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motto
Více než na nějaké velké
koncepty současnosti
lze spolehnout na dobrý
vztah lidí ke svému
okolí, ten nám uchová
alespoň zbytek krajiny.
Ta každodenní péče
občanů je prostě
nenahraditelná.
Ivan Dejmal, ekolog (1946–2008)

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Horním Sedlci. Symbolický výkop provedla
radní hlavního města Prahy RNDr. Jana
Plamínková (STAN) za účasti Ing. Martina Vlka, ředitele Odboru technické vybavenosti MHMP, který stavbu připravil. Investorem stavby je městská část,
která na ni obdržela dotaci z hlavního města. Jedná se o výstavbu více
než 1,5 km stok a 76 přípojek v ulicích
Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí,
Osvobození, Při Hranici, Suchdolská,
U Nového Suchdola a Za Hřištěm. Dále
bude vybudována podzemní plně automatická čerpací stanice, splašky budou
svedeny do ČOV Roztoky. Dokončení

stavby je plánováno na podzim letošního roku.
Současně již od loňského podzimu
probíhá v režii OTV MHMP výstavba
splaškové kanalizace na Budovci, která bude po dokončení svedena do ČOV
v Troji. V letních měsících se stavba
přesune do ulice Kamýcká, jež bude
mezi Suchdolskou a Brandejsovým náměstí uzavřena pro veškerou dopravu
mimo autobusů MHD.
Na podzim na Budovci a Horním
Sedlci naváže výstavba rozvodů plynu
a rekonstrukce vodovodů. Omlouváme
se za omezení vyplývající z těchto infrastrukturních staveb.
-red-

editorial/pozvánky
Vážení čtenáři,
v letošním druhém čísle Suchdolských listů si můžete přečíst
stručnou informaci o zahájení stavby splaškové kanalizace
v Horním Sedlci. Dva texty připomínající novodobou historii
Suchdola jsou tentokrát věnovány profesoru Vogelovi a cukrárně manželů Markových.
Projektům přihlášeným do procesu participativního rozpočtu je
věnován další článek, v kratších
textech informujeme o SOS tlačítcích pro seniory a spolupráci s Domovem Řepy. Otiskujeme také dva zaslané příspěvky
čtenářů – a těšíme se na další –
a odborný materiál o daňových
změnách v roce 2017. Záměru
stavby Pražského okruhu přes
Suchdol jsou věnovány dva příspěvky a pravidelná anketa Suchdolských listů mezi radničními
zastupitelskými kluby.
Jako obvykle si můžete přečíst názory zastupitelů – tyto texty, stejně jako příspěvky
do ankety SL, nejsou redakčně
upravovány – i reakce na ně,
dále pak výběr nejdůležitějších
bodů z jednání zastupitelstva
a rady MČ (kompletní zápisy
najdete na webových stránkách MČ).
Můžete se dočíst o proběhlém jarním úklidu, vítání občánků i chystané výstavě. Přinášíme také pravidelné informace
z našich škol, mateřského klubu
Rybička, od hasičů a z knihovny. Rovněž Vás zveme na několik chystaných akcí.
Přeji Vám všem přívětivý závěr jara a co nejpříjemnější strávení zasloužených dovolených
i prázdnin.

přijme

dělníka
úklidu.
Orientační cyklotour povede Roztockým hájem. Trasu můžete projet na kole i projít pěšky.
V případě nepříznivého počasí akce proběhne
v prostorách MŠ.
Během trasy orientační cyklotour budete plnit úkoly na různých stanovištích, kde procvičíte zručnost, orientaci, bezpečnost i pravidla
silničního provozu. Program bude zpestřen zážitkovou výukou profesionálních záchranářů
v poskytování první pomoci a prevenci úrazů
a dopravní prevence Policie ČR.
Těšíme se na vás.

Pracovní náplň: řidič strojů
pro úklid a motorového vozidla,
strojní a ruční zametání, manipulační a údržbářské práce.
4. platová třída
Nástup možný ihned
Bližší informace podá:
Ing. Milan Kosař,
vedoucí OHSOM,
tel.: 222 361 421
e-mail: m.kosar@praha-suchdol.cz

Pavel Hlavatý
SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4 – 6 vydání ročně. Redaktor: Pavel Hlavatý. Redakční rada: členové zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Příspěvky a inzerci
je možno podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail:
redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824. Graﬁcká úprava: M. Šejnost. Příspěvky procházejí standardní redakční úpravou.
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Zážitek
u profesora Vogela

Z. Vogel před svým domem
v roce 1947
Stalo se to někdy na podzim v roce
1954, chodil jsem do bývalé měšťanské školy v budově dnešního obecního úřadu, do prvního ročníku (dnes
6. třída ZŠ). Do třídy se mnou tehdy
chodil Miroslav Vogel, kterému jsme
ve škole říkali „Hadík“. Jednou mi
po škole povídá: „Chceš vidět zítra
odpoledne něco, co jsi ještě určitě
neviděl a asi jen tak neuvidíš?“ Pochopitelně jsem souhlasil a domluvili jsme se. Domníval jsem se, že
to asi bude něco u nich doma, kam
jsem někdy chodíval, a taky ano.
Prý zítra odpoledne bude jeho otec,
profesor Zdeněk Vogel, připravovat
krajtu tygrovitou na převoz do ZOO
Praha. Měl totiž u svého rodinného
domu na Výhledech velká i menší te-

NE

D

E
ĚL

rária, kde choval různé hady (jedovaté i nejedovaté), ještěrky, obojživelníky a plazy, dovezené ze všech
koutů světa – z Afriky, Jižní Ameriky,
Kuby, Austrálie i jiných zemí. Na Výhledech měl takovou menší herpetologickou stanici, kde se věnoval
studiu těchto exotických živočichů.
Vyžadovalo to, aby se tito živočichové i v zajetí cítili jako doma, tj. museli být v teplém ovzduší, na které byli zvyklí.
Profesor Zdeněk Vogel napsal řadu knih, vydaných po roce 1945,
a mnoho článků, publikovaných
v našich i zahraničních časopisech.
Sám jsem si přečetl jeho zajímavou
knihu Dobrodružství se zvířaty, kde
vzpomínal na své dětství i na dobu,
kdy se setkával s exotickými zvířaty
v různých zemích. Bylo to asi velmi
nebezpečné, ale pro něho určitě zajímavé a poučné.
Ale abych se vrátil k hlavní události zajímavého odpoledne. Profesor Vogel nás diváky, kterých bylo
více, poslal do ústraní, aby nedošlo
k nějaké újmě na zdraví. Na chodníku před vrátky do zahrady stála obyčejná dřevěná bedna o rozměrech
asi 1 x 1 x 1 m pobitá kovovými pásy. Na horní straně této bedny chybělo uprostřed jedno prkno, široké asi
10 cm. Krajta může být až osm metrů dlouhá a vážit i 100 kilogramů, ale
tato byla o trochu lehčí a kratší. Pan
profesor byl menší drobnější postavy a vážil asi 70 kg, což uvádím pro
porovnání s velkým hadem. Držel
ho za hlavu a táhnul za sebou. Když
se mu snažil dát hlavu do díry v bedně, had se začal kolem něho obtáčet

* 10. 11. 1913, Kutná Hora
† 9. 12. 1986, Praha
a pan profesor se vždycky ze smyčky
vysoukal a centimetr po centimetru
hada zasouval do bedny. Celá akce –
než had zmizel celý v bedně – trvala
asi půl hodiny. Díru pak zakryl chybějícím prknem a upevnil. Určitě si oddechl, stejně jako i my diváci. Byl to
opravdu husarský kousek, zápas člověka s tak velkým soupeřem.
Vzpomínám na něho a na jeho sílu, kterou musel takto vynaložit.
Bednu si pak odvezli zaměstnanci
ZOO Praha.
Dům profesora Vogela byl v ulici Olšová č. 7. Dnes to tam vypadá
úplně jinak – v místech, kde se kdysi nacházela velká terária, jsou nyní
garáže. Po plazech, obojživelnících
a ještěrkách nezbylo nic, pouze nezapomenutelné vzpomínky.
Vladimír Soukup
více na www.historiesuchdola.cz

Prosíme,
nehlučte sousedovi k nedělní
kávě travními sekačkami...
www.praha-suchdol.cz
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Když pro zmrzlinu,
tak k Markovi
Ono se řekne „vzpomínat na dědovu
cukrárnu“, ale já se narodila v roce
1959, kdy už cukrárna dávno nebyla v dědových rukách. A tak většina
toho, co si pamatuji, se vlastně týká už zestátněné provozovny. A snad
mi utkvělo v hlavě ještě něco málo
z vyprávění...
Děda Antonín Marek se v Kladně
vyučil cukrářem a po svatbě s mojí
babičkou Miladou si našli nové společné působiště v Suchdole u Prahy.
Nejdříve byli v pronájmu v domě naproti základní škole, v Roztocké ulici
č. p. 91, kde si děda otevřel svou první cukrárnu.
Čekali, až bude dostavěn jejich dům na dnešní Suchdolské ulici č. p. 469, a ve vlastním domě si
pak děda otevřel novou provozovnu.
V přízemí měli s babičkou dvoupokojový byt s kuchyní a cukrárnu s maličkým skladem směrem do zahrady,
kde byla studna s pumpou a suchý
záchod. V patře se nacházely dvě
prázdné obytné místnosti a tam vzali babička s dědou do nájmu malíře pokojů pana Svítila s manželkou.
I díky tomu zvládali splácet hypotéku a začali rozjíždět – již ve svém –
novou cukrárnu. Kuchyň a cukrárna
byly propojeny dveřmi, a tak veškeré cukrářské zboží vlastní výroby děda tvořil v kuchyni. Babička mu pomáhala při práci a jakmile zaslechla
z cukrárny zvoneček nad dveřmi,
který ohlašoval, že někdo vešel, běžela prodávat. Muselo to být v začátcích hodně náročné, veškerý život
se prakticky odbýval v kuchyni, protože – jak děda vyprávěl – pracoval
od rána do večera sedm dnů v týdnu, aby měl k prodeji jen prvotřídní
a vždy čerstvé zboží. Veškerou produkci vyráběl na kuchyňském sporáku s troubou na dřevo a na obyčejném velkém kuchyňském stole.
Současně se v kuchyni stále postrkoval s babičkou, která potřebovala vařit pro rodinu, protože k tomu všemu
měli dvě malé děti. Ale v podnikání
se dařilo a děda se po čase rozhodl
pro přístavbu domu směrem ke škole. V nově vzniklých prostorách si za-
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Obchod v Roztocké ulici v roce 1930
řídil prostorné a na tu dobu moderně vybavené zázemí cukrářské dílny.
Pořídil si především dvě elektrické
pece, které byly samozřejmě kapacitně větší než obyčejná trouba, a dále
několik dalších elektrických pomocníků, jako byl robot, šlehač, hnětač,
ohřívač, strouhač, zmrzlinový stroj
a podobně – do té doby dělal všechno převážně ručně. Cukrárna prosperovala a podle dědova vyprávění
se mu kupodivu i za války dařilo živnost udržet. I přes neutěšenou dobu
si prý lidé vždycky našli čas a vyšetřili nějakou tu korunu, aby si trochu osladili život, a cukrárna měla
slušnou návštěvnost. Suroviny děda samozřejmě sháněl, kde se dalo. Omezil sice sortiment, ale za žádnou cenu nechtěl ustoupit z kvality.
Jak říkal, kdyby měl dělat dorty z levných náhražek a šidit na surovinách,
raději by byl cukrárnu zavřel.
Po válce ještě dva roky fungoval,
ale po únoru 1948 o živnost přišel.
Zpočátku se sice zdálo, že by se mohl
udržet, protože byl sám, neměl nikdy žádné zaměstnance ani učedníka a bylo přislíbeno, že tyto drobné
živnosti se rušit nebudou, ale nakonec došlo i na něho. Vyprávěl, jak
přišla do cukrárny komise, která měla za úkol zmapovat a ocenit zařízeSUCHDOLSKÉ
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ní a vybavení provozovny i prodejny,
protože formálně se jednalo o odkup
živnosti. Děda vzpomínal, jak si členové komise přímo před ním „rozebírali“ zařízení podle toho, čí manželce se co bude hodit do domácnosti,
a on mohl jen přihlížet. Za všechno
vybavení a zařízení obdržel částku
2000 korun a přestal být jeho majitelem, jakož i majitelem svého domu.
V archivních zápisech ze zasedání
místního národního výboru se našel
například zápis z jednoho jednání,
kde se uvádí, že pan Antonín Marek
s manželkou, stejně jako několik dalších suchdolských bývalých živnostníků (p. Měřinský, p. Zeman...) opakovaně žádají o odpuštění placení
nájmu a že se jejich žádostem nevyhovuje. Čili tito lidé sice žili ve svých
vlastních domech, které kdysi koupili a zaplatili, ale za možnost zůstat
v nich bydlet i nadále, museli platit
nájem. Situace se zlepšila až v sedmdesátých letech, kdy byly prostory
vyklizeny a navráceny k užívání původním majitelům. Můj strýc bývalou cukrárnu i dílnu zrekonstruoval
a přetvořil v bydlení pro sebe a svou
rodinu.
Děda však po roce 1948 s cukrářským řemeslem jako se svou obživou
deﬁnitivně skončil. Řekl, že nebude
stát celou šichtu u cukrářského pásu
a kolem dokola máčet vršky od kokosek do čokolády nebo plnit pět tisíc
trubiček za den šlehačkou. Pro něj
byla cukrařina tvůrčí a možná trochu i umělecká práce. Když ji nemohl
dělat po svém a ve svém, tak raději
nic a po zbytek života zedničil. Cukrárnu začal zavážet podnik Pramen
a do prostor nově přistavěné dílny
byl umístěn mandl. Babička zůstala
v cukrárně zaměstnaná jako prodavačka, ale vzhledem k jejímu od mládí poškozenému srdci musela odejít
poměrně brzy do invalidního důchodu. Dveře mezi cukrárnou a kuchyní
se zazdily a v cukrárně místo babičky začala prodávat paní Vránová.
Stále si však pamatuji cukrárnu
s babičkou. Byla to výrazná černovlasá žena hezky oblečená do šatů

z historie Suchdola

Antonín Marek

Partnerská fotograﬁe z roku 1929

Milada Marková, roz. Michálková

a přes ně měla uvázanou sněhobílou, nazdobenou a naškrobenou zástěru. Stačilo drobné ušpinění a babička se běžela převléct do čisté.
Neexistovalo pro ni neupravené nebo snad dokonce špinavé oblečení.
V životě jsem ji neviděla v teplákách
nebo v podobném ustrojení, myslím, že i velké prádlo a gruntování
zvládala čistá a upravená. Děda měl
umělecké sklony – jak říkal umělecké střevo. Hrál na housle, krasopisně psal, nádherně kreslil, modeloval
a jinak výtvarničil. Pozorovala jsem
ho, když vytvářel z mandlového těsta ručně všelijaké drobnosti a ozdoby na dorty – růžičky, ptáčky a jiné
věci. Moje babička za pultem cukrárny mi někdy připadala jako vymodelovaná z toho jeho mandlového těsta. Taková čistá, upravená a voňavá.
S babičkou jsem trávila hodně času a dokud prodávala, samozřejmě
jsem za ní běhala do cukrárny. Rodiče to neradi viděli, protože táta trpěl
od mládí cukrovkou a měl strach,
abych tuto dispozici po něm nepodědila, tak se mě snažil od sladkostí
držet co nejdál. Babička mi ale každý
den něco dobrého podstrčila se slovy „dyť bys věděla prd, co je na světě dobrýho“. Moje babička byla svérázná osoba a rodičovskou autoritu
mého tatínka moc neuznávala. Moc
jsem si s ní rozuměla a bezmezně ji
milovala.
Tvořícího dědu jsem však už zastihla jenom „pro rodinné potřeby“
nebo když ho občas někdo umluvil
na svatební dort a nebo na Vánoce –
to dělal neuvěřitelně titěrné a stejně

tak neuvěřitelně dobré cukroví. Vytáhl ze skříně cukrářské oblečení včetně vysoké čepice, ze stolu si udělal
velký vál, vyndal různé nářadí, z něhož si nejvíc pamatuji plochý smetáček bez držátka, kterým ometal
z válu přebytečnou mouku. Na půdě odstřihl z obrovské dřevěné role pergamenový papír na pečení, nabral z pytle trochu sušeného agaru
a začal tvořit. Jeho tři ploché cukrářské nože ostré jako břitva, sloužící k rozřezávání korpusu dortu, jsme
si v rodině rozdělili a já ten svůj stále pečlivě opatruji. Také mám jednu porcovačku na zmrzlinu, kleště
na zákusky a jednu lopatičku, kterou
babička ze skleněných dóz nabírala vážené čokoládové bonbóny. Kdo
pamatuje cukrárnu, tak ty dózy měla babička u pokladny za sebou v zrcadlové vitrínce a v nich byly ledové
kaštany, nugáty a kávová zrna, ale
taky hašlerky a gumoví hadi. Zmrzlina se nabírala u vedlejšího pultu
z hlubokých válcových termosek, nahoře přiklopených nerezovým poklo-

pem. Za 70 haléřů vanilková, za padesátník jahodová. Kornouty nebyly,
jen takové čtvercové sušenky uprostřed prohloubené a do té jamky
se kopeček zmrzliny umístil. V cukrárně bylo i několik mramorových
stolků se židličkami, aby se návštěvníci mohli k občerstvení posadit.
Cukrárna byla na Suchdole docela známá, ale děda dbal o propagaci i mimo Suchdol. V šuplíku
v kuchyni míval krabičku s diapozitivy a na nich byly barevné reklamy
na jeho cukrárnu, které se promítaly před představeními v některých
pražských kinech.
Prozíravý děda po přistěhování
na Suchdol zakoupil ještě menší pozemek vedle dnešní pošty a budovy
obecního úřadu. Tehdy stála snad
jen ta budova a hospoda U Dudáků, ale tento prostor byl uvažován
jako budoucí centrum obce kulatého tvaru uprostřed s kostelem. A děda chtěl, aby se, až k tomu jednou
dojde, na tom důležitém místě, ať to
bude náměstí nebo náves nebo jen
obyčejný rynek, nacházela i skvělá
cukrárna. Jeho cukrárna.
Bohužel ta představa se nenaplnila, ale myslím a doufám, že i ta cukrárna, která byla u školy, se zapsala
do paměti Suchdoláků, takže děda
s babičkou nesnili svůj cukrářský sen
úplně nadarmo.

Obchod v Suchdolské ulici
www.praha-suchdol.cz

Zuzana Černá, rozená Marková,
vnučka Antonína Marka.
březen 2017
foto: archiv Zuzany Černé
www.historiesuchdola.cz
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Tři trumfy pro Suchdol
V několika minulých číslech Suchdolských listů jsme se zabývali tématem participativního rozpočtování. Tím nejdůležitějším, co je o participativním rozpočtu třeba vědět, je,
že o rozdělení zastupitelstvem vyčleněné části rozpočtu MČ rozhodují občané městské části, když hlasují
o nápadech, které předložili občané.
Princip je tedy založen na tom, že
městská část na základě rozhodnutí svých občanů realizuje vítězné návrhy. Městská část vstupuje do procesu pouze při přezkoumání, zda
jsou předložené návrhy v souladu
s pravidly a zda jsou realizovatelné.
Vzhledem k tomu, že tento způsob rozhodování o části rozpočtu
v městské části děláme poprvé, byla na počátku vytvořena participační skupina. Ta na několika jednáních
probírala přípravu, komunikaci procesu i způsob hlasování.
Městská část obdržela od občanů
celkem 15 návrhů projektů. V průběhu validace byly 2 návrhy z důvodu
nesouladu s pravidly, resp. nerealizovatelnosti vyřazeny. Jedná se o následující návrhy:
OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ
4–6 LET V PŘÍRODĚ, VČETNĚ
PEDAGOGICKÉHO DOPROVODU
Snížení působení neomezených hlukových limitů (provoz letiště) ve dne
i v noci. Zároveň zmírnění diskriminačních zdravotních dopadů na zdraví dětí, cca 80 dětí. Doporučuji opakovat
každý rok! Proplacení pobytu všem
dětem bez ohledu na příjem rodičů
a úhrada přesčasové práce pedagogů.
Nutný dozor 24 hod. denně. Mateřské
školky si zajišťují pobyt samostatně
v odpovídajícím rekreačním středisku.
Navrhovatel: Václav Penc
Předpokládaný rozpočet: 260 000 Kč
Návrh není v souladu se schválenými zásadami. Rozpočet projektu přesahuje maximální stanovenou částku a návrh předpokládá poskytnutí
příspěvku jinému subjektu, projekt
by tedy nerealizovala městská část.
PODPORA VYDÁVÁNÍ
SUCHDOLSKÝCH NOVIN
V současné době jsou Suchdolské noviny vydávány neziskovou Společnos-
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tí přátel Suchdolských novin, a to internetovou formou. Společnost přátel
Suchdolských novin chce vydat i tištěné verze a to minimálně 3x ročně.
Žádáme o příspěvek na tisk a distribuci Suchdolských novin do všech
domácností na Suchdole. Přínos bude pro všech 7000 obyvatel Suchdola
a okolních městských částí.
Budou vybrány nejzajímavější články, redakčně a graﬁcky upraveny a vytištěny ve formě novin. Následně budou Suchdolské noviny distribuovány
do všech domácností na Suchdole,
další výtisky budou předány městským částem Praha 6, Lysolaje a Nebušice, obcím Únětice a Horoměřice
a městu Roztoky.
Navrhovatel: Společnost přátel Suchdolských novin, z. s.
Předpokládaný rozpočet: 85 000 Kč
Návrh není v souladu se schválenými zásadami, předpokládá poskytnutí příspěvku na tisk a distribuci
jinému subjektu, projekt by tedy nerealizovala městská část.
Do hlasování ve dnech 30. května
až 6. června tak postoupilo 13 projektů. Můžete tak dát svůj hlas ﬁnančně náročnějším projektům, které se pohybují u limitu pro návrh.
Jedná se např. o workoutové hřiště,
zabudovanou trampolínu, zastínění
s lezeckou stěnou či solární lampu.
Ke středně náročným pak patří pítka
na náměstích, hudební hřiště, úprava
prostoru se sakurami či oplocení
malého hřiště s umístěním houpačky.
Pět projektů pak bylo předloženo
s náklady do 30 tisíc korun – dřevěná houpačka, odpočinkový prostor,
SUCHDOLSKÉ
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zastínění pískoviště, piknikové místo
a knihobudky. Své favority si tak mohou nalézt rodiče malých dětí i ti, jejichž děti již dávno odrostly.
Samotné pořadí uveřejnění návrhů, resp. jejich čísla, byla pro zajištění objektivnosti určena losováním
v rámci setkání participační skupiny
30. března 2017.
Pro hlasování byla zvolena forma
vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny. Hlasovací lístky obdrží občané v místě hlasování – na radnici
a v knihovně, ev. na dalších místech
při hlasování do mobilní hlasovací
schránky.
Hlasovat v rámci participativního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která
na vyžádání prokáže, že je občanem
městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let. Občan, který se nemůže
osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci.
Hlasující může každému návrhu dát
maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři návrhy. Po ukončení hlasování budou obratem zveřejněny návrhy, které se budou realizovat.
Jsme zvědaví, které projekty získají největší podporu, a vylepší tak
náš společný suchdolský prostor.
-redV době předání do tisku nebyly známy výsledky hlasování občanů. Sledujte proto webové stránky městské části www.praha-suchdol.cz.

z radnice

SOS Asistent
V rámci setkání „Žijeme zde spolu –
naši senioři“ představilo vedení městské části tísňová tlačítka SOS Asistent, jejichž prostřednictvím je možné
si přivolat pomoc.
Díky detektoru pádu, který je umístěn uvnitř přístroje, se SOS Asistent
v případě nehody automaticky aktivuje. Díky velkému tlačítku SOS je možné si kdykoliv přivolat pomoc. Nezáleží na tom, kde se osoba právě nachází
– SOS lokátor přesně určí její polohu, sám zavolá a pošle textovou zprávu
na tři přednastavená čísla blízkých osob.
Cena přístroje činí cca 5200 korun. Městská část se u občanů starších
80 let a v odůvodněných případech i u mladších osob se zdravotními problémy bude podílet na pořízení přístroje. Zvýhodněná cena přístroje by pak byla cca 2500 korun. Do přístroje si uživatel musí pořídit telefonní SIM kartu,
jejímž prostřednictvím jsou realizovány hovory a zasílány SMS. Kromě plateb
za hovory a textové zprávy nejsou s používáním tohoto přístroje spojeny žádné další pravidelné platby.
Uvítáme, pokud nám zájemci o přístroj do 30. června 2017
napíší na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz nebo
na sebe nechají kontakt při osobní návštěvě v kanceláři starosty či na tel.: 222 361 419.
-red-

Spolupráce s Domovem Řepy

Městská část Praha-Suchdol má nově uzavřenou
smlouvu s Domovem Řepy, jehož posláním je péče o věkem pokročilé a nemocné lidi. Domov je znám vysokou
úrovní poskytované péče, a je z tohoto důvodu velmi
oblíben. Kapacita zařízení je omezená a přednostně
jsou přijímáni občané městských částí, které přispívají na provoz.
Domov Řepy v minulosti z kapacitních a ﬁnančních
důvodů nemohl často vyhovět žádostem našich spo-

luobčanů. Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání
schválilo poskytnutí daru Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 100 000 Kč za účelem zajištění možnosti využití lůžek LDN, zdravotně-sociálních a odlehčovacích služeb občany městské části.
Pro suchdolské občany by tak měla být zvýšena pravděpodobnost, že jejich žádosti, pokud to volná kapacita dovolí, bude vyhověno.
-red-

www.praha-suchdol.cz
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Poděkování
ze Starého Suchdola
Bydlím na Starém Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům. So Suchdola
jsem se přistěhoval ještě v době,
kdy většina komunikací v této lokalitě neměla pevný povrch, takže při
deštích jsem si cestu domů, stejně
jako většina sousedů, pěkně „užíval“. To jsou ale už desítky let, stejně jako jsme si v této části Suchdola
následně užívali asfaltové komunikace s výtluky, takže člověk věděl,
že kolem jeho domu projelo nákladní auto, prostě zbytečný hluk. Obec
se snažila díry „lepit“, nebylo to ale
na dlouho. Myslím, že ti, kteří jezdili přes náves na Starém Suchdole
a především do ulice Ke Kozím hřbe-

tům, mi dají za pravdu. Proto jsem
byl velmi rád, že v rámci výstavby
kanalizace, propojení vodovodního řadu a plynovodu v této lokalitě došlo i k vybudování nového asfaltového povrchu na návsi a v ulici
Ke Kozím hřbetům. Ono to bylo pro
zhotovitele stavby o to těžší, že ulice Ke Kozím hřbetům je slepá a veškeré zemní práce a ukládání potrubí
se dělo za provozu. V době výstavby jsme si sice „užili“ několik měsíců opravdu nepředstavitelný bordel,
na staré návsi a v ulici současně pracovaly tři ﬁrmy, abychom se dostali
domů auty, dokázaly zajistit i přes
malý průjezdný proﬁl ulice s men-

šími přestávkami její průjezdnost.
To skloubení prací tří ﬁrem je podle
mého názoru obdivuhodné, tedy
z mé strany a ze strany dalších sousedů bydlících v ulici Ke Kozím hřbetům, se kterými jsem hovořil, patří
jistě dík především panu starostovi
Ing. Hejlovi, zastupiteli a členovi komise územního rozvoje a infrastruktury Ing. Skálovi a referentovi realizace investic Ing. Mudruňkovi. Jistě
mé poděkování patří zprostředkovaně i radní magistrátu hl. m. Prahy,
RNDr. Plamínkové za zajištění investic na tuto akci.
Josef Křen

Aktuální téma
Při cestě pro vnoučata do školky
u Roztockého háje musím vždy chtě
nechtě zaměřit oči dolů na chodník. Stejně tak pak nabádám děti,
aby to dělaly podobně. Jen vyjdeme
ze školky, mám jedinou starost, abychom došly domů bez úhony. Musíme totiž dávat pozor, abychom nešláply do něčeho nevábného, co tam
zanechali psi neohleduplných majitelů. Jedná se hlavně o poslední
úsek chodníku vedoucího ke školce, zejména o travnatý pás podél

chodníku, který jakoby byl speciálně určen pro tento účel, tedy „psí
záchod“. Dále pak se jedná o cestu
kolem lesa a vůbec o všechny cesty
v blízkosti háje (zvláště na nových
chodnících se exkrementy skutečně
výrazně vyjímají).
Psů přibylo. Řada jejich majitelů je
ohleduplná, ale jiní dělají, že nevidí,
co jejich pes na chodníku zanechal.
Ono je to sbírání holt docela nepohodlné. Ještě dovedu pochopit lidi,
jejichž pes to vydrží až do hloubi le-

sa. Ale ani to již v dnešní době neobstojí, Roztocký háj je spíše park,
kam si chodí děti ze školek a školy hrát a lidé běhat a procházet se.
I tam by se lidé měli naučit po svých
psech uklízet.
Na závěr děkuji všem, kteří uklízejí. Ty ostatní vyzývám, ať s tím také
začnou a nejen na chodnících a ulicích, ale i v lese. K civilizované společnosti to prostě patří.
Lenka Imlaufová

Děkujeme,
že po svých
mazlíčcích
uklízíte!
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mohlo by Vás zajímat

Daňové změny v roce 2017
Hlavní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů
projednávaná jako součást tzv. daňového balíčku 2017, který Poslanecká
sněmovna dne 4. dubna 2017 znovu
schválila s účinností od 1. 4. 2017.
Podle obecného výkladu, je-li účinnost zákona dřívější než den publikace zákona ve Sbírce zákonů, nabývá zákon fakticky účinnosti 15. dnem
po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.
To však znamená, že se daňová pravidla budou měnit v průběhu daňového období, což bylo dosud považováno za krajně nevhodné.
Daňové zvýhodnění na děti
Od roku 2017 dochází ke zvýšení
daňového zvýhodnění na druhé dítě
na 19 404 Kč ročně (resp. 1 617 Kč
měsíčně) a na třetí a další dítě
na 24 204 Kč ročně (resp. 2 017 Kč
měsíčně), na první dítě zůstává výše zvýhodnění stejná jako v roce 2016, tj. 13 404 Kč ročně (resp.
1 117 Kč měsíčně). Daňové zvýhodnění na děti však bude platit, i přes
zpožděnou publikaci zákona, pro
celé zdaňovací období roku 2017.
Na dítě, které je držitelem průkazu
ZTP/P, se daňové zvýhodnění zvyšovalo na dvojnásobek, toto zvýšení
zůstává i pro rok 2017, ale okamžikem, ke kterému nárok na toto zvýhodnění vzniká, již není datum vydání průkazu ZTP/P (uvedené na tomto průkazu), ale datum rozhodnutí
o přiznání tohoto průkazu.
Daňový bonus na vyživované dítě,
tedy „záporné daně“, kdy stát vrací peníze poplatníkovi v případě, že
daňové slevy na děti jsou vyšší než
daň, kterou má zaplatit, může nadále uplatnit poplatník, který dosahuje ročního příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
V roce 2017 se však do těchto příjmů započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a příjmy
ze samostatné výdělečné činnosti
(podnikání) a již se do těchto příjmů
nezapočítávají příjmy z kapitálového
majetku ani příjmy z pronájmu.
Daně z příjmů
Novela zákona o daních z příjmů je
velice rozsáhlá a obsahuje 204 bodů

změn. Některé změny se promítnou
již pro zdaňovací období roku 2017,
jiné se použijí po účinnosti novely
(např. pro fyzické osoby by se tyto
změny použily až od roku 2018).
Daňové sazby zůstávají pro rok
2017 nezměněny, stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd
princip super hrubé mzdy. Součástí novely je i rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti (např. na příjmy z dohod
o pracovní činnosti) nepřesahující
měsíčně 2,5 tis. Kč (na příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč
měsíčně se bude srážková daň
uplatňovat dle nezměněných pravidel) – tato změna se však uplatní až
od roku 2018.
Další změny se týkají např. oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku. Nehmotný majetek
se odepisuje buď podle doby (určité), na kterou má poplatník k němu
„užívací právo“, nebo v ostatních
případech podle konkrétního druhu tohoto majetku rovnoměrně bez
přerušení takto: audiovizuální díla –
18 měsíců, software – 36 měsíců,
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců a ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.
Od roku 2017 bude mít poplatník
možnost tyto striktně dané doby
odepisování považovat za minimální a jejich počet zvýšit. Tato změna
však platí až na majetek, u něhož
bude odepisování zahájeno v roce
2017.
Výdajové paušály budou
v roce 2017 nastaveny nově takto:
u osmdesátiprocentního paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 000 Kč (tento
paušál mají s ohledem na spotřebované náklady zemědělci, lesníci
a řemeslníci, kteří mají oprávnění
na některou z živností řemeslných
uvedených živnostenským zákonem
v samostatné příloze)
u šedesátiprocentního paušálu
půjde uplatnit výdaje maximálně
do částky 600 000 Kč (sazbu mají
ostatní neřemeslné živnosti, patří
sem živnosti vázané, koncesované
a volné)
www.praha-suchdol.cz

u čtyřicetiprocentního paušálu
půjde uplatnit výdaje maximálně
do částky 400 000 Kč (při podnikání na základě jiného než živnostenského zákona se jedná o tento
paušální výdaj)
u třicetiprocentního paušálu půjde
uplatnit výdaje maximálně do částky 300 000 Kč (z pronájmu majetku, z pronájmu majetku zařazeného
v obchodním majetku)
Od 1. ledna 2017 se u penzijních
produktů (penzijního připojištění
se státním příspěvkem, penzijního
pojištění nebo doplňkového penzijního spoření) a soukromého životního pojištění zvyšuje hranice pro
osvobození příspěvků od zaměstnavatele i hranice pro snížení základu
daně o příspěvky poplatníka. U pen-

zijních produktů i životního pojištění se současně od roku 2017
zvyšuje maximální částka pojistného, o které si může poplatník
daně z příjmů – fyzická osoba snížit základ daně. Limit 12 000 Kč
se zvyšuje na 24 000 Kč, novinkou je, že se tento limit poměrně
snižuje podle počtu měsíců trvání smlouvy v daném roce.
Mění se podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu
ZTP/P a přiznání invalidity. Rozhodující bude okamžik jejich přiznání, nikoliv okamžik vydání průkazu
nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví
i při uplatnění zvýšené slevy na dítě nebo manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.
Novinkou je sleva na elektronickou
evidenci tržeb. Přináší ji zákon o evidenci tržeb, respektive jeho doprovodný zákon s číslem 113/2016 Sb.
Může ji uplatnit poplatník, který
v daném zdaňovacím období měl povinnost poprvé zaevidovat tržbu. Mimořádná sleva na dani z příjmu činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně
ze samostatné činnosti a základní slevy
na poplatníka.
JUDr. Zlata Kohoutová
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Náměstek Dolínek:

Starosta Hejl:

Hlavní město Praha je pro jednotlivé městské
části především partnerem, který jim, např. pomocí nejrůznějších dotací, pomáhá řešit často palčivé problémy nákladnějšího charakteru.
Od roku 2003 tak Praha poskytla městské části Praha-Suchdol ﬁnanční prostředky přesahující částku 100 milionů korun.
V roce 2016 pak dokonce rekordní sumu
ve výši téměř 46 milionů korun, což je více,
než za posledních 11 let dohromady. Nelze tedy v žádném případě říci, že by hlavní město
na Suchdol zapomínalo a jakkoliv přehlíželo
potřeby jeho obyvatel. Snažíme se poskytovat
maximální možnou pomoc a podporu všem
městským částem, a tak neustále vylepšovat
životní úroveň obyvatel Prahy jako celku.
Bohužel musím konstatovat, že v rámci vztahů s vedením městské části Praha-Suchdol neplatí pořekadlo „jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá.“ Investice realizované za prostředky města a jejích občanů vedení radnice vítá a samozřejmě se jimi i rádo chlubí, bohužel se ale stejně vstřícně nestaví k potřebám obyvatel Prahy.
Je více než jasné, že dostavba vnějšího okruhu
je jedním z projektů, které je potřeba dokončit co
nejrychleji. Zaslouží si ho zejména občané Prahy,
kterým by výrazně ulehčil cestování do jednotlivých městských částí, a to včetně Suchdola, který nyní čelí nárůstu dopravy v důsledku otevření
tunelu Blanka, ale i občané např. Spořilova a dalších lokalit i celých městských částí, které kvůli
absenci SZ části obchvatu čelí dnes a denně kolonám vozidel a transitní dopravy.
Chtěl bych opět připomenout, že okruh dokončit musíme, a to nejlépe na základě diskuse
a všestranného kompromisu. Bohužel neexistuje varianta, se kterou by byli všichni spokojeni,
ale věřím, že jsme schopni najít takové řešení,
aby dopady na kvalitu života obyvatel dotčených městských částí byly co nejmenší. I proto
bych znovu rád vyzval vedení suchdolské radnice, aby přestalo blokovat výstavbu u soudů
a místo toho zasedlo ke kulatému stolu a pro
své občany u něj vyjednalo ty nejlepší podmínky. Věřím, že stejně jako je hlavní město Praha
partnerem pro městské části, tak ani ony nebudou pouze natahovat ruku, ale zasadí se o rozumné řešení, které prospěje Praze a Pražanům.
Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m.

Nutnost propojení dálnic, které směřují ku Praze ze všech světových stran, nikdo na Suchdole nezpochybňuje. Městská část pouze opakovaně požaduje, aby bylo hledáno, posouzeno a přijato
kvalitní a koncepční řešení. Okruh, který je součástí transevropské dálniční sítě, může být umístěn do území pouze za podmínky,
že v jeho okolí budou dodržovány hygienické limity. Předpoklad, že
se ochrana před hlukem a škodlivými prachovými částicemi najde
snáze v území, kde žije o polovinu méně obyvatel než podél trasy,
která vede pražskou zástavbou, je vcelku logický. Ostatně to potvrzuje i výsledek procesu EIA, který už v roce 2002 na severozápadě
doporučil z pohledu šetrnějšího vlivu na životní prostředí variantu
vzdálenější od Prahy, tedy mimo Suchdol.
Je nepochopitelné, že se místo objektivního hledání správného
řešení již přes 20 let prosazuje pouze trasa, která vede pražskou
zástavbou a která byla v roce 2010 v rámci územního řízení právě
z důvodů překračování hygienických limitů v Suchdole odmítnuta
hygieniky i Ministerstvem pro místní rozvoj. Dokončení okruhu tedy blokují zejména nedostatky prosazované varianty, státní orgány ani soudy nerozhodují podle přání Suchdola.
Vedení městské části je k jednání stále připravené, bohužel z druhé strany k jednání moc vůle není. Sám pan náměstek Dolínek byl
překvapen, když mu zástupci ŘSD počátkem ledna t. r. sdělili, že
s městskou částí od roku 2008, kdy probíhalo územní řízení, nejednali. Podobně je tomu při projednávání územního plánu, kdy jsou
opakovaně předkládané věcné připomínky bez projednání odmítány.
Výsledkem je tak schválení jednostranného návrhu paralelní dráhy
a dálničního okruhu. Pak se ovšem nelze divit, když městské části brání životní prostředí svých občanů soudními přezkumy řádnosti či neřádnosti přípravy staveb s negativními dopady na život lidí.
(Pozn.: Nyní aktuálně čekáme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, jak ve věci okruhu, tak ve věci paralelní dráhy.)
Okruh a letiště chtějí všichni, ale nikdo přes své území – viz středočeské obce a jejich logické názory na okruh a letiště Vodochody.
Suchdol je často vyzýván k odpovědnosti za rozvoj dopravy v Praze a okolí, a to přesto, že již nad sebou jednu přistávací dráhu má.
Proč by měl zrovna Suchdol takovou kombinovanou zátěž pro bydlení bez výhrad akceptovat, když se s ním navíc nejedná? Kde je
odpovědnost obcí a měst v okolí Prahy, v nichž probíhá rozsáhlá
bytová a průmyslová výstavba generující další a další automobilovou dopravu s negativními dopady na život v Praze?
Z našeho pohledu jsou městské části dlouhodobě podﬁnancované, a to především v oblasti infrastruktury. Naše městská část si
proto musela dokonce vzít v roce 2011 na výstavbu dvou oddělení mateřské školy komerční úvěr, rekonstrukci a zateplení základní
školy doﬁnancovala z prodeje pozemku. Současná změna přístupu
hlavního města k ﬁnancování městských částí včetně Suchdola jistě
přinesla podstatné zlepšení, za které jsme vděčni, a věříme, že se podaří problémy se zanedbanou infrastrukturou postupně odstranit.
Petr Hejl, starosta městské části

Pojďme
o okruhu
jednat
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O tom, jak
se léta jedná
o okruhu
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Otázka Suchdolských listů pro zastupitelské kluby:

Souhlasíte se stavbou Pražského okruhu přes Suchdol?
Sídliště místo výhledu, nebo tunel
s výhledem?
Hrozba stavby Pražského okruhu
přes (!) Suchdol byla po revoluci černou můrou všech Suchdoláků. Proto jsem se stala zastupitelkou v roce 1994 a obíhala občany s protestními archy proti výstavbě přes
neboli skrz obec.
Naštěstí se stavba zakázala a vznikla verze tunelu
pod Suchdolem.
Mezi občany koluje informace, že SOS sice nechce
tunel, ale ve stejných místech, v blízkosti Roztockého
háje, naopak chce podpořit výstavbu výškových bytových domů – moderní sídliště.
Co je větší zlo?
Nové „sídliště“ místo zelených polí, kde je nejkrásnější výhled na Prahu, nebo tunel pod Suchdolem
s parkem nad ním?
Obojí ze statických důvodů nejde, a tak se občané
ptají, o co vlastně komu jde...?
Komu patří pozemky?
Kdo má zájem na dalším zastavení zeleně?
Doprava i okruh je třeba řešit v kontextu celé Prahy
i průjezdu mezinárodních kamionů.
Ministr dopravy Ťok ani primátorka (ANO) stále nejsou rozhodnutí, kudy a jak okruh povede, a kdo tvrdí,
že ví víc, nemluví pravdu.
A přestaňme se strašit neexistujicí variantou „okruh
přes Suchdol“!
Pod a přes jsou rozdílné předložky.
Hezkou a klidnou dopravu přeje
Veronika Stropnická, zastupitelka za hnutí ANO
Suchdol je součástí hlavního města
Praha. Občané Suchdola jako obyvatelé Prahy mají možnost využívat jak sociální, ekonomickou, obchodní a kulturní vybavenost a další potenciál Prahy.
Potom je potřeba, aby se vedení Suchdola chovalo
zodpovědně k celé pražské rodině a nechtělo jenom peníze na kanalizaci.
Varianta J, což jest silnice jistých parametrů dle zákona o komunikacích (ne dálnice) vedená v podzemí
Suchdola bude mít vliv na obyvatele Suchdola asi jako tunel pod Stromovkou, který nikdo z návštěvníků
Stromovky ani nezaznamená.
Parta Snu o Snu (SOS) se odmítá spolupodílet na celkovém rozvoji Prahy a odmítá nést část společné
občanské odpovědnosti.
Varianta J je zmiňována ve všech územně plánovacích dokumentech, jak na úrovni vlády, tak Prahy
a Středočeského kraje. Tak rozhodl ostatně před rokem Městský soud v Praze o Hejlově žalobě na přijaté a platné Zásady územního rozvoje Prahy a potvrdil,
že realizace varianty J je jedině možné a zákonné řeše-

ní a o Variantě Ss prohlásil, že je neprůchodná a nelze
ji vůbec jako tzv. „variantu“ posuzovat.
Imaginární „varianta“ Ss tedy není a nebude zanesena do žádné územně plánovací dokumentace, neboť
Středočeský kraj a starostové obcí, které jsou dotčené
nápadem pana Hejla, s tím nesouhlasí a navíc v místech, kde je tento nápad předpokládán, již stojí zástavba, která prakticky neumožňuje realizaci Ss.
Jedná se o nezodpovědné jednání, jehož důsledky nesou jak všichni Pražané, tak samotní obyvatelé
Suchdola, kteří jsou rukojmími tohoto jednání.
Na tom je vidět, že vedení SOS, které stále protestuje proti významné pražské celoměstské investici, nechce vidět dál, než za hranice Suchdola a nechce komunikovat ve prospěch Prahy jako celku a ve svých
důsledcích svým konáním blokuje i rozvoj samotného
Suchdola, který je podmíněn právě spoluprací s hlavním městem Praha a ne žalobami na hlavní město Praha, které si pan Hejl stále vymýšlí a torpéduje rozumný dialog.
Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD
Takto položená otázka by měla smysl
ve chvíli, kdyby existovala nějaká alternativní varianta. Ti, co se o danou věc
zajímají, dobře vědí, že Pražský okruh je
od počátku plánován přes Suchdol a nikdy neexistovala žádná jiná trasa, se kterou by počítal
územní plán Prahy nebo Středočeského kraje.
Ti, co to vědět nechtějí, se rádi ohání jistou studií, posouvající okruh do Středočeského kraje. Pokud
se na tuto studii, nazvanou varianta Ss, podíváte detailně, z jistíte, že okruh je v ní plánován v místech, kde
dnes již stojí rodinné nebo bytové domy. Těžko si lze
představit, že tyto stavby někdo vyvlastní a zbourá,
protože Suchdol nechce pod svým povrchem okruh.
Každý rozumný obyvatel Prahy ví, že město potřebuje urychleně okruh dokončit. V zájmu nás Suchdoláků by mělo být minimalizovat negativa stavby a získat co nejvyšší kompenzace v podobě investic do naší
městské části. Blokování této stavby přináší jen negativa pro Prahu i pro Suchdol.
Marek Bor, zastupitel za ODS
SOS nesouhlasí s výstavbou dálničního
okruhu středem Suchdola, vybudováním přivaděče a mimoúrovňových
SDRUŽENÍ
křižovatek.
OBČANŮ
SUCHDOLA
Nechceme, aby v Suchdole a jeho
okolí každý den na sto tisíc osobních
i nákladních aut produkovalo hluk a karcinogenní prachové částice.
Chceme zachovat Suchdol jako příjemné místo
pro bydlení s krásnou přírodou v bezprostředním okolí.
zastupitelé za SOS

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.
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Suchdol očima sousedky
Žilkové někdy i Stropnické
Dneska se mi v traﬁce rozplakala
traﬁkantka, sympatická čtyřicátnice.
„Proč pláčete, stalo se vám něco?“
„Nemůžu už číst noviny!“ vzlykala. „Každé ráno, když je otevřu, vypadne na mě beznaděj, pesimismus
a zloba. Ani se mi je nechce prodávat, jen tím každému zkazím den!“
Zaskočila mě svým smutným ranním blues. Koukla jsem se na titulky:
Úředníci kradli a Češi neví, co si
mají myslet o Evropě.
Česko je popelnice Evropy a má
nejdražší máslo v obchodech!
Kolik zlodějů prokazatelně vytunelovalo a ještě vytuneluje tuhle zemi? A beztrestně?
V obchodech se prodává zkažené maso a na farmářských trzích podvodně maso z normálních
velkoobchodů.
Dál jsem nečetla. Už ty čtyři titulky stačily, aby ranní smutek padl i na mě. „To teda fakt nemáte veselou práci,“ snažím se ji podpořit.

„Hlavně beznadějnou!“ pláče dál
traﬁkantka. „Jeden den čtu, na co
se komu přišlo a jak s nimi zatočí a pak už jen následuje ticho a ticho…“ Všichni jsou propleteni. Jeden
to povolí, druhý to rozkrade a o lup
se rozdělí.
Utíkám z traﬁky. „Huuuůůů!! No
to byla ranní sprcha!“
Ode dneška přestávám kupovat
noviny. Nebudu si po ránu dobrovolně pořizovat špatnou náladu!!!
Ta špatná nálada ani není tak z toho, co se děje, ale z beznaděje, že už
nebude lépe ani veseleji. V pohádce
si krejčík mohl na chvíli ze smutného království odběhnout a zazpívat.
My nemůžeme nic.
Seriózní novináři se občas rozhodnou někoho odhalit, něco zlého napadnout, ale výsledek a potrestání
jde do ztracena. Proč? Jsou líní, nebo taky úplatní?
Nevím. Nekoupím si ani bulvár…
Bulvární novinářky jsou většinou mla-

dičké a bez vzdělání a za vymyšlenou
nebo vyčuchanou negativní zprávu,
která prodává, dostanou dobře zaplaceno. Jim zaplatí a na nás z titulní
strany vykoukne negativismus.
Pomalu a jistě začíná být smutno
v Čechách? Ale takhle to přece dál
nejde!! Na světě je tolik hezkých věcí, milých lidí, pěkných zážitků…
Začíná léto, ptáci zpívají, jahody
a třešně zrají… Zavřeme dveře před
negativními zprávami. Co neuslyšíme, nepřečteme a nedozvíme se, to
nám náladu nezkazí.
Udělejme letní úklid ve své hlavě
a srdci. Vymeťme negativismus, který jsme už do sebe nasáli, a vpusťme tam letní pohodu a radost. Radost, že nekrademe, nelžeme sami
sobě a můžeme tedy klidně spát.
Veronika Stropnická,
zastupitelka
za hnutí ANO

Interpelace na zastupitelstvu
MČ Praha-Suchdol dne 26. 1. 2017
Žádost o objasnění postupu při výběrovém řízení na provozovatele nebytových prostor v 1 NP budovy
radnice Suchdolské náměstí 734/3,
165 00 Praha-Suchdol, které má
v současné době v nájmu sdružení Kravál na větvi zastoupené Lucií
Imlaufovou a Šárkou Urbanovskou,
a následných smluvních ujednáních
mezi MČ Praha-Suchdol a nájemcem.
Otázky:
1. Jak je možné, aby se pan Hejl
a manželky zastupitelů za SOS domlouvali již před výběrovým řízením
na podmínkách výběrového řízení
a na změnách, které budou provedeny posléze v jejich prospěch (paní
Imlaufové), přestože ve výběrovém
řízení a v podepsané nájemní smlouvě se obě strany jasně dohodly, že si

12

uvedené prostory upraví na své náklady nájemce a nebude tak činěno
na náklady radnice?
2. Jak je možné, že měsíční nájem
za komerční kavárnu, kde je provozován gastronomický provoz, včetně
prodeje alkoholických nápojů, kde pivo stojí 35 Kč a káva 35 Kč, činí pouhých 779,40 Kč? Měsíční nájemné
za pronajímané nebytové prostory
obdobných rozměrů (70 m2) a stejného určení přitom na Suchdole činí minimálně 15 000 Kč, obecní byt
stejné velikosti je přitom pronajímán
za cca 10–12 000 Kč?
3. Jak je možné, že radnice pod vedením pana Hejla a SOS umožňuje tento netržní nájem a následně
tedy v příjmech městské části Praha-Suchdol je na takto nevybraném nájemném za kavárnu Kravál

na větvi možný schodek ve výši cca
550 000 Kč, kdy tyto peníze by bylo možno použít na kulturu a sport
pro všechny občany Suchdola a jejich děti?
4. Jak je možné, že celá tato konstrukce je umožněna na základě jakéhosi „odborného posudku“ pana
ing. Bernarda, a nikoliv dle doložených faktur, jak je z hlediska daňových zákonů nutné?
5. Jakým způsobem MČ Praha-Suchdol tyto náklady investičně odepisuje v účetnictví, když nejsou doloženy
faktury? Jsou tyto náklady na úpravu
pronajímaných prostor nějak zachyceny v účetnictví MČ Praha-Suchdol?
6. Jak je možné, že vedení SOS a statutární zástupce MČ Praha-Suchdol
pan Hejl jako starosta se nechovají
k majetku MČ Praha-Suchdol s pé-

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

názory zastupitel ů
čí řádného hospodáře, jak přikazuje zákon?
7. Jak mohlo vedení MČ Praha-Suchdol přislíbit slevu na nájemném
před vyhlášením výběrového řízení,
kde v podmínkách výběrového řízení je jasně řečeno, že si prostory nájemce upraví na vlastní náklady? Není tím výběrové řízení neplatné?
Závěrem lze konstatovat, že prostory kavárny Kravál na větvi jsou zřejmě pronajímány nápadně nevýhodně pro MČ Praha-Suchdol a zároveň
nápadně výhodně pro manželku zastupitele vládnoucího sdružení SOS.
Konstatování, že stejné roční nájemné ve výši 700 Kč/m2 bylo hrazeno
také předchozím nájemcem, tedy lé-

kárnou, je neskutečné, neboť není
možno srovnávat nájemné pro lékárnu, tedy spíše službu pro obyvatele,
oproti nájmu pro komerční restaurační provoz. Nicméně, ani takováto výše nájemného nebyla dodržena a původní nízké (nekomerční)
nájemné bylo v roce 2013 dokonce
sníženo o 81 % a jeho aktuální roční
výše činí 133 Kč/m2.
Citace z dopisu a následných vyjádření paní Imlaufové, které zaslala Suchdolským novinám:
„Návrh na využití pronajatých
prostor jsme předložily radnici a ta
na základě našeho projektu vypsala výběrové řízení na pronájem
těchto prostor. Toho jsme se, k našemu překvapení, zúčastnily pouze

my. Bylo ovšem nutné velmi investovat. MČ nemohla tyto prostory
na vlastní náklady opravit, ale slíbila slevu na nájemném, ve kterém
zohlední naši investici. To, že bude
takto zohledněna investice do pronajatých prostor, bylo již domluveno před podpisem smlouvy. Neměly
jsme v úmyslu zainvestovat majetek MČ, můžete mi říct, proč bychom
to proboha měly dělat, a kdo to kdy
udělal?“

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

Co nového chystáme
v suchdolské škole
Určitě jste si všimli, že se naší základní škole v posledních letech daří. Svědčí o tom narůstající počet žáků. Každý rok se otvírají nejméně
tři první třídy a odchází jedna nebo
dvě deváté. Také – a to o vzrůstající
kvalitě hovoří především – se zásadně zpomalil odliv dětí po ukončení
1. stupně. Rodiče naší škole důvěřují, a proto se počet dětí, které odcházejí na osmiletá gymnázia nebo
jiné základní školy, snížil v podstatě
na jednotlivce.
Z tohoto faktu máme všichni radost – tak jsme si naši školu představovali a nová paní ředitelka nám
pomohla naši vizi naplnit. Tento rozkvět má ale samozřejmě i jeden rub.
Kapacita školy se dostává na svou
horní hranici. V minulých letech se
mnoho investovalo do rozšíření počtu učeben i prostoru pro odpolední družinu, nyní je třeba řešit další
naléhavé problémy. Vnitřní prostředí
školy je negativně ovlivňováno hlukem, nedostatečným výkonem zastaralé vzduchotechniky a nevyhovující akustikou chodeb i učeben.
Navíc rostoucí nároky na množství
i kvalitu přípravy jídel vyžadují zásadní modernizaci školní kuchyně.
Tyto naléhavé potřeby si uvědomujeme, a proto jsme požádali hlav-

ní město o účelovou dotaci pro základní školu a získali jsme tak částku
19,8 mil. Kč. Z ní bude ﬁnancován
zejména vznik další kmenové třídy a úpravy vstupů do tříd v 1. patře v nové budově. Budou také
rekonstruovány strojovny vzduchotechniky vč. rekuperace, což přinese kromě zlepšení kvality prostředí
i úsporu tepelné energie. V původní budově by měly být na chodbách
a v učebnách, které využívá i školní

družina, instalovány tlumicí akustické panely. Největším zásahem pak
bude kompletní rekonstrukce kuchyně včetně stavebních úprav. Původní
technologie kuchyně je z roku 1993
a v minulosti byly nahrazovány pouze části v havarijním nebo kapacitně nevyhovujícím stavu. Zbývá také dokončit renovaci oken v průčelí,
na hlavním schodišti a na chodbách
v severní fasádě původní budovy,
uvažuje se i o celkové opravě fasády.
Práce budou prováděny postupně zejména o prázdninách, s maximálním možným ohledem na provoz školy a v závislosti na průběhu
výběrových řízení na dodavatele jednotlivých částí záměru.
Už v minulosti jsme s předstihem
investovali do postupného rozšiřování kapacit mateřských škol, a tak
se nám podařilo zvládnout „babyboom“ s minimálními převisy na rozdíl od jiných městských částí. Doufáme, že plánovanými opatřeními
zvládneme nárůst počtu dětí v ZŠ.
Přejeme vám a vašim dětem, aby
se jim v suchdolských
školách líbilo.

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Ludmila Knappová,
radní pro školství
za SOS
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reakce

Odpověď na interpelaci
z jednání ZMČ Praha-Suchdol dne 26. 1. 2017
k pronájmu prostor v budově radnice:
1. Na jaře roku 2013 se na městskou část obrátily paní Urbanovská a paní Imlaufová s nabídkou
využití prostor pro volnočasové
centrum s širokým záběrem využití
od maminek s dětmi až po seniory,
„ ...prostor pro setkávání, odpočinek a kulturu – nekuřácká kavárna.
Zde by nechyběl dětský koutek, čítárna s knihovnou a denním tiskem, ale i malé pódium pro občasnou hudební, literární, dramatickou
či jinou kulturní produkci. (...) Další
částí projektu byla pravidelná volnočasová činnost prostřednictvím
tvůrčích dílen (workshopů), výstav
a pod...“ Protože takovýto prostor
s podobnou náplní na Suchdole
dlouhodobě chyběl, rozhodla se rada městské části vyhlásit záměr
na pronájem uvedených prostor
s účelem „provozování klubové činnosti pro volnočasové aktivity, práci s dětmi a seniory a nekuřácká kavárna“. Záměr byl zveřejněn
na úřední desce dne 25. dubna.
K záměru se mohl kdokoliv vyjádřit
a přihlásit. O nájem prostor projevilo zájem pouze o.s. Kravál z Roztok, další uchazeči se k tomuto záměru na využití uvolněných prostor
nepřihlásili. Nikdo další se k záměru ani nevyjádřil. Rekonstrukci nebytových prostor hradilo v plném
rozsahu o.s. Kravál, protože městská část neměla v tu dobu volné
prostředky na rekonstrukci. V situaci, kdy se po zahájení nájemního
vztahu ukázalo, že nezbytně nutné
úpravy jsou podstatně rozsáhlejší
oproti předpokládaným (zejm. nová
elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadu, přidání dvou WC, nové podlahy) a došlo ke zhodnocení
majetku, rada městské části souhlasila s tím, že zhodnocení majetku ve výši 297 372 Kč bude kompenzováno sníženým nájemným.
Takovým způsobem by rada postupovala i ve vztahu k jiným nájemcům, kteří by investovali do majet-
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ku městské části a tento majetek
svou investicí trvale zhodnotili.
Pokud jde o to, že již před zveřejněním záměru probíhala komunikace mezi potenciálními zájemci
o pronájem a městskou částí, tak to
je zcela běžné i v jiných případech.
Pokud iniciativa k pronájmu majetku městské části vychází od konkrétního zájemce s konkrétním záměrem a pokud vedení městské
části považuje navrhovaný záměr
za smysluplný, deﬁnují se podmínky pronájmu s ohledem na tento
záměr. To, zda jsou podmínky pro
městskou část výhodné či vhodně
formulované, se ověří právě zveřejněním záměru. Pokud by se na základě zveřejnění záměru objevil zájemce, který by městské části nabídl
výhodnější podmínky nebo přišel
i se zcela odlišným projektem, musela by rada městské části zvážit,
zda původně zamýšlený záměr obstojí právě s ohledem na povinnost
nakládat s majetkem účelně a hospodárně. V daném případě se žádný zájemce neobjevil a dokonce ani
nikdo nevyjádřil nesouhlas s navrhovanou podobou záměru.
2. Výše nájemného byla a je ovlivněna vstupními podmínkami záměru,
které časově i prostorově omezují
možnost standardního komerčního
využití a dále průběžným umořováním investice do majetku MČ. V případě výše nájmu v kavárně jej nelze
srovnávat s komerční nájmy jako
např. v lékárně, výše nájmu byla
předem stanovena městskou částí
s cílem podpory spolkové a klubové činnosti, setkávání občanů a zajištění prostoru pro volnočasové
aktivity. Podpora prospěšných činností formou zvýhodněného nájmu
není v obcích i městských částech
neobvyklá, např. podobné výše
nájmu jsou uplatňovány pro podobné účely i sousední městskou částí Praha 6.
SUCHDOLSKÉ
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3. Uváděný schodek v příjmech
městské části nevznikl, nájemné bylo ve zveřejněném záměru, který byl
přístupný bez omezení všem subjektům, zvažováno a vyhlášeno s ohledem na požadované využití pronajímaného prostoru na podporu
klubové a spolkové činnosti a také
s ohledem na výši nájemného pro
ostatní nájemce. Schodek nevznikl
ani následným snížením nájemného, protože toto snížení pouze kompenzuje zhodnocení majetku městské části investicí ze strany nájemce.
Pokud by nebyla investice kompenzována snížením nájemného, měl
by nájemce při skončení nájmu nárok na ﬁnanční náhradu. Šlo by jen
o jiný způsob, kterým by městská
část cizí investici do svého majetku
kompenzovala.
4. Rozpočet zpracovaný autorizovaným inženýrem byl jako základ
pro stanovení kompenzace použit
z důvodu snahy o objektivní ocenění provedených stavebních prací zhodnocujících budovu dle platného oﬁciálního ceníku stavebních
prací URS a také pro možnost kontroly rozsahu jednotlivých provedených prací.
5. Zhodnocení majetku městské části je řádně uvedeno v majetkové evidenci městské části.
6. V případě pronájmu nebytových
prostor bylo postupováno tak, aby
tyto prostory byly využity pro zajištění činností, které byly a jsou považovány z hlediska městské části v dané době v tomto prostoru
za potřebné, tedy pro spolkovou
a klubovou činnost, setkávání občanů a zajištění prostoru pro volnočasové aktivity. V první řadě byly tyto
prostory opakovaně a logicky nabídnuty za ještě nižší nájemné České poště v zájmu možnosti zkvalitnění jejích služeb a zlepšení zázemí.

ze suchdolské knihovny
Prostory přizpůsobené pro lékárnu
byly od poloviny roku 2012 po dobu 10 měsíců prázdné, bylo zvažováno jejich další využití a kdokoliv
mohl předložit návrh na jejich jakékoliv přijatelné využití. Také záměr
vyhlášený v dubnu 2013 byl zcela otevřený všem zájemcům, každý
se mohl k tomuto záměru přihlásit
a následně jej realizovat. Přestože
byl zveřejněn konkrétně deﬁnova-

ný záměr, mohl se přihlásit i kdokoliv se zcela jiným záměrem a o využití prostoru se spolkem Kravál
na větvi „soutěžit“. Žádné jiné záměry uplatněny nebyly, dokonce
se neobjevil ani žádný nesouhlas
s navrhovaným záměrem nebo jeho
podmínkami.
7. Před vyhlášením záměru ani před
podpisem nájemní smlouvy neby-

la ani nemohla být slíbena sleva
na nájemném, nutnost provedení
úprav investičního charakteru nezbytných pro změnu užívání, které
překročily rámec běžných oprav, byla zjištěna až v průběhu adaptace prostor.
K tomu viz výše v odpovědi k bodu 1.
Petr Hejl, starosta

Z naší knihovny…

Poslední březnový den ukončila Noc
s Andersenem národní kampaň Březen – měsíc čtenářů. Naše knihovna
(stejně jako knihovny na Slovensku,
v Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku,
Itálii, na Novém Zélandu, v Saudské
Arábii, v Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii, Španělsku,
Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku, Bulharsku i Chorvatsku) otevřela i v noci a pozvala děti vybavené
polštářky a spacáky na noční čtení
pohádek. Akce k podpoře dětského čtení proběhla na 1695 místech
nejen v knihovnách, ale i na školách – mateřských, základních, speciálních, středních i vysokých. Mezi
organizátory patří také skauti, pio-

nýři, hasiči, nemocnice, dětské domovy, muzea, divadla i zoo. V pořadí
17. pohádkovou Noc s Andersenem
zažilo 98 655 dětí i dospělých. A jak
to vypadalo u nás? O tom se ani nedá vyprávět, to se musí zažít! Poděkování za spolupráci patří všem
dobrovolníkům Zuzce, Mirce, Romanovi a Báře a všem maminkám, které připravily občerstvení.
Velikonoční čas jsme s dětmi prožili pletením pomlázek a s dospěláky
besedou autorky Martiny Bittnerové
Velikonoční čas v korespondenci Boženy Němcové a Karolíny Světlé.
Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny

Zveme všechny občany Suchdola,
aby se urychleně dostavili pro registraci do místní veřejné knihovny. Garantujeme rozšíření slovní
zásoby a představivosti. Už se nebudete muset rozčilovat, že v televizi zase nic nedávají. A navíc je to
skoro zadarmo:
Ceník služeb a poplatků
kategorie

cena roční
registrace

do 10 let

ZDARMA

10–15 let

20 Kč

studenti a senioři

50 Kč

dospělí

100 Kč

nad 70 let

ZDARMA

www.facebook.com/praha.suchdol
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svých zasedáních 26. 1. 2017
a 11. 4. 2017 kromě jiného:
schválilo
 a) rozpočet městské části Praha-Suchdol na rok 2017: objem
příjmů ve výši 43 468 tis. Kč, ﬁnancování ve výši 7 361 tis. Kč
a objem výdajů ve výši
50 829 tis. Kč
 b) návrh ﬁnančního plánu zdaňované činnosti na rok 2016:
výnosy 9 291 tis. Kč, náklady
2 939 tis. Kč a hospodářský
výsledek 6 352 tis. Kč
 c) návrh závazných ukazatelů
rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha-Suchdol na rok 2016: Základní
škola M. Alše (včetně příspěvku
na provoz jídelny) 4 460 tis. Kč,
Mateřská škola Gagarinova
1 540 tis. Kč a Mateřská škola
K Roztokům 770 tis. Kč.
vzalo na vědomí informaci o předložených projektech v rámci participativního rozpočtu MČ Praha-Suchdol Žijeme zde spolu – náš rozpočet
a schválilo principy hlasování.
schválilo účetní závěrku městské
části Praha-Suchdol za rok 2016.
schválilo na základě předložených
podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech členů
a aktivitách pro veřejnost poskytnutí následujících peněžitých darů
na podporu práce s mládeží tělo-

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních
od 25. ledna 2017 do 19. dubna 2017 projednala mimo jiné následující body:
uložila vedoucímu OHSOM v termínu do 28. 2. 2017 předložit radě
návrh zadání rozsahu rekonstrukce
a úprav silnoproudých i slaboproudých rozvodů v bytovém domě Stehlíkova 928-930 v suterénu a společných prostorech, do 30. 6. 2017
provést výběr zpracovatele a zajistit vlastní vyhotovení dokumentace
pro realizaci prací.
vzala na vědomí, že na stanovišti
kontejnerů v Suchdolské ulici byl umístěn barel na sběr použitých potravinářských olejů a tuků, které bude odebírat společnost Viking group, s. r. o.
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výchovným organizacím působícím
na území městské části Praha-Suchdol v celkové hodnotě 500 000 Kč:
 Tělovýchovná jednota Slavoj
Suchdol, z. s. dar ve výši
355 400 Kč,
 Tělovýchovná jednota Sokol
Suchdol-Sedlec dar ve výši
68 100 Kč,
 EWTO Česká republika, z. s.
dar ve výši 17 800 Kč,
 SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol dar
ve výši 58 700 Kč.
schválilo
 a) přijetí účelové investiční
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33 933,45 tis. Kč
na akci TV Suchdol „Splašková
kanalizace – Budovec III“ – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2016,
 b) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 250 tis. Kč na akci Sad
čestných občanů U Kapličky –
ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2016,

c) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 3 620,22 tis. Kč na akci
Revitalizace vodoteče Keltů –
ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly

poskytnuty z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2016,
 d) přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 350 tis. Kč na akci Rekonstrukce stromořadí K Horoměřicům – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků,
které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016,
 e) přijetí účelové investiční dotace
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 19 800 tis. Kč na akci ZŠ
Mikoláše Alše – rozšíření kapacit
II. etapa a modernizace (rozšíření a modernizace výukových
prostor, rekonstrukce /zvýšení
kapacity/ kuchyně, rekonstrukce
vzduchotechniky + rekuperace –
snížení tep. ztrát, snížení akust.
zátěže v ZŠ, dokončení rekonstrukce oken pův. budovy a obnova fasády pův. budovy)
schválilo realizaci akce „ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace“ s využitím dotace hlavního města Prahy ve výši
19 800 tis. Kč. Akce zahrnuje zejména rekonstrukci školní kuchyně,
vzduchotechniky včetně rekuperace,
úpravy vnitřních prostor, opravu
oken a akustická opatření v budově.
schválilo poskytnutí daru Domovu sv. Karla Boromejského (IČ:
65400143) ve výši 100 000 Kč
za účelem zajištění možnosti využití lůžek LDN, zdravotně-sociálních
a odlehčovacích služeb občany MČ.

na základě doporučení KÚRI schválila žádost o zpracování územní studie pro oblast Starého Suchdola
na OÚR MHMP.
poděkovala Sboru dobrovolných
hasičů v Praze-Suchdole za údržbu
ledové plochy na hřišti u ZŠ v průběhu celého měsíce ledna.
k navrhovanému nařízení č. 7/2016
Sb. hl. m. Prahy o vymezení oblastí,
ve kterých lze místní komunikace užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy má následující připomínku: Rada požaduje při zavádění
parkovacích zón na území HMP jednotný a nediskriminační přístup vůči
všem Pražanům. Považuje za vhodné,
aby byla pro Pražany zavedena jednotná parkovací karta pro celé území
hlavního města Prahy. Každý občan

hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech městských částí, v nichž
budou parkovací zóny zavedeny.
schválila žádost na Úřad práce ČR
o organizování veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb. v platném znění, zákona o hmotné nouzi.
na základě posouzení tří nabídek
vybrala pro administraci výběrového
řízení na nákup elektromobilu a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace (SFŽP) až do závěrečného vyhodnocení společnost
ISES s. r. o., IČ 64583988 za celkovou cenu 33 000 Kč bez DPH.
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. SML 187/2016 na akci „Revitalizace vodoteče Keltů“ se spo-
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z radnice
lečností AMIKA FIRST, s. r. o.,
IČ: 24219169, kterým se předmět
díla zužuje z důvodu změn požadovaných OOP MHMP a odsouhlasených rozhodnutím OCP MHMP, dle
změnového listu ZL1 se cena snižuje o 1 839 209 Kč bez DPH; předmět
díla a cena se dále mění o vícepráci
– zbourání staticky narušené opěrné zdi a její nahrazení zdí gabionovou, dle změnového listu ZL2 je cena
469 968 Kč bez DPH. Celková cena
díla dle dodatku č. 1 je 2 401 864 Kč
bez DPH.
souhlasila s opakováním žádosti na odbor technické vybavenosti
MHMP a nového správce veřejného
osvětlení společnost Trade Centre Praha, a. s. o doplnění a rozšíření veřejného osvětlení v následujících ulicích
na území Suchdola: K Horoměřicům,
mezi ulicemi K Transformátoru a Kosova, Stehlíkova – chodník u dětského
hřiště, Na Mírách, chodníky v prostoru mezi ulicí U Kruhovky a Kamýcká,
chodník podél Kamýcké, ulice Spálený
mlýn, nasvětlení přechodů v okolí základní školy. Rada dále bere na vědomí prodlení s odstraňováním poruch
veřejného osvětlení i přes opakované
urgence ze strany MČ.
souhlasila s koupí zásahové lodi
WHALY 435 R Profesional a jako dodavatele vybírá společnost f.a.s yachting s. r. o., Wolkerova 35/1 160 00
Praha 6, IČ: 62578928, která podala nevýhodnější nabídku. Cena ve výši 98 743 Kč včetně DPH bude uhrazena z rozpočtové kapitoly požární
ochrana.
na základě doporučení KÚRI nesouhlasila s návrhem uspořádání terminálu a P&R na Výhledech a požaduje zpracování urbanistické studie
včetně začlenění prodejny s plochou
do 1500 m2. Rada požaduje vedení
tramvajové trasy ve stopě navržené
ve studii EPTA. V lokalitě Nový Sedlec
rada preferuje zástavbu dle studie
zpracovanou ak. arch. Turkem a trvá
na zástavbě jednotlivými domy nebo
otevřenými domovními bloky, které
respektují konﬁguraci terénu, a požaduje z důvodu hlukové zátěže přemístit nebo zastřešit střelnici.
schválila podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy
na realizaci projektů v následujících
sociálních oblastech: Podpora pro-

jektů v procesu plánování sociálních služeb v městské části: Projekt:
Získáváme informace a informujeme (dotace 50 000 Kč, celkové náklady 57 500 Kč); Podpora projektů
v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v městské části: Projekt: Zpátky do aktivního života (dotace 100 000 Kč, celkové náklady
115 000 Kč); Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území
městské části: Projekt: Mapování přístupnosti a bezbariérovosti MČ Praha-Suchdol (dotace 50 000 Kč, celkové náklady 57 500 Kč).
schválila podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy
21 na projekt Zdravý podzim s celkovými náklady na realizaci projektu
ve výši 226 500 Kč a výší požadované dotace 220 500 Kč.
s ohledem na zvýšené množství
tříděného odpadu a přeplňování kontejnerů uložila Ing. Novotnému neprodleně zajistit dle potřeby zvýšení četnosti odvozu tříděného odpadu
(hliníkové obaly, plasty, papír) na vybraných stanovištích, zejména zajistit páteční odvoz plastů a papíru a zvýšení četnosti odvozu skla
na stanovištích v Suchdolské ulici.
V souvislosti se zvýšeným nepořádkem v okolí některých stanovišť ukládá OHSOM zajistit pravidelnou kontrolu stanovišť a prověřit možnost
opětovné instalace kamerového systému v okolí stanoviště kontejnerů
a komunitní zahrady. Rada současně děkuje pracovníkům úklidové čety za obtížný úklid okolí stanovišť,
který je komplikován nezodpovědným odkládáním komunálního odpadu do okolí kontejnerů. Rada dále
požaduje zvýšený dohled nad znečišťováním veřejně přístupných ploch
ze strany městské policie.
vzala na vědomí, že usnesením
Rady hl. m. Prahy č. 603 ze dne
22. 3. 2016 byla schválena podpora
městským částem hl. m. Prahy, které realizují výdaje prostřednictvím
participativního rozpočtování. O poskytnutí dotací na výdaje uskutečněné touto formou v letošním roce mohou městské části požádat v rámci
ﬁnančního vypořádání s rozpočtem
HMP za rok 2017.

vzala na vědomí, že probíhá projednávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rozšíření parkoviště u prodejny LIDL,
včetně zřízení autobusové zastávky pravidelných příměstských autobusových linek, s návrhem řešení
souhlasí ROPID. Rada požaduje, aby
zde po dokončení stavby organizátor dopravy ROPID zajistil zastávku
linky 359.
schválila podání žádosti městské
části Praha-Suchdol na Úřad práce
ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání pro 2 osoby na pozici
uklízeč veřejných prostranství (CZ-ISC 93131) na období 1. 7. 2017
až 30. 6. 2018. Zaměstnanci budou
v rámci veřejně prospěšných prací
provádět údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov
a komunikací, další obdobné práce
ve prospěch městské části.
souhlasila s podáním podnětu Ministerstvu životního prostředí na přezkoumání rozhodnutí o prodloužení
platnosti stanoviska k záměru Paralelní RWY 6R/24L, letiště Praha-Ruzyně, (kód záměru MZP090) pod č. j.
50446/ENV/16 dne 27. ledna 2017.
Důvodem podání podnětu je významná změna záměru, která předpokládá
zrušení dráhy 13/31 spojené s navýšením leteckého provozu nad Suchdolem oproti stavu v dokumentaci
EIA z roku 2011. Rada městské části nebyla s touto jednostrannou změnou záměru ze strany oznamovatele
seznámena, neměla možnost se k navrhovaným změnám vyjádřit, a proto považuje za vhodné seznámit MŽP
s konkrétními výhradami MČ ke změně záměru a současně požádat o přezkum vydaného rozhodnutí.
vzala na vědomí informaci o přístroji pro seniory SOS Asistent, který byl dne 18. dubna v rámci setkání
Žijeme zde spolu – Naši senioři představen a byly prodiskutovány jeho
možnosti využití.
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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z radnice

FOTO: 3x TOMÁŠ MOUDRÝ

Vítání občánků

Starosta městské části Praha-Suchdol v sobotu 8. dubna 2017 přivítal
nové suchdolské občánky. K jarnímu
vítání se dostavilo celkem 24 občánků – třináct chlapců a jedenáct děvčat. V náručí svých rodičů a v doprovodu sourozenců nebo dalších členů
rodiny si užili svůj společenský zážitek. Zvesela je přivítali o něco starší předškoláci z oddělení Soviček Mateřské školy K Roztokům, kteří všem
pro radost zazpívali a zarecitova-
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li krásné pásmo. Přejeme novým suchdolským občánkům mnoho zdraví
a radosti se svými nejbližšími.

SUCHDOLSKÉ
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Podzimní vítání občánků se uskuteční v sobotu 21. října 2017. Prosíme rodiče dětí s trvalým bydlištěm
v naší městské části, aby se přihlásili k podzimnímu vítání. Stačí nám
zaslat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt na zákonného zástupce
na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz
nebo zavolat na tel.: 222 361 419.
-red-

z radnice

Poděkování za jarní
obnovy a úklidy
V sobotu 8. dubna 2017 proběhl úklid Suchdola v rámci
akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Utvořili jsme několik skupin, které se společně věnovaly renovaci a úklidu veřejných míst na Suchdole. Vysadilo se deset stromů
do stromořadí při polní cestě do Horoměřic, které se z loňska neujaly, nebo byly poškozené. Vysbíral se nashromážděný odpad u remízku za posedem u této cesty. Další
stanoviště byla Komunitní zahrada, kde se během dne prostřídalo několik rodin a dobrovolníků. Dokonce k nám přijeli i pomocníci ze Žižkova, kteří se přišli naší zahradou inspirovat, jelikož plánují i ve svém okolí vybudovat příjemné
místo pro zahradničení i setkávání lidí. Maminky s dětmi
sbíraly a třídily odpadky, plely záhonky, zvelebily pocitový
chodníček. Pánové se pustili do náročnějších prací – připravili dva nové vyvýšené záhonky pro zahrádkaření našich
nejmenších dětí i školáků, zpevnili a vyčistili hráz jezírka,
opravili rozbitá prkna u toalety či rozváželi štěpku na nejvíce vytížená místa, aby nebylo bláto. Společně jsme pak
poobědvali a opekli chutné buřty. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a nálepkou pro nejlepší sběrače a pomocníky.
Další skupinky sbíraly odpadky v lesoparku Na Rybářce a v dalších lokalitách nebo zkrášlovaly květinami ulici
Do Vrchu, kde vznikají krásné předzahrádky.

Akce se zúčastnilo přes 40 dospělých a 25 dětí. Sesbíralo se a vytřídilo kolem dvou tun odpadu. Je to méně
než v loňském roce, což možná svědčí o tom, že se hojně využívá naše stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici
a naše technická četa poctivě denně uklízí odpadky z veřejného prostranství.
Zkrátka se během jednodenní akce udělala spousta
práce a je potřeba všem, kteří se zapojili a přiložili ruku
k dílu, moc poděkovat. Učinili jste Suchdol ještě krásnější.
-red-

Pozvání na výstavu
olejomaleb
si vás dovoluje pozvat na výstavu

Ing. arch.

IVETA

KOHELOVÁ
olejomalby
krajinných
a mořských
motivů,
městského
prostředí
i ﬁgur
Iveta Kohelová, Salzburg, olej na plátně

Od 1. do 21. června představí v Alšově kabinetu svoji tvorbu Ing. arch. Iveta Kohelová, která se malbě (olej na plátně), věnuje
již od dob svých studií na ČVUT. Její malby se vyznačují stavebností
a smyslem pro architektonický detail. V nedávném období se zabývala prostorem galerie a vzájemným
působením obrazů. Tematika sportu a postav v pohybu je její oblíbené
téma. Kromě klasických krajinných
motivů se začleněním venkovských
stavení do krajiny tvoří samostatnou kapitolu její tvorby městské veduty, někdy inspirované i zážitky
z cest. Motivy pro své obrazy často
nachází na krajinářských plenérech,
kterých se pravidelně účastní – Klenová, Bezděkov, Křivoklát, Suchdol,
Hostivice, Hrazany, Zákolany, Sázava. Zdá se, že právě v nich se dokázala před čistě přírodními moti-

Alšův kabinet suchdolské radnice
Suchdolské nám. 734/3
(spojení: metro Dejvická, bus
107 a 147, zastávka Internacionální)

od 1. června do 21. června 2017

Otevřeno v pracovní době úřadu MČ: po, st 8.00–17.30 hod. út, čt 7.00–15.30 hod. pá 7.00–13.30 hod.nebo po domluvě.
Na tuto výstavu bude navazovat společná výstava volného sdružení malířů Iveta Kohelová, 8aT]P3da\P]^eÇ;X[ZP:aÇ[^eÇP7P]P<Ç^eÇ

vy stromů a vodních hladin nejvíce
uvolnit a dát naplno vyznít osobnímu rukopisu a čisté barvě. Série obrazů s tematikou moře a jeho

energie je její zatím poslední prací.
Iveta Kohelová je členkou Unie výtvarných umělců – Středočeské sekce, se kterou každoročně vystavuje v Rabasově galerii v Rakovníku,
v Berouně a v Kolíně.
Na výstavu Ivety Kohelové navazuje skupinová výstava malířek Lilky
Králové, Ireny Durmanové a Hanky
Mášové, které se dlouhodobě zabývají společnou plenérovou i ateliérovou
malbou. Zde pod vedením akademického malíře Filipa Kudrnáče dále rozvíjejí své barevné vyjadřování v duchu klasické české krajinomalby.
Společnou výstavu Obrazy ze Suchdola a okolí od těchto autorů zahájíme vernisáží ve čtvrtek 22. června od 17 hodin v Alšově kabinetu
suchdolské radnice. Výstava potrvá
do 18. srpna 2017.

www.facebook.com/praha.suchdol

-red-
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suchdolští hasi či

Strach nanečisto
kouře a nástrah. 35 minut. Zatraceně málo.
Když se před měsícem přihlásil
na toto cvičení s dýchací technikou,
mělo celkem jednoduché zadání: co
nejrychleji projít dvoupatrovým sklepením, najít ﬁgurínu a dotáhnout ji
k východu.
Skutečnost je teď však poněkud dobrodružnější. První, co při
vstupu dovnitř nečekal, byl teplotní šok. Vlivem několika ohnisek požáru je tu místy i 500 °C. Orosilo
se mu plastové hledí ochranné helmy. Čím rychleji dýchá, tím rychleji mu ubývá vzduch a drahocenné
minuty. Obezřetně prochází prvním
patrem a snaží se neztratit parťáka
z dosahu. Letmo mrkne na číselný
budík ukazující stav vzduchu v bombě. 50 %. Cože? COŽE? Cítí, že se mu
v zátylku usadila lehká panika. Ješ-

A je to tady, prolétne mu hlavou,
když si nasazuje těžkou hasičskou
helmu. To známé píchnutí vlevo pod
žebry je výmluvné. Strach. Každý ho
má, ale ne každý si to umí přiznat.
Rozhodně ne ON a ne v TUTO chvíli.
Snad už posté překontroluje zásobu vzduchu v bombě na zádech. Plná
mu vystačí na cca 35 minut v zátěži.
Vysílačka upevněná u prsou zapraská. „Za pět minut jdeme na to, kluci. První dva se připraví u vchodu.“
Pod těžkým kabátem se mu rozběhne stádo koní. Upevňuje si rukavice kolem zápěstí a snaží se tak zamaskovat zneklidňující třes rukou.
Zavře oči. „Je to jen cvičení, tak už
se vzpamatuj,“ hecuje se v duchu.
„Jedem kluci, pojďte,“ slyší velitele.
Otevře oči, otočí kohout vzduchové
lahve na maximum a odhodlaně vykročí do černého podzemí plného

tě ani nenašli tu slibovanou ﬁgurínu. Viditelnost je asi 30 centimetrů. Ztratit parťáka z dosahu rovná
se ohrožení života. Zbývá 30 % vzduchu, což je něco málo přes deset minut života. Pravým kolenem narazil
na cosi měkkého. Zařve na parťáka.
Společně táhnou padesátikilovou ﬁgurínu směrem, kde tuší východ.
Světelný kužel z velitelovy svítilny
mu připadá jako světlo na konci příslovečného tunelu. Východ. Jo!
„Paráda, kluci!“
Odhodí helmu a dejchák a padne na kolena. Snaží se popadnout
dech. Úleva, únava a vyčerpání. Ale
také hrdost a pocit překonání sebe
sama. I při zásahu „nanečisto“ se cítil být hrdinou. A to bez strachu nelze. A tohle poznání z něj dělá to,
čím je. Hasič.
Pavla Bradáčová

Hasičský odstavec
Suchdolští hasiči mají za sebou náročný, ale velice přínosný výcvik s dýchací technikou. Cvičení, které se uskutečnilo v podzemních prostorách na Palpostu, se zúčastnily i jednotky dobrovolných hasičů z Lysolaj, Nebušic
a Svojšovic a profesionální hasiči z Petřin. Při tomto poměrně věrohodném cvičení hasiči otestovali své schopnosti rychle se zorientovat a správně se rozhodovat
ve stresové situaci. Atmosféra reálného zásahu byla
umocněna tmou, ohněm, silným zakouřením prostoru
a vědomím, že když se ztratíte, máte jen omezený čas
na to dostat se ven i se zachraňovanou osobou.
Kluky čekalo další cvičení na řešení krizových situací při používání dýchací techniky v rámci dvanáctihodinové stáže na hasičské stanici Petřiny. V průběhu
této stáže vyjížděli k případu nouzového otevření bytu, k požáru digestoře a k urgentnímu otevření auta
se dvěma malými dětmi uvnitř.
Suchdolští hasiči během února a března vyjížděli ke třem případům úniku pohonných hmot na Suchdole, k požáru odpadkového koše a k požáru v Roztokách. V rámci suchdolských akcí jsme mohli naše
hasiče spatřit například na Masopustu nebo v Komunitní zahradě při jarním úklidu.
Mladí hasiči nás v únoru zodpovědně reprezentovali na Zimním poháru v uzlování. V současné době poctivě trénují mimo jiné na soutěže v požárních útocích
a štafetách.
V únoru se konala Výroční valná hromada sboru
za přítomnosti starosty Ing. Petra Hejla. Zde byla mimo jiné předána ocenění aktivním členům sboru.
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Začátkem června se v Litoměřicích konají tradiční
Hasičské slavnosti, na nichž bude mít i Suchdol své zástupce z řad hasičského sboru.
Na závěr jedna nemilá poznámka ohledně letošního Dne s hasiči. Tyto oblíbené oslavy Dne dětí se letos
s největší pravděpodobností na Suchdole konat nebudou. Důvodem je výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcká, která výrazně ovlivní provoz na Suchdolském náměstí, kde se Den s hasiči tradičně odehrává.
Příští rok si to vynahradíme dvojnásob.
Pavla Bradáčová
LISTY
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mohlo by Vás zajímat

Zážitkové pátky v Rybičce

Mateřský klub Rybička, jehož zřizovatelem je sbor Církve adventistů
sedmého dne v Praze 6 - Sedlci, působí v letošním roce v prostorách
suchdolské radnice. Jsme moc rádi, že nám Úřad MČ Praha-Suchdol
vyšel vstříc a poskytuje nám velkou
zasedací místnost pro pravidelné
i občasné aktivity. Mateřský klub Rybička se schází každý den od pondělí
do čtvrtka na dopoledních kroužcích.
Děti zde se svými rodiči zpívají, poslouchají pohádky, zapojují se do různých pohybových a výtvarných aktivit. Těchto dopoledních kroužků
se účastní hlavně malé děti ve věku
od necelého jednoho roku do tří let.
Program se jim zcela přizpůsobuje.
Od března letošního roku jsme
do programu Rybičky zařadili novou
aktivitu – tzv. Zážitkové pátky. Ukázalo se totiž, že rodiče s malými dětmi by přivítali společnou vycházku,
výlet, přednášku či kreativní dílnu
– prostě akci, která by obohatila jejich denní program, sešli by se při ní
se svými kamarády a sousedy a užili
si něco se svými dětmi.
Zážitkové pátky dostaly svůj název podle Zážitkového týdne – příměstského tábora, který tradičně
pořádá MK Rybička v letních měsících pro rodiče s malými dětmi. Cílem Zážitkových pátků je rozvíjení
vztahů v rodinách a posilování komunitní pospolitosti. Při společných
akcích děti poznávají své rodiče
„z jiné stránky“. Sejdou se na nich

obyvatelé z blízkého okolí – většinou ze Suchdola, Sedlce, Podbaby
a Roztok. Chtěli bychom tuto aktivitu naplnit společnými vycházkami,
návštěvami muzeí a výstav, sportovními aktivitami, přednáškami, rukodělnými dílnami apod.
Dosud se uskutečnily čtyři Zážitkové pátky. 3. března 2017 jsme
se s dětmi vydali do Pokusné stáje
České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Čekalo nás tam překvapení v podobě čerstvě narozených
mláďat – jehňat a kůzlat, hospodářská zvířata ustájená venku a vnitřní
expozice, v níž nechybí ani exotická
zvířata v akváriích a teráriích. O zvířatech nám vyprávěla průvodkyně
z Pokusné stáje. Měli jsme radost, že
se nás sešlo hodně – celkem 28 rodin s dětmi.

V pátek 24. března 2017 jsme
se sešli v Rybičce na scrapbookovém dopoledni. Scrapbooking je výtvarná metoda, kterou se z fotograﬁí, barevných papírů a různých
ozdob vytvářejí koláže v podobě obrázků na zeď či do alba, zápisníků
z cest apod. Na dílnu přišly sice jen
dvě maminky, ale oběma se výtvarná technika líbila. Jejich děti byly
nadšené, že mají celou hernu a „hlídací tetu“ jen pro sebe.
V pátek 31. března 2017 jsme
v rámci Zážitkových pátků přivítali
19 dětí z Mateřské školy Havlíčkova
z Roztok u Prahy. Lektorky z Rybičky pro ně připravily předvelikonoční program. Zpívali jsme s kytarou,
tancovali na známé písničky, hodně
legrace jsme si užili s padákem. Dětem se moc líbila pohádka Jak pejsek
s kočičkou pekli dort. Při výtvarce si
děti vyrobily otvírací vajíčko s kuřátkem – malou velikonoční dekoraci.
Zatím poslední akcí byly Závody
na odrážedlech a šlapacích strojích
7. dubna 2017. Sešli jsme se na hřišti Na Rybářce v nevlídném aprílovém počasí. Ale to neodradilo
třináct malých závodníků od urputného závodění. Maminky je aktivně
povzbuzovaly a fotografovaly. Nakonec všechny děti dostaly diplomy
a zasloužené odměny.
O všech připravovaných akcích –
na něž jste srdečně zváni – informujeme veřejnost na blogu MK Rybička
a také v Suchdolské mozaice.

www.facebook.com/praha.suchdol

Jitka Michalcová
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A máme
zapsáno!
A že to letos byl pořádně dlouhý zástup dětí a rodičů. Přišli medvědi, lišky, koťátka i sovičky. Ale nebojte se,
z naší školy se nestala zoologická zahrada. To jsou jen názvy tříd, odkud
budoucí školáci přišli.
A nejen odtud. Navštívili nás i rodiče s dětmi z Únětic, Horoměřic a z různých částí Prahy 6. Častokrát to bylo
setkání se známými tvářemi, ale poznali jsme také plno nových dětí a rodičů. Po oba dny panovala pozitivní
atmosféra. Věříme, že obavy z neznámého byly rozptýleny a převládá chuť
nasadit si tašku na záda a vyrazit!
Milí rodiče, děkujeme za důvěru,
kterou projevujete zájmem o naši školu, a vám, budoucím školákům, přejeme krásné poslední týdny ve školce.
Užijte si je a my se těšíme na společné setkání na Pikniku za školou
ve středu 21. června.
Olga Vítková,
ZŠ Mikoláše Alše

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol

ˇ
VÁS ZVE NA TRADICNÍ

PIKNIK
ZA ŠKOLOU
˘
vE STREDU

21.6.
2017

od 16.30 do 22.00

:PROGRAM:

ˇ
ˇ ˚
budoucích prvnáku
• Privítání
• Vystoupení školního sboru MIKEŠ
˚ˇ
ˇ
a ucitelského
sboru RUZOVÉ
BRÝLE
• Výstava prací žáku˚ 2. stupneˇ
s devátáky
ˇ
´
• Rozloucení
• Diskotéka
ˇ
• Odpoledne plné her a dalších prekvapení

ˇASÍ
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POC

Projekt
„Na hodinu učitelem“
Jaké to je být alespoň na jednu vyučovací hodinu učitelem, to si mohli vyzkoušet
žáci 2. stupně ZŠ Mikoláše Alše během
projektu „Na hodinu učitelem“. Jejich žáky se stali mladší kamarádi z 1. stupně.
Projekt odstartoval ve středu 8. března
úvodními schůzkami žáků s učiteli, kteří vedli jednotlivé projekty. Ve středu
15. 3. probíhal projekt napříč předměty a napříč ročníky 2. stupně. Ve čtvrtek
16. března pak vyvrcholil první a druhou
vyučovací hodinu ve třídách 1. stupně.
Naše nové pedagogické posily předaly mladším žákům naší školy to nejlepší
z toho, co se společně naučily. Více informací o projektu najdete na našich internetových stránkách www.zssuchdol.cz.
Šárka Ábelová, ZŠ Mikoláše Alše
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Hlavně tu „bezinfekčnost“!

Hlavně nezapomeňte na „bezinfekčnost“! Noční můra všech rodičů, ale
i učitelů. Bez tohoto kusu papíru totiž vaše ratolest nesmí opustit své
bydliště, tedy v případě, že se chce
rozjet vstříc novým zážitkům ve škole v přírodě. Bez tohoto dokumentu
o rozměru A5 totiž nemůže pustit
pedagog žáka do autobusu směřujícího tamtéž. Zdaleka to ale není jediný dokument, který učitel sleduje
a veze s sebou pro případ kontroly.
Příprava na takovou školu v přírodě totiž leckdy začíná velmi dlouho
před tím, než autobus zabrzdí před
školou a je připraven naložit účastníky zájezdu. Není výjimkou, že už
rok před školou v přírodě učitel vybírá lokalitu, ze schopných kolegů
vybere ty nejschopnější a sestaví
svůj organizační „dream team“. Následně roztočí kola komunikační mašinerie s provozovatelem objektu,
místní hygienickou stanicí, místním
pediatrem, dopravcem, ale i místními dopravci (to když se v rámci
školy v přírodě ještě rozhodne jet
na další výlet), a to všechno neustále konzultuje s vedením školy. Ti
všichni o tom, že vaše dítko někam

pojede, musí vědět. Dále už pak jen
zapojí svou bezbřehou fantazii, vymyslí koncept školy v přírodě a program každého dne, a to nejlépe
ve variantě suché (slunečno), variantě mokré (deštivo) a variantě pro mimořádné případy! Pak už nezbývá,
než se dát do realizace. To znamená
vše, co si učitel navymýšlel, nakoupit, vytisknout, nakopírovat, nastříhat, zalaminovat, zkompletovat a zabalit do krabic. Třešinkou na dortu
bývá třídní schůzka, na níž učitel rodiče seznámí se všemi svými záměry, a to včetně seznamu věcí povinných a věcí doporučených, ale také
věcí nedoporučených ani omylem.
Dále pak rodičům nezapomene předat kupu tiskopisů, které mají vyplnit a odevzdat.
Vlastně až tím posledním bodem celé anabáze je odjezd na školu v přírodě. Děti i kufry jsou naloženy v autobusu, slzící rodiče venku
mávají, dveře vozidla jsou již neprodyšně uzavřeny. Na učitele čeká několikadenní role maminky nebo tatínka pro nepatrně větší počet dětí,
než má on sám doma. Dnem i nocí,
za slunce i v dešti, ve zdraví i v pří-

padné nemoci, v pohodě i ve chvílích stýskání. A učitel bohužel ví,
že tam doma, na druhé straně naší „školněpřírodní“ autobusové trasy se každoročně najde pár jedinců
tvrdících, že „ty učitelky si zase odjely na dovolenou“. Ne, „ty učitelky“
odjely pracovat. Nutno však říci, že
dobrovolně a rády. Fakt, že se na děti týden usmívají, pokoušejí se o různé legrácky, zajímavý program, zajistit dobrou stravu, světlo, teplo,
pohlazení, pofoukání bolístek a současně i děti něco nového naučit, je
třeba brát jako důkaz lásky k jejich
profesi. Profesi, která není běžným
povoláním „od 6.00 do 14.00“, ale
skutečným posláním.
Zbývá už jen jediné – popřát všem
dětem i učitelům šťastný návrat
ze škol a školek v přírodě. A hlavně
nezapomeňte na „bezinfekčnost“!

www.praha-suchdol.cz
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Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše
P.S. Osobně mám jako pedagog velké štěstí; rodiny mých žáků si vše
výše popsané uvědomují, přijímají
a oceňují. Patří jim za to velký dík.

ze suchdolských škol

Zelená grantům,
poděkování radnici
Suchdolská radnice vypisuje každý
rok grantové řízení pro neziskové organizace a pro školská zařízení. Jako každý rok jsme i letos byli aktivní a podali jsme žádost o pět grantů.
Máme radost, že grantová komise naše žádosti podpořila.
Vedle projektů, které podáváme
opakovaně: Plavu, plaveš, plaveme
(rozvoj plaveckých dovedností nejstarších dětí) a Keramika pro všechny
(práce s hlínou a hrnčířským kruhem
i pro ty nejmenší), jsme letos podali žádost o nový grant s názvem Procházky Prahou pro zvídavé Pražánky.
Chceme nenásilným a zajímavým
způsobem seznámit naše nejstarší „Sovičky“ s místem, kde žijeme
– s Prahou. Běžné metody a formy,
které při vzdělávání dětí využijeme
(prohlížení a četba knih, promítnutí leteckých záběrů Prahy či zﬁlmovaných pražských pověstí a příběhů),
doplníme zajímavou nabídkou služeb
profesionální průvodkyně, která hravou formou (ilustrace, hádanky, nenáročné úkoly) děti seznámí s historií
a památkami Prahy. Témata procházek jsou následující: Do světa pověstí
a legend s kněžnou Libuší (Vyšehrad);
Kdopak to kouká z okýnek orloje (Staroměstské náměstí a okolí); Rejdiště
strašidel v uličkách chudých (Betlémské náměstí); Výprava za golemem
(Židovské město); Co vyprávěly sochy na Karlově mostě (Karlův most);
Pohádkový ostrov (Kampa); Za zvukem loretánských zvonků (Nový Svět
a Hradčany); Cesta za pokladem českých králů (Pražský hrad).
Putování po Praze bude probíhat
v průběhu celého příštího školního
roku a slibujeme si od něho, že vedle
ucelenějšího povědomí o krásách
a zajímavostech Prahy si děti uvědomí úsilí, jaké museli naši předkové
při vytváření těchto klenotů vynaložit a také naši povinnost o ně pečovat, a zachovat tak dalším generacím.
Budeme po pražské dlažbě kráčet
od poznání k uvědomění a ocenění.
Na konci školního roku děti dostanou publikaci Hravá Praha. Jde o zábavného průvodce pro děti a rodiče,
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z něhož se dozvědí další zajímavosti o nejkrásnějších pražských památkách a splní zábavné úkoly, hádanky
a rébusy, za které získají odměnu
ve formě samolepek s motivy památek. Věříme, že průvodce ocení i rodiče, neboť mohou v podobných aktivitách s dětmi pokračovat
i v dalších letech.
A v neposlední řadě využijeme nabídku neobvyklého divadelního představení s loutkami Pavla Vangeli Praha – zakleté město. Pavel Vangeli,
loutkář a herec, přibližuje svým příběhem s loutkami magickou, starobylou atmosféru Prahy. Jeho nevšední
představení znají děti po celém světě.

Chytrá ptačí budka aneb naši ptačí přátelé on-line je název dalšího projektu, na jehož realizaci se moc těšíme. Naše mateřská škola se nachází
přímo v náruči Roztockého lesa, a tak
pozorování ptáčků nejen v lese, ale
i na stromech na naší zahradě, na krmítkách a na pítku patří mezi naše každodenní kratochvíle. A proč je
budka chytrá? Protože má zabudovanou kameru s mikrofonem na denní
a noční pozorování i naslouchání. Budeme tedy moci sledovat ptačí aktivity, které jsou našim očím běžně skryty a u kterých bychom ptáčky našimi
hlasy rušili – při hnízdění, krmení
a vyvádění mláďat. Budka bude umístěna na velkém ořechu na naší zahradě a my budeme „naše suchdolská“
ptáčata sledovat on-line ve školce
na velkém promítacím plátně. Pokud
se připojíte na náš web, budete moci i vy (na konci jara) pozorovat, jak
SUCHDOLSKÉ
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si sýkorka, rehek, vrabec či rorýs svůj
nový domeček užívají. Naším záměrem je, aby prostřednictvím realizace tohoto mnohaletého projektu děti
citlivě vnímaly křehkost a krásu vzniku nového života a uvědomily si odpovědnost člověka za ochranu a péči
o životní prostředí.
Poznejme sebe, abychom pochopili druhé je poslední grant, který nebyl
radnicí sice ﬁnančně podpořen (nenaplňuje doslova podmínky grantového řízení, které je určeno dětem), ale
grantová komise jej označila za „chvályhodný“ s doporučením, aby školka
využila svých vlastních zdrojů. A to
my také uděláme.
Tento grant vznikl na základě žádosti některých našich rodičů a jde
o cyklus (zatím) pěti seminářů pro
rodičovskou veřejnost (nejen z naší
MŠ), ale i pro pedagogy. Přednášející
terapeutka Ladislava Fricová se bude
z pohledu metody one brain (kineziologie) věnovat těmto tématům: Rysy
dětí a jejich vliv na chování (jak pracuje mozek dítěte a jak mozek dospělého, jak se projevují typické rysy dětí
v jejich chování); Rozdílnost v rysech
= rozdílnost reakcí (jak nepatrné odlišnosti ve vzhledu vyvolávají veliké
reakce v různých situacích); Rodinný
kruh (vliv pořadí narození dětí v rodině na jejich postavení v rodinném
kruhu a úkol, který s sebou pořadí
přináší – tzv. „popis práce“); Mýty
ve výchově (přenášení psychologických vzorců do výchovy, širší rodina,
rodičovské desatero); Komunikace
(možnosti a způsoby funkční komunikace). Pokud budou mít rodiče zájem o další témata, bude program seminářů rozšířen.
Protože je pro většinu z nás rodina jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí, domníváme se, že nahlédnutím do svých „třináctých komnat“
a pochopením a přijetím sebe sama
budeme lépe vládnout svým vlast-

ze suchdolských škol
ním životům a prohloubíme tak i sociální vazby v rodině. Informace o termínech seminářů budou zveřejněny
na našem na webu v září 2017. Jste
srdečně zváni.
Rodina a škola jsou na jedné lodi a mají společný úkol – vychovat

zdravě sebevědomé, citlivé, vnímavé, aktivní a zodpovědné následovníky. Jsem přesvědčena, že i skrze tyto projekty naplňujeme poslání, které
vede k harmonickému rozvoji našich nejmenších. Proto patří za jejich
podporu dík členům grantové komi-

se i členům Rady MČ Praha-Suchdol.
A co my? My se těšíme na nové prožitky, dobrodružství a radosti, které
si společně s dětmi i rodiči užijeme.
Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům

Kultury a subkultury
v mateřské škole
V uplynulém období proběhly zápisy
do mateřské školy a mnoho rodičů
s napětím a radostí očekává vstup
svých malých potomků do této výchovné instituce. Vzhledem k tomu,
že spolupráce školky a rodičů probíhá velmi poklidně a občasná nedorozumění se daří v poklidu řešit,
bych rád popsal několik skutečností, které je nutné si před nástupem
uvědomit.
Předně jako rodiče musíme mít
na paměti, že se svými dětmi vystupujeme z bezpečí a skrýše svých domovů a vstupujeme na veřejná „prkna“ školky. Najednou naše dítě začne
být konfrontováno s cizími dětmi
a cizími dospělými. Jejich výchovné postoje se setkají s názory a pohledy druhých rodičů a učitelů. Náš
rodičovský vliv na dítě přestává být
jedinečný, musíme se jako rodiče naučit respektovat, že někdo naše dítě začne ovlivňovat názory, které ne
vždy sdílíme. Najednou se mohou
v jedné třídě sejít křesťané, muslimové, buddhisté a ateisté, vegani
a „masojedlíci“, liberálně vychovávající rodiče s těmi, kteří vychovávají velmi přísně, ekologové s těmi,
kteří z auta nevystoupí atd. Mezi těmito subkulturními skupinami stojí učitel, který vše musí sladit a vyrovnávat případné protitlaky. Mimo
to by se měl věnovat láskyplně dětem, pokud možno každému zvlášť,
a úplně nejlépe dle individuálních
představ každého rodiče. Úkol pro
„bohy“. Odpusťte mi tu nadsázku.
Z toho je jediná cesta, učit se velké
toleranci a respektu k názoru druhého. Proto se jako učitelé stavíme
proti demagogii, totalitě názoru a fanatismu, ať již náboženskému nebo
nenáboženskému.

KDY TEDY DO ŠKOLKY?
V prvé řadě nepodléhejme strachu, že
naše dítě přijde pozdě do kolektivu,
případně módní vlně, kdy maminka
musí rychle do práce. Nepředpokládám, že by se někdo doma s dítětem nudil, ale naopak předpokládám,
že odchod do práce je vynucen ekonomickými důvody. Proto současný trend dávat dvouleté děti do školky považuji za škodlivý. Tak trochu
mi to připadá jako schizofrenie státu. Nejprve počátkem devadesátých
let prozíravě rušíme jesle, abychom
pak o dvacet let později naháněli děti již ve dvou letech do kolektivní výchovy. Řekněme si to na rovinu, zde
nejde o blaho dítěte, ani o naplnění jeho potřeb. Ale jde zde o servis
pro rodiče, kteří potřebují z jakéhokoliv důvodu odložit dítě. Často rodiče podlehnou klamu, že dítě potřebuje kolektiv, moderně bychom řekli
socializovat. To je pravda, ale dvouletému až čtyřletému dítěti k tomu
stačí dvě hodiny na veřejném hřišti s maminou v zádech, nepotřebuje k tomu osm hodin mezi pětadvaceti staršími dětmi. Zkrátka a dobře,
děti patří do rodiny. Chce se mi zvolat: „Maminky a tatínkové, užívejme
si své děti, radujme se z jejich rychle utíkajícího dětství, nepromarněme
ani minutu jejich nádherného a vzrušujícího vývoje“. Na jedné straně zařizujeme profesionální pěstouny pro
cizí děti, na straně druhé své vlastní
děti dáváme do výchovy cizím lidem.
Nepochopitelná dvojkolejnost. Určitě
nepropásneme čas sžívání našeho dítěte s ostatními dětmi v kolektivu, to
děti lehce doženou i ve čtyřech či pěti
letech. Co však my s našimi dětmi nestačíme prožít ve třech, čtyřech či pěti letech, již nikdy nestihneme.

A S ČÍM SE NEJVÍCE POTÝKÁME?
Jednoznačně jsou to logopedické
a grafomotorické problémy. Děti mají problémy nejen s vyslovováním hlásek, ale s vyjadřováním obecně. Není
nutné děti předčasně zatěžovat výukou cizího jazyka. V předškolním věku
má větší smysl pouze dobrá bilingvní výchova v dvojjazyčných rodinách,
kdy otec mluví jedním jazykem a matka druhým. Je nutné zachovat toto rozdělení rolí a dítě vyroste zcela přirozeně se znalostí dvou jazyků.
Žel jsem viděl nejedno dítě, kde toto
jednoduché pravidlo nebylo dodrženo, a dítě má ve škole velké problémy
s vyjadřováním, psaním a čtením. Pro
své dítě uděláme nejvíc, pokud s ním
pravidelně denně čteme a povídáme
si. Zároveň co nejvíce potlačíme sledování obrazovek, případně zcela odbouráme hraní na počítači. Nemám
na mysli jen počítačové zábavné hry,
ale i hry vzdělávací. Raději toto vzdělávání nahraďme knihou, povídáním,
stříháním či kreslením. Je to sice „nemoderní“, ale pro dítě všestranně více rozvíjející. Rozhodně nejsem zpátečník, sám počítače a další techniku
využívám, ale shrnul bych to lapidárně, „vše pod nebem má svůj čas“. Také své dítě neposadíme do formule
a necháme je jet, ale naučíme je chodit, pak jezdit na tříkolce, pak na kole a pak teprve si udělá řidičák. A formule je ještě stále v nedohlednu.
U našich dětí sejeme základy a nechceme sklízet jen digitální žeň. Místo broušení prstu o obrazovku, berou děti do ruky nůžky, papír, lepidlo,
tužku. Nepřeskakujme tvůrčí období.
Chtějme děti šikovné, zručné a tvůrčí.

www.praha-suchdol.cz
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Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

inzerce

Společnost RS maso CZ, s.r.o. hledá vhodného kandidáta/ku
do provozovny řeznictví v Praze-Suchdole na pozici

ASISTENT/KA VEDOUCÍHO PRODEJNY

Náplň práce: • Evidence příjmů zboží • Evidence výdajů zboží • Evidence
objednávek od zákazníků, provozoven • Výpomoc v prodejně a výrobě
Nabízíme: • Nástup možný ihned • Možnost práce i na zkrácený úvazek
• Možnost odkupu zboží za zvýhodněné ceny • Stravenky • Po zapracování
smlouvu na dobu neurčitou • Zajímavé ﬁnanční ohodnocení • Zázemí
prosperující společnosti
Požadavky: • Vzdělání: SOU • 2 roky praxe v oboru • Práce s ceninami
(hotovost + stravenky)

Kontaktujte nás na telefonním čísle 734 570 664
nebo na e-mailové adrese: info@rsmasocz.cz

ZÁMEČNICTVÍ
ZDENĚK PLEŠNER ml.
 zabezpečení bytů a domů  přístupový systém na čip
 montáž dveřního a okenního kování
 systém generálního klíče  zakázková výroba
 výroba mosazného kování  oprava starých zámků
 výroba tvarových klíčů  soustružnické práce
 kovovýroba  otevýraní zabouchnutých dveří bytů
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol
e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

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

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

Hledám zahradu či kousek sadu na letošní vegetační období. Dlouhodobě i krátkodobě, možno i na sdílení
pro pěstování květin na řez, zeleniny a relaxaci s možnosti umístění skleníčku nebo zahradní boudy. Tomáš P., tel.:
739 922 776, e-mail: sesnam@seznam.cz
Pronájem nebytových prostor – Společenství vlastníků pronajme (příp. prodá) nebytové prostory v přízemí domu ul. Ke Kladivům o rozloze cca 50 m2. Tel.: 737 683 193

Uzávěrka inzerce do dalšího čísla:
10. 7. 2017
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Ing. Tomáš FANTA
realitní poradce, praxe 20 let
 odborně zajistím prodej nemovitosti
 kompletní realitní a právní servis
 úschova kupní ceny v bance
 odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení
 působnost po celé ČR – máme přes 40 poboček
 vyplácíme zálohu na kupní cenu až do 500 000 Kč
 řešíme prodej nemovitosti v exekučním či insolvenčním řízení

Kontaktujte mne, rád přijedu a odpovím na vaše dotazy.

tel.: 603 509 747
Realitní společnost České spořitelny, Divize nemovitostí s.r.o.
Vítězné náměstí 577/2, Praha 6 (vchod z Dejvické pasáže, 3. patro)
Další informace a kontakty naleznete na:

www.tomasfanta.cz

www.praha-suchdol.cz
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inzerce

Jesle a Školka

Nabízíme Vašim dětem unikátní výchovně vzdělávací programy
pro děti od 6 měsíců do 6 let (2 třídy).
SMART BAMBINO

MENSA NTC LEARNING

program pro rozvoj
dětského mozku

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
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