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Demokraté se nyní
spojují, aby opakovali,
obnovili dávnou lidskou
volbu mezi svobodou
a nesvobodou. Jinak
by historie klesla
na úroveň hromady
příhod a náhod.
Tu i předkové by
v našich rukou ztratili
svou čest a velikost.
Ferdinand Peroutka, novinář
a spisovatel (1895–1978)
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motto

Obojživelníci a plazi patří mezi nejohroženější skupiny obratlovců. Může za to
řada příčin, asi nejzávažnější z nich jsou u nás velkoplošné změny v krajině
po druhé světové válce. Šlo především o úpravy vodního režimu – rozsáhlé
meliorace zemědělských i lesních pozemků, regulace toků, likvidace drobných
tůní, slepých ramen apod. Negativní změny probíhaly i na souši, např. scelování pozemků, ničení mezí či drobných remízů, rozvoj výstavby a dopravy. Naše krajina se stala postupně jednotvárnější i méně prostupnou, a to nejen pro
obojživelníky a plazy.

editorial/pozvánky
Vážení čtenáři,
v třetím letošním čísle Suchdolských listů si můžete přečíst
o plazech a obojživelnících, které lze při troše štěstí pozorovat
či alespoň zahlédnout v okolí
Suchdola.

Otiskujeme také odborný text
věnovaný nově přijatému tzv.
protikuřáckému zákonu.
Věnovat se tentokrát budeme
oběma tématům klíčovým pro
budoucnost Suchdola – rozvoji
letiště (toho se navíc týká i pravidelná anketa Suchdolských listů mezi radničními zastupitelskými kluby) a Pražskému okruhu.
Přinášíme také informace o stavebních i dopravních záměrech
i probíhajících rekonstrukcích.
Dále si můžete přečíst názory zastupitelů (jejich dvojstrana
i příspěvky do ankety SL nejsou
redakčně upravovány) i reakce na ně. Přinášíme rovněž výběr nejdůležitějších bodů z jednání zastupitelstva a rady MČ
v uplynulém období (kompletní zápisy najdete na webových
stránkách MČ).
Pokračujeme v informování
o procesu participativního rozpočtování, tentokrát představením vítězných projektů a přinášíme i další informace z naší městské části.
Již tradičně pak uveřejňujeme
informace z našich škol, mateřského klubu Rybička i od hasičů
a také pozvánky na různé akce
i informace o nich.
Přeji vám příjemné zakončení letošního horkého léta a hlavně stálé zdraví, jehož citelný nedostatek způsobil z mé strany
zpoždění tohoto čísla Suchdolských listů, za což se vám všem
velmi omlouvám.
Pavel Hlavatý

Letošní 6. ročník Suchdolských Alšovin se
bude konat ve spojení s SDH Praha-Suchdol, tudíž můžete očekávat zábavu, která
bude probíhat doslova v „plném proudu“.
Naši hasiči obohatí
program nejen o ukázky a hasičskou techniku, ale hlavně o pěnu, ve které se děti
budou moci vyřádit.
Dále se budete moci
těšit na rytířské klání,
ukázky bojového umění WingTsun, ohnivou
a světelnou show skupiny Pyrrotera a mnoho dalšího doprovodného programu.
Menší děti se mohou těšit na klaunské vystoupení a skákací hrad. Samozřejmostí jsou také soutěže pro děti – jak jinak
než o ceny. Na místě bude zajištěno i občerstvení. Suchdolské Alšoviny se budou konat 23. 9. od 14:00 hod. Pro bližší
informace sledujte facebook Suchdolských Alšovin, popřípadě letáky.

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4 – 6 vydání ročně. Redaktor: Pavel Hlavatý. Redakční rada: členové zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Příspěvky a inzerci
je možno podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail:
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Plazi a obojživelníci
v okolí Suchdola

FOTO: MIROSLAV ŠÁLEK

rozhovor s přírodovědcem Jiřím Vojarem

O ochraně, významu, ekologii, ale
hlavně o výskytu těchto často opomíjených živočichů na Suchdole
a v jeho okolí hovoříme s Jiřím Vojarem z Katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.
Jak jsme na tom s obojživelníky
a plazy v České republice?
V České republice se vyskytuje celkem 21 druhů obojživelníků
a 12 druhů plazů, což jsou v rámci
Evropy poměrně pěkná čísla. Prakticky všechny naše druhy patří mezi
tzv. zvláště chráněné. To znamená,
že podle zákona o ochraně přírody
a krajiny jsou chráněni i jednotliví
jedinci těchto druhů. S žábami, čolky či ještěrkami a hady bychom neměli nešetrně zacházet, dokonce je
zakázáno s nimi jakkoli manipulovat, tedy i je odchytávat. To se netýká případů, když chceme zvíře přemístit z místa, kde mu hrozí jasné
nebezpečí, např. žábu ze silnice.
Jak bylo již zmíněno, současný
stav ohrožení obojživelníků a plazů
je důsledkem dřívějších i současných
změn v krajině, ale je také zapříči-

něn ne vždy kladným vztahem člověka k nim. Platí totiž, že pokud nějací
živočichové nejsou u veřejnosti příliš
oblíbení, o něco hůře se chrání.
Mezi obojživelníky a plazy je v tomto směru asi dost velký rozdíl?
Do značné míry ano. U plazů je
nasnadě, že nejhůře na tom byli hadi.
Lidé se jich odjakživa báli, neboť část
hadů je jedovatých. V současné době
umírají na hadí uštknutí ve světě desítky tisíc lidí ročně, zejména v Africe a Asii. U nás se jedná maximálně
o jeden takový případ i za několik let.
Horší jsou v tomto ohledu alergické reakce na bodnutí hmyzem. Náš
jediný jedovatý had, zmije obecná,
má sice velmi prudký jed, ale malé
množství na to, aby jím byla schopná
usmrtit zdravého dospělého člověka.
Hadi byli pro svou nebezpečnost
pronásledováni, ale také uctíváni.
Například Buddha je často zobrazován v sedě, chráněn kobrou s roztaženou kápí. Co se týče evropských
kultur a mytologií, každý asi zná
symbol u lékáren – hůl, kolem které je obtočený had. Velmi pravděpowww.praha-suchdol.cz

dobně jde o užovku stromovou, jež
doprovázela řeckého boha lékařství
Asklépia. Tento had zde symbolizuje znovuseobnovující život. Lidem
připadalo divné, že se hadi svlékají,
a přisuzovali tomuto procesu omlazení a následnou nesmrtelnost. Hadů si vážili i Slované, neboť jim byli
prospěšní. Konkrétně užovky stromové lovily ve staveních, sýpkách
a v jejich okolí hlodavce, a proto je
Slované nepronásledovali.
A vztah člověka k obojživelníkům?
Tam existovaly mezi jednotlivými
druhy značné rozdíly. Třeba ropuchy
v oblibě zrovna nebyly. Z různých
pohádek známe, že se na ně svádělo cokoliv, ať už je to zakletá princezna nebo, že sedí na nějakém prameni. Nicméně ve středověku se věřilo,
že ropuchy jsou zakleté čarodějnice,
a jako takové se upalovaly. Bylo jim
rovněž přisuzováno, že roznášejí různé nemoci. Na druhou stranu se ropuchy používaly k ochraně před těmito nemocemi. Přibíjely se např.
na vrata stájí, což mělo odhánět zlé
duchy a ochraňovat dobytek.
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Haldy větví jsou vhodnými biotopy pro plazy i obojživelníky
Zajímavým obojživelníkem, opředeným mnoha tajemstvími, je mlok
skvrnitý – černé zvíře se žlutými skvrnami. Jedná se o aposematické – tedy ochranné – zbarvení. Když je nějaké zvíře zbarveno takto pestře, má to
naznačovat okolí „pozor, jsem jedovatý, když mne pozřeš, tak se ti může něco stát!“ Mlok má totiž za hlavou i po stranách těla nahloučené
kožní jedové žlázy. Mloci byli díky
svému zbarvení i chování považováni
za zplozence pekla. Často totiž zalézali do starých trouchnivějících kmenů či pařezů. Ty se u nás klučily a pak
se s nimi topilo. Mohlo se tak snadno
stát, že z tohoto kusu starého dřeva vhozeného do ohně vylézal mlok,
protože se mu tam samozřejmě nelíbilo. Takový obrázek v lidech snadno
vyvolával podobné představy.
Obojživelníkem, ke kterému má
člověk asi nejpozitivnější vztah, je
rosnička. Na rozdíl například od ropuchy, je všeobecně považována
za hezké zvíře. Navíc se věřilo, že
umí předpovídat počasí. Pravda je
ovšem taková, že ona je v podstatě stromová žabka a pohyb po vegetaci kolem vod je pro ni přirozený. Když ji dáte do sklenice a přidáte
žebříček či jakoukoliv větvičku, tak
má potřebu po něm lézt. Nicméně
s počasím to nijak nesouvisí.
A jaký je vztah veřejnosti k hadům
a obojživelníkům dnes?
V současné době převažuje spíše
lhostejnost, i když se to trochu lepší. Zvláště u obojživelníků existuje
stále více projektů na jejich ochranu. U plazů doposud nevymizely zby-
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tečné obavy ze zmije a z hadů obecně. Nejvíce paniky vyvolává užovka
hladká, která se zmiji trochu podobá.
Když ji vyrušíme, tak může být i agresivní, tedy dělat výpady i kousnout.
Jde však o pouhou obranu, neboť
se cítí v nebezpečí. V okolí Suchdola
zmiji nepotkáme, užovku hladkou
však při troše štěstí ano. Není tedy
důvod k žádným obavám.
Teď se dostáváme k hlavnímu tématu našeho rozhovoru. Kteří plazi
a obojživelníci v okolí Suchdola žijí
a kde a kdy je můžeme vidět?
Pozorování živočichů ve volné přírodě je samozřejmě pro jejich poznávání to nejlepší. Nicméně musíte vědět
v jakou dobu a na jaká místa chodit.
Obojživelníci, a především pak plazi, žijí po většinu roku poměrně skrytým způsobem života, takže není jednoduché na ně narazit. Obojživelníky
je nejsnadnější pozorovat na jaře,
v době rozmnožování, kdy jsou soustředěni ve vodních plochách a v jejich okolí. Pro plazy je nejlepším obdobím opět jaro, kdy po zimě vylézají
ze svých zimovišť a v prvních teplých dnech chytají paprsky slunce.
Často bývají ještě ztuhlí a méně pohybliví, a tak se lépe pozorují. V parných letních dnech narazíte na plazy
především ráno a v brzké dopoledne,
kdy se po noci vyhřívají. Po zbytek
dne se již naopak před sluncem spíše schovávají, aby se příliš nepřehřáli.
Máte nějaký jednoduchý a konkrétní návod, jak vidět plazy v přírodě?
Najděte tam nějaký starý koberec,
lino, lepenku, plachtu, prkna, dřeSUCHDOLSKÉ
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A teď ke konkrétním druhům...
V okolí Suchdola můžeme pozorovat
dost druhů obojživelníků a plazů, a to
i poměrně vzácných. Z plazů se zde
vyskytuje vzácná ještěrka zelená, což
je naše největší ještěrka vůbec. Je to
krásné zvíře o délce přes třicet centimetrů, celé zelené. Samci v době rozmnožování mají namodralé hrdýlko.
Můžeme je potkat v kaňonu Vltavy,
například blízko zříceniny Baba a pak
směrem k Lysolajskému údolí, dále také v Roztockém háji a v údolí Únětického potoka, poblíž bývalého lomu.
Zajímavé je, že ještěrky osídlily bývalý lom, čili člověkem silně ovlivněnou
krajinu, ale jim to vyhovuje, protože
tam je členitý povrch s množstvím
úkrytů a otevřeným terénem vhodným ke slunění. Na začátku jara je
lze potkat v Roztockém háji ve spodní části lomu, téměř u cesty.
Dalším zajímavým plazem z okolí
Suchdola je již zmíněná užovka hlad-
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votřískové desky či něco podobného.
Ideální je tmavý materiál, který dobře
chytá teplo. Často se stává, že právě
pod něčím takovým plaz je. O takový nepořádek nebývá u nás v přírodě bohužel nouze. Na druhou stranu jde o místa hojně využívaná plazy
– zejména hady a slepýši. Ti se zde
skrývají před predátory a současně
se vyhřívají. Neznamená to, že bychom měli do naší přírody nosit podobné odpadky. Vhodné biotopy lze
vytvořit i přírodnějším způsobem,
například haldami větví, kusy dřev či
suchými zídkami z kamení. Takto si
snadno vyrobíme pěkný biotop pro
plazy i na zahradě.

Ještěrka zelená, sameček s modrým
hrdélkem – naše největší ještěrka

ká, na první pohled snad trochu podobná zmiji. Kdyby se jí ale člověk
měl možnost v klidu podívat do očí,
tak zjistí, že má kulatou zorničku, zatímco zmije svislou. A to, co ji činí podobnou zmiji, je přítomnost tmavých
skvrn na hřbetě. Jsou to však jednotlivé oddělené skvrny, zatímco zmije
má tmavou čáru na hřbetě souvislou.
Užovka hladká žije velmi skrytě, vyskytuje se třeba na Kozích hřbetech.
Zde jsou pěkné biotopy – výstupy
buližníkových skal s puklinami coby
úkryty a otevřená, stromy nezarostlá
vřesoviště, kde se užovky sluní.
Další užovkou je užovka podplamatá, druh vázaný v naší republice
na větší vodní toky. V okolí Suchdola
ji tak můžeme vidět v údolí Vltavy.
Nejbližší populace se vyskytuje na jejím pravém břehu, pod ZOO v Tróji. Užovky zde zimují ve svazích nad
řekou a na jaře se přemísťují k vodnímu toku, kde se rozmnožují a především loví svou oblíbenou potravu
– ryby. Bohužel při tom musejí překonávat frekventovanou cyklistickou
stezku, kde jsou ohrožovány cyklisty i lidmi na kolečkových bruslích.
Když už jsme u ohrožení plazů dopravou, tak z plazů je na tom zdaleka nejhůře slepýš křehký. Ten se není
schopen na zpevněném povrchu pohybovat. Překonání silnice, ale i zpevněné polní či lesní cesty, mu tak trvá
dost dlouho, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že ho něco přejede. Asi
každý už někdy přejetého slepýše
na cestě také viděl.
Slepýš se dá v okolí Suchdola také
pozorovat?
On je v podstatě v okolí Suchdola
všude, což je až s podivem, když je
takto decimován. Vyskytuje se v blízkosti lidských sídel, v zahrádkářských
koloniích, na krajích lesů a podobně.
Dalším běžnějším druhem plaza je
třeba užovka obojková, kterou můžete vidět kolem Vltavy a v okolí Únětického potoka, třeba v Únětickém
rybníce. Zde se živí především skokany skřehotavými. Posledním druhem
plaza, který lze na Suchdole a v jeho
okolí pozorovat, je naše nejběžnější
ještěrka – ještěrka obecná. Celkem
lze shrnout, že se na Suchdole a v jeho blízkosti vyskytuje celkem šest
druhů plazů, to je celá polovina naší
herpetofauny.

FOTO: 2x JIŘÍ VOJAR
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Skokan štíhlý – poměrně hojný
v pražských rybnících

Skokan skřehotavý – naše největší žába

A obojživelníci?
Pokud půjdeme okolo Vltavy, můžeme narazit na poměrně velké, převážně zeleně zbarvené žáby, které
budou za pěkného počasí odskakovat ze břehu do vody – to jsou skokani skřehotaví. Žijí prakticky celý
život ve vodě či v její blízkosti, dokonce pod vodou i zimují. Tito skokani u nás patří mezi nejběžnější
obojživelníky. Jsou schopni žít v pomalu tekoucích řekách i osídlovat
silně zarybněné rybníky, které většině našich obojživelníků nevyhovují. Skokani se za slunných dnů často
vyhřívají na břehu. Díky polopropustné pokožce by se však na slunci brzy vysušili. Proto se sluní vždy
v blízkosti vody, aby si do ní v případě potřeby mohli doslova odskočit. Obojživelníci totiž vodu nepijí,
ale vstřebávají celým povrchem těla. Ideální strategií je tak vyhřívat
se na povrchu vody, kde na žábu
shora svítí slunce a současně je zespoda hydratována vodou.
Zejména brzy na jaře, od konce
března do poloviny dubna, lze najít
v okolí Suchdola ropuchu obecnou.
Ta je z našich ropuch nejběžnější, ale
také jí ubývá. Asi největší populace
této ropuchy je v Únětickém rybníce,
kam na jaře putují nejméně desítky
ropuch za rozmnožováním. Často lze
nalézt dvojice ropuch na sobě – jde
o páry, dole je větší samice, na ní pak
vždy menší samec, připravené k rozmnožování. Někdy se tyto páry formují již na souši, kdy samice přichází
k vodě a samci se ji pokoušejí obsadit, tedy vlézt na záda. Ropuchy jsou

typické hromadným rozmnožováním, kdy na jaře samci o samici bojují a dokonce se snaží své soky ze zad
samice vystrnadit. Někdy se jim to
povede, jindy se na samici přichytí
dva i více samců najednou. Z dalších
druhů nesmíme zapomenout na skokany štíhlé hnědé, které lze nalézt
třeba v údolí Únětického potoka.

www.praha-suchdol.cz
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A mloci?
V okolí Suchdola se mloci skutečně vyskytují, a to na samém okraji Únětického údolí a zástavby starého Suchdola. Jde o jednu z deseti až
patnácti lokalit mloků v Praze. Tento druh má rád malé potůčky, které
jsou bez ryb. Do jejich tišin a tůní kladou samice na jaře larvy. Mlok jako
jediný obojživelník u nás neklade vajíčka, nýbrž je živorodý. Nejvhodnější dobou, kdy můžeme mloka v přírodě pozorovat, je konec léta a začátek
podzimu. V té době jsou zejména
samci nejvíce aktivní a intenzivně
pátrají po samičkách. Oplození mloků se děje na souši, což je další znak,
který odlišuje toto charismatické zvíře od našich ostatních obojživelníků. Na mloky je nejlepší vyrazit večer
a s dobrou baterkou, ideálně při dešti nebo těsně po něm. To pak bývají aktivní i během dne. Není výjimkou
je spatřit i v průběhu zimy (nesmí ovšem ležet sníh), když zaprší a teploty stoupnou nad bod mrazu. Mloka
si tedy musíte zasloužit, nejspíše jej
totiž spatříme za počasí, kdy se nám
ven moc nechce.
Pavel Hlavatý

mohlo by Vás zajímat

Kam pro automatický
externí defibrilátor
na Suchdole?
Při sportu, namáhavé práci i z jiných
příčin může dojít k náhlé zástavě
srdce. U dospělých bývá nejčastější příčinou porucha srdečního rytmu nazývaná ﬁbrilace komor, která
způsobí okamžitou zástavu krevního oběhu. Postižený náhle ztratí vědomí a nedýchá. Zachránit jej může
automatický elektrický deﬁbrilátor
(AED). S každou minutou od vzniku arytmie klesá procento zachráněných, proto je třeba:
ihned volat záchrannou službu
(tel. 155),
pokud postižený nedýchá, zahájit nepřímou srdeční masáž prudkými stisky dlaní hrudníku 100x

za minutu, kterou můžete doplnit dýcháním z úst do úst v poměru 30:2, tj. 30x stlačit hrudník, poté následují dva vdechy a to stále
opakovat,
vyslat dalšího člověka pro automatický deﬁbrilátor, stojí za to závodit, kdo dorazí s deﬁbrilátorem
dřív, zda vy, nebo záchranka. Dojezd záchranky do Suchdola trvá
okolo deseti minut.
Pokud se vám podaří během několika minut doběhnout s automatickým deﬁbrilátorem, nasadit podle
obrázku postiženému na hrudník
dvě elektrody a zmáčknout knoﬂík,

SUCHDOL
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má reálnou šanci žít dál. Přístroj
sám navíc posoudí, jde-li o ﬁbrilaci, či nikoliv. Celou dobu od zapnutí vás také hlasem instruuje a všechny kroky jasně popisuje. Není třeba
mít obavy, že byste jeho použití nezvládli. Důležité je, že pacient musí
být i po deﬁbrilaci (úspěšné nápravě
srdečního rytmu) co nejrychleji převezen do nemocnice.
V Suchdole jsou na ČZU umístěny dva automatické externí deﬁbrilátory (AED), jeden ve vrátnici v bazénu v Sídlištní ulici 1073/3 a druhý
ve vrátnici rektorátu v areálu ČZU.
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

mohlo by Vás zajímat

Pravidla tzv.
protikuřáckého zákona
Zákon č. 65/2017 Sb. – mediálně
nazývaný pouze jako protikuřácký zákon – je mnohem širší úprava na téma omezení dostupnosti
tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek
atd., také však omezení dostupnosti alkoholických nápojů. Jeho
správný název zní „zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“. Zákon začal platit
31. května 2017, symbolicky bylo
datum stanoveno na den, který je
již tradičně Světovou zdravotnickou
organizací vyhlašován jako Světový
den bez tabáku.
Podle platného zákona je kouření
zakázáno na místech, kde bylo zakázáno i podle dosavadní úpravy, ale
zákazů je nyní víc.
Kouření je mimo jiné zakázáno: ve veřejnosti volně přístupném
vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření (tj. i medializované
hospody, pivnice a jiná restaurační
zařízení). Ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb se zákaz nevztahuje na užívání vodních
dýmek. Dále je kouření zakázáno
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.
Pojem nástupiště (zastávky) je deﬁnován v tomto zákoně (§ 2 písm. p)
takto: „Nástupištěm je prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru
nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely
tohoto zákona za nástupiště veřejně
přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem
zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku. Zákaz kouření platí
i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, v dopravním prostředku veřejné dopravy, ve všech
zdravotnických zařízeních a v prostorech souvisejících s jejich pro-

vozem, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, to platí i v léčebnách a ústavech sociální péče. Dále
se nesmí kouřit ve škole a školském
zařízení, v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně
pro osoby mladší 18 let a ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
ve vnitřním zábavním prostoru, jako
je kino, divadlo, výstavní a koncertní
síň a sportovní hala, a dále v jiném
vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce, v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou
vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření
vyhradí.
Vzhledem ke stále více rozšířenému používání elektronických cigaret, je dobré znát i pravidlo, že
užívání elektronických cigaret je zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, tedy např. zastávky
veřejné dopravy, nemocnice, školy,
dětská hřiště, sportovní haly, nákupní centra, divadla atd. Výjimkou budou provozovny stravovacích služeb
(např. bary, restaurace, kavárny).
Obec bude moci navíc zakázat užívání elektronických cigaret i na veřejných prostranstvích v blízkosti
škol atd.
Zákon upravuje i pravidla pro prodej alkoholických nápojů; ta většinou
kopírují již existující pravidla, např.
zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů ve zdravotnických
www.praha-suchdol.cz

zařízeních nebo
ve školách a školských
zařízeních (nově je pouze zařazena
výjimka pro školy a školské zařízení
využívané v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech
vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii),
prodej osobám mladším 18 let nebo osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Nově však není možné alkoholické nápoje prodávat nebo podávat na akcích určených převážně
pro osoby mladší 18 let (dětské dny
apod.), není možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů. Na sportovních
akcích je možné prodávat a podávat alkoholické nápoje obsahující
nejvýše 4,3 % objemového etanolu (tedy i v současné době možný
prodej a podávání výčepního piva)
a také víno.
Zákon samozřejmě obsahuje také
úpravu sankcí za jeho porušení, např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle
zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento
zákaz porušila, pokutu
až ve výši 5000 korun.

JUDr. Zlata Kohoutová
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Provoz letiště
Počátkem května obdržela redakce
Suchdolských listů žádost o uveřejnění informace, kdy a jak mohou létat nad Suchdolem letadla.
Dobrý den,
dalo by se zveřejnit, kdy mohou létat letadla z letiště Praha a kdy by
měl být klid, odkdy dokdy.
Tuto informaci jsem nikde nenašel. Také by mne zajímala trasa letu a přistání nad Suchdolem. Zdá
se mi, že dřív letadla létala nad Tichým údolím a Kozími hřbety a dnes
létají nad středem Suchdola nad základní školou. A když vlétají směrem
nad Suchdol, není slyšet na zahradě
vlastní slovo. V létě spát při otevřeném okně se nedá. Dá se proti tomu
něco dělat, asi ne.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem čtenář SL
Z odpovědi paní Hany van der Hoeven, specialistky externí komunikace Letiště Praha, a. s. uvádíme:

Pražské letiště je otevřeno 24 hodin
každý den. Provozní omezení jsou
aplikována tak, aby vně Ochranného hlukového pásma (území městské
části Praha-Suchdol) nedošlo k překročení hygienických limitů. Zatímco v denní době (06–22) postačují
provozní opatření formou dráhové
preference a stanovených postupů pro omezení hluku. V noční době
(22–06) přistoupilo letiště k nastavení maximálního počtu leteckých
pohybů, a to na 48 vzletů a přistání,
a zároveň k omezení pouze na letadla hlukové kategorie 1 a 2 (Letiště
Praha rozřazuje letadla do 5 hlukových kategorií dle jejich osvědčení
o hlukové způsobilosti).
MČ Praha-Suchdol je dotčena provozem na hlavní RWY 06/24, jejíž
osa vede, přesně jak je uváděno, přes
Kozí hřbety a Tiché údolí. Tato RWY
může být používána v obou svých
směrech dle aktuálních meteorologických podmínek. Pokud vane vítr od jihozápadu či západu, používá

SUCHDOL

Trajektorie přistání na RWY 24
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Trajektorie vzletů proudových letadel na RWY 06
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se RWY 24 (přistání přes Tiché údolí, vzlety kolem severu Jenče). Pokud
vane vítr od východu či severovýchodu, používá se RWY 06 (přistání kolem severu Jenče, vzlety přes Tiché
údolí). Z hlediska dlouhodobé statistiky je podstatně využívanějším
směrem RWY 24 (cca 75 % provozu
na hlavní dráze), nicméně nelze vyloučit, že během roku může docházet
k dlouhodobějšímu převedení provozu do opačného směru (RWY 06), jako tomu bylo po větší část dubna tohoto roku.
Vrtulová letadla byla z důvodu
nízké hlučnosti a dobré stoupavosti
ze snímků odﬁltrována. Z obrázků
je patrné, že navigace při přistání je
přesnější, ale i tak se převážná většina vzlétajících letadel drží v ose
dráhy až do minutí požadovaného
bodu na levém břehu Vltavy u Roztok. Pokud dojde k odchýlení letadla od osy dříve, než je stanoveno
v postupech pro omezení hluku, je
důvodem přítomnost význačných

z radnice

meteorologických jevů (např. bouřková oblačnost), kdy si posádka vyžádá jiný způsob odletu, aby zajistila bezpečnost provedení letu.
Dovětek:
Do leteckého provozu na ruzyňském
letišti výrazně zasáhla krize v letech 2009–2012, kdy výrazně klesl
počet letadel i počet přepravených
cestujících.
-red-

počet cestujících (mil.)
počet letů
počet cestujících v letadle
přeprava nákladu (t)

2008

2012

2016

12,6

10,8

13,0

178 000

131 000

137 000

71

82

96

48 000

53 000

71 000

Počet přepravených cestujících začal růst v roce 2013 a počet letů až v roce 2015, ale už v roce 2010 se začala letadla více zaplňovat.
Další informace a grafy jsou dostupné na webu městské části.

Žádost o přezkum EIA
Městská část Praha-Suchdol se
připojila k žádosti několika městských částí a vědeckých ústavů,
aby Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přezkoumalo stanovisko č.j. 50446/ENV/16, kterým
prodloužilo platnost stanoviska
EIA z roku 2011 k výstavbě paralelní dráhy na letišti v Ruzyni o pět
let, tedy do 26. 10. 2021.
MŽP ve svém stanovisku o prodloužení konstatovalo, že nedošlo k podstatným změnám záměru, podmínek v dotčeném území,
novým znalostem ani k vývoji nových technologií. Současně z odůvodnění a podkladů stanoviska vyplývá, že:
a) Letiště Praha a.s. předložilo v roce 2016 v rámci žádosti o prodloužení stanoviska EIA záměr
s významnými změnami oproti
stavu, na který bylo vydáno kladné stanovisko v roce 2011. Jedná se zejména o změnu v počtu
drah – zrušení „příčné“ dráhy
12/30 a přenesení veškerého leteckého provozu na paralelní
dráhy.
b) Při posuzování vlivů změn na
okolí byl snížen rozsah provozu
letiště oproti stavu provozu uve-

denému v podkladech stanoviska z roku 2011.
c) V současné době Letiště Praha,
a.s., Středočeský kraj a hl. m. Praha projektují, připravují a schvalují zjevně odlišné záměry:
I. stav ve schválené AZÚR Prahy
(09/2014): tři přistávací a vzletové dráhy, nová paralelní dráha dl. 3550 m, hlavní dráha
06/24 beze změn (dl. 3715 m),
II. stav v návrhu 2. AZÚR Středočeského kraje, veřejné projednání (12/2016): tři přistávací
a vzletové dráhy, nová paralelní dráha dl. 3550 m, hlavní dráha 06/24 prodloužena
o 285 m na dl. 4000 m,
III. záměr oznamovatele v žádosti prodloužení stanoviska EIA
(07/2016): pouze dvě přistávací
a vzletové dráhy, příčná dráha
12/30 zrušena, nová paralelní
dráha zkrácena o 450 m na dl.
3100 m, hlavní dráha 06/24 dl.
3715 m.
d) Původní záměr a příslušné stanovisko z roku 2011 byly při projednávání a schvalování aktualizace ZÚR hl. m. Prahy základním
podkladem pro vymezení, odůvodnění a schválení rozvoje letiště v Ruzyni i pro vymezení
www.praha-suchdol.cz

oblasti, která má být v budoucnu zasažena nadlimitním hlukem. Předložené změny záměru
jsou ve zjevném rozporu s platnou a závaznou územně plánovací dokumentací.
Vzhledem k tomu, že:
městská část Praha-Suchdol nebyla o změnách v záměru nikdy
informována,
nemohla uplatnit žádné připomínky,
neproběhlo veřejné projednání
s dotčenými obyvateli,
prodloužené stanovisko bude
zjevně uplatňováno při projednávání případných změn územních
plánů i při rozhodování o umístění
a povolení stavby paralelní dráhy
a vyhlášení ochranného hlukového
pásma (OHP), považuje městská
část za nutné, aby Ministerstvo životního prostředí zvážilo připomínky k prodloužení stanoviska EIA
a připojilo se k žádosti o přezkoumání správnosti vydaného rozhodnutí MŽP.
-redZákladní informace o EIA: https://
cs.wikipedia.org/wiki/Vyhodnocení_vlivů_na_životní_prostředí
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Otázka Suchdolských listů pro zastupitelské kluby:

Jaký je Váš názor na stavbu paralelní dráhy,
která by zatížila Suchdol nadlimitním hlukem?
Takto položený dotaz je zbytečný. Nikdo nestojí o další hluk nad hlavou.
Je třeba zvolit do parlamentu politiky, kteří nebudou
upřednostňovat osobní zisk a správně zváží nutnost
dalšího rozšíření letiště.
Na komunální úrovni „naší suchdolské radnice“ se jistě celosvětová letecká doprava rozhodovat nebude.
Veronika Stropnická,
zastupitelka za hnutí ANO
Kdo bydlí na Suchdole, tak se musí smířit s tím, že bude
vybudována paralelní dráha pro letiště a silniční okruh
ve variantě J. Ostatně, nesmyslné žaloby, které pan
Hejl cílil proti těmto rozvojovým pražským aktivitám,
prohrál vloni u Městského soudu Praha. Letos potvrdil
Nejvyšší správní soud v Brně, že vybudování Obchvatu pod Suchdolem ve variantě J je pro Prahu nezbytné
a jediné možné. Variantu Ss pokládá Nejvyšší správní
soud za nereálnou. Další odvolání již není možné a Nejvyšší správní soud asi tak rozhodne i o vybudování
paralelní dráhy, která splňuje hygienické limity. Pan
Hejl akorát vyhodil peníze suchdolských občanů. Kdo
se sem stěhoval v posledních desetiletích, ten o těchto
věcech věděl a nemusel se sem nastěhovat, a Suchdoláci o letišti a obchvatu ví od narození.
Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD
Předně se musím zastavit nad takto položenou otázkou. Kde bere autor jistotu, že výstavba paralelní
dráhy rovná se nadlimitní hluk pro Suchdol? Je cílem
takto položeného dotazu hned dopředu usměrnit případného čtenáře, že paralelní dráha je jasné zlo pro
Suchdol? A my ať si pak napíšeme cokoliv, protože
rozhoduje titulek.
Pokud se budeme na rozvoj letiště koukat touto optikou, tak nikdy nemůžeme vést konstruktivní dialog
s klíčovým sousedem, jakým letiště je. A uvědomme si

prosím, že letiště je tu pro celou Českou republiku, ať
se to někomu na Suchdole líbí, nebo ne.
Všem je jasné, že význam letecké dopravy neustále
roste a s tím je třeba uzpůsobit i infrastrukturu letiště.
Pokud si přečtete vyjádření různých odborníků k dané
problematice, dozvíte se, že z hlediska hlukové zátěže
jsou dvě dráhy příznivější, než kumulace na dráze jedné. Proto prosím nepřijímejme rychlá řešení negující
veškerý pokrok a snažme se domluvit co nejlepší podmínky pro Suchdol i pro ostatní Pražany a obyvatele
ČR využívající letiště ke svým cestám.
Marek Bor, zastupitel za ODS
Nesouhlasíme s rozšířením letiště, příprava probíhá bez
dohody s obcemi a městskými částmi, není vymezena
kapacita letiště. Nejsme proti letišti, chceme stejně jako další MČ, vč. Prahy 6, zde zachovat přijatelné podmínky pro život.
Nelze se smířit s tím, že:
- s obcemi a MČ ze strany HLMP, ministerstev dopravy
a zdravotnictví nikdo nejedná,
- neexistují žádné garance, které by v Suchdole zajistily
přijatelné podmínky pro život,
- OHP má být rozšířeno, ale přitom se slibuje, že se noční provoz omezí,
- ochrana našeho zdraví je řešena vyhlášením OHP
a utěsněním oken; venkovní hluk a větrání se neřeší,
- na Suchdole má být ze dvou drah na trvalo nadlimitní hluk a to 365 dnů v roce,
- kvůli odůvodnění nové dráhy byla vytvořena falešná „odstrašující varianta“, s provozem nad pražskými sídlišti.
Nesouhlasíme s dvěma leteckými drahami nad Suchdolem v kombinaci s dálnicí středem Suchdola. Možná
budeme převálcováni mocnými lobby, možná jsme snílci, ale souhlasit s tím nebudeme, „pandy“ nechceme.
zastupitelé za SOS

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Přihlaste se na PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
V sobotu 21. října 2017 přivítáme další nové suchdolské občánky.
Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili nejpozději do pátku 13. října 2017 na suchdolské radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt – můžete zaslat na e-mail: kultura@
praha-suchdol.cz nebo osobně předat v kanceláři sekretariátu v 1. patře radnice paní Krumpholcové. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se
zpracováním podkladů městskou častí Praha-Suchdol.

10

SUCHDOLSKÉ

LISTY

3/2017

mohlo by Vás zajímat

Boj o trasu
Pražského okruhu
Koncem května zamítl Nejvyšší
správní soud kasační stížnost pražských městských částí a obcí, včetně Suchdola, proti trase Pražského
okruhu uvedenou v aktualizaci zásad
územního rozvoje (dále ZÚR) z roku
2014. Není vyloučeno, že na rozhodnutí NSS měla určitý vliv také studie
ČVUT zpracovaná v říjnu 2016, která nedoporučila regionální variantu
okruhu navrženou projekční kanceláří Ing. Milana Strnada. I přes tuto
nepříznivou zprávu je tu stále ještě
šance, že se nakonec podaří realizovat silniční okruh kolem Prahy (dále
SOKP) v regionální variantě.
Regionální varianta (dále vREG),
o které se hovoří téměř dvacet let
a kterou v minulosti podporovali i někteří hejtmani Středočeského
kraje, vede přes území s mnohem
nižší hustotou obyvatel a na rozdíl
od varianty dle ZÚR (dále vZÚR) je
v souladu s evropskou legislativou
pro T-TEN (transevropské dopravní
sítě). Kromě toho má mnoho přínosů pro obyvatele Prahy a středních
Čech: odvede tranzitní dopravu mimo území hlavního města, má být
o více než 20 miliard levnější než varianta ZÚR (díky nižší technické náročnosti), má výrazně nižší dopad
na životní prostředí a zdraví obyvatel přilehlých obcí a je bezpečnější
z hlediska nehodovosti. Pro Středočeský kraj funkčně nahradí aglomerační okruh, plánované přeložky silnic a obchvaty obcí.
ŘSD však po mnoho let prosazovalo pouze vZÚR a vyhýbalo se objektivnímu porovnání obou variant.
Teprve v listopadu 2015 ŘSD objednalo u Ústavu dopravních systémů
ČVUT „Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP proti sledované variantě A-ZÚR“. Dodatkem
z března 2016 byl však změněn původní záměr „Posouzení dvou rozdílných tras SOKP“ na „Rizikovou
analýzu SOKP v regionální variantě“. ČVUT zamítla regionální variantu na základě „nepřijatelných rizik“,
jako např. časové zpoždění a nesoulad s územními plány.

Je neuvěřitelně pokrytecké od zastánců vZÚR odsuzovat regionální
variantu kvůli možnému nesouladu s plány rozvoje dotčených obcí.
Trasa vREG míjí obce v dostatečné
vzdálenosti a na zákresech ve studii ČVUT je jasně vidět, že zde není
žádná kolize se současnou zástavbou. Zatímco na Suchdole kvůli realizaci trasy vZÚR by bylo zbouráno několik rodinných domů a téměř
celá zahrádkářská osada. Samotná
výstavba by na několik let paralyzovala velkou část Suchdola a zamořila naše občany prachem, hlukem
a škodlivými emisemi. Uprostřed
Suchdola by vznikla obrovská, téměř 3 km dlouhá jáma a denně by
našimi ulicemi projížděla nákladní
auta odvážející tuny zeminy a další se stavebním materiálem. Suchdol by se proměnil v gigantické
staveniště a životní podmínky by
se zhoršily natolik, že někteří lidé
by byli nuceni se odstěhovat. Navíc by byly vážně ohroženy zdraví
a bezpečnost obyvatel přilehlých
domů i dětí v MŠ Gagarinova, v jejichž bezprostřední blízkosti by probíhaly stavební práce.
Po uvedení trasy do provozu by
občané Suchdola byli vystaveni hluku a emisím z povrchu mimoúrovňové křižovatky (dále MÚK) Rybářka, MÚK Výhledy, výdechu zplodin
z tunelu za Výhledy a Na Rybářce.
Na MÚK Rybářka, umístěné 20 metrů od rodinných domů a cca
500 metrů od MŠ K Roztokům, má
projet téměř 100 000 vozidel denně včetně 15 000 nákladních, což
je provoz srovnatelný s Jižní spojkou v oblasti Spořilova. Podobné
zátěži by byli vystaveni i lidé z Výhled, jejichž domy se nacházejí cca
100 metrů od plánované MÚK Výhledy. Výjezd z tunelového přivaděče Rybářka s denní intenzitou cca
30 000 aut (v obou směrech) je
umístěn cca 20 metrů od bytových
domů na Kamýcké.
Zastánci okruhu přes Suchdol často tvrdí, že se uleví dopravě na Kamýcké a v Praze 6, opak

je pravdou. V roce 2016 projíždělo
Suchdolem cca 11 500 aut z okolních obcí. I kdyby se část přesunula
na okruh, přivaděč Rybářka přivede
na Kamýckou cca 30 000 vozidel
denně včetně nákladních aut, které
zásobují obchody a ﬁrmy v Praze.
Vznikne totiž klíčová spojnice přes
Vltavu pro auta ze severu a severovýchodu mířící do západní části
Prahy a nová radiála spojující vnější a vnitřní okruh. Navíc část vozidel ze severozápadu může sjet už
na MÚK Výhledy, aby se vyhnula tunelům a zkrátila si cestu přes Suchdol. Na Kamýcké tak dojde k více
než 150% nárůstu dopravy, který
se projeví i na Roztocké, Podbabské, Jugoslávských partyzánů a přilehlých ulicích. Ve špičce nastane
na těchto komunikacích dopravní
kolaps. Dle modelu ČVUT lze očekávat dvojnásobný nárůst dopravy
i v Šáreckém údolí.
Politici a odborníci se nám však
snaží zatajit tyto důležité skutečnosti. V podobném duchu je vedena
i celá studie ČVUT, která zveličuje
potenciální rizika vREG a bagatelizuje či dokonce opomíjí závažné
nedostatky vZÚR. Nutno dodat, že
hlavním řešitelem studie je ředitel ﬁrmy, která v minulých letech
připravovala některé úseky SOKP vZÚR. Je pochopitelné, že složitá soustava mostů a tunelů je pro
inženýrské a stavební ﬁrmy mnohem lukrativnější byznys než silnice v polích vREG.
Věřím, že si veřejnost po bližším seznámení s touto problematikou uvědomí, jaké katastrofální
následky by měla výstavba okruhu dle vZÚR nejen pro Suchdol,
ale i pro ostatní dotčené městské
části, a podpoří regionální variantu navzdory betonové lobby, zkorumpovaným úředníkům, politikům
či spekulantům s pozemky, jejichž
tlak na realizaci vZÚR lze chápat jako snahu vydělat miliony až miliardy korun.

www.praha-suchdol.cz
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Gabriela Lněničková

z městské části

Tramvaj, plyn a kanalizace
rozhovor se suchdolským starostou
Jak je daleko připravované prodloužení tramvaje z Podbaby na
Výhledy?
V současné době bylo zahájeno projednávání změny územního plánu, která tuto trasu vymezuje. Kudy pojede tramvaj v Podbabě, o tom
se vedou v sousední městské části
Praha 6 debaty. Trasa by měla vést
u Vltavy podél železniční trati a asi
i v její výšce. Na Suchdol by měla začít stoupat v Sedlci vedle „našeho“ mostu přes železnici a pak
zatočit až ke střelnici, zpět na Kamýckou by se měla napojit u ulice
K Vinici. Suchdolem by měla projíždět Kamýckou ulicí a točnu mít naproti benzínce. Jestli povede v ose
Kamýcké po celé trase nebo bude
umístěna po straně, jak se to diskutovalo ve studii projektu EPTA (který je dostupný na webu MČ), ještě
není rozhodnuto, bude to řešit až
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Městská část požaduje zajištění nezbytné dostupnosti
MHD – midibus bude muset svážet
cestující z Nového a Starého Suchdola, Budovce a Výhled k tramvajovým zastávkám. Nezbytnou podmínkou ze strany městské části je
– současně s výstavbou tramvajové linky – vybudování záchytného
parkoviště na konečné, kde by také měly vzniknout prostory pro obchody a další služby. Současně tato změna územního plánu navrhuje
kromě tramvajové trasy i zástavbu
území v sedleckém kopci, kde jsou
nyní haldy hlíny, střelnice, výcvikové středisko policie, vodárna apod.
Proč by měla tramvaj zajíždět zrovna mezi haldy hlíny?
Svah je příliš prudký, a tak se musí trať natáhnout. A zde by okolo dvou tramvajových zastávek
měla vzniknout nově vybudovaná
čtvrť „Nový Sedlec“. Nyní bude záležet na tom, jaký územní plán bude schválen, tj. jak vysoké domy zde
developeři budou moci postavit.
Mohlo by zde bydlet třeba čtyři tisíce, ale klidně i sedm tisíc lidí. Jed-
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ná se o rozsáhlé území, velké přes
250 tisíc m2 mezi Kamýckou na severu, Podbabskými skalami na hraně údolí Vltavy na východě, Šáreckým a Lysolajským údolím na jihu
a na západě vede ke stávající zástavbě v okolí ulice K Vinici. Jestli
zde, na tomto pohledově exponovaném místě s překrásným výhledem
na Prahu, vznikne odpovídající moderní čtvrť, nebo jednotliví majitelé
pozemky jen „vytěží“ a postaví co
největší domy bez zázemí, obchodů a škol, rozhodne územní plán.
To, že si toto území zasluhuje velkou péči, potvrzují i práce studentů
ČVUT, kteří akademicky navrhovali
jeho zástavbu (práce jsou dostupné na webu MČ). Městská část v roce 2013 předložila vlastní návrh zástavby tohoto území, který navrhl
ak. arch. Turek.
A může městská část způsob zástavby nějak ovlivnit?
K návrhu změny budou samozřejmě
– po projednání v Komisi územního
rozvoje a infrastruktury – uplatněny
její připomínky, územní plán ale připravuje a schvaluje Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. Asi pětina tohoto území navíc spadá pod sousední Prahu 6 a další část pod Lysolaje. Jako
podklad pro přípravu změny územního plánu jsme připravili již zmíněnou studii zástavby (jejím autorem je architekt Turek) s maximálně
čtyřposchoďovými domy, ale Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nechal zpracovat u D3A studia
(architekt Zima) jinou studii, podle
níž by tam bohužel mohly být postaveny i sedmiposchoďové domy (obě
studie jsou dostupné na webu MČ
v sekci územní plán). Naneštěstí ani
zadavatel IPR ani autor arch. Zima
nepovažovali za potřebné s městskou částí zadání a zpracování studie konzultovat. To vedlo k tomu, že
navržené zástavby v Novém Sedlci,
na Brandejsově náměstí i u konečné, kde navrhují na stávající domy
nalepit patrové P&R a další objekty,
jsou pro nás neakceptovatelné.
SUCHDOLSKÉ

LISTY
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V červnu jste v zastupitelstvu
schvalovali přijetí dotace na opravu dešťové kanalizace na Starém
Suchdole, kdy se bude tato stavba
provádět?
Kamerové prohlídky, které proběhly
v loňském roce, prokázaly havarijní
stav dešťové kanalizace v ulicích Pod
Rybníčkem a V Údolí. Kanalizace je
na řadě míst propadlá a přiucpaná,
a dochází tak i k vyplavování přilehlých nemovitostí. Letos v červnu
obdržela městská část od hlavního
města Prahy na tuto opravu dotaci
ve výši devět milionů korun. Oprava
bude prováděna od konce září. Při ní
se bude kompletně vyměňovat rozpraskané potrubí a zděné šachty
včetně vymlácených poklopů.
Jak pokračuje výstavba kanalizace
na Budovci?
Jedná se vlastně o dvě stavby. Tu
první, která byla zahájena již vloni
v listopadu, provádí ﬁrma ALSTAP
a investorem je hlavní město Praha. Zde byly dokončeny stoky a přípojky, které jsou napojeny do stoky
v ulici Gagarinova, a během září budou zkolaudovány. Pak se do nich
budou napojovat nemovitosti. Horší je to se stokou v ulici Kamýcká,
kde se má kanalizace v hloubce přes
sedm metrů protlačovat. Investor
řeší s dodavatelem začlenění těchto prací a původní květnový termín zahájení je dávno za námi. Kdy
se bude dál pokračovat, zatím bohužel nevíme. V Horním Sedlci (druhé
stavbě), kde je investorem městská
část, provádí práce ﬁrma MBM Trade a zde zatím práce probíhají dle
harmonogramu a skončit by měly
koncem září. Důležité je, aby se podařilo vykopat asi osm metrů hlubokou jámu pro čerpací stanici – narazili jsme tam na skálu a kopání jde
obtížně a pomalu.
Po kanalizaci se zde mají stavět
ještě plynovody a také opravovat
vodovody?
Oba projekty se připravují, nyní
se domlouvá koordinace. Plynaři na-

z městské části

stoupí počátkem října a do konce
listopadu by měli být hotoví. Plyn
bude přiveden do ulic (nebo jejich
částí) Lysolajská, Budyňská, Májová, Výjezdní, Při Hranici, U Nového
Suchdola, Za Hřištěm, Na Vrchmezí,
Na Pasece a Na Rybářce. Oprava vodovodů, kterou připravuje PVS, bude probíhat pomaleji, protože kontroly nezávadnosti vody v novém
potrubí trvají vždy několik týdnů,
a proto se bude stavět i v příštím
roce. Rovněž v příštím roce bude
UPC ještě pokládat optické kabely
na Budovci a na Výhledech.
Takže je šance, že na Budovci
a v Horním Sedlci budou skoro
všechny sítě nové?
V zásadě ano, zbývat budou už jen
povrchy, protože po výstavbě kanalizace, plynovodů, vodovodů a kabelů UPC budou hodně zalátané. Projekt rekonstrukce povrchů připravuje
hlavní město Praha a hlavním problémem je likvidace dešťových vod.
Právě kvůli tomu byla příprava toho-

Jaké další projekty a stavby se ještě připravují?
V srpnu byla zahájena rekonstrukce a zaokruhování vodovodu v ulici Ke Kladivům. Až bude stavba
dokončena, přestane PVK propla-

chovat potrubí, jak jsme to skoro každý týden mohli vidět na Kamýcké. Dále bychom v příštím roce
rádi dokončili výstavbu splaškové kanalizace na Starém Suchdole,
a to v ulicích U Kapličky, Bažantní
a Starosuchdolská. Zároveň se zde
budou pokládat rozvody plynu.
Hlavní město Praha připravuje rekonstrukci ulic Nad Spáleným mlýnem a U Myslivny. Protože zde bude PRE též vyměňovat kabely a PVS
rozvod vody, budou práce zahájeny až v příštím roce. Rovněž hlavní
město Praha připravuje rekonstrukci splaškové kanalizace z třicátých
let na Výhledech. Kanalizace je sice funkční, ale netěsná, šachty jsou
pobořené, do stok natéká balastní voda a splašky unikají do podloží. Rekonstruovat se budou stoky
a přípojky v ulicích Hašlerova, Majerové, Přeletová, Návazná, K Transformátoru, v části ulic Rohová, Vysokoškolská a v části Výhledského
náměstí.
-red-

www.praha-suchdol.cz
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to projektu v roce 2012 ukončena.
Mezitím hlavní město zrevitalizovalo
Sedleckou svodnici, která odvádí vodu z Budovce dolů do Sedlce. V minulosti docházelo dole k vyplavování
nemovitostí i železniční tratě. Podél
svodnice už nyní vede pěkná stezka
do obnovené třešňovky na svahu nad
Dolním Sedlcem, ta se ale ještě musí nahoře napojit do ulice Na Rybářce. S tím souvisí zrušení jednotné kanalizace v části Horního Sedlce, protože při dešti dochází k přetěžování
potrubí a čerpadel. Proto PVS připravuje v ulicích Suchdolská, U Nového Suchdola, Za Hájem, U Višňovky
a Na Rybářce výstavbu samostatné
dešťové kanalizace, která bude odvádět vodu z ulic a i přilehlé nemovitosti se na ni budou moci připojit.

názory zastupitel ů

Kdo kolem huby maže ti med,
ten pro tebe má schovaný jed
(české rčení)
„Člověk má rozum, aby rozeznával,
a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého, nebo zlého.“
Jan Amos Komenský
Každý z vás ví, co je pro něho i jeho
rodinu dobré.
Každý z vás má rozum, aby poznal
co jde, a co nejde.
Každý z vás pozná, kdo mu maže
med kolem „huby“ a kdo třeba chybuje, ale hraje fér.
Během následujících dvanácti měsíců nás čekají troje volby.
Teď na podzim si můžete do
parlamentu zvolit své poslance
a z nich postavenou vládu. Oni budou rozhodovat:
- zda bude čekací doba na operace
a vy budete riskovat svůj život,
- zda budou kvalitní učitelé a vaše

děti, až vyrostou, najdou lepší práci než vy,
- zda bude v naší zemi bezpečno.
Zvolte ty, kteří podle vašeho rozumu a srdce chtějí to, co vy.
Na jaře si můžete zvolit hlavu státu. Toho, kdo bude váš reprezentant
za Česko a budete ho mít na známkách. Toho, kdo v případě války je
vrchním velitelem vojsk a za ním
všichni vyrazíme vpřed.
Zvolte toho, kdo unese štít, aby
nás ubránil.
Příští podzim si můžete v komunálních volbách podle sebe zvolit život ve svém městě i ve své čtvrti.
To oni budou rozhodovat, kolik
bude stát tramvaj i metro a kudy
povede. Jestli budete mít pod Suchdolem tunel a budete rychle bez zácpy na chatě, nebo ne.

A co s tím máte společného vy?
Vy přeci rozhodnete, kdo to bude.
Vy si je vyberete a zvolíte.
A teď si říkáte: „Jasně, kecy, kecy
a pak to stejně politici rozkradou.“
Nedovolte jim to. Používejte svůj
rozum a svoje srdce.
Poznáte, kdo „machruje“, „kdo maže med kolem huby“ a kdo se snaží
vymyslet to tak, aby to u nás fungovalo na dlouho.
Každé volební období je krátké,
než opravíte chyby těch, co to vedli před vámi, je skoro konec. Zvolte
si ty, kteří podle vás nabízejí řešení,
které vydrží.
Volte, váš hlas má sílu.
Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO

Interpelace dne 11. 4. 2017
Kdo nemluví pravdu a zachází svévolně s informacemi? Paní Imlaufová, nájemkyně komerční kavárny Kravál na větvi, žena zastupitele za SOS
Ing. Imlaufa, nebo pan starosta Hejl,
vedoucí SOS na Suchdole?
Citace z dopisu a následných vyjádření paní Imlaufové, které zaslala
Suchdolským novinám 15. 12. 2016:
„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?“

14

Pan starosta Hejl v odpovědi dne
27. 2. 2017:
„Před vyhlášením záměru ani před
podpisem nájemní smlouvy nebyla
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 (jedná se o novou elektroinstalaci, nové rozvody vody a odpadu, přidání
dvou WC, nové podlahy)“.
Otázky:
Vzhledem k tomu, že se jednalo dle
stavebního zákona o změnu užívání, musel být před započetím rekonstrukcí zpracován projekt autorizovaným inženýrem nebo architektem.
Bez toho se nesmělo stavět. Projekt musel být minimálně projednán
s hygienikem a hasiči (HZS) a stavebním úřadem na Praze 6. To znamená, že vybudování WC, vody a kanalizace a elektroinstalací bylo jasné

již z projektu ke stavebnímu povolení. Elektroinstalace neodpovídaly současným požadavkům na revizi.
Takže je zcela nepravdivá informace pana Hejla, že nutnost provedení úprav nad rámec běžných oprav
byla zjištěna až v průběhu adaptace
prostor. Adaptace prostor nemohla
být provedena bez projektu, který
by obsahoval výše uvedené skutečnosti. Nebo jste to dělali v rozporu
se stavebním zákonem? Předpokládáme, že máte kolaudaci a že kavárna je používána v souladu se stavebním zákonem.
Elektroinstalace a stavební práce, stejně jako vybudování WC, vody, kanalizace a podlah dělala paní
Imlaufová sama, nebo si najala ﬁrmu? Kde jsou od těchto prací faktury? Nebo se jednalo o daňový únik,
tím že paní Imlaufová to dala stavebním ﬁrmám „bokem“?
„Rozpočet“ pana Ing. Antonína
Bernarda nemá žádnou vypovídací
hodnotu pro snížení nájmu.

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

názory zastupitel ů
Tedy prosíme do 10 dnů o předložení projektu ke stavebnímu povolení, pravomocné stavební povolení,
kolaudační výměr a faktury dokládající provedené práce. Pokud neexistují faktury, tak se pravděpodobně
jedná o daňový únik.
Závěr: snížení nájmu není založeno na pravdivých informacích,
v rozpočtu MČ Suchdol chybí peníze za nevybraný nájem, které potom chybí například v podpoře
sportu a kultury.
Pan starosta Hejl pravděpodobně porušil ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
tím způsobem, že se o svěřený majetek nestaral s péčí řádného hospodáře, jak přikazuje zákon.
Otázkou je, zda se náhodou pan
starosta Hejl nedopustil i pletich
ve výběrovém řízení. (Trestní zákoník, část druhá, hlava VI, díl 3, § 257)

(2) Odnětím svobody na dvě léta až
osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na tři léta až
deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému značný
prospěch.

Imlaufové pan Michal Novotný, který
podle našich prověřených informací
vystupuje a jedná jako nájemce kavárny. Nepronajímá paní Imlaufová
náhodou prostory někomu jinému
za jinou cenu?
Ptáme se proto: Neslouží náhodou účelové a nepravdivé zacházení
s informacemi panem starostou Hejlem k tomu, aby posléze mohl svým
kamarádům a spolustraníkům pronajímat obecní majetek za hubičku?
Zatímco ostatní občané v obecních
bytech a prostorech platí řádný nájem a daně?

Dá se říci, že rozhodně pronajmutí obecního prostoru na hlavním
Suchdolském náměstí na komerční
kavárnu za 779 Kč měsíčně někomu
neoprávněný prospěch z obecního
majetku přinesl, zejména když vidíme, že kavárnu provozuje místo paní

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

Vize, sny a SOS
Z výroků jednotlivých zastupitelů
i z atmosféry na jednání suchdolského zastupitelstva by se mohlo
zdát, že u nás právě probíhá přinejmenším horká fáze amerických
prezidentských voleb a ne debata
o životě ve středně velké městské
části na okraji Prahy. Navíc debata v městské části, které se nevede nijak špatně, která má fungující
školu i školky, kde konečně dochází i na dluhy v technické infrastruktuře. Opozice má samozřejmě právo
říct, že je to špatně a že by to dělala jinak, čekal bych ale aspoň minimální ohled na realitu. S tou si ale
kolegové a kolegyně starosti nedělají, hlavní je vzbudit negativní pocit, jako například v minulém čísle
Suchdolských listů v článku zastupitelky Veroniky Stropnické s titulkem Sídliště místo výhledu, nebo
tunel s výhledem. Paní zastupitelka se „opírá“ do sdružení SOS kvůli jakémusi sídlišti u Roztockého há-

je. Tedy vlastně neopírá, jen referuje,
že koluje informace. Pokud taková
informace někde kolem paní zastupitelky koluje, není žádný problém,
aby ji uvedla na pravou míru, územní studie k území V Rybářkách je volně přístupná na webu městské části
a předpokládám, že je všem zastupitelům známá. Žádné sídliště tam není, jen se výhledově uvažuje protažení Internacionální ulice tak, jak s tím
počítala původní regulace Suchdola
z třicátých let. U Roztockého háje
studie předpokládá rodinné domy.
Ono tohle všechno zřejmě není moc
důležité, o detaily nejde, vše směřuje k řečnické otázce, komu že patří pozemky. To je dost laciné, takhle
se významně „zeptat“ s tím, že čtenář si z toho ten negativní pocit vyrobí sám a druhá strana bude mlčet
– jak totiž polemizovat s otázkou?
Podle mého názoru je v komunální i celostátní politice nejspolehlivější obrana proti různým machi-

nacím a pomluvám jasný a stabilní
názor, který daná strana prosazuje. O konečném výsledku pak rozhodnou voliči. Postoj SOS je v této
souvislosti po léta stejný. Proti silničnímu okruhu přes Suchdol v té
podobě, jak byl zatím plánován, vystupujeme po celou dobu naší existence. Přirozený přechod ze zastavěné části města do volné přírody
bez mimoúrovňových křižovatek je
obrovská hodnota nejen pro nás,
co na Suchdole bydlíme, ale pro celý region. A naší vizí je, že tuto hodnotu zachováme. Zastupitel Ivan
Vavřík nazval v minulém čísle Suchdolských listů naše sdružení „partou Snu o Snu“. Já s ním v téhle věci
vlastně souhlasím. Vize budoucnosti, pokud má být alespoň trochu odvážná,
je vždycky trochu sen.
Karel Kuna,
zastupitel SOS

LISTOPADOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Veřejné jednání zastupitelstva se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice

ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 18 hodin.
Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.
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reakce

Odpověď na interpelaci
z jednání ZMČ Praha-Suchdol dne 11. 4. 2017 k pronájmu
prostor v budově radnice, požární odolnosti ocelového
patrového dálničního mostu přes Vltavu a křižovatky u letiště
Jak jsem uvedl ve své odpovědi
ze dne 27. 2. 2017, na městskou část
se na jaře roku 2013 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 apod.“ 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.
Po zahájení nájemního vztahu a provedení demontáže původního vybavení prostor pro lékárnu se bohužel ukázalo, že jsou nezbytně nutné
úpravy podstatně rozsáhlejší oproti
předpokládaným (zejm. nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadu, přidání dvou WC, nové podlahy).
Stavebníkem (spolkem) byla v červenci předložena stavebnímu úřadu
příslušná projektová dokumentace
pro změnu užívání stavby. Realizací došlo ke zhodnocení stavby a rada městské části souhlasila s tím, že
zhodnocení majetku MČ bude kom-
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penzováno, a to prostřednictvím snížení nájemného. Takto měla být nájemci kompenzována část nákladů,
které do zhodnocení majetku MČ investoval. Jednalo se o částku ve výši 297 372 Kč, která byla stanovena s využitím položkového rozpočtu
zpracovaného autorizovaným inženýrem Antonínem Bernardem (viz níže).
Takovým způsobem by rada postupovala i ve vztahu k jiným nájemcům, kteří by investovali do majetku
městské části a tento majetek svou
investicí trvale zhodnotili. Pokud interpelace zmiňuje údajné domluvy
o snížení nájemného ještě před výběrovým řízením, tak žádná taková dohoda neexistovala. V průběhu
jednání však mohl být zájemce informován, že pro případ neočekávaných nutných investic přesahujících
rámec oběma stranami předpokládaných úprav je možné jednat o snížení
nájemného. Taková možnost existuje
vždy pro každého nájemce a nájemci bývají o této možnosti informováni. 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 niSUCHDOLSKÉ

LISTY

3/2017

kdo nevyjádřil nesouhlas s navrhovanou podobou záměru. Rozsah úprav
prostoru, kde měl z původní lékárny
vzniknout prostor pro „Klubovou činnost pro volnočasové aktivity, práci s dětmi, seniory a nekuřáckou kavárnou bez kuchyně“ byl stavebním
úřadem schválen dne 24. 7. 2013
na základě projektové dokumentace, včetně vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy. Na základě předložených podkladů vydal stavební
úřad souhlas s výše uvedenou změnou užívání stavby. Vzhledem k tomu, že stavbu realizoval na své náklady spolek, část prací na úpravě
prostor byla dle sdělení spolku prováděna svépomocí a ne všechny provedené práce zhodnocovaly budovu,
použila městská část v zájmu kontroly rozsahu provedených stavebních
prací zhodnocujících budovu a pro
jejich objektivní ocenění položkový
rozpočet, který zpracoval autorizovaný inženýr Antonín Bernard (ČKAIT
003787). Ocenění je provedeno dle
platného oﬁciálního ceníku stavebních prací URS. Jak již bylo uvedeno výše, MČ nekompenzovala celé
náklady na úpravu prostor, ale pouze jejich část oceněnou v položkovém
rozpočtu.
Úvahy o daňovém úniku v souvislosti s nájmem a rekonstrukcí předmětných prostor se nemohou dotýkat hospodaření městské části.
Ocenění zhodnocení majetku bylo provedeno objektivně dle ceníku
a zcela nezávisle na fakturách za stavební práce. Faktury, jejich správnost
a úplnost jsou v tomto případě věcí
stavebníka, tedy nájemce. Schodek
v rozpočtu městské části 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,

zasláno redakci
kterým by městská část cizí investici do svého majetku kompenzovala.
Shrnutí k problematice nájmu kavárny: schodek rozpočtu městské části
nevznikl, na straně městské části nedošlo k žádnému daňovému úniku,
úpravy prostor a změna užívání byly provedeny se souhlasem stavebního úřadu.
K otázce požární bezpečnosti patrového dálničního mostu přes Vltavu
a problematiky konﬂiktu křižovatky
u letiště a nové paralelní dráhy:
Problémovost souběhu okruhu a paralelní dráhy dokládá zápis z jednání projektanta společnosti Pragoprojekt na Úřadu pro civilní letectví, kde
je mimo jiné uvedeno:
„- snížení nivelety silničního okruhu
v místě křížení os obou staveb cca
1 m. Důvodem je budoucí možnost
bezproblémového překrytí okruhu
ať už z důvodu nutnosti prodloužení RWY anebo z důvodů potřeby omezit vliv orograﬁcké turbolence v prostoru přiblížení, pokud bude
prokázána.
- zřídit na větvi 104A ochranné zakrytí proti klamavým a nebezpečným světlům v délce cca 170 m.
ŘSD je schopno zakrytí respektovat. Předpokladem je řešení netunelové, tj. lehké konstrukce, která

bude mít funkci pouze zabránit oslnění projíždějícími auty a jejíž řešení může být např. ve stylu žaluzií.“
Koncem srpna roku 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na trasu okruhu kolem Prahy, která byla umístěna
do středu Suchdola a Vltavu přecházela patrovým ocelovým mostem.
Jedním z důvodů proč MMR na podzim roku 2010 územní rozhodnutí na okruh přes Suchdol zrušilo, bylo překračování hygienických limitů.
Leták „Bezpečnostní rizika silničního
okruhu na severozápadě Prahy“ vydaný v březnu 2006 vycházel z údajů, které byly uvedeny v dokumentaci
pro uvedené územní řízení, z vyjádření dotčených orgánů k tomuto řízení
a dalších dokumentů.
Ve Studii bezpečnosti a analýzy rizik, kterou k dokumentaci staveb SOKP 518 a 519 Ruzyně-Suchdol-Březiněves zpracovala v roce 2005 ﬁrma
CityPlan s.r.o. je na straně 184 mimo jiné uvedeno: „ - posoudit mostní
konstrukci z hlediska požární bezpečnosti dnes známými a používanými
metodami a nahradit tak zcela nedostatečný průkaz této odolnosti v posudku z DÚR s velmi sporným výsledkem požární odolnosti R 15 min“.
Ve stanovisku generálního ředitelství Hasičského záchranného

sboru, které bylo uplatněno v tomto řízení je mimo jiné uvedeno:
„Most Suchdol – určená požární
bezpečnost netypické konstrukce
mostu 15 minut je kratší než doba dostavení se jednotek IZS. V této věci musí být již v dokumentaci
pro ÚR řešena…“.
Patrový most přes Vltavu byl navržen
z oceli a spodní tunelové patro tvořilo Vierendeelův nosník, který byl kromě krajů podpírán ve dvou bodech.
Při požáru vozidla v dolním patře by
byl tento nosník extrémně namáhán a jak je všeobecně známo, požární odolnost oceli je nízká (ocel ztrácí 40 % své pevnosti, když se ohřeje
nad 550 °C, což právě může být teplota v okolí hořícího auta). Umísťování dálniční komunikace do zástavby a do uměle vytvořeného úzkého
koridoru přes území Natura 2000
Kaňon Vltavy u Sedlce musí být již
ze své podstaty vždy komplikované
a nalezení řešení, které splňuje bezpečnostní předpisy a další požadavky, je pak většinou velmi investičně
náročné.
V Praze-Suchdole,
11. 5. 2017
Petr Hejl, starosta
městské části

Pitná a užitková voda
na Suchdole
Vážená redakce,
zaujal mne Váš článek ohledně hospodaření s dešťovou vodou.
Voda v současné i nejbližší budoucnosti bude vážným problémem
pro celé lidstvo. Protože mojí celoživotní profesí byla realizace vodohospodářských staveb a zařízení a protože jsem celý život prožil na Suchdole
ve čtvrti Výhledy, dovolím si popsat
hospodaření s vodou od roku 1939,
kdy jsme se jako rodina nastěhovali.
Pitná voda byla spuštěna ráno a večer po jedné hodině z jediné studny u dnešní samoobsluhy na Výhledském náměstí. Protože stavitel
Vavrouš (dnes developer) si byl vědom

tohoto nedostatku, nechal u všech
domků vybudovat jímky na dešťovou
vodu, která byla užívána k zalévání
zahrádek a WC. Já i moji sousedé je
používáme dodnes, ale většinou jsou
zrušeny, protože zvítězil všeobecný
dojem, že už nejsou potřeba. Kolem
roku 1953 byl vybudován vodojem
na Horoměřických školkách, kam byla
čerpána voda z pramene pod Kozími
hřbety a tím částečně zajištěno zásobování Suchdola pitnou vodou. Časem bylo toto zařízení nahrazeno propojením vodovodních řadů na Pražský
okruh, což platí dodnes. Takže by
se zdálo, že vody je dost. Přesto zažil Suchdol v závěru minulého století několikrát období, kdy platil zákaz

zalévání zahrádek a mytí aut pitnou
vodou. Vzhledem ke změně klimatu,
může tato situace kdykoliv nastat. Nedávno vyšlá předpovědní hydrologická mapa Čech označuje Středočeský kraj a Polabí (obilnice republiky)
za místa ohrožená největším suchem
v příštích letech, což je už dnes patrné. Vzhledem k tomu, že sami vědci
jsou překvapeni, že jejich předpoklady o globálních změnách se naplňují již dnes, s předstihem několika desetiletí (viz rok 2015), musíme se již
nyní touto situací aktivně zabývat.
Přesto je tato skutečnost u části našich občanů na okraji zájmu. S vodou
se plýtvá a dešťová voda se pouští
do splaškové kanalizace. Je to balast-

www.facebook.com/praha.suchdol
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z městské části
ní voda zvyšující náklady čističky odpadních vod, čímž se zvyšují poplatky.
Dále tato voda může občanům způsobit škody znehodnocením jejich majetku, k čemuž docházelo v době původní kanalizace v letech 1980–1995,
když v nejnižším bodě řadu na Výhledském náměstí, v době větších
dešťů, docházelo k zahlcení potrubí
a v důsledku toho vnikání fekálií přes
domovní přípojky do sklepů a prádelen. Výška vody někde až do 1 m několikrát do roka. Příčina: zaústění
dešťových svodů ze střech. V poslední dekádě minulého století a začátkem tohoto došlo na Výhledech k vybudování nové splaškové kanalizace.
Nicméně je to stále kanalizace splašková, nesplňující podmínky pro jímaní dešťových vod. Popsaný problém
tak může nastat, protože v dnešní do-

bě je normální déšť výjimkou, jedná
se většinou o kroupy a deště přívalové. Jak jsem uvedl výše byla ta doba
opravdu kritická, a proto byl z členů
stavební komise ustanoven kontrolní orgán, který kontroloval napojení
dešť. svodů na Výhledech. Bylo zjištěno značné množství přestupků s nařízením napojení pod sankcí odstranit.
Do současné doby se značně rozrostla výstavba v této čtvrti a vzhledem
k současným trendům odvádět vodu mimo vlastní pozemek se dá vyvodit, že tyto vody tečou do splaškové
kanalizace, což se dá změřit. Ukázkovým příkladem je novostavba domu
na Kamýcké ulici u stanice autobusu
147, kde má majitel svody okapů jednoznačně napojené do revizní šachty splaškové kanalizace. Tato oblast je
opomíjena a zaslouží si velkou pozor-

nost ze strany stavebního úřadu, ale
zejména vodohospodářského orgánu.
Za správnost realizace odpovídá technický dozor a následně kolaudační
komise. Ani toto nezamezí napojení
na černo po kolaudaci, proto by měl
provozovatel sítě ve vlastním zájmu
provádět kontroly. Prozatím ho to nebude zajímat, pokud se nestane nějaký malér, protože zatím může zvýšené náklady za likvidaci balastních vod
rozúčtovat nám občanům. Bylo by
vhodné zajistit propagaci v jímání dešťových vod do nádrží, sudů apod., jako
u akce s kompostéry, na kterou velká
část našich občanů kladně reagovala.
V mém příspěvku jsou podchyceny
problémy s dešťovou vodou v minulosti a určitá varování.
čtenář Suchdolských listů

Naplněné kontejnery na tříděný odpad – zejména na papír a plasty – jsou
dobrou zprávou. Odpad se na Suchdole třídí a jeho občané tak alespoň
částečně pomáhají snižovat zátěž pro
životní prostředí v podobě skládek
a spaloven odpadu.
Současně s plnými kontejnery
se však ve větší míře objevuje nepořádek kolem sběrných míst, což vyvolává tlak na zvyšování počtu nádob, četnost odvozu i rozšiřování stanovišť. Ta
přitom nikdo z pochopitelných důvodů v blízkosti domu nechce, současně
by však měla být vždy po ruce. Městská část se množství svozů i počet nádob pro Suchdol snaží navyšovat, ale
Pražské služby a.s., které tříděný odpad sváží, mají na tuto činnost k dispozici omezené množství ﬁnančních
prostředků. Proto je limitovaný počet
svozů i nádob. Tříděný odpad se pak
na Suchdole v poslední době vrší ko-

lem nádob, často pak ještě někdo přihodí pytel s běžným odpadem, přidají se „hledači pokladů“ a výsledkem
je nepořádek kolem sběrných míst.
Úklid kolem nich částečně zajišťují
Pražské služby, běžný odpad a odložené „věci“ musejí odstranit pracovníci
městské části. Co s tím?
Jednou z možností je lépe využít stávající kontejnery, které jsou velmi často
naplněny pouhým vzduchem v důsledku objemných a nerozložených krabic,
kartonů, nesešlápnutých plastových
obalů apod. Díky tomu je v kontejnerech hodně nevyužitého prostoru. Proto prosíme o pomoc všechny, kteří třídí odpad a zatím nevěnovali pozornost
objemu krabic a PET lahví: sešlapujte,
skládejte, trhejte, věnujte pozornost
ukládání do kontejnerů a nevhazujte
do nich komunální odpad.
Ten patří do klasických popelnic, rozměrný komunální odpad pak

ilustrační foto

Problémy
s tříděným odpadem

na stanoviště kontejnerů v Suchdolské a nikoliv na ulici. V případě stanoviště kontejnerů prosím respektujte provozní dobu, ukládání
koberců, nábytku a dalšího haraburdí na chodník před sběrný dvůr není
přijatelné řešení.
-redMěstská část děkuje všem za aktivní a zodpovědný přístup k třídění
a ukládání odpadu.

Kontejnery na bioodpad
30. 9. sobota 9.00–12.00
Výhledské náměstí x Návazná
K Roztokům x K Drsnici
Suchdolská x Na Rybářce
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28. 10. sobota 9.00–12.00
Výhledské náměstí x Návazná
K Roztokům x K Drsnici
Suchdolská x Na Rybářce
SUCHDOLSKÉ

LISTY

3/2017

19. 11. neděle 13.00–16.00
Výhledské náměstí x Návazná
K Roztokům x K Drsnici
Suchdolská x Na Rybářce

z městské části

Zdravý podzim
Městská část získala na základě podané žádosti neinvestiční dotaci ve výši
119 000 Kč od hl. m. Praha v oblasti místní Agendy 21 na podporu zdraví a zdravého životního stylu.
V rámci projektu Zdravý podzim jsme pro
vás připravili sérii různých přednášek, praktických workshopů, konzultací s odborníky
a cvičení, které vás pomohou vést ke zdravějšímu životnímu stylu. Zaměřili jsme
se na více suchdolských organizací, abychom oslovili co nejširší veřejnost, a tyto služby jste mohli využít v místě svého
bydliště.
V rámci projektu proběhne:
MŠ Gagarinova – Zoubkový den se Střední zdravotnickou školou, aneb prevence
a správná zubní hygiena (říjen 2017),
MŠ K Roztokům – Zdravá svačinka –
praktický seminář s vařením a ochutnávkou pestrých svačin s organizací Skutečně
zdravá škola (říjen 2017),
MK Rybička – Beseda se stomatoložkou
MUDr. Irenou Červenou – Zdravé zoubky,
s. r. o., která seznámí rodiče a nejmenší děti s časnou ranou péčí o chrup a umožní
účastníkům následné individuální prohlídky v suchdolské ordinaci. Proběhne v pátek
3. listopadu ve velké zasedací místnosti
radnice,
ZŠ M. Alše – Zdravé tělo – beseda s mladými herci, kteří „propadli“ zdravému životnímu stylu a poradí školní mládeži, „jak
na to“. Beseda doprovázená promítáním
a výukovým materiálem pro potřeby základní školy (říjen 2017),
radnice – praktický seminář o cvičení
jógy s instruktorkou Zuzanou Kinkalovou
(úterý 3. října pro veřejnost),
ZŠ M. Alše – Jóga harmonie těla i duše –
pět ukázkových lekcí pro účastníky praktického semináře i veřejnost se Z. Kinkalovou
(říjen, listopad, středy v podvečer v gymnastickém sále),
knihovna – Trendy ve zdravém životním stylu, promítání a ochutnávka, pro-

gram Skutečně zdravé školy (pro veřejnost
v rámci Sportovního dne ZŠ M. Alše – sobota 14. října),
knihovna – Co má smysl – prevence
onkologických a civilizačních onemocnění
– beseda s praktickým lékařem MUDr. Jozefem Čupkou spojená s měřením rizikových faktorů (cukr, tuk, BMI) s možností
dalších individuálních konzultací v suchdolské ordinaci (pro veřejnost v odpoledních hodinách),
Horizont – Bolí Vás záda? – beseda
s fyzioterapeutkou Editou Lachmanovou
s možností dalších individuálních konzultací, ukázky vhodného cvičení (pro veřejnost i seniory – proběhne v září a říjnu
v prostorách Centra Horizont),
Horizont – O zdravé výživě ve vyšším
věku – beseda s nutriční terapeutkou Petrou Folkovou v září v prostorách Centra
Horizont. Návštěvníci poté mohou využít
dvě osobní konzultace v odpoledním čase
v Centru Horizont,
Horizont – Nordic walking aneb nejzdravější je chůze – 1x za 14 dní procházky
s průvodkyní Lucií Burešovou, nutná rezervace v Horizontu, středy od 14 hodin, začíná se 6. září.
Zlepšete svoji fyzickou kondici, poraďte
se s odborníky a využijte podzimní čas pro
své zdraví!
-zkBližší informace k jednotlivým tématům sdělí koordinátorka projektu Zuzana Krumpholcová, asistentka starosty, tel. 222 361 419, e-mail: kultura@
praha-suchdol.cz, www.praha-suchdol.cz.
Aktuální termíny besed budou zveřejňovány v Suchdolské Mozaice.

Projekt Zdravý podzim je ﬁnančně podpořen hl. m. Prahou v oblasti místní
Agendy 21 pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka.

Jmenuji se Edita Lachmanová a přes dvacet let se věnuji fyzioterapii. Většina lidí má v dnešní době sedavé zaměstnání, tráví hodiny u počítačů nebo v autě a důsledkem této skutečnosti je vadné držení těla. Pokud se vědomě nevytvářejí stereotypy zdravého sezení a nezdravé sezení se nekompenzuje vhodným cvičením, vznikají potíže: na bolesti zad si dnes stěžuje téměř každý. Co s tím? Názorně vám předvedu, jakých chyb se při sedu nejčastěji
dopouštíme, jak by měl vypadat zdravý sed, jaké kompenzační pomůcky nám mohou pomoci. Ale především vás
naučím sadu jednoduchých, avšak velmi účinných cviků, které vám umožní vaše potíže odstranit nebo jim ideálně předcházet, aby vůbec nevznikly. Těším se na vás!
Mgr. Edita Lachmanová
www.praha-suchdol.cz
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém zasedání 22. 6. 2017 kromě jiného:
schválilo využití principu participativního rozpočtování v rozpočtu
MČ Praha-Suchdol na rok 2018,
maximální možnou výši podaného návrhu 150 tis. Kč a možnost
předkládat návrhy pro všechny občany MČ Praha-Suchdol bez ohledu
na státní příslušnost; schválilo přijímání pouze návrhů, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ; uložilo v rámci rozpočtu na rok 2018
vyčlenit prostředky ve výši 450 tis.
Kč na participativní rozpočtování.
schválilo přijetí dotace MŠMT
pro ZŠ M. Alše ve výši 1 193 153 Kč
a pro MŠ Gagarinova ve výši
512 336 Kč.
schválilo navýšení rozpočtu o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na dokrytí integrace žáků mateřských
a základních škol v celkové výši
775 400 Kč.
schválilo z důvodu zlepšení životního prostředí na Starém Suchdole přípravu a realizaci projektu
„Výstavba plynovodu v ulicích Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská“ v odhadovaných nákladech
1 750 tisíc Kč bez DPH.

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních
od 26. dubna do 28. června 2017
projednala mimo jiné následující body:
vybrala z nabídek dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů silnoproudu
a slaboproudu, včetně rozpočtu
a výkazu výměr v bytovém domě
Stehlíková – společnost Projekce
Elektro – Jiří Šneller, IČ: 12617253,
cena díla 31 200 Kč bez DPH.
z důvodu, že nájemce nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3 přenechal 11. 10. 2016
nebytový prostor k užívání třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. 50/2013 ze dne
18. 6. 2013 s Občanským sdružením Kravál, spolek, IČ: 01745417.
Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi nájemci.
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schválilo úplatné nabytí pozemku
parc. č. 1627/164 v k. ú. Suchdol
o výměře 94 m2, včetně na něm vybudovaného chodníku od společnosti Bytový dům U Kruhovky, s.r.o., IČ:
03816613, za cenu 1000 Kč s tím,
že prodávající přispěje na náklady
na údržbu chodníku po dobu 20 let
ve výši 20 000 Kč.
schválilo záměr vybudování nové
lávky přes Únětický potok a mlatové
cesty pro pěší a cyklisty na pozemku
parc. č. 2312, k. ú. Suchdol, u Trojanova mlýna.
schválilo záměr opravy dešťové
kanalizace podél ulic Pod Rybníčkem a V Údolí v délce cca 700 m
a v předpokládané hodnotě 9 mil. Kč
a navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města
Praha ve výši 9 milionů Kč na ﬁnancování projektu „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“.
schválilo přijetí daru Letiště Praha, a. s. městské části Praha-Suchdol
ve výši 913 220 Kč na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí v rámci programu „Žijeme zde společně“ a použití daru na ﬁnancování
následujících projektů: v oblasti Péče
o zeleň – údržba zeleně na obecních
pozemcích, ošetřování stromů a re-

generace parků; v oblasti Odpadového hospodářství – příspěvek na zavedení a provoz systému třídění odpadů,
příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů
od občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích.
schválilo záměr na nákup pozemků parc. č. 1068/1, 1069/2, 3, k. ú.
Suchdol o celkové ploše 7353 m2 pro
rozšíření zázemí školy a sportovišť
a navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města
Praha ve výši 18 milionů Kč na ﬁnancování nákupu výše uvedených
pozemků.
schválilo přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
na ve výši 492 tisíc Kč z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení
za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017,
v následujícím členění na podporu činností nestátních neziskových
organizací působících na území
městských částí hl. m. Prahy, které
zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – 123 tis. Kč,
na sport – 123 tis Kč, na kulturu,
školství, zdravotnictví a sociální oblast – 246 tis. Kč.

po úpravách schválila směrnici
MČ Praha-Suchdol č. 1/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“
s účinností od 1. 5. 2017.
schválila změnu podmínek pronájmu části pozemku parc. č. 1627/6
v k. ú. Suchdol, tržní místo na Brandejsově nám., Jiřímu Trojanovi
pro stánek s občerstvením spočívající v navýšení výměry pronájmu
z 9 m2 na 15 m2 a změně sortimentu prodeje na kávu a občerstvení za následujících podmínek: Cena
pronájmu činí 350 Kč za m2 a měsíc; provoz nesmí obtěžovat okolí hlukem a pachem; nájemce bude
dodržovat podmínky Provozního řádu selského trhu a tržního místa.
jmenovala členy školské rady
za zřizovatele: Mgr. Ivana Lacinová,
RNDr. Ludmila Knappová, Ing. Petr
Hořejš.
schválila návrh nábytku do Místní veřejné knihovny a schvaluje dodavatele nábytku: Marek Lust,

IČ: 70361240, cena dodávky činí
27 080 Kč včetně DPH.
na základě porovnání cenových
nabídek pro provedení opravy komunikace Trojanův Mlýn pomocí
válcovaného asfaltového recyklátu
a výměnu a dovybavení stávajících
dřevěných svodnic novými ocelovými, vybrala společnost Petr Kukla – PAKK, IČ: 13820729, za cenu
107 880 Kč bez DPH.
v souvislosti s provedenou rekonstrukcí vodovodu Starý Suchdol
schválila dodavatele provedení úpravy komunikace v ulici Do Vrchu mezi
ulicí Pod Rybníčkem a vjezdem na pozemek parc. č. 285/2 v k. ú. Suchdol
takovým způsobem, aby bylo zabráněno pronikání dešťové vody z ulic
na pozemek 285/2 – společnost Jordák, s.r.o, IČ: 02222051. Maximální
cena prací je 105 440 Kč bez DPH.
na základě doporučení KÚRI nesouhlasila se záměrem stavby „Viladům
Kamýcká“, protože tento pozemek
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z radnice
vzhledem k jeho velikosti a k charakteru okolní zástavby není vhodný pro
stavbu viladomu se šesti byty.
na základě žádosti MHMP souhlasila s pronájmem části pozemku
parc. č. 13/1 v k. ú. Suchdol vymezené v ÚP pro sport nájemci TJ Slavoj
Suchdol, za následujících podmínek:
 nájemce musí vybudovat na pozemku hřiště pro kopanou se zázemím a příslušenstvím (šatny,
tělocvična, parkoviště…)
 nájemce má sídlo a působí
na území MČ,
 nájemce bude organizovat po
dobu nájmu sportovní činnost
dětí a mládeže (tréninky, účast
v soutěžích dětí a mládeže
od 3 do 18 let – minimálně jeden tým v každé kategorii),
 nájemce umožní městské části
využít areál pro organizování až
4 akcí za rok.
souhlasila se stavbou plynovodu, kterou v ulicích Lysolajská, Májová, Výjezdní, Suchdolská, Při Hranici, U Nového Suchdola, Na Vrchmezí,
Za Hřištěm bude provádět Pražská
plynárenská, s podmínkou, že stavbou dotčené chodníky i vozovky budou opraveny dle pravidel TSK.
schválila výběr dodavatele čištění dešťové kanalizace v ul. V Údolí a Do Vrchu – společnost HERČÍK
a KŘÍŽ, spol. s r. o., IČ: 49356607
za cenu 48 190 Kč bez DPH.
souhlasila se záměrem výsadby sadu o 50 ovocných stromech na pozemku parc. č. 2269/6 a jejich následným převzetím do majetku. Dodávku
sazenic a následnou péči po dobu
5 let zajistí spolek Na ovoce, IČ:
04380215.
na základě porovnání cenových
nabídek pro provedení opravy výtluků v komunikacích s povrchem
z recyklátu vybrala společnost Commatel-Uher, s.r.o., IČ: 27092348 za cenu 25 000 Kč bez DPH.
na základě doporučení Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek
souhlasila s objednáním elektromobilu Peugeot Partner VU Furgon L1
ELECTRIC od společnosti Kopecký,
s.r.o., IČ: 25541617 za nabídnutou
cenu 799 996 Kč včetně DPH. Cena
včetně DPH za servis je 815 Kč/hod.
Rada ukládá Ing. Kosařovi zajistit doručení všech potřebných dokumentů na SFŽP, aby MČ mohla být po-

skytnuta dotace ve výši 230 tisíc Kč
na nákup elektromobilu.
schválila dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele ZŠ M. Alše, MŠ
Gagarinova a MŠ K Roztokům za období leden až červen 2017.
schválila výběr dodavatele přístřešku na kola o rozměrech cca 5x2,5 m,
který bude umístěn ve dvoře radnice: Krejza Martin – zámečnictví, IČ:
66024528 za cenu 96 000 Kč bez
DPH.
na základě provedeného posouzení a doporučení hodnoticí komise vybrala ze 3 nabídek pro realizaci akce
„ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže“ zhotovitele: společnost AMIKA
FIRST, s.r.o., IČ: 24219169, za cenu
1 692 276 Kč bez DPH.
schválila dodavatele kamerové prohlídky kanalizačních stok v částech
ulic Pod Rybníčkem, Do Vrchu, Stržná, Nad Dolíky, Na Mírách (v rozsahu
cca 1600 m) ﬁrmu TvS centrum Praha, s.r.o., IČ: 26728231, s nabídkovou
cenou 34 400 Kč bez DPH.
souhlasila s pořádáním letního kina na komunitní zahradě ve dnech
27. 8., 2. 9. a 10. 9. 2017 a s objednáním 3 produkcí s kompletním
servisem a právy pro veřejnou ﬁlmovou projekci u ﬁrmy Film For People, o.s., IČ: 22834605, za cenu
39 000 Kč. Rada souhlasila se vstupným 100 Kč/os., děti v doprovodu dospělých zdarma.
na základě nabídek vybrala dodavatele zpracování dokumentace pro
výběr zhotovitele (provedení stavby) včetně výkazu výměr na opravu
dešťové kanalizace na Starém Suchdole (oprava zatrubněné části Suchdolského potoka, resp. dešťové kanalizace v ulici Pod Rybníčkem a V Údolí
v délce cca 750 m): projekční kancelář Ing. Josef Chmelka – SUPR,
IČ: 10157000, za nabídkovou cenu
108 900 Kč včetně DPH.
schválila následující změny v provozním řádu pro Selský trh a tržní
místo na Brandejsově náměstí:
1. Prodejce je povinen před zahájením provozu odsouhlasit se zástupcem provozovatele maximální možný instalovaný příkon
elektřiny, který je i krátkodobě
nepřekročitelný. Prodejce je povinen na požádání předložit re-

vizní zprávu. Nedodržení těchto
povinností je důvodem pro vykázání z trhu i důvodem výpovědi z tržního místa.
2. Příjezd prodejců na Selský trh
a instalace stánků jsou bez
předchozího souhlasu zástupce provozovatele přípustné nejdříve po 6:30 a prostor trhu
jsou prodejci povinni po provedení úklidu opustit nejpozději
do 21:00 hodin.
vzala na vědomí, že obec Statenice se rozhodla řešit nedostatek kapacit na ČOV Roztoky výstavbou vlastní
ČOV, a z tohoto důvodu neschválila tato obec společné memorandum
k rozšíření ČOV Roztoky, schválené
zastupitelstvem MČ Praha-Suchdol
v září 2016. Rada bere na vědomí návrh nového memoranda k rozšíření
ČOV Roztoky bez účasti obce Statenice na rozšíření ČOV.
na základě provedeného posouzení
a doporučení hodnoticí komise vybrala ze 6 nabídek pro realizaci akce „ZŠ
Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část rekonstrukce
a navýšení kapacity školní kuchyně –
stavební část“ zhotovitele společnost
ACG-REAL, s.r.o., IČ: 27094359, za cenu 6 931 881 Kč bez DPH.
na základě provedeného výběrového řízení na pořízení PC do knihovny vybrala společnost CZC.cz, s.r.o.,
IČ: 25655701 za cenu 78 319,50 Kč
bez DPH.
vzala na vědomí přijetí neinvestiční dotace od HLMP na projekty v sociální oblasti pro rok 2017:
„Získáváme informace a informujeme“ (48 800 Kč), „Zpátky do aktivního života“ (97 700 Kč), „Mapování
přístupnosti a bezbariérovosti MČ“
(48 800 Kč) se spoluúčastí MČ ve výši 15 %.
souhlasila s montáží klimatizační jednotky v prostorách ordinace
v přízemí budovy radnice a vybrala ze 3 nabídek dodavatele: společnost: KLIMAČEK, s.r.o., IČ: 05945453
za cenu 111 769 Kč bez DPH.
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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mohlo by Vás zajímat

Vítězné projekty
participativního
rozpočtování
V úterý 6. června skončilo hlasování pro návrhy pilotního ročníku tzv. participativního rozpočtování.
Ve veřejném hlasování, v němž své favority přišlo podpořit téměř 9 % obyvatel Suchdola, bylo rozhodnuto
o čtyřech projektech, které se z participativního rozpočtu zrealizují.
Ačkoliv se jednalo o pilotní ročník mezi veřejností dosud poměrně neznámého způsobu rozpočtování, ukázali
Suchdolští svou vůli přispět k zatraktivnění svého okolí. Svůj názor na to,
čím by suchdolská radnice měla vylepšit veřejný prostor, přišlo k hlasovacím schránkám vyjádřit 463 občanů městské části, tedy téměř 9 %
oprávněných. Jedná se o vynikající
výsledek, vezmeme-li v úvahu zvolený
způsob hlasování – prezenčně, vhozením lístku do hlasovací schránky.
Z celkem 13 předložených návrhů
mohli občané starší patnácti let vybrat maximálně tři, které by si dle jejich názoru zasloužily realizaci. Většina zúčastněných (87 %) také pro tři
návrhy hlasovala. Dva návrhy podpořilo 7 % a pouze jeden pak 6 % hlasujících. Téměř 60 % hlasujících byly ženy.
Do celkového limitu 360 tisíc korun se vejdou celkem čtyři projekty. Nejvíce hlasů získal projekt s názvem Osvěžení na náměstí (pítka
na Suchdolském a Brandejsově náměstí). Hlasovalo pro něj 57 %, tedy 265 Suchdoláků. Na druhém
místě skončila Houpačka pro všechny generace na komunitní zahradě, jež získala 183 hlasů a podporu
40 % hlasujících. Třetím projektem
je Skoč do pole!, zabudovaná zemní trampolína na Suchdolském náměstí, kterou podpořilo 34 %, tedy
156 hlasujících. Posledním projektem, na který budou stačit vyčle-

něné prostředky, je Street Workout hřiště na Výhledském náměstí,
pro nějž hlasovala čtvrtina zúčastněných Suchdoláků (118). O jediný
hlas „pod čarou“ skončil návrh Zábava dětem – stín maminkám určený pro komunitní zahradu. O popularitě jednotlivých nápadů svědčí
fakt, že i poslední návrh získal podporu 8 % hlasujících.
Ve středu 19. července bylo slavnostně otevřeno workoutové hřiště
na Výhledském náměstí. Navrhovatel
projektu Ing. Jan Pinta byl spokojen
s rychlou realizací i kvalitou provede-

ní. Příchozí mohli obdivovat cvičence,
kteří předvedli, k čemu lze využít jednotlivé hrazdy.
-red-

Líbily se vám soutěžící projekty? Máte nějaký nápad na vylepšení veřejného prostoru na Suchdole? Již na podzim bude zahájena příprava
dalšího ročníku participativního rozpočtování. Tentokrát bude možno navrhovat projekty, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ, až
do výše 150 tisíc Kč a na návrhy bude vyčleněno celkem 450 tisíc Kč.
Na 2. října a 6. listopadu jsou chystána přípravná setkání, na nichž
se dozvíte více, budete se moci inspirovat či prodiskutovat své nápady s ostatními. Návrhy projektů bude možno odevzdat až do pondělí
20. listopadu 2017.
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suchdolští hasi či

Hasičský odstavec
(tentokrát o živlech)

Hasiči jsou obecně považováni za krotitele ohně. Tentokrát měli co do činění nejen s ohněm, ale i s dalšími dvěma živly. S vodou a s dětmi. Ano,
i děti jsou živelné, a to v některých
případech natolik, že i ta voda ze zatopeného sklepa se snáze čerpá, než
se na zvědavé a rychlé dítě v okolí
hasičského auta dohlíží.
Naši hasiči během června dětem
několikrát předváděli svou techniku
a vybavení aut. Například v Základní škole M. Alše v rámci dnů integrovaného záchranného systému. Rovněž jsme naše kluky mohli potkat
na Dětském dni v oboře Hvězda nebo na největším rodinném festivalu
Kašpárkohraní v Letenských sadech.
Naposledy hasiči zpestřili zahradní
slavnost v Mateřské škole K Roztokům, kde v horkém odpoledni pomocí proudnice vyvolali déšť.
Občas je zapotřebí vypořádat
se také s nenadálými rozmary počasí. Například když v jeden horký
červnový týden kropíte s Renaultem

suchdolské ulice, abyste následující
týden vodu naopak čerpali ze zatopených prostor po přívalových deštích (na Brandejsově náměstí a v ulici Lysolajská). A když je náhodou den
s teplotami pod 30 °C a neočekává
se ani žádná průtrž mračen, tak ty
majáky na hasičském autě stejně zapínáte. Třeba když praskne zařízení
na změkčování vody a vytopí mateřskou školu v Dejvicích.
Děti a voda. To by byly dva živly ze tří
zmiňovaných. Oheň. S tím se v letních
horkých měsících tak nějak samozřejmě počítá. A to s obavami, protože v případě požáru ty vteřiny ubíhají podstatně rychleji, než při zaplavení
garáže. A aby byly obě proměnné hasič – schopnost hasit v co nejefektivnějším vztahu, jinými slovy aby dům
neshořel dříve, než si hasič nasadí helmu, je zapotřebí zodpovědně trénovat.
Takzvaný požár nanečisto.
Tímto se dodatečně omlouváme
všem obyvatelům Suchdola, kteří dne
14. května s obavami volali na linku
150 v domnění, že je ulice Kamýcká
v plamenech. Jednalo se o cvičný požár nízké budovy nad sedleckou střelnicí a všechny plameny i jiskry měli naši hasiči pod kontrolou. Faktem
je, že dopředu zkrátka nelze odhadnout výška, hustota a barva kouře
z podobného zásahu. A tak si i diváci
z bohnické vyhlídky přišli na své. Kaž-

dopádně nesmíme pominout skutečnost, že toto cvičení zvládli naši hasiči
bravurně a ve vynikajícím čase.
I do přírody se hasiči dostanou.
Vezmou si vysoké gumové kalhoty a vydají se čistit koryto Únětického potoka v Tichém údolí. V mezičase vypomůžou při údržbě Komunitní
zahrady nebo dodávají vodu při příležitosti městského kola v požárním
sportu.
Před prázdninami nezaháleli ani
mladí hasiči. Například úspěšně reprezentovali na Májovém závodu
ve Středoklukách a pravidelně trénovali požární útoky na nadcházející závody v Třebonicích a v Lipencích.
O prázdninách děti načerpaly síly

www.praha-suchdol.cz
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a my se můžeme těšit na jejich výkony při Závodu požárnické všestrannosti na Suchdole.
Pavla Bradáčová

ze suchdolských škol

Školní rok je neúprosný
jako metronom
aneb Od září do září
„Ještě jsme se nevzpamatovali
ze začátku školního roku a už je tady pololetí!“
„Koledy jsme zpívali nedávno!“
„Další odjezd na školu v přírodě,
sotva jsme vybalili krabice z té loňské!“
Každoročně se opakující činnosti měsíc po měsíci v nás vyvolávají podobná zvolání a údiv v průběhu celého školního roku. A přesto je
to pokaždé jiné. Na jednu stranu nevyhnutelný stereotyp, na druhou téměř každodenní překvapení a výzvy.
V tom je práce učitele těžká i krásná
zároveň. Jeden den s ní chcete praštit a říkáte si: Mám tohle zapotřebí?
Za ty prachy? A pak přijde žák, kolega nebo rodič a zahřejí vás svými
slovy a vy víte, že to má smysl a máte to zapotřebí.

* ORIENTAČNÍ BĚH *

Oblíbený orientační běh pro všechny věkové kategorie. Běh vícečlenných hlídek podle mapy. Registrace hlídek na místě při startu. Věkově neomezeno. Start první hlídky v 10.15 hod., start poslední hlídky ve 12 hod.
Proběhnete-li všechny kontroly, odměna vás nemine!

* FOTBALOVÝ TURNAJ *

Organizátoři tradičního turnaje v minikopané se těší
na všechny týmy! Složení týmu: 5+1 (brankař) a 2 náhradníci. V týmu budou celkově maximalně 2 hráči nad
16 let. Věk hráčů od 6 let. Registrace do 30. 9. na adrese gabriela.breckova@zssuchdol.cz. Nutno uvést název
týmu a jména a příjmení hráčů! Prezence týmů na místě v 9.30 hod. Hraje se za každého počasí na umělém
povrchu, kopačky s kovovými kolíky jsou zakázány.

* SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA *

Doprovodný program od 10 do 14 hodin v místní
knihovně. V místní knihovně bude probíhat program
Skutečně zdravé školy na téma Trendy ve zdravém životním stylu. Čeká vás promítání spojené s ochutnávkou zdravé stravy a poradenství. Nenechte si ujít!
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Dětem obecně čas utíká pomaleji, natož školní rok. Ten se jim vleče dvojnásob. Aspoň že se dá od jedněch prázdnin dohlédnout k těm
dalším. Učitelům však školní rok běží, pádí, letí, frčí na zcela jiné obrátky
– podstatně vyšší.
Září je plné novinek. Je třeba sžít
se s novými kolegy, novým rozvrhem
hodin a dozorů, poznat nové žáky.
Splnit veškeré administrativní požadavky, které vedení školy neúprosně
vyžaduje v šibeničním termínu. Přežít
třídní schůzky. Ukáznit děti po prázdninách a začít učit.
A nachystat se na Suchdolské
posvícení.
Říjen, zdá se, je poklidnější. Až
na to, že se musíme účastnit dalšího
vzdělávání pedagogů, připravit a zorganizovat Sportovní den školy a vysvětlit žákům, že teď se ale už opravdu učíme. Naštěstí nás čeká pár dnů
podzimních prázdnin, pokud vedení
školy neobjedná školení.
Listopad je dlouhý a někomu se začne stávat, že do školy přichází a odchází za tmy. Už je tady čtvrtletí, konzultace s rodiči o prospěchu. Někdy
jsou příjemné, někdy je to nervák.
A skutečný horor nastává, když velké
děti zorganizují Strašidelnou školu.
Advent hlásí nástup prosince, který
je naopak krátký na to, aby se do něj
v klidu vešly všechny předvánoční akce. Připravuje se Vánoční zpívání, děti se nemohou dočkat prázdnin
a dárků a učitelé se zoufale snaží udržet zbytky pozornosti pro výuku. Ale
má to své kouzlo.
Leden je těžký. Snažíme se urychlit
pomalý rozjezd vzdělávacího procesu po vánočním lenošení. Blíží se pololetní vysvědčení, píší se písemky,
zkouší se. Někteří žáci se konečně
od září probudí a dožadují se jedním
přezkoušením dohonit podzimní nicnedělání. Vyhovět, nebo nevyhovět?
Únor je rychlý a vyznačuje se příslibem jarních prázdnin. Je nutné dotáhnout organizaci lyžařského výcviSUCHDOLSKÉ
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ku pro sedmáky a vyslat školní sbor
na Suchdolský masopust.
V březnu zkušený pedagog poučuje o tom, že co do žáků nedostanete
do konce dubna, už později nenaučíte. To samozřejmě není pravda. Děti
jsou hlavy otevřené neustále. Prostě
se to nesmí vzdávat! V březnu se také ﬁnišuje s přípravami škol v přírodě
a zájezdu do Anglie – smlouvy, objednávky, platby, seznamy atd.
S jarem se školní rok zrychluje.
V dubnu už občas ve sborovně zazní
věta: „Já už nemůžu.“ A přísná ředitelka na to: „To neříkej, musíš vydržet
ještě dva měsíce!“ Ještě že jsou Velikonoce. A Sportovní den školy. A zápisy do prvních tříd.
Květen je milý měsíc z mnoha důvodů: dá se učit venku a chodit na vycházky, škola se občas vyprázdní a ztichne, když více tříd
současně odjede na školu v přírodě.
Ještě se dá něco naučit. A prázdniny
jsou za dveřmi.
Červen je krásný a hektický. Chystáme Piknik za školou, dohání se známky, děti 2. stupně vyrážejí na výlety. Připravují se práce, které budou
ve škole probíhat o prázdninách. Balí se, stěhuje, vyklízí. A ve třídách je
strašné horko. „Vy se ještě pořád učíte?“ „Ano, učíme. Co bychom asi tak
měli ve škole dělat?“
30. červen: vysvědčení, dojemné loučení s deváťáky, záplava květin, úleva, konečně je to za námi,
zvládli jsme to. Ještě před odjezdem na prázdniny vyplnit a odevzdat
všechny papíry.
Nikdo sem o prázdninách nechoďte. Bude se tu bourat, vrtat,
malovat, předělávat, stěhovat, čistit, tlouct, přestavovat, opravovat,
rekonstruovat…
Ano, je to pořád dokola, ale pokaždé jiné: září – nový rozvrh, nová kolegyně v kabinetu… Pořád ve střehu,
stále se něco děje!
Alexandra Kejharová,
ZŠ Mikoláše Alše

ze suchdolských škol

Spolupráce ZŠ Mikoláše
Alše s Českou zemědělskou
univerzitou

Suchdolští žáci a žákyně napříč všemi ročníky navštěvují v průběhu
školního roku Českou zemědělskou
univerzitu, protože nabídka odborných pracovišť je zde opravdu velmi pestrá a pomáhá učitelům doplňovat praktickými ukázkami obsah
probíraného učiva. Děti se chodí
dívat na mláďata, navštěvují skleník a zúčastňují se speciálně zaměřených programů, jako je např. Den
fascinace rostlinou.
Velmi zajímavou exkurzi zažily letos na jaře děti z 5.B na Katedře veterinárních disciplín Fakulty agrobi-

ologie, potravinových a přírodních
zdrojů ČZU. Program byl velice pečlivě připraven – děti se staly vysokoškolskými studenty a samostatně
pracovaly s binokulárním mikroskopem a sledovaly pohyb živých býčích
spermií. Zkusily si odebrat oocyty
aspirací folikulů z vaječníků prasnic
a následně si je prohlédly pod mikroskopem. Se vším jim pomáhala paní
profesorka Sedmíková, která vše trpělivě vysvětlovala a ukazovala.
Nakonec si děti mohly vyzkoušet,
jak složité je porodit telátko. Přestože kráva byla jen model v životní ve-

likosti a tele ušité z kůže, představovalo pro děti telení obrovský zážitek.
Každé si ho vyzkoušelo a mělo z toho velkou radost. Děti ale kromě
zábavy také pochopily, jak je celý proces složitý. Zvláště, když paní
profesorka opravila polohu nenarozeného telátka na nefyziologickou.
Děti odcházely plné dojmů z vysokoškolského prostředí, nových zkušeností a znalostí.
Ráda bych poděkovala všem, kteří
nám tuto zkušenost umožnili.
Klára Šedivá,
ZŠ Mikoláše Alše

Ohlédnutí za letošními
zápisy do MŠ Gagarinova
Letošní zápisy částečně ovlivnila novela školského zákona, která posunula termíny zápisů do mateřských
škol na 2.–15. května. Tím nás, ředitele dostala trochu pod tlak s vyřizováním přihlášek a následným
vydáváním rozhodnutí o přijetí, či
nepřijetí. V kombinaci s hektickým
závěrem školního roku to vytvářelo
trochu napjatou situaci.
Pokračuje trend snižování počtu
dětí, jejichž rodiče přicházejí k zápisu. Pokud se podíváme na posled-

ní čtyři roky, tak v roce 2014 se hlásilo 121 dětí, v roce 2015 to bylo
96 dětí, v roce 2016 přišlo 85 dětí
a v letošním roce 2017 již jen 72 dětí. Těžko říci, jak se bude situace vyvíjet, počty může na krátko zvrátit
větší výstavba a přistěhování mladých rodin, ale počet dětí se bude pravděpodobně spíše stabilizovat než narůstat. To je dobrá zpráva
pro rodiče suchdolských dětí, protože budeme přijímat bez problémů
všechny děti, které přijdou k zápisu.

Již pro školní rok 2017/2018 jsme
přijali všechny tříleté děti a děti narozené do konce roku 2014, tedy dosahující tří let v průběhu letošního
podzimu. Děti podzimní nastupují do školky v průběhu října, listopadu a prosince. Je to z důvodu zralosti dětí, protože jen menšina tříletých
dětí je opravdu po všech stránkách
připravena na docházku do mateřské školy. Nejde jen o to, aby zde dítě
„přežilo“, ale aby docházka byla pro
dítě smysluplná a přínosná. U mlad-

www.facebook.com/praha.suchdol
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ších než tříletých dětí je skutečná
zralost a připravenost na mateřskou
školu spíše výjimkou. Rodič si může
myslet, že jeho potomek je připravený a těšící se na děti, ale skutečnost
může být trochu odlišná. Dítě do tří
let patří především, a opět zdůrazňuji, především do rodiny. Kolektivní výchova je pro něj většinou velkou zátěží. V tomto věku nedáváme
děti do společné výchovy kvůli dítěti
samotnému, ale kvůli rodičům, kteří
chtějí do zaměstnání. Nicméně se nejedná o zájem dítěte, ale zájem rodiče. Takto malé dítě se nemůže doma

s rodičem nudit, pokud mu maminka
či tatínek nabídnou dostatečně pestrý program, tak je dítě zcela spokojené. Z pohledu vývojové psychologie
si v tomto věku děti nehrají spolu, ale
spíše vedle sebe. Jejich hra je v zásadě individuální a druhé dítě je vítaná
kulisa. Pokud rodiče své dítě zásobují
dostatkem podnětů, tak blízkost dalších dětí několik hodin na pískovišti
v parku zcela dostačuje. Nenechme
se obalamutit tlakem doby na kariéru či hlasy politických našeptávačů, ale použijme zdravý selský rozum
a užijme si neopakovatelné dětství
našich úžasných mrňousků.

a bezpečně otevíratelná a zavíratelná. Dále jsme nechali venkovní zeď
dlouhé spojovací chodby pomalovat
nádherným pohádkovým vesmírem
a na nástavbu namalovat hvězdičku,
aby doplňovala označení budov sluníčko a měsíček. Největší investice
se uskutečnila díky grantu od Letiště
Praha, a to stavba dřevěného hradu
s lanovkou na našem umělém kopci. Ten se stal okamžitě nejoblíbenější dětskou atrakcí na školní zahradě.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

A co je nového v MŠ Gagarinova?
Naši mateřskou školu se snažíme stále rozvíjet a zlepšovat, aby se tu naše
děti bavily. V letošním školním roce
přibyly tři výrazné dominanty školní zahrady. Hned při vstupu z ulice
Gagarinovy nás zastaví nová vrata
a vrátka, která jsou konečně lehce

Celý rok jako v pohádce
aneb rok u Soviček

Školní rok u Soviček byl jako vždy velmi pestrý a plný různých aktivit. Náš
vzdělávací program byl letos zaměřen na klasické české pohádky a celý rok tedy probíhal jako v pohádce.
A to doslova.
Toto téma dětem umožnilo výjimečnou seberealizaci. Při hrách si samy režírovaly a hrály různé výstupy
z pohádek, vytvářely k nim kulisy, vyráběly vstupenky… Využívaly nejenom
divadelních kostýmů, ale velmi rády
hrály kamarádům divadélko s pomo-
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cí loutek Gerlichova divadla. Zvonek
nám zvonil po celý rok…
S dětmi jsme navštívili několik zajímavých divadelních představení
v Gongu, Redutě, v Divadle U Hasičů i v Divadle Spejbla a Hurvínka. Velkým zážitkem pro Sovičky byla exkurze do zákulisí divadla Říše loutek,
kudy nás provedla profesionální loutkoherečka. Děti si mohly samy vyzkoušet vodění loutek, vytváření pohádkových zvuků a se zájmem si
prohlédly kulisy i celé zázemí divadla.
Téma pohádek bylo pro nás inspirací při nácviku vystoupení pro seniory
v Horizontu, při vystoupení pro suchdolské ženy a zejména při vítání nových občánků.
Kromě pohádek jsme letos poprvé
využili nabídky programu pro školky „Získej titul Mistr stavitel“, který
pořádala Malá technická univerzita
(MTU). Cílem projektu bylo co nejdříve
a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem
dětí o technické obory. Program MTU
pěstuje v dětech vztah k reálnému
SUCHDOLSKÉ
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světu a přispívá k rozvoji technického
vzdělávání již u předškolních dětí.
Na co jsme si během celého roku
hráli? Na stavitele města, na malého architekta, stavitele mostů a věží.
A jak program probíhal? Každý měsíc
nás navštívil lektor – inženýr s plným
kufrem barevného lega a s jednoduchými technickými výkresy. Děti se ve skupinkách postupně naučily, jak stavět podle návodu. Nyní již
ví, jak správně číst technický výkres
tak, aby nám most či věž nespadly.
Přirozenou cestou se tak seznámily
s tím, k čemu jaká stavba slouží. Názorně a jednoduše se tak rozvíjely jejich technické a logické schopnosti.
Důkazem toho, že děti tato činnost
opravdu velmi zaujala, byl jejich velký
celoroční zájem o Duplo a Lego, a to
nejenom u chlapců.
Přejeme našim Sovičkám šťastný
let!
Helena Gürlichová
a Ivana Šimáková,
MŠ K Roztokům

zveme Vás

www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

MK Rybička pokračuje

Mateřský klub Rybička, jehož zřizovatelem je sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze 6 - Sedlci, se schází
v tomto roce v budově úřadu městské
části Praha-Suchdol na Suchdolském
náměstí. Rodiče malých dětí ze Suchdola, Roztok, Sedlce a Horoměřic si
na nové místo již zvykli a přicházeli
s dětmi do Rybičky na pravidelné dopolední kroužky i jednorázové aktivity. Na začátku léta, 21. června, jsme
se v hojném počtu sešli na Letní slavnosti. S dětmi a jejich rodiči jsme „vypluli na prázdniny“ stylově – jako námořníci v loďce. Zazpívali jsme si
námořnické písničky, zachytali jsme
si „rybky“, absolvovali různé disciplíny a vyrobili modrobílé čepice. Po-

slední červnový týden strávila Rybička na Komunitní zahradě Suchdol.
Bylo tam místo hlavně pro pohybové aktivity, ale také pro pohádky, písničky a říkadla. Našel se čas i pro péči o záhonky.
V červenci a srpnu se pravidelné
dopolední kroužky v Rybičce nekonaly. Od 10. do 14. července 2017 pořádal MK Rybička Týden zážitků pro
rodiny s malými dětmi. Dopoledne
se účastníci scházeli v prostorách Rybičky na radnici a odpoledne vyráželi
na výlety do okolí – za zvířátky, do muzeí, přívozem do Troji aj. Páteční výlet
do zábavního parku Mirákulum v Milovicích u Lysé nad Labem Týden zážitků
zakončil. Pro velký zájem o tento výlet

jsme jeli i v srpnu, kam s námi za dobrodružstvím vyrazili i školáci.
Pravidelná činnost mateřského
klubu začne opět v září 2017. Zahájíme Dnem otevřených dveří 11. září 2017 od 9:30. Těšíme se na známé i nové tváře! Chystáme i novinky.
Do programu zařadíme pohybovou
výchovu pro nejmenší a cyklus přednášek Zdravý vývoj dítěte. O všech
akcích budeme i nadále informovat veřejnost na našem blogu
a na stránkách Suchdolské Mozaiky.
Na naše akce jste týmem Mateřského klubu Rybička srdečně zváni.
text a foto Jitka Michalcová,
MK Rybička

MODELOVÁNÍ DO OBECNÍHO BETLÉMA
PÁTEK 3. 11. 15.00–18.30 a SOBOTA 4. 11. 10.00–17.30
KERAMICKÁ DÍLNA ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE (rezervace míst v knihovně)
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700 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměstí 734/3
(zastávka: Internacionální)
Rodilí mluvčí
www.logos-suchdol.cz

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

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

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

www.praha-suchdol.cz
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MINIŠKOLKA KATKA

Kadeřnictví

Praha-Suchdol, Suchdolská 360

Kamýcká 126/8, Praha-Suchdol
tel: 220 920 499

Do našeho dobrého kolektivu
přijmeme
Cenově dostupná školička rodinného typu
nabízí pro děti od 2 do 4 let program

„Schůdek do školky“

Hudební, výtvarné a sportovní aktivity,
pravidelné vycházky, besídky
a setkání s rodiči, dlouhodobé projekty,
divadélka, karnevaly

Přijďte se k nám podívat!
Kontakt: Kateřina Lucáková 723 938 458

www.miniskolkakatka.cz

kadeřnici
/kadeřníka
na HPP.
Zájemci, kontaktujte nás
na telefonních číslech:
604 272 379 (Marie Plassová),
603 516 975 (Daniela Langerová).

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.

Pro naši centrálu na Suchdole přijmeme:

SKLADNÍKA

■ nabízíme: příjemné pracovní proﬆředí, nadprůměrné ohodnocení, dlouhodobou spolupráci

Pracovní doba dle dohody.

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

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  otevíraní 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
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ŘIDIČE - SKLADNÍKA

■ požadujeme: praxi, spolehlivoﬆ, dochvilnoﬆ,
■ nabízíme: dobré platové ohodnocení,
dlouhodobou spolupráci

SERVISNÍHO TECHNIKA

■ požadujeme: vzdělání techn. směru, vyhl. 50
■ nabízíme: dobré platové ohodnocení

ASISTENTA
OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
■ požadujeme: dokončené SŠ vzdělání,
ﬂexibilnoﬆ, ochotu učit se novým věcem,
■ nabízíme: příjemné pracovní proﬆředí,
dobré platové ohodnocení

Svoje životopisy zasílejte na e-mail: prace@elmetgroup.cz
LISTY
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Ing. Tomáš FANTA
realitní poradce, praxe 20 let
QFDQTPø\CLKUVÉORTQFGLPGOQXKVQUVK
MQORNGVPÉTGCNKVPÉCRT½XPÉUGTXKU
ÖUEJQXCMWRPÉEGP[XDCPEG
QFJCFEGP[PGOQXKVQUVKRTQFøFKEMÅįÉ\GPÉ
RŃUQDPQUVRQEGNÅé4sO½OGRįGURQDQêGM
X[RN½EÉOG\½NQJWPCMWRPÉEGPWCzFQ-ê
įGwÉOGRTQFGLPGOQXKVQUVKXGZGMWêPÉOêKKPUQNXGPêPÉOįÉ\GPÉ

-QPVCMVWLVGOPGT½FRįKLGFWCQFRQXÉOPCXCwGFQVC\[

VGN
4GCNKVPÉURQNGêPQUVéGUMÅURQįKVGNP[&KXK\GPGOQXKVQUVÉUTQ
8ÉVø\PÅP½OøUVÉ2TCJC XEJQF\&GLXKEMÅRCU½zGRCVTQ
&CNwÉKPHQTOCEGCMQPVCMV[PCNG\PGVGPC

YYYVQOCUHCPVCE\
Kurz YOGALATES (kombinace jógy a Pilates)
úterky: 12.9. - 12.12.2017
18 - 19 hod.
YHĀHUQtFKOHNFt.Ā
Kurz POWERJÓGY
ĀWYUWN\
YHĀHUQtFKOHNFt.Ā

Kurz YOGALATES (kombinace jógy a Pilates)
ĀWYUWN\
18 - 19 hod.
YHĀHUQtFKOHNFt.Ā

.GHGymnastický sál ZŠ M.Alše, Praha 6 - Suchdol
2EMHGQiYN\andreakjogapilates@seznam.cz, www.joga-a-pilates.com
7HO739 840 030

Kurz Barre Pilates-Fitness
Úterý 19 - 20 hod
12. 9.- 12. 12. 2017
Gymnastický sál ZŠ M.Alše - Praha 6 - Suchdol
Objednávky: andreakjogapilates@seznam.cz
www.joga-a-pilates.com
tel: 739 840 030
YHĀHUQtFKOHNFt]D.Ā

%DUUH3LODWHV)LWQHVVMHNRPELQDFH3LODWHVÀWQHVV
SRVLORYiQt-HWRFYLĀHQtSĢLNWHUpPY\XætYiPHEDOHWQtW\ĀHHIHNWLYLWXVWRMQôFKSR]LFYiKXYODVWQtKRWĒOD
DSURY\äätLQWHQ]LWXÁH[EDQGDRYHUEDOO)RUPXMHPH
VWHKQDKôæGĒUR]YtMtPHVYDOVWYR]DGDSDætDDNWLYXMHPHVYDO\EĢLFKD

ZZZSUDKDVXFKGROF]
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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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