 část pozemku parc. č. 13/1 k.ú.
Suchdol o celkové ploše cca
20 000 m2;
 část pozemku parc. č. 2217/2
k.ú. Suchdol o výměře 6 000 m2
a pozemek parc. č. 2222 k.ú.
Suchdol o výměře 3 095 m2;
 pozemky parc. č. 393/3, o výměře 2 689 m2, parc. č. 393/4 o výměře 29 m2, parc. č. 394 o výměře 347 m2 vše k.ú. Sedlec;
 pozemek parc. č. 236/1 k.ú.
Sedlec o výměře 34 113 m2.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
a rady městské části jsou k dispozici
i na www.praha-suchdol.cz. Přečíst
si zápis on-line můžete i v Místní veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.

Dopravní opatĜení
před základní školou
V minulém čísle jsem vás informoval
o přípravě projektu dopravních opatření před základní školou. Chtěl bych
poděkovat za zaslání 12 připomínek.
Bohužel prostorová situace, dopravní
předpisy a další podmínky neumožňují připravit ideální projekt, tak jak by
se připravoval na zelené louce, a názory na řešení se také velmi liší.
Proto jsme na základě projednání vašich došlých připomínek v komisi územního rozvoje a následně v radě městské
části připravili zadání projektu s cílem
zvýšit bezpečnost, umožnit rodičům
před školou během ranní a odpolední
špičky autem zastavit a usnadnit pohyb dětí. Projekt byl rozdělen do dvou
etap, první etapu bychom chtěli realizovat v letošním roce a tu druhou až následně po vyhodnocení opatření navržených v první etapě.
1. etapa – stavební práh s vyznačeným
přechodem v ul. Pod Rybníčkem včetně
přístupových chodníků, posun zábradlí
na chodníku před ZŠ o cca 30 cm a jeho
rozdělení na několik samostatných částí

tak, aby bylo umožněno dětem vystoupení z aut přímo na chodník. Dopravní
značkou bude zakázáno stání podél takto upraveného zábradlí v pracovní dny
v době od 7 do 9 a od 12 do 15 hodin.
Stávající přechod před novou budovou
školy bude v 1. etapě zachován.
2. etapa (realizace na základě vyhodnocení zkušeností s opatřeními provedenými v rámci 1. etapy) – zrušení
stávajícího přechodu mezi novou budovou ZŠ a traﬁkou, vybudování nového přechodu u křižovatky ul. Staročeská a Suchdolská na stavebním prahu.
Návrh dopravních opatření byl předán
k připomínkám Policii ČR, TSK a správcům sítí. Po obdržení připomínek bude předán silničnímu správnímu úřadu
ke stanovení dopravních opatření a stavebnímu úřadu k vydání územního rozhodnutí na stavební úpravy komunikací.
Další informace jsou dostupné na webu
městské části v sekci projekty.
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Petr Hejl,
starosta městské části

z radnice

Rozpoþet na rok 2015
V březnu zastupitelstvo schválilo
vyrovnaný rozpočet na letošní rok
ve výši 41,5 mil. Kč.
Hlavní zdroje rozpočtu:
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 17,5 mil. Kč;
daň z nemovitosti ve výši
3,2 mil. Kč;
zapojení zůstatků na běžném
účtu z minulých let ve výši
5,3 mil. Kč;
ﬁnancování z fondu rozvoje
rezerv ve výši 1 mil. Kč;
ﬁnancování z vlastní hospodářské
činnosti ve výši 11,5 mil. Kč.
Hlavní výdaje rozpočtu:
investice do majetku městské
části ve výši 10 mil. Kč;
ﬁnancování školství ve výši
8,1 mil. Kč;
provoz městské části ve výši
13,6 mil. Kč;
opravy komunikací ve výši
2,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo dále na březnovém
zasedání schválilo realizaci dvou velkých investic, které budou ﬁnancovány z rozpočtu městské části a z dotací
z evropských fondů. Budeme zateplovat krček mezi původní budovou ZŠ
a budovou knihovny o celkových nákladech 1,7 mil. Kč a konečně i radnice dostane novou fasádu, což se zateplením, izolací suterénu a novými
okny v přízemí přijde na 5,6 mil. Kč.
Jedná se prakticky o poslední velké budovy ve vlastnictví městské
části, které ještě čekají na zateplení. S tím se začalo před několika lety v obou mateřských školách, následovalo s podporou z programu
Zelená úsporám zateplení bytových
domů ve Stehlíkově a v ulici U Kruhovky. V loňském roce jsme dokončili zateplení nové budovy základní
školy s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Kasa městské části tak výrazně šetří každý
rok na nákladech na vytápění, např.

jen v základní škole to činí více než
500 tisíc Kč za rok.
Na svém dubnovém jednání bude
zastupitelstvo projednávat přijetí dotace od hl. m. Prahy ve výši 4 mil. Kč,
která je určena na rozšíření a přípravu prostor pro výuku na 1. stupni
a na opravu původní budovy základní školy. Bude se provádět izolace proti zemní vlhkosti v suterénu, budou
se opravovat a natírat všechna okna, na 1. stupni vznikne multifunkční
učebna s interaktivní tabulí, opravovat
se budou prostory pro praktické vyučování a pro nové první třídy. V suterénu vedle šaten vznikne nová třída. Rekonstrukcí projdou také výtahy v nové
i původní budově, protože neodpovídají platným předpisům na jejich provoz. Obě budovy pak
budou ve všech podlažích bezbariérové.
Petr Hejl,
starosta MČ

Finance
v mČstských þástech
Městské části jsou v Praze dlouhodobě podﬁnancovány. Hlavní město jim
uvolňuje dotace v celkové výši 4,2 miliardy Kč, což je jen 10 % jeho příjmů. To na zajištění výstavby nových
škol, rozvoj školství, údržbu komunikací, údržbu veřejných prostranství
a na další činnosti městským částem
nestačí. Některé městské části tak
dorovnávají svůj rozpočet ze své podstaty, musí např. prodávat svůj majetek. Praha tak žije na dluh.
Všechny obce a města v naší republice mají své daňové příjmy určeny zákonem o rozpočtovém určení daní, to
u městských částí v Praze neexistuje.
Dotace do rozpočtu se rozdělují jinak
pro velké, ty očíslované (Praha 1–22)
a jinak pro ty tzv. malé. Naše městská
část letos obdržela do rozpočtu dotaci ve výši 17,5 mil. Kč.
To že není s rozpočtovými příjmy
městských části vše v pořádku, do-

kládá i tabulka srovnání příjmů některých měst a městské části Praha-Suchdol. Zde je samozřejmě
důležité zdůraznit, že pražské městské části nikdy nebudou mít stejné
rozpočtové příjmy jako samostatná města či obce. Hlavní město totiž přímo hradí některé jejich výdaje,
jako hromadnou dopravu, osvětlení,
svoz komunálního odpadu, výstavbu
infrastruktury apod.

Velkou změnou je, že nové vedení Prahy si tuto nevyhovující situaci
uvědomuje a mezi městskými částmi nyní probíhá diskuse, jak dotace
městským částem zvýšit. Dále samo
hlavní město jim nyní navíc přiděluje
významné dotace na investice a rozvoj školských zařízení.
Petr Hejl,
starosta MČ

Srovnání příjmů některých měst/obcí a městské části Praha-Suchdol
v roce 2014
město/
počet
daňové
příjmy celkem
městská část
obyvatel
příjmy
Praha-Suchdol
6 700
47 mil. Kč 4 mil. Kč
(z toho 16,7 mil. Kč dotace z HLMP)

Roztoky
Kostelec nad Orlicí
Velvary
Horoměřice

7 900
6 000
3 000
3 800

www.facebook.com/praha.suchdol

194 mil. Kč
108 mil. Kč
46 mil. Kč
67 mil. Kč

82 mil. Kč
74 mil. Kč
34 mil. Kč
30 mil. Kč
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z radnice
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

vedoucí Odboru hospodářské správy
a obecního majetku Úřadu MČ Praha-Suchdol
Lhůta pro podání přihlášky:
11. května 2015 do 17.00 hod.
Náplň práce:
Vedení odboru, evidence a správa veřejného majetku
včetně realizace zakázek, autoprovoz, příprava a organizace údržby veřejných prostranství a zimní a letní údržby komunikací, vedení pracovní čety, organizace správy
bytového hospodářství, práce s výpočetní technikou,
odpovědnost za agendy odboru, komunikace s ostatními odbory, vedením městské části a občany.

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu nebo vyšší odborné vzdělání, praxe
v oboru, znalost práce na PC (kancelářské programy, internet, ekonomické programy), ochota dále se vzdělávat,
samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, předpoklady pro
práci s lidmi, znalost zadávání veřejných zakázek a problematiky hospodaření veřejných korporací výhodou.
Termín nástupu:
červen 2015, případně dle dohody

Další informace včetně formuláře na přihlášení do výběrového řízení naleznete na www.praha-suchdol.cz.

Na čtvrteční trhy na Brandejsově náměstí se vrátili
sezónní prodejci zahradnického a dalších sortimentů
– přijďte se podívat, zda se vám něco nebude hodit na záhonky.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
Suchdolská – jaro 2015
 každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin
 v sobotu od 9 do 12 hodin
Pokračuje rozšířený provoz stanoviště kontejnerů
na Suchdolské ulici (út, čt 16–18, so 9–12), kde mohou občané MČ Praha-Suchdol (NE ﬁrmy a podnikatelé) v omezeném množství odkládat objemný odpad
(nábytek, koberce, lino, sportovní náčiní, umyvadla,
WC mísy apod.), bioodpad, stavební odpad a elektrospotřebiče (včetně TV, počítačů, monitorů). NELZE
velké „bílé elektro“ (pračky, myčky, lednice, mrazáky, sporáky, bojlery) a nebezpečné odpady – ty patří
do Sběrného dvora v Proboštské ulici (drobný nebezpečný odpad lze ještě odevzdat při mobilním sběru
ve čtvrtek 11. 6. 2015).

Kontejnery na bioodpad
 sobota 23. května od 9 do 12 hodin
obvyklá stanoviště:
Výhledské náměstí
Suchdolská ulice u sběrných surovin
K Roztokům/K Drsnici
Velkoobjemové kontejnery (VOK) přiděluje naší MČ
Magistrát hl. m. Prahy. Jsou určeny na bioodpad (větve, tráva, listí, plevele, ovoce a zelenina a jejich zbytky,
zemina apod.). U každého kontejneru bude pracovník,
dohlížející na správné využití kontejnerů.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
 čtvrtek 11. června
křižovatka Suchdolská/Gagarinova
15.30–15.50
křižovatka K Roztokům/K Drsnici
16.00–16.20
křižovatka Suchdolská/Novosuchdolská 16.30–16.50
Suchdolské náměstí (u pošty)
17.00–17.20
Výhledské náměstí (u trafostanice)
17.30–17.50

Kontejnery na použitý textil,
oděvy, obuv
u stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici a na Brandejsově náměstí (na okraji dlážděné plochy směrem k ČZU).

Compostainer
nádoby na biologicky rozložitelný odpad od Pražských
služeb – placená služba na celoroční nebo sezónní svoz
bioodpadu z domácností – info na tel. 284 091 888.

Sběrný dvůr Pražských služeb
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
 pracovní den 8.30–18.00 hod.
 sobota 8.30–15.00 hod.
PRO TÉMĚŘ VŠECHNY DRUHY ODPADŮ,
info tel. 284 098 906

Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel. 222 361 425, Ing. Novotný.

6

SUCHDOLSKÉ LISTY 2/2015

z radnice

Vítání obþánkĤ

foto: 2x Tomáš Moudrý

Vítání občánků proběhlo v sobotu 18. dubna 2015 na suchdolské radnici. Přivítali jsme 12 holčiček a 12 chlapečků.
Zazpívali a zarecitovali šikovní předškoláci z oddělení Soviček MŠ K Roztokům. Podzimní vítání občánků chystáme
na sobotu 17. října. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zúčastnit se
svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na suchdolské radnici. Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt můžete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz.

www.praha-suchdol.cz
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Jarní obnova veĜejného
prostoru a zahrady

S příchodem jara začíná zahrádkářům nejvíce práce a nejinak tomu je
i na vznikající Komunitní zahradě.
Po zimě bylo potřeba prohrabat trávník, odklidit spadané větve, zastřihnout vysázené stromy či upravit okolí jezírka. A tak jsem oslovila místní
komunitu a na sobotu 28. března naplánovala jarní úklid. Vládlo aprílové
počasí, ale naštěstí po ranním dešti
vylezlo sluníčko, a tak dorazilo s hráběmi a rýči mnoho dobrovolníků i rodičů s dětmi, přestože třeba mají i svoji zahrádku a o to více mě jejich zájem
o zvelebování zahrady těší. Zapojily se i děti, vysely trávu do vsakovacího pruhu, vyhrabávaly suchou trávu
nebo pomáhaly zatloukat palisádový
chodníček. Začali jsme také osazovat
vnější strany amﬁteátru popínavými
keři a rostlinami, umístili jsme nádrž
na užitkovou vodu. Tak už můžete během návštěvy zahrady provádět zálivku vysázených rostlin. Práce bylo
opravdu dost, ale díky vám, pomocníkům, šla pěkně od ruky.
Nepracovalo se jen v Komunitní zahradě, pomáhali jste i při opravě mostku u Spáleného mlýna. V neděli jsme pak ještě stihli, před dalším
deštíkem, vysadit 15 listnatých stromů na obnovené cestě směrem k Horoměřicům. Doposud bylo při jarní

obnově zasazeno 30 listnatých stromů a 12 ovocných. Děkujeme, kdo se
do jarních prací zapojil.
Co dalšího chystáme na Komunitní
zahradě?
Naším cílem je vytvořit příjemné místo pro setkávání místní komunity. Zahradu chceme obohatit zajímavými
přírodními prvky (jezírko s pokusným
systémem vsakování dešťové vody, vrbové stavby, smyslový chodník, hmyzí
hotel, hnízdiště, dřevěný ﬁtness park
či kuličkové hřiště), aby i školní děti
našly v zahradě prostor pro praktickou výuku i volný čas. Nebude chybět také výsadba zajímavých keřů, bylin či trvalek. Stávající hliněný val čeká
úprava na amﬁteátr s otevřenou scénou pro divadlo, hudbu či ﬁlm pod širým nebem, který by sloužil i jako zelená učebna pro školu. Přitom úprava
zahrady vzniká s minimálními náklady, obdrželi jsme i sponzorské dary
jako např. lavičku, koš, kameny a palisády, práci provádějí studenti či
místní komunita. Se spolkem ŽIJEME
TADY připravujeme žádosti o granty
pro neziskové organizace od různých
nadací, které podporují právě rozvoj
veřejného prostoru, výsadbu zeleně
a ochranu životního prostředí se zapojováním veřejnosti. Věříme, že Ko-

Projekt Komunitní zahrady ﬁnančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé

munitní zahradu budeme společně
udržovat a využívat k setkávání nejen
při následujících akcích:
Na konci dubna proběhne Jarmark
rostlinných přebytků a společně vysázíme bylinkový záhon. V Komunitní
zahradě je místo pro trvalky, bylinky,
vodní a půdopokryvné rostliny.
V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin vás zveme na slavnostní otevření
Komunitní zahrady. Při této akci bude
představen projekt „Pokusný vsakovací systém dešťové vody – voda pro
krajinu“, který ﬁnančně podpořila Nadace Partnerství – Nestlé.
Současně zde bude probíhat Restaurant Day, takže budete moci
ochutnat zajímavé jídlo, posedět s přáteli u ohně. Během odpoledne zahrají
roztočtí bubeníci z kapely Blabuburo.
Na konci školního roku v pátek 26. června od 13 do 18 hodin
uspořádáme s podporou společností Pražské hotely Hilton, Balic, s. r. o.
a MK Rybička sportovní rodinné odpoledne Orientační cyklotour na kole i pěšky v Komunitní zahradě.
Vyzkoušíte si své sportovní dovednosti, prověříte vědomosti z přírody,
ale i z dopravní bezpečnosti a první
pomoci. Nebude chybět ani lahodné
občerstvení.
Více informací na nástěnkách, na webu či facebooku městské části.
Zuzana Krumpholcová,
administrátor projektu
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názory

Háj uprostĜed háje?
Suchdol očima sousedky Žilkové někdy i Stropnické –
zastupitelky za ANO
Většina občanů si znovu zvolila SOS
na „místní radnici“, a tak je třeba respektovat vítězství.
I když… volební kampaň postavit
na „stop letišti i dálnici přes Suchdol“ je snadné.
Je to jako odmítnutí maturity
z matematiky.
Ano, můžete napsat „odmítám“,
můžete demonstrovat, vázat se
ke klice školy, ale když vedení školy
„rozhodne“, musíte se začít učit.
Být opozičním zastupitelem jsou
muka.

Vždy jste přehlasován a bezmocně sledujete, jak se buduje za obecní
peníze komunitní zahrada, kam nikdo nechodí (většina občanů má zahradu svojí) a sází pietní háj uprostřed háje…
Nebezpečné křižovatky, chybějící přechody, developeři, vietnamské
prodejny, prodej obecních pozemků, pronájmy magistrátních pozemků např. na výstavbu nového fotbalového hřiště (na vlastní hřistě už
mají fotbalisté kupce!! Ano, hurá, budou další bytové domy uprostřed Su-

chdola), to vše je ukryto pod jinou
„ušlechtilou“ činností vládnoucí SOS.
Vzdávat hold mrtvým občanům je
snazší, než obhajovat rozbité chodníky a silnice před živými.
„Občané, pro Vás a Vaše potomky
přeci budujeme pietní háj!“
Uprostřed háje? Tak to je v háji.
Je to snazší než na
živé, ti mají názor.
Veronika Stropnická,
zastupitelka
(ANO)

Suchdolské granty
jen pro nČkoho
Jedním z bodů v rámci 3. zasedání suchdolského zastupitelstva bylo vyhlášení grantů MČ Suchdol
na rok 2015. Nehodlám rozporovat
celkovou výši takto uvolněných prostředků, ani jejich rozdělení do jednotlivých kapitol, to ať hodnotí voliči. Mně vadí, že z některých grantů
jsou předem vyřazeny subjekty působící na území naší městské části. Mám na mysli grantový program,
z jehož názvu je již předem patrné,
že veškeré soukromé „školky“ v naší
městské části mohou na tento grant
zapomenout. Jedná se o „Grantový program na podporu vzdělávaní,
zlepšení a modernizace výuky pro
školy zřizované MČ Praha-Suchdol.“
Nevidím jediný racionální důvod,
proč by soukromá mateřská škola,
kam chodí suchdolské děti, nemohla požádat o grant na podporu vzdělávání? Jistě bude mít stejně, jako
ta státní, dobré uplatnění pro takto získané peníze. A pokud by náhodou hrozilo, že její žádost bude méně kvalitní, je zde výběrová komise,
která bude mít konečné slovo. Není
se tedy čeho bát. Navíc nezapomí-

nejme, že mateřské školy zřizované
MČ Suchdol, nemají dostatečnou kapacitu pro všechny suchdolské děti.
O to větší je zde důvod podpořit ty
soukromé, vždyť ony pro nás rodiče
dělají víc, než zvládne zdejší radnice.
Snažil jsem se na tuto skutečnost
upozornit v rámci probíhajícího zastupitelstva a přesvědčit ostatní kolegy zastupitele o otevření daného
grantu pro všechny školy působící na území městské části. Povedlo se mi sice přerušit zasedání a vyvolat interní debatu mezi zastupiteli
SOS. Nicméně ti se v koalici s ANO
postavili nakonec proti mému návrhu. Jediný, kdo můj návrh podpořil,
byl zastupitel Ing. arch. Ivan Vavřík,
kterému tímto děkuji, a rodičům, jejichž děti se ani v tomto roce nedostanou do mateřských škol, slibuji,
že ve své aktivitě neustanu.
Obec/MČ
Suchdol
Horoměřice
Roztoky

Počet
obyvatel
6689
3794
8023

Naše drahá radnice
Díky průtahům na magistrátu hlavního města se letošní rozpočet naší MČ
Suchdol schvaloval až na březnovém
zasedání. Z toho, v jakém stavu jsou
chodníky, komunikace, zeleň a samozřejmě chybějící kanalizace, musí být
každému jasné, že naše městská část
zrovna neoplývá velkými ﬁnančními
prostředky. Nicméně, když se podíváte na jednotlivé kapitoly rozpočtu
a porovnáte je s rozpočty našich sousedů – s Horoměřicemi a Roztokami,
vyjdou vám zajímavá čísla. V níže uvedené tabulce vidíte, kolik stojí chod
radnice u nás a kolik u našich sousedů a jakou to představuje procentuální část z každého rozpočtu.
Z této tabulky je jasně vidět, jak
je naše radnice drahá, a nechť si
každý ze suchdolských občanů udělá vlastní názor, zda mu za ty pe-

Náklady
% z celkových
na mzdy vč.
výdajů
pojištění
41 519 000
8 926 000
21,50 %
80 802 000
3 295 000
4,08 %
155 914 000 15 295 000
9,81 %
Rozpočet
2015

www.praha-suchdol.cz
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názory
níze stojí? Nebylo by lepší mít zde
bezpečné silnice? Nebo třeba multifunkční halu?
Z nuly na 450
Musím zklamat milovníky rychlých
vozů, tentokrát se titulek netýká
rychlosti, ale ﬁnančních prostředků,
které se po téměř ročním vyjednávání podařilo získat od společnosti Central Group, jako kompenzaci za přijetí
jejich komunikací a zeleně pod správu naší MČ. Ano, jedná se o komunikace a pozemky v ulici Holubí, kde
majitelé bytů byli právem nespokoje-

ni s údržbou veřejných ploch ze strany společnosti Central Group. Ta se
své odpovědnosti snažila zbavit co
nejjednodušším způsobem, tedy bezúplatným převodem na MČ Suchdol.
Málem jí to i vyšlo.
Naštěstí ještě v loňském roce toto
překazil ﬁnanční výbor, který požadoval po vedení tehdejší radnice (SOS),
vyjednání ﬁnanční kompenzace za toto převzetí. To, že se celá věc přenesla do letošního roku a že se několikrát
vrátila zpět k panu starostovi, aby vyjednal ještě důstojnější podmínky,
než ty původně nabízené, mělo za ná-

sledek fakt, že nyní Central Group
zaplatí naší MČ kompenzaci ve výši
450 tis. Kč.
Rád bych touto cestou poděkoval
těm zastupitelům a členům ﬁnančního výboru (napříč politickými stranami), kteří se nespokojili s původní nulou, nebo 200 tis. Kč a dotáhli
tento „boj“ na oněch 450 tis. Kč.
Rozhodně to není pro
náš rozpočet zanedbatelná částka!
Marek Bor,
zastupitel (ODS)

Zprávy ze zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015 – diskuze Bor, Vavřík:

Transevropská dálnice,
nebo silnice?
Máme zásadní připomínku k zavádějícím nepravdám v článku pana
Ing. Petra Hejla v Suchdolských listech č. 1/2015.
Pan Ing. Petr Hejl užil v článku
„V Praze se blýská na lepší časy“ (a již
několik let v různých materiálech
a vyjádřeních stále používá) nepravdivého termínu DÁLNIČNÍ OKRUH,
TRANSEVROPSKÁ DÁLNICE s desítkami tisíc kamionů pro SILNIČNÍ
OKRUH kolem Prahy a Suchdola.
Komunikační síť je tvořena dálnicemi, silnicemi a místními komunikacemi. Každá tato kategorie komunikace
má svoje parametry a vlastnosti.
V případě Suchdola je kategorie navrhované stavby silničního obchvatu
S 34/100. Písmeno S znamená SILNICE, 34 je celková šířka dopravního
prostoru, 100 je maximální návrhová
rychlost v km/hod. Návrhová rychlost
je pro silnice 100 – 30 km/hod.
Naopak DÁLNICE je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou
a mezinárodní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována
bez úrovňových křížení, s oddělenými
místy pro vjezd a výjezd, a která má
směrově oddělené pásy; je přístupná
pouze silničním motorovým vozidlům,
jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis
a pro dálnice je 120 – 80 km/hod.
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Tyto nepravdy SOS v čele s panem Ing. Petrem Hejlem stále používá a STRAŠÍ OBČANY dálnicí, dokonce transevropskou.
Rozdíl mezi silnicí a dálnicí chápe
většina průměrně inteligentních občanů a je to, jako kdyby pan starosta strašil jejich domovy tygrem, a přitom Suchdol obchází kočka, která je
potřebná, neboť chytá myši.
Pro pana Mgr. Karla Kunu (zastupitel za SOS), který to nechtěl pochopit: máte na zahradě kozu a sousedům ji představujete jako jalovici. Asi
se Vám budou smát.
Další náš dotaz směřoval k zadávání
projektů a konzultačních činností:
Z čeho jsou placeny projekty a konzultační činnost a případné posudky?
Jsou placeny z položky 5166 konzultační, poradenské a právní služby?
Pokud ano, žádáme, abychom byli
o zadávání různých projektů, konzultační činnosti a posudků informováni předem, aby nedocházelo k nesmyslnému utrácení peněz na projekty,
které jsou špatné a nerealizovatelné.
Například:
1. projekt chodníků a parkovacích stání mezi ulicemi Kamýcká
a u Kruhovky.
2. projekt návrhu dopravních opatření před ZŠ Mikoláše Alše.
SUCHDOLSKÉ LISTY 2/2015

Zadávání projektů je nesmyslné, pokud není možnost je realizovat v dohledné době a pokud nejsou
řádně a koncepčně zadány. Z těchto
dvou projektů je patrné, že pan starosta Ing. Petr Hejl a vedení radnice si
amatérsky vymýšlejí zadání a nechávají to nakreslit projektantům, kteří si
s tím neví rady a dělají chybné a nereálné projekty, které platíme z obecní pokladny.
1. špatně zadaná dokumentace
byla „Komunikace, chodníky
a architektonické osvětlení mezi
ul. Kamýcká a U Kruhovky v k.ú.
Suchdol“ v roce 2014
Zadání celé dokumentace bylo chybné ba pochybné, neboť nikdo se neptal majitelů domů 1633/1-2, 1634/12 a 1635/1-2, zda tato parkovací stání
vyžadují pro svoji potřebu.
Navíc projekt byl zadán na základě studie z roku 2007, která již jednou byla občany domů zamítnuta jako nesmysl.
Úmysl vybudovat parkoviště mezi domy nebyl doložen výpočty potřeby parkovacích stání dle vyhlášky
č. 26/1999, plánovaným vybudováním parkovišť by došlo k likvidaci zelených ploch před domy 1633/1-2,
1634/1-2, 1635/1-2, vybudováním
parkovišť dochází ke zhoršení život-

názory
ního prostředí mezi obytnými domy,
které je již tak narušeno neúměrnou
dopravní zátěží ulice Kamýcké a i ulice U Kruhovky, kterou si obyvatelé
příměstských oblastí (Velké Přílepy,
Horoměřice, Únětice a okolí) zkracují
časově cestu směrem do centra.
Jedná se chybně zadaný projekt
a vyhozené obecní peníze. Pan starosta Ing. Petr Hejl prohlásil, že to
stálo jenom cca 20 000 Kč. Jak hospodaří s většími částkami, když lehkomyslně vyhodí peníze, které mohly
jít třeba na školky nebo sport?
2. projekt návrhu dopravních
opatření před ZŠ Mikoláše Alše.
Zde pan starosta předvedl, jak s nejlepším úmyslem vaří kočička a pejsek
dort.
Do stísněného prostoru před školou se snaží vrazit úplně všechna
dopravní opatření, která jsou k dispozici. Výsledek je absolutní chaos
a nefunkčnost řešeného prostoru.
Pan starosta Ing. Petr Hejl do dortu vrazil myšku, pan místostarosta
Ing. Václav Vik kostičku a paní místostarostka Ing. Věra Štěpánková přidala trochu jógy, smíchu a čokolády.
Výsledkem je absolutní paskvil, který
nemusíme ani popisovat, neboť na něj
reagují občané svými připomínkami.
Celá tato akce opět vypovídá o nekoncepčnosti vedení SOS a pana starosty Ing. Petra Hejla, který má ale radost, jak to udělal pro občany krásně.
Bohužel, opět to byly vyhozené
obecní peníze.
Připomínky občanů k projektu...
„Když se mi dostaly do ruky poslední
Suchdolské listy a četl jsem úpravu
ke zpomalení aut před školou, nevěřil
jsem, že si může někdo myslet a (navrhnout), že touto úpravou, která je
na návrhu, auta jedoucí po Suchdolské ve směru od ul. Internacionální
zpomalí zmíněnou úpravou, na místě samém nikdy nebyl, nebo autem
nejezdí.“

D
NE

Ě

LE

„Ano, souhlasím s Vámi v tom, že dopravní situace v okolí školy není ideální. Myslím si, že je chybné se domnívat, že občané přestanou v důsledku
nemožnosti legálního parkování před
školou vozit děti do školy autem. Realizace navržených úprav nemůže skončit jinak než naprostým chaosem.“
„Předložený plán úprav mi ale trochu vzal dech. Vzhledem k tomu, že
jsem dennodenním uživatelem těchto
prostor (vozím autem dítě do školy),
vím, že trochu nepřehledná situace
je zde pouze v čase od 7.40 do 7.55
hod. ráno. Úderem 8. hodiny je zde
naprostý klid přerušovaný občasným průjezdem jednotlivého auta.
O nějakých hororových scénách se
v tomto případě nedá vůbec hovořit.“
„Projekt ,Zpomalení před ZŠ‘ zhorší současnou situaci. Bydlím naproti
ZŠ. Auta zde rychle nejezdí. Suchdolská ul. zde končí, vozidla odbočují, nebo vyjíždějí z bočních ulic. Technicky
rychle jet nelze. Navrhovaný zbytečný projekt (jistě drahý) způsobí chaos, hluk, exhalace, zhoršenou průjezdnost, a tím pádem předpoklad nehod,
ničení podvozků vozidel, naruší současnou plynulost provozu. U školy nikdy k nehodě nedošlo. Co tedy řešíte?
Opět tradiční utrácení za nepotřebné.
Přitom se nabízí jednoduché, levné
řešení: 1) zlepšit smysluplné značení, 2) ráno cca 45 min. řízení dopravy
strážníkem. Za ušetřené ﬁnanční prostředky raději opravte katastrofální
stav chodníků a komunikací. Projekt
nerespektuje některé parametry pravidel silničního provozu, zákon o pozemních komunikacích.“

nyní využité dle slov pana Ing. Václava Vika pro pobyt bezdomovců, skládku, zanedbané stromy, dále pozemek
236/1 též extenzivně využívaný.
Ptáme se, proč městská část, vedená SOS, chce převést tyto pozemky
údajně k zajištění dalšího urbanistického rozvoje, který je ovšem v těchto místech nesmyslný, neboť nenavazuje na žádnou stávající urbanistickou
strukturu. Má vedení SOS ambice zde
stavět? Má vedení SOS peníze na údržbu těchto zanedbaných pozemků?
Tato skutečnost je zejména zarážející
v kontrastu, kdy SOS odmítlo požádat
o převzetí Brandejsova statku s tím, že
na to nemá kapacity a peníze. Přitom
paní Veronika Žilková předjednala, že
pokud by městská část Praha-Suchdol převzala od Magistrátu hl. m. Prahy Brandejsův statek, tak by společně
s Českou zemědělskou univerzitou byla schopna statek opravit a provozovat jako kulturní a sportovní a výukové centrum, s galerií M. Alše a muzeem
Únětické kultury, včetně ateliérů pro
zájmovou činnost, které by si suchdolští občané a jejich děti jistě zasloužili. Ptáme se tedy, proč SOS žádá o nesmyslné pozemky, které není schopno
využít, a přitom Brandejsův statek,
který by byl kulturním a společenským
přínosem pro obyvatele Suchdola, odmítá převzít. Vidíme v tom další příklad chaotičnosti a nekoncepčnosti
radnice pod vedením SOS a pana starosta Ing. Petra Hejla, který nemá pozitivní vizi pro občany Suchdola.
Závěr:
Celé úsilí SOS o „urbanizaci“ Suchdola a zadávání projektů nám připadá
nekoncepční a chaotické.

Dále jsme připomínali návrh
usnesení č.j. 3/12/2015
(předkládal SOS Vik)
Zásadně nesouhlasíme s žádostí
o svěření pozemků z majetku hl. m.
Prahy, o které žádá vedení SOS. Jedná se o pozemky 393/3, 393/4, 394,

Ivan Vavřík, zastupitel (ČSSD)
Marek Bor, zastupitel (ODS)

Prosíme, nehlučte sousedovi
k nedělní kávě
travními sekačkami...
www.facebook.com/praha.suchdol

11

názory

Suchdol stranický,
þi obþanský?
Reakce na článek Ing. arch. Ivana Vavříka a Marka Bora
„Zprávy ze zastupitelstva“ v SL 1/2015 a na prohlášení
Ing. Vavříka na jednání zastupitelstva 11. 12. 2014
Jako bývalý zastupitel a stále ještě
člen komise územního rozvoje musím na uvedené články a vystoupení reagovat, protože moje mlčení by
znamenalo souhlas. Na samém začátku musím konstatovat, že pánové Bor (v menší míře) a Vavřík vnášejí do suchdolského prostoru manýry obvyklé v parlamentu: nakvašený
tón a snahu hodit špínu na ty, kteří
ve volbách dostali větší důvěru než
oni, rozeštvat občany a podsouvat
jim zkreslené informace, aby bylo jasné, jak ti, kteří dnes vládnou, jsou neschopní, utrácejí peníze na nežádoucí projekty atd. Je mi to líto, protože
minulá spolupráce s ODS, zastoupenou panem Ptáčkem, byla věcná, sice
často provázená dlouhými a hlučnými debatami, ale byla férová. I spolupráce s ČSSD byla uspokojivá a byla ku prospěchu obce. Již předvolební článek pánů Vavříka, Hotovce
a paní Petrové byl na hraně regulérnosti, protože to byla snůška polopravd, které měly ovlivnit voliče. Zdá
se, že to voliče ovlivnilo, protože napadená SOS získala v zastupitelstvu
11 míst z 15. Pro lepší orientaci a pochopení na co reaguji, doporučuji si
napřed znovu přečíst články pánů

Vavříka (ČSSD) a Bora (ODS) v minulých Suchdolských listech. Zajímavé
je, že ač v parlamentu stojí proti sobě v opozici, tak na Suchdole zřejmě
spolupracují v „opoziční smlouvě“.
Reakce pana architekta na projekt „Rehabilitace Brandejsova statku“ je záměrně zkreslená. Tvrzení, že
vedení radnice (SOS) schválilo projekt srovnatelný s výstavbou mrakodrapů a megalomanských akcí, je
vyloženě lživé. Celý projekt je projektem magistrátu a nám bylo laskavě umožněno uplatnit určitá drobná přání. Možnosti MČ jsou přibližně
takové jako vaše, když se vyjadřujete k záměru stavby vašeho souseda. A ještě malou poznámky na téma
Statku k Veronice Žilkové. Ve svém
článku uvedla některá chybná čísla, která vypadají děsivě, ale šlo zřejmě o přehlédnutí či špatné přečtení.
Naštěstí správná čísla najdete v článku Ing. Skály v Suchdolských listech
5/2014.
A teď ještě pár slov k projevu
Ing. arch. Vavříka na zastupitelstvu
(též přetisknuto v Suchdolských listech 1/2015). Zpochybňovat mandát
zastupitelů zvolených za SOS k rozhodování je zcela neregulérní. SOS získa-

la 11 zastupitelů z 15. Pan architekt
prostě manipuluje s čísly. Z dostupných informací na internetu se dá dohledat, že SOS získala 21 242 hlasů,
zatímco ČSSD pouhých 2315. A pan
architekt se zapomněl pochlubit, kolik
lidí volilo jeho – bylo jich celých 223.
I ten poslední z kandidátky SOS dostal 1327 hlasů, a to se do zastupitelstva nedostal díky způsobu rozpočítávání hlasů.
Názor pana architekta, že by Suchdol měla přetínat dálnice a mělo by
se rozšířit letiště je vlastně podraz
na většinu suchdolských občanů.
Suchdol navrhl trasu severněji (Ss),
která by Praze pomohla od tranzitních automobilů, je dopravně lepším řešením, přišla by stát nejméně
o 14 miliard levněji, nepočítaje v to
možnost na tuto variantu získat peníze z EU. Tato varianta vyhrála na celé
čáře hodnocení EIA (vliv stavby na životní prostředí). Bohužel maﬁánské
kliky v zákulisí magistrátu dlouhodobě prosazují variantu výhodnou
zřejmě pouze pro ně. Praha potřebuje most vnitřního okruhu pro spojení Dejvic a Bohnic. Dokonce takový
projekt existuje v prostoru Sedlecké
cihelny.

DČkujeme
ŽE VAŠI PSI V LESE
NEPLAŠÍ ZVċě
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Také rozšíření letiště v této době
je absurdní, protože jeho zatížení rapidně a dlouhodobě klesá a technicky tedy není zapotřebí. Hluková zátěž, která by se tím rozšířila nad
střed Suchdola, by byla mimo povolenou normu, a proto tento záměr
byl opakovaně rozhodnutím Nejvyššího správního soudu pozastaven. Na-

štěstí to vše občané vědí a reagovali
na to ve volbách.
Pane Ing. arch. Vavříku, pane Bore,
pokud ve vás bude méně stranické
zášti a půjde vám skutečně o blaho
a spokojenost suchdolských občanů,
pak by naše spolupráce mohla být
plodná a to bychom si já a většina
našich občanů přáli. Zatím dali such-

dolští občané přednost občanskému
a ne stranickému způsobu řízení obce, i přes předchozí čtyřletou zkušenost – a nebo právě proto?
Pavel Beneš
Redakčně kráceno. Celou verzi si
můžete přečíst na webu MČ v sekci Suchdolské listy.

Okruhem život
zlepšit nechci…
Reakce na článek opozičních zastupitelů v Suchdolských
listech č. 1/2015
Vážení opoziční zastupitelé,
dokázali jste téměř nemožné – vyburcovat mě k reakci na článek v Suchdolských listech 1/2015 s názvem
„Již 20 let jsme tu s Vámi“.
Nutno říci, že bohužel… Přiznám
se, dost dlouho jsem ODS sama volila
nejen na Suchdole, ale i v parlamentních volbách. Škoda, že než dělat ze
slušných občanů příživníky na Praze,
nepřemýšlíte, proč ODS tak u voličů
ztratila. Je sice hezké, že v úvodu svého článku píšete, že se „ODS neustále
snaží zlepšovat život“, ale jak? Že pár
desítek metrů od mého domku povede dálnice a nad hlavou nám budou
létat letadla?!?! To je z Vašeho pohledu zlepšování životního prostředí???
Po přečtení úryvků z prohlášení
Ing. arch. Vavříka jsem nevěřila vlastním očím. Své arogantní připomínky
myslel opravdu vážně???

Jako zaměstnanec odvádím nemalé daně, hl. město Praha z nich nic nemá? Neplatí z nich úřady? Ano, jsem
nucená jezdit do zaměstnání MHD,
proto se ptám – jako Pražan mám
Opencard levnější?? A vrcholem je
bod 7 – o využívání pražských nemocnic – to si tedy platím zdravotní
pojištění k ničemu??? Opět jsem se
asi mylně domnívala, že mohu navštívit jakoukoliv nemocnici v ČR.
Po přečtení příspěvku pana inženýra Vavříka si připadám jako příživník (který má právo jen platit daně)
a nesvéprávná osoba, která neví, koho volit.
Ráda bych ještě panu Ing. arch.
připomněla, že ne všichni obyvatelé
se přistěhovali za posledních 20 let.
Moji předci žili a měli své nemovitosti a pole na Suchdole ještě v době, kdy nikdo letadla neznal. Proč
argumentujete rokem 1935, kdy byl

naplánován nějaký „obchvat“? Netroufnu si odhadnout, kolik bylo v té
době aut, ale určitě to nebyla TIR
přeprava. Udivuje mě, že v 21. století jsou na vše stejné parametry jako před 80 lety (bezpečnost, šířka
a počet jednotlivých pruhů…). Tento argument se zřejmě hodí do plánu pouze těm, kteří koupili pozemky
v okolí Suchdola a Horoměřic – viz
reportáž pana Klímy v TV.
A na závěr bych ještě reagovala
na větu „… nebuďme lhostejní ke svému okolí, kde žijeme a vyrůstají naše
děti. Přece nechceme, aby nám v budoucnu řekly, že jsme mohli udělat více.“ Právě že my, voliči SOS, myslíme
na své děti a vnuky. Chceme, aby se
na Suchdole žilo relativně v čistém
ovzduší, aby nám jednou děti nevytýkaly, že jsme TO vůbec dopustili…
Anežka Rösslerová

kteří se aktivně zúčastnili
dobrovolného jarního
úklidu Suchdola.
www.praha-suchdol.cz
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Nejsme lhostejní k místu,
kde žijeme
Reakce na článek na str. 12 Suchdolských listů č. 1/2015
V Suchdolských listech č. 1/2015 byl
na straně 12 v rubrice názory otištěn
příspěvek s názvem „Již 20 let jsme tu
s Vámi“ autora Michaela Linxe, který
mimo jiné poukazuje na problematiku
vedení silničního okruhu kolem Prahy.
Článek, spolu s přetištěným příspěvkem z jednání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol od Ing. arch. Ivana Vavříka
(též na str. 12 SL), je značně nepřátelsky namířen proti Sdružení občanů
Suchdola (SOS) a jeho voličům. Oba
uvedení autoři mají evidentně zájem
na tom, aby silniční okruh vedl skrz
Suchdol. To je však neopravňuje k tomu, aby uráželi občany Suchdola, zpochybňovali tím jejich právo na svobodné vyjádření vlastního názoru a přitom
používali nepravdivé a demagogické
argumenty. Pan Linx ve svém příspěvku konkrétně obviňuje SOS a jeho voliče z „vydírání jednoho milionu Pražanů“ a považuje je za „škůdce veškerého
rozvoje hlavního města“. Přitom sám
naprosto ignoruje důležitá fakta, např.
to, že magistrát hl. města v lednu po 8
letech zastavil územní řízení na okruh
přes Suchdol, protože stavba, mimo
jiné, není v souladu s územním plánem. Nerozumím, že má někdo potřebu prosazovat variantu, která je v současné době podle všeho neprůchodná,
a už vůbec nechápu, jak si může dovolit mluvit za všechny obyvatele Prahy. Považuji proto za nutné se proti některým uvedeným výrokům ohradit
a na texty pana Linxe i pana Vavříka
touto cestou reagovat, resp. připomenout některá známá fakta.
Autoři tvrdí, že strana SOS a jejích
údajných 1800 voličů jednoznačným
odmítáním okruhu v trase přes Suchdol brzdí Prahu v rozvoji. To je podle
mého názoru tak nepravdivé a absurdní tvrzení, až je směšné. Když pominu fakt, že zapomněli na voliče hnutí ANO, druhé nejsilnější suchdolské
strany, která má v programu rovněž
boj proti okruhu přes Suchdol, tak pak
tu jsou tisíce obyvatel okolních obcí
a městských částí (Dolní Chabry, Čimi-
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ce, Bohnice a další obce na východním
okraji Prahy), rovněž nesouhlasících
s takto navrženou trasou. A také ne
všichni voliči ostatních stran s okruhem souhlasí bez výhrad. Je třeba
zdůraznit a připomenout, že suchdolská radnice neblokuje stavbu okruhu
jako takovou, ale v případě, že prokazatelně existuje varianta, která je technicky méně náročná a zároveň levnější, bezpečnější, s menším dopadem
na životní prostředí (tzv. severní), nemůže jinak, než usilovat o rozumnější
vedení okruhu.
Sdružení SOS, jeho voliči a další občané Suchdola pouze brání místo, kde
žijí a kde se někteří i narodili. Na to
mají nejen právo, ale je to i jejich povinnost. Zvlášť pokud jsou v sázce tak výjimečné lokality, jako jsou Sedlecké skály s kaňonem Vltavy, přírodní památka
Zámky a další, a zejména pokud reálně
existuje další varianta, ne tak fatální,
která je prokazatelně šetrnější k přírodě, k lidem, ale konec konců i k pražské kase. Prosazování trasy okruhu
ve členitém terénu znamená více mostů a tunelů, které jsou samozřejmě násobně dražší. Dražší varianta, a tím více rozdělovaných peněz, může být pro
mnohé výzvou ukrojit si nezákonně více z koláče – možnou paralelu s vnitřním okruhem Blanka lze domýšlet.
Tvrzení, které často a rádi používají zastánci trasy přes Suchdol, že se
okruh v této trase plánuje již od 30. let
20. století, rovněž neobstojí. Suchdol byl tehdy vesničkou pár kilometrů
za Prahou a v té době samozřejmě nikdo nemohl vědět, jakým směrem se
bude rozvíjet výstavba Prahy a navazující dopravní infrastruktura. Není proto divu, že původní plán je překonaný
a zastaralý a zcela nevyhovující současným dopravním, bezpečnostním a ekologickým potřebám a podmínkám.
Ráda bych se rovněž ohradila proti
tvrzení, že nepovolí-li Suchdol okruh,
nedostane prostředky na výstavbu kanalizace a odpovídající komunikace.
Podmiňovat výstavbu kanalizace sou-

hlasem s realizací okruhu přes Suchdol prostě není fér a je dle mého názoru účelové, zavádějící až vyděračské,
beroucí si jako rukojmí obyvatele Suchdola, kteří ještě nejsou na kanalizaci
napojeni. Kanalizace, která je v jiných
městských částech naprosto běžná
a samozřejmá, měla být vybudována
již dávno (zvlášť v případě, kdy se jedná o hlavní město). Nicméně vybudování kanalizace a komunikací nepovažuji za tak mimořádný výdaj, který by
byl adekvátní kompenzací ke stavbě
okruhu a s ním spojeným zhoršením
životního prostředí. Kanalizace nepochybně jednou bude, ale ráz Suchdola,
stav okolní přírody, která slouží mnoha obyvatelům (celé) Prahy, by byly realizací okruhu ztraceny nenávratně.
V posledních dnech navíc přišla skvělá zpráva, kdy současné zastupitelstvo
hlavního města přidělilo Suchdolu pro
tento rok 40 mil. Kč na výstavbu kanalizace. Doufejme tedy, že tím skončila
blokáda Suchdola započatá primátorem Bémem a že nové vedení hlavního města bude k Suchdolu vstřícnější.
Zničení výjimečných přírodních lokalit, rozvoj komerční výstavby typu
velkoskladů a supermarketů, zhoršování životního prostředí, překračovaní zdravotně hygienických limitů – je
toto ta správná budoucnost a rozvoj, na kterou apeluje pan Linx? Současný ráz Suchdola a jeho okolní příroda, která je zejména v návaznosti
na metropoli tak výjimečná a speciﬁcká, jsou nenahraditelné, a proto je třeba je chránit. Děkuji proto všem, kteří toto dokáží ocenit a všem těm, kteří
se na boji pro vedení okruhu v rozumné trase podílejí Doufejme tedy, že zvítězí zdravý rozum a že se příslušné instituce konečně začnou reálně zabývat
severní variantou, která byla mimo jiné
rovněž doporučena v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. EIA). Kdyby tomu tak
bylo, mohl již okruh dávno stát.
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Lucie Páclová

mohlo by Vás zajímat

KĤĖ ze Suchdola
Josef Václav Myslbek (1848–1922)
byl roku 1894 vyzván k účasti ve vypsaném konkurzu na jezdeckou sochu svatého Václava. Ostatních
sedm uchazečů se přihlásilo samo.
Důvodem vyzvání byly předchozí
práce Myslbekovy, ve kterých se cíleně zabýval motivem jezdecké sochy knížete Václava. Úspěšné byly
již jeho první návrhy, na které obdržel státní stipendium (1877–1878)
a které pro něj znamenaly značný mezinárodní ohlas. Nutno poznamenat, že pražská městská rada zamýšlela nově osadit místo
na Václavském náměstí (náměstí pojmenováno roku 1848) po kamenné barokní plastice jezdecké sochy

kala Akademie výtvarných umění v Praze díky
nejslavnějšímu českému
mecenáši architektu Josefu Hlávkovi (1831–1908).
Zde započal, po předchozích studiích hřebce Tygra u Alexandra Brandejse
(1848–1901) v Suchdole, s prací na postavě koně podle modelu. K tomuto účelu navštívil
mnohé jízdárny a hřebčíny. Po delší době nalezl, za pomoci rytmistra Wallische, hřebce Arda. Jednalo
se o východofrízského vraníka, starší prameny uvádějí plemeno oldenburské. Ardo se narodil v Německu, z chovných důvodů byl převezen

Myslbek při modelování Arda v r. 1899

sv. Václava, která zde byla od roku
1680 a jejímž autorem byl Jan Jiří
Bendl (cca 1610 – 1680). Zásadním
podnětem k vybudování plastiky bylo dokončení budovy muzea Království českého, dnešního Národního
muzea. Cesta k prestižní práci pro
sochaře nebyla jednoduchá, nicméně zakázku na pomník získal. Je doloženo, že k práci přistupoval zodpovědně a také to, že se na ní podíleli
jeho žáci. Josef Václav Myslbek pracoval v ateliéru v budově Moderní
galerie, postavené v areálu výstaviště v rámci Zemské jubilejní výstavy
v roce 1891 architektem Antonínem
Wiehlem (1846–1910), kterou od roku 1892 (trvale od roku 1945) zís-

do zemského hřebčince v Písku, poté do Prahy, pravděpodobně do karlínských kasáren. Podkoní Myslbekovi vodili koně do Stromovky,
do místa, kde je dodnes uložen sádrový odlitek modelu podle hřebce
Arda (sbírka Akademie výtvarných
umění v Praze). Na fotograﬁi s nápisem „Myslbek při modelování Arda
v roce 1899“ je patrný interiér budovy Moderní galerie AVU v Praze.
Vpravo stojí s rukama v bok pomenší postava J. V. Myslbeka, další dvě
postavy v uniformách jednoznačně
odkazují k vojenské službě. Rodina
Brandejsů byla nájemcem suchdolského statku v letech 1866–1896.
Fotograﬁe ze současnosti je plastika podle koně Arda v budově,
kde Myslbek na pomníku pracoval.
Všechny uvedené informace lze dohledat na běžně dostupných webových stránkách. Po zveřejnění tohoto textu bude možné dohledat,
že kůň ze Suchdola nestojí na Václavském náměstí. Nezní to atraktivně. Nicméně studium Brandejsova hřebce, nositele krásného jména
Tygr, prohloubilo sochařovo poznání. Věřme tomu, že si pod něj i lehal,
pozoroval napínání svalů a vzápětí si kreslil, skicoval. Svatováclavský
pomník je označován jako dílo vyzrálé, monumentální, symbolizující
národní samostatnost. K jeho věhlasu a umělecké hodnotě nepochybně přispěla velkorysost Alexandra
Brandejse i Myslbekovy studie jeho
hřebce Tygra ze Suchdola.
Magdalena Vovsová

www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolské knihovny

Co bylo a co je nového
nické hlavy a zažili těžké chvíle, když
nám opravdoví loupežníci ukradli královský poklad. Nebýt statečných dětí, které loupežníky důvtipně přelstily
a poklad do království vrátily, byli bychom ztraceni.
V současné době usilujeme o grant
v projektu Česká knihovna 2015.
Tento projekt Ministerstva kultury
podporuje nákup nekomerčních titulů a uměleckých děl české literatury.
Také jsme získali dotaci z programu
VISK 3 na přechod na nový jednotný
katalogizační systém.

Za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury jsme v knihovně zrealizovali úspěšný „Projekt přednášek zaměřených na podporu právní ochrany
seniorů a rozšíření jejich právního
povědomí“. Výsledkem třech přednášek zaměřených na spotřebitelské, nájemní a dědické právo, byl interaktivní a velmi zajímavý dialog
a snaha nastínit řešení konkrétních
problémů v daných oblastech. Tento projekt organizuje spolek LOVI,
z.s. zastoupený JUDr. Zlatou Kohoutovou a přednášejícím studentem 5. ročníku PF UK Viktorem Hatinou. V plánu jsou přednášky právní
osvěty v upravené verzi pro školu,
které budou probíhat v prostorách
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knihovny na konci dubna a na začátku května. Za knihovnu se pak
se spolkem LOVI, z.s. domlouváme
na dalším pokračování přednášek
na podzim.
Hojnou účast přilákala do knihovny přednáška arabistky a analytičky
Zory Hesové „Islám pod drobnohledem“, při níž jsme nahlédli pod pokličku současné problematiky tzv.
Islámského státu.
Březen jsme pak uzavírali v odlehčeném duchu oslavou 100 let od narození Jana Drdy a 210 let od narození Hanse Christiana Andersena
v rámci Noci s Andersenem. V improvizovaném království jsme četli pohádku Jana Drdy, vytvářeli loupež-
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Zveme vás do knihovny na výstavu
ANITA PŘEUČILOVÁ / PASTELY. Ku
příležitosti této výstavy jsme pořídili sešit a byly bychom moc rády, kdybyste nám do něj vepsali svůj názor,
jak se vám výstava líbí, jak na vás
působí. Nově byla v knihovně zřízena WIFI, tak neváhejte a připojte se
k nám.
úterý 5. a 19. května od 18.00
JÓGA SMÍCHU
středa 14. května od 18.00
NÁRODNÍ PARKY AMERIKY
Vítězslav Havránek – „Barevná krása nejteplejšího místa na zemi a rudé útesy jihozápadního
Utahu“

Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny

mohlo by Vás zajímat

Nová úprava lázeĖské péþe
Od ledna 2015 platí novelizovaný
zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 1/2015 Sb.), jehož
součástí je také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči,
který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Tento Indikační seznam je obsažen v příloze č. 5, v níž
jsou uvedeny nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči
poskytnout, způsoby poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro
jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro
nástup léčebného pobytu u indikací,
kde je tuto lhůtu důvodné stanovit
z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče. Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz
vrací zpět délku pobytu na 28 dní,
což minulý právní předpis z roku
2012 v podstatě omezil.
Změny provedené poslední novelou jsou v podstatě návratem úpravy do stavu před rokem 2012 a jsou
to zejména tyto:
příspěvkové lázeňské pobyty pro
dospělé – délka je stanovena na
21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech);
u všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře;
u dalších dospělých indikací je
dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře (komplexní pobyty dospělých byly prodlouženy o jeden týden u 28 indikací z celkového počtu
66 indikací);
u některých dospělých indikací je upravena možnost opakování
pobytů;
zpřesňují se deﬁnice intervalu nástupů na opakovaný pobyt.
Spolu s novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění byla vy-

dána i prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví (č. 2/2015 Sb.).
V této vyhlášce jsou pak stanoveny
obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči
o dospělé, děti a dorost, indikační
předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské
léčebně rehabilitační péče včetně
potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost
zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských
míst, ve kterých se nachází přírodní
léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.
A co je velmi důležité – lázeňská péče není zařazena úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané
péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.
Proto je nesprávné, že někteří lékaři svým pacientům odmítají vystavit
návrh na lázeňskou péči s komentářem, že jim byly výdaje na lázeňský pobyt jiných pacientů sraženy jako sankce z jejich úhrad, což je
nesprávné.
Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je zdravotní pojišťovnou hrazena buď plně
– komplexní lázeňská péče, nebo částečně – příspěvková lázeňská péče.
Jaký je postup při žádosti o lázně:
žadatelův praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou na základě předloženého doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře
při hospitalizaci a navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvkové) a místo vhodné pro léčbu
daného onemocnění (indikace);
preferované místo pobytu si dle
indikačního seznamu může žadatel vybrat i podle svého uvážení, byť
nemusí vždy platit, že toto místo
mu skutečně vyjde, ať již z kapacitních důvodů nebo dalšího prověření vhodnosti konkrétních lázní revizním lékařem;

návrh je předán patřičné zdravotní pojišťovně, u které je žadatel
hlášen, jejíž revizní lékař komplexní
nebo příspěvkovou lázeňskou péči
schválí;
v případě komplexní lázeňské
péče odešle zdravotní pojišťovna
schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu.
Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient zpravidla v době své pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní
stravování a ubytování;
schválený návrh na příspěvkovou
lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta. V případě příspěvkové lázeňské péče přispívá
zdravotní pojišťovna na léčebnou
část celkové ceny lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není
v pracovní neschopnosti. Pobyt není možné rozdělit na dílčí části, tj.
léčebnou zajistit ve zdravotnickém
zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení nebo na léčbu docházet z domova. V takovém případě už by se jednalo o péči ambulantní, a to za přímou úhradu;
neschválí-li zdravotní pojišťovna
komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient
absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

JUDr. Zlata Kohoutová

www.facebook.com/praha.suchdol
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Sportovní den ve škole

Předpověď počasí: slunečno až polojasno, pocitová teplota -1° C.
Ačkoliv školní žluté plakáty dopředu
hlásaly, že je na sobotu 18. dubna objednáno krásné počasí, nějak se „tam
nahoře“ spletli a naši objednávku asi
vyřídili v jiném městě. Po celkem silné spršce chladné vody však nebe nakonec ukázalo vlídnější tvář. I přesto
však Sportovní den provázela zima
a „dosti čerstvý vítr“ (citace z internetové předpovědi počasí). Ani
to však neodradilo fotbalisty z týmů Bumbrdlíků (konečné 1. místo),
Průchoďáků (2. místo), Cucumbers
(3. místo), stejně tak týmy s názvy

Kobry, Palpost, Blesk, Sborňáci, Pempers. Všichni se urputně snažili vybojovat co nejlepší umístění ve výsledné
tabulce. Souběžně s turnajem v minikopané běhali po škole orientační
běžci. Všech 15 kontrol orientačního
běhu v nejlepším čase objevili sedmáci Eliška Dvořáková, Pavel Penk
a Michal Trojan, a doběhli tak na prvním místě. Vhod přišel všem sportovcům i přihlížejícím teplý čaj, káva, ale
i domácí dezerty a další laskominy
na doplnění potřebné energie. Vřelý dík patří sponzorům, kteří věnovali hezké ceny, ale i hráčům, běžcům,
rozhodčím a divákům, jejichž pocito-

vá teplota z této sportovní akce snad
byla vyšší, než ta avizovaná předpovědí počasí.
Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše

Básničky ze školní družiny
Doba se mění
Ještě před sto lety
se naše pratety
učili i v sobotu
a dospělí museli
mít povinnou robotu
Pak se to měnilo
bylo po válce
Voskovec a Werich
vymysleli Brabence
Queeni začli hrát
a nás dokázali
rozhýbat
Teď je to mnohem snazší
máme svobodu
a my děkujeme
za tuhle dobu
(Marek Kreisl, 5.A)
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Tetiny talíře
Kdysi dávno
před mnoha lety
bylo bouřlivé ráno
u mé tety
Blikaly lustry
padaly talíře
teta volala
(co jí hlas pustil)
„Bože to je k nevíře“
„Ty šejdíři
ty lstivý vrahu
chuligáne mordýři
padej od mého
prahu“

U prahu stojí
soused malíř
je mu náhle mdle
v ruce má tetin talíř
„Dej mi ho
nebo bude zle“
Moje tetička
byla naštvaná
na malíře…
sebral jí dva talíře

(Eliška Lukešová, 5.A)
SUCHDOLSKÉ LISTY 2/2015

Pejsek
Nejlepší je pejsek
jako malý křeček.
Písničku mu zazpívám,
on mi zase bonbón dá.
Já s ním půjdu na procházku,
on přijde, že nechce být na provázku.
Teďka spolu běháme,
potom si spolu hrajeme.
Teď jdem´ spolu na výstavu,
on se chechtá, že mám pravdu.
Nakoupím mu hračky,
řekne, že je to hezký.
Už jsme spolu dva, tři dny,
už má dětí 1,2,3.
Kolik bude mít dětí teď?
Ať to řekne klidně hned!
(Malvínka Chamrádová, 2.B)

ze suchdolských škol

Karnevalové veselí v družině
I v tomto roce školní družina oslavila příchod masopustu
krásným karnevalovým veselením. Ve čtvrtek 26. února
se v tělocvičně ZŠ sešla všechna oddělení ŠD. Následně
mohl začít rej masek. Natěšené a do posledního detailu připravené děti se nemohly dočkat, až se budou moci
představit v nádherných maskách. Karneval začal promenádou, po které následovaly hry a bujarý tanec.
V průběhu celé akce porota hodnotila jednotlivé soutěžící, neměla vůbec jednoduchý úkol. Vybírala z velkého
množství princezen, zvířátek, bájných postav a z mnoha
dalších originálních masek. Deset šťastných výherců dostalo diplom a malou odměnu. Nejvíce poutaly pozornost
neobvyklé masky domácí výroby, jako například chilli paprička nebo lego panáček. Důležitější než soutěž však byla všudypřítomná zábava a legrace, díky níž se karneval
velmi povedl.
Marta Nováková, Renata Doušová, vychovatelky ŠD

Jak probíhaly zápisy
v MŠ Gagarinova
Demograﬁcká křivka porodnosti pozvolna klesá, jelikož takzvané „husákovy děti“ již pomalu odrodily a vlna
jejich dětí se přesouvá z mateřských
škol do základních škol. Přesto však
stále počet míst v mateřských školách nedostačuje počtu dětí, které
by jejich rodiče do mateřské školy
rádi zapsali. Takže i v letošním roce
2015 k zápisu dorazilo větší množství rodičů, než je počet dětí, které
můžeme přijmout.
Čísla a zase čísla
Pro příští školní rok se v Mateřské škole Gagarinova uvolní přibližně 60 míst. Ve hře je několik faktorů, zda se nám podaří navýšení
o 6 míst, ještě musíme žádat magistrát hl. města o změnu zřizovací listiny a dále nevíme, kolik bude odkladů školní docházky, na jejichž
podání mají rodiče čas dle zákona
do konce května. Oproti loňskému
roku, kdy došlo 120 rodičů, v letošním roce bylo přihlášeno 96 dětí, tedy výrazný pokles. Z těchto
96 dětí po odečtení mimosuchdolských a mladších tří let, tedy narozených po 31. 8. 2012, zůstává asi
75 dětí. Mezi nimi je ještě mnoho
těch, jejichž rodiče si podali žádost

i do MŠ K Roztokům. Takže v tuto
chvíli zůstane z naší mateřské školy asi 10–15 nepřijatých dětí ve věku tří let.
Těžké rozhodování
Být v roli soudce, který rozhoduje
o tom, kdo bude a kdo nebude přijat, je velmi nepříjemné. Mnohem
raději bych přijal všechny, kteří přijdou k zápisu, a byl bych spokojený já i rodiče. Musel jsem tedy opět
rozhodovat dle hesla „padni komu
padni“, takže jsem přijímal děti dle
počtu získaných bodů za bydliště
a datum narození. Neučinil jsem jedinou výjimku, přestože jsem byl
pod silným emocionálním tlakem
příběhů, které jsem od nejednoho
rodiče vyslechl – hrozba ztráty zaměstnání, samoživitelka, cizinka,
která potřebuje pracovat atd. Vůbec se mi tyto příběhy lehko neposlouchají. Musel jsem především
sám sobě neustále opakovat, že zastupuji školní instituci, nikoli sociální, proto musím dbát na zájem
dětí, ne rodičů. Zájem dětí je, aby
vstupovaly do školního zařízení co
nejvíce zralé – tělesně, emocionálně a psychicky, což se většinou pojí s věkem.

Dobré vztahy především
Jednou z věcí, která nám ve školce
vždy udělá radost, jsou dobré vztahy a spolupráce s rodiči našich dětí
a dalšími subjekty. Na podzim jsme
potřebovali pomoci při hrabání listí na zahradě, následně přimontovat
několik poliček a smontovat regál.
Vždy se našli ochotní rodiče, kteří
přispěchali na pomoc a ušetřili školce peníze za placené služby.
Naposledy nám před několika týdny nabídl velmi ochotně pomoc pan
Prachař, který si všiml prasklého
stromu, který se naštípl při velkém
větru, který ten den foukal. Do hodiny přijel s dalšími dobrovolnými
suchdolskými hasiči a strom porazili. Patří mu za to naše poděkovaní, že předešel možným problémům.
Do školy nám v poslední době přibyly nové věci. Jednou je didaktická
a diagnostická pomůcka Klokanův
kufr v ceně 21 000 Kč, který nám
zaplatili dva rodiče. Jako poslední investici jsme mohli zakoupit a nechat
postavit dvě houpačky „hnízdo“
v ceně bezmála 100 000 Kč. Polovinou přispěl grant z Letiště Praha.
Všem patří naše velké poděkování!
Stanislav Zelený,
MČ Gagarinova

www.praha-suchdol.cz
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Suchdolští hasiþi
letos slaví jeden a čtvrt století sboru
čtu zákeřně redukovaném chřipkovou epidemií. Děti se v současné době připravují na květnové I. kolo hry
Plamen a ﬁnišují v celorepublikové
výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.
A na co se všichni můžeme těšit?
Určitě na oslavy 125. výročí založení sboru hasičů Praha-Suchdol, které proběhnou v sobotu 20. června.
Oslavy budou spojené s tradičním
dětským dnem s hasiči, takže pokud
počasí vyjde, bude to opravdu nezapomenutelný den. Za zmínku stojí
i připravovaná soutěž Pražský pohár
v tradičních disciplínách CTIF, která se uskuteční v sobotu 2. května
na hřišti za Sokolovnou. Přijďte fandit, bude určitě na co koukat, protože do soutěže se zapojí jak dobrovolní, tak profesionální hasiči.
Tolik k hasičině… Užívejte krásné
počasí a zase příště.

vlastně ne-postavíte komín úplně nový; hlavně ať se proboha nic nestane a všechno zůstane na svém místě.
Ale příroda je někdy zákeřná potvora
(ne že bychom si to někdy nezasloužili…) a v takových případech nezbývá než povolat ty nejpovolanější k boji se živlem.
Suchdolští hasiči v souvislosti s větrným řáděním provětrali svůj zásahový oblek u těchto případů: tři
výjezdy k utrženým plechům na suchdolských střechách, padající omítka z domu v Podbabě, strom spadlý
na chodník a nebezpečně nakloněný strom v MŠ Gagarinova. K březnovým zásahům si kluci můžou připsat
i jeden hořící kompost a požár střechy u rodinného domu. Na to, že bylo
letošní jaro poměrně studené, se naši
hasiči zapotili až až.
A jak si vedou naše nejmladší hasičské naděje? Mladí hasiči zodpovědně
reprezentovali Suchdol na únorovém
Zimním poháru v uzlování, a to v po-

Už kolikrát mě napadlo, že nebýt přírodních živlů, nebylo by do hasičských análů skoro co zapisovat...
V létě nezklamou bouřky a přívalové deště, v zimě náledí na silnicích,
na jaře a na podzim silné větry. A co
nestihne příroda, to spolehlivě zajistí lidská nedbalost. V tomto ohledu
už naši hasiči mají jeden letošní výrazný zářez na proudnici, to když vyjížděli k požáru mrazíren. Co však
ovlivnit nešlo, to byly únorové a březnové větrné dny a noci, kdy snad každý Suchdolák s obavami sledoval poryvy větru lomcující se vším, co jim
přišlo do cesty. Nejhorší jsou ty noci,
kdy slyšíte jen strašidelný hukot větru a rány, které můžou znamenat i to,
že vám střecha právě přistála na sousedově zahradě. V duchu sami sobě
slibujete, že: tu starou čtyřmetrovou
túji tentokrát určitě pokácíte; opravíte ten uvolněný plech na střeše, který tam teď tak výhrůžně mlátí; vyměníte vyviklané cihly na komíně, ale

Pavla Bradáčová

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol Vás srdečně zve na
Pražský pohár v tradičních disciplínách CTIF v sobotu 2. května 2015
nástup družstev v 11.20 hod. | Praha-Suchdol, Za Sokolovnou 440 | http://hasici.praha-suchdol.cz/ctif/

Sedmdesáté výroþí
pochodu smrti
ze Straubingu do Dachau – 25. dubna 1945
Chtěl bych touto vzpomínkou vzdát
hold všem těm, kteří se zúčastnili tohoto pochodu smrti a tento těžký
úděl přichystaný fašistickou mašinerií nepřežili.
Můj otec Václav Kozák, veden pod číslem 492/44 se tohoto pochodu zúčastnil, ale bohužel konce války se nedožil.
Na základě výpovědi svědků, kteří se
pochodu zúčastnili jsme o otci získali informaci, že byl naposledy viděn ve vesnici Haldenberg, když šel obstarat nějaké jídlo do zdejšího statku, odkud se už
nevrátil. 30. dubna 1945 to bylo napo-
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sledy, co byl spatřen živý, což nám potvrdili jeho spoluvězni pan Antonín Hotovec st., Ota Musil ze Suchdola a Josef
Kejmar z Lysolaj. S osvětlením smrti
otce nám pomáhal pan František Sobotka ze Suchdola, který se též vrátil z koncentračního tábora a zároveň byl určen
mým poručníkem, ale ani on nezískal více informací. Po ukončení a zklidnění
válečné hysterie se matka vydala hledat
otce přímo do Německa, požádala o pomoc i Mezinárodní červený kříž, ale vše
bez úspěchu. Po ukončení základní vojenské služby, jsem navštívil pana Ho-

tovce st., ale žádné jiné informace, které by vedly k posledním krokům mého
otce jsem nedostal, jen mi bylo sděleno, že už uteklo hodně vody, abych to
nechal spát.
Bude-li mně zdraví sloužit, chtěl
bych nahlédnout do archívů gestapa,
ale i do spisu naší policie, co si na otce
vedla. Nakonec bych chtěl zkusit oslovit vedení vesnice Haldenbergu, zda by
se něco nenašlo v místní kronice.
V dubnu roku 1987 vyšel v Rudém právu článek pod názvem „Vězeň č. 1864/42 o Straubingu.“ Vyžádal
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jsem si v redakci adresu pisatele článku, jelikož jsem zjistil, že byl ve stejném pochodu smrti jako můj otec.
Po vzájemné dohodě jsem se spolu
s manželkou, matkou a sestrou rozjel
za panem Stanislavem Vlkem do Uherského Hradiště. Nyní bych se rád podělil o autentické vzpomínky, jak byly
panem Vlkem zapsány, spolu s některými mými poznámkami, které jsem
v určitých pasážích učinil:
„… Na Straubing v NSR, o kterém vyšla v Rudém právu zmínka, mám velmi špatné vzpomínky jako vězeň, který
si odpykával pětiletý žalář. Od 9. března 1942 jsem prošel gestapáckými
věznicemi v Uherském Hradišti, Brně, Kounicovými kolejemi, Breston, Vídeň, Elizabeth Promennade a konečně
9. 3. 1943 věznice Straubing. Tam panovaly zákony, že kdo například zvedl jablko nebo cokoli jiného, šel okamžitě k raportu. Kdo na pracovišti nesplnil
normy, šel na lékařskou prohlídku, zda
vydrží stanovený trest, který mu musel
být uložen. Nejméně týden ve studené
cele a jednou za tři dny šálek studené
polévky a kousek chleba. Po odpykání

trestu už mnohým svítilo přes uši, což
bylo známkou brzké smrti. V roce 1943
bombardovali spojenci různé vojenské
závody v Německu, a tak se výroba
přemístila do věznice ve Straubingu.
V dílnách bylo zaměstnáno 1000 až
1200 vězňů a pracovalo se na dvě
směny. Dne 5. listopadu 1944 byl bombardován i Straubing a většina dílen
byla zničena. Okamžitě byly dovezeny
nové stroje a umístěny ve sklepích pod
vězeňskými celami. V roce 1944 byla
zničena velká věznice v Drážďanech,
včetně popravčí budovy. Vězně odsouzené k popravě převezli do Straubingu.
Bylo jich okolo 350. Okamžitě se začala stavět sekyrárna, která byla dostavěna v dubnu 1945 a do provozu měla být uvedena 25. dubna 1945. V noci
z 24. na 25. dubna 1945 nás bachaři vzbudili k pochodu. Museli jsme nastoupit na vězeňský dvůr s jednou dekou a šálkem.
V 6 hodin ráno vyrukovalo 350 vězňů do Dachau. Cesta byla úmorná, ti
kteří nebyli schopni jít, byli zastřeleni.
Trasa pochodu smrti vedla ze Straubingu do Landshutu, Freisingu a dál

Jaroslav Kozák,
syn Václava Kozáka (leden 2015)
Zpracoval: Josef Jánský
www.historiesuchdola.cz

V minulém čísle Suchdolských listů jsme oceňovali dva spoluobčany za činnost, které si můžete všimnout
při procházkách po naší městské části. Tentokrát bychom rády vyzdvihly počin virtuální – webové stránky
zabývající se historií Suchdola. Dík jistě patří všem, kteří se do činnosti obětavě zapojují (pánové Bohuslav
Sommer a František Černý). Hlavní ocenění si ale podle nás zaslouží pan Josef Jánský, který celý projekt
vymyslel, připravil a věnuje mu spoustu času. Děkujeme za veškeré úsilí, s nímž shromažďuje informace
a dává je prostřednictvím webu www.historiesuchdola.cz k dispozici nám všem.
Jak jsme psaly již minule, jsme si jisty, že na Suchdole je hodně lidí, kteří dělají něco pro nás všechny a jen
o nich nevíme. Budeme moc rády, když nás na ně upozorníte. Opravdu stačí jen pár vět, ze kterých bude
patrné, kdo a za co si poděkování zaslouží. Informaci nám můžete poslat na e-mail: suchdol.sobe@atlas.cz
nebo s označením „pro SUCHDOL SOBĚ“ odevzdat v suchdolské knihovně.
Adriana Skálová a Věra Štěpánková
www.praha-suchdol.cz

Suchdol (nejen) sobě

Situace pochodu smrti
25. 4. 1945 – 1. 5. 1945

do Dachau. Pochodovalo se od 6 hodin ráno do oběda, kde jsme dostali
kousek chleba a trochu vodové polévky a po hodině odpočinku opět pochod
do 19 hodin. Večeře byla obdobná obědu. Spali jsme vždy na louce, po dvou,
jedna deka pod sebe a druhou jsme se
přikryli.
Dne 27. dubna jsme nocovali před
Freisingem. Po 20. hodině se přihnala bouřka a my museli stát s dekou
na hlavě. Pršelo celou noc a celý den.
Přešli jsme přes Freising a tam jsme se
dozvěděli, že je Dachau obsazen. Vrátili jsme se do Freisingu, kde nás ubytovali ve stodolách. V mokrých hadrech, ráno nástup k pochodu bez cíle
Dolním Bavorskem. V pondělí 29. dubna jsme přenocovali v údolí řeky Isavy. Oheň jsme rozdělat nesměli, jelikož
přes nás létali šrapnely. Ráno jsme odmítli jít dál. Postavili před nás kulomety a museli jsme pochodovat dál. Došli
jsme do nějaké osady, ulehli ve stodolách a čekali, co se bude dít.
Ráno přijeli Američané, ale o nás
velký zájem neměli. Dali nám pár
sáčků na odvšivení a pár bochníků
chleba. Náš doprovod jsme odzbrojili a zavřeli do sýpek. V osadě jsme zůstali do 16. května, kdy pro nás přijela vojenská auta a vezla nás domů.
Před vjezdem do Domažlic nás vítala
vypálená budova školy. To byla naše
vlast a my zpívali naši hymnu.“
Toto bylo sepsáno na základě článku a vzpomínek vězně 1864/42 pana Stanislava Vlka z Uherského Hradiště. Hluboce se klaním a vzdávám
čest před všemi lidmi, kteří se zúčastnili zrůdného pochodu smrti fašistické zrůdné mašinérie.
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zveme Vás
ZVEME VÁS V KVĚTNU
ALŠŮV KABINET
HORY A ODRAZY VE VODĚ
fotograﬁe Josefa Kujala
do 15. května 2015
v provozní době úřadu

ýlovČk a umČlec
Jaroslav Šerých

NOVÝ SEDLEC
výstava studentských prací Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, vernisáž ve středu 20. května 2015 od 18 hodin
v Alšově kabinetu, výstava potrvá
do konce června
Více o kulturním dění a výstavách na www.praha-suchdol.cz/
společenské dění
KOMUNITNÍ ZAHRADA
RESTAURANT DAY
sobota 16. května
od 10 do 16 hodin
Neváhejte a zapojte se do akce
jednodenních restaurací otevřených od New Yorku přes Suchdol
až po Tokio! Napečte, navařte tradiční i netradiční pochoutky. Zájemce prosíme, aby kontaktovali koordinátora Ing. Doubka na tel.
777 973 808 nebo napsali na
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz.
Od 10 hodin proběhne slavnostní otevření Komunitní zahrady,
zahrají i bubeníci z kapely Blabuburo z Roztok. Přijďte se podívat,
pobavit, ochutnat a užít si společné setkání. Další informace na
www.praha-suchdol.cz.
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V Alšově kabinetu – výstavní síni
suchdolské radnice byla v březnu letošního roku přístupná komorní výstava prací Jaroslava Šerých, uspořádaná u příležitosti jeho jmenování
čestným občanem Suchdola. Vzhledem k velkému zájmu jsme ji o týden
prodloužili a dokonce proběhla i krásná derniéra, na kterou přijala pozvání paní PhDr. Miroslava Hlaváčková
z Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, dlouholetá spolupracovnice pana Jaroslava, a něco málo
nám ještě o něm sdělila:
„Jaroslav Šerých žil a tvořil několik desítek let v Suchdole. Na procházkách směrem k Roztokům nalézal inspiraci k dalším dílům. Zde
objevoval tvarové a barevné předobrazy, kterým dával podobu v ateliéru. Jeho vnitřní život byl bohatý, díky šíři znalostí života a světa, hudbě,
kterou naslouchal, četbě, kterou volil, meditacím, kterým se věnoval.
Vytvořil si žebříček hodnot a podřizoval jim život. Věděl, že skutečnost nemůže být přetvářena jen na základě
viděné skutečnosti nebo umělcova
nitra, ale musí mít duchovní rozměr.
Tento étos přijal a naplňoval. Tvořil
obraz jako znamení času, ve kterém
žil, jako znamení člověka, jako dech
věčnosti, která se vlévá do lidského
života a poznamenává jej.
Jeho postavení mezi umělci bylo
solitérní také proto, že v sobě zahrnoval dva póly. Na jedné straně byl
dramatik, který modeluje hmotu obSUCHDOLSKÉ LISTY 2/2015

razu s divokou prudkostí, a na druhé
straně něžný lyrik, jehož hlas je téměř neslyšitelný.
Suchdolská výstava jej představila hlavně jako lyrika, ať se jednalo
o připomínku monumentálních mozaik, o litograﬁe nebo o kresby, vlastně obrazy, které vznikaly jako doprovod pohádky Dcera dračího krále.
Pro nakladatelství Artia ilustroval
mnoho knih pro děti a většina získala nejvyšší světové ceny.
Člověk opustí svět, ale dílo zůstává. Obrazy, kresby i ilustrace Jaroslava Šerých chápané nejen jako
slavnost tvarů a barev, ale jako duchovní poselství, budou stále svědčit
o tom, že autor vnášel světlo do lidského života“.
Poděkování patří i umělcově ženě
Anně Šerých, která výstavu připravila a organizovala.
Zuzana Krumpholcová

zveme Vás

Anita PĜeuþilová
pastely / místní veřejná knihovna /
výstava / duben–srpen 2015
Pravděpodobně nikdo neslyšel o Anitě Přeučilové. Termín pro kreslířskou
techniku, která má charakter malby,
je znám těm, kdo se alespoň rámcově orientují ve výtvarném umění. Naopak slovo „pastelka“ použil každý
z nás. Nejen slovo, každý z nás kdysi kreslil barevnými tužkami či křídami – suchými, voskovými i olejovými. Křídy jsme poznávali podle toho,
že se „rozmazat“ daly, nebo nedaly.
A protože se vyrábějí z čistého pigmentu a pojiva, mají čisté a syté odstíny. V 18. století patřil pastel v Evropě k oblíbené technice portrétní
tvorby. Mezi ty, kdo je v minulosti rovněž mistrně ovládali, patřil francouzský malíř Edgar Degas (1834 –1917).
Intenzivně technikou pastelu v České
republice pracuje v současnosti Karel
Malich (narozen 1924).
Vystavená komorní kolekce Anity Přeučilové je výběrem z rozsáhlé
řady prací vesměs nevelkého formátu (A4, A3). Jedná se o díla spontánní a svobodná v pravém slova smyslu.
Nejsou svázána konvencemi tradic,
jsou bezprostřední a zároveň neuvěřitelně citlivá. Pastel je intenzivně kladen v plochách, kde vytváří nezamě-

ZVEME VÁS V ČERVNU
JARNÍ KONCERT
Smíšený sousedský příležitostný
sbor „Suchdol zpívá 2015“ pod
vedením K. Nepustilové a dětský
pěvecký sbor ZŠ M. Alše „MIKEŠ“
pod vedením A. Kejharové a E. Benešové zazpívají v úterý 2. června 2015 od 19 hodin v kapli
sv. Václava na Suchdole.
DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
MS Hubertus zve na Dětský den,
který se koná 6. 6. 2015 v 9 hod.
na střelnici na Holém vrchu
v Úněticích. Hry a soutěže o ceny
pro děti do 10 let i soutěž pro rodiče, ceny za nejlepší bábovku.

nitelnou zářivou strukturu. Divák se
nad jednotlivými pracemi, uvedenými
s názvem či bez názvu, může zamyslet nad pocity a hnutími, které autorku vedly k realizaci. Ať k jakýmkoliv
úvahám a hnutím spěje, nechť to činí
stejně přirozeně a svobodně jako Anita Přeučilová, která postrádá jakékoliv výtvarné vzdělání. Není jí zapotřebí, její pastely si budete pamatovat.
Magdalena Vovsová

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ZA KRAJINU
Na zahradě nad Sedleckými skalami
se bude v sobotu 6. června konat již
poosmé. Při bohoslužbě od 15 hod.
bude kázat Sandra Silná – farářka
Církve československé husitské. Následnou besedu na téma Česká krajina a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) uvede
ředitel Ekumenické akademie Jiří Silný. Více na www.drahan.chabry.cz.

PIKNIK
ZA ŠKOLOU
ˇ
CTVRTEK

18. 6.
2015

ˇ
NA ŠKOLNÍ ZAHRADE
ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE

:PROGRAM:

ˇ
ˇ ˚
budoucích prvnáku
od 16.30 t Privítání
ˇ ˚
ˇ
prvnáku
t Vystoupení soucasných
ˇ
t Když se baví ucitelé...
Vystoupení
školního
peveckého
sboru
Mikeš
ˇ
t
ˇ
t Odpolední zábava (nejen) pro mrnata
za dobré ceny
ˇ
ˇ obcerstvení
t Bohatý výber
ˇ
od 18.30 t Prekvapení
vecera
ˇ
od 19.00 t Rozloucení
s devátáky
ˇ
´
t Diskotéka

ˇ
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POCASÍ

Suchdolští judisté
Kumi-kata, čili základní úchop, to je našim suchdolským judistům, trénujícím
pod vedením instruktorů Judo Club Kidsport, naprosto jasné. Jejich řady se
letos rozrostly a v současné době trénuji již 30 dětí, a to v oddíle baby judo
(školkové děti), prvňáčci a pokročilí. Kromě toho, že judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte, tak je také učí vzájemnému respektu a sebeovládání. Během
tréninku se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná, judo učí děti trpělivosti a bojovnosti, také vítězit i přijímat prohru. Přijďte se podívat na náš trénink! Každé úterý a čtvrtek v ZŠ Suchdol.
Radim Knápek, trenér

OSLAVY 125. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU HASIČŮ
PRAHA-SUCHDOL
sobota 20. června 2015
Suchdolské náměstí
• 10 hodin dětský den s hasiči
• 16 hodin zábava pro všechny

www.facebook.com/praha.suchdol
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co se d Člo

foto: 5x Eliška Nováková

Jen si tak po zimČ zabČhat

Odstartováno!
Ani chladnější počasí neodradilo
běžce nejen ze Suchdola od účasti na prvním suchdolském běžeckém citycrossu, který se konal v sobotu 14. března 2015. Běžecký
závod, který volně navázal na podzimní cyklistickou akci stejného jména, vedl členitým terénem Roztockého háje a přilákal 30 závodníků
v dětských a mládežnických kategoriích a 40 dospělých. Prostor dostaly všechny věkové i výkonnostní kategorie. Nejmladšímu závodníkovi
byly 3 roky, nejstaršímu 56 let. Zatímco pro některé šlo o první jarní vyběhnutí, na jiných bylo vidět,
I vítěz vypadal na cílové pásce unaveně…

Někteří běžci zvládli i pozdravit
fotografa
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že pro ně sedm terénních kilometrů
představuje běžnou běžeckou trať.
Do druhé kategorie rozhodně patřili vítězové jednotlivých kategorií. Zajímavostí závodu bylo, že vítěz v kategorii mužů, Jan Baier, který zvítězil
výborným časem 26:10, a to systémem start-cíl, udržel po celá tři kola přesně stejné tempo. Nicméně
i výkony dalších v cílové pásce, tedy Davida Marka (28:41) a Matouše
Knappa (29:25) zasluhují pozornost.
Krásných časů na náročné trati dosáhly i ženy, tedy vítězná Magda NoSUCHDOLSKÉ LISTY 2/2015

váková (33:15), druhá Šárka Nollová
(33:54) a třetí Adéla Skálová (34:10).
Komu by se snad zdálo, že by dosáhl
čas lepší, nechť obuje běžecké boty
a zkusí si na dané trati vytvořit svůj
soukromý závod. Potrénuje tak alespoň na další ročníky.
Bez nadsázky však lze říci, že zvítězili všichni, kdo porazili lenost
a jarní únavu a na trať se vypravili. Znát to bylo i na přející atmosféře, ve které se vítěz dočkal stejného
aplausu, jako všichni ti, kteří doběhli až mnoho minut po něm. A proto-

mohlo by Vás zajímat

Jiří Stránský blahopřeje vítězce Magdě Novákové, její
manžel mezitím kontroluje, zda vyhrála hodnotné ceny
že se v rámci doprovodného programu konala soutěž o nejlepší buchtu,
tak kdo zrovna neběžel, mohl ochutnat domácí buchty, bábovku nebo koláče. Vyvrcholením akce bylo
předávání cen malým i velkým vítězům ve všech kategoriích. Vítězce soutěže o nejlepší buchtu Lucii Rendlové a všem běžcům v milé
atmosféře poblahopřál významný
český spisovatel, scénárista a dra-

Přísná, ale spravedlivá porota soutěže o nejlepší domácí buchtu – Marek Novotný, Martina Doubková a Kateřina Růžičková – vyhlašuje výsledky a současně přijímá
pokyny od organizátorky akce Magdy Novákové

matik, politický vězeň z doby komunismu, Jiří Stránský.
Na závěr se sluší poděkovat všem,
bez kterých by se první suchdolský
běžecký citycross nemohl uskutečnit – společnostem, které věnovaly
hodnotné ceny pro vítěze, vydavatelství Mladá Fronta, Geotour – Kololoď, Messenger, Cykloadam, Pražský
kulinářský institut, Únětický pivovar.
A v neposlední řadě je třeba poděko-

vat všem dobrovolníkům, kteří se postarali o trať, o zázemí, o občerstvení,
o časomíru, o soutěž o nejlepší buchtu, všem těm, kteří buchty do soutěže napekli, o závěrečný úklid, zkrátka
těm všem mnohým, bez kterých by
nemohl proběhnout ani tento běžecký citycross, ani příští ročníky, které
se již nyní začínají plánovat.
Michal Lobkowicz

Vítr ve vČtvích

Každý měsíc připravujeme program
napříč věkovým spektrem. V letošním
roce díky štědrému grantu „Dobré
sousedství“, který jsme získaly od Letiště Praha, a. s., se můžete účastnit
mnoha akcí zdarma či za minimální vstupné. Aktivity našeho sdružení,
včetně kavárny Kravál na větvi, jsou
otevřené VŠEM! Soboty patří pravidelně pohádkám, večery cestopisným
přednáškám, koncertům, divadlům,

každý měsíc se u nás Vlasta Jirásková setkává s kojícími maminkami, dáváme prostor výtvarníkům a v neposlední řadě po celý rok připravujeme tematické výtvarné dílny pro děti
i dospělé. V letošním roce bychom
se rády pokusily uspořádat i malý
hudebně-divadelně-hravý festiválek,
snad se podaří…
Jsme rády, že se můžeme účastnit i akcí v rámci městské části a pod-

porovat tak kulturně tvůrčí život
na Suchdole. Doufáme, že i vám je
s námi dobře a rádi se k nám vracíte, ať už za kulturou nebo jen třeba
„na jedno“. Za jakékoli podněty a nápady budeme vděčné. Napište nám!
Sledujte program! Přijďte!
Hezké jaro,
Vaše Šaru a Lu
Kravál na větvi
kravalnavetvi@seznam.cz

www.praha-suchdol.cz
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Prázdniny s klubem Rybiþka
Prázdniny se pomalu blíží a možná už
plánujete, jak je strávíte a kam se za zážitky a novými kamarády vypraví vaše
děti. Na letošní léto jsme naplánovali tři příměstské tábory a jeden týden
věnovaný aktivitám pro celou rodinu.
„Týden zážitků“ ve dnech 13. až
17. července nabízí dopolední program přímo v Klubu Rybička – divadélko, společné zpívání, pohybové
aktivity a odpolední výlety. Chceme
dětem ukázat, že v lokalitě, kde žijí, na ně čeká plno zajímavých míst,
zvířátek, zkrátka zážitků, které jsou
na dosah ruky, jen je objevit. Vyvrcholením celého týdne bude páteční výlet
do parku Mirákulum, který skýtá pestrou nabídku prolézaček a atrakcí, kde
se nejmenší mohu bezpečně vyřádit.
Tento týdenní program je určen pro
rodiny s dětmi. Věk dětí není omezen, ale předpokládáme zájem spíše menších dětí, které při svém dobrodružném objevování potřebují s sebou vždy nějakého dospěláka ze své
rodiny. Aktivity připravuje Kristína
Hulenová a zájemci se mohou hlásit
na: klubrybicka@centrum.cz, či na tel.:
734 681 312. Cena programu je 400
Kč/rodina/týden a nezahrnuje stravu
a vstupné ani cestovné na výlety.
V minulých letech postupně narůstal zájem o příměstské tábory, proto
jsme letos naplánovali tři tábory, které připravují různé týmy na odlišná té-

mata. Všechny tábory jsou určeny pro
děti ve věku 6 až 13 let a nabízejí pestrý program od 9 do 17 hodin. Zajištěny jsou plnohodnotné svačinky, teplé obědy dovážené ze Starosuchdolské
restaurace a samozřejmě pitný režim.
První tábor „Dobrodružství s Asterixem a Obelixem“ ve dnech 20. až
24. července povede Jitka Bartoníková Bednaříková, která říká: „Naším cílem je, aby děti strávily svůj volný
čas efektivně a smysluplně. Proto se
snažíme, aby aktivity podporovaly
rozvoj osobnosti po fyzické, psychické i sociální stránce. Během tábora budou mít možnost poznávat samy sebe i druhé, rozvíjet komunikaci
a spolupráci v týmu, v průběhu sportovních činností otestují nebo i zlepší svou fyzickou zdatnost, budou se
učit respektovat druhé a najdou si
nové kamarády. K tomu využíváme
metody a techniky prožitkové pedagogiky, dramatické, výtvarné a environmentální výchovy. Program bude
zahrnovat nejrůznější typy her (seznamovací, kooperativní i soutěživé,
podporující důvěru ve skupině).“
Hned další týden navazuje druhý
příměstský tábor inspirovaný románem Cesta kolem světa za 80 dní; cestování světem ale zvládnou děti za pět
dní. Mají vaše děti rády dobrodružství?
Rády si hrají a poznávají nové věci? Rády cestují? Rády kreslí a vytvářejí no-

Příměstské tábory MK Rybička
• Pro děti ve věku 6 až 13 let
• Pondělí až pátek, 9–17 hod.
• Pestrý program
• Hry a aktivity v přírodě
• Zázemí v prostorách
MK Rybička

• Teplý oběd, dvě plnohodnotné svačiny, ovoce, zelenina, pitný režim
• Záloha 1000 Kč + doplatek
dle výsledků grantového řízení MČ Praha-Suchdol

INZERCE

JARNÍ ÚKLID: Odvezu zbytky
cihel z Vaší zahrady, pouze celé.
M. Novotný Tel: 603 447 664

Uzávěrka inzerce
a příspěvků
do dalšího čísla:
10. 8. 2015
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vé věci? Pak je příměstský tábor „Cesta kolem světa za 5 dní“ právě pro ně.
Jakub Fraj, který tábor připravuje, dodává: „Každý den budeme něco kreslit, malovat nebo vyrábět, abychom
měli z tábora nějakou hmatatelnou
vzpomínku. Z naší základny budeme
vyrážet do okolí, kde budeme moci
hrát pohybové i dobrodružné hry. Samozřejmě nebude chybět nějaký druh
odměňování a bodování, jako na každém správném táboře. Jako třešničku
na dortu máme pro Vaše děti připravený jeden celodenní výlet.“
V druhé polovině prázdnin se můžete těšit na třetí příměstský tábor
„Dobrodružství s Nickym“ s vedoucím Tomášem Špácem, a to od 17. do
21. srpna. Táborová hra je inspirována skutečným životním příběhem Nickyho Cruze a účastníci tábora se stanou součástí jeho napínavých osudů
a budou mu moci během her pomáhat situace řešit. Energií překypující
děti unaví pohybové hry, táborová hra
a bojovky. Děti se naučí hledat řešení životních situací a představit si důsledky svých rozhodnutí.
Více informací a přihlášky získáte u Jitky Kafkové, tel.: 603 461 893,
klubrybicka@centrum.cz.
Těšíme se na vás a na vaše děti.
Kristína Hulenová,
koordinátorka Klubu Rybička

Dobrodružství s Asterixem
a Obelixem
Cesta kolem světa za 5 dní
Dobrodružství s Nickym

20. – 24. 7.
27. – 31. 7.
17. – 21. 8.

Přihlášky a dotazy: Jitka Kafková, klubrybicka@centrum.cz,
tel.: 603 461 893

www.klubrybicka.blog.cz
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inzerce

fotoknihy od 249 Kč
ONLINE
vyzvednutí

ZDARMA

objednávka
do 10 minut

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě
 zimní zahrady
 rolety, žaluzie
 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu
 okenní parapety PVC, ALU
 zednické práce
 hodinový manžel
 garážová vrata
 markýzy

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.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.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
KAMEROVÉ SYSTÉMY
KA

Pracovní doba dle dohody.

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






Byty, domy, kanceláře, průmyslové objekty
Online přístup
Mobilní aplikace
Dálkové ovládání vytápění, osvětlení,
elektřiny, přehledové informace
 Možnost napojení na pult centrální ochrany
 Certifikovaná montážní firma společnosti
Jablotron Alarms a. s.
, s. r. o.

info@visioinextremis.cz | tel.: 731 896 834
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NABÍZÍME VÁM
ÁM PRÁCI,
Á SMYSL
Y
KTERÁ MÁ
PLUS NOVÉ BENEFITY
EFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

kamýcká 1077
praha 6 – suchdol

(budova komerční banky)
tel.: 702 078 233

otevíráme

4. 5. 2015

provozní doba: 7.00–11.00
s sebou: žádanku
na odběry od lékaře
odběry i pro samoplátce
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WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
PPR
P A

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEÿNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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inzerce

