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motto
Historie není jen naší
logickou laboratoří,
je také dějištěm
našich citů a snah.
T. G. Masaryk, státník, politik,
ﬁlozof a pedagog (1850–1937)

Školní výlet na Kokořín, 1929

Pozvánku na výstavu a rozhovor s Josefem
Jánským, tvůrcem webových stránek Historie
Suchdola, najdete na stranách 2–6.

HGLWRULDO
Vážení čtenáři,
jako nový redaktor Suchdolských
listů bych se Vám měl – alespoň
stručně – představit. Jsem externím spolupracovníkem Českého
rozhlasu a nezávislým novinářem.
Na Suchdole sice nebydlím, ale
mám tu řadu příbuzných a přátel,
přednesl jsem zde v posledních letech několik veřejných přednášek
a ve velmi dávných dobách jsem
na Suchdole i pracoval.
A nyní k aktuálnímu číslu Listů: můžete si v něm přečíst rozhovor s Josefem Jánským, spolutvůrcem výstavy Historie Suchdola
ve fotograﬁích, na kterou jste srdečně zváni, stejně jako na řadu
dalších akcí – zmiňme alespoň tradiční Suchdolské (p)osvícení.
V informacích z radnice by neměla zapadnout důležitá zmínka
o názvu městské části. Z jednání rady a zastupitelstva MČ přinášíme pouze některé body (v případě zájmu najdete kompletní zápisy
na webových stránkách MČ). Přečíst si můžete také názory zastupitelů či reakce na ně.
Budeme se snažit klást důraz
na téma sousedství: v tomto čísle najdete pozvánky na dvě setkání s občany – první je věnováno
těm nejstarším, druhé nejmladším
– a odbornější text o tom, co jsou
to vlastně rozhrady. Větší možnost
občanů rozhodovat o využití prostředků na chod obce otevírá informativní text o participativním
rozpočtu, také tomuto tématu
se chceme dlouhodoběji věnovat.
A na závěr to nejdůležitější: Pište nám své názory, náměty i připomínky – k životu v obci, fungování
zastupitelstva i podobě Suchdolských listů. Kontaktní adresa i aktuální uzávěrka příštího čísla jsou
uvedeny v tiráži na této stránce.
Přeji příjemné čtení, zbývající letní dny a školákům i jejich rodičům
poklidné zahájení školního roku.
Pavel Hlavatý

MALOVANÁ ZASTÁVKA – v pátek 8. července byla vyzdobena další zastávka, která je v majetku MČ, tentokrát ji oživily motivy plevele.

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4 – 6 vydání ročně. Redaktor: Pavel Hlavatý. Redakční rada: členové zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Příspěvky a inzerci
je možno podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail:
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rozhovor s Josefem Jánským,
tvůrcem webových stránek Historie Suchdola
Jak jste se dostal k suchdolské
historii?
Jsem ročník 1949 a narodil jsem se tady. A když už o tom mluvím, tak tento
rozhovor natáčíme právě v místnosti,
kde jsem se narodil. Teď je tu ovšem
bar Sever. V sedmdesátém prvním roce jsem se odstěhoval do Prahy a pak
se sem zase vrátil. Mé zájmy jsou různorodé – na stará kolena jsem se například naučil programovat webové
stránky, a protože mám zájem o historii, začal jsem se zabývat také historií Suchdola. V době, kdy jsem tady bydlel jako svobodný, ale i potom, byly k dispozici dvě knihy o historii Suchdola: od Ladislava Navrátila
a Vladimíra Laštovky, který tady také bydlel a hrál ochotnické divadlo,
z obou jsem čerpal. To bylo v době,
kdy jsem ještě o suchdolskou historii neměl takový zájem – před dvaceti, třiceti lety. Ale jak člověk stárne, tak se mu leccos promítá a začne
mít o místo, kde žije, větší zájem. Napadlo mne, vytvářel jsem i jiné webové stránky, že bych mohl dát dohromady i historii Suchdola, protože něco takového tady zatím nebylo. Stránky jsem vytvořil v roce 2013 a začal
shromažďovat informace.
Z jakých zdrojů?
Tady je plno lidí, kteří se o suchdolskou historii zajímají – například
sbírají pohlednice. Nechtěl jsem tyto iniciativy dublovat, ale spíš shromažďovat, aby to bylo na jednom
místě a také využít další zdroje – tj.
knihy, které byly k dispozici, archivy
apod. Ale hlavně – v tom jsem viděl
stěžejní program, taktně od lidí získat vzpomínky, fotograﬁe… Prostě:
„půjčte mi foto, já to ofotím, vrátím a doplníme komentářem“ atd.
No a za ty tři roky už přispělo do této doby 115 lidí – místních, ale i odstěhovaných. Mám radost z toho,
že se to takto rozjelo, podnítilo lidi, kteří se i sami ozývají. Dokonce někteří napsali články do Suchdolských listů, z toho vznikly krásné

Pohlednice, Trojanův mlýn, restaurace, 1920
příběhy o potomcích zajímavých lidí, kteří tady žili nebo žijí.
Dostal jste se k nějakým zajímavým
deníkům, rodinným kronikám, osobním zápiskům, korespondenci?
Je jasné, že někteří lidé si soukromí
chrání: zeptám se jednou, a když vidím, že to nejde, samozřejmě musím
tento přístup respektovat. A někteří – a docela dost – byli zase rádi,
že se historie jejich rodiny zveřejnila. Starší generace třeba ty lidi zná,
ale neznala podrobnosti, které ti lidé sami řekli. A zvláště pro mladou
generaci je to přínosné, protože těm
to jméno nic neříká. Takových osobností je zde celá řada. Nebo tady bylo mnoho lidí, kteří zahynuli ve druhé světové válce. Jsou tu pomníky
a mne napadlo pátrat po osudech
těch lidí. Tak se třeba objevily soukromé dopisy, které ti lidé psali z vězení. To když člověk čte, tak je hodně
pohnutý. Objevují se také osobnější
věci a hlavně, s jejich zveřejněním lidé souhlasili, já se jich samozřejmě
před zveřejněním na webu ptám.

To jsem začal dělat asi před rokem,
koupil jsem si na to pořádný diktafon. Na webu to ale ještě není, protože jsem se k tomu zatím nedostal, je
toho hodně a denně trávím dost hodin, abych to zpracoval a potom dal
na web. Ale mám už připraveno pár
nahrávek, které se mohou zveřejnit –
jsou to zatím spíš takové střípky.

A pořizujete také – v rámci zachycování orální historie – rozhovory
s pamětníky?

Můžete přiblížit směr, který se webovým stránkám snažíte dát – co vás
nejvíc zajímá, kde máte největší úspěchy při shánění podkladů apod.?
Ono už toho bylo tolik, že jsem hledal
lidi, kteří mají stejný zájem – tak jsem
se dal dohromady s panem Bohumilem Sommerem a panem Františkem Černým. Pan Černý pak z osobních důvodů už neměl na stránky
čas, ale stále poskytuje nové informace. Tak pokračujeme s panem
Sommerem. A náměty přijdou samy
– lidé se ozvou, vidíte, že je to úplně
nový námět, a tak to zařadíte. Témata se rozrůstají – já vím, že webové
stránky už teď možná mediálně zaostávají za sociálními sítěmi, a i když
jsem se snažil, tak se této oblasti
moc nevěnuji. Hlavním zaměřením
je využít paměť starších lidí. O tom
to vlastně je, ti mladí už tu možnost
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Ochotnické divadlo, spolek Tyl, hra Chlapík, 1943

Spřežení v kočárku v suchdolském statku, 1923

cátých letech tady bylo plno souborů, ještě i nějakou dobu po válce. To
je nádherná historie, námět, který
dá dost zabrat a už je celkem zmapovaný, jenom to zpracovat. Osobnosti, lokality, které tady byly –
Brandejsův statek například, což je
historie sama o sobě. Také tady bylo
dost spolků – od začátku století až
do padesátých šedesátých let. Teď
už je přísun informací od lidí menší – dřív jsem to nestačil zpracovávat, tak se věnujeme dokumentům
z archivů nebo informacím dostupným na internetu – ty shromažďujeme s uvedením zdroje. Prostě, aby
naše stránky byly takovým místem
rychlé orientace.
Jakým způsobem pracujete s archivními dokumenty a které archivy navštěvujete?
Když jsme začínali, tak jsme s panem
Černým jezdili do Státního okresního
archivu Praha-západ v Dobřichovicích, tam je plno krásného materiálu.
Odtamtud máme třeba ofocené dokumenty ze základní školy, tady děti
nejdřív chodily do Únětic, než se postavila v roce 1931 škola. A tam jsou
zajímavé informace z únětické školy, z místní školy máme ofocena třeba vysvědčení žáků, která jsou zajímavá… Prostě dokumenty, které jdou
zveřejnit, tak se zveřejní s uvedením zdroje. Nebo například Národní
archiv na Chodovci, tam je také plno
informací.

nemají. Proto pořád vybízíme, aby
se mládež – i když jim to teď nic neříká – snažila vyzpovídat svoje rodiče. Oni stejně časem přijdou na to, co
se stalo mně: když se člověk chtěl zeptat na různé věci, tak rodiče už nebyli... Takže základní tendence je pořád pracovat s pamětníky.
Zabýváte se spíše osobnostmi,
každodenní historií, velkými historickými událostmi, speciﬁckými
tématy (historie průmyslových objektů, proměny životního prostředí apod.)?
To všechno tam je, jak informace
přicházely, tak se záběr pořád rozrůstal. Co se týče osobností, tady
je dost zajímavých lidí, kteří tady žili a žijí. Teď třeba dávám dohromady
dějiny ochotnického divadla. Ve tři-
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Uvažoval jste někdy o tom, že by
z takto získaných materiálů mohly
vzniknout zajímavé publikace?
To je další věc, o které přemýšlíme, teď jsme byli zaujati vytvářením stránek, momentálně nám dává
dost zabrat příprava na výstavu. Ale
bude to možná jedna z budoucích
aktivit. Zatím jsou tady ty dvě zmiňované publikace a dost lidí se snažilo něco popsat formou brožurek.
Rýsují se náměty, které by šly takto zmapovat, viz třeba to ochotnické
divadlo. Byla by to nádhera, protože máme k dispozici bohaté zdroje, ze kterých bychom mohli čerpat,
a ještě jsou tady pamětníci, kteří
by v tom pomohli. Ale nemáme publikační zkušenosti, potřebovali bychom k sobě někoho sehnat.

onální, lokálně patriotické – v současné době? Jde víc do hloubky,
nebo klouže po povrchu?
To záleží na lidech samotných, takovýto mediální způsob propagace
se rozšiřuje, existují stránky Paměť
národa a jiné, také rozhlas se tím zabývá. Možná, že by takovéto aktivity
měly lidi povzbudit k nějaké takové
lásce k národu. Žijeme tady, máme
nějaké kulturní zvyky, tak je to třeba
podporovat, protože globalizace úplně sráží všechno naše. Ale záleží to
na lidech samotných, jaké si vyhleda-

jí zájmy a v čem budou iniciativní –
co poslouchají, co čtou, čím se zabývají, zvlášť teď. Ta promísenost není
na škodu, ale přesto by národ měl zůstat jedinečný. Prostě vytvářet – ne
nacionalismus, ale národní hrdost.
Narazil jste při shromažďování materiálů, dokumentů a svědectví
na nějaké řekněme temné stránky,
temná místa – ať už ve smyslu lokálním nebo širším?
To jsou věci, které člověk zažil a dost
nepříjemné. My se snažíme v tom

Napadlo vás pořádat přednášky,
například pro školu?
V počátcích jsme měli dvě, to jsme
se spojili se sdružením Klas, které vede paní Dagmar Járová, také velká
pamětnice. Měli jsme dvě přednášky
s promítáním fotograﬁí s různými náměty. Existovaly snahy pořádat další,
ale času je málo, tak jsme to nezvládli. Zájem měli z vysoké školy zemědělské, kde se ozvali, že by něco takového
chtěli udělat. Pro základní školu by bylo možné také něco připravit, uvidíme.
První máj 1947, v bývalé Roztocké ulici
Jaké je vaše občanské zaměstnání?
Momentálně důchodce už na doživotí, mám průmyslovku a skončil jsem
jako stavbyvedoucí na pracích v metru, kolektorech…
To je zajímavý posun od technického
nastavení k humanitním zájmům...
Zájmů mám hodně – například ještě
maluji a zabývám se grafologií. Mám
rád práci na počítači, tak jsem to
chtěl nějak skloubit.
A zkoušel jste aplikovat grafologii
na nějaké rukopisy či dokumenty?
Ještě navíc sbírám originály dopisů a autogramů českých spisovatelů. Grafologie se tam uplatní, protože
z rukopisu se dá lehce vyčíst osobnost toho člověka. Grafologie je jeden
z vědeckých oborů, který se využívá –
bylo docela zajímavé se tím zabývat,
ale teď už nemám na tyhle věci čas.
Jaká je reﬂexe minulosti – té regi-

Křižovatka dnešních ul. Internacionální a Gagarinova, 1943
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být neutrální. Každý člověk má svůj
názor – politický, náboženský či jiný a víme, jakou historii Suchdol
měl. Někdo řekne svůj názor a druhý s tím nesouhlasí, tak v tom je
nebezpečí. Vždycky, když k tomu
dojde, tak tam dávám, že je to originální text toho člověka – něco jako noviny, které chtějí být neutrální. To si pak každý musí zařadit sám.
Přáli bychom si, aby naše stránky nebyly vnímány jako prostor pro
konfrontaci.
Jak vznikala koncepce výstavy a vůbec nápad něco takového
uskutečnit?
Zjistili jsme, že ačkoliv na naše stránky dávají příspěvky pamětníci, tak pak
své a příspěvky jiných neumějí najít na internetu, nemají k němu přístup. Na stránky prostě přijde spíše
mladý člověk – starší výjimečně – což
se nám zdálo málo. Napadlo nás zorganizovat pro tyto lidi výstavu – hlavně fotograﬁí, které byly k dispozici.
To jsme nabídli městské části. Máme

k dispozici plno odborných pomocníků, takže jsme s panem Sommerem
vytipovali vhodné náměty a nainstalujeme fotograﬁe, které s těmi náměty
souvisejí. Je velká škoda, že se tam vejde poměrně málo fotograﬁí. Ale když

bude zájem a ochota, tak můžeme připravit i další výstavy s jinými náměty.
Výstava by měla začínat 1. 9. a bude
trvat až do konce září 2016.
Pavel Hlavatý

Stavba obecního úřadu, 1941

modelování
do betléma

Letošní CityCross
pro dospělé i děti se blíží!

Občanské sdružení Betlém ve spolupráci se ZŠ Mikoláše Alše připravuje na počátek listopadu veřejné
modelování ﬁgurek do obecního betléma. Vymodelovat ﬁgurky si můžete přijít do keramické dílny základní školy

v pátek 4. listopadu vpodvečer
v sobotu 5. listopadu během

nebo

Trénujte a přijďte

v sobotu

5. listopadu!

dne

po předchozí rezervaci termínu v místní knihovně –
osobně či e-mailem na: knihovna@praha-suchdol.cz.
Koncem září sledujte webové stránky MČ
a nástěnky pro podrobnosti.

Zahájení obecního betléma proběhne

v NEDĚLI 27. listopadu v 15.30 hodin
na kamenech na Suchdolském náměstí
před radnicí.

24. září

SUCHDOLSKÉ ALŠOVINY

Dne
se budou konat již popáté
– volnočasový festival pro děti a mladistvé, který nejen díky poskytnutému grantu MČ Praha-Suchdol, bude i letos plný zajímavých vystoupení a bohatého doprovodného programu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o 5. ročník, bude k dispozici i skákací hrad a cukrová vata zdarma. Můžete
se těšit na rytířský turnaj, ohňovou show a na Vikingy. O zábavu nejmenších se postará klaun.
Pro více informací sledujte naši facebookovou stránku – Suchdolské Alšoviny.
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Městská část Praha-Suchdol,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše

Vás zvou na

XII. SUCHDOLSKÉ
3 269Ë&(1Ë
VWĜHGD]iĜtRGKRGLQ

QD6XFKGROVNpPQiPČVWt
PROGRAM:

13.00 REGISTRACE BĚHU PRO DOBRÉHO ANDĚLA
13.30 START BĚHU
14.00 CUKR (hudební vystoupení)
15.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (divadelní představení SDM Sedlec)
15.30 MIKEŠ ZŠ M. ALŠE a SUCHDOL ZPÍVÁ (vystoupení pěveckých sborů)
16.00 SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK
17.00 SMOKETOWN FELLOWS (hudební vystoupení)
Doprovodný program:
VÝSTAVA HISTORIE SUCHDOLA VE FOTOGRAFIÍCH – Alšův kabinet
TVŮRČÍ DÍLNA – korálky, kytičky z plsti
JAK SI HRÁLY NAŠE BABIČKY – aktivity pro děti
ZPÁTKY DO HISTORIE – fotokoutek

TRADIČNÍ
POSVÍCENSKÁ
POLÉVKA
OBČERSTVENÍ
PIVO JENÍK
Změna programu vyhrazena. Aktualizovaný program na www.praha-suchdol.cz.
ZZZSUDKDVXFKGROF]
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Dnes rozhodně už jen „rozhrady“. Nový občanský zákoník používá pouze
tento pojem. Rozhrada je staronový
pojem, který byl používán již v obecném zákoníku občanském z roku
1811. Nyní se do právního předpisu vrátila a je upravena v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v § 1024 až 1028.
Pojem „rozhrada“ většinou označuje právě plot, ale může jít i o jiné
oddělení sousedních pozemků – zeď,
mez, alej, strouhu, tedy jak umělou
tak přirozenou rozhradu.
I když rozhrady mají sloužit především zajištění soukromí sousedova pozemku, často se právě otázky o jejich
vedení nebo udržování stávají příčinou sousedských sporů. Občanský zákoník se snaží předejít sporům tím, že
zakotvuje tzv. vyvratitelnou domněnku spoluvlastnictví rozhrady mezi pozemky tam, kde není zřejmé, kterému
z vlastníků sousedních pozemků svědčí vlastnické právo. Spoluvlastnické
podíly k rozhradě jsou stejné. Pojem
vyvratitelná domněnka znamená, že ji
lze vyvrátit a doložit opak předložením
nejrůznějších důkazů, např. nákresy,
starými mapami, značkami, kterými
se může prokázat výhradní vlastnické
právo jen jednoho ze sousedů.
Pokud se ví, komu rozhrada patří, pečuje o ni logicky její vlastník.
Pokud je na základě domněnky rozhrada ve spoluvlastnictví, pečují o ni
spoluvlastníci (sousedé) společně,
ale mohou si dohodnout něco jiného, zcela konkrétní režim péče o rozhradu, dokonce si mohou dohodnout
i to, že bude ve vlastnictví jen jednoho ze sousedů a kterého z nich.



Pokud je rozhrada na pozemku jen
jednoho souseda (tedy nevede po hranici sousedících pozemků), pak je výlučně v jeho vlastnictví a ten o ni pečuje. Toto, v případě nejasností, lze
zjistit třeba geodetickým zaměřením.
Vlastnictví rozhrady může vycházet
i ze stavebního charakteru rozhrady
tak, že jeden ze sousedů by si patrně
nenechal líbit, aby společná rozhrada
byla opřena jen o jeho pozemek, nebo aby se stavební materiál rozhrady
klonil výhradně na jeho pozemek, aby
z něj jen na jeho pozemek vyčnívaly latě, kameny apod., a proto je ve vlastnictví takového souseda. Tak uvažoval
již původní výklad k občanskému zákoníku z roku 1811, nicméně i tuto domněnku lze vyvrátit důkazy o opaku.
Tvoří-li rozhradu zeď, zákoník její režim upravuje odlišně a současně
přesněji tak, že každý ze spoluvlastníků může společnou zeď užívat na své
straně až do poloviny její tloušťky
a také v ní může zřídit výklenky tam,
kde na druhé straně nejsou. Zároveň
však nesmí učinit nic, co by zeď ohrozilo nebo překáželo sousedovi v užívání jeho části. V případě zřícení zídky
v důsledku sousedových zásahů je samozřejmě možné požadovat po něm
náhradu takto vzniklé škody. Co se týče povinného znovuobnovení zídky,
platí podle nového občanského zákoníku (§ 1026), že vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, ale
ani plot nebo obnovit jinou rozhradu,
musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. U zdi pokračující ve stejném směru, z níž pouze část
tvoří rozhradu, avšak zbytek je ve výSUCHDOLSKÉ LISTY 3/2016

hradním vlastnictví jednoho ze sousedů, lze předpokládat, že byla tímto,
nebo jeho předchůdcem, celá vystavěna a že tedy v celé délce je jeho výhradním vlastnictvím, nebude-li důkazy doložen opak.
Velmi speciﬁckým případem rozhrady je společná zeď oddělující
od sebe dva domy. Nejvýhodnější by
bylo, aby si sousedé ujednali, v jakém
výhradním vlastnictví bude. Ale to
nebývá obvyklé, možná ani jednoduché. Společné zdi domů jsou hlavně
dnes velmi četným případem, protože vyrůstá řada nových zástaveb řadových domků se společnými zdmi.
V § 1026 občanského zákoníku je
upravena otázka udržování rozhrady
v dobrém stavu, nikoli ale povinnost
rozhradu vybudovat nebo po zničení
obnovit. Ale současně za situace, kdy
hrozí, že se hranice mezi pozemky
stane neznatelnou, pak každý ze sousedů má právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. Vznést tento
požadavek je však oprávněn pouze
bezprostřední soused, neboť pouze
tento může mít právní zájem na rozeznatelnosti hranice mezi pozemky.
Následující ustanovení občanského zákoníku, § 1027, upravuje povinnost oplotit pozemek. Podle úpravy
má soud možnost na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li
to potřebné k zajištění nerušeného
výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání
dalších pozemků. Soused si na sousedovi tímto postupem může vynutit
zřízení plotu nebo obnovení rozhrady, pokud žadateli hrozí při rozpadu
plotu nebo zdi z nedostatku oplocení škoda, u strouhy, která je zanesena, hrozí škoda podmáčení nemovitosti nebo i v případě, že se hranice
mezi pozemky stane nezřetelnou.
Soud při určení hranice vychází z poslední pokojné držby a nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného
uvážení (§ 1028).
V občanském zákoníku z roku 1811 byla upravena i zásada, že
vlastník pozemku je povinen postarat se o rozhradu na pravé stra-
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ně od svého hlavního vchodu, která
v povědomí společnosti stále do jisté
míry přetrvává. Možná to je tím nejvhodnějším pravidlem, jak nahlížet
na správu rozhrad i dnes, neboť tento náhled není § 1026 dnešního občanského zákoníku vyloučen.
Jak postupovat v případě, když
si soused postaví přístřešek bezprostředně naléhající na společnou
zídku a opírá o ni materiál, dřevo
apod. Pokud jde o zbudovaný přístřešek, měl by soused respektovat

povinnost podle § 1019 nového občanského zákoníku a upravit stavbu
na svém pozemku tak, aby ze stavby
nestékala voda nebo nepadal sníh
nebo led na sousední pozemek, samozřejmě i na sousední zídku. Druhý
soused může podle § 1020 nového
občanského zákoníku po svém sousedovi požadovat, aby se zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Proti jiným
zásahům souseda do svého vlastnického práva se může bránit podle

§ 1042 nového občanského zákoníku,
který poskytuje ochranu proti všem
zásahům a rušení vlastnického práva.
Nejprve by měla na řadu přijít dohoda se sousedem, a nebude-li možná,
může o zídku opřené materiály odstranit svépomocí. Pokud ani přiměřená svépomocná obrana nepřinese úspěch,
nezbude, než se obrátit s žalobou na soud.
JUDr. Zlata Kohoutová
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Je horký všední den, šest hodin
odpoledne, přepravní špička směrem
z města na Suchdol vrcholí, stejně jako dnes již standardní dopravní Armageddon v Dejvicích. Autobusy mají co
dělat, aby dodržely jízdní řád.
Bus linky 147 se slušivým cyklolešením na zádech a plný propocených cestujících zastavuje na moje
znamení v Podbabě u přívozu. Chystám se přistoupit s kolem a zúčastnit se zkušebního provozu cyklobusů.
Dveře se otevírají, operace začíná.
Řidiče po mojí žádosti nejdřív polije studený pot, pak vypíná motor, začíná hledat rukavice (nosiče jsou úplně černé od špíny), nasazuje reﬂexní
vestu a vydává se se mnou směrem
do zadní části busu, kde pak společně
nějakou tu minutu upevňujeme kolo.
Neumím si představit, že by tam
na silnici vedle svištících kamionů kolo do dvoumetrové výšky zvedala moje žena a ještě k tomu by tam okolo

pobíhaly naše děti. Nebo že by zájemců o přepravu kol bylo více.
Naštěstí jedu až na konečnou Výhledy, takže se nestane to, co se podle
řidiče stává, když cyklista vystupuje
na Internacionální – to všichni cestující „nadšeně“ vystupují a jdou zbytek
trasy pěšky, protože nemají trpělivost
čekat na dokončení akce s nosiči.
Jaké jsou tedy moje závěry ze zkušební jízdy?
Jde o dobrý nápad, který je však
špatně proveden a v současné podobě si podle mě nezaslouží přežít. Jednoznačným kamenem úrazu je právě
přeprava kol na nosiči. Je nešikovná,
zdržuje a nehodí se pro fyzicky méně
zdatné cyklisty – přitom to jsou právě
oni, kterým je hlavně určena.
Mnohem lepší by bylo z autobusu vyndat část sedaček a přepravovat kola uvnitř. Nastoupit a vystoupit s koly by zvládly i ženy a děti, a to
úplně svépomocí, zdržení by bylo mi-

nimální, řidič by se mohl věnovat řízení a ne montování.
Kol by se nemuselo přepravovat
šest, ale třeba jen čtyři, aby se dovnitř lépe vešla. Také bych byl pro
zrušení odbavování kol v zastávce Internacionální. Všechny zdržuje, a přitom konečná Výhledy je na kole velmi blízko.
Můj obdiv má naopak pan řidič,
se kterým jsem jel. Byl ochotný, pomohl mi a v klidu nesl pohledy desítek naštvaných cestujících. Ne každý
řidič autobusů jezdících mezi Dejvicemi a Suchdolem je takový profesionál. Z našeho krátkého vzájemného
rozhovoru se závěrem odvažuji tvrdit,
že i on by můj výše zmíněný pohled
podpořil.
Všem doporučuji přepravu kol také vyzkoušet a těším se na názory
ostatních. Právě od toho zkušební
provoz je.
Martin Vašíček
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Interpelace pánů Bora a Vavříka ohledně mé práce v Zájmovém
sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně ukázala, že by bylo dobré ozřejmit jeho činnost.
Členy sdružení jsou obce z okolí letiště, které jsou v různé míře negativně dotčeny leteckým hlukem, který
dle odborných studií WHO poškozuje zdraví. Mnozí Suchdoláci vnímají,
že letecký hluk byl a je velmi rušící
i při současném stavu letiště a každé
další zvýšení provozu bude nepříjemné. MČ je tedy zcela logicky členem
sdružení a podílí se na jeho činnosti,
která je zaměřená zejména na řešení,
minimalizaci či kompenzaci negativních dopadů letiště.
Obce okolo letiště dostávají dary,
ﬁnancované z tzv. hlukových poplatků od aerolinek, na zlepšení životního prostředí, jež je zatíženo leteckým
provozem. Členové sdružení spolupracují na společných projektech, v rámci sdružení prosazují společné zájmy

obcí a na druhou stranu ale také vzájemně respektují své odlišné názory, mimo jiné i na výstavbu paralelní
dráhy. Na činnosti sdružení se od loňska podílím i jako člen jeho rady.
Dlouhodobou snahou vedení MČ je
bránit dobré životní prostředí na území Suchdola či ho zlepšit např. výsadbou stromů nebo opravou lesní cesty.
Snaha o vyjasnění problému formou interpelací je nepochybně konstruktivnější přístup než posílání
podnětů nejrůznějším úřadům a ministerstvu, zda zakázka na rekonstrukci stezky není předražená, zda
to není nepovolená stavba či zda
se neničí les. Po provedených kontrolách řádně vysoutěžené a z evropských dotací podpořené stavby
odbor výstavby dovodil, „že se dle
stavebně právních a souvisejících
předpisů nejedná o nepovolenou
stavbu“ nebo odbor ochrany prostředí mimo jiné uvedl: „Probírkou dřevin dojde k uvolnění perspektivních
jedinců a možnosti jejich dlouhodo-

bého vývoje.“ Další úřady na podnět
nyní prověřovaly, zda podél cesty
do Horoměřic byly vysázeny vhodné stromy. Vloni v říjnu bylo zasazeno 55 stromů několika druhů, aby
jako celek barevně působily po celý
rok. Odbor ochrany prostředí MHMP
v odpovědi uvedl, že nedošlo k poškození přírody a šíření invazního
dubu červeného brání okolní obdělávané pole. „Naopak z hlediska volně žijících živočichů jsou nově vzniklé
okraje polí větším přínosem než jeden
lán, protože tyto okraje jsou bohaté
na kvetoucí rostliny a slouží bezobratlým živočichům jako cenný biotop“. Odbor také kladně hodnotil, že
se na vysázení dřevin podíleli i místní obyvatelé – při realizaci i v rámci
adopce jednotlivých stromů.
Děkujeme všem, kteří
pomáhají dělat ze Suchdola místo, kde rádi
žijeme.
Petr Hejl,
zastupitel za SOS

2þLPDVRXVHGN\äLONRYp
QČNG\L6WURSQLFNp
Vlastimil Harapes je kandidát ANO
do senátních voleb 2016!
Narodil jsem se 24. července 1946
v Droužkovicích, od 14 let žiji v Praze. Vystudoval jsem Pražskou konzervatoř a v roce 1965 jsem získal
angažmá v baletním souboru Národního divadla, kde jsem ztvárnil více
než 50 rolí. V letech 1977–83 jsem
byl sólista baletu v Düsseldorfu. V letech 1987–1989 jsem se stal ředitelem Laterny magiky. Poté jsem byl
13 let šéfem baletu a zástupcem ředitele v Národním divadle. Působil
jsem jako pedagog, baletní mistr, režisér a jako herec hrál ve 30 ﬁlmech.
V roce 1989 jsem obdržel titul Národní umělec a v roce 2011 cenu Thálie
za celoživotní mistrovství. V současné době jsem umělecký šéf Mezinárodní konzervatoře a hraji v divadle
Semafor na Praze 6.
Přes vytížení, které vyplývalo
z mých pozic, jsem si vždy našel čas
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na pomoc slabším. 25 let jsem předseda v Českém hnutí speciálních
olympiád pro mentálně postižené občany – ČHSO.
Chtěl bych využít své životní zkušenosti v senátu a vrátit kulturu do naší
politiky. Žádám Vás o podporu a dů-

věru v senátních volbách. Přijďte k volbám, těším se na Váš hlas.
Vlastimil Harapes

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Veronika Žilková,
zastupitelka
za ANO 2011

Qi]RU\]DVWXSLWHOĤ

,QWHUSHODFH]DVWXSLWHOĤ0DUND%RUD
DLQJDUFK,YDQD9DYĜtNDQD=DVWXSLWHOVWYX
PČVWVNpþiVWL3UDKD6XFKGROGQH
Suchdol bere dary od letiště, které
soudně napadá?
Na Radě Zastupitelstva a na Zastupitelstvu Městské části Suchdol bylo
schváleno přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně ve výši 913 220 Kč.
Rada Zastupitelstva Městské části Praha Suchdol bere na vědomí, že
Letiště Praha a.s. schválilo poskytnutí
tohoto daru na realizaci následujících
projektů: v oblasti Péče o zeleň - údržba zeleně na obecních pozemcích,
ošetřování stromů a regenerace parků; v oblasti Odpadového hospodářství – příspěvek na zavedení a provoz
systému třídění odpadů, příspěvek
na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů,
zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích.
Jak to, že Suchdol, který podává na Letiště Praha žaloby, zároveň
od letiště dostává tyto peněžní dary?
Je to dáno tím, že Letiště Praha má
několik programů, kterými kompenzuje vliv svého provozu v oblastech
okolo Ruzyně. Je to velkorysost, která však má být realizována za určitých podmínek pro všechny strany.
Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí
a pět městských částí Prahy, jež jsou
členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje
dozorčí rada Letiště Praha. Ta posuzuje, zda projekty skutečně prospějí zlepšení životního prostředí. Dále v rámci
programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Letiště Praha, přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo
zdravotnictví, dále činnost hasičů, policie a na aktivity v sociální sféře.
Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy
Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale
i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Přidělení ﬁnancí v konečné fázi
schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s., jež posuzuje zejména přínos
projektu pro danou lokalitu.

Další sdružení PAR (http://www.airportregion.cz/par.html), jehož členem
je i Suchdol, který zde zastupuje pan
starosta ing. Petr Hejl, deklaruje: „Naše Sdružení bylo založeno v roce 1997,
především komunálními subjekty –
obcemi a městskými částmi – na základě společných zájmů vyplývajících
z provozu Letiště Praha. Blízkost letiště
má na život našich občanů významný
vliv, který bude, s ohledem na rostoucí význam letecké dopravy, dále sílit.
Naším hlavním cílem je minimalizace negativních vlivů a optimální využití výhod vyplývajících z blízkosti
letiště. Naše členství v Asociaci evropských letištních regionů nám přináší
mnoho užitečných informací a metod
pro jednání s našimi partnery. S ohledem na současný stav i rozvojové
plány našich obcí, Letiště Praha a další letištní infrastruktury v okolí Prahy,
se pro dosažení našeho hlavního cíle
zaměříme na následující úkoly:
Posílit své postavení jako partnera Letiště Praha při projednávání zásadních rozvojových záměrů.
Zajistit rozšíření dotačních programů pro ﬁnanční kompenzace negativních vlivů provozu letiště. Posílit
právní rámec tohoto systému, zvláště s ohledem na možné změny v organizaci a vlastnické struktuře Letiště Praha a dalších subjektů, které
na letišti působí.
Rozšířit spolupráci se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou především v oblasti územního
plánování, tvorby dlouhodobé koncepce rozvoje letištní infrastruktury
v okolí Prahy a spolupráce na poli
ARC s cílem zapojit náš region do některých programů ARC. K této spolupráci přizvat i Letiště Praha.
Společně s našimi partnery a na základě zkušeností ostatních evropských letištních regionů vytvořit informační systém pro naše občany, který
by aktuálně a srozumitelnou formou
informoval o provozu letiště, činnosti
obcí a jejich rozvojových plánech.
Ve spolupráci s ARC a jejím Mediačním centrem ve Vídni přispět k tomu, aby při společném jednání Letiš-

tě Praha, našeho sdružení a dalších
významných regionálních subjektů
převážil princip mediace (společného vyjednávání) nad konfrontací
a soudními spory.“
Otázky na starostu P. Hejla
Ptáme se pana starosty ing. Petra
Hejla, jak si zodpoví před občany
skutečnost, že porušuje ustanovení
sdružení, jehož dobrovolným členem
se stal? To znamená, že se zavazuje, že bude společně s Letištěm Praha společně s ostatními obcemi vyjednávat a hledat společnou řeč při
řešení problémů, které sebou přináší provoz letiště, které je zde umístěné již skoro sto let a patří k nejdůležitějšímu civilnímu letišti ve střední
Evropě?
Žádáme pana starostu Hejla,
aby podal písemnou zprávu o svém
působení v tomto sdružení a odůvodnil, proč porušuje jeho ustanovení, které dobrovolně přijal.
Ptáme se, proč pan starosta Hejl
nadále provádí konfrontační politiku, která škodí suchdolským občanům a nezasedne k jednacímu stolu,
aby domluvil kompromis, který bude přijatelný jak pro letiště, a hlavní
město Prahu, tak i pro naše občany?
To se týká i jednání ohledně snížení ekologických zátěží a případných
investičních kompenzací, které nabízí v případě vybudování okruhu hl.
Město Praha, tak i vybudování kanalizace a opravy silnic a chodníků
na Suchdole.
Obáváme se, že pokud se bude
pan starosta Hejl nadále takto negativisticky chovat, tak Suchdol přijede o i tyto peníze a bude mít jenom
ostudu, že není schopen dodržovat
partnerské dohody.

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Marek Bor, zastupitel za ODS,
ing. arch. Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD
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„Vážení občané Suchdola, dovolte
mně uvést nepravdivé informace paní Žilkové na pravou míru.“ Pokud
vás zaujala roční dotace 380 000 Kč
na seniorský dům, kde nebydlí Suchdoláci, pak dovolte, abych se vám
pokusil vysvětlit, že Horizont nedostává dotaci 380 000 Kč na seniorský dům. Jednak nezískáváme žádné
dotace pro Horizont jako celek. Vždy
jde o prostředky z různých grantových řízení různých dárců na různé
účely. V tomto případě jde o grantové řízení MČ Praha-Suchdol. Do tohoto řízení se mohly přihlásit všechny organizace, poskytující sociální
služby na území MČ Praha-Suchdol
(moc jich – pravda – není).
Za druhé nejde o prostředky
na „seniorský dům“. V rámci zmíněného grantového řízení dostal Horizont 190 000 Kč na provoz pečovatelské služby (PS). Jde o řádně
registrovanou sociální službu a působí jen na území Suchdola. V grantovém řízení dostal Horizont dále
170 000 Kč na provoz denního stacionáře pro seniory, případně pro
osoby s poruchou kognitivních funkcí či omezenou pohyblivostí. Jde
o službu jiného druhu pro částečně jinou cílovou skupinu, která je také řádně vedena v registru poskytovatelů sociálních služeb. Stacionář
mohou navštěvovat obyvatelé Suchdola, ale i zájemci z okolních obcí.

A konečně dostal Horizont 11 000 Kč
na kulturní a společenské akce pro
seniory. Ty jsou otevřené všem zájemcům. Ale tím, že se odehrávají v Horizontu, tedy na Suchdole,
jsou prakticky navštěvovány pouze suchdolskými občany. Nejde tedy
o 380 000 Kč na „seniorský dům“, ale
o 371 000 Kč na tři různé služby. Takto podporuje MČ Praha-Suchdol námi poskytované služby dlouhodobě.
Od roku 2007 se výše ﬁnanční podpory nijak nezvýšila. Náklady na služby
však samozřejmě ano. Kromě ﬁnanční podpory (190 000 Kč) podporuje
místní (suchdolskou) pečovatelskou
službu úřad MČ ještě poskytováním
auta s řidičem pro rozvoz obědů.
Všichni uživatelé sociálních služeb
si za ně platí, resp. si na ně přispívají. V rámci pečovatelské služby se to
týká i dovozu obědů. Za dovoz oběda
skutečně naše PS inkasuje 20 Kč. Podpora PS ze strany MČ umožňuje nepožadovat nejvyšší sazbu za tento úkon,
která je povolená vyhláškou k zákonu
o soc. službách (30 Kč), a tuto sazbu
už 5 let nezvyšovat. Kdybychom přišli
o podporu formou auta s řidičem, bylo by nezbytné výrazně navýšit ﬁnanční podporu pečovatelské služby nebo
bychom museli přijmout vlastního řidiče s autem a navýšit sazbu za dovoz oběda uživatelům. To jsem se snažil členům ﬁnančního výboru vysvětlit
na jeho jednání, na které jsem byl při-

zván. To, že byla Ing. Hanusová přehlasována, možná nesvědčí ani tak o zvůli zastupitelů SOS, jako spíš o tom, že
moje argumenty byly pro většinu zastupitelů srozumitelné a přesvědčivé.
Ještě bych se rád vyjádřil k narážce na obyvatele Horizontu: mezi obyvatelkami Horizontu v současné době
skutečně nejsou lidé, kteří dlouhodobě žili na Suchdole, a je pravdou, že
„teritoriální princip“ odmítáme. Při
výběru obyvatel upřednostňujeme jiná kritéria (především zdravotní stav,
věk, rodinnou a sociální situaci). Jsme
si vědomi, že většina institucionálních
dárců je vedena politickými ohledy
a podporuje především „své“ instituce pro „své“ občany. V penzionu Horizont však žijí lidé z různých částí Prahy i z jiných měst. Proto na provoz
a údržbu penzionu (bytů) nepožadujeme žádnou dotaci ani grant. Pokud
má někdo o smysluplnosti působení Horizontu na Suchdole stále nějakou pochybnost, tak jej žádám, aby
se ozval, navštívil nás a rád mu odpovím na jeho další dotazy.
Poznámka na závěr: Pozorní čtenáři
Suchdolských listů si možná všimli, že
článek s týmž názvem a stejnou první větou (proto ty uvozovky) si mohli
přečíst v posledním čísle SL. Uvidíme,
jestli se z uvádění „informací“ podávaných paní Žilkovou na pravou míru,
stane stálá rubrika SL.
Jiří Přeučil, Horizont

Za co dostává Suchdol finanční prostředky od letiště
K výtce pánů Bora a Vavříka, že se nesnažíme jednat a pouze od letiště „kasírujeme“ peníze a podáváme žaloby, bych
rád uvedl, že již v roce 2008 zaslala rada MČ letišti požadavky, které by umožnily přiměřený rozvoj letiště a současně zachování přijatelného životního prostředí pro obyvatele Suchdola. Konkrétně bylo letišti zejména navrženo:
nad zastavěným územím Suchdola nebudou překračovány hygienické hlukové limity a nebude zde vyhlášeno
ochranné hlukové pásmo letiště;
noční provoz zůstane na maximálně šesti pohybech
za hodinu;
letiště bude přispívat MČ na její rozvoj 50 mil. Kč za rok.
Letiště bohužel odpovědělo až po jednom a půl roce,
a to návrhem na rozšíření hlukového pásma na celý Such-
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dol s vysvětlením, že „jinak to nejde“ a takto to bylo vypočítáno. Proč se má ale např. rozšiřovat území zasažené
nočním hlukem při slibovaném snížení počtu nočních letů, není jasné ani dnes.
Finanční prostředky nedostává Suchdol bezdůvodně,
ale proto, že i dnes je zatížen hlukem z provozu na stávající dráze. Není tedy žádný důvod, proč nadále nepožadovat
řádné prověření rozšíření letiště a závazné zachování podmínek pro život na Suchdole. Soud pouze rozhodne, zda
bylo při přípravě paralelní dráhy a návrhu povinnosti strpět nadlimitní hlukovou zátěž postupováno řádně a v souladu s předpisy.
Petr Hejl,
starosta městské části

SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2016
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„Participativní rozpočet je procesem
přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou
obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové
komunity (veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat
o využití části rozpočtu, resp. o jeho
výdajové nebo příjmové stránce. Česky bychom tedy tento proces mohli
nazvat účastnickým rozpočtem. Jde
o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorbu konkrétních projektů, jejich výběr,
volbu a následný monitoring.“
Tato poněkud šroubovaná deﬁnice z webu Participativní rozpočet
se snaží pojmenovat proces, který
má za cíl:
posílit občanskou pospolitost,
aktivně zapojit občany do rozvoje
obce,

pomáhat formulovat potřeby a zájmy veřejnosti a reagovat na ně,
kultivovat a prohlubovat zastupitelskou demokracii a společenský
dialog.
Velmi zjednodušeně lze proces využívání participativního rozpočtu popsat následovně:
setkávání občanů a výběr důležitých témat,
vypracování návrhů projektů,
výběr veřejnosti mezi nimi,
realizace vybraných projektů.
Tento proces má celou řadu variant
a liší se podle místních podmínek.
V zahraničí je tato forma spoluúčasti veřejnosti využívána v řadě
míst západní Evropy, Polska, Slovenska, Spojených států, ale také jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky či v několika afrických zemích.

U nás měla veřejnost tuto možnost například v Litoměřicích či
Semilech, v rámci hlavního města
využily formu participativního rozpočtu obvody Praha 3, 7, 8, 10 či
Praha-Zbraslav.
Výše zmíněný web obsahuje informace o vytváření, historii i podobě participativního rozpočtu
a dále pak odpovědi na základní
otázky kladené občany. Pro zájemce
je zde také řada odkazů na konkrétní využívání participativního rozpočtu u nás i v zahraničí a na texty a odborné publikace v češtině
a angličtině.
-redVzhledem k tomu, že MČ Praha-Suchdol by ráda zařadila do svého rozpočtu participativní složku,
se k tomuto tématu budeme opakovaně vracet.

1RYLQN\]NQLKRYQ\
Přes léto došlo k aktualizaci knihovního systému Clavius. Nově vám zasíláme předupomínky a upomínky
generované systémem. Předupomínkou se rozumí pouze upozornění, že se blíží konec výpůjční lhůty
a že je třeba knihy co nejdříve vrátit či prodloužit. Upomínka znamená ﬁnanční pokutu dle knihovního
řádu, počtu výpůjček a doby prodlení. V souvislosti s touto službou
ověřujeme e-mailové adresy, abyste upozornění dostávali včas. Pokud tyto informace nedostáváte,
dejte nám prosím vědět. Správnost
e-mailové adresy zkontrolujeme při
vaší příští návštěvě knihovny. Další z výhod nového modulu je možnost hromadné komunikace se čtenáři a rezervace knih. Rezervaci
knihy si může každý čtenář vyřídit
sám. Na stránkách knihovny http://
knihovna.praha-suchdol.cz v pravé
části pod heslem Katalog a pomocí přihlášení do svého konta. V případě nejasností a dotazů vám rádi
poradíme.
V květnu naši knihovnu navštívil Roman Vaněk, autor kucha-

řek, tvůrce internetových pořadů
o gastronomii a zakladatel Pražského kulinářského institutu. Beseda
se nesla v příjemném a přátelském
duchu. Povídali jsme si o vaření,
tvůrčí činnosti a o vydání jeho nových knih: Pražská kuchařka, Jídlo s.r.o. a Snadno a rychle 2. Dozvěděli jsme se zajímavosti o tom,
že správný chřest vrže a že ohřev
v mikrovlnné troubě není nijak nezdravý. Ráda bych poděkovala pa-

ní Vaňkové za pomoc při organizaci
a koordinaci besedy a panu Romanovi, který v knihovně vystoupil
bez nároku na honorář. Velmi si toho vážíme.
Přeji úspěšný vstup do nového
školního roku a těším se
na viděnou v knihovně.

ZZZSUDKDVXFKGROF]
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Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém zasedání dne 23. 6. 2016
kromě jiného:
projednalo Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha-Suchdol
za rok 2015 a Zprávu o přezkoumání
hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2015.
schválilo závěrečný účet městské
části Praha-Suchdol za rok 2015.
schválilo
 a) přijetí daru Letiště Praha, a.s.
městské části Praha-Suchdol
ve výši 913 220 Kč na projekty
zaměřené na prevenci ochrany
životního prostředí v rámci programu „Žijeme zde společně“,
 b) použití daru na ﬁnancování
následujících projektů: v oblasti Péče o zeleň – údržba zeleně
na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků;
v oblasti Odpadového hospodářství – příspěvek na zavedení
a provoz systému třídění odpa-

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních
od 5. 5. do 17. 7. 2016 projednala mimo jiné následující body:
schválila podání žádosti městské
části Praha-Suchdol na Úřad práce
ČR o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro 2 osoby na pozici uklízeč veřejných prostranství na období
1. 7. 2016 až 30. 6. 2017. Zaměstnanci budou v rámci veřejně prospěšných
prací provádět údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných
budov a komunikací, další obdobné
práce ve prospěch městské části.
na základě návrhu tajemnice jmenuje od 1. 6. 2016 pana Ing. Milana
Kosaře vedoucím Odboru hospodářské správy a obecního majetku Úřadu městské části Praha-Suchdol.
vzala na vědomí, že hl. m. Praha
k 31. 5. 2016 vypovědělo pronájem
pozemku parc. č. 182 v k. ú. Suchdol
pod sběrnou surovin a trvá na vyklizení pozemku. Rada konstatovala, že
v roce 2014 na základě doporučení
KÚRI souhlasila s užíváním staveb
do 31. 12. 2016 s podmínkou, že budou legalizovány.
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dů, příspěvek na „sběrný dvůr“
odpadů od občanů, zajištění
odstranění „černých skládek“
na obecních pozemcích.
schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na činnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Praha-Suchdol
ve výši 490 tisíc Kč.
schválilo přijetí účelové neinvestiční
dotace od hl. m. Prahy z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů
ve výši 456 tisíc Kč.
vzalo na vědomí, že v rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2016 bylo schváleno 192 000 Kč pro tělovýchovné
spolky působící na území městské části
a schválilo jejich rozdělení jednotlivým
spolkům, z toho 180 000 Kč dle počtu
členů mladších 18 let a 12 000 Kč dle

další činnosti organizace pro veřejnost:
 Tělovýchovná jednota Slavoj
Suchdol 90 100 Kč
 Tělovýchovná jednota Sokol
Suchdol Sedlec 73 700 Kč
 Sbor dobrovolných hasičů
28 200 Kč
jmenovalo pana Pavla Hlavatého
od 1. 7. 2016 redaktorem Suchdolských listů.
schválilo v souladu s novelizovaným
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům MČ Praha-Suchdol následovně:
Místostarosta
14 500 Kč
Člen rady
2 036 Kč
Předseda
1 663 Kč
Člen výboru, komise
1 471 Kč
Člen zastupitelstva
703 Kč

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva se uskuteční ve velké zasedací
místnosti ve 3. NP radnice
VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2016 OD 18 HODIN.

vzala na vědomí, že v dubnu proběhly zápisy do obou mateřských
školek. Do MŠ K Roztokům bylo přijato 30 dětí starších 3 let k 1. 9. 2016
a nepřijato bylo 7 dětí, z toho 2 děti
z Prahy-Suchdola narozené 11/2013.
Do MŠ Gagarinova bylo přijato 42 dětí
starších 3 let k 1. 9. 2016 a nepřijato
bylo 11 dětí, 3 děti z Prahy-Suchdola
narozené 8/2013 a 8 dětí z Prahy-Suchdola narozených 9–12/2013.
Rada dále vzala na vědomí informaci z Miniškolky Katka z 11. 5. 2015,
do které se přihlásilo 15 dětí, z toho
3 děti starší 3 let s bydlištěm v Praze-Suchdole, přičemž 2 děti se nehlásily do MŠ zřizovaných městskou
částí, resp. školky je neevidují jako
nepřijaté a 1 dítě, které nebylo přijato do MŠ Gagarinova. Dále eviduje
11 dětí z Prahy-Suchdola mladších
3 let a 1 dítě z Prahy 6.
schválila momentální kapacitu
školního klubu při Základní škole
Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 v počtu 30 žáků, maximální týdenní kapacitu při denním
využití 4,5 hod. 675 žáků.
souhlasila s pořízením svahové
skluzavky o délce 540 cm vč. ukotvení do valu amﬁteátru na komunitní
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2016

zahradě za celkovou cenu 25 000 Kč
včetně DPH. Rada dále souhlasila
s návrhem darovací smlouvy na přijímání darů pro MČ na ﬁnancování
vybavení komunitní zahrady.
schválila Směrnici č. 1/2016 Kamerový systém, která stanovuje pravidla
pro provozování kamerového systému na území MČ Praha-Suchdol, jenž
je ve správě MČ. Rada ukládá tajemnici, aby neprodleně podala oznámení o zpracování osobních údajů,
jejichž zdrojem jsou kamerové systémy ve správě MČ Praha-Suchdol,
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
na základě doporučení hodnoticí
komise vybrala na provedení akce
„Rekonstrukce střechy a podkroví
původní budovy ZŠ M. Alše“ společnost 3R, v.o.s., IČ: 64572129, která
splnila všechny požadavky dle platných právních předpisů a zadávací
dokumentace a nejlépe vyhověla
zadaným kritériím – ceně nabídky,
s celkovou cenou 1 577 316,65 Kč
bez DPH.
vzala na vědomí, že dne 25. 5. 2016
byla ve spolupráci se ZŠ Mikoláše
Alše a Občanským spolkem Lidice vysazena v Suchdolském sadu Lidická
hrušeň.
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schválila objednávku 30 ks nových
neonových hadic se spojkami pro
JSDH od společnosti Duffek s.r.o.
za celkovou částku 72 700 Kč vč.
DPH.
vzala na vědomí, že hlavní město
Praha podpořilo následující projekty
MČ Praha-Suchdol v sociální oblasti:
Mapování potřeb občanů MČ Praha-Suchdol v oblasti sociálních služeb
– dotace ve výši 50 tis. Kč, Zpátky
do života – dotace ve výši 100 tis. Kč
a Mapování přístupnosti objektů
v MČ Praha-Suchdol – dotace ve výši
50 tis. Kč.
souhlasila s uzavřením smlouvy
mezi ZŠ a vítězem aukce na dodávku
elektrické energie Erste Energy Services, a.s. Předpokládaná úspora činí
cca 120 tisíc Kč.
vzhledem k přestavbě kabinetů
na třídy schválila účelový příspěvek
ZŠ Mikoláše Alše na vybavení sborovny ve výši 150 000 Kč.
vzala na vědomí, že SFŽP odmítl
žádost o dotaci na výstavbu kanalizace v Horním Sedlci, protože hl. m.
Praha jako hlavní vlastník kanalizace
v obci nesplňuje podmínky SFŽP. Náměstek SFŽP Ing. Jan Kříž na jednání
ubezpečil zástupce hlavního města
Praha a městské části Praha-Suchdol, že podmínky budou v připravované podzimní výzvě upraveny tak,
aby dotaci bylo možno poskytnout
i městským částem HLMP. Hl. m.
Praha souhlasila s tím, aby MČ Praha-Suchdol po zveřejnění nové výzvy
žádost opět podala.
po provedeném průzkumu cen vybrala jako dodavatele akce „Rozšíření výukových prostor ZŠ M. Alše“ –

společnost ROKAJ – stavební ﬁrma,
spol. s r.o., IČ: 25122649, za cenu
895 914 Kč včetně DPH.
schválila výběr dodavatele označení fasády radnice MČ Praha-Suchdol –
společnost Kare, s.r.o., IČ: 25253654,
za cenu 61 520 Kč bez DPH.
vybrala zhotovitele akce „Stavební úpravy amﬁteátru u nové budovy ZŠ“ – společnost Stavební ﬁrma
Pastyřík, spol. s r.o, IČ: 47541962,
za cenu 294 907 Kč bez DPH.
vybrala dodavatele pro dodávku
a montáž polyuretanového (EPDM)
povrchu v atriu ZŠ M. Alše: společnost Vysspa Sports Technology s.r.o.,
IČ: 27967638, za cenu 387 500 Kč
bez DPH, která byla v porovnání nabídek nejnižší.
na základě výsledných nabídkových cen pro provedení opravy nezpevněné části komunikací Za Sokolovnou, U Roztockého
Háje a propojky mezi ul. Na Mírách
a Pod Rybníčkem vybrala pro její realizaci společnost AMIKA FIRST s.r.o.,
IČ: 24219169. Cena oprav v provedení s odvozem vytěženého materiálu na skládku, podklad z betonového recyklátu, povrch z asfaltového
recyklátu, je 359 698 Kč bez DPH.
schválila nákup systému FIREPORT
pro JSDH 78287 v konﬁguraci FIREPORT KOMPLET, ovládání ostatních
zařízení stanice a 2x FIREPORT GPS
za celkovou cenu 78 287 Kč.

nesouhlasila s povolením využívání
plochy pozemku 2195/25 v k. ú. Suchdol, při ul. Kamýcká (za benzinovou
pumpou) na heliport vzhledem k tomu, že provoz vrtulníku by byl zdrojem
další hlukové zátěže pro MČ.
po provedeném průzkumu cen
schválila dodavatele obsluhy kontejnerů na objemný odpad umístěných
na stanovišti kontejnerů: PAKK, Petr Kukla, IČ: 13820729 a schválila
smlouvu na období 11. 7. 2016 až
31. 12. 2017.
na základě provedeného průzkumu
cen vybrala dodavatele zakázky malého rozsahu „Dopravní značení pro parkoviště s parkovacím kotoučkem“ dle
zadané speciﬁkace: pro dodávku svislého dopravního značení společnost
Zemědělská a.s. Koloveč za celkovou
cenu 17 786 bez DPH; pro dodávku
vodorovného značení (plast) společnost SUPERCO s.r.o. za celkovou cenu
31 540 Kč bez DPH. Rada vzala na vědomí, že ﬁrma Značky Praha, která podala nejnižší nabídku na cenu vodorovného značení, neprovede jeho dodávku
samostatně bez svislého značení.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou k dispozici i na stránkách
www.praha-suchdol.cz. Přečíst si
zápis on-line můžete i v místní veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.

Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury
městské části Praha-Suchdol do konce roku 2016:

26. září, 24. října, 21. listopadu a 19. prosince.
Materiály je třeba dodat alespoň 10 dní před termínem jednání.

PARKOVIŠTĚ
S PARKOVACÍM KOTOUČEM
v okolí Suchdolského a Brandejsova
náměstí a před základní školou
Na těchto parkovištích musí řidič umístit viditelně
ve vozidle informaci o době začátku parkování.
Parkovací kotouče jsou zdarma k vyzvednutí
na radnici, v knihovně a na dalších místech.
ZZZIDFHERRNFRPSUDKDVXFKGRO
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Program Čistá
energie Praha 2016

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ OBČANŮ

Využijte dotaci hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá
paliva a využití obnovitelných zdrojů
energie na území hl. m. Prahy.
Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů
energie v bytech a domech na území
hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá
energie Praha 2016. O dotaci mohou
žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti lze podávat do 30. 9. 2016.
Další informace o pravidlech, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici
na webových stránkách: portalzp.
praha.eu nebo se můžete dotazovat na e-mailové adrese: topeni@
praha.eu. Informace i na webu městské části – www.praha-suchdol.cz.
-red-

MČ Praha-Suchdol chce rozvíjet komunikaci v naší městské části. Rádi bychom se dozvěděli o vašich problémech, se kterými se potýkáte z důvodu
staršího věku, zdravotního postižení, péče o děti nebo své blízké. Chceme
společně hledat řešení, jak zajistit dostupnou pomoc a podporu. Setkání
jsou určena pro všechny, kteří mají zájem o tématech diskutovat.
První setkání proběhnou na radnici v říjnu.

TÉMA: JAK SE NÁM ŽIJE VE STÁŘÍ na Suchdole
Jak podpořit možnost žít doma, i když už na to síly nestačí?
Jak podporovat rodinu, která se stará o své blízké ve stáří?
Jak trávit volný čas ve stáří?
Jaké bariéry musíme ve stáří překonávat?

25. října 2016 od 15:00 do 17:00.

TÉMA: RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ na Suchdole
S čím se potýkají rodiče při výchově svých dětí?
Jaké problémy mají děti a mládež žijící v Suchdole?
Jak pomoci, pokud se rodina dostane do problémů?
Jakou podporu potřebují rodiny s dětmi se zdravotním postižením?

20. října 2016 od 19:00 do 21:00.

ODPADY A ÚKLID přehledně – kam, s čím a kdy
druhé pololetí 2016:
Sběrný dvůr hl. m. Prahy

Sklo, papír, plasty, nápojové kartony

(Pražské služby), Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
pracovní den 8.30–18.00 hod., sobota 8.30–15.00 hod.,
pro téměř všechny druhy odpadů, více informací
na tel.: 736 518 204.

více než 20 stanovišť „barevných“ kontejnerů na území městské části. Nově na 3 stanovištích nádoby
na kovové obaly (Suchdolská, Výhledské nám. a Internacionální / Stehlíkova)

Stanoviště kontejnerů Suchdolská

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

(VOK, BIO, dřevo, elektro kromě „velkého bílého“) –
běžná provozní doba: úterý a čtvrtek 16.00–18.00 hod.,
sobota 9.00–12.00 hod.

 úterý 11. 10.  čtvrtek 10. 11.
stanoviště
křižovatka ul. Suchdolská / Gagarinova
křižovatka ul. K Roztokům / K Drsnici
křižovatka ul. Suchdolská / Novosuchdolská
Suchdolské nám. (u pošty)
Výhledské nám. (u transformátoru)

Kontejnery na kompostovatelný BIOODPAD
ze zahrad a domácností
 sobota 3. 9. dopoledne 9.00–12.00 hod.
Výhledské nám. Na Rybářce u sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici

čas
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50

Kontejnery na použitý textil, oděvy, obuv

 neděle 2. 10. dopoledne 9.00–12.00 hod.
Výhledské nám. Na Rybářce u sběrných surovin

modré kontejnery u stanoviště kontejnerů Suchdolská a na Brandejsově náměstí (na kraji dlážděné plochy směrem k ČZU)

 neděle 2. 10. odpoledne 13.00–16.00 hod.
K Roztokům / K Drsnici

Kompostejnery, nádoby na biologicky rozložitelný

 sobota 26. 11. odpoledne 13.00–16.00 hod.
Výhledské nám. Na Rybářce u sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici

16

odpad od Pražských služeb
placená služba na celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu z domácností – info tel.: 284 091 888, e-mail:
info@psas.cz
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Proč nemůžeme získat parkovací kartu v parkovacích zónách
v Praze 6?
Zóny placeného stání vyhlašují dle
celopražských pravidel jednotlivé
městské části. Nyní se dle nich nově zřizují na území městských částí Praha 1 až 9. V zónách placeného
stání zřízených městskou částí Praha 6 mohou získat za úplatu parkovací oprávnění jen ti, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo ﬁrmy na území
této městské části.
Jak to bude v zónách fungovat?
Zóny rozlišují tři základní režimy
parkování:
rezidentní režim (modrá zóna) je
určen pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti,
ostatní smějí parkovat za poplatek
max. 3 hodiny,
smíšený režim (ﬁalová zóna) je určen pro parkování bez omezení pro
držitele platných parkovacích karet,
ostatní za poplatek max. 24 hodin,
návštěvnický režim (oranžová zóna) je určen pro krátkodobé parkování všech za poplatek max. 3 hodiny.
Patříme pod šestku?
Praha má 57 městských částí, z toho dvacet dva tzv. velkých, které
jsou očíslované a jejichž úřady vykonávají státní správu (např. stavební,
sociální a živnostenský úřad, matrika apod.) pro ty sousední pojmenované. V našem případě jsou to ještě
Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje. Z pohledu samosprávy, tj. nakládání s majetkem, zřizování škol

a školek, oprav komunikací, údržby veřejné zeleně či zřízení zón parkování je všech 57 městských částí
postaveno vedle sebe, tzn. že zastupitelstvo, rada či starosta z MČ Praha 6 nerozhoduje o naší škole apod.
a samozřejmě, že to platí naopak.
Jak se vlastně jmenuje městská část?
Od roku 1990, kdy bylo v Praze zřízeno 57 městských částí, je správné
označení „městská část Praha-Suchdol“, tedy bez šestky a s malým „m“
na začátku.
Kde tedy bydlíme, když v občance
a na uličních cedulích je napsáno
„Praha 6“?
Evidence obyvatel, označení pražských ulic, policie a soudy stále používají dávno zrušené okresy. Tedy
v občance máme zapsán okres Praha 6, např. obyvatel Únětic zase Praha-Západ. I u cedulí, které označují názvy ulic, Praha udržuje systém
okresů a údaj před pomlčkou udává
katastrální území, ve kterém se ulice
nachází.
Jaká je naše adresa?
Standardně obsahuje poštovní adresa kromě našeho jména, ulice
a čísla domu ještě směrovací číslo a označení pošty. V Suchdole to
je „Praha 620“ anebo „Praha-Suchdol“, protože je v Praze-Suchdole. Ti,
co bydlí v Sedlci, mají poštu v Dejvicích a uvádějí „160 00 Praha 6“. Pošta má ale ráda, když se v adrese uvede Sedlec, protože jim to usnadňuje
třídění dopisů.

Budou se zóny parkování vyhlašovat v Suchdole?
Příprava vyhlášení parkovacích zón
je rozdělena do několika etap. Nejprve je třeba mít zmapováno kde, kdo
a jak nyní parkuje, Na základě popisu současného stavu je třeba vybrat
lokality, kde bude možné zóny vyhlásit, toto projednat a až nakonec zajistit umístění značek.
Městská část požádala magistrát,
aby naše území přidal do následující
etapy přípravy zón parkování. Jestli
se zóny v Suchdole budou, či nebudou vyhlašovat, bude záležet na výsledku úvodních rozborů, které samozřejmě musí zachytit i změnu
stavu po vyhlášení zón v Dejvicích
a Bubenči, dále na možnostech jejich vymezení v našich ulicích, protože už nyní se na velké části ulic díky
tomu, že jsou úzké, legálně parkovat
nemá, a samozřejmě na projednání
s občany městské části.
-redPodrobné informace k zónám placeného stání na www.parkujvklidu.cz.

Podzimní vítání malých občánků – sobota 1. října 2016
Městská část Praha-Suchdol připravuje na sobotu 1. října 2016 podzimní
vítání občánků. Vzhledem k platnosti
zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče
dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se se svý-

mi dětmi zúčastnit slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili do úterý
20. září na suchdolské radnici.
Své údaje – jméno a příjmení dítěte,
datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt,
můžete zaslat na e-mail: kultura@
praha-suchdol.cz nebo osobně pře-

dat v kanceláři sekretariátu v 1. patře radnice paní Zuzaně Krumpholcové. Vyjádřením zájmu a odevzdáním
údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou častí Praha-Suchdol.
Děkujeme a těšíme se.
-red-
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divadelní hrou „Zahrada“, nechyběly ani divadelní pohádky s poučným
příběhem a živá hudba s tancem.
Součástí programu byl i tzv.
Restaurant Day – celosvětový jednodenní festival sousedského jídla, a tak jsme díky zapojení místních občanů ochutnali bulharské,
indonéské a další netradiční slané
i sladké speciality.
Poděkování patří členům spolku
Žijeme tady za realizaci tohoto projektu, spolku Kravál za spolupráci na kulturním programu a všem
účinkujícím, kteří se postarali o nevšední zážitek.
V amﬁteátru máme v plánu dále
realizovat divadelní, hudební či ﬁlmoV rámci výzvy souSedíme si Nadace
Via a Regionálního fondu Poštovní
spořitelny získal spolek Žijeme tady
ﬁnanční podporu ve výši 92 500 Kč
na realizaci projektu „Otevřená scéna pod širým nebem – amﬁteátr“.
Cílem projektu bylo přeměnit hliněný val v přírodní amﬁteátr pro sousedskou uměleckou scénu a zelenou učebnu pro žáky naší
ZŠ. Na realizaci se významně podíleli řemeslníci z ﬁrmy Na co sáhne, s.r.o. ze Suchdola pod vedením
Petra Neuwirtha. Do hliněného valu ukotvili dřevěné kůly, obložili hlediště a dřevěné jeviště, dodali kačírek a pískovcové kameny. Významně
se zapojila i veřejnost. V rámci komunitních dnů pomáhala při ozelenění valu, při přípravě ukotvení kůlů a dalších činnostech. Vznikl tak
krásný přírodní amﬁteátr.
V sobotu 21. 5. 2016 jsme slavnostně zahájili Otevřenou scénu
pod širým nebem bohatým kulturním programem. Pozvali jsme místní
i sousední spolky, aby mohly poprvé
vyzkoušet „prkna, která znamenají svět“. Na úvod se rozezněly píšťalky našich nejmenších muzikantů



z MŠ Gagarinova – skupina Medvědí
Band, kterou vede již delší dobu paní učitelka Jaroslava Bělotová. Děti
poté zasedly do hlediště a vychutnaly si zábavné představení kouzelníka
Aleše Hrdličky, který rozesmál a svými triky napínal veškeré obecenstvo. Pozvání přijaly i sousední spolky z Roztok a Únětic, jejichž členové
zahráli na ﬂétny a ukulele. Předvedli
se i Ochotní Suchdolníci se stylovou
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vá představení. Hodí se i pro vzdělávání jako venkovní učebna pro žáky
či zájmové kroužky.
Pokud máte zájem zde vystupovat či si chcete uspořádat sousedský piknik, kontaktujte správce
MČ Praha-Suchdol: Zuzana Krumpholcová, tel.: 720 145 435, e-mail:
kultura@praha-suchdol.cz.
-red-
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Spolek Žijeme tady se již delší dobu snaží starat o veřejná prostranství
na Suchdole, proto jsme se rozhodli zachránit zanedbanou a špinavou tůňku
na Suchdolském náměstí, která měla
skončit zasypáním. Předložili jsme projekt na radnici a dostali zelenou. Náš
počin podpořila i Nadace Via v Rychlém grantu částkou 11 tisíc Kč. Dali jsme z místních dohromady pracovní tým a pustili se do likvidace nánosů
a přerostlých rákosů, abychom se dostali k poničené fólii. Po jejím odhalení jsme byli překvapeni, jak velké původní jezírko bylo. Fólii jsme vyspravili,
doplnili břehy o bahenní a vodní rostliny a keře. Upravili jsme okolní terén
a připravili místo pro lavičku. Na podzim ještě dosadíme do trávníku jarní cibuloviny. Jezírko je zachráněno a vznikl
další upravený prostor nejen pro odpočinek v parních letních dnech, ale i přírodní biotop pro faunu a ﬂóru.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a také děkujeme Hotelu Galaxie, který zaﬁnancoval výsadbu trvalek v betonových truhlících.

Projekt „Záchrana jezírka“ získal ﬁnanční podporu
z programu Města z jiného těsta – Rychlé granty Nadace VIA.

Zuzana Krumpholcová a Martin
Petřík ze spolku Žijeme tady

KONCERT NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ – Kapela UNIVERSE na koncertu, který proběhl 28. června na komunitní zahradě. Na pátek
2. září od 17 hodin připravujeme další koncert.
V neděli 4. 9. a 11. 9. od 20 hodin bude

LETNÍ KINO NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ.
Sledujte nástěnky a web MČ.

SUCHOJAM – V sobotu 23. července proběhl další Suchojam, tentokrát ve stylu
Woodstocku.
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Kdysi pronesl Jan Werich: „Když už
člověk jednou je, tak má koukat, aby
byl. A když kouká, aby byl a je, tak
má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“
Suchdolští hasiči nepochybně
dbají na to, aby byli těmi, za které
je všichni máme. A koukají dělat své
řemeslo tak, jak mají. V posledních
měsících si na nedostatek příležitostí k pořádné hasičské práci rozhodně
nemohli stěžovat. Vrata od hasičské
garáže s Tatrou a Renaultem byla
otevírána tak často, že je garáž vyvětraná i v těch nejzazších koutech.
Tentokrát je toho hodně, o čem stojí
za to se zmínit, a proto jen stručně.
V květnu proběhla ukázka techniky pro MČ Praha 6 u Písecké brány
a 31. května se sešly akce hned tři –
ukázka techniky pro ZŠ U Dělnického
cvičiště, odstranění spadlého stromu na vozovce v Praze 6 a čerpání
vody po vydatném dešti na Praze 5.
V červnu zavítali hasiči do suchdol-

ské ZŠ, aby dětem předvedli hasičská auta včetně vybavení. Zúčastnili
se rovněž akce Kašpárkohraní na Letné, asistovali při závodech v Třebonicích a na kulturní akci v Pelléově vile.
A byly také ony akční chvíle, kdy
hasičské srdce buší v rytmu túrované Tatry řítící se při výjezdu? Byly. Během jednoho měsíce vyjížděli na Suchdole k šesti akutním
případům rozbouřených přírodních
živlů. Čerpání vody po průtrži mračen na Brandejsově náměstí a v ulici
Májová a tři požáry. Dvě hořící chaty v ulicích Stržná a K Mírám a jeden automobil v plamenech v ulici
U Kruhovky. Posledním dílem rozzlobené přírody byl spadlý strom v ulici U Myslivny, který bylo po větrném
přívalovém dešti potřeba pokácet.
V hasičských řadách bylo také veselo, to při květnové svatbě člena
sboru Petra Klaina. V červnu jsme
si mohli užívat Dne s hasiči, kde
se kromě našich představili také je-

jich profesionální a dobrovolní kolegové z Prahy a okolí. Obdivovali jsme
hasičskou a vojenskou techniku,
zhlédli ukázku práce s policejními
psy a na závěr jsme se mohli po uši
ponořit do pěny, která je rok od roku mokřejší a oblíbenější.
Naše mladé hasičské naděje
v květnu absolvovaly Májový závod
na 60 m ve Středoklukách. V červnu měly děti pětidenní soustředění
v Horním Lánově nedaleko Vrchlabí,
kde mimo jiné navštívily novou hasičárnu, soutěžily s místními mladými
hasiči a jezdily na koních. V současné
době se děti pilně připravují na Memoriál Marty Habadové a na Závod
požárnické všestrannosti.
A na závěr ještě pozvánka na tradiční noční pohár v požárních útocích, Memoriál Františka Malého,
který se uskuteční 1. října v 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni!
Pavla Bradáčová
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rozhovor se suchdolskou dobrovolnou hasičkou Šárkou Frátrikovou
Je sympatická. Nenápadná a křehká. Na první pohled. Během první minuty vyprávění vás přesvědčí
o své houževnatosti a odvaze vtažením do prostředí drsného sportu, kterým teď žije. Sportu, při
kterém podstupujete hraniční fyzickou a psychickou zátěž. Šárka
Frátriková a TFA.

sit. Začala jsem chodit na tréninky
a už to jelo.

TFA (Toughest Fireﬁghter Alive)
v překladu znamená „Nejtvrdší
hasič přežívá“. Už samotný název
mi napovídá, že jde o drsnou mužskou soutěž. Co tě k tomu přivedlo, co tě motivovalo?
Tak já jsem se jednou ráno probudila a řekla jsem si, že to chci zku-

V jakých disciplínách se soutěží?
Soutěže se v disciplínách různí, většinou se ale roztahují „béčka“ (hasičské hadice typu B, pozn. aut.), pak je tam to převalování
pneumatiky, čtyřikrát dokola. Dál
se vylézá po žebříku s dvacetikilovými hadicemi a přenáší se dva-
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Jaký byl první krok?
Našla jsem si trenéra, se kterým
trénujeme dvakrát týdně buď kardio nebo silová cvičení. Převracím pneumatiku například, nosím
závaží…

SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2016

cetikilové závaží přes překážku.
Na posledním závodu jsem měla
v každé ruce 25 kilo. Závaží se přenáší na vzdálenost až deset metrů. Další disciplínou je překonávání
bariéry, břevna. Já to spíš přejdu
(smích). A pak je tam to kladivo.
Kladivo? Co si pod tím představit?
Kladivo neboli Hammer box, kde
se bouchá šestikilovou palicí do dolní a horní plošiny. Co nejrychleji.
Dokud nepadneš?
Stojí tam rozhodčí a odpíská konec, záleží na pravidlech. Počítá ti
údery. Maximálně jsem měla čtyřicet úderů. A pak ještě bývá tahání

KDVLþL
ﬁguríny na vzdálenost deset metrů,
ta má osmdesát kilo.
To zní jako neuvěřitelně náročná
soutěž. Co tě k ní přitahuje?
Že dokážu víc, než si myslím. Překonání sebe samé.
Co je na tom to nejtěžší?
Asi se přihlásit. Před soutěží pořád přemýšlím, jestli se zapsat, nebo ne, ale nakonec tu přihlášku odešlu. Vždycky když dobíhám nějaký
závod, tak se zaříkám, že už to nikdy nepoběžím a proč to vlastně dělám a že to stejně nikdo neocení.
Ale potom stejně jdu na ten trénink
a zjišťuji, kdy je jaká soutěž. Táhne
mě představa, že bych jednou mohla být v té první polovině tabulky.
V tomhle mi hodně pomáhá trenér,
který mi na základě chyb ze soutěže
sestaví trénink tak, aby se ta chyba
příště už nestala.

Kolik závodů už máš za sebou?
Teď pět. Poslední závod jsem ale
nedoběhla. To nešlo.

la až na konci. A na třetích závodech
jsem nebrečela už vůbec. Takže to byl
úspěch.

Co se pokazilo?
Vlastně už od rána jsem cítila, že
mám špatnej den. Vzdala jsem to
v okamžiku, kdy jsem přitahovala
závaží, v tu chvíli už to fakt nešlo.
Obrečela jsem to.

Máš nějakou svou metu, které
chceš dosáhnout? Nějaký závod?
Mám. Chtěla bych se zúčastnit soutěže Iron Fireman, což je vlastně
nejtěžší hasičská soutěž, kterou
mohou u nás běhat i holky.

Psychika v tom závodě hraje asi
velkou roli. To vědomí, že to nesmíš vzdát. Máš v obecenstvu nějakou podporu?
Jak jsem to teď naposled nedala, tak
jsem brečela i kvůli sobě. Přítel Jakub
(rovněž suchdolský dobrovolný hasič, pozn. aut.) mě hodně podržel. Celé to moje dosavadní závodění shrnul
tak, že je ten pokrok znát – na prvních závodech, které pro mě byly nejtěžší, jsem brečela už v půlce závodu.
Na druhých závodech jsem breče-

Co bys poradila někomu, kdo
by se chtěl začít tomuto sportu
věnovat?
Ať trénuje. Ať aspoň běhá. Aby to
udejchal (smích).
Jaký závod tě čeká v nejbližší době?
V srpnu závod v Poděbradech a v září
ve Veltrusech.
Tak držíme palce.
Pavla Bradáčová

Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol

vás zve na IX. ročník

MEMORIÁLU
FRANTIŠKA MALÉHO

V NOČNÍM
POŽÁRNÍM ÚTOKU
v sobotu 2. října 2016
od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
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SOKOL SUCHDOL
Oddíl rodiče a děti zahájí své pravidelné
cvičení v úterý 6. září v 16 hodin
ve velké tělocvičně v sokolovně.
Více fotograﬁí a informací získáte
na Facebooku ve veřejné skupině Sokol
Suchdol Rodiče a děti.
Těším se na vás!
Michaela Haluzová, cvičitelka II. třídy

tisíce kilometrů najezdím na

LINCE 156,

další pak na HORSKÝM KOLE

NABÍZÍME BENEFITY:

NÁSTUPNÍ PLAT

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
STRAVENKY − 100 KČ
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

* Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního

28 000 30 000 Kč *

ZZZSUDKDVXFKGROF]

WWW.MPPRAHA.CZ



PRKORE\9iV]DMtPDW

7êGHQ]iåLWNĤV0.5\ELþND
MK Rybička připravil pro rodiče a děti Týden zážitků plný hrátek, výletů a tvoření. Společně jsme si užili prohlídku Národního zemědělského muzea, exkurzi ve stájích ČZU nebo návštěvu Stanice mladých přírodovědců
v DDM Praha 5. Týden jsme završili výletem do zábavního parku Mirakulum v Milovicích. Bylo sice pod mrakem,
ale dešťové kapky nás nezastihly. I přes chladnější počasí jsme se na nových atrakcích hodně zapotili. Obří trampolíny nás vyhazovaly dost vysoko a menší děti se vydaly
do Země prasátka Piggyho, kde jsou atrakce jim uzpůsobené. Bludiště zase o kousek povyrostlo, a tak nám chvíli trvalo se z něho vymotat, ale pravidelní návštěvníci výletu už na systém přišli a mohli jsme si proto měřit i čas.
Park nás opět něčím překvapil, loni to byl krásný vodní
svět, nyní rozšiřovaný, letos byla otevřena lanová stezka
korunami stromů vedená do dalšího hradu s podzemím
a dlouhými skluzavkami s pneumatikami. Nabrali jsme
vědomosti v lesní naučné stezce i v bylinkové zahrádce,
nakrmili kozy a oslíka a ještě si dali něco dobrého. Děkujeme partě třiapadesáti účastníků za dochvilnost, spolehlivost a dobrou společnost. Výlet byl součástí Týdne zážitků, což je aktivní program pro rodiče a předškolní děti,
po kterém navazují příměstské tábory pro trávení volného času školních dětí. Tyto aktivity jsme mohli nabídnout
díky grantové podpoře MČ Praha-Suchdol na podporu
práce s dětmi a mládeží ve volném čase, za což byly vděčné hlavně rodiny s více dětmi.
Kolektiv mateřského klubu Rybička
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V článku v minulém zpravodaji jsem
stáří nazval „podzimem života“. Nevím, co vám vytane na mysli, když
se řekne podzim. Pro někoho je podzimem tzv. „babí léto“. Období, kdy
se v přírodě všechno zklidní. Vedra
a bouřky léta jsou pryč. Stromy a trávy se začínají barvit do hřejivých pastelových tónů. Pro jiného je podzimem sychravé, blátivé počasí, plné
studených větrů a sněhových plískanic. Přemýšlím o tom, že přirovnáním
stáří k podzimu mohu člověka jak
upokojit, tak nahněvat.
Jedno životní období a dva úhly pohledu. O náladě a dokonce o štěstí často rozhoduje náš postoj k dané věci.
Čeho si všímáme, to potom prožíváme.
Tak jako v podzimním období i ve stáří můžeme nalézt obojí. V mnoha situacích jsem si uvědomil, že jako pečující
můžeme našim blízkým pomoci užít si
podzim života podobně jako babí léto.
Dovolte mi několik příkladů.



Babička Verunka má v současné době přísný režim ve stravování
– dietu. Dcera odešla venčit pejska
a než se vrátila, babička se dostala k 200gramové čokoládě a celou ji
snědla. Obě se tomu zasmály. Dcera
zjistila, jak je její maminka stále šikovná. Na příště ví, co a jak.
Panu Václavovi je 78 a je po operaci kýly. Když byla manželka v nemocnici, potřeboval doma asistenci.
S asistentem Jendou si porozuměli a období společného hospodaření
v domácnosti si náramně užili. Václav se smíchem vyprávěl o tom, jak
horlivě zalévali květiny, dokonce i ty
umělé, prali tak, že pomíchali světlé
a barevné prádlo. Naučili se s tabletem. Hledali si na něm jídelníček,
muziku, ale pan Václav se neopomenul pochlubit i stránkou, kde jsou
„pánské záležitosti“.
Stárnoucí manželé potřebují pomoci s doprovody, stravou, úklidem.
68&+'2/6.e/,67<

Spolupracují s pečovatelkou Renatou. „Jsme spokojeni“, říká klient, „je
pečlivá, až moc“. „Vyházela by i to
čeho se zbavit nechceme“, dodává
s úsměvem. Ten úsměv je tam důležitý! Všichni vědí, že ani jedna strana to
nemyslí zle. A o to jde. Je pěkné, když
pomoc blízkým vede k úsměvu!
Jako Mateřský klub Rybička připravujeme u nás v Suchdole sérii
čtyř praktických besed a seminářů.
Začínáme 8. října. Mimo jiné se budeme učit dívat na realitu stáří jako na něco dobrého. Jako na něco,
co je možno prožít důstojně a často i radostně! Pokud pečujete o někoho ze svých blízkých nebo vás
tato problematika zajímá, můžete
se k nám připojit.
Informace o semináři a rezervace míst u Ing. Kristíny Hulenové,
e-mail: klubrybicka@centrum.cz.
Mgr. Daniel Hrdinka

]HVXFKGROVNêFKãNRO
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Školní rok 2015/2016 proběhl tak
rychlým tempem, že z plánů, které
jsem měl, jsme uskutečnili jen část.
Nicméně se nám podařilo prožít
s dětmi pěkný, zážitky a novými poznatky nabitý školní rok.
S předškolními dětmi jsme se zaměřili na „Toulky českou minulostí“. Všechny činnosti jsme rámovali pohledem do českých dějin. Začali
jsme od legendárního praotce Čecha
a končili otcem vlasti Karlem IV., kterému jsme věnovali několik týdnů. Dějinná zastavení jsme rámovali tematicky laděnými výlety a promítáním
ﬁlmů k daným událostem. První výlet nás dovedl na horu Říp, kde jsme
se potkali s praotcem Čechem. Následovaly výlety do Drábských světniček, kde jsme hledali poklad obra
Drába, sledovali jsme stopy vladyky
Horymíra až do Příbramských dolů
a vesničky Neumětel, kde jsme navštívili památník věrného koně Šemíka. V zimě jsme zavítali na Karlštejn
s jeho výstavou betlémů, koncem zimy jsme jeli do Zákup do muzea a výrobny karnevalových masek a na zpáteční cestě jsme stihli navštívit lesní

sochy pana Václava Levého Čertovy
hlavy. Poslední z výletů nás zavedl
na legendární horu Blaník, kde jsme
hledali jeskyni stejnojmenných rytířů.
Vedle výletů jsme několikrát za rok
navštívili Státní operu v rámci projektu „Hurá do opery“, stihli plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou
a zajeli na týdenní školku v přírodě
v Libé u Chebu. Vyvrcholením práce s předškoláky byly večerní programy s názvem „Pasování předškoláků
na školáky“.
Nicméně ani další třídy školky nezahálely. Chodily na půldenní či celodenní výlety do okolí Suchdola. Za mnohé
stačí vyjmenovat Botanickou zahradu
a zoo v Tróji či Planetárium ve Stromovce. Dále se v průběhu roku konaly i programy v samotné školce, každý
měsíc nás navštívil soubor s divadelním vystoupením. Přišli se na nás podívat pán s programem „Prevence napadení psem“ či paní se zrakovým
postižením a vodícím pejskem v rámci projektu „Šifra Mr. Brailla“. Některé třídy si zorganizovaly spaní ve školce, jednou ve třídě, jednou pod stany
na školní zahradě.

Závěr celého školního roku vyvrcholil sérií celoškolních programů
a akcí. Ke Dni matek jsme zorganizovali Zahradní slavnost, kde každá
třída měla své vystoupení a na závěr byla velká hostina z dobrot, které napekly maminky a babičky (možná i tatínkové). Na Den dětí jsme
dětem nechali přivézt nafukovací
atrakci Broučkova dráha, kterou děti mohly celý den využívat a užít si
na ní spoustu zábavy. Následoval
školní výlet třemi autobusy na Staré hrady, kde jsme potkali čarodějnice a skřítky. Někteří absolvovali
i kurz létání na koštěti. Na úplný závěr proběhla Školní akademie v aule ČZU, kde vystupoval Dramatický soubor s pohádkou Bob a Bobek
a Medvědí band. Už nyní máme hlavu plnou nápadů na další školní rok,
ale také obav, že z nich zrealizujme
jen zlomek.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova
Mateřská školy Gagarinova hledá
asistentku pedagoga. Více na str. 28.
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Od dávných dob lidé řídí svůj život
podle pohybu Slunce po nebeské báni a stínu tvořeného jeho paprsky. Je
to pohyb zdánlivý protože dnes už víme, že to je Země, která se otáčí kolem své osy, čehož důsledkem je, že
v místě pozorovatele se to jeví jako
pohyb Slunce okolo Země. Již Babyloňané rozdělili dráhu Slunce po obloze na 12 dílů, což činí ze 180°
rovných 15°. Země se tedy pootočí o 15° za jednu hodinu. Sledovat
sluneční stín je možné mnoha způsoby. Abychom měření času pomocí
Slunce lépe pochopili, připravujeme
s neformální skupinou studentů pod
mým vedením na komunitní zahradě funkční model polárních hodin
(jeden z možných způsobů měření).
Sluneční hodiny budou ukazovat let-

ní a zimní čas v závislosti na pohybu Slunce, a v poledne i výšku slunce nad obzorem, z čehož je možné
odečíst kalendářní měsíc, případně
letní a zimní slunovrat a rovnodennost. Hodiny budou vyrobeny z kované ocele a budou mít tvar zemské
polokoule, na kterou se bude promítat pohyb Slunce, znamenající čas.
Okolo hodin bude umístěno dvanáct
dřevěných palisád s vypálenými měsíčními znameními zvěrokruhu, který od nepaměti souvisí s lidským pozorováním především noční oblohy
a s měřením lidského času.
Na výrobě hodin se podílí místní
umělecký kovář pan Václav Zavřel
s rodinou, kterého nápad zaujal. Jak
vše bude nakonec vypadat a fungovat se můžete přijít podívat v pá-

tek 9. září v 10 hodin na komunitní zahradu. Pro případ, že by bylo
zataženo, si vezměte s sebou baterku. Na zahradě proběhne slavnostní
odhalení s výkladem. Výklad zopakujeme ještě v 18 hodin. Poté bude
na zahradě navazovat turnaj ve venkovních společenských hrách.
Pavel Beneš
Tento projekt ﬁnančně podpořilo
hlavní město Praha v oblasti volného času mládeže Můj nápad.
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aneb moudrost a poselství českých pohádek
To je název celoročního projektu nadcházejícího školního roku. Pokračujeme tak v našem záměru seznámit
děti každý školní rok s novým tématem. V minulých letech jsme za náměty zvolili např. Staré pověsti české
(naše historické kořeny), Můj domov
je na Zemi (vše o planetě Zemi), Naše Země maličká ve vesmíru kulička
(o vesmíru), Cesta kolem světa za jeden školní rok (o světadílech).
Využijeme pohádkový příběh
k tomu, abychom zážitkovou formou mohli dětem předat nejen jeho poselství a moudrost, ale aby
mohly získat informace a poznatky
v širším kontextu, které pohádkové
téma nabízí.
Proč zrovna pohádka?
Náš záměr vychází z touhy předávat
dětem prostřednictvím našich lidových pohádek, které doprovázely život
našich předků odpradávna, ty nejzákladnější hodnoty lidského života: lásku, soucítění, nezištnou pomoc, spolupráci, cílevědomost, odvahu, pokoru.
Pohádka může obohatit povědomí dětí o našich kulturních hodnotách, o našich kořenech, které jsou
pro nás velmi důležité. Pohádka poskytuje dětem možnost vlastní realizace, hlubokého prožitku, uplatnění
fantazie a kreativity při její přípravě
a dramatizaci.
Prostřednictvím pohádek se děti seznámí s krásou a zvučností mateřského jazyka, přirozenou formou
se u nich rozvine řeč a slovní zásoba.
Dětem přiblížíme zázemí a prostředí divadla a jeho různé formy
– vyzkouší si hraní s různými druhy loutek a kulis, a budou tak moci prožívat společnou radost z hraní
pohádek. Starší děti navštíví některé
z divadel v centru Prahy, mladší děti divadelní představení v Dejvickém
divadle.
Co je na pohádkách cenné?
Pohádky zprostředkovávají poznání,
že ve světě jsou neustále pospolu dobré a zlé síly, láska a nenávist,
pravda a lež.



Pohádky zrcadlí vše, co život přináší. Poskytují útěchu. Povzbuzují k odvaze. Udržují mravní hodnoty. Učí vidět symboly. Učí poznat a přiznat
pocity. Ukazují, že vždy vítězí dobro nad zlem. Obsahují kouzlo, poezii,
napětí, humor a moudrost. Mají málo doceňovaný význam pro výchovu
a vzdělávání dětí.
Víme, že v dnešní době mají rodiče méně času na čtení, ale i přesto
chceme netradiční formou tento nepříznivý trend zvrátit a více zapojit
rodiče do četby pohádek: vyzveme
je, zda-li by dětem (dle svých časových možností) přišli do školky předčítat pohádky.

Jaké pohádky? A jaké souvislosti?
Celý školní rok se budeme věnovat
především lidovým pohádkám Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena:
Otesánek (pohádka bude doplněna
o téma zdravá výživa a vysvětlíme si
přísloví – Jez do polosyta, pij do polopita); O Smolíčkovi (téma lesní zvěř
a přísloví – Pozdě bycha honit); Dlouhý, Široký a Bystrozraký (téma míry,
váhy, velikosti a přísloví – V nouzi poznáš přítele); O perníkové chaloupce
(téma rodina a přísloví – Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá); Šípková Růženka (téma životní etapy a přísloví – Konec dobrý, všechno dobré);
Dvanáct měsíčků (téma roční obdo68&+'2/6.e/,67<

bí, měsíce a přísloví – Jak se do lesa
volá, tak se z lesa ozývá); princ Bajaja (téma zdraví, handicap a přísloví –
Zdání klame); Jak se Honzík učil latinsky (téma světové jazyky, vzdělání
a přísloví – Mluviti stříbro, mlčeti zlato); Tři zlaté vlasy děda Vševěda (téma životní přání a přísloví – Dobrá
rada nad zlato); Chytrá horákyně (téma chytrost, humor, vytrvalost a přísloví – Chytrost nejsou žádné čáry);
O kohoutkovi a slepičce (téma orientace v mapě a přísloví – V nouzi poznáš přítele); Zlatovláska (téma síla
lásky a přísloví – Láska hory přenáší);
Sůl nad zlato (téma nerostné bohatství Země, úcta k ní a přísloví – Chytrému napověz a hloupého kopni).
A aby byl návrat k naší podstatě úplný, zaměříme se v letošním
školním roce ještě více na poslech
a zpívání lidových písniček. I tyto
zhudebněné básně vyprávějí o základních lidských tématech. Z jejich tónů se line krása a harmonie
a jejich texty jsou, tak jako pohádky, obdařeny moudrostí a prožitou
zkušeností. Mimochodem, velkým
sběratelem lidových písní byl právě
Karel Jaromír Erben.
Závěr
Děti potřebují slyšet a ve svých představách prožívat příběhy, aby se cítily být součástí dobrého světa. Aby
se mohly dobře vyvíjet. Aby se učily odpouštět i milovat. V pohádkách
se nezastírá žádná slabost a zloba,
odměnou za práci na sobě, za odvahu a ryzost myšlenek, citů a skutků
bývá uznání, úcta a láska.
Neexistuje pohádka, v níž by člověk přišel ke štěstí za svoje sobectví,
lenost či zradu.
Pohádky nejrůznějšími způsoby
připomínají základní životní moudrost: my lidé jsme na sebe vzájemně odkázáni a nakonec nás z každé
situace může zachránit jen láska. Ta,
kterou dostáváme, i ta, kterou umíme dát.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
(s využitím časopisu Rodiče)
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Uplynulo již neuvěřitelných 85 let
od chvíle, kdy 6. září 1931 nastoupili do původní historické budovy základní školy v Suchdole první žáci. Škola bude tyto narozeniny
slavit 30. září 2016. Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky,
učitele a ostatní zaměstnance školy a pamětníky, abychom si společně připomněli bohatou historii školy a také představili její současnou
podobu. Oslava proběhne v areálu
85 let historie suchdolské školy je
zrcadlem doby. Nesporně ovlivnila
život mnoha lidí, jejichž osud byl
se školou spojen, ať patřili mezi žáky, rodiče nebo ve škole pracovali. Připomeňme si alespoň některá
zajímavá data:
6. 9. 1931 Byla slavnostně otevřena „Masarykova obecná škola
smíšená v Suchdole“.
1941–1943 Ve škole sídlil německý wehrmacht. Děti se učily
nouzově v místních hostincích.
1951 Byly zavedeny žákovské
knížky.
1. 9. 1953 Škole byl propůjčen
čestný název „Osmiletá základní škola Mikoláše Alše v Suchdole
u Prahy“.
1954 Na podnět školy vznikla celostátní sbírka „Bagr pro Koreu“.
1968 V říjnu žáci 9. ročníku zasadili „Lípu svobody“.
3. 5. 1990 Shořel šestitřídní
pavilon.
1. 9. 1993 Otevřela se nová budova školy.
(Více o historii školy naleznete
na www.historiesuchdola.cz.)

školy v odpoledních hodinách, čas
a program bude upřesněn na pozvánkách, webových stránkách školy a v Suchdolské mozaice.
Naše škola si prošla mnoha
změnami tak, jak se měnila společnost a s ní požadavky na výchovu a na obsah vzdělávání, s kterými se její učitelé museli „poprat“.
V současné době jsou učitelé naopak vystaveni až příliš širokému
spektru názorů na to, jak a co správně učit, podle jakých učebnic, jaký
přístup volit k dětem, jak komunikovat s rodiči… Možná je to za celou
dobu existence školy právě teď pro
pedagogy nejtěžší.

Přání k narozeninám
Škola je taková, jací jsou lidé v ní,
a proto přeji naší suchdolské škole schopné a odolné učitele, u nichž
bude vždy převládat radost z učení
a výsledků žáků nad únavou z těžké
a velmi odpovědné práce. Dětem přeji, aby si ve škole co nejlépe rozvíjely
individuální schopnosti, získaly nové
kamarády a aby co nejlépe uplatnily
získané znalosti a dovednosti v dalším životě.
Škola se bude snažit, aby se tato
neskromná přání naplnila co nejlépe.
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Alexandra Kejharová,
ZŠ Mikoláše Alše
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Od září 2016 zahajuje
svoji činnost skautský
oddíl Havrani. Je otevřený
pro chlapce ve věku
od 10 do 13 let. V případě
zájmu nás kontaktujte
na havrani.suchdol@gmail.com.
Více informací naleznete
na našich webových
stránkách: havrani.vocko.org.
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Restaurace rodinného hotelu JaS v Suchdole
vás zve k posezení

Hledáte příjemné prostředí s dobrým jídlem? Přijďte k nám!
Od dubna nabízíme nový jídelní lístek s pestrou paletou čerstvých salátů,
těstovin, rizot a minutkové kuchyně
Od května znovu otevíráme terasu s celoročním provozem

Ideální místo k pořádání rodinných oslav, promocí, svateb…
Těšíme se na vás!
Hotel JaS
Sídlištní 1167/1, 165 00 Praha 6, Suchdol
tel.: 220 920 170, info@hoteljas.cz, www.hoteljas.cz
ZZZSUDKDVXFKGROF]
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Do Mateřské školy Gagarinova hledáme

„Asistentku pedagoga“
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

na poloviční úvazek.
Konkrétně na 4 hodiny dopoledne. Základní plat cca
6 500 Kč hrubého. V dohledné době bude snad možnost navýšení na 6 hodin s navýšením na cca 9 000 Kč
hrubého. Při zastupování nemocných paní učitelek či
výpomoci (např. na výletech, školce v přírodě…) nabízíme mimořádné odměny.
Případní zájemci, prosím, kontaktujte Stanislava
Zeleného na tel.: 733 510 450 nebo na e-mailu:
msgagarinova@praha-suchdol.cz.

U CECHU ŠEVCOVSKÉHO
Jaroslav Větrovec

OPRAVNA OBUVI
VÝROBA ZAKÁZKOVÉ OBUVI
Suchdolské náměstí 734/3
(dvůr za radnicí)
165 00 Praha-Suchdol
tel.: 220 922 685, 739 238 569
www.ucechusevcovskeho.cz

Pracovní doba:
PO: 9–12, 13–18 hod.
ÚT: 9–12, 13–17 hod.
ST: zavřeno
ČT: 9–12, 13–17 hod.
PÁ: 9–12, 13–16 hod.

M. Buldra – autodílna
Pro naše prodejny elektro přijmeme

prodavače
Požadujeme:
 vyučení v oboru elektro nebo jiného technického směru
 komunikativnost  spolehlivost
Životopisy zasílat na: prace@elmetgroup.cz
nebo volejte tel. 605 211 122
ŘÁDKOVÁ INZERCE

řádková inzerce s textem: Hledám po mateřské dovolené práci na zkrácený pracovní poměr v administrativní
či účetní oblasti. Nejlépe P6 a Suchdol, tel. 739 441 823,
email: LENKValkova@seznam.cz
Hotel JaS přijme do svého týmu pracovníky na pozice:
denní a noční recepční (vhodné i pro seniory), hlavní kuchař, pomocná síla do kuchyně, prodavačka, pro více informací kontaktujte pana Jana Matouška na hoteljas@
post.cz nebo volejte 777 642 826.

Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 16. 10. 2016


Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím
STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.
Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem.
Odblokování servisních intervalů.
Pracovní doba dle dohody.

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

(kombinace jógy a Pilates)

Ćtvrtky:
15.9. - 15.12.2016
KRGåHQ\
nebo
18 - 19 hod. pokroćilé
12 većerních lekcí: Kć 1200,-

.XU]HORMONÁLNÍ JÓGY
ÒWHUN\

KRG
YHćHUQtFKOHNFt.ć

.XU]POWERJÓGY
ĆWYUWN\

KRG
YHćHUQtFKOHNFt.ć

Kde: Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6 - Suchdol
Objednávky: andreakjogapilates@seznam.cz,
www.joga-a-pilates.com
Tel: 739 840 030

68&+'2/6.e/,67<
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Navštivte
naši pobočku
v Suchdole

1H]iYD]QiNRQ]XOWDFH
3URGHM]DQHMY\ããtPRåQRXWUåQtFHQX
.RPSOHWQtSUiYQtDUHDOLWQtVHUYLV

Poskytujeme tyto šlužby:
Životní a úrazové pojištění
Povinné ručení a Havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění podnikatelů a průmyslu
Penzijní připojištění
Hypotéky

LQJ/HQND)HUQDQGHV
UHDOLWQtPDNOpĜNDSURREODVW
3UDKD6XFKGRO
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BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

Adresa:
Brandejsovo náměstí 1
Praha 6 – Suchdol
Kontakt:
Jaroslav Pařík
Tel.: 603 830 878
jaroslav.parik@ceskapojistovna.cz

AKC

E

Cena bez DPH

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)
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Otevírací doba:
Po 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Út 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
St 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Čt 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá
zavřeno

LQ]HUFH
Pedagog s celoživotní zkušeností, profesor konzervatoře, zakládá

ŠKOLU HRY NA KLASICKOU KYTARU
–

V SUCHDOLE

pro všechny věkové i hráčské kategorie
začátečníci jakéhokoli data narození,
mírně i velmi pokročilí, příprava na konzervatoř
a akademii. Pouze pro zájemce o klasickou kytaru.
Komplexní poradenství ohledně nástrojů všech úrovní
(žákovské i mistrovské koncertní) a kytarového
příslušenství, na ukázku k dispozici noty, nástroje,
pouzdra i ostatní potřeby.

Pro nejpokročilejší hráče možnost profesionálního
nahrávacího studia, kde byly nahrány významné projekty
české i světové klasické kytary.
Možnost dlouhodobé pravidelné výuky ve všední dny i o víkendech, krátkodobých kurzů
včetně prázdninových, pro mimopražské možnost ubytování.
PRVNÍ KONZULTACE ZDARMA, DÁLE PODLE DOHODY.
Kontakt: Zdeněk Dvořák, tel. 603 258 098, principium@quick.cz, Hana Němcová, kosticka8@email.cz

-HVOHDěNROND

1DE¯]¯PH9DĜLPGÝWHPXQLN£WQ¯Y¿FKRYQÝY]GÝO£YDF¯SURJUDP\
SURGÝWLRGPÝV¯FĨGROHW WĔ¯G\ 
SMART BAMBINO
program pro rozvoj
dětského mozku

MENSA NTC LEARNING
certifikovaná školka,
spolupracujeme s odborníky
a špičkovými experty v odboru

MATES
polytechnická výuka,
certifikovaná školka,
odborný lektor

Nabízíme dopolední a odpolední kroužky MATES, MENSA NTC, Montessori aktivity,
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Logopedie, Jóga pro děti
a připravujeme KLUB NADANÝCH DĚTÍ.
Jesle a školka DC MLÁĎÁTKA, Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 731 218 267 | e-mail: dcmladatka.praha@seznam.cz | www.dcmladatkapraha.cz
ZZZSUDKDVXFKGROF]
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