SUCHDO L SKÉ
L ISTY

4
2016

občasník MČ Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz
ZDARMA

obsah
3–4

Rozhovor
s Tomášem Tožičkou
o participativním
rozpočtu

5

Čertobraní

6

A co na to vy,
spoluobčané?

6

Povinná revize kotlů

7

Jak na sousedské
vztahy

8–9

Názory zastupitelů

Cesty v roce 2017

10–11 Reakce
12–13 Suchdolská obnova
14–15 Ze zastupitelstva
a rady městské části
16

Významné události
spoluobčanů

17

Suchdolské posvícení

17

Tříkrálová sbírka

18

Obnova rozcestníku

19

Proč je v hasičárně
stále rozsvíceno?

19

Pozvání do knihovny

20–22 Ze suchdolských škol
23

Výstava Jana Kutálka

motto
Pokoj, toť velikost malých
věcí a hlubokost věcí všedních; pokojná věc je posvěcená, a pokojný člověk
je dobrý, a pokojné srdce
je šťastné a pokojný den je
požehnaný, amen.
Karel Čapek,
novinář a spisovatel (1890–1938)

Cesty, některé zde existují tisíce let, jiné se plánují na zemi, pod ní i nad ní. Cesty,
některé nás spojují a jiné bohužel i rozdělují. Rozcestníky se v minulých dobách
stavěly na křižovatkách cest, aby lidem ukazovaly, kam mají nebo chtějí jít. Rozcestníky byly a jsou pro lidi nadějí, když jsou na své pouti zahaleni do mlhy a neví, kudy mají dál jít. Je advent, doba očekávání a naděje. Křesťané budou o Vánocích slavit narození Krista, symbolu naděje, rozcestníku, který jim již přes dva
tisíce let ukazuje cestu životem.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pomoc i trpělivost na naší společné letošní
cestě a přeji Vám, abyste na cestách v příštím roce potkávali správné rozcestníky. Přeji Vám dobrý rok 2017.
Petr Hejl, starosta městské části

editorial/pozvánky
Vážení čtenáři,
ve čtvrtém a posledním letošním
čísle Suchdolských listů si můžete přečíst rozhovor s regionálním
poradcem Tomášem Tožičkou, který by měl přiblížit co je to vlastně participativní rozpočet, k čemu
je určen a odkud se vzal. Rozhovor doprovází další důležité informace k participativnímu rozpočtu
obecně i jeho aktuálnímu zavádění na Suchdole. Tomuto tématu se
budeme i nadále věnovat.
V následujících příspěvcích otevřeme nové pohledy na sousedské vztahy a přinášíme další názor na problémy (nejen) kolem
parkovacích karet. Přečíst si můžete také názory zastupitelů i reakce na ně, nově pak i anketu,
ve které zástupci poslaneckých
klubů na naší radnici odpovídají na otázku SL k budování kanalizace na Suchdole (v oslovování
poslaneckých klubů bychom chtěli i nadále pokračovat). K tomuto
tématu přinášíme také samostatný článek.
Z jednání zastupitelstva a rady
MČ přinášíme jako obvykle pouze nejdůležitější body, kompletní zápisy najdete na webových
stránkách MČ. Dále přinášíme samostatné texty o Suchdolském
posvícení a obnově historického
rozcestníku.
Zveme Vás také na řadu vánočních, předvánočních i jiných akcí,
ať už jde například o oblíbené Čertobraní, školní či sborové zpívání či Štědrovečerní setkání s Biblí
a koledami a Tříkrálovou procházku. Dočtete se také o uvítání nejmladších i přání jubilantům, výstavě proběhlé i chystané, a také
důležité novinky z našich škol,
knihovny a od hasičů.
Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky, a také dobrá a hlavně splněná novoroční předsevzetí.
Pavel Hlavatý

Adventní koncert
pěveckých sborů
MIKEŠ a SUCHDOL ZPÍVÁ
ve čtvrtek 15. 12.
od 18 hodin v kapli sv. Václava

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V ZŠ MIKOL ÁŠE A L ŠE

v úterý 20. prosince od 18 hodin

5. společný reprezentační
11. výročí úmrtí
generálmajora
Rudolfa Pernického
a
72. výročí zahájení
operace Tungsten
ve středu 21. prosince 2016
od 11 hodin
u pomníku
na Brandejsově náměstí
v Praze-Suchdole

PLES
SUCHDOLA
A LYSOLAJÍ
V SOBOTU

21. ledna 2017
od 20 hodin

v hotelu Galaxie

na Suchdolském náměstí
Hudba k tanci a poslechu, společenský
program. Vstupenky v ceně 200 Kč
v prodeji od 12. prosince na radnici.

Setkání s Biblí
a koledami

U BETLÉMA
NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ

24. PROSINCE 2016

VE 22 HODIN

Setkání se koná pod záštitou
městské části Praha-Suchdol.

TŘÍKRÁLOVÁ
neděle

procházka

8. 1. 2017

SRAZ VE 14.30 HODIN NA NÁMĚSTÍ

SPOLEČNÉ ČTENÍ
Z KNÍŽEK JOSEFA
A KARLA ČAPKOVÝCH

V PÁTEK 3. ÚNORA 2017
OD 19 HODIN
V KAVÁRNĚ V PŘÍZEMÍ RADNICE
VSTUP VOLNÝ

botu
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rozhovor

Podílet se
na přípravě rozhodnutí

rozhovor s regionálním poradcem Tomášem Tožičkou
o participativním rozpočtu
Co je to participativní rozpočet a jaké má formy?
Je to technika, která by měla občany co nejvíc zapojit do rozhodování
o základních věcech obce. Základním prvkem řízení obce je přerozdělování peněz, které má obec k dispozici. Na školství, zdravotnictví,
komunikace apod. A aby to bylo co
nejefektivnější, přišli lidé s nápadem,
že by o tom neměli rozhodovat jenom zastupitelé, ale že by pravomoc
měla být dána přímo občanům, tak
aby o tom rozhodovali, ale aby se zároveň – což je velmi důležité – podíleli na přípravě těch rozhodnutí.
Nabízí se zde srovnání s přímou
demokracií?
Prvky participativní demokracie, tj.
spolupodílení se na demokracii, jsou
něco jiného než přímá demokracie.
V přímé demokracii zase jenom odpovídáme na otázky, které nám někdo
položí. A pouze je jich víc, než jestli
se nám bude líbit ten či onen ve vedení obce, jako je tomu při volbách.
Ty otázky se sice věnují konkrétním
věcem, ale stejně nám je kladou volení zástupci nebo případně jiní občané, kteří se na jejich formulaci
podílejí. Ta otázka je prostě předpřipravená a my se k ní potom vyjadřujeme. Kdežto v participativní demokracii je to tak, že lidé se už sami
podílejí na přípravě těch rozhodnutí.
Jak to konkrétně vypadá u participativního rozpočtu?
Vybere se část rozpočtu, která se dá
k dispozici občanům, aby o ní rozhodovali. Ty částky se pohybují od zlomků procenta až po desítky procent,
to je různé podle lokality. Stejně tak
se ty postupy také potom liší. Základem zůstává to, že občanům je dán
prostor k tomu, aby navrhovali, co
by v tom městě chtěli změnit a pak
také společně rozhodovali, co se sku-

tečně bude realizovat. Ty aktivity kolem participativního rozpočtu by měly vést k tomu, aby obec odpovídala
potřebám lidí, kteří v ní žijí. Ať už
se to týká infrastruktury, škol, veřejného osvětlení, bezpečnosti na silnicích apod. To je původním smyslem
participativního rozpočtu.
Odkud tato myšlenka pochází a jak
se šířila?
Vznikla v brazilském městě Porto
Alegre a přes Světové sociální fórum
se postupně rozšířila do dalších měst
v Latinské i Severní Americe, západní Evropě a Asii. Z té historie bych
chtěl zdůraznit jednu věc: tam nešlo
o to, že by obec nevěděla co s penězi,
naopak, byla na tom finančně velmi
špatně. A právě tehdy (1989) tam přišli s ideou participativního rozpočtu,
tedy s nějakým strukturovaným postupem, jak předat část odpovědnosti za tvorbu rozpočtu občanům.
A kolik občanů se reálně do takovéhoto procesu zapojuje?
Ta nejlepší čísla se pohybují kolem třiceti procent, ovšem musíme počítat
s tím, že jde o jiný způsob rozhodování, než jsou volby. K těm chodí všichni členové rodiny, zatímco na jednání

o participativním rozpočtu to vlastně
ani není žádoucí, aby tam byla např.
celá široká rodina. Spíše jde o to, aby
ji tam někdo kvalifikovaně zastupoval
a hájil její zájmy, což se může týkat
nejenom rodiny, ale třeba i širšího
společenství, organizací atp. Pokud
se dostaneme k nějakým deseti procentům, tak ta legitimita už je poměrně hodně vysoká.
Jak vypadá zavádění participativního rozpočtu u nás?
Zatím je to – na rozdíl třeba od Polska – v úplných začátcích. Já bych navíc většinu toho, co se u nás prozatím
začíná rozbíhat, ani za participativní
rozpočet neoznačil. Nejzajímavější mi
připadá vlastní stranický projekt Pirátů. U participativního rozpočtu je totiž důležité, že občané mají aspoň minimální znalost o tom, jak rozpočet
obce vypadá – aby lidé pochopili, jak
se rozpočet tvoří, co s ním mohou dělat, co je legitimní a co je legální. To je
dalším smyslem participativního rozpočtu – zastupitelé dají možnost lidem, aby se k tomu vyjadřovali a občané za to přeberou odpovědnost,
ale zároveň o tom musí něco vědět.
A nejenom prázdně nadávat, že by to
mělo tak a tak vypadat, když na to

NĚKTERÉ OBECNÉ ZÁSADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Proces: Není žádný předem daný návod, žádné uniformní modely. Techniky a institucionální rámce se neustále vyvíjejí.
Přímá cesta: Participativní rozpočet zvyšuje podíl přímé demokracie jako
doplňku k zastupitelské demokracii. To ovšem vyžaduje vytváření nových
institucí – dohody, veřejná shromáždění a fóra, média a komunikaci atd.
S exekutivou: Je nezbytná existence podpůrného rámce a partnerského
přístupu ze strany exekutivy a zastupitelů.
Veřejné zdroje: Rozpočty reflektují občanskou angažovanost při vytváření ekonomické politiky se zaměřením na reálné potřeby sociálních a materiálních potřeb obyvatel.
Místní rozvoj: Zaměřený na potřeby obyvatel a vysokou míru identifikace
občanů.

Tomáš Tožička, Úvod do participativního rozpočtu

www.praha-suchdol.cz
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rozhovor
v obci nejsou peníze nebo se místo
toho dělají jiné věci. A ti občané by
měli sami rozhodnout a třeba sami
přijdou na něco podstatného, nějaká
nová řešení, která by mohla obci pomoci k dalšímu rozvoji.
Existují ve světě nějaké sledovatelné rozdíly při zavádění a úspěšnosti mezi městem, obcí, čtvrtí apod.?
Participativní rozpočet běží zatím spíše ve větších obcích, ale hlavně: dnes
už jsou těchto obcí tisíce. Některé přitom nejdou směrem participativního
rozpočtu, ale směrem deliberace, tj.
konzultování s občany. To je třeba příklad Německa, kde samozřejmě existují také obce, které mají participativní rozpočet, ale většina obcí zavedla
standardizované nástroje pro obecní
zastupitelstva, aby možnost občanů
zapojit se do různých forem rozhodování byla co nejefektivnější a nejjednodušší. Obcí, které to převzaly, je poměrně dost – vlastně je to neustálá
konzultace o rozvoji obce s obyvateli
tak, aby do toho procesu byli co nejvíc vztaženi. V Porto Alegre po letech
pochopili, že nestačí jenom připravovat rozpočet a realizovat projekty, ale
je třeba vytvářet také dlouhodobé
strategie a taktiky rozvoje obce.
Když jsem se začal tímto tématem
zabývat, také při přípravě na tento
rozhovor, zarazilo mne, jak jsou ty
brožurky, informační materiály i texty na webech obecně velmi nečtivé
a plné podivného žargonu...
Ta problematika začíná být hodně odborná a lidé, kteří se jí zabývají, neumějí moc komunikovat, ale kde by
se to naučili, když ve škole je to to
samé. Podíváte-li se na naše odborné publikace a srovnáte je třeba s ně-

JAKO POLITICKÝ NÁSTROJ A VEŘEJNÝ TRANSPARENTNÍ PROCES
MÁ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET POTENCIÁL PŘISPÍVAT KE ZVÝŠENÍ
OBČANSKÝCH AKTIVIT:
	Participace na monitorování ekonomických politik a zvyšování bezúhonnosti ve veřejném sektoru.
Občanské vzdělávání.
Zvyšování ekonomické gramotnosti.
	Zvyšování sebevědomí a asertivity vůči veřejným institucím.

	Možnost být slyšen a uznán jako
politický partner.
	Zajišťování základních služeb
a podpůrných aktivit pro nejchudší a marginalizované.
	Řešení konfliktu, a tím vyšší využití společenského kapitálu.

Participatory budgeting, civil society and the struggle for democratic development,
A discussion paper by Willem Overbeke, December 2004,
cit. in Tomáš Tožička, Úvod do participativního rozpočtu

meckými, které byly vždycky vyhlášené jako nečtivé, tak dnes zjistíte, že
německá odborná literatura je vlastně
mnohem čtivější než naše. A o anglické ani nemluvě, tam jde o standard,
lidé se tam učí psát a učí se psát tak,
aby i laikové rozuměli aspoň části odborného textu.
Nejde – kromě specificky českého –
také o širší problém třetího sektoru?
Třetí sektor dnes musí odborně komunikovat se státní správou i dalšími
partnery a k tomuto typu komunikace pak velmi často sklouzává. Já sám
tento problém také někdy mám. Navíc my, kteří se specializujeme na tuto věc a komunikujeme sami mezi sebou, používáme slova, zkratky, zajeté
větné vazby, které asi nejsou úplně
průhledné. Určitě to ale není problém
tématu, navíc u této problematiky
se to bere mnohem kritičtěji, protože bychom měli komunikovat s lidmi.
A vracíme se zase k zapojování
občanů...
Techniky jako participace – spolupodílení, deliberace – společné uvažování nebo konzultace či průzkumy mají

za úkol vtáhnout občany do rozhodování. Je to důležité proto, že pokud
chceme, aby se svět kolem nás alespoň částečně blížil tomu, co bychom
považovali za důstojný život a co chceme mít pro sebe a své děti, tak to není možné dělat bez toho, aniž bychom
se na tom podíleli. Tohoto úkolu se nezbavíme tím, že budeme volit třeba i ty
nejlepší zastupitele do našeho zastupitelstva, protože parlament či krajská
nebo městská zastupitelstva prostě nikdy nebudou tak velká, aby mohla být
skutečně reprezentativní. Právě proto je potřeba nějaká subsidiarita, tedy
přenášení těch rozhodovacích procesů na nižší úroveň a vytvářet prostor
pro lidi, kteří by se na tom chtěli podílet. Je to oboustranný proces: na jedné straně to těm občanům musí být
umožněno a na druhé straně o to obyvatelé musí projevovat aktivní zájem.
A pokud to nebudou sami vyžadovat,
případně pokud se jim té možnosti dostane a oni to nebudou využívat, tak
se nemůžou divit, že stát/kraj/město/
obec mohou ovládnout lidé, kteří nemají vůbec žádný zájem na tom, aby
se většině lidí vedlo líp.
Pavel Hlavatý

Předpokládané důležité termíny v rámci participativního
rozpočtu MČ Praha-Suchdol „ŽIJEME ZDE SPOLU“
schválení zásad zastupitelstvem MČ
10. 11. 2016
1. veřejné setkání s občany – informace o procesu participativního rozpočtování 16. 1. 2017
2. veřejné setkání s občany – diskuse o potencionálních návrzích
20. 2. 2017
finální termín pro podání návrhů
3. 3. 2017
zveřejnění návrhů po proběhlé validaci (realizovatelnost, soulad se zásadami…)
15. 5. 2017
3. veřejné setkání s občany – představení hlasovatelných návrhů
30. 5. 2017
hlasování veřejnosti o jednotlivých návrzích
30. 5. – 6. 6. 2017
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zveme Vás

VIDEOMAPPING

4. ročník

letos i s 3D bonusem

ČERTOBRANÍ
16:30 – 20:00 na Suchdolském náměstí

Co Vás čeká?
Každou půlhodinu úžasná videomappingová projekce
Setkání s Mikulášem, čertem a andělem
Vystoupení pěveckého sboru MIKEŠ
Interaktivní projekce dětských kreseb
Veselé soutěže pro děti
Čertovská polévka a mnoho dalšího občerstvení
Podrobný program akce na
www.certobrani.cz
Generální partner
NAUSUS, s.r.o.

Technické zajištění
Panasonic Marketing Europe, GmbH
FAST ČR, a.s.

Po dobu konání akce bude uzavřena doprava
na ulici Internacionální a přesunuty zastávky autobusů.

Ve spolupráci

Za podpory

powerprint, s.r.o.
ing. Fernandes - RE/MAX Well
DEVIX Technologies
CYKLOADAM s.r.o.
p. Jiří Škoda

MČ Praha-Suchdol
Hasiči Suchdol
ZŠ Mikoláše Alše
MŠ Gagarinova
MŠ K Roztokům

www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

A co na to vy, spoluobčané?

Již delší dobu mi vadí, že mám někdy pocit méněcenného občana Prahy 6. Posledním impulzem k sepsání
tohoto příspěvku byl ale fakt, že mi
nebylo uděleno oprávnění k parkování na Praze 6 se zdůvodněním, že
nejsem ten „pravý“ občan Prahy 6,
tj. občan městské části Praha 6, ale
„jen“ správního obvodu Praha 6. Bylo mi sděleno, že parkovací oprávnění obdržím, pokud budu mít trvalé bydliště na „opravdové“ Praze 6.
Tuto možnost teoreticky mám, takže to mohu vyřešit během několika
hodin, ale proč máme pořád něco
obcházet?
Přitom jsem se narodil v Praze 6
(v té „opravdové“) a celý život žiji v Praze 6 (v té „opravdové“ i v té
naší „pseudo“). Stručně řečeno, považuji se za občana Prahy 6 s bydlištěm v katastru Sedlec, konkrétně
nazývaném Horní Sedlec. I v občanském průkazu mám uvedeno Praha 6 – Sedlec. Denně chodím kolem smaltovaných cedulí s názvy

Sedlec – Praha 6 nebo Suchdol –
Praha 6. A v našem případě (občanů části Sedlec) je situace natolik
absurdní, že i poštu máme v „opravdové“ Praze 6, tj. v Kafkově ulici (již
bez parkovacího oprávnění). Nehledě na fakt, že Praze 6 celý život řádně platíme daně z příjmu, z nemovitostí a možná i nějaké jiné.
Takže pocit občana Prahy 6 druhé kategorie nemám jen kvůli parkovacímu „ne“ oprávnění, ale i kvůli celé řadě dalších věcí. Například
nechápu, že žiji ve 21. století ve velkoměstě v centru moderní Evropy, a přitom sousedé vedle v ulici
nemají dodnes kanalizaci. A takto
bych mohl pokračovat. Ale nechci
se pouštět do nějakých politických
diskusí. Jedná se mi čistě o problémy „občanské“. A tak jsem dospěl k závěru, že bych chtěl, aby
Sedlec i Suchdol byl plnohodnotnou částí Prahy 6. Proto vyzývám
naše zastupitele, aby se zeptali
svých spoluobčanů (třeba v referen-

du), zdali se chtějí připojit k městské části Praha 6. V případě Sedlce
by se vlastně jednalo o zpětné připojení, protože tak tomu bylo do roku 1990. Věřím našim zastupitelům,
že se nebojí zeptat na váš názor,
přestože to může ve výsledku ohrozit existenci suchdolské radnice.
A také je žádám, aby důrazně hájili naše zájmy, jak ve vztahu k městskému úřadu Prahy 6, tak k dalším
kompetentním úřadům. Jak mi odpovíte na otázku: Co jste udělali,
abychom měli parkovací oprávnění
pro Prahu 6? A nejde jen o parkovací „karty“, ale o celou řadu dalších věcí. Za zmínku například stojí nedávné
vyjádření starosty Prahy 6, že navrhují odklonit autobus 107 přes Horoměřice. Ukázkový příklad, kdy někdo
řeší problém „svého“ ucpaného Vítězného náměstí na úkor „jiných“ občanů, třeba právě ze Suchdola.
Tak co na to vy, spoluobčané?
Jan Zeman

Pozor na povinnou revizi
kotle do konce roku 2016
Podle zákona o ochraně ovzduší
(zákon č. 201/2012 Sb. § 17 odst.
1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději
do 31. 12. 2016. A to i těch, které
jsou nainstalovány v letošním roce.
O kontrole obdrží majitel kotle
vystavený protokol, jehož předložení si může od majitele kotle vyžádat
obecní úřad s rozšířenou působností. Kdo revizi mít nebude, tomu hrozí pokuta až 20 tisíc korun.
Kontrolu je oprávněna provést
jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění
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k instalaci, provozu a údržbě. Kotel
musí splňovat alespoň parametry
třetí emisní třídy. Od 1. ledna 2014
je zakázáno uvádět do prodeje kotle
1. a 2. emisní třídy, v mnoha domácnostech se ale stále využívají.
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pokud již výrobní štítek
na kotli nemáte, informace o výkonu
SUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2016

a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem,
když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například
24 kW: 80 % x 100 = 30 kW příkon).
Autorizované osoby, které mohou kontrolu provést, lze dohledat
na stránkách výrobců kotlů. Dohledala jsem i tuto webovou adresu, která slibuje možnost dohledat
revizního technika podle lokality
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Pro vaši informaci: kotle 3. emisní třídy se nesmějí prodávat a nově instalovat od roku 2018, stejný
osud čeká o několik let později i kotle 4. emisní třídy. Dlouhodobě vhodným řešením, které vyhoví revizní
povinnosti, je tedy již pouze kotel
5. emisní třídy.
JUDr. Zlata Kohoutová

mohlo by Vás zajímat

Jak na sousedské vztahy I.
Úpravě sousedských vztahů věnuje
nový občanský zákoník větší pozornost, než tomu bylo za minulé právní
úpravy. Základ úpravy sousedských
vztahů je postaven z jedné strany
na volnosti nakládání s vlastním majetkem bez omezení jinou osobou, ale
ze strany druhé na určitých vymezených hranicích, které znamenají, že
vlastník jednoho pozemku (slovo pozemek je třeba vykládat mnohem šířeji, třeba může jít i o byt) nesmí rušit
vlastníka pozemku sousedního. Jejich
úpravu lze nalézt v § 1013 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Občanský zákoník hovoří o imisích
a ukládá vlastníkovi povinnost zdržet
se všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín,
hluk, otřesy a podobné účinky vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
To platí i o vnikání zvířat. V dalším
ustanovení se zakazuje přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů
a stupeň obtěžování souseda – jedná
se o tzv. přímé imise (tím je myšlen
např. přímý svod dešťové vody nebo
vývod kouře k sousedovi). Nepřímou
imisí je jakákoli činnost (ale i nečinnost) způsobující např. vnikání kouře, prachu či hluku na cizí pozemek,
která však nebyla původcem přímo
zamýšlena, ale je jen vedlejším účinkem jeho jednání (hluk z řezání dříví,
sekačky nebo pachy a kouř z grilování či podobně).
Samostatně zákon upravuje imise
jako důsledek provozu závodu nebo
podobného zařízení, které bylo úředně schváleno. Soused zde má právo
jen na náhradu újmy v penězích, a to
i v případě, že možnost působení nepřiměřeného obtěžování imisemi nebyla dostatečně zvážena při vydání
úředního povolení k provozu, stavbě
nebo byla přehlédnuta. Má se totiž
za to, že pokud provoz závodu nepřekračuje rozsah, v jakém byl povolen
(a není tedy důvod pro veřejnoprávní sankci), je finanční kompenzace
vzniklé újmy hospodárnějším řešením, než jaké by znamenalo uložení
povinnosti odstranit příčinu vzniklé

újmy (tj. např. odstranění stavby, zákaz provozu).
Sousedské spory mohou být rozmanité: od stížností na hluk, přesah sousedovy stavby nebo větví jeho stromu, až po přestupky spočívající ve výhrůžkách, nadávkách nebo úmyslném
ničení majetku. Jejich společným jmenovatelem je to, že se sporné strany
domáhají ochrany u úřadů a ty jim ne
vždy mohou pomoci. Některé spory je
totiž příslušný řešit pouze soud.

Přesahují-li větve sousedova stromu
nebo stíní strom (§ 1016)
V takových případech je nejprve nutné souseda požádat o nápravu, a pokud tak v přiměřené době neučiní
sám, smí soused šetrným způsobem
a ve správné vegetační době odstranit přesahující větve, a to jen v případě, pokud mu přesah větví způsobuje
škodu nebo obtíže „převyšující zájem
na nedotčeném zachování stromu“.
Co získá z odstraněných větví, náleží
tomuto sousedovi.
Nově platí pro sázení stromů, že
strom dosahující výšky přes tři metry
by měl mít od společné hranice odstup 3 m, ostatní stromy 1,5 m. Výjimkou jsou stromy tvořící les, stromy nahrazující rozhradu (plot) nebo
stromy chráněné. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek
můžete odstranit šetrným způsobem
bez dalších omezení (keře, květiny,
plevel).
Spor, pokud nedojde k dohodě,
může rozhodovat jen soud. Správní
orgán (úřad) nemá pravomoci k tomu, aby vašemu sousedovi nařídil
ořez větví nebo pokácení stromu.
Plody spadlé ze stromů a keřů
na sousední pozemek náleží vždy
vlastníkovi tohoto sousedního pozemku (§ 1016).
www.praha-suchdol.cz

Obtěžuje-li běžný hluk produkovaný
sousedem (lidské hlasy, hudba,
sekačka na trávu apod.)
Proniká-li takový hluk na sousední
pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje
obvyklé užívání pozemku, nepomůže-li dohoda mezi sousedy, v nájemním
domě např. stížnost u pronajímatele,
lze se proti všem těmto sousedským
imisím bránit soudně. Úřady mohou
pomoci jen v případech rušení nočního klidu. Takové jednání je přestupkem a pachateli za něj může být
uložena pokuta. Je potřeba kontaktovat policii nebo přestupkový orgán.
Pokud však k rušení dochází během
dne, nemá policie ani přestupkový
orgán kompetence k zásahu. Ledaže
by z povahy případu bylo zřejmé, že
se jedná o schválnost.
Obtěžuje-li hluk doléhající ze sousední restaurace a její venkovní zahrádky, je třeba se obrátit na stavební úřad (jak byla provozovna povolena
nebo kolaudována) nebo na krajskou
hygienickou stanici s žádostí o provedení měření hlučnosti a prověření dodržování platných limitů hluku pro
denní a noční dobu.

Obtěžuje-li soused skladováním
odpadu či pálením trávy
Problematika odpadu patří mezi poměrně složité a není jednoduché vždy
najít správné řešení. Lze doporučit
obrátit se na obecní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí. Tyto orgány prošetří, zda se jedná o odpad, a pokud ano, zda je skladován
na místě k tomu určeném. Neoprávněné založení skládky je přestupkem
a může být pokutováno.
Pálení trávy může obec vyhláškou
regulovat anebo úplně zakázat.
Sousedské spory mohou probíhat i o přesah stavby, vnikání zvířat a hluk z chovu zvířat, stékání vody na sousední pozemek, poranění
sousedem chovaného zvířete, zamezení nezbytného přístupu k pozemku, poškozování majetku souseda.
To vše bude řešit další
článek o sousedských
právech.
JUDr. Zlata Kohoutová
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Očima sousedky Žilkové
někdy i Stropnické
Všem občanům přeji pěkný advent
– dobu příprav na příchod něčeho
nového.
Pro křesťany brzy přijde Ježíšek
a pro pohany jaro.
Ano, déle než Vánoce se slaví návrat Slunce a naděje na příchod jara – nový život.
Křesťané vědomě umístili narození Ježíše Krista na den největšího
pohanského svátku.
Bylo to politicky výhodné. „Když
už jsou lidé zvyklí ten den slavit,
ani si nevšimnou, že už slaví i něco jiného.“
„Politicky výhodné“! To jsou dvě
slova, kvůli kterým píšu dnešní
článek.
Hnutí ANO má v suchdolském
zastupitelstvu pouze dva členy a při návrhu jiných řešení je
menšina pochopitelně většinou
přehlasována.

Politicky výhodné pro ANO je mlčet. NE, nebude.
Místní organizace ANO Suchdol
má předsedkyni Ing. Janu Hanusovou, která je i členkou finanční komise MČ Suchdol.
ANO nesídlí druhou desitku let
na úřadě jako SOS a tak se Ing. Hanusová logicky ptá:
Proč jde tolik peněz z rozpočtu
na církve?
Na církev adventistů a církev husitskou, tedy na Horizont?
Místopředseda ANO je Jan Zoubek. Pátým rokem pořádá rodinnou
sportovně zábavnou slavnost Alšoviny a druhým rokem je radním,
který má v gesci sport.
I on se ptá: Proč další stromy?
Proč místo výsadby nenavýšit finance pro malé fotbalisty? Podařilo se.
Co je politicky výhodné pro současné vedení MČ Suchdol, nemusí

být výhodné pro Vás jako občana.
I vy si klaďte otázky:
Potřebuji další díru v silnici?
Potřebuji další bytové domy?
Potřebuji dopravní tunel
pod Suchdolem?
Potřebuji místo na parkování?
Potřebuji před domem tramvaj?
Potřebuji místo v Horizontu?

Žádost o vyčíslení nákladů na projektové dokumentace, studie, konzultace, PR akcí, točení a produkování filmů, vytváření dalších
propagačních materiálů a právních služeb týkajících se protestů
a soudních sporů proti rozšíření
letiště Ruzyně. Stejným způsobem
žádáme o nacenění obhajování varianty Ss, která je z praktických
důvodů zcela z hlediska dnešního rozvoje hlavního města Prahy

a Středočeského kraje reálně neproveditelná a neprojednatelná.

Dostavba Pražského okruhu
(SOKP) – vybudování úseků stavby
511, 518, 519 a 520 přes Suchdol.

Miĺí sousedé, přeji Vám pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Rok voleb vašich zástupců do vlády ČR i poslanecké sněmovny.
Volte ty, kteří nebudou vybírat
politicky výhodná řešení pro sebe, ale vyberou výhodná pro Vás
a třeba splní i to, co
potřebujete Vy.
Veronika Žilková,
zastupitelka za ANO 2011

Interpelace zastupitelů
Marka Bora a Ivana Vavříka
na zastupitelstvu městské
části Praha-Suchdol
dne 15. 9. 2016
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Odvoláváme se na územně plánovací dokumenty hlavního města Prahy, kde jsou stanovené Metropolitní priority celostátního
významu:
Další rozvoj Letiště Václava Havla (Letiště Praha/Ruzyně), včetně
vybudování paralelní dráhy RWY
06R/24L.

Dále se odvoláváme na rozsudky městského soudu ze dne
12. 2. 2016 a 26. 2. 2016:
K takzvané dopravní variantě Ss
se v soudním rozhodnutí praví:
Materiálně vzato byla regionální varianta Ss prověřena a SHLEDÁNA NEPOUŽITELNOU, přičemž

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

názory zastupitelů
tento proces je transparentní. Pokud by tato varianta byla předložena jako možná varianta v zásadách územního rozvoje Prahy,
tak by to na věci nic neměnilo,
protože Praha není oprávněna
o této variantě rozhodovat. Vedení tzv. regionální varianty by
muselo proběhnout za souhlasu
Středočeského kraje, který by ji
musel na svém území trasovat.
Středočeský kraj to nikdy neudělal a nikdy k tomu neměl ani
nakročeno.
Dalším důvodem současné nemožnosti použití varianty Ss je
i skutečnost, že poté co byla
v územním plánu velkého územního celku Pražského regionu přijata varianta J, tak následná stavební činnost v tomto regionu nadále
vylučuje trasování podle varianty Ss. Tato varianta je tedy nyní
již fakticky nemožná.

Soud se zabýval návrhem v rozsahu, kterým navrhovatelé (Suchdol a spol.) napadali opatření obecné povahy (Zásady rozvoje Prahy)
a dospěl k závěru, že žádný z návrhových bodů předložený Suchdolem nebyl opodstatněný.
Dále soud konstatoval, že: Vzhledem k intenzivnímu doosidlování
Prahy je pouze jediné možné řešení.
To se týká jak rozvoje letiště
a výstavby nové paralelní dráhy,
tak realizace Silničního obchvatu
kolem Prahy ve variantě J v tunelu pod Suchdolem.

Žijeme zde spolu a chceme, aby
se nám na Suchdole žilo dobře.
Dlouhodobě se snažíme o zapojení
veřejnosti, asi si vzpomenete na samolepky „chci, aby tady…“, mnozí
nám píšete své připomínky a náměty na e-mailovou adresu: podnety@
praha-suchdol.cz.
V říjnu jsme pak zahájili program
Žijeme zde spolu, v jehož rámci proběhla dvě setkání zaměřená na témata života rodin s dětmi a seniorů. Díky nim jsme získali informace,
co vám na Suchdole chybí, co by
se mohlo zlepšit. Při těchto setkáních se také u některých připomínek podařilo vyjasnit, co je a co není
v možnostech a kompetenci městské části. Budeme rádi, když se zúčastníte dalších setkání, která proběhnou na jaře.
Dalším krokem v tomto dlouhodobém programu je umožnit vám rozhodnout o tom, na jaké účely bude
využita část rozpočtu městské části, a to formou tzv. participativního
rozpočtu.

Rádi bychom využili dobrých
zkušeností jiných městských částí či měst, které byly v loňském roce zapojeny do pilotního projektu participativního rozpočtování,
a proto bude v rozpočtu městské
části na rok 2017 vyčleněno 360 tisíc Kč na projekty, které budou navrhovat a o nichž budou rozhodovat sami občané. Celkové náklady
na jeden projekt budou moci být
do 120 tisíc Kč.
Pro nastavení pravidel a řízení
procesu bude vytvořena participační skupina, jejímiž členy budou zástupci politických subjektů, místních spolků a aktivní Suchdoláci.
O tom, jak a kdy se můžete do projektu zapojit, předkládat návrhy
a hlasovat, vás budeme informovat v místních tiskovinách a hlavně
na webových stránkách MČ v sekci
Žijeme zde spolu.
S principy a pravidly celého procesu vás seznámíme také na setkání,
které se uskuteční 16. ledna. Na setkání 20. února bude možnost pro-

Z tohoto důvodu žádáme o vyčíslení všech nákladů, které vynaložila městská část Praha-Suchdol
na všechny tyto nesmyslné akce
(vypracování dopravního řešení Ss
– autor Ing. Strnad, dopravní konzultace – Ing. arch. Lejčar a další,
hlukové studie – Ing. Drahota, po-

sudky životního prostředí, ekologické studie, honoráře právní kancelář Bernard a spol., zhotovení
filmů na portálu Rozumný okruh
a další), které byly z našeho pohledu mrháním peněz obecní pokladny a které mohly být použity lépe pro rozvoj Suchdola a k užitku
všech suchdolských obyvatel.
Zároveň žádáme Kontrolní výbor,
aby se vyčíslením těchto nákladů
zabýval a případně inicioval audit
hospodaření městské části Praha-Suchdol pod vedením pana starosty Hejla zaměřený na výše uvedené
skutečnosti.

Marek Bor, zastupitel za ODS,
Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD

Pojďme vylepšit Suchdol,
„Žijeme zde spolu“

diskutovat a doladit připravované
návrhy před jejich podáním – uzávěrka bude 3. března. Do poloviny
května projdou navržené projekty kontrolou, zda jsou realizovatelné a v souladu s nastavenými pravidly. O tom, které projekty budou
uskutečněny, budete mít možnost
rozhodnout hlasováním na přelomu
května a června.
Přemýšlejte už nyní, co byste ve svém okolí zlepšili, na co by
se dalo využít až 120 tisíc Kč, aby
se nám zde spolu žilo ještě lépe. Např. na Zbraslavi vloni vyhrály projekty na revitalizaci autobusových přístřešků, vybudování bezbariérového
přístupu do klubu aktivního stáří či
barevné oživení trafostanic. Těšíme
se na vaše nápady, a pokud byste už
teď měli nějaký dotaz, napište nám
na e-mail: spolu@
praha-suchdol.cz.

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Věra Štěpánková
zastupitelka za SOS
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Odpověď na interpelaci
zastupitelů Bora a Vavříka, 15. 9. 2016
Na zářijovém jednání zastupitelstva
jste nás požádali o vyčíslení nákladů
na projektové dokumentace, studie,
konzultace, PR akcí, točení a produkování filmů, vytváření dalších propagačních materiálů a právních služeb týkajících se protestů a soudních
sporů proti rozšíření letiště Ruzyně,
na vypracování dopravního řešení Ss
autora Ing. Strnada, dopravní konzultace Ing. arch. Lejčara a další, hlukové
studie Ing. Drahoty, posudky životního prostředí, ekologické studie, honoráře právní kancelář Bernard a spol.,
zhotovení filmů na portálu Rozumný okruh a další. Vzhledem k rozsahu a nutnosti dohledat a věcně zkontrolovat předmětné faktury za dlouhé
období trvala příprava podkladů Ekonomickým odborem ÚMČ déle, proto
posílám souhrnnou informaci až nyní.
K nákladům městské části na jednotlivé služby:
Městská část nehradila Ing. Strnadovi náklady na zpracování projektů, resp. projektové dokumentace dopravního řešení ve variantě
Ss. Náklady na variantu Ss, pokud je
nám známo, hradilo Ministerstvo dopravy v roce 2002 a také ředitelství
silnic a dálnic v roce 2014–2015, jejich výše nám není známa.

Ing. arch. Lejčar nespolupracoval s městskou částí na řešení trasy
okruhu a v této souvislosti tedy nebyly městskou částí hrazeny žádné
náklady,
Ing. Drahota neposkytl městské části žádné placené služby ani
konzultace.
Městská část nikdy nehradila žádné náklady související s činností reklamních či propagačních agentur,
pořízením filmů apod., které se dotýkají okruhu nebo rozšíření letiště
o třetí dráhu.
Za právní služby AK Dohnal-Bernard (dříve AK Dohnal), jejichž předmětem je spor o věcnou a procesní
správnost vedení trasy dálničního
okruhu přes Suchdol a vymezení
rozšířeného letiště v Ruzyni o paralelní dráhu, vynaložila městská
část v letech 2011 až 2016 celkem
218 tisíc Kč. Náklady na právní služby byly vynaloženy na přípravu právních rozborů a zastupování před
správními soudy a soudní poplatky v souvislosti se zásadami územního rozvoje HMP, ochranou krajiny
v okolí Suchdola a stavební uzávěrou na Suchdole. Konkrétní přínos
pro obyvatele Suchdola je v tom, že
občané podél vymezeného koridoru

mohli přistavět či postavit své domy
nebo se díky tomu se podařilo prosadit omezení nočních letů.
Dále městská část vynaložila
54 tisíc korun na odborné rozbory
vlivů na chráněné oblasti NATURA,
posuzující vhodnost a reálnost jednotlivých variant okruhu kolem Prahy v okolí Suchdola.
Oba záměry (jak dálniční okruh,
tak paralelní dráha) se negativně
dotýkají podmínek bydlení v městské části Praha-Suchdol, obrana
proti nevhodnému vymezení záměrů vychází z usnesení zastupitelstev a rady městské části od roku
1990.
Využít možnosti právního přezkumu správnosti rozhodnutí, která by
měla zásadně zasáhnout do života
městské části (zdraví, ekologie, urbanismus…), vychází z dlouhodobého
většinového názoru na problematiku
okruhu a nové paralelní dráhy všech
zvolených zastupitelstev. a to i v době, kdy jsem nebyl starostou. Pro ilustraci uvádím, že v letech 1990 až 2008 to
bylo 24 usnesení.
Petr Hejl,
starosta městské části

Kdo uvádí nepravdivé informace?

reakce na článek pana Přeučila, ředitele Horizontu ze SL 3/2016
Vzhledem k uvedení mého jména
v článku Jiřího Přeučila, ředitele Horizontu, mi nezbývá nic jiného, než
na tyto polopravdy reagovat. Předně
chci zdůraznit, že „hnutí ANO“, jehož
jsem členkou a nově i předsedkyní,
nikdy nezpochybňovalo smysluplnost
působení Horizontu a jím poskytovaných služeb. Naopak cítíme silnou
potřebu v dnešní nelehké době podporovat a rozšiřovat služby pro starší, sociálně slabší a nemocné spoluobčany. A právě proto tento článek.
Jsem členkou finančního výboru
a zcela na začátku tohoto vleklého
příběhu byl můj dotaz na starostu,
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zda si vůbec může MČ Suchdol dovolit takto vysoké granty poskytovat,
zda má dostatek volných finančních
prostředků, když například v obecních domech, kde bydlí suchdolští
občané, je do dnešního dne vedená
el. energie v hliníkových drátech. Odpověď byla, co by ještě chtěli, udělalo
se jim zateplení.
Ředitel Horizontu dlouze vysvětluje ve svém článku, že nedostávají 380 000 Kč na seniorský dům, jak
uvádí paní Žilková, ale 371 000 Kč
na tři různé služby. Stále se přece
jedná o grant jedné a té samé církevní právnické osobě od MČ Praha-SUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2016

Suchdol. Znovu se ptám, máme na to
v rozpočtu? Poskytoval by starosta takovéto částky, kdyby se jednalo
o jeho firmu, jeho peníze? Neměl by
Horizont vynaložit větší snahu a shánět finanční prostředky i u jiných
subjektů, stejně jako jiné neziskové
organizace? Za celou dobu působení Horizontu sama církev neposkytla na poskytované služby Horizontu
žádný finanční příspěvek.
Ředitel Horizontu uvádí, že částka
ve výši 371 000 Kč, kterou MČ Suchdol dlouhodobě Horizontu poskytuje,
se od r. 2007 nijak nezvýšila. Výroční zprávy Horizontu ale uvádějí tato

reakce
čísla: r. 2010 – 390 000 Kč, r. 2011
– 398 500 Kč, r. 2012 – 402 500 Kč,
r. 2013 – 403 000 Kč, r. 2014 –
400 000 Kč (v r. 2004 – 575 574 Kč,
v r. 2005 – 591 000 Kč, r. 2006 není uveden). Jen pro srovnání, granty
pro všechny organizace na Suchdole podporující sportovní činnosti dětí a práci s dětmi jsou v součtu cca
100 tis. Kč.
MČ Praha-Suchdol kromě každoročního grantu poskytuje na základě smlouvy od r. 2006 bezplatně automobil s řidičem pro rozvoz obědů.
Vznesla jsem dotaz na starostu, zda
mají roční výši těchto nákladů zkalkulovanou, odpověď byla, že ne. Kvalifikovaným odhadem se roční vý-

še těchto nákladů pohybuje řádově
ve stovkách tisíců (jedná se o mzdu,
sociální a zdravotní pojištění, amortizaci vozu, pohonné hmoty, silniční daň). Nikdo nežádal, aby MČ Praha-Suchdol přestala poskytovat tuto službu, ale mým požadavkem bylo
zrušení poplatků za dovoz oběda nebo alespoň jeho snížení na 10 Kč.
Z mého pohledu by se jednalo o sociální službu a MČ Praha-Suchdol vhodně a správně vynaložené
veřejné prostředky v tomto případě – Horizont dostává grant od MČ
Praha-Suchdol, MČ Suchdol zajišťuje rozvozy obědů a naší spoluobčané
za rozvoz nemusejí platit Horizontu,
protože náklady nese MČ Praha-Su-

chdol. Bohužel takto to vnímám trochu jako „byznys“ Horizontu, neprosazení zájmů spoluobčanů ze strany
MČ Praha-Suchdol a nehospodárné nakládaní s veřejnými prostředky
starostou a spol.
Jana Hanusová,
předsedkyně hnutí ANO MO Suchdol
členka finančního výboru MČ Suchdol
Z důvodů personálních změn i technických obtíží jsme opomenuli oslovit paní Hanusovou a požádat ji
o vyjádření už ve třetím čísle Suchdolských listů. Paní Hanusové i čtenářům se omlouváme. SL

Reakce Horizontu
Ačkoliv ve výročních zprávách uvádíme v části o financích vždy příjmy
i výdaje za celou organizaci, výslovně
na to upozorňujeme s dovětkem, že
institucím, které nás podporují, předkládáme vždy vyúčtování za jednotlivé služby. Stále tudíž odmítám verzi,
že Suchdol dává 380 000 Kč na „seniorský dům“, a tvrdím, že Suchdol dává 190 tis. na provoz pečovatelské
služby, 170 tis. na provoz denního
stacionáře a 11 tis. na kulturně společenské aktivity pro seniory, přičemž
všechny tyto služby zde zajišťuje organizace Horizont – centrum služeb
pro seniory. Mezi těmito dvěma tvrzeními je pro mě velký sémantický rozdíl. Běžně se také neudává hmotnost
ovoce, ale hmotnost hrušek, hmotnost jablek a hmotnost třešní, i když
pocházejí z jednoho sadu. A málokdo
si jde koupit 2 kila ovoce, ale spíš půl

Poděkování
Vážená redakce, ráda bych Vaším
prostřednictvím poděkovala všem
pracovníkům centra pro seniory —
Horizont v čele s Mgr. Jiřím Přeučilem. Před pěti lety jsme se stali spolu s manželem jejich klienty, když
jsem po úrazu přijala možnost dovážení obědů. S touto službou jsme
velice spokojeni a využíváme dovoz
obědů i nadále. Začátkem letošního

kila jablek na štrúdl, půl kila třešní
na bublaninu a kilo švestek na zácpu.
Podpora sociálních služeb městskou částí byla v letech 2007–2015
stejná. Měnila se jen částka na kulturu, kde se grantového řízení účastníme od roku 2011. Horizont naopak v posledním roce snížil žádost
pro stacionář. Vzhledem k tomu, že
vzrostl podíl klientů z MČ Praha 6,
snížili jsme žádost Suchdolu a zvýšili žádost o podporu ze strany Prahy 6.
Dále je třeba připomenout, že
v rozpočtu pečovatelské služby i denního stacionáře tvoří podpora ze strany Suchdola zhruba 15  %. Horizont
se tedy opravdu snaží „shánět finanční prostředky i u jiných subjektů, stejně jako jiné neziskové organizace“.
V žádném případě nehodlám zastupitelům MČ mluvit do rozpočtu.
To, jakým způsobem budou podpo-

rovat sociální služby pro seniory, jak
budou podporovat zájmové a sportovní aktivity pro mládež atd., je jejich politické rozhodnutí. Na základě
svých zkušeností se domnívám, že
poskytovat sociální služby nějak znatelně levněji, než jak to dělá Horizont,
a zároveň podle zákona a vyhlášky,
není dlouhodobě možné, ať si o „byznysu“ Horizontu myslí, kdo chce, co
chce. Rozhodně ale nebudeme zastupitele v hledání nějakého levnějšího poskytovatele sociálních služeb
odrazovat.
Domnívám se, že za nás hovoří námi odváděná práce. Naši klienti i návštěvníci se mohou nejlépe vyjádřit
ke kvalitě služeb, jejich cenám i k pořádaným akcím.

roku jsme požádali o pomoc s úklidem domácnosti. Ihned nám bylo
vyhověno a jednou za čtrnáct dní
k nám přichází pracovnice z Horizontu k naší naprosté spokojenosti. Letos v říjnu a listopadu se potřeboval manžel několikrát dostavit
k zubní lékařce. Protože chodí s obtížemi na francouzských holích,
je jediná možnost dopravovat jej

autem. Požádali jsme opět o tuto
pomoc a pan ředitel Přeučil pro nás
ochotně podle potřeby přijíždí, pomůže manželovi do vozu i z vozu
a stejně ochotně nás posléze zaveze
zpět. Děkujeme proto ještě jednou
všem pracovníkům Horizontu za jejich mnohdy nedoceněné služby.

Jiří Přeučil, ředitel Horizontu
(redakčně kráceno)

www.facebook.com/praha.suchdol

Věra a Vlastimil Popelářovi
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z radnice

Suchdolská obnova

Z důvodu probíhající obnovy vodovodů a výstavby kanalizace se obyvatelé
Suchdola setkávali – hlavně v letošním druhém pololetí – s překopanými, obtížně
průjezdnými ulicemi, těžko schůdnými chodníky, hlukem, blátem i prachem.
Rok 2016
Stavba vodovodu v Suchdolské ulici, kde je investorem Pražská vodohospodářská společnost, a. s., se bohužel protáhla skoro o dva měsíce,
protože na počátku září při plánovaném přepojení odběratelů na nový
vodovod nevyhověly hygienické rozbory vody předepsaným normám.
Vzhledem k přísným požadavkům
hygieniků se přepojení přesunulo až
na konec října a mezitím jenom v Suchdolské ulici praskl starý vodovod
celkem třikrát... Vodovodní potrubí
ale průběžně praskalo i jinde, například v ulici V Údolí v krčku pod návsí,
obnova vodovodu je proto nevyhnutelná a bude pokračovat i v dalších letech – na jaře v ulici V Údolí.
Největší dopravní komplikací byla pro řadu občanů Suchdola stavba
splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům (investorem je magistrátní odbor technické vybavenosti,
dále jen OTV), kde stavební firma nastoupila se zpožděním a stavba se topila v blátě (viz obr.). Pro tuto oblast
bohužel neexistuje objízdná trasa,
ulice je extrémně úzká a obyvatelé ulic Bažantní a U kapličky museli
během dne strpět přerušení dopravy. Komunikaci bylo nutné každý den
zprůjezdnit, a tím se výstavba kanalizace v tomto úseku protáhla. Prakticky současně se v této oblasti obnovuje vodovod a pokládá plynovod,
dojde tak k očekávanému zavedení
plynu i do ulice Starosuchdolské.
Také rekonstrukce části ulice Stržná (investor OTV) přinesla bláto a dopravní omezení, její stav byl ale před
rekonstrukcí kritický. Stavba v zásadě probíhala podle harmonogramu,
vyřešily se i kdysi nevhodně provedené zásypy kanalizace. Stržná vypadá
nyní výrazně lépe, takováto kompletní rekonstrukce komunikace je ale zapotřebí i v dalších ulicích – nezbývá
proto než usilovat o urychlení přípravy a uvolnění dalších finančních prostředků. Konkrétně na Novém Such-
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dole připravuje OTV dokončení rekonstrukcí komunikací v této oblasti, například ulice Nad Spáleným mlýnem
nebo Armádní si o to říkají již dlouho.
Rekonstrukce a výstavba podzemních sítí a komunikací, zejména rozsáhlé zemní práce a s tím spojená nákladní doprava, omezují a komplikují
život mnoha obyvatelům a všem je
proto třeba poděkovat za velkou trpělivost a toleranci.
Rok 2017
V příštím roce, a věříme že i v těch
následujících, se budeme se stavbami v našich ulicích setkávat i nadále. Zde je třeba poděkovat stávajícímu vedení hlavního města Prahy,
které uvolnilo finanční prostředky také na výstavbu kanalizace na Suchdole, konkrétně rozhodlo o zahájení
výstavby splaškové kanalizace na Budovci a přidělilo dotaci městské části na výstavbu splaškové kanalizace
i v Horním Sedlci.
Stavbu kanalizace na Budovci
za cca 44 miliónů korun bude v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská,
Výjezdní, Kamýcká, Osvobození a Suchdolská provádět firma Alstap s.r.o.
Investorem je v tomto případě OTV,
výstavba by měla být dokončena
v roce 2017.
SUCHDOLSKÉ
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Stavba splaškové kanalizace v Horním Sedlci se týká ulic Na Vrchmezí,
Za hřištěm, U nového Suchdola, Osvobození, Na Pasece, Na Rybářce a Při
hranici. Jejím investorem je městská
část a nyní probíhá příprava výběru
zhotovitele a příprava žádosti o dotaci z fondů EU. Zahájení výstavby
je plánováno na jaro příštího roku,
kompletní dokončení se předpokládá na jaře 2018.
U obou staveb splaškové kanalizace platí, že nemovitosti bude možno
připojit až po kolaudaci stok a v případě Horního Sedlce po zprovoznění centrální čerpací stanice. Přípojky
pro jednotlivé objekty budou v rámci těchto staveb dovedeny až po hranici pozemku připojovaných nemovitostí. Zřízení revizní šachty a úprava
kanalizace na soukromých pozemcích je záležitostí výhradně majitelů nemovitostí, do doby kolaudace
kanalizačních řadů si mohou majitelé připravit projekt umístění „domácích“ částí přípojky a dojednat
realizaci. Revizní šachty mají být
umístěny co nejblíže hranice pozemku, o termínech, podrobnostech
a dalších podmínkách bude městská část informovat na počátku roku formou letáčků i na setkáních
s občany.

z radnice
Následující období
Na Budovci a v Horním Sedlci by měla po splaškové kanalizaci následovat
v dalších letech rekonstrukce vodovodů, tuto stavbu připravuje Pražská vodohospodářská společnost
(PVS) a Pražská plynárenská bude také v této oblasti pokládat plynovody.
Finančně velmi nákladná kompletní rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků včetně jejich odvod-

nění bude následovat až po těchto
stavbách.
Na Starém Suchdole se dokončuje projekt propojení stoky splaškové
kanalizace z ulice Bažantní do ulice
V Údolí, který umožní výstavbu splaškové kanalizace v ulici U Kapličky a Bažantní. Projednání a příprava této stavby by měly probíhat během roku 2017.
Z výše uvedených plánů městské
části vyplývá, že i v roce 2017 bude

platit konstatování z úvodu – v některých částech Suchdola zmíněných
výše se budou obyvatelé setkávat
s překopanými ulicemi a chodníky,
hlukem, blátem a prachem. Přes toto
konstatování je ale možné považovat
informaci o plánovaných stavbách
za důležitou pozitivní zprávu, zejména v případě výstavby kanalizace.
-red-

V letošním roce probíhá na Suchdole díky stávajícímu vedení hl. m. Prahy,
které uvolnilo finanční prostředky, výstavba kanalizace, která bude v příštích
letech pokračovat. Otázka Suchdolských listů pro zastupitelské kluby:

Na Suchdole se konečně začala stavět kanalizace, která občanům
mnoho let chyběla – co tomu říkáte?
Po mnohaleté opakovaně zamítnuté
žádosti se suchdolská kanalizace
staví především
díkykladnémurozhodnutí magistrátních radních za hnutí ANO, kteří
pochopili nutnost změnit nevhodné
životní podmínky občanů. Je to komunální úspěch místní organizace
ANO Suchdol.
Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO
Místní organizace
ČSSD Praha-Suchdol ve svých
vyjádřeních vždy
zdůrazňovala potřebu spolupráce,
a to jak s ostatními pražskými městskými částmi,
tak potřebu spolupráce s vedením
celé Prahy. Je potřeba stále znovu
připomínat, že městská část Praha-Suchdol je součástí Prahy a další
rozvoj kvalitního života na území
naší městské části je nemožný bez
této spolupráce. Místní organizace
ČSSD Praha-Suchdol zásadně odmítá nápady některých osob na možnost odluky naší městské části
od Prahy, neboť by to způsobilo nemalé problémy místním spoluobčanům. Místní organizace ČSSD Praha-Suchdol zároveň vítá rozhodnutí
Rady hlavního města Prahy, kterým za účasti sociálně demokratic-

kých radních došlo k uvolnění prostředků pro výstavbu kanalizace
na Suchdole. ČSSD, která je v zastupitelstvu naší městské části účastna v opozici proti zde vládnoucímu
SOS, nicméně znovu opakovaně
zdůrazňuje, že naše městská část
potřebuje napravit mnohé další zanedbané oblasti a bez výše zmíněné
spolupráce to jistě nepůjde.
Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD

To, že zde není kanalizace, je
jen jeden z důsledků této „strategie“. Dalším jsou rozbité silnice
a chodníky, chybějící sportoviště pro děti, nebo absence společenského sálu. O stavbě okruhu
se mluví v horizontu deseti let, tak
se nechme překvapit, jakou kompenzaci nám do té doby radnice
vyjedná.
Marek Bor,
zastupitel za ODS

Chtělo by se zvolat HURÁ! Kdyby
tam nebyla zbytečná prodleva
více než jedné dekády, kdy kanalizace mohla po
celém Suchdole už být. Že jsme
se v této otázce za vlády SOS při
rozvoji obce nikam neposunuli, je
důsledkem neobratného vyjednávání radnice s hlavním městem
Praha. Místo abychom hledali kompromis v rámci stavby Pražského
okruhu a vytěžili z něj maximum
benefitů pro rozvoj Suchdola, zvolilo vedení naší radnice místo partnerského jednání postoj absolutní
negace, včetně soudních žalob na
magistrát, Ředitelství silnic a dálnic i letiště. Bez ohledu na stále
se zhoršující dopravní a životní
podmínky na Kamýcké ulici, jejíž
zklidnění je nemyslitelné bez řešení
okruhu. Jde nám přece o celý Suchdol, nebo ne?

Zahájení výstavby splaškové kanalizace na BuSDRUŽENÍ
dovci je skvělá
OBČANŮ
SUCHDOLA
událost. Jsem rád,
že se magistrátní
koalice, jež vzešla
z voleb v roce 2014, rozhodla chybějící části kanalizace postavit. Poděkovaní patří zejména radní Plamínkové
(STAN), která má na magistrátu výstavbu infrastruktury na starosti. Byla tak ukončena blokáda výstavby infrastruktury na Suchdole. Poděkování patří také našim spoluobčanům,
kteří tuto situaci trpělivě nesli.
Ale samotná stavba s sebou přinese omezení, ulice nebudou průjezdné, bude omezen přístup k jednotlivým nemovitostem, a protože
se kope v zemi, bohužel kolem stavby bude bláto nebo prach. Trpělivost a toleranci tak budeme potřebovat i nadále.
Petr Hejl,
starosta městské části

www.praha-suchdol.cz
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z radnice
Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém zasedání dne 15. 9. 2016
kromě jiného:
vzalo na vědomí plnění a čerpání
rozpočtu za I. pololetí roku 2016
v tis. Kč a mezitímní účetní závěrku
k 30. 6. 2016.
schválilo využití principu participativního rozpočtování v rozpočtu
MČ Praha-Suchdol na rok 2017.
schválilo navýšení rozpočtu na rok
2016 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu
právnických osob za rok 2015 ve výši
1 651 212,06 Kč.

Z jednání rady

Rada MČ na svých jednáních
od 20. 7. do 19. 10. 2016 projednala
mimo jiné následující body:
schválila zakázku v hodnotě
115 656 Kč bez DPH na doplnění
městského mobiliáře o betonové
prvky (odpadkové koše, lavičky, stoly a další), jež jsou na území MČ již
instalovány, u firem Beton Těšovice,
IČ 41878451 a Boxbeton Dívčice, IČ:
25165852.
schválila darovací smlouvy na dary poskytnuté tělovýchovným organizacím na území MČ na podporu
práce s dětmi dle usnesení ZMČ
Praha-Suchdol č.j. 10/6/2016 ze dne
23. 6. 2016: darovací smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Suchdol –
dar ve výši 90 100 Kč, s Tělovýchovnou jednotou Sokol Suchdol-Sedlec
– dar ve výši 73 700 Kč a se SH ČMS
– Sborem dobrovolných hasičů Praha-Suchdol – dar ve výši 28 200 Kč.
bere na vědomí stanovisko OCP
MHMP k podnětu zastupitelů Marka Bora a Ing. arch. Ivana Vavříka
k nevhodné výsadbě stromů podél
polní cesty do Horoměřic, ve kterém
se konstatuje, že se OCP MHMP nedomnívá, že by v tomto konkrétním
případě došlo k poškození krajiny
a zároveň konstatuje, že výběr geo
graficky nepůvodních dřevin sice
nebyl vhodný, nicméně OCP MHMP
se nedomnívá, že by v důsledku toho došlo ke změně části přírody
a krajiny chráněné zákonem nebo
dokonce snad k jejímu zničení vzhledem k tomu, že se lokalita nenachází ve zvláště chráněném území, jeho
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schválilo Memorandum města
Roztoky, městské části Praha-Suchdol, obce Statenice a obce Únětice
o společném postupu při intenzifikaci ČOV Roztoky.
požádalo MČ Praha 6 o umožnění
využívat systém zón placeného stání, který je vyhlášený na území MČ
Praha 6, i občanům MČ Praha-Suchdol tak, aby na ně bylo nahlíženo
jako na rezidenty MČ Praha 6.

vyhlásilo záměr na vzájemnou
směnu sousedních částí pozemků
při ulici Gagarinova parc. č. 1141/3,
1141/3 a 2371/3, všechny k.ú. Suchdol o celkové velikosti 23 m2 oddělených geometrickým plánem
č. 1649-107/2016 s manželi Tomečkovými za účelem jejich lepší využitelnosti pozemků a za podmínky
úhrady nákladů na směnu manželi
Tomečkovými.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve 3. NP radnice

VE ČTVRTEK 26. LEDNA 2017 OD 18 HODIN.
ochranném pásmu nebo významném
krajinném prvku, naopak v bezprostřední blízkosti se nachází pole,
která jsou intenzivně obdělávaná,
a tedy není mnoho možností, kam by
se invazní dub červený (nebo ostatní
geograficky nepůvodní dřeviny) mohl
šířit. Naopak z hlediska volně žijících
živočichů jsou nově vzniklé okraje
polí větším přínosem, než jeden velký polní lán, protože tyto okraje jsou
bohaté na kvetoucí rostliny a mohou
tak sloužit bezobratlým živočichům
jako cenný biotop. Dále je zapotřebí
dodat, že se na vysázení dřevin podíleli i místní obyvatelé, a to nejenom
při realizaci, ale také v rámci adopce
jednotlivých stromů, což OCP MHMP
hodnotí kladně jakožto snahu o aktivní ochranu životního prostředí
v dané lokalitě.
schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci akce „Revitalizace vodoteče
Keltů“.
schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci akce „Splašková kanalizace
Horní Sedlec“ (ul. Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při
Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola a Za Hřištěm).
souhlasí s navýšením rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2016 o investiční dotaci SFŽP ve výši 1 352,7 tis. Kč
určenou na snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše
schvaluje podporu akce SuchoJam
(závod kol v dirt parku u ul.
Na Vrchmezí) objednáním 3 ks mobilních toalet v ceně 4500 Kč bez DPH,
SUCHDOLSKÉ
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poskytnutím daru ve výši 2000 Kč
panu Martinu Hruškovi a poskytnutím daru ve výši 2000 Kč paní Martě Hruškové za zajištění odborného
zdravotnického dozoru na akci SuchoJam 2016. MČ také zajistí svoz
odpadů po akci.
na základě doporučení KÚRI souhlasí s návrhem změny územního plánu na vypuštění značky plovoucí zeleně v jižní části území „Na Mírách“.
na základě projednání na odboru Rozvoje a financování dopravy
MHMP souhlasí s nabídkou zahrnutí
území městské části Praha-Suchdol
do zpracování analýzy další etapy
přípravy parkovacích zón.
schvaluje umístění herních prvků: lokalita V Údolí – houpačka
se skluzavkou a K Drsnici – lezecký
prvek a skluzavka od výrobce LUNA
progres s.r.o., IČ: 28080602.
po provedeném průzkumu cen
vybrala jako dodavatele opravy propadlé přípojky kanalizace nové budovy ZŠ M. Alše společnost AMIKA
FIRST s.r.o., IČ: 24219169, za cenu
29 515 Kč bez DPH.
na základě výsledných nabídkových cen vybrala pro provedení opravy chodníku přiléhajícího k tělocvičně
v ul. Za Sokolovnou společnost AMIKA FIRST s.r.o., IČ: 24219169, za cenu
197 165 Kč bez DPH s tím, že bude
použita nová zámková dlažba.
z předložených cenových nabídek
vybrala dodavatele manažerského
řízení přípravy a realizace projektu,
činnosti koordinátora BOZP, zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, výběru zhotovitele pro akci „Splašková

z radnice

Aby se na Suchdole lépe dýchalo

Prosíme, abyste při topení v kamnech nespalovali odpadky, plasty, chemicky ošetřené dřevo a dřevotřísky, rozbitý nábytek, lakovaná prkna, nápojové kartony, celobarevné
letáky a časopisy, pneumatiky apod. Spalováním těchto komodit se tvoří životu nebezpečné látky ohrožující naše zdraví, jde o dioxiny, formaldehydy, těžké kovy
atd. Spalováním odpadů byste navíc porušovali zákon
o ochraně ovzduší.

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svým sousedům i k sobě.

Kotlíkové dotace – stále můžete podávat žádosti

Na modernizaci domácích kotlů můžete stále žádat o tzv. „kotlíkovou dotaci“ z dotačního programu
hl. m. Prahy. Úplné zněné pravidel dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech“ a další podrobnosti na www.praha.eu nebo na www.praha-suchdol.cz.

kanalizace Horní Sedlec: Společnost
Vodohospodářský rozvoj a výroba,
a.s., IČ: 47116901, za celkovou cenu ve výši 376 000 Kč bez DPH. Rada po úpravách schvaluje příkazní
smlouvu na uvedenou činnost.
z důvodu poruchy hnací jednotky
u zametacího kartáče stávajícího vozidla MAGMA rada souhlasí s objednáním nové zametací nástavby u firmy BAUCAR s.r.o. za cenu 67 700 Kč.
schválila nákup 24 palet posypové soli u firmy P. S. CH. Průmyslová spotřební chemie s.r.o. za cenu
55 200 Kč bez DPH.
v souvislosti s výměnou vodovodu
v ul. Suchdolská souhlasila s objednáním rekonstrukce přípojky vody
do původní budovy ZŠ M. Alše u společnosti Metrostav a.s., IČ: 00014915,
za 36 531 Kč bez DPH.
nesouhlasila s navrhovaným zmenšením oblasti Pražské aglomerace,
kde by se mělo provádět hlukové mapování a navrhovat opatření na snížení hluku. V návrhu vyhlášky bylo
vypuštěno k. ú. Sedlec.

vzala na vědomí navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na r. 2016
o poskytnutí investiční dotace ve výši 4 242 tis. Kč na podporu projektů
rozvoje městské zeleně (úprava vodoteče Keltů a další projekty).
vzala na vědomí poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy pro městskou část Praha-Suchdol ve výši 34 milionů Kč
na akci „Splašková kanalizace Horní
Sedlec“ (ul. Na Pasece, Na Rybářce,
Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola
a Za Hřištěm) a s tím související navýšení rozpočtu r. 2016.
souhlasila s poskytnutím daru
Domovu sv. Karla Boromejského
ve výši 30 000 Kč za účelem zajištění možnosti využití lůžek LDN,
zdravotně-sociálních a odlehčovacích služeb pro občany MČ. Rada
doporučila v rozpočtu na rok 2017
navýšit prostředky v sociální oblasti
také pro lůžkovou péči (LDN, zdravotně-sociální a odlehčovací pobyt)
o 100 000 Kč.

na základě vyhodnocení výběrového řízení na opravu hasičské
Tatry 815 vybrala k realizaci zakázky společnost Požární technika
Komet s.r.o., IČ 18623255, za cenu
347 107,40 Kč bez DPH.
na základě doporučení hodnoticí
komise vybrala na dodávku svozového a úklidového vozidla s hákovým
nosičem kontejnerů společnost, jejíž nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější, a to Zebra Group s.r.o.,
IČ: 02864240, cena dodávky bez DPH
činí 1 738 800 Kč.
na základě doporučení KÚRI
souhlasí s vypsáním urbanisticko-architektonické projektové soutěže na „Hřbitov u kaple sv. Václava
v Praze-Suchdole“.
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.

www.facebook.com/praha.suchdol
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Podzimní vítání občánků

FOTO: 2x TOMÁŠ MOUDRÝ

Jarní vítání občánků je naplánováno na sobotu 8. dubna 2017. Prosíme rodiče dětí s trvalým bydlištěm
v naší městské části, aby se přihlásili k jarnímu vítání. Jméno a příjmení
dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt na zákonného zástupce stačí zaslat na e-mail:
kultura@praha-suchdol.cz nebo zavolat na tel. 222 361 419.
-red-

V sobotu 1. října 2016 jsme na suchdolské radnici přivítali čtrnáct malých občánků – sedm holčiček a sedm
chlapců. V náručí rodičů a v doprovodu sourozenců i dalších členů ro-

din si užili svůj, možná první, kulturní
zážitek. Krásné divadelní představení „O šípkové Růžence“ zahráli a zazpívali šikovní předškoláci z mateřské
školy Gagarinova.

GRATULACE

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém pololetí roku 2016
slaví významné životní jubileum
Karel Danda Milena Kyndlová Blanka Malátová Česlav Zelený Jan Dus Věra Vaňková
Matěj Marik Věra Šilhavá Ladislava Dvorská Jana Ledvinková Tamara Panaková Ivan
Krouský Alena Antonyová Eva Beránková Věra Kalfusová Marie Honsová Eva Haniková
Karel Müller Karel Hala Jan Vrobel Milada Borůvková Karel Behenský Jarmila Adeltová
Alena Svobodová Alena Štaifová Johana Chábová Marie Břečková Miroslav Cihlář
Ludmila Vavříková František Ocman Věra Procházková Jiřina Müllerová Jan Černohorský
Anna Hendrychová Helena Kopecká Marta Kadlecová Ockwell Zdeněk Příplata Vlastimila
Balcarová Věra Falberová Hana Ježková Petr Tlapák Marie Zahradníková Věra Kovářová
Eva Fišerová František Noha Jaroslava Macháčková Marie Koutecká Jindřich Hoření
Drahomíra Rathouská Anna Vermachová Růžena Majerová Drahoslava Havlíková Jan
Plameník Jiří Miko Miloslav Kulhavý Ivo Pešák Václav Penc Jiří Slanina Petr Svoboda
Radmila Davídková Marta Procházková Alena Sýkorová Marcela Zimmerová Václav
Pisk Milena Kynclová Jiří Matyska Rudolf Štorkán Jaroslava Vápenková Marie Brzáková
Jan Růžička Martina Motlová Květuše Lejčková Emilie Míková Milena Prošková Helena
Sedláčková Ondřej Šařec Pavel Kašpar Eva Douchová Věra Palová Iva Budová Jiřina
Votrubová Jan Dvořák Antonín Uher Jitka Gajdová Marcela Hrušková Marta Miňovská
Marie Šnoblová Jaroslav Špíšek Josef Borůvka Ludmila Rysová Václav Davídek Boris
Haňkovský Vlasta Beranová Vladimír Šmehlík Milada Pospíšilová Eva Schwarzbachová
Blanka Tichá Libuše Honzátková Pavla Šařecová Vladimír Šíma Hana Nováková
Marta Navrátilová Marie Bednářová Stanislav Vilimovský Iva Hradecká Antonín Skala
Věra Krulíková Květuše Pazderníková Hana Mašková Marie Knopová Josef Buchtele
Marie Křenová Dolores Malá Josef Uher Drahomíra Grusová Eva Jozífová Pavel Vaniš
Josef Červenka Oldřich Kořínek Hana Nováková Blanka Jirásková Jaroslava Molíková
Jan Šlemr Tomáš Tůma Ivo Laštovka Ivanka Šmídová Marianna Chillingsworth
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Suchdolské (p)osvícení
v historickém duchu

Při letošním posvícení se opět běhalo a pekly se dobroty pro charitativní účely. Výtěžek přes 22 000 korun
ZŠ Mikoláše Alše věnovala nadaci Dobrý anděl. Posvícení se neslo v historickém duchu, návštěvníci mohli zhlédnout výstavu Historie

Suchdola ve fotografiích, vyfotografovat se v historickém koutku, složit si nejrůznější skládačky s archivními fotografiemi Suchdola a nebo
si třeba vyzkoušet chůdy, trakař či
lyže při soutěžích. Nechybělo ani
pěvecké vystoupení a zvučné ka-

pely, divadelní pohádka Domova
Sedlec či klasická posvícenská polévka a místní pivo Jeník. Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní akce či pomohli s přípravami
posvícení.
-red-

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení občané Suchdola,
Tříkrálová sbírka bude probíhat od pátku 6. do neděle
8. ledna 2017. A podle možností dětí – koledníků také
v předcházejícím nebo následujícím víkendu.
Letos v lednu vybraly skupinky koledníků v Suchdole
a Sedlci 22 980 korun, tj. nejvíc za dvanáct let let koledování. Tentokrát byla celá částka ponechána Charitě
ČR, protože se v Suchdole nenaskytl žádný požadavek. Stala se příspěvkem na podporu lidí v nouzi v Praze a Středočeském kraji. Např. na stacionář pro seniory
v Příbrami, na psychologickou pomoc v azylovém domě v Roudnici nad Labem atd.
Dárci z České republiky přispěli do sbírky celkovou
částkou 97 651 016 korun na podporu několika set projektů. Kardinál Dominik Duka a ředitel Charity ČR Lukáš
Curylo děkují všem koledníkům, organizátorům a dárcům Tříkrálové sbírky.
Výtěžek příští sbírky může být ze 65 % využit na humanitární pomoc v Suchdole. Víte-li o takové potřebě
ve svém okolí, nahlaste ji prosím vedení městské části
Praha-Suchdol, sekretariát tel.: 222 361 419.
Každý vedoucí koledníků (starší 15 let) bude vybaven
průkazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné

sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy. Kasičky
budou zapečetěné.
Těšíme se na setkání s vámi během Tříkrálové sbírky a věříme, že tak společně můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.
Pro informaci ještě sděluji, že ze dvanácti sbírek uplynulých let bylo zakoupeno pro Horizont:
• jízdní kolo pro místní pečovatelskou službu
• přepravky pro rozvážky obědů
• židle s opěrkami pro seniory
• invalidní skládací vozík a dávkovač dezinfekce
• zahradní nábytek pro seniory denního stacionáře
• thermoporty pro rozvoz obědů
Pro chráněné bydlení šesti osob s mentálním postižením v Suchdole bylo zakoupeno:
• kuchyňské potřeby
• nábytek do zahrady
Čtyřikrát jsme přispěli celou sbírkou na projekty
Charity ČR, protože ze Suchdola nebyl vznesen žádný
požadavek.
Marie Ryantová,
www.trikralovasbirka.cz

www.facebook.com/praha.suchdol
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Obnova rozcestníku
Rozcestník, který byl obnoven 28. září letošního roku, stojí v místě křižovatek historických cest při Kamýcké, pár desítek metrů za benzinovou
stanicí, resp. od bývalého zájezdního
hostince Na Chumberku.
Z lysolajského údolí sem přicházela tzv. Lužická cesta nebo Velká
(Via Magna), která vedla z Prahy až
k Baltu. Po této cestě se dopravovalo zboží i otroci už v době před naším letopočtem, později po ní chodili i Přemyslovci, to když obývali
hradiště na Levém Hradci.
Torzo původního asi 120 let starého křížku z hrubozrnného pískovce, pravděpodobně z lomu u Kamenných Žehrovic, leželo v příkopu
pod křovím asi pěknou řádku let.
Po nálezu nabídl kameník a restaurátor David Hroník jeho opravu a usazení do nového pískovcového soklu.
Skupina suchdolských dobrovolníků za přispění městské části připra-

vila kamenný základ, na který je nyní
obnovený rozcestník posazen. Kovářskou práci, kříž naděje, který završuje rozcestník, zhotovil umělecký kovář René Šefr z Roztok.

Citlivě obnovený rozcestník nám
tak připomíná zajímavou a bohatou
historii, která se v Suchdole a blízkém okolí odehrála.
-red-

Městská část Praha-Suchdol
děkuje pánům Josefu Jánskému
a Bohumilu Sommerovi
za přípravu zajímavé výstavy
HISTORIE SUCHDOLA
VE FOTOGRAFIÍCH.
Těšíme se na další spolupráci.
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Dne 5. listopadu
zemřela ve věku
105 let nejstarší
suchdolská občanka
paní
Věra Třesková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou
vzpomínku.

mohlo by Vás zajímat

Proč je v hasičárně stále
rozsvíceno?

Úkol zněl jasně – stručně informovat
o dění v řadách suchdolských hasičů
za poslední dva měsíce. Beru do ruky
dvoukilovou Strážní knihu jednotky
(soupis všech výjezdů a činností našich hasičů) a listuji. Nevěřícně počítám stránky, co jsou od srpna popsané. Co stránka, to zápis o nějaké akci.
Třináct. To znamená jednu až dvě
hasičské akce týdně. Už se nepohoršuji nad výrokem své maminky, která
na adresu mého doma stále častěji
absentujícího manžela poznamenala:
„A není v tom ženská?“
Ne. Je to daleko horší. Je v tom
hasičárna. Takže pro maminku a pro
všechny, kteří si o tom rádi přečtou, zde je důkaz toho, že můj muž,
ostatní hasiči a aktivní členové sboru „hasičinou“ prostě žijí.
Koncem srpna proběhl výcvik
se člunem v Sedlci a to, co hasiči natrénovali, využili v následných
Slavnostech levého a pravého břehu v Roztokách. Příjemnou akcí byl
dozor při promítáních Letního kina v Komunitní zahradě. Potom přišel jeden neplánovaný výjezd, a to
k odstranění spadlé větve po silném
dešti v ulici V Údolí. Kluci také dozorovali na rekonstrukci historické bitvy na Bílé hoře. Na programu
byl rovněž výcvik v dýchací techni-

ce v zakouřených podzemních prostorách Palpostu. Velkou výzvou
bylo bezesporu stavění protipovodňových zábran v Holešovicích. Tohoto cvičení se zúčastnili také jiné hasičské jednotky spolu s vojáky
a policisty. Šlo o největší podobné
cvičení od roku 2011. V rámci suchdolských „zdí“ se kluci účastnili stále oblíbenějších Alšovin a Posvícení. Významnou a tradiční akcí byl již
devátý ročník Memoriálu Františka

Jak mnozí z vás dobře vědí, naše
knihovna neslouží pouze k půjčování knížek, přestože je to samozřejmě
její hlavní poslání. Snažíme se pořádat také různé programy pro děti, jako jsou autorská čtení nebo improvizovaná divadla, v poslední době
např. představení „Knihomoulové“.
Organizujeme také přednášky pro
dospělé i promítání různých dokumentárních filmů. Knihovna se tak
stává nejen půjčovnou, ale také sociálně kulturním prostorem, kde se lidé setkávají. Mají přístup jak ke knihám, k počítačům s internetovým
připojením, tak i k různým bese-

dám se zajímavými hosty. A na jednu takovou zimní akci bych vás ráda pozvala.
Bude se konat 8. prosince
od 18 hodin a bude to přednáška
s historičkou Mgr. Lucií Kodišovou
nazvaná Krása a tajemství drahokamů na dvoře Karla IV.
Drahé kameny hrály ve středověku nezastupitelnou roli, především
pro svou vzácnou krásu a odolnost.
Sloužily jako ozdoba zlatnických děl
i jako materiál vhodný k vyřezávání předmětů a obkladů. Kromě toho
byl jednotlivým druhům kamenů přikládán i mystický význam. Jinak to-

Sbor dobrovolných hasičů
v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

126. HASIČSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 14. ledna 2017
od 20 hodin

v hotelu GALAXIE
na Suchdolském náměstí.

Malého v požárním útoku. Na start
se zde postavilo devatenáct soutěžních družstev, z nichž třetí místo obsadili suchdolští hasiči, druzí
doběhli hasiči z Úholiček a zlato si
odvezli borci ze Slavětína. Den před
uzávěrkou Listů si kluci užili dvanáctihodinovou stáž u profesionálních
hasičů na Petřinách. Za tu dobu vyjížděli ke čtyřem vážným případům.
Co se soutěží týče, tři odvážní hasiči z naší jednotky se účastnili drsného klání TFA v Ovčárech.
Mladí hasiči rovněž nezaháleli. Poctivě trénovali na Memoriál J. Dobiášové v Třebonicích, což je soutěž v překážkách na 60 metrů.
Děti se v současnosti pilně připravují na memoriál Marty Habadové, což
je významná a tradiční soutěž v překážkách na 60 metrů. V zimě mladé
hasiče čeká příprava na nadcházející sezónu, kde prokáží své hasičské znalosti a dovednosti – mimo
jiné také na Závodu požárnické všestrannosti. Ať jim i vám všem zima
příjemně uteče.
PS: A proč je vlastně v té hasičárně pořád rozsvíceno? Inu, protože je
tam pokaždé někdo, kdo mimo jiné
plní stránky Strážní knihy.

Pozvání do knihovny

Pavla Bradáčová

mu nebylo ani na dvoře Karla IV., ať
už jde o skvostné kameny zasazené
ve Svatováclavské koruně nebo unikátní drahokamová obložení stěn
v katedrále sv. Víta či na Karlštejně.
Známe už také termín oblíbené
Noci s Andersenem, která proběhne v pátek 31. března 2017.
Budeme se těšit na vaši účast při
přednáškách i dalších aktivitách pořádaných v naší knihovně. Na všechny akce je
vždy vstupné zdarma.
Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny

www.facebook.com/praha.suchdol
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Quo vadis, školko?
Otázku jsem si dovolil vypůjčit
od Henryka Sienkiewicze. Na rozdíl od něj ale nebudu směřovat
ke smyslu našeho životaběhu, jen
k tomu, „kam kráčí” naše mateřská
škola ve výchově dětí? Jakým směrem či k jakým hodnotám bychom
chtěli naše děti v životě nasměrovat? Zmíněné cíle jsou jen nástinem,
jakousi mini chartou naší školky.

Zralost, či nezralost
Základním předpokladem vstupu
do mateřské školy je zodpovědět si
otázku: Proč vodíme své děti do mateřské školky? Vím, že tím často řešíme ekonomickou situaci a nutnost
nastoupit do zaměstnání. Nicméně, školka tím nesmí v očích rodiče
klesnout na „zajištění hlídání“. Stále
musíme mít na zřeteli, že školka je
tu pro dítě, nikoli pro rodiče. Takže
dítě by mělo v ideálním případě být
na školku připraveno, tedy psychicky a sociálně zralé, jinak školku ponese úkorně.
V letošním roce ukončilo již několik dětí docházku do mateřské školy
z naprosté nezralosti. Děti byly zoufalé a školka pro ně byla trápením.
Vzhledem k velmi dobrým vztahům
s rodiči a dobré vzájemné spolupráci, která je založena na vzájemném respektu a důvěře, sami rodiče po zralé úvaze uznali nezralost
dětí a z vlastního rozhodnutí si je
ještě ponechali doma. Osobně považuji rozhodnutí státu masově přijímat děti od dvou let za nepromyšlené a kontraproduktivní. Na jednu
stranu stát dělá skvělé věci, kdy ruší kojenecké ústavy a tyto děti dává do profesionálních pěstounských
rodin. Na straně druhé doporučuje dávat děti již od dvou let a někdy
i dříve do výchovy státu. Nepovažuji to za moudré a rodiny budující
rozhodnutí.
Ve své praxi jen zřídkakdy narazím na tříleté dítě, které touží po školce, těší se na ni a přímo
ji na rodičích vyžaduje, většinou je
to až ve čtyřech a více letech. Argument „ony to zvládnou“ nepovažuji za úplně šťastný. Vždyť nám v naší době a společnosti nejde o přežití,
ale o co nejlepší podmínky v životě
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našich dětí. Děti přežijí i kojenecké
ústavy či jiné mnohem větší útrapy dětství, ale jde nám o to, aby
něco takzvaně „přežily“, nebo aby
jim to bylo skutečně k užitku a neměly z toho citovou újmu, neřkuli
„frustraci“.

Bavit, či jen se bavit?
Nedávno jsem potkal tatínka, který svého potomka, který jel v malém elektrickém autíčku, řídil na dálku. Pobavilo mě to a v duchu jsem
se ptal, kdo se víc baví? Jen mě to
dovedlo k otázce, jaké je poslání mateřské školky, potažmo výchovy?
Uvědomil jsem si, že je skvělé, když
dítě nějaká činnost baví, ale nesmí
se „jen“ bavit. Byl by hřích, abychom
jen vytvářeli aktivity, které by dětem
„zaplnily“ čas celého dne. Je skvělé,
když učící činnosti baví, ale je smutné se jen tak bavit.
Zdravení, mluvení a jiné kratochvíle
Ale vraťme se k našim hlavním cílům ve školce. Leckomu by se snad
mohly zdát přízemní, snad až minimalistické. Ale po mnoha letech zkušeností, jako otce i jako pedagoga,
za nimi stojím víc než dříve. Již moje babička mi říkala: „Zdrav a lidé tě
budou mít rádi“. Naučit děti, řekněme socializovat je, slušnému chování a vzájemnému respektu, považuji za naprostý základ. Umět slušně
a nahlas pozdravit, poprosit, když
něco potřebuji, za vše poděkovat,
umět se přiznat a následně omluvit,
když něco provedu. Případně umět
v dopravním prostředku vyskočit,
když přistoupí starší osoba, protože je žalostný pohled na sedící dítě
a nad ním se tyčící rodiče. I to je životní lekce, kterou něco důležitého
svému potomkovi sdělujeme. Dále,
nevychovávat dítě v přesvědčení, že
na vše má právo, to by nám tu vyrostli „malí bohové“. Naopak, učit je,
že každé právo je vyváženo také povinností. Každý čin má své následky.
Někdo řekne, to jsou přeci samozřejmé věci, já na to musím odpovědět,
kéž by byly. Toto je obsah velké práce s dětmi. A je to důležitější, než
učit se anglicky ve čtyřech či chodit
na hokej.
SUCHDOLSKÉ
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Jídlo je další oblastí, na kterou
se zaměřujeme. Nechceme děti nutit k jídlu, ale motivovat je, aby vše
vyzkoušely. Učíme je tomu, že jídla
si bereme jen tolik, kolik sníme, vybíráme si jídlo očima. Učím se jíst
i věci, které nejsou mými oblíbenými. Naučit děti jíst příborem, umět
držet příbor správně. Mít dobrý pitný režim, naučit se pít neslazené nápoje. Umět si sám namazat chleba
a sníst celé jablko, nemít vše nakrájené a předpřipravené.
Velký důraz klademe na společné
čtení a vyprávění s dětmi. Občasné
pouštění filmů, jako doplněk probíraných témat, je skvělá věc, zvláště když navodíme dětem atmosféru
kina a něčeho výjimečného. Nicméně poslouchání čtených pohádek
a příběhů, jejich následné probírání
s dětmi, kdy děti sami převypravují
slyšené, je základ schopnosti mluvit
a v budoucnosti dobře psát. Vždyť
společné čtení nejen přímo souvisí
s dobrou výslovností hlásek, schopností se vyjadřovat, ale také s bohatostí myšlení.
Proto jsem upřímně nešťastný, pokud dochází k předčasné či špatné
výuce cizího jazyka. Nemám na mysli bilingvní výchovu v rodině, byť i ta
má svá jasná pravidla, jejichž porušení dělá dětem velké, ale opravdu
velké problémy. Žel jsem měl v péči nejedeno dítě ze smíšených manželství, které mělo značné problémy s češtinou, přestože se narodilo
v České republice. V těchto případech bylo na děti mluveno chvíli jedním, pak druhým a následně i třetím
jazykem. Tento babylón dětem nadělal velmi nepěkný chaos v jazykové výchově. Předškolní výchova by
měla především zajistit dětem dobré
obeznámení s rodným jazykem, naučit co nejlepší výslovnost a rozšířit
maximálně slovní zásobu a schopnost formulovat svoje myšlenky.
Ještě bych se dotkl rozvoje
schopnosti dítěte vyjadřovat se graficky. Nejde zde o talent ke kreslení,
ale schopnost nebát se vyjádřit své
myšlenky v grafické podobě. K tomu beze sporu patří dobré držení
tužky, což zajišťuje nejlepší uvolnění svalů v ruce a v budoucnosti lep-
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ší výdrž při nácviku psaní bez velké bolesti v ruce. I v době počítačů
je nezbytnou součástí gramotnosti
umět číst a psát.
Shrnuto a podtrženo, směřování
výchovy a výuky v mateřské škole
je klíčové pro celkový rozvoj jedince, tedy poskytnout mu a nabídnout co nejširší nabídku činností.
Rozvinout jeho fyzickou zdatnost,
schopnost ovládat své tělo (hrubá
či celistvá motorika), rozhýbat jeho prstíky (jemná motorika, grafo

motorika), zvládnout plně svoji sebeobsluhu a kontakt s okolím
(sociální zdatnost), zdravě se umět
odpoutat na část dne od svých blízkých (psychická zralost), ovládat
svůj jazýček (logopedický rozvoj).
U každé oblasti by stálo za to se zastavit zvlášť (třeba někdy příště),
takto je zatím jen načrtnuto myšlenkové směřování naší mateřské
školy. Někomu by mohly tyto vize
připadat malé. Pokud bychom jich
dosáhli, považoval bych to osobně

za naplnění našeho pedagogického
poslání.
Závěrem bych snad jen požádal
čtenáře o shovívavost. Nikoho nechci
poučovat, jen si dovoluji sdílet s vámi
čtenáři své poznatky a názory získané lety rodičovství a učitelské praxe,
které určitě nejsou dokonalé a bezchybné. Toužím tím povzbudit naše
přemýšlení nad co nejlepší výchovou
našich ratolestí.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Milé děti,
po prázdninách začal nový školní rok
2016/2017 a opět máte možnost navštěvovat Dům dětí a mládeže, který
sídlí v Rohové ulici 7/540 v Suchdole.
Připravili jsme pro vás v novém školním roce mnohá překvapení. I letos
fungují kromě DDM ještě dvě další
pracoviště, a to v areálu MŠ v Gagarinově ulici 1103 a v ZŠ M. Alše v Suchdolské ulici 360. Na všech těchto
místech můžete navštěvovat různé
zájmové kroužky a lecčemu se přiučit. Máte přitom z čeho vybírat: kroužek mluveného slova – divadlo, hudební kroužek – klavír, flétna, housle,
kytara, keybord a individuální zpěv
i sbor, pohybový kroužek – moderní tanec, gymnastika, aerobic – step,
břišní tance, klasický tanec balet, pohybová cvičení, klub rodičů s dětmi,
jóga pro děti i dospělé, kroužky estetického zaměření – ruční práce (batikování, výroba vlastních módních
doplňků), keramika (práce s hlínou),
kreslení (malování vodovkami, temperami, uhlem, křídami), kroužek
aranžování.
Nezapomínáme ani na milovníky
přírody a technické fandy. Zajímavou
práci i zábavu najdete v kroužcích:
pěstitelé (práce na zahradě, skleník
exotických rostlin, vycházky do oko-

lí, návštěvy výstav), přírodovědci,
chovatelé (botanika a zoologie, hry
v přírodě a zajímavé pokusy), turistika s historií (toulky po historických
památkách), hrátky se zvířátky (práce se zvířaty a život s přírodou). Pro
techniky je určen fotografický kroužek, pro jedlíky kroužek vaření.
Podle přísloví „kolika řečmi mluvíš, tolikrát jsi člověkem“ u nás zajímavou formou lehce proniknete
do základů konverzace v německém,
anglickém, francouzském, španělském a ruském jazyce. Všechny zájmové útvary pro děti, mládež a dospělé začaly slavnostním zahájením
v DDM dne 3. října 2016.
Pamatujeme i na předškolní děti,
které se nedostaly do MŠ. Už od února 2010 nabízíme centrum pro předškolní děti CPD DDM. Jedná se o alternativu pro rodiče, kteří nemohou
sehnat místo pro své dítě v MŠ.

delnou a spontánní činnost pro děti
a mládež od 3 do 26 let. Dětský koutek nabízí různá skákadla, stavebnice, hračky, knížky, malování a modelování, internetový a počítačový
koutek nabízí počítačové hry, internet
on-line (24hodinové připojení) a koutek plný her nabízí kulečník, šipky, fotbal, vzdušný hokej, ping-pong, stolní
hry apod. Samozřejmostí je Playstation 3 včetně jeho bezdrátového vybavení a stále platí, že můžete uspořádat vaší „narozeninovou párty“ u nás!
Vstup je zdarma, pokud se nejedná
o nadstandardní službu, a je umožněn i dospělým.

Dům dětí a mládeže

Otevírací doba v CPD DDM
Gagarinova č.p. 1103, Praha-Suchdol, tel.: 220 921 346, 220 920 936
pondělí–pátek 8.00–13.00 hod.
Naším čtvrtým pracovištěm je Klub
DDM, který je otevřen od listopadu 2005 a navštívilo ho už přes
59 000 návštěvníků. Nabízí nepravi-

Otevírací doba v Klubu DDM
Stehlíkova č.p. 928, Praha-Suchdol,
tel.: 220 920 936, pondělí–čtvrtek
10.00–12.00, 13.00–19.00 hod., pátek 10.00–12.00, 13.00–18.00 hod.
Možné je případně i jiné časové rozmezí podle zájmu a potřeb dětí, mládeže a dospělých.
S přáním všeho dobrého se těším
na setkávání s vámi.
Roman Benýšek, ředitel DDM
www.ddmsuchdol.cz
Rohová 7/540, Praha-Suchdol
tel: 220 921 776

V rámci 4. Sportovního dne proběhla i týdenní osvěta v oblasti zdraví zaměřená na zdravé
stravování dětí. Účastníci se z filmové projekce dozvěděli, co dokáže reklama o jídle a co
jsou to skutečně zdravé potraviny, besedovali s herci ČT Vojtěchem Klingerem a Aničkou
Grosmanovou, ochutnávali zdravé potraviny a ovoce ve školním bufetu, vařili a připravovali zdravé svačinky s kuchaři Hilton a lektorky ze Skutečně zdravé školy v rámci praktického semináře seznámily rodiče, jaké svačinky mohou školákům připravit. Tento projekt podpořilo hl. m. Praha pod záštitou radního v oblasti zdravotnictví Ing. Radka Lacka.
www.praha-suchdol.cz
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85. narozeniny

Základní školy Mikoláše Alše v Praze-Suchdole

Je-li vitální dámě 85 let, oplývá elegancí, zkušenostmi, nepodléhá slepě módním trendům a s radostí slaví
svoje narozeniny s nejlepšími přáteli.
I naše „dáma“ ve stejném věku, totiž
suchdolská škola, je vitální, stále elegantní a po letech zkušeností podléhá moderním učebním trendům jen
do té míry, aby nepoškodily její vzácný genius loci. Škola oslavila svoje
85. narozeniny v pátek 30. září 2016.
O tom, že je slavila se svými nejlepšími přáteli, není pochyb. Bývalí

a současní učitelé, bývalí a současní
žáci a jejich rodiče pluli školou i časem, zapisovali se do podpisových archů, tu se zastavili u školních kronik,
tady se zase podívali na komentovaný
film z historie školy, za rohem si prohlédli retro výstavu školních pomůcek
a hned vedle se mohli vyfotografovat ve školní lavici z počátku minulého století. V jídelně měli u kávy a výtečného švestkového koláče možnost
probrat se spolužáky události za posledních pět, deset, možná dvacet

Již 4. Sportovní den, tentokrát „ve zdravém stylu“,
se konal v sobotu 15. října 2016. Kromě tradičního turnaje v minikopané a orientačního běhu školou proběhla ochutnávka zdravých svačin a další aktivity spojené
s propagací zdravého životního stylu.
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let. Na památku si návštěvníci odnesli drobný dárek. Kdo zůstal, na závěr
se pobavil u koncertu s příhodným
názvem „Jak šel čas“, který si pro své
početné publikum připravil školní pěvecký sbor MIKEŠ a učitelský sbor.
Čas jde dál a až přijde ta správná chvíle oslavit 90. narozeniny, bude se šarmantní suchdolská dáma
na své věrné přátele opět těšit…
Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše

Středa 14. září 2016 se nesla v duchu střelby na cíl,
ukázek výcviku policejních psů, zadržení nebezpečného
pachatele a dalších zajímavých disciplín. Stejně jako loni se Den s Vojenskou policií dětem velice líbil!
LISTY
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Jan Kutálek
(1917–1987)
Keramické dílo
Na jaře 2017 uplyne 100 let od narození a třicet let od úmrtí keramika Jana Kutálka. Narodil se v pražských Nuslích, ale během druhé
světové války a nějakou dobu i po ní
měl ateliér i stálou adresu v Suchdole na Kamýcké ulici. Glazovaná
keramika Jana Kutálka má velmi
U příležitosti 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí
slavného keramika JANA KUTÁLKA (1917–1987)
vás srdečně zveme na vernisáž výstavy
keramické tvorby

NEBE,
PEKLO,
RÁJ
v pátek

2. prosince

2016
v 18 hodin
v Alšově kabinetu
suchdolské radnice

Výstava bude přístupna od 2. prosince do konce 20. ledna 2017
v době otevření budovy úřadu, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol.
Zastávka Internacionální bus č. 107, 147 a 160.
Ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol a PaedDr. Danou Kutálkovou.

mohlo by Vás zajímat

osobitý rukopis, barevnost i tématiku. Svou inspiraci nacházel v lidové tvorbě, okouzlovala ho řemesla,
cirkusy či jarmarky. Nejznámější je
svými pohádkovými postavami vodníků a čertů, ale záběr jeho tvorby
je podstatně širší – od námětů antických přes literární až po historické. Zajímavou součástí jeho tvorby
jsou i reliéfy a monumentální tvorba pro exteriéry nebo reprezentační prostory (např. plastika Vltava,
výška 230 cm).
Jeho díla jsou zastoupena nejen
v soukromých sbírkách, ale i v Národní galerii, v Galerii hlavního města Prahy, v řadě galerií regionálních
i v zahraničí. Jeho stálá expozice je
k vidění na zámku Linhartovy poblíž
Krnova (www.zameklinhartovy.cz,
www.jankutalek.cz).
Výstava ke dvojnásobnému jubileu je koncipována tak, aby do značné míry reflektovala celou šíři jeho
umění, ale zároveň byla zajímavá pro co nejširší okruh návštěvníků a aby také zároveň tématicky
odpovídala období mezi adventem
a masopustem, kdy se bude konat.

Výběr plastik respektuje také instalační možnosti výstavních prostor.
Nabídne i návrhy a kresby, které
dosud nikdy nebyly vystaveny, podobně jako některé reliéfy.
Pro zajímavost – z období suchdolského ateliéru pochází mj. snímky keramických šachů, které se objevily v časopisech. Neohlášená
návštěva fotografa měla ale málem fatální následky – člověk, kterého Jan Kutálek ukrýval v prostoru za keramickou pecí, se nestačil
schovat a objevil se na fotografii.
Na fotce se mu naštěstí podařilo si
zakrýt tvář. Dodnes nevíme, kdo to
vlastně byl.
Jeho umění je srozumitelné a jeho pohled na svět laskavý – snad
proto je jeho tvorba tak nadčasová.
Dana Kutálková, snacha
Dřevěná výstava Martina Patřičného (výtvarníka
– dřevaře a autora knih) nedávno skončila v Alšově kabinetu a podle reakcí i návštěvní knihy zaujala mimořádně.
A právě nyní před Vánocemi vychází i jeho nová „VELKÁ KNIHA O DŘEVĚ“. Důvěrný pohled pod kůru stromů
a vyprávění o našem nejbližším materiálu je plné obrázků
a dřevěných „věcí“...

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kineziologie – One Brain, Ing. Jitka Bartošová,
www.kineziologie.estranky.cz, tel.: 728 325 009, e-mail:
jitkaba3@seznam.cz. Jemná účinná terapeutická metoda k odstranění fyzických i psychických disharmonií. Pomoc při dyslexii, bolestech hlavy, alergiích, neurózách, poruchách spánku, únavě, opakujících se chybách atd.

Skladník/skladnice – práce s VZV, naskladňování, vydávání zboží. Požadujeme: střední odborné (vyučen), ŘP
sk. B, spolehlivost, loajalitu, samostatnost. Nabízíme: HPP
(možnost i brigády), příjemné pracovní prostředí, stravenky. Životopisy zasílejte na email: mobax@mobax.cz, tel.:
233 920 409. Pracoviště MOBAX ČR s.r.o., Horoměřice

Uzávěrka inzerce do dalšího čísla: 11. 1. 2017
www.praha-suchdol.cz
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Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě
 zimní zahrady
 rolety, žaluzie
 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu
 okenní parapety PVC, ALU
 zednické práce
 hodinový manžel
 garážová vrata
 markýzy

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

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

M. Buldra – autodílna

Horizont – centrum služeb pro seniory hledá

BRIGÁDNICI

DO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.
Práce by probíhala nárazově (v obdobích většího počtu klientů
či v případě výpadku stálého personálu).
Důležitá je tedy časová flexibilita. Práce je vhodná např.
pro studentky nebo čiperné důchodkyně. Péče se odehrává
v domácnostech klientů na území MČ Praha-Suchdol.
Forma spolupráce: dohoda o provedení práce. Odměna: 110 Kč/h
Požadujeme kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách nebo aspoň ochotu si ho dodělat.
Další informace: tel.: 233 101 421 nebo 608 237 198
nebo e-mail: info@centrumhorizont.cz
Kontaktní osoba: Jiří Přeučil
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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

LISTY
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Pozvánka
Pozvánka
na zabíjačkové hody
na zabíjačkové hody
M

sU ARK
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l

každý
každý I.víkend
I.víkend od
od listopadu
listopadu
do
do února
února So
So +
+ Ne
Ne 11
11 -- 16
16 hod
hod
oo
oo

oo
oo

5.+6.11
5.+6.11 3.+4.12
3.+4.12 7.+8.1
7.+8.1 4.+5.2
4.+5.2

tradiční
tradiční zabíjačkové
zabíjačkové
speciality
speciality
-- guláš
guláš
-- prdelačka
prdelačka
-- tlačenka
tlačenka
-- jelítka
jelítka
ET
RK ol
-- jitrnice
A
M hd
jitrnice
sUc
-- domácí
domácí klobásy
klobásy
-- výslužková
výslužková krabička
krabička
-- a
a mnohem
mnohem více...:-)
více...:-)

Vaše
Vaše
Brandejsovo náměstí, suchdol

Brandejsovo náměstí, suchdol
www.praha-suchdol.cz
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Navštivte
naši pobočku
v Suchdole

NOVÁ
NOVÁ KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
PŘÍMO
PŘÍMO NA
NA SUCHDOLE
SUCHDOLE
Suchdolské nám. 12, Praha - Suchdol

ing. Lenka Fernandes

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

realitní makléřka pro
Prahu - Suchdol a okolí

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz

www.fernandes.cz

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

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
______________________________________________________________________________________________

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ Z LÁTEK A KŮŽÍ

DÁLE NABÍZÍME:

DANA ŠIMKOVÁ

- OPRAVY ODĚVŮ A GALANTERIE

- ČISTÍRNA - BARVENÍ KŮŽE
- MANDLOVÁNÍ
- PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA
- PRODEJ KABELEK, PENĚŽENEK,
OPASKŮ...

SUCHDOLSKÉ NÁM. 734, PRAHA 6 - SUCHDOL
VE DVOŘE ZA POŠTOU V 1. PATŘE
TELEFON: 220 920 571
MOBIL: 602 294 200

26

SUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2016

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

inzerce

Jesle a Školka

Nabízíme Vašim dětem unikátní výchovně vzdělávací programy
pro děti od 6 měsíců do 6 let (2 třídy).
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 i dětem, které nejsou zapsané
k pravidelné docházce do DC Mláďátka: 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

www.praha-suchdol.cz
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