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Štěstí je jako zdraví:
když člověku nechybí,
ani o něm neví.
Michail Bulgakov,
ruský spisovatel (1891–1940)

Referendum
Jak dál s leteckým hlukem na Suchdole
Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol rozhodlo uspořádat současně
s volbami do zastupitelstva městské části a hl. m. ve dnech 5.–6. října 2018
místní referendum. V referendu by měli obyvatelé městské části stanovit
další postup městské části při projednávání hlukové problematiky a ochrany
obyvatel před nadlimitním leteckým hlukem z provozu letiště v Praze-Ruzyni.
Obyvatelům bude v místním referendu konaném na území městské části
předložena následující otázka:
„Souhlasíte, aby starosta, Rada a Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem
daných možností k omezení hluku
z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením
ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování
obecně platných hygienických limitů
pro letecký hluk?“
Referendum je vyhlášeno rozhodnutím
zastupitelstva městské části ze dne
20. srpna 2018.
V místním referendu budou občané volit mezi odpovědí ANO, nebo
NE a budou se v podstatě rozhodo-

vat při odpovědi ANO mezi požadavkem na prosazování dodržení platných
hygienických limitů leteckého hluku
na hřištích, zahradách i uvnitř svých
domů a při odpovědi NE mezi akceptováním rozšíření ochranného hlukového
pásma (OHP), které ve venkovním prostředí (hřiště, zahrady, dvory) umožňuje existenci neomezeného nadlimitního leteckého hluku. Na území OHP pak
musí být zajištěno dodržení hygienických limitů denního a nočního leteckého hluku alespoň uvnitř obytných
místností domů a ve třídách škol, což
se zpravidla zajišťuje výměnou a utěsněním oken.
pokračování na str. 4

pozvánky
Městská část Praha-Suchdol
vás zve na tato setkání s občany:

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
v kapli sv. Václava
28. 9. 2018 v 17:30

STROMY
V NAŠICH ULICÍCH
ve středu 12. září 2018

slouží P. Miloš Szabo z farnosti
sv. Gotharda v Praze-Bubenči

od 18.30 hodin NA RADNICI

PRAŽSKÝ OKRUH
A ALTERNATIVNÍ
ŘEŠENÍ TRANZITNÍ
A MĚSTSKÉ DOPRAVY
diskusní setkání
s odborníky na dopravu,
pořádá Platforma za kvalitní
dopravní infrastrukturu, z. s.

ve čtvrtek 20. září 2018
od 18.00 hod. NA RADNICI

OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI

FILOMENA
OBRAZY ZE ŽIVOTA SVÉRÁZNÉ ITALSKÉ RODINY

LETECKÝ HLUK
NA SUCHDOLE
beseda k vyhlášenému referendu

ve středu 26. září 2018
od 18.00 hodin NA RADNICI
Městská část Praha-Suchdol
hledá

REDAKTORA
SUCHDOLSKÝCH
LISTŮ.
Přihlášky do 15. října 2018 do 17 hodin.
Bližší informace na webu MČ.

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro
občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol,
IČ: 00231231, 4 – 6 vydání ročně. 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, tel.: 222 366 824.
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Uzávěrka dalšího čísla je

9. 11. 2018.

2

NEDċLE 16. ZÁěÍ 2018 19.00 HODIN
SUCHDOLSKÁ RADNICE
Suchdolské námČstí 734/3, Praha-Suchdol. MHD: bus 107 a 147 od metra A Dejvická, zastávka Internacionální. Vstupné dobrovolné.

Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol

vás zve na XI. ročník

MEMORIÁLU FRANTIŠKA MALÉHO

V NOČNÍM

POŽÁRNÍM ÚTOKU
v sobotu 6. října 2018 od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
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mohlo by Vás zajímat

Podzimní volby 2018
v Mý Praha-Suchdol
Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční dne
5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. (pátek) a dne 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. (sobota).
Místem konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou
ve všech volebních okrscích volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol. Konkrétní seznam ulic příslušných pro jednotlivé okrsky bude ve dnech voleb vyvěšen na informační
tabuli u vchodu do budovy školy. Zároveň bude seznam
umístěn na úřední desce radnice a na webových stránkách www.praha-suchdol.cz, záložka Volby.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým

nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva
hl. m. Prahy (průkazem o povolení k pobytu); tito voliči
musejí být zároveň zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Úřadem MČ Praha-Suchdol.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol

Městská část Praha-Suchdol hledá

SPOLUPRACOVNÍKY PRO ORGANIZACI REFERENDA
V případě, že máte zájem se aktivně podílet na organizaci referenda, konaného ve dnech
5.–6. 10., formou členství v komisi, přihlaste se, prosím, nejpozději do 17. 9. 2018
v kanceláři starosty městské části Praha-Suchdol
(tel. 222 361 419, e-mail: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz).

Informační a poradenský servis
pro oblast prevence kriminality

Přihlaste se
na podzimní
vítání občánků!
V sobotu 6. října 2018 přivítáme 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 úterý
25. září 2018 na suchdolské radnici. Své údaje –
jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvaléhobydliště, zákonného zástupce a kontakt, můžetezaslat 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.Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

V rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NAŠE BEZPEČÍ díky grantu HLMP pro oblast prevence kriminality
nabízí městská část ve spolupráci s LOVI, z.s. (garant
JUDr. Zlata Kohoutová) INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ
SERVIS, který probíhá formou osobní konzultace občanů (zejména ze skupiny zvlášť zranitelných osob – senioři, ženy, mladiství) s právníkem. Servis slouží k bezplatnému poskytnutí základní právní pomoci, do které patří
získání orientace v právním problému tazatele a nabídnutí cesty pro jeho řešení. Tato služba je do konce roku
2018 hrazena z prostředků HLMP.
Nejbližší termíny poradny jsou čtvrtek 13. a 27. září od 17 do 20 hodin (začátek poslední konzultace nejpozději v 19.30 hodin) na radnici. Na říjen jsou naplánovány termíny 16. 10. a 25. 10. 2018. Data konzultací
do konce roku naleznete v Suchdolské mozaice na příslušný měsíc.

www.praha-suchdol.cz

žijeme zde spolu
NAŠE BEZPEČÍ
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referendum

Odpověď „ANO“

Odpověď „NE“

znamená, že městská část bude i nadále usilovat o dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném území
městské části, a to jak při současném, tak i budoucím uspořádání vzletových a přistávacích drah
na ruzyňském letišti. Aby byl tento požadavek splněn a v rámci platné legislativy zajištěn, musí městská část trvat na vymezení hranice OHP alespoň tak,
aby stávající zastavěná území městské části nebyla
zahrnuta do pásma.
Protože velikost OHP limituje rozsah provozu letiště, menší OHP znamená ve výsledku menší hlukovou
zátěž, jak ve dne, tak i v noci, a tudíž lepší podmínky
pro život a zdraví obyvatel a tedy pro zachování zahradního charakteru městské části tak, jak je vymezen v návrhu nového metropolitního plánu.

znamená pro městskou část možnost v budoucnu akceptovat rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím,
že v rámci jeho vyhlášení budou stanoveny podmínky vymezující letišti i obyvatelům některá práva a povinnosti. Provozovatel letiště bude například povinen provést protihluková opatření v takovém rozsahu, aby alespoň uvnitř staveb
(obytné místnosti bytových a rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb) byly hygienické limity pro vnitřní hluk dodržovány. Tato opatření
zmírňují, ale neodstraňují negativní dopady hluku z leteckého provozu, nejedná se o nějaký dar či výhodu, ale o nevyhnutelný náklad na odstranění alespoň části hluku způsobeného provozem letiště. Obyvatelé uvnitř pásma naopak
budou muset strpět prakticky neomezený nadlimitní noční
i denní hluk ve venkovním prostoru (dvory, zahrady, hřiště…).

Důvody vyhlášení referenda
Hlavním důvodem vyhlášení místního referenda je zjistit, zda si obyvatelé přejí, aby bylo zachováno dodržování
hygienických limitů leteckého hluku v okolí jejich domů, tedy na dvorech, zahradách a hřištích, a nebo se
spokojí s tím, že hygienický limit bude po realizaci protihlukových opatření (standardně nová těsná okna)
dodržen jen uvnitř budov v jejich obytných místnostech a ve třídách škol.
Podrobněji je k tomu z podkladů pro
jednání zastupitelstva možné uvést:
„V červenci tohoto roku proběhlo připomínkování návrhu Metropolitního plánu Prahy (MPP), který navázal
na Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) a vymezil plochu pro rozvoj letiště v Praze-Ruzyni (LKPR). Návrh MPP umožňuje
výstavbu paralelní dráhy a předpokládá navýšení provozu letiště, aniž
by v něm byly stanoveny jakékoliv limity a podmínky dlouhodobého rozvoje letiště. Městská část s tímto nedostatečným vymezením nesouhlasí
a uplatnila do řízení o MPP zásadní

připomínky. Většina obytného území
městské části Praha-Suchdol s charakterem zahradního města se totiž nalézá přímo pod osami stávající a plánované paralelní dráhy nebo
mezi nimi a provoz letiště je a bude
jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících životní podmínky obyvatel
Suchdola.
V dokumentaci EIA na záměr rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu RWY 06R/24L projednávané v roce 2011, na kterou odkazuje návrh
MPP, je navrženo rozšíření ochranného hlukového pásma letiště (OHP)
i na zastavěná území Suchdola. Roz-

šíření se týká nejen nové paralelní dráhy, která by měla být plně vedena nad zástavbou městské části
včetně areálu ČZU, ale předpokládá
se prodloužení OHP o cca 1,6 km také u stávající hlavní dráhy, která vede nad severním okrajem městské
části.
Na území OHP bohužel nemusí být dodržovány denní a ani noční hygienické limity leteckého hluku
ve venkovním prostředí, tedy například na školních a veřejných hřištích,
na zahradách, dvorech, balkonech,
terasách rodinných domů… Provozovatel letiště má v OHP pouze za-

Uvádíme alespoň některé základní podmínky pro rozšířené OHP ze stanoviska Ministerstva pro životní prostředí z roku 2011
„6. Konečný rozsah ochranného hlukového pásma (OHP) navrhne oznamovatel v rozsahu limitní izofony striktně v souladu s citací § 31 odst. (2) zákona o ochraně veřejného zdraví. Na území limitní izofony vznikne vlastníkům chráněných nemovitostí
v souladu se zákonem nárok na provedení protihlukových opatření; konečný návrh OHP předloží oznamovatel k vydání stanoviska oběma kompetentním orgánům ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Hygienická
stanice hlavního města Prahy) před podáním žádosti o vyhlášení nového OHP Úřadu pro civilní letectví v rámci samostatného
procesu vydání opatření obecné povahy. Pro návrh OHP je doporučeno následující:
součástí návrhu OHP bude zákres limitní izofony pro denní
dobu a limitní izofony pro noční dobu,
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ve vydání opatření obecné povahy se doporučuje respektovat
zachování zákresu limitní izofony pro denní dobu a limitní izofony pro noční dobu jako pomůcku pro územně plánovací praxi,
OHP navrhnout tak, aby velikost plochy ohraničené limitní
izofonou (nové OHP) nebyla větší než velikost plochy ohraničené hranicí stávajícího OHP,
v návrhu OHP budou navrženy podmínky jasně kontrolovatelné Úřadem pro civilní letectví.
7. Realizace protihlukových opatření pro splnění hygienických limitů uvnitř staveb u stávajících bytových domů, rodinných domů, staveb pro sociální účely a funkčně podobných staveb, stávajících staveb pro školní a předškolní výchovu a staveb pro
zdravotní účely bude provedena na celém území ochranného
hlukového pásma do zprovoznění paralelní dráhy 06R/24L…
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referendum
jistit dodržení denního a nočního hygienického limitu hluku ve vnitřním
prostoru budov, tedy jen v obytných
místnostech, ve třídách škol a školek,
zdravotních a sociálních zařízeních
apod. Tato povinnost je zpravidla
zajištěna výměnou stávajících oken
za protihluková okna, opatření je logicky účinné jen při dokonalém uzavření oken. Související nevyhnutelné
omezení výměny vzduchu v pobytových místnostech je pak možné částečně řešit krátkodobým větráním,
případně může být řešeno nucenou
výměnou vzduchu.
O tom, do jaké míry budou obyvatelé v okolí letiště zasaženi leteckým
hlukem, jaká bude velikost a podmínky OHP, tedy území s nadlimitním venkovním hlukem z leteckého provozu, není v současné době
rozhodnuto, rozhodnutí o OHP bude vydávat Úřad pro civilní letectví

po dohodě s hygienickými stanicemi formou opatření obecné povahy.
Nepochybně právě OHP, jeho hranice a podmínky budou rozhodovat
o rozsahu ovlivnění životního prostředí na Suchdole, rizicích pro zdraví obyvatel, rozsahu nočního provozu
atd. Za situace, kdy neexistují závazné parametry rozvoje letiště v rámci ZÚR ani v návrhu MPP, neexistují
žádné závazné smlouvy ani garance vymezující jeho maximální provoz,
bude rozhodnutí o podmínkách a rozsahu OHP pro obyvatele zcela zásadní. Hluková zátěž z leteckého provozu
bohužel znamená celoplošné a trvalé
zhoršení životního prostředí, zvýšení
zdravotních rizik a více či méně se dotkne většiny obyvatel Suchdola.“
Občané, potažmo městská část se tedy mohou rozhodnout mezi dvěma
základními možnými přístupy:

požadovat nadále dodržování všech
hygienických limitů denního i nočního
leteckého hluku na zastavěném území městské části, tedy požadovat, aby
rozšíření OHP nezasahovalo do zastavěného území městské části. Hranicí
OHP by tak byl nepřímo omezen rozsah leteckého provozu nad městskou
částí a obyvatelé by nadále zůstali chráněni před nadlimitním hlukem
z provozu letiště. (odpověď „ANO“)
akceptovat navrhované rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že provozovatel je povinen provést protihluková opatření
v takovém rozsahu, aby uvnitř staveb (v obytných místnostech bytových a rodinných domů, stavbách pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely
a funkčně obdobných stavbách) byly
hygienické limity vnitřního hluku dodržovány. (odpověď „NE“)

Ochranné hlukové pásmo (OHP)
Zásadní význam pro velikost území Suchdola, které bude zasaženo nadlimitním hlukem, má právě vymezení
OHP. Důvodová zpráva popisuje současné i navrhované rozšířené ochranné hlukové pásmo a popisuje
základní funkce OHP:
Význam stávajícího i rozšířeného OHP
spočívá zejména v tom, že provozovateli letiště umožňuje na tomto území překračování hygienických venkovních hlukových limitů z leteckého
provozu. Ze zákona a dosavadních poznatků se stávajícím OHP například
vyplývá, že:
po vyhlášení OHP je provozovatel letiště povinen provést opatření na dodržení limitů vnitřního hluku
v objektech, v krajním případě, pokud by se toho dle odborného posud-

ku nepodařilo technickými prostředky
dosáhnout, následuje změna užívání
nebo odstranění stavby,
hranice OHP vymezuje území, kde
nejsou vymahatelné hygienické limity venkovního hluku, provozovatel letiště není povinen je uvnitř pásma
dodržovat,
za hranicí OHP (vně pásma) je provozovatel povinen dodržovat všechny
hlukové limity,
hranice (velikost OHP) prakticky
vymezuje rozsah provozu letiště, zá-

Opatření pro fázi provozu záměru
46. Maximální možný počet pohybů letadel v charakteristickém
letovém dni je stanoven následovně (pro celé letiště Praha-Ruzyně po uvedení záměru do provozu):
počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin): 820
z toho počet pohybů v denní době (06:00–22:00): 780
počet pohybů v noční době (22:00–06:00): 40
47. Počet pohybů v denní době od 06:00 do 22:00 (charakteristický letový den) je možno koordinovat maximálně na 780 pohybů
(pro celé letiště Praha-Ruzyně po uvedení záměru do provozu).
48. Letiště Praha-Ruzyně bude nadále provozováno jako plně koordinované, souhrnný počet plánovaných (koordinovaných) pohybů v době od 22:00 do 23:59 a v době od 5:30 do 5:59 bude
pro jednu konkrétní noční dobu stanoven na max. 40, tj. budou
potvrzeny sloty pro max. 40 pohybů (startů a přistání), rozlože-

jmem provozovatele letiště je tedy zřídit co do rozsahu velké OHP, aby v budoucnu neomezovalo rozvoj provozu
letiště,
uvnitř OHP jsou při uzavřených
oknech kontrolovány limity vnitřního nočního a denního hluku, kontrolu dodržování hygienických limitů leteckého hluku provádí příslušná
hygienická stanice, kontrola je složitá, nákladná, zdlouhavá a posuzují
se průměrné hladiny hluku za půl roku letního provozu,

ných do výše uvedených dvou částí noční doby (pro celé letiště
Praha-Ruzyně po uvedení záměru do provozu).
49. V noční době od 24:00 do 05:29 bude úplně zastaven letecký provoz; poslední koordinace bude na 23:30; doba mezi 23:30 až 23:59 bude vyhrazena pouze pro zpožděné přílety
nebo odlety (pro celé letiště Praha-Ruzyně po uvedení záměru do provozu).
50. Provozovatel letiště Praha-Ruzyně bude nepravidelnosti, které by mohly ovlivnit reálný noční provoz (např. zpoždění letadel, rozdíl mezi blokovými a runwayovými časy apod.) minimalizovat v průběhu každého letového dne všemi prostředky, které
má k dispozici.
51. V rámci denního provozu bude uplatňována následující preference drah pro vzlety a přistání:
RWY 06L/24R (stávající hlavní dráha) bude v denní době
primárně používána pro vzlety,

www.praha-suchdol.cz
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hladiny hluku ve venkovním prostoru (zahrady, dvory, hřiště...) se
uvnitř OHP nekontrolují.
Zahrnutí staveb do OHP znamená
pro obyvatele oﬁciální potvrzení budoucí existence nadlimitního hluku
v okolí jejich staveb, signalizuje zvýšení zdravotních rizik a OHP zjevně
dále omezuje a ztěžuje užívání nemovitosti proti obdobnému typu zástavby nezatížené leteckým hlukem,

což v konečném důsledku negativně
ovlivňuje i ceny nemovitostí.
K poslední známé variantě návrhu rozšíření OHP je možné uvést, že
je z hlediska ochrany zdraví obyvatel
věcně nesprávná, protože:
rozšíření pásma je pro posuzovaný
provoz letiště zcela nepřiměřeně rozsáhlé a umožňuje tedy do budoucna
další zásadní nárůst leteckého provozu,
vymezení hranice OHP striktně
podle teoreticky spočítaných limit-

RWY 06R/24L (nová paralelní dráha) bude v denní době
používána pro přistání (s výjimkou uzavření RWY 06L/24R
(stávající hlavní dráha) nebo v případech jiných nezbytných situací),
RWY 13/31 (stávající příčná dráha) nebude v denní době
za standardního provozu pro vzlety a přistání používána,
vzlety a přistání z/na RWY 13/31 (stávající příčná) v denní
době pouze v případech:
 kdy je RWY 06L/24R (stávající hlavní) uzavřena pro
vzlety a přistání,
 kdy je RWY 06R/24L (nová paralelní) uzavřena pro vzlety a přistání,
 pokud to bude nutné z důvodu bezpečného provedení
letu.
52. Pro omezení hluku z nočního provozu budou uplatňována následující opatření:
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ních izofon zcela opomíjí a nezohledňuje nepřesnosti výpočtu izofon,
tvar terénu, charakter zástavby,
vymezení pásma je prakticky nerealizovatelné, protože hranice vede
např. středem nemovitosti,
rozšiřuje ochranné pásmo i u současné hlavní dráhy, kde se ale oﬁciálně tvrdí, že dojde k poklesu denního
i nočního provozu,
zcela pomíjí ochranu obyvatel mezi osami drah.

RWY 13/31 (stávající příčná dráha) a RWY 06R/24L (nová
paralelní dráha) budou uzavřeny pro noční provoz s výjimkou následujících případů:
 vzlet nebo přistání z/na RWY 06R/24L bude možné pouze
v případě, že RWY 06L/24R je uzavřena pro vzlety a přistání,
 vzlet nebo přistání z/na RWY 13/31 bude možné pouze v případě, že obě RWY 06RL/24LR jsou uzavřeny pro
vzlety a přistání, nebo pokud to bude nutné z důvodu
bezpečného provedení letu.
do nočního provozu letiště Praha-Ruzyně budou připouštěna pouze letadla o maximální vzletové hmotnosti do 100 t,
vyhovující hlukové kategorii letiště Praha-Ruzyně 1 a 2, respektive letadla o maximální vzletové hmotnosti nad 100 t
vyhovující hlukové kategorii letiště Praha-Ruzyně 1.
letecký provoz v noční době bude plánován tak, aby nedošlo k překročení zavedené hlukové kvóty.“

SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

referendum
Tento návrh OHP městská část opakovaně
připomínkovala a na zásadní vady a rozpory
upozorňovala.
OHP a jeho podmínky byly naposledy projednávány a připomínkovány v letech 2007–
2011 v rámci posuzování vlivů navrhovaného
rozšíření letiště na životní prostředí (dokumentace EIA). Od projednávání dokumentace
EIA ale zjevně došlo k mnoha různým změnám
záměru (např. nová paralelní dráha se zkracuje, příčná dráha se zcela ruší, stávající hlavní
dráha se prodlužuje, provoz na letišti se dle
nejnovější prognózy oproti původním předpokladům v dokumentaci EIA snižuje, ale přitom
počet cestujících se podstatně zvyšuje).
Rozsah záměru je tak bohužel nadále nejasný
a do jaké míry platí rozsah a podmínky OHP dle
původní dokumentace EIA není jasné. (Celé stanovisko k dokumentaci EIA je dostupné na webu městské části www.praha-suchdol.cz v sekci Letiště.)
Některé parametry uvedené ve stanovisku
EIA z roku 2011 jsou protichůdné, některé byly od té doby změněny či v souvisejících projektech deklarovány jinak. Bohužel zatím není zřejmé, jak velké letiště by zde po rozšíření
dráhy a OHP mělo vzniknout.
Základní podmínky a pravidla konání referenda a jeho závaznost vymezená zákonem
č. 22/2004 Sb. o místním referendu popisuje
navazující odborný článek.
Případné dotazy k průběhu referenda a k vlastnímu hlasování můžete zasílat e-mailem na adresu: podnety@praha-suchdol.cz, případně je
možné se informovat přímo na radnici v sekretariátu starosty.

Jak se bude
e v referendu
hlasovat
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Hlasování bude probí-hat současně s volbami do zastupitelstva
městské části v budo-vě ZŠ M. Alše ve dnech
ch
5. října 2018 od 14:00
0
do 22:00 hodin a 6. říjíjna 2018 od 8:00
do 14:00 hodin.
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Základní informace k účasti a způsobu hlasování občanů
v referendu:
Hlasování v referendu bude probíhat v základní škole v samostatných místnostech (třídách) dle jednotlivých okrsků.
Zatřídění ulic do pěti okrsků je shodné jako u komunálních
voleb.
Místnosti pro hlasování budou umístěny vedle volebních
místností pro komunální volby.
Hlasovací místnosti budou označeny nápisem „REFERENDUM – okrsek č. “.
Hlasovat mohou občané starší 18 let s trvalým bydlištěm
na území městské části shodně jako u komunálních voleb.
Občané prokáží v hlasovací místnosti svoji totožnost za stejných podmínek jako u komunálních voleb.
Občané obdrží hlasovací lístek a úřední obálku pro referendum až v hlasovací místnosti.
Na hlasovacím lístku bude uveden text otázky a políčka pro
volbu odpovědi ANO – NE.
Hlasovací lístek je pouze jeden, občané za plentou označí
zvolenou odpověď křížkem a vloží hlasovací lístek do obálky
a následně do urny pro referendum.

Vzhledem k závažnosti tématu referenda byla zastupitelským klubům ANO 2011, ČSSD, ODS a SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS) zaslána následující informace (neomezovali jsme rozsah odpovědí):

Zastupitelstvo městské části vyhlásilo na pondělním jednání místní referendum k hlukové problematice a rozšiřování ochranného hlukového pásma letiště v Ruzyni, Suchdolské listy budou
o referendu informovat. Nabízíme Vám tímto možnost se k výše uvedené problematice vyjádřit.

Otázka: Jaký názor má vaše politická strana, sdružení, hnutí
na referendum, položenou otázku a rozšiřování OHP?
Obdrželi jsme informaci pouze od zastupitele za ODS a SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS). Zastupitelské kluby
ANO 2011 a ČSSD se nevyjádřily.
Marek Bor, zastupitel za ODS
Referendum k této otázce nelze považovat za nic jiného než politický
trik sdružení SOS, které s touto otázkou spojí i jeden ze svých dvou hlavních bodů programu, boj proti letišti.
Tím druhým je dobře známý boj proti

Pražskému okruhu. Ani k jedné z těchto otázek není potřeba referendum,
ale schopné vedení naší městské části.
Stejně tak bychom se mohli ptát občanů, jestli nemá naše městská část častěji sekat trávu, lépe uklízet komunikace, nebo postavit dům pro seniory.
Odpověď je všem jasná. Ano, naše Sdružení občanů za rozvoj Such-

dola nepodporuje jakékoliv zvyšování
hlukových limitů nad našimi domovy.
Ano, chceme, aby městská část byla
součástí veškerých jednání o případném rozšiřování letiště a ano, chceme
v tomto směru zajistit co nejlepší podmínky pro naše občany.

www.praha-suchdol.cz
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Václav Vik, zastupitel za SOS
Referendum potřebujeme, protože
chceme znát a hájit zájmy občanů.
Náš hlavní důvod pro konání referenda je prostý – chceme znát
většinový názor občanů Suchdola, zda dávají přednost menšímu
hluku bez výměny oken, nebo neomezenému venkovnímu hluku výměnou za vzduchotěsná protihluková okna, aby nové zastupitelstvo
mohlo v dalších jednáních ohledně ochranného hlukového pásma
odpovědně hájit jejich zájmy. Podle nás je vhodné a správné vyřešit
budoucí postup městské části právě formou referenda, protože hluková problematika a OHP se ve větší nebo menší míře dotýká zdraví,
podmínek bydlení a majetku většiny obyvatel městské části, tedy
i té nejcennější hodnoty. Nechceme a nikdy jsme nechtěli uzavřít
letiště, chceme ale udržet přijatelné podmínky pro obyvatele v okolí. Domníváme se, že občané mají
právo se vyjádřit ke zvýšeným zdravotním rizikům a k zásahu do jejich
majetku – k čemu jinému by se už
měli lidé vyjádřit?
Dále jsme přesvědčení, že konání
referenda také zvýší informovanost
obyvatel o hlukové problematice
i o důsledcích předpokládaného
rozšíření OHP, aby případně mohli včas uplatnit svoje individuální
požadavky a připomínky. V současné době je bohužel kolem letiště více otazníků než odpovědí, záměr
se neustále mění a projednávání
OHP může přijít nečekaně rychle.
S návrhem ochranného hlukového
pásma nesouhlasíme
Současné ani rozšířené letiště v Ruzyni nemůže existovat bez území
OHP, ve kterém je přípustný neomezený venkovní hluk. Čím je větší
OHP, tím větší je možný letecký provoz a hluk v okolí letiště. Pro obyvatele je naopak ideální menší OHP
doprovázené provedením protihlukových opatření v pásmu nejistoty měření hluku, aby byly občanům
řádně zajištěny podmínky pro bydlení. Význam rozsahu OHP je důležitý právě v současné situaci, kdy
rozsah provozu na obou plánova-
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ných paralelních dráhách může být
mimořádně velký a ze strany státu,
krajů a Prahy dosud nebyly stanoveny žádné závazné limity ani vymezen charakter letiště. Letiště a jeho
provoz tedy bude tak velké, jak rozsáhlé bude OHP a proto v této situaci s návrhem OHP nesouhlasíme.
Považujeme za vhodné podrobněji
upozornit alespoň na některé problémy, které bezprostředně souvisejí s rozšiřováním OHP.
Rozvoj a charakter letiště není
nadále vymezen
V současné době je zahrnut v Zásadách územního rozvoje Prahy i v návrhu Metropolitního plánu pouze
obecný požadavek na rozšíření letiště včetně zakreslení příslušných
ploch pro betonovou dráhu, ale požadovaný rozvoj provozu letiště není v těchto dokumentech závazně
vymezen ani omezen. Opakovaně
bylo v připomínkách požadováno,
aby stát v rámci politiky územního rozvoje nebo Praha v zásadách
územního rozvoje nebo v územním
plánu upřesnily, jaké letiště je pro
zajištění potřeb ČR a Prahy potřebné a co odůvodňuje zvýšení zdravotních rizik obyvatel v okolí. Bohužel to zatím zůstalo bez odezvy.
Záměr se navíc stále postupně mění, před cca 10 lety bylo představeno původní uspořádání drah, jejich
délky a navržený provoz jako jediný
možný a garantovaný způsob rozšíření letiště, nyní je to už jinak:
• hlavní město Praha setrvává na
původní vizi z let 2007–2011 dle
dokumentace EIA – zachování stávající hlavní i příčné dráhy, postavení nové paralelní dráhy o délce
3550 m, s celkem 274 500 pohybů a 21,6 mil. cestujících,
• letiště naopak předpokládá výstavbu zkrácené paralelní dráhy
v délce 3100 m, zrušení příčné
dráhy, 100 % provozu nad Suchdolem, terminály na 27–28 mil.
cestujících, ale pozor – překvapivě uvádí předpoklad snížení
počtu letů na 258 225 (Pravděpodobně nové vyhodnocení vývoje leteckého provozu nebo nově předvídají nástup železniční
a lodní dopravy),
• Středočeský kraj předpokládá
prodloužení stávající dráhy.
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

Navzdory tomu všemu se původní
nevhodný návrh OHP zatím nemění i dokumentace a stanovisko EIA
podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) stále platí. Při projednávání prodloužení stanoviska
EIA v roce 2017 nezaskočil ministerstvo ani letištěm předložený
předpoklad (zjevně účelový) poklesu budoucího leteckého provozu, tzv. cílové kapacity. Navrhované změny nepovažovalo letiště ani
ministerstvo za vhodné předem ani
oznámit lidem v okolí letiště, natož projednat s dotčenými obcemi
a městskými částmi.
Rizika spojená s rozšířením OHP
Původní návrh OHP z roku 2011
z dokumentace EIA považujeme
z hlediska obyvatel za zcela nevhodný, vzbuzuje totiž stále mnoho otázek a problémů, jako např.:
• Proč se OHP u původní dráhy prodlužuje z důvodu nočního provozu o 1,5 km až k Vltavě,
když to stávající OHP, které končí
těsně před Suchdolem, vyhovovalo i při průměrných 57 letech
za noc, noční provoz se má přitom „v zájmu obyvatel“ podstatně snížit na maximálně 40 letů
za noc, letadla mají být tišší…?
• Kontrolní měření hluku je mimořádně složité, zdlouhavé a nákladné, nejistota výpočtů a měření
hluku (+/-3 dB) je ve výši dvojnásobku provozu a nejistota se přitom připočítává ve prospěch provozovatele letiště (opravdu takto
chráníme zdraví obyvatel?). Pro
názornost: Pokud je OHP spočítáno na kapacitu 274 500 startů a přistání, tak vlivem nejistoty měření v neprospěch obyvatel
to znamená, že k prokazatelnému překročení a porušení venkovních limitů hluku by došlo až
při více než 500 000 pohybech.
• Přes výše uvedené bylo se souhlasem hygieniků navrženo, zcela nesmyslně a nekompetentně vymezit OHP takto (citujeme)
„striktně“ dle limitních izofon,
bez ohledu na parcely, domy,
školy atd., na nepřesnosti výpočtu izofon, na terén a také bez
ohledu na území mezi drahami, kde to lidé schytají hlukem
na hranici limitu ve dne z nové

referendum
dráhy a v noci z té stávající. Jak
je to možné? Byly totiž zcela neuvěřitelně překrouceny připomínky občanů i městské části k navržené velikosti OHP u současné
dráhy a k nepřesnostem měření
hluku. Pro letiště se striktním použitím izofon mnoho nezměnilo,
ale z hlediska obyvatel je to změna k horšímu, na první pohled to
ale vypadá hezky – chtěli menší
OHP, tak ho mají.
• Povinnost prokazovat splnění limitů hluku není uložena provozovateli, který disponuje přesnějším
kontinuálním měřením a který by
pak musel dokazovat nepřekročení limitů.
• Problematická kontrola hladiny
vnitřního denního i nočního hluku na základě průměrných hodnot za půl roku provozu je nejen nevhodná a zdlouhavá, ale
je i složitější než v případě měření venkovního hluku. Navíc by
se k „radosti“ obyvatel mohlo
měřit v obýváku a v ložnici, naštěstí není pořizován obrazový
záznam, řeší se pouze hlukové
události.
• Vyhlašování OHP bylo převedeno
ze stavebních úřadů na Úřad pro
civilní letectví (ÚCL), bylo odděleno od projednávání územně plánovací dokumentace, aby to bylo
pro obyvatele zase o něco těžší.
Povinnost dodržet za hranicí OHP
limit venkovního hluku je v současné situaci zřejmě jediná povinnost
vyplývající z hygienických a dalších předpisů, která je vymahatelná
a kontrolovatelná ze strany hygieniků. Další podmínky uvedené pro budoucí OHP v dokumentaci EIA z roku 2011 a případné další podmínky
zatím nejsou nikde závazně uvedeny a objeví se pravděpodobně
až v opatření obecné povahy, kterým bude vyhlášeno OHP. Dalším
souvisejícím problémem je dodržování a neměnnost těchto podmínek, protože zkušenosti jsou v tomto směru, mírně řečeno, ne zcela
dobré.
Od roku 2007 jsou problémy
s dodržováním pravidla 3 starty
a 3 přistání během jedné noční hodiny, resp. se 48 pohyby za jednu
noc, situaci řešil několik let i om-

budsman, bohužel jen s krátkodobým pozitivním výsledkem. Ze strany provozovatele je zjevná trvalá
snaha přejít na tzv. hlukovou kvótu, což v praxi znamená „létat co to
dá“ až do překročení limitu venkovního hluku za hranicí OHP. Bohužel
se tento poněkud záhadný pojem
hlukové kvóty vloudil i do návrhu
podmínek OHP z roku 2011, čímž
je zpochybněna závaznost jiných
omezení, např. i těch slibovaných
maximálně 40 nočních letů. Pokus
o létání dle hlukové kvóty spojený
se zvýšeným hlukem jsme opět zažili na Suchdole i v roce 2017, v roce 2018 se situace opakuje, vlastně
je horší. Po stížnosti městské části
ale letiště slíbilo věc „řešit a zkoumat možnosti“ a hygienici sdělili, že
dodržování podmínek ve stávajícím
OHP nekontrolují.
Aktivní přístup má smysl,
děkujeme
Doplnění alespoň dílčích omezujících podmínek provozu letiště
do návrhu OHP, na poslední chvíli, před vydáním stanoviska MŽP
v roce 2011, bylo dosaženo pouze
díky úsilí, připomínkám, námitkám
a protestům mnoha občanů Suchdola, Lysolají, Nebušic a dalších obcí a městských částí. Za to jim patří
velké poděkování, bez jejich aktivity by totiž byla schválena původní dokumentace EIA v podobě téměř ignorující ochranu obyvatel.
Možná by se tady už proháněla
ve dne v noci letadla nad velkým
OHP a to až do vyčerpání tzv. „zavedené hlukové kvóty“, tedy v podstatě bez omezení. Přestože to není
vždy na první pohled viditelné, tak
připomínkování návrhů na rozšíření letiště a OHP může přinést alespoň dílčí výsledky, a má tedy smysl, evidentně nelze vše ponechat jen
na orgánech státní správy.
Složitý problém i otázka
Položená otázka se může zdát složitá, ale ani problém s hlukem není jednoduchý, řešení není černobílé a navíc je při formulaci otázky
nutné respektovat pravidla pro referendum. Z věcného pohledu by
otázka mohla být samozřejmě v nějaké nezávazné anketě jednodušší,
protože v podstatě jde o to zda, čewww.praha-suchdol.cz

mu a komu věříme, a mohla by znít
například takto:
„Opravdu věříte, že letiště se rozšiřuje pouze pro 256 000 letů
a 21,6 milionu cestujících, jak oﬁciálně uvádí podklady pro stanovisko EIA?“
(Samozřejmě by bylo vhodné současně s otázkou vysvětlit, že nedávná informace o zamýšleném rozšíření terminálů pro
27–28 mil. cestujících je pouze poplašná zpráva zavilých odpůrců letiště, která má vyvolat paniku a podlomit důvěru obyvatel okolních obcí
k plánům státního letiště.)
Co navrhujeme
Hranice OHP je v současné situaci
bohužel jedním z mála závazných
omezení letiště zakotvených, byť
volně, v předpisech. Je to parametr, který lze sice obtížně, ale přece
jen kontrolovat a vymáhat, zatímco ostatní podmínky OHP jsou i vlivem nejasné představy o budoucím
provozu letiště sporné. Jak ukazují zkušenosti s fungováním současného OHP, jsou podmínky provozu letiště uvedené v rozhodnutích
o OHP ze strany letiště vystaveny
neustálému tlaku na jejich změkčení, úpravy, nedodržování, obcházení při současné malé vůli ze strany
státní správy je vymáhat. Za této
situace považujeme při případném
projednávání OHP za nutné:
• jednoznačně odmítnout zcela nesmyslný návrh OHP z roku 2011,
• zabránit
vzniku
superletiště
s transferem cestujících a nárůstem nákladní dopravy (takové letiště prý zatím nikdo nechce, ale
nikde to vyloučeno zatím nebylo),
• požadovat vymezení OHP mimo
obydlená území Suchdola,
• v protihlukových opatřeních zohlednit nejistoty výpočtů a měření hluku,
• uzavřít závaznou smlouvu o podmínkách OHP včetně sankcí
a kontrolních mechanismů.
Jsme přesvědčeni, že takto vymezené OHP by zcela bez problémů umožnilo realizovat i letištěm
předpokládaných a požadovaných
256 000 startů a přistání, což by
mělo pokrýt potřeby letecké dopravy pro Prahu a široké okolí.
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Referendum jako institut
pĜímé demokracie
Již v antice byla demokracie chápána pouze jako demokracie přímá. Ta je typická tím, že lid vykonává svou moc bez zástupců.
Základy k ní položil Kleisthenés
a aktivně ji prosazoval i Platon či
Aristoteles, později za přímou demokracii bojovali další osobnosti
světových dějin, např. Jean Jaques
Rousseau, Charles Luis Montesquie, Thomas Hobbes, John Locke, Theodore Roosevelt, Emiliano Zapatistas, Hannah Arendtová
a další.
V dnešní době je přímá demokracie vykonávána prostřednictvím
institutu referenda a plebiscitu.
Referendum umožňuje faktickou
realizaci politického práva podílet se na správě veřejných věcí přímo, je rozhodováním občanů v přímém hlasování o ústavněpolitické
či zákonodárné otázce, ať již v rámci vnitřní nebo zahraniční politiky
nebo o otázkách místního významu. Referendum bylo v České republice upraveno již Ústavní listinou Československé republiky v r.
1920 a přes určité období ztráty
významu byl tento institut znovu
„rehabilitován“ v nové české ústavě z r. 1993 s tím, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo. Takovým zákonem
byl v roce 2005 zákon k referendu
o vstupu do Evropské unie.
Český právní řád však zná i institut místního referenda a od jeho zavedení do právního řádu
v roce 1992 představuje nejlépe fungující institut přímé demokracie. Aktuální úprava byla dána
zákonem č. 22/2004 Sb. (Prakticky totožně je upraveno krajské referendum zákonem z roku 2010).
V případě místního referenda jde
o iniciativu vyvolatelnou tzv. zdola
a na jeho vyhlášení existuje právní nárok, který je efektivně a rychle soudně chráněn.
Místní referenda bývají častým
předmětem širokých obecních debat a jsou pak bezesporu výborným prostředkem pro zvýšení
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celkově upadajícího zájmu občanů o veřejné dění. Místní referenda rovněž plní významnou funkci
určité poslední pojistky před rozhodnutími volených orgánů samosprávy, se kterými většina občanů obce nesouhlasí a která mohou
zásadním způsobem život v obci
ovlivnit.
V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu, či nesouhlasu o konkrétně
položených otázkách, které patří
do samostatné působnosti obce,
města, statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního
města Prahy. Oprávněnou osobou
pro hlasování v místním referendu
je občan obce se státním občanstvím České republiky (či občan
obce se státním občanstvím státu EU), který alespoň druhý den
konání místního referenda dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den konání místního referenda přihlášen
k trvalému pobytu v obci.
Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého
hlasovacího práva. Může být konzultativní, týkající se otázek, o kterých sama obec v samostatné působnosti nerozhoduje, ale může
se nějakým způsobem účastnit
procesu vedeného jiným orgánem,
který k závaznému rozhodnutí v dané věci příslušný je, nebo
může být ratifikační k otázkám,
ve kterých naopak obec v samostatné působnosti v dané věci přímo závazně rozhoduje. Zákonem
jsou vymezeny i okruhy, o nichž
se referendem rozhodovat nesmí,
např. o úpravě místních poplatků, vyhlášení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky, volbě nebo odvolání starosty atd.
Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno
odpovědět slovem „ano“, nebo slovem „ne“.
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo obce, nebo přípravný výbor
podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení.
Referendum se musí konat nejdéle do 90 dní od jeho vyhlášení
a koná se v jednom dni s výjimkou případu, pokud se koná současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů,
do některé z komor Parlamentu
České republiky nebo do Evropského parlamentu, potom se koná
ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb.
Hlasování v místním referendu
probíhá v hlasovacích okrscích,
které jsou shodné s volebními
okrsky, jak je to z jiných voleb občanům známé. Oprávněná osoba
hlasuje osobně. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí buď
křížkem v příslušném rámečku
předtištěnou odpověď „ano“, nebo „ne“ nebo se může zdržet hlasování tím, že neoznačí žádnou
odpověď. Upravený nebo prázdný
hlasovací lístek vloží oprávněná
osoba do úřední obálky a tu vloží
do hlasovací schránky.
Platnost referenda znamená,
že se místního referenda účastnilo potřebné množství oprávněných osob, k platnosti rozhodnutí
v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně
nadpoloviční většina oprávněných
osob, které se místního referenda
zúčastnily, a zároveň se musí jednat alespoň o 25 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu
je pro zastupitelstvo
obce a orgány obce
závazné.

JUDr. Zlata Kohoutová
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Je to tak
Únor
Vezmu prachovku a lezu po schůdkách na půdu. Děti mě zdola hecují: „Boby! Boby! Boby!“ Je na nich
dvoucentimetrová vrstva prachu,
protože tu leží už od předloňska.
Včera konečně spadlo pár vloček.
Táhneme boby ulicí směrem na kopeček „ke kládě“, kam se postupně
slézají děti ze sousedství. Po deseti minutách se jezdí už jen na listí,
což dětem samozřejmě vůbec nevadí, hlavní je ta legrace, že. No a co, že
není sníh.
Když se Matěj už potřetí vyválí
v psím výkalu, zavelím odchod. Beztak je půl páté, za chvíli je tma. Doma
obložím tři radiátory mokrým oblečením a ze svých nových bleděmodrých sněhulí štítivě setřu smradlavou
hroudu z bláta a…? Jasně, taky jsem
si našlápla. Zuzance zalezlo za nehty.
Venku začal padat sníh s deštěm. Nesnáším zimu. Je dlouhá a úmorná.
A co ti vlastně na tom létě vadilo? Sluníčko od rána do deseti ve-

čer, děti naložené v bazénu, seděla
jsi s kafíčkem na zahradě a poslouchala bzukot včel. Rozverně jsi trhala rybíz a rajčata a vyráběla domácí
zmrzlinu. Tak co ti chybělo? Co??
Červenec
Vzduch. Potřebuju vzduch! Otevírám ledničku a snažím se trochu
zchladit svůj rudý obličej. Je deset
hodin dopoledne a 34 °C. S dětmi
jsme z posledních sil orvali tři obludné keře rybízu. Zuzanka si šlápla na včelu. Pot mi stéká po bradě a kape vedle ledničky. Závidím
sýrům a jogurtům a jejich nechutným osmi stupňům blaha. Na tajňačku se jdu podívat na svoje bleděmodré sněhule s bílými vločkami
na podšívce. Čekají na mě v blízké
budoucnosti plné sněhu a ledu. Ta
představa mě ochlazuje aspoň o pět
stupňů! Děti se s jásotem řítí do bazénu. Obdivuju jejich nadšení a elán.
Ten jim vydrží minimálně do deseti hodin do večera, protože odmítají

chodit spát „Když je venku bílý den“.
Ani to kafe si nedám, nepozřu nic,
co se VAŘILO. Dělám okurkový salát,
protože nic jiného v tom horku nedokážu spolknout. Plácnu si slupku
na čelo a zavřu oči. Nesnáším léto.
Je dlouhé a úmorné.
A co ti vlastně na té zimě vadilo?
Večer se brzy setmělo, takže děti neprotestovaly s večerkou v osm. Stavěla jsi s nimi sněhuláky, a když ti
při tom bylo horko, sundala sis čepici. Při jízdě na sáňkách ti tváře zčervenaly a tobě bylo zase šest let. Tak
co ti chybělo? Co??
Je to tak. Brbláme. Na všechno
a na všechny. Celý rok probrbláme.
Jak jsme se včera měli dobře, teď se
máme blbě a zítra se budeme mít
ještě hůř. A všimli jste si někdy, že
děti tak často nebrblají? Protože žijí teď. Možná bychom se jimi mohli inspirovat. Mějte krásný podzim.
A přijďte k volbám.
Pavla Bradáčová

Přehled kontejnerů a sběru odpadů
KONTEJNERY NA BIOODPAD
na třech stanovištích: Výhledské nám., Suchdolská / Na Rybářce, K Roztokům / K Drsnici vždy od 9 do 12 hodin
sobota 1. 9. a 22. 9. 2018
sobota 6. 10. a 20. 10. 2018
sobota 17. 11. 2018

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ SUCHDOLSKÁ
objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební odpad, elektrospotřebiče a elektroodpad, použité rostlinné oleje
Provozní doba do konce listopadu:

úterý a čtvrtek 16–18 hod., sobota 9–12 hod.
MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
společné přistavení kontejnerů na objemný odpad, bioodpad, stavební odpad a dřevo, vždy od 8 do 14 hodin
V Údolí (u domu 402/6)
sobota 27. 10. 2018
Výhledské nám.
sobota 24. 11. 2018

SBĚRNÝ DVŮR
hl. m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice:
pro téměř všechny druhy odpadů, bližší informace tel.
736 518 204, provozní doba: pondělí až pátek 8:30–
18:00 (v zimě do 17:00), sobota 8:30–15:00 hod.

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
úterý 9. 10. čtvrtek 8. 11. 2018
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
křižovatka
ul. Suchdolská – Novosuchdolská
Suchdolské nám. /
ul. Internacionální (u pošty)
Výhledské nám. (u transformátoru)

15:30–15:50
16:00–16:20
16:30–16:50
17:00–17:20
17:30–17:50

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady: • rozpouštědla • kyseliny • zásady • fotochemikálie • pesticidy • zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti (teploměry) • olej a tuk (kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva • baterie a akumulátory
Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení
apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat!
Odkaz na stránky MHMP včetně celopražského harmonogramu: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/

www.praha-suchdol.cz
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„Noví“ þestní obþané
paní Jana Burianová
narozena 12. 11. 1932 v Rokycanech, zemřela 1. 3. 2008 v Praze
Paní učitelka Jana Burianová věnovala celý život učitelské profesi. Začala
učit v roce 1951 v náročných a obtížných podmínkách pohraničních obcí
Chebska, pak od roku 1959 v Chebu a od roku 1963 na prvním stupni
v Základní škole Mikoláše Alše v Praze-Suchdole. Vždy si uměla vytvořit
vřelý vztah k dětem a byla oblíbena jak dětmi, tak i jejich rodiči. Během výuky se snažila šířit myšlenky
svobody svědomí a pravdy o historii, podepsala Několik vět. V naší základní škole učila do roku 1997, kdy
odešla do důchodu. Jana Burianová
byla stoprocentní profesionál, učitel-

ka perfektně připravená na každou
hodinu, s pečlivě připravenou tabulí, obrázky, pomůckami. Pro začínající učitelky byla ochotnou a obětavou průvodkyní a rádkyní. Měla
široký všeobecný rozhled. Milovala
klasickou hudbu, znala evropskou
historii, zcestovala celé Československo. Byla velmi skromná, pečlivá, důsledná, v mnoha věcech naprosto
nekompromisní. Dětem, které měly
s pečlivostí a pravidelnou přípravou
do školy problém, rozhodně nic nedarovala. Všichni rodiče si ale mohli
být jisti, že děti získají správné pracovní návyky.

Ing. Vladimír Laštovka
narozen 12. 8. 1923 v Suchdole, zemřel 28. prosince 2008 v Roztokách
u Prahy
Pan Vladimír Laštovka byl dlouholetým občanem Suchdola. Po skončení německé okupace vystudoval
Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství a celý život pracoval v roztocké penicilínce.
Od svého mládí se aktivně účastnil suchdolského veřejného a kulturního života, byl členem rady MNV,
vedoucím divadelního souboru a také režíroval řadu děl, které hrály
suchdolské ochotnické spolky Tyl
a pozdější Osvětová beseda v Suchdole. Při uvádění děl kladl velký dů-

raz na „slovo“; protože měl rád slovo
krásně vyřčené, což pramenilo z jeho
zaujetí pro poezii, českou zvlášť. Velkou část života se také věnoval amatérské umělecké tvorbě. Rád cestoval a z pořízených fotograﬁí maloval
obrazy. Navštívil Japonsko a Koreu
a často pobýval v Chorvatsku.
Počátkem devadesátých let min.
století z historických pramenů sestavil a sepsal knihu Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, obsažný
materiál o historii Suchdola a Sedlce od pravěku až po rok 1999.

pan František Malý
narozen 16. 9. 1929 v Suchdole u Prahy, zemřel 11. 3. 2008 v Praze-Suchdole
Pan František Malý byl dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole,
do něhož vstoupil v r. 1953. Členem výboru sboru byl od r. 1953 až
do r. 1992 a starostou sboru v letech 1976 až 1984. Za svoji činnost
byl nositelem hasičských ocenění a medailí: medaile Za příkladnou
práci, medaile Za zásluhy, medaile
Za mimořádné zásluhy, Řád sv. Floriána, medaile Za věrnost 50 let a byl
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nositelem čestného titulu Zasloužilý hasič.
Pan Malý byl ve sboru oblíben pro
svou srdečnou povahu, jeho společnost všichni vyhledávali, protože
rozdával dobrou náladu a nic pro něj
nebylo k neprovedení.
Na jeho počest pořádá od roku
2008 suchdolský Sbor dobrovolných hasičů hasičskou soutěž v nočním požárním útoku pojmenovanou
„Memoriál Františka Malého“.

z radnice

pan Václav Hálek

FOTO: TOMÁŠ ZILVAR

narozen 17. března 1937 v Praze, zemřel 10. září 2014 v Brandýse nad Labem
Václav Hálek byl hudební skladatel
známý především tím, že mnohé jeho
skladby byly inspirovány houbami.
Václav Hálek vyrůstal v Suchdole, chodil do zdejší školy, bydlel v ulici K Roztokům č. p. 84 až do roku
1962, kdy se po absolutoriu AMU
přestěhoval na Bohnické sídliště.
V Suchdole se účastnil kulturního
života, když doprovázel ochotnické
soubory hrou na klavír.
Vystudoval klavírní hru a kompozici
na pražské konzervatoři u prof. Františka Píchy a prof. Františka Brože
a na Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě prof. Emila Hlobila.
Pro své názory byl Václav Hálek
v období totality nežádoucím skladatelem a jeho díla byla interpretována náhodně pouze v zahraničí.

Z existenčních důvodů tvořil tehdy
převážně scénickou hudbu. Je autorem hudby k mnohým ﬁlmům i k téměř třem stovkám divadelních her.
V hudbě se nechával inspirovat vírou, lidským hlasem i přírodou. Zkušenost z mykologické procházky v roce 1980 se stala jedním ze základů
pro pozdější Mykokosmickou symfonii. Během svého života složil na téma
více než 2000 druhů hub 6080 skladeb pro sólové housle a několik set
skladeb pro violu, violoncello nebo
smyčcová dua. V roce 2002 byl vydán
první díl Hudebního atlasu hub.
V roce 2014 obdržel od České biskupské konference děkovné uznání
za duchovní přínos v oblasti hudební kompoziční tvorby a za svědectví
křesťanské věrnosti v tvorbě i životě.

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na svém zasedání 19. 6. 2018 udělilo na základě § 10
odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha-Suchdol in memoriam paní Janě
Burianové, panu Václavu Hálkovi, Ing. Vladimíru Laštovkovi a panu Františku Malému.

www.praha-suchdol.cz
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názory zastupitel Ĥ

ZachránČný BrandejsĤv statek, hĜištČ
pro školu a koneþnČ kanalizace!
Vyhrát se dá, i když jsou 4 proti 11
Čtyři roky od voleb utekly velmi rychle. Co se podařilo prosadit a co byl zbytečný boj? Zastupitelé za ANO, ODS a ČSSD byli
v menšině. „My čtyři s jiným názorem“ proti těm, kteří vládnou Suchdolu po několikáté volební období
tzv. „Hejlovci“, byl poměr sil 4:11.
Vždycky nás přehlasovali.
Prosadit jiný názor se nedá, ale
dá se upozorňovat veřejnost na zásadní chyby a dlouhodobě špatná
rozhodnutí Hejlovců – SOS.
Hned na první schůzi před čtyřmi
lety se podařilo odkrýt špatné rozhodnutí = souhlasné stanovisko Hejlovců se zásadním zničením Brandejsova statku. Připravovala se tzv.
revitalizaci statku, která ve skutečnosti znamenala vybudování obrovského betonového dostižiště v oblasti Brandejsova statku včetně
parkovišt pro tisíce návštěvníků.

Okolní pole by byla pod asfaltem
a historický klenot Suchdola přebudován na ubytovací prostory.
S tím vším Hejlovci souhlasili! Až
po rozpoutání mediálního zájmu otočili, jak u nich bývá zvykem, a své kladné stanovisko navzdory zápisu zapírali.
Další dlouhodobě špatné rozhodnutí Hejlovců byl „tichý“ souhlas
se zastavěním atletického oválu.
Developerský projekt na bytový
dům „Residence Nový Suchdol“ měl
údajně ve své architektonické studii
opět větu „výstavba po dohodě se
starostou Hejlem“.
Zase se situace opakovala.
Vavřík, Bor a Stropnická začali psát
články, upozorňovat magistrát a ejhle…
Hejlovci vše zapřeli a po mediálním tlaku naopak ovál od magistrátu
odkoupili, ač o rok dříve na Výboru
pro rozvoj Suchdola starosta koupi
hřistě rezolutně odmítal.

Finance obec dostala díky rozhodnutí rady magistrátu, kde většinu měly ANO a ČSSD.
Třetí věc, za kterou je třeba pochválit ANO, je kanalizace. Byli to zástupitelé ANO na magistrátě, kteří po mnoha letech marných žádostí
Hejlovců pochopili závažnost situace
na Suchdole a schválili velké ﬁnance
pro kanalizaci na Suchdole.
Někdy i 4 proti 11 můžou za čtyři
roky svým „křikem a odvážným psaním“ něco dobrého dokázat.
Ať z nových voleb vzejde jakýkoliv
nový starosta i rada, kontrolujte je a nenechte si svůj domov – Suchdol – zničit.
Ptejte se a nebojte se ozvat. Politici
se hlasu lidu bojí nejvíc,
i kdybyste byli 1 proti
všem. Držím Vám palce.
Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO

Naše vize lepšího Suchdola
SORS, Sdružení Občanů za Rozvoj Suchdola
Městská část Praha-Suchdol díky své
unikátní poloze v pražské aglomeraci, která se nachází v těsné blízkosti
širšího centra hlavního města a zároveň na jejím okraji, s jednou z největších českých vysokých škol, Českou
zemědělskou univerzitou, na svém
katastrálním území, se může změnit
v opravdu pěknou pražskou rezidenční univerzitní čtvrť, a přitom si stále
zachovat svoji klidnou sousedskou pohodu. Samozřejmě po dořešení a zklidnění dopravní situace na svém území.
Jedním ze zásadních problémů
pro klidné bydlení je dořešení již neudržitelné situace na Kamýcké, která
nyní slouží jako průchozí přivaděč automobilové dopravy, zejména ze stovek nově postavených domů a bytů
v příměstských satelitech za Suchdolem. Již dnes by jistě šlo minimálně dojednat vybudování tolik let sli-
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bovaného kruhového objezdu, který
by vyřešil problém křižovatky ulic
Internacionální a Kamýcké. Stejně
tak je nutno být aktivní v komunikaci ohledně dořešení veřejné dopravy
(MHD) na Suchdol, a to v návaznosti
na připravované změny dojezdu MHD
do Dejvic. Tedy je nutno okamžitě zahájit dialog jak s hlavním městem
a dalšími okolními městskými částmi, tak s vedením Středočeského
kraje. Strkáním hlavy do písku se toto nikdy nedořeší.
Suchdol je relativně velká městská
část, na úrovni menšího okresního
města, nicméně občanskou vybaveností spíše na úrovni menší vesnice,
kdy zejména starším obyvatelům jistě chybí dostupná možnost nakupování. Pokud se člověk podívá např.
na webové stránky sousedních Roztok, které mají cca o tisíc obyvatel

více, nicméně obchodů všeho druhu včetně supermarketů nepočítaně.
Suchdol mohl, a do budoucna musí,
být aktivnější v jednání s developery
a žádat v rámci územního a stavebního řízení vybudování nejen bytů, ale
i potřebné občanské vybavenosti.
Suchdol již musí konečně komplexně dořešit otázky plynoﬁkace, kanalizace, chodníků a ostatních komunikací. Zde je již Suchdol na úrovni
ukrajinské vesničky, při vší úctě
k Ukrajině. Také zde je nutno okamžitě zahájit dialog s hlavním městem
a zároveň být aktivní při čerpání dotací nejen na tyto stavby.
Na výše uvedené navazuje otázka zlepšení možnosti pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých.
Pokud na Suchdole v této oblasti něco funguje, tak pouze díky aktivitě
dobrovolníků ve sportovních a zájmo-

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

názory zastupitel Ĥ
vých kroužcích, vykonávajících tuto
práci bez nároku na jakoukoliv odměnu, ať je to Slavoj, kde hrají fotbal již
stovky dětí, nebo Sokol a další. Radnice Suchdola těmto spolkům pouze přerozdělí příspěvky, které obdrží
od hlavního města, toť vše.
Zde můžeme slíbit vybudování velikého sportovní areálu, který může propojit různé současné aktivity
v blízkosti fotbalového hřiště, včetně potřebné vybavenosti. Stejně tak
je nutné zajistit místa ve školkách pro
všechny suchdolské předškoláky, a to
jednak dostavbou dalších prostor,
a jednak poskytnutím dotací na místa ve školkách soukromých. Suchdol
si na svém území jistě zaslouží také
důstojný domov pro seniory, aby lidé
mohli v případě zájmu stárnout s kvalitní péčí tam, kdy bydlí jejich nejbližší. Není to nemožné, hlavní město nabízí pomoc při čerpání dotací, které
mohou pokrýt až 90 % nákladů, a to
pomocí bezúročného úvěru, postačí
se opět pouze podívat na srovnatelně
velký Radotín.

Rozvoj kvalitního života na Suchdole je nicméně podmíněn také posílením vnitřní kompaktnosti a užší spoluprací jeho jednotlivých částí
(pět sousedících oblastí), které mají historicky poněkud rozdílné ekonomické a sociální podmínky vývoje,
včetně charakteru zástavby a každou
„trápí“ trochu jiné problémy. Speciﬁckou a zároveň unikátní a nejdynamičtější částí Suchdola je zástavba
/ kampus České zemědělské univerzity, s možným velkým potenciálem
pro jeho další rozvoj. Je tedy nutné
začít více komunikovat s ČZU a využít v synergii intelektuální i ekonomické možnosti této univerzity, a to také
z hlediska služeb, sportovního využití
či společenského života.
Rozvoj kvalitního života na území
Suchdola je reálnou vizí při využití výše zmíněných uskutečnitelných
změn v naší městské části, včetně prohloubení kooperativy s ČZU.
Dále je nutné zahájit skutečné jednání s hlavním městem, kdy pouze
v partnerském dialogu a spoluprá-

ci může být Suchdol faktickým aktérem na dořešení celopražské i suchdolské dopravní situace, boj proti
všem opravdu nestačí.
Suchdol musí neprodleně započít přípravu revitalizace a vybudování solidního obytného parteru, a to
tak, aby došlo k posunutí obytné kvality do standardu typického pro Prahu a ostatní evropská města, stejně
tak dobudování obytných ulic, včetně chodníků, kanalizační a plynoﬁkační infrastruktury, založení stromořadí, přebudování nevyhovujících
křižovatek.
Suchdol si zaslouží být hezčím místem pro život, tedy rezidenční, univerzitní městskou částí.

Společně Marek Bor, zastupitel
za ODS, Ivan Vavřík, zastupitel
za ČSSD a sdružení ANO 2011

Co se podaĜilo,
aby se na Suchdole dobĜe žilo
Čtyři roky jsme do správy Suchdola
dávali svoji energii, vědomosti, řada
věcí se podařila, něco bychom udělali jinak. Děkujeme všem, kterým není
lhostejný stav věcí veřejných, pomáhali a podávali věcné návrhy na vylepšení stavu.
Stav inženýrských sítí v celé Praze není nejlepší. V Suchdole k tomu chyběla ještě kanalizace, jejíž výstavba byla dlouho blokována a nyní
již probíhá. K tomu plynovody, mění se kabely, obnovují vodovody.
A na řadě míst se práce podařilo koordinovat tak, že byly na závěr opraveny i povrchy komunikací. Celkem
bylo takto opraveno přes 3,3 km ulic
a chodníků.
Podobně tomu mělo být i v ulicích
Nad Spáleným mlýnem a U myslivny, kde se nejdříve měnily kabely, nyní se obnovuje vodovod a následně
měl magistrát zrekonstruovat povrchy. Projekt za 48 mil. Kč, který se týkal i dalších ulic na Novém Suchdole,
ovšem letos v létě třikrát neschválila

Rada hl. m. Prahy, ani jednou pro něj
v dostatečném počtu nehlasovali radní za ANO a ČSSD.
Nyní městská část rekonstruuje po předchozí výstavbě sítí povrch
v ulicích Májová, Lysolajská a Výjezdní. A stavbu za 15 mil. Kč ﬁnancuje
díky ušetřeným penězům z výstavby
splaškové kanalizace v Horním Sedlci,
na niž získala dotaci z fondů EU.
Po rozšíření školky Gagarinova
o dvě třídy pro 50 dětí v roce 2012
se v posledních letech daří do školek
přijímat všechny tříleté děti a místo
je i pro ty trochu mladší. Obě školky,
které se každým rokem starají o více
než 225 dětí, fungují dobře a zajímavě, a přitom každá trochu jinak, připravují děti na školní docházku.
Díky každoročním milionovým investicím může základní škola opakovaně přijímat okolo 80 prvňáků. Vedení
školy zavádí moderní prvky ve výuce,
otevřeně komunikuje s rodiči a škola tak dává dětem dobrý základ pro
jejich další vzdělání. Dobře fungující

školy jsou jedním za základních úkolů,
které chceme i nadále plnit.
Letošní horké léto ukazuje, jak důležité jsou stromy v našem okolí. Také
tomuto tématu se dlouhodobě věnujeme, a proto jsme pro snížení eroze obnovili polní cestu do Horoměřic a vysadili podél ní ve spolupráci s občany
přes 60 listnatých stromů. Novou výsadbu stromů ale většinou komplikují
inženýrské sítě, které jsou v ulicích zakopány často tak, že pro stromy zde
není moc místa. Přesto jsme vysadili
v našich ulicích v zástavbě nebo podél
silnic okolo 250 nových stromů. Úklid
ulic a dobrá údržba zeleně včetně výsadby stromů je jednou z podmínek,
aby se nám na Suchdole dobře žilo.
Děkujeme za důvěru, kterou jste
nám po 4 roky projevovali. Chceme
Suchdol i nadále chránit a zvelebovat, připojte se k nám a dejte nám
hlas.
Petr Hejl,
starosta za SOS

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.
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reakce

Za hranicí slušnosti
a vkusu
Dovoluji si ještě jednou poprosit
příznivce vedení okruhu přes Suchdol, jmenovitě paní Stropnickou
a Ing. arch. Vavříka, jestli by se nemohli ve svých příspěvcích zdržet
možná pro ně vtipných, ale v podstatě spíš trapných a někdy přímo
hulvátských vyjádření na adresu jejich názorových odpůrců.
Snad by se mohli ve spojitosti se jménem pana starosty už konečně ubránit pokušení opakovaně
nadhazovat mluvnickou souvislost
s opeřencem shodného jména a titulovat tak i všechny, kteří jsou proti okruhu. Kam bychom se dostali,
kdybychom toto používali všichni?
Narážkami na jméno by se v Čechách dal zesměšnit každý druhý. Já
bych mohla být hned první na řadě.
Stačilo by třeba označení „odpůrci

okruhu“ nebo něco podobného. Pokud si dobře všímám, zastánce okruhu nikdo nijak hloupě neoznačuje.
Pan Vavřík pak těmto kousavostem a narážkám, které mi v jejich
příspěvcích opravdu hodně vadí,
narazil korunu tím, jak se v článku „Jak zoufalí Hejlovci přišli o šaty a ještě lžou“ vyjádřil o paní Štěpánkové. Škoda, že pan Ing. arch.
neumí rozpoznat hranice slušnosti a vkusu. Je mi trapné i jen citovat, co utrousil na adresu této paní
ve zmíněném příspěvku. Není to ani
vtipné, ani slušné a koneckonců pro
podporovatele okruhu je to přímo
kontraproduktivní, protože po téhle jeho vskutku „pitomé“ legrácce
už nehodlám jeho příspěvky číst vůbec, i kdyby v nich byly jakkoliv přínosné informace.

A ještě jedna maličkost. Mě, na
rozdíl od Veroniky Stropnické, jako čtenářce vůbec nevadí, když
u jednotlivých příspěvků si mohu
přečíst ihned i reakci druhé strany – naopak. Je to dobře, člověk
se v tom lépe zorientuje, než když
se odpověď dočte za čtvrt roku,
kdy už nemá v paměti tak dobře,
o čem byl ten původní příspěvek.
Ledaže by Veronika tím, že posílá příspěvky až v den uzávěrky, záměrně nechtěla, aby se ve stejném
vydání objevila i reakce. Nechápu
proč. Jedná-li se o seriózní informace a zprávy, není se čeho bát,
rozumný čtenář si přece dokáže
udělat názor sám.
S pozdravem
Zuzana Černá

Omyly pana architekta
Vážení,
dovoluji si zaslat svou reakci na příspěvky Ing. arch. Vavříka do Suchdolských listů.
Z příspěvků pana Vavříka do Suchdolských listů je znát obrovská snaha
využít každé příležitosti k očernění
všech, kteří nesouhlasí s okruhem
tzv. „Hejlovců“. Tímto mi připomíná
již delší dobu vzteklého foxteriéra,
který už neví, co dál. Jím kritizovaná
paní Lněničková nestraší ani nelže,
jenom předpovídá, co nás opravdu může potkat. Tato činnost není škodlivá, ale pouze varující. Spíš
počínání pana Vavříka je pro naši
obec maximálně škodlivé, protože
vědomě propaguje věc, která bude mít fatální dopad na život v obci
a nepřináší jediné pozitivum, jedině pro ty, kteří si v předstihu koupili pozemky, po kterých by okruh
šel jak na Suchdole, tak v Horoměřicích a na nich tak zbohatnou a nám
bezohledně pro své miliony zničí životní prostředí. Jakoby nestačilo, že
tu máme další ekologickou hrozbu
ze strany letiště.
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Konkrétně bych rád k příspěvku pana Vavříka uvedl následující. Jestliže
by se vyplnil nejhorší scénář (okruh,
další vzletová dráha), může opravdu
dojít k tomu, že se původní obyvatelé budou stěhovat pryč. Lze uvést třeba příklad z USA, kde se z obdobným
způsobem „zasažených“ lokalit původní obyvatelé stěhují, ceny nemovitostí tam dramaticky klesají a v návaznosti na to se do těchto oblastí
stěhují sociálně slabí, především pak
přistěhovalci. Z těchto míst se postupně stávají ghetta.
Koncem dubna jsem se v knihovně zúčastnil zajímavé besedy na téma „okruh“ s týmem nezávislých dopravních odborníků v čele s bývalým
ministrem dopravy Ing. Prachařem.
Hovořilo se o státní koncepci transevropské dopravy a zazněla tam také čísla, která uvádí ve svém příspěvku v č. 2 SL pan Jiří Somol, ale hlavně tam bylo řečeno, že tento náš
„Okruh“ již za 20 let (od této doby)
nebude kapacitně stačit. Takže se vyhodí z kapsy nás daňových poplatníků přes 30 miliard Kč (odborný odSUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

had). Co je proti tomu pár desítek tisíc, které prosoudil náš starosta.
Dále Ing. arch. Vavřík tvrdí, že nás
od prachu, hluku a bláta ochrání dodržování hygienických norem. Myslím si, že to je velmi naivní představa.
Stavba není laboratoř nebo kancelář.
Při stavbě tak gigantických rozměrů
je to nemožné efektivně regulovat,
a to i vzhledem ke klimatickým podmínkám. Paní Lněničková má pravdu.
Další tvrzení, že se situace na Kamýcké radikálně zlepší, považuji za naprostý nesmysl, viz studie ČVUT, článek pana Somola, SL č. 2. Naopak
se díky přivaděči Rybářka podstatně
zhorší.
Jeden z dalších omylů pana Vavříka je, že věří v dopravu vytěžené zeminy loděmi. Tato verze nezazněla oﬁciálně na žádném jednání. Dovoluji si
tvrdit, že toto řešení je naprostý nesmysl na úrovni sci-ﬁ. Současná lodní doprava nemá a nikdy mít nebude dostatečnou kapacitu k odvozu
tisíců kubíků zeminy denně, nehledě
na splavnost řek, která se stále zhoršuje. Je to sice ekologické, ale poma-

reakce
lé, neefektivní, a tudíž zcela nevhodné. Mám s touto dopravou zkušenosti
z 80. let, kdy se odvážela ze sídlišť
přebytečná zemina ze Smíchovského
přístavu na Mělník. Vzhledem ke klimatickým podmínkám uvažuje loďařství o redukci – sešrotování lodního
parku. Jenom v oblasti obce se bude
muset vytěžit a přemístit 5 mil. kubíků zeminy. Při úvaze 100 000 kubíků
měsíčně bude se milion kubíků těžit
skoro rok. Může se snad někdo domnívat, že je to reálné přesunout loděmi?
Pokud se týká panem Vavříkem
rozporované ﬁnanční úspory na trase Ss, je to zcela možné. Nechci tvrdit, že ten rozdíl bude 20 miliard Kč,
ale určitě levnější a hlavně rychlejší
s větší perspektivou je trasa Ss. Odpadne stavba mostu za 6 mld. Kč (odhad podle Trojského mostu za 2 mld.
Kč s 30procentním rozsahem), další
úsporu představuje upuštění od výstavby tubusu, tj. min. 13 mld. Kč (odhad z celk. odhadu nákladů). Takže
i tady má paní Lněničková pravdu.
Pokud se týká práce pana prof. Strnada, netroufal bych si tvrdit, že je
nepoužitelná a dokonce amatérská,

jedná se o uznávaného odborníka.
Územní plány obcí vznikaly v nedávné době. Protože se nikdo nezabýval
jinou trasou než J, a to i přes trvající
odpor, hl. m. Praha nejednalo se Středočeským krajem 30 let o další variantě, není tak logicky zanesena. Praha si
tuto trasu J nechala zanést až dodatečně v návaznosti na soudní jednání, kdy se ukázalo, že chce něco, co nemá nikde uvedeno. Avšak jestliže bude
konečně přijat zákon o liniových stavbách, který už má skoro celá EU, bude stát v republice přes ŘSD rozhodovat o trasách dálnic. Tento zákon bude
nadřazený a nebude respektovat hranice krajů ani územní plány. Pak je tu
reálná šance posunout okruh tak, aby
optimalizoval dopravní situaci v návaznosti na další komunikace. Pokud
„Hejlovci“ tvrdí (a tím podle pana Vavříka lžou), že okruh je transevropskou
dálnicí, tak mají naopak pravdu. Na besedě s Ing. Prachařem zazněla tato čísla dle studie ČVUT o denním provozu:
85 000 vozidel, z toho 15 000 kamionů. Je to rychlostní komunikace?
Posudek EIA z roku 2002 říká: doporučujeme trasu Ss, v krajním přípa-

dě J. Přesto, že byly navrženy trasy 3,
ještě jedna severněji, dostalo ČVUT zadání pouze pro trasu J. Což bylo pouze
politické zadání, nikoliv z hlediska odbornosti. Dle názoru nezúčastněných
odborníků je toto řešení silně demagogické a drahé ve všech směrech.
Kromě toho, nikdo zatím nemluvil
o nákladech na provoz tubusu, které půjdou do sta milionů Kč ročně,
za což by se jinde mohla postavit nová
komunikace. Protože se jedná o řešení, které jde proti platným směrnicím
EU ohledně budování dálnic mimo zastavěná území, rozhodl se Brusel tento projekt ﬁnančně nepodpořit, což je
samo o sobě dost výmluvné.
Závěrem je možné dodat, že už dnes
je ze studií patrné, že varianta J situaci nevyřeší ani v rámci Prahy, a navíc
výrazně zhorší situaci na Suchdole
(přivaděč Rybářka) a hlavně v Dejvicích. Lze bez nadsázky říci, že tato
stavba by byla zločinem.
Zbytek příspěvku Ing. arch. Vavříka
nebudu komentovat, je pod úroveň
slušných lidí.
Petr Kraus

O problematice silniþního
okruhu kolem Prahy
Problematika územního plánování, zejména staveb komunikací nadmístního
významu, je vskutku složitá a je třeba nejprve trochu proniknout do základních zásad územního plánování. Z toho, jak diskutujeme s občany
Suchdola, stále více vyplývá na povrch, že v tomto ohledu současné
vedení suchdolské radnice svoji úlohu naprosto zanedbalo – nebudeme
spekulovat, zda úmyslně či nikoliv.
My chceme toto informační embargo
prolomit. Proto jsme si připravili toto povídání. Je to dlouhé, bude třeba
se obrnit trochou trpělivosti. Na konci však, myslím, každý občan pochopí, že ptát se na otázku „Jsi pro, nebo proti okruhu“ je zkrátka zbytečné!
Koho volíš: Losnu, nebo Mažňáka?
Určitě všichni známe dilema kluků
ze Stínadel při volbě Velkého Vonta…
kéž by ale existovala podobně „jednoduchá“ otázka v souvislosti se stav-

bou silničního okruhu kolem Prahy ve variantě J (tedy skrze Suchdol)
(SOKP). Tak tomu ale není, protože
na rozdíl od kluků ze Stínadel si jednotlivé městské části (resp. ani jejich
obyvatelé např. v obecním referendu) nemohou vybrat, resp. nemohou
konkrétní, krajem vybranou a v rámci procesu krajského územního plánování schválenou, variantu SOKP
tunelem pod Suchdolem jen tak odmítnout, zablokovat, zrušit, zaměnit
za jinou variantu či znemožnit její realizaci… Proč? Protože existuje proces
tzv. územního plánování.
Územní plánování podléhá v zásadě stejným pravidlům, ať stavíte rodinný dům nebo dálnici jako je SOKP
(označována jako dálnice D0). Dům
taky nemůžete postavit tam, kde je
průmyslová zóna a kde stojí továrny… to vám prostě nikdo nedovolí.
Stavět rodinné domy můžete pouze

tam, kde to územně plánovací dokumentace dovolí. Stejné je to i s SOKP.
Územně plánovací dokumentace se
dělí podle toho, k jakému území se
vztahuje.
• Začíná to „celostátním plánem“,
kterému se říká Politika územního rozvoje (PÚR), který je koncepčním nástrojem územního plánování, který stanoví priority územního
rozvoje v celorepublikových i mezinárodních souvislostech. Schvaluje
ho vláda ČR. Velmi obecně hovoří
o tom, které oblasti by měly sloužit
čemu (stavby nadmístního významu, zástavba, veřejné komunikace, železnice, vodní plochy atd.), jaké jsou plány územního rozvoje ČR
atd; SOKP je zmíněn v článku 99,
kde se mimo jiné píše toto: „Úkoly pro územní plánování: Vymezit
koridor v ZÚR. Zodpovídá: Hlavní
město Praha, Středočeský kraj.“

www.praha-suchdol.cz
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• Podrobněji tuto politiku rozvíjejí (na krajské úrovni) tzv. Zásady
Územního Rozvoje (ZÚR) – tedy
v souladu s tím, co požaduje PÚR.
Je též skutečností, že ZÚR Středočeského kraje též obsahují vymezení SOKP ve variantě J.
• Nejpodrobnější územně-plánovací dokumentací je… územní plán.
A to už alespoň jednou slyšel každý z vás.
Praha je zvláštní samosprávnou jednotkou, protože je jak krajem, tak obcí (tvořenou městskými částmi) – má
i zvláštní zákon, který řídí její činnost
(zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze). Proto sama připravuje dvě územně-plánovací dokumentace – 1) ZÚR hl. města Prahy (viz výše) a 2) územní plán hl. města Prahy
(tzv. Metropolitní plán – v současné
době existuje jeho nový návrh, očekává se jeho přijetí zřejmě v roce 2022).
Územní plán má za úkol toliko podrobně rozvést a detailněji připravit to, co
obsahují ZÚR. V návrhu Metropolitního plánu se počítá s SOKP pod Suchdolem, ale též s dalšími projekty pro
Suchdol podstatnými, jako je tramvajová trať do Suchdola a především
s novým rezidenčním projektem „Malý Sedlec“, který zvýší počet obyvatel Suchdola o cca 7 tisíc nových lidí
(nenechte se zmást jménem, územně
a správně bude patřit pod MČ Praha-Suchdol). Ale k tomu zase někdy jindy.
SOKP (a jeho jednotlivé části) je
stavbou (koridorem) nadmístního významu, který je vždy třeba zanést do
ZÚR. Bez takového zanesení do ZÚR
nelze SOKP postavit. Stejně jako si
nepostavíte ten rodinný dům v průmyslové zóně – to se prostě nesmí
a nikdo by vám to nepovolil. A proto je třeba, aby se k přípravě ZÚR vyjádřila široká škála orgánů, institucí,
městských částí atd.
A teď k věci: ZÚR již jednou „variantu J“ obsahovaly, ale na popud mimo jiné MČ Praha-Suchdol Nejvyšší
správní soud svým rozsudkem ze dne
20. 5. 2010 tuto část ze ZÚR vyňal,
resp. zrušil část, která říká, že „úsek
SOKP Ruzyně-Březiněves je veden
přes Suchdol“, protože (stručně řečeno) magistrát nedodržel všechny podmínky jeho pořízení.
Vyhláškou 43/2014 Sb. byla představena aktualizace č. 1 ZÚR (nabyla

18

účinnosti dne 1. 10. 2014), do které
se i přes odpor mimo jiné Suchdola (a dalších městských částí) dostala i část 5.1.2.1 – „Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy)“, ve které
se mimo jiné uvádí: „řešení severozápadní části pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v zastavěném území Suchdola v tunelu;
západně od Suchdola mimo zastavěné území preferování řešení komunikace v zářezu.“; „optimalizace rozsahu tunelových úseků a jejich výdechů
odvětrání z hlediska vlivu na ovzduší
a obyvatele, zejména v oblasti Suchdola, aplikace účinných odsávacích
zařízení“. Několik stěžovatelů (včetně MČ Praha-Suchdol) proti této aktualizaci opět podalo správní žalobu,
nicméně tuto žalobu Městský soud
v Praze dne 26. 2. 2016 zamítl.
Stěžovatelé (včetně MČ Praha-Suchdol) podali (jako v roce 2010) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu. Na rozdíl od roku 2010 však
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. To byla fakticky poslední
šance, jak změnit to, že SOKP povede
tunelem pod Suchdolem (zastavěnou
částí) a v zářezu (tedy v zemi, ale nezakrytě) mimo zastavěnou část. Ani
další soudní spory nebo blokace nebudou úspěšné.
Občané Suchdola nebyli o těchto skutečnost správně a úplně informováni. Suchdol toliko publikoval rozsudky na svých webových
stránkách, ale nijak je již nekomentoval, resp. nevysvětlil. Novou žalobu na zrušení předmětné části ZÚR
(s SOKP pod Suchdolem) již úspěšně podat nelze. Změnit ZÚR v současné situaci nelze. SOKP se musí dokončit a pro jinou variantu (např. Ss)
neexistuje územně plánovací dokumentace (tato varianta není v ZÚR
hl. města Prahy ani ZÚR Středočeského kraje, neobsahují ji ani územní
plány dotčených obcí), ne existují stavební uzávěry na dotčených pozemcích a koridor je na mnoha místech
již zastavěný domy a jinými stavbami. Pro SOKP tedy neexistuje žádná „alternativní“ varianta. Jediná realizovatelná varianta je ta současná.
Dokola opakovaná prohlášení starosty Hejla a jeho věrných (např.
www.rozumnadoprava.cz) o tom, že
zabrání tomu, aby byl na Suchdole okruh, jsou úsměvné, smutné, ale
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

hlavně vědomě nepravdivé. Navíc byl
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat nový zákon o liniových
stavbách (zahrnuje i SOKP jako dálnici D0), který pravděpodobně potvrdí
i Senát a podepíše prezident Zeman,
podle kterého bude možné zahájit
stavbu SOKP i na pozemku, který ještě nebyl odkoupen, a u kterého probíhá debata o výši odkupní ceny. Takto již mimo jiné nebude možné stavby
(jako SOKP) účinně blokovat.
Jak tedy vidíte, bavit se o tom, zda
je někdo pro, či proti okruhu opravdu nedává smysl. O tom zkrátka MČ
Praha-Suchdol (ani jiná městská část)
nerozhoduje. Nikdo z toho nemůže
být šťastný, ale je tomu tak. Nejnovější odhady Ředitelství silnic a dálnic
kladou nyní dostavbu celého SOKP
do roku 2029. K procesu plánování a provádění stavby SOKP je třeba vrhnout maximální úsilí a vyjednat pro Suchdol a jeho obyvatele co
nejlepší podmínky, a to pochopitelně
před započetím samotné stavby. Nicméně starosta Hejl nechce s nikým
o okruhu konstruktivně jednat (stále jen opakuje „udělejte variantu Ss
a nic jiného mě nezajímá“). Žádná varianta Ss však reálně neexistuje a existovat nemůže (viz výše).
Suchdol nesmí dopustit, aby v rámci procesu přípravy stavby SOKP nebyly jeho zájmy akceptovány jen
proto, že jeho vedení a starosta si
postavili hlavu, neboť SOKP „prostě nechce“ a bere si jako své rukojmí
obyvatele Suchdola. Období, kdy se
budou vyjednávat konkrétní podmínky realizace SOKP, je právě tím obdobím, kdy je zapotřebí podrobně, soustavně a odborně sledovat proces
územního řízení o umístění stavby
SOKP, jeho konkrétní podoby a veškerá opatření k zamezení nadlimitního škodlivého vlivu na naše obyvatele, přírodu, okolí atd. Co tedy Suchdol
může aktivně ovlivnit, a toho je třeba
skutečně dbát, je ovlivnění konkrétních parametrů SOKP, jeho detailního
uspořádání, umístění výduchů tunelové části, podoba přivaděče Rybářka, podoba mimoúrovňových křižovatek (Výhledy a Rybářka) atd. Dále pak
v rámci územního plánování, resp. řízení pro vydání Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního řízení pro vydání Stavebního povolení (ano, i SOKP
bude muset projít stejným procesem
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jako stavba rodinného domu) bude
mít Suchdol podstatné slovo při určování konkrétních podmínek realizace SOKP (tedy jakým způsobem bude
stavba probíhat, jaká omezení pro život Suchdola to bude představovat,
v jakém časovém období budou práce probíhat atd.).
Nalijme si čistého vína: SOKP na
Suchdol a jeho obyvatele mít vliv bude, zejména po dobu stavby. Avšak
v případě, že Suchdol bude aktivním
účastníkem procesu přípravy SOKP
a bude průběžně a pravidelně zasahovat do zpracování projektové dokumentace tak, aby byly v maximální
míře chráněné zájmy obyvatel Suchdola a životního prostředí, má šanci
výraznou měrou ovlivnit nejen koneč-

nou podobu stavby, ale zejména pak
i podobu úpravy celého zeleného pásu nad tunelem SOKP (tedy zejména
dětská hřiště, cyklotrasy, odpočinkové plochy) a též dalších sousedících
prostor v okolí SOKP.
Zřejmě jsme těmito informacemi vzali iluze mnohým z vás, kteří si
stále myslí, že Suchdol může mít vliv
na to, kudy SOKP povede. Nicméně období, kdy obyvatelé Suchdola žili ze šířených nepravd, dezinformací a falešných nadějí současného
vedení MČ Praha-Suchdol musí skončit. Suchdol (ani jiná obec či městská
část) nemá k otázce SOKP právo veta a stavbě SOKP nemůže za současné situace zabránit. Co však může
a musí, je důsledně dbát maximální

ochrany zájmů Suchdola a jeho obyvatel před, během i po stavbě SOKP.
Takto se věci mají a my jsme připraveni se do toho pustit, a to pochopitelně ve spolupráci s ostatními zastupiteli, kteří budou v říjnových volbách
zvolení (bez toho by to nešlo).
Je jen a pouze na nás, jaký postoj
k otázce SOKP zaujmeme. Není možné pokračovat ve starostou Hejlem
nastolené politice odmítání dialogu,
což je ve svém důsledku pro Suchdol
a jeho obyvatele velice škodlivé (viz
např. zcela suchdolskou radnicí neřešená dopravní situace v ulici Kamýcká anebo nevyhovující situace ohledně parkování na území Suchdola).
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,

Boj za rozumné Ĝešení
okruhu má smysl
V srpnu 2017 jsme spolu s bývalým ministrem dopravy Antonínem Prachařem a podnikatelem Petrem Kasou založili odbornou neziskovou organizaci
„Platformu za kvalitní dopravní infrastrukturu“ www.rozumnadoprava.cz.
Spolupracujeme s odborníky z oblasti dopravy, ekologie a územního plánování. V Praze se věnujeme především problematice Pražského okruhu
a podporujeme otevřenou diskusi s cílem najít optimální řešení. Naše aktivity vyvolávají silné pozitivní i negativní
reakce ze strany občanů a politiků/zastupitelů, zejména tady na Suchdole.
V této souvislosti si dovoluji reagovat na článek pana Vavříka 2/2018
a obhájit tvrzení, které pan Vavřík
označuje za „lži“.
Někteří lidé by se museli skutečně
odstěhovat. Podle dostupných dokumentací (např. DÚR z roku 2008) byly 2–3 rodinné domy určeny k demolici a další tři domy leží na pozemcích
v koridoru SOKP, které jsou určeny k trvalému či dočasnému záboru.
V ohrožení by byly také domy Na Rybářce, kde v průběhu výstavby tunelu může dojít k vibracím a narušení
statiky.
Loni v prosinci Česká televize vysílala pořad Nedej se a omylem uvedla
u mého jména, že jsem zastupitelka

Suchdola, přestože jsem se prezentovala pouze jako členka Platformy. Jednalo se o nedopatření ze strany ČT.
Každá stavba generuje hluk, prach
a emise. Čím větší rozsah, tím horší
jsou dopady. Je evidentní, že během
výstavby tunelů a mimoúrovňových
křižovatek v blízkosti obytné zástavby Suchdola by naši občané byli vystaveni těmto negativním vlivům.
Po Suchdole by skutečně jezdila
nákladní auta se zeminou a stavebními materiály. Jak se asi jinak přesunou tuny zeminy vytěžené např. u MŠ
Gagarinova nebo u rodinných domů
Na Rybářce k lanovce a lodi na Vltavě? Navíc beton se převáží v tzv. autodomíchávačích na nákladních vozech, nikoliv na lodi.
Dle odborných odhadů by regionální varianta byla o cca 20 mld. levnější než varianta ZÚR (přes Suchdol).
Cenový rozdíl však může být v případě realizace odlišný (možná i větší). Je evidentní, že díky výrazně nižší
technické náročnosti regionální varianty (méně mostů a tunelů) a nižším
cenám pozemků budou její stavební
náklady mnohem nižší.
Pražský okruh je skutečně transevropská dálnice. Od 1. 1. 2016 je
podle zákona č. 268/2015 Sb. celý
SOKP zařazen do sítě dálnic jako dál-

nice D0. SOKP je součástí IV. multimodálního koridoru Berlín – Istanbul
transevropské dopravní sítě TEN-T.
Také bych se chtěla zastat Ing. Strnada, který je autorizovaným inženýrem dopravních staveb s mezinárodní
praxí. Patří k největším odborníkům
na problematiku SOKP, které se věnuje mnoho let. Odvádí poctivou a kvalitní práci, přičemž usiluje o optimální řešení okruhu kolem Prahy. A není
závislý na státních zakázkách… Bohužel v našem státě o dopravních stavbách rozhodují politici, kteří diktují
odborníkům (ﬁrmám i akademikům)
své „laické představy“ a ti pouze plní politické zadání.
Okruh přes Suchdol je sice zakreslen v zásadách územního rozvoje, ale
to neznamená, že je to správně a že
to nelze změnit. Pokud se příznivě vyvine politická situace po komunálních
volbách, může se znovu otevřít diskuze o alternativním řešení. Navíc občané i městská část se mohou úspěšně
bránit v rámci správních řízení, podobně jako v roce 2010, kdy se podařilo dosáhnout zrušení územního
rozhodnutí a trasy okruhu v ZÚR. Boj
za rozumné řešení okruhu má smysl
a jsme připraveni v tom pokračovat.

www.praha-suchdol.cz
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Gabriela Lněničková
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JeštČ jednou okruh –
jinak
Roky s úsměvem na tváři čtu články, pro a proti okruhu. Koalice proti, opozice pro. Koalice složená z lidí,
kteří se na Suchdol přistěhovali pro
jeho klid a nyní si ten klid nechtějí
nechat vzít. Je pravdivé české přísloví, že po staru se žít nedá, ale po novu to tak nějak nejde. Ze Suchdola
se pomalu, ale jistě stává skanzen!
varianta okruhu „J“ visí na radnici a je ke shlédnutí. Varianta „Ss“ je
jako paní Colombová. Každý o ní ví,
ale nikdo ji neviděl! Varianta „J“ by
měla vést přivaděčem okolo starostou milované „Rybářky“, kde v současné době projede za hodinu 4x autobus a 10 osobních aut. Poté přes
stále populárnější „Komunitní zahradu“, zřízenou tak nějak v prostoru okruhu. Otázka bude znít asi nějak jinak: „Jak je možné, že někteří
občané získali pozemky v místech,
kde je od počátku 40. let minulého

století stavební uzávěra!“ Zkuste to
přirovnat k situaci, kdy vezmete mobily své a svých dětí – vypnete počítače – a vše zamknete do skříně.
Děti půjdou do školy pěšky a odpoledne prostě půjdou ven do lesa nebo si budou jinak hrát. (Kluci fotbal,
holky budou skákat gumu). NADSÁZKA – SAMOZŘEJMĚ! Všichni víme, že
je to blbost. Stejně jako bránění výstavby okruhu. Ano, když se kácí les,
létají třísky. Ale zase na druhé straně
budou na Suchdole více než 2 malé samoobsluhy a 2 večerky. A jestli to zůstane při starém, tak postavme mýtné brány „u Urbanů a akcízu“
a vybírejme mýto za průjezd skanzenem. Nyní ještě stojí za zmínku:
„Platforma za kvalitní dopravní infrastruktury.“ NEZISKOVKA! Tam se
uchylují lidé, kteří jsou v životě neschopni něco vytvořit, a tak začnou
„Cvachovatět“, jsou rádoby moud-

ří, parazitují na státním rozpočtu,
ale hlavně se staví do role proti státu, tudíž proti nám. Kdo se nechá zaměstnat v neziskovce, není schopen
odpovědnosti. Mohou do všeho mluvit, ale odpovědnost žádná. Hlavně,
že peníze přijdou na účet.
Kdyby se redakce SL přestala zabývat tiskem těchto rozporuplných
článků a zajistila rozhovor s fundovaným a zodpovědným, kde by byla srovnatelná čísla, asi by se zlepšila
nálada na Suchdole. Protože suchdolské občany už nebaví – co by, kdyby – to je totiž to, co je rozděluje.
Závěrem bych se chtěl občanům Suchdola zeptat: „Opravdu nevíte o nějakém suchdolském rodákovi, vzdělaném, inteligentním a schopném, který
by mohl vést Suchdol ku prospěchu,
a ne do propadliště dějin?“
Jan Vidím

Jak si lidé hrají
Dobrý den,
od jisté doby se v Suchdolských listech objevují pozoruhodné příspěvky několika jedinců. Obvykle obsahují osobní útoky a urážky (dá
se mluvit i o dehonestaci, invektivě,
možná i difamaci). Pro nezasvěceného čtenáře působí dojmem humoristické přílohy jinak vcelku nudných
Suchdolských listů.
I když nemám vzdělání v oboru
psychologie a příbuzných oborech,
připomenuly
p
p
y mi knihu Jak si lidé hra-
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jí (Games People Play) amerického
psychiatra Erica Berna z roku 1964.
Podle Berna se člověk projevuje jako
vnitřní dítě, vnitřní rodič a dospělý.
V článcích naplněných invektivami
a osobními útoky lze pozorovat projevy „vnitřního dítěte“, podle Berna
pozůstatky vnitřních duševních stavů z dětství, jednání citového rázu.
Odpovědi na tyto články naopak nesou znaky „dospělého“, který jedná
racionálně podle vlastní zkušenosti
a rozumu.

Komunikace mezi jedinci závisí
na tom, který typ ega se projevuje. Berne mezilidské vztahy nazval
transakcemi a průběh komunikace
hrou. Hry mohou mít různé stupně,
nebezpečný je stupeň Hra s ohněm.
V některých případech je důležité,
nenechat se do určité hry vtáhnout.
Více o problematice by se zřejmě
nalezlo pod označením transakční
analýza.
Jana Möllerová

P
Prosíme, nehlučte
ssousedovi k nedělní kávě
travními sekačkami...
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018
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Projekt NAŠE ZDRAVÍ
né školní kuchyni. Personál kuchyně
se poradí s odborníky ze Státního
zdravotního ústavu, zaměří se na organizaci práce přípravy jídel, společně navrhnou případné změny jídelníčku a dodavatelů pro zkvalitnění
pokrmů. Domlouváme i praktické
vaření s profesionálním šéfkuchařem, aby start v nové kuchyni byl
co nejlepší.
Bližší informace a termíny besed a kurzů budou zveřejněny
v Suchdolské mozaice a vyvěšeny
na obvyklých propagačních místech.
Koordinátorkou projektu je Zuzana
Krumpholcová, tel. 222 361 419,
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz,
www.praha-suchdol.cz.
Projekt NAŠE ZDRAVÍ je ﬁnančně podpořen hl. m. Praha v oblasti místní Agendy 21 pod záštitou
radního pro oblast zdravotnictví
Ing. Radka Lacka.
Městská část opět navazuje na loňský program podpory zdraví a zdravého životního stylu pro veřejnost.
Letošní projekt začal již v květnu
v rámci DNE SPORTU A ZDRAVÍ při
slavnostním otevření nového workoutového hřiště Na Rybářce. Připravili jsme pro návštěvníky 8 stanovišť
HEALTH EXPO s odbornými poradci a zdravotníky, kteří představili základní pilíře lidského zdraví a nabízeli různá měření pro návštěvníky
(např. step test, dynamometr, měření BMI a tlaku). Následně vyhodnotili a doporučili opatření ke zlepšení zdravotního stavu. Nechyběla
ani příjemná relax masáž. Pro nejmladší návštěvníky byl připravený
olympijský víceboj na novém hřišti a pro mládež ukázka cvičení a posilování na workoutových sestavách.
Po sportování jsme využili stánek
zdravých svačin vyrobených z domácích surovin a získali jsme zajímavé
recepty a návody od lektorky Skutečně zdravé školy.
A projekt pokračuje Zdravým podzimem, kde se zaměříme opět na bolavá záda a pohybový aparát a nabídneme vám ve spolupráci s Centrem
Horizont odborné poradenství s fyzioterapeutkou. Chystáme také kurz
první pomoci a praktické záchrany

se simulací reálného prostředí, který
se bude konat na suchdolské radnici.
Zaměříme se také na zdraví naší mládeže ve spolupráci se ZŠ Mikoláše Alše. Beseda se stomatology o prevenci a dentální a zubní
hygieně a přednáška fyzioterapeuta o správném držení a protažení těla snad pomohou mládeži odstranit některé špatné návyky. Změny
se také připravují ve školním stravování, a to díky nově zrekonstruova-

Testy životního stylu se společností REST CZ, foto: 2x Z. Krumpholcová
www.praha-suchdol.cz
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém zasedání 19. 6. 2018 kromě
jiného:
schválilo závěrečný účet městské
části Praha-Suchdol za rok 2017.
schválilo využití principu participativního rozpočtování v rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2019; maximální možnou výši podaného návrhu
150 tis. Kč; přijímání pouze návrhů,
jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ a uložilo v rámci rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2019 vyčlenit
prostředky ve výši 450 tis. Kč na participativní rozpočtování.
schválilo navýšení rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2017 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti
hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2017 ve výši
1 639 471,05 Kč.
schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 641,5 tis. Kč na posílení
mzdových prostředků zaměstnanců
v oblasti obecního školství a zvýšení
limitu prostředků na platy.
stanovilo v souladu s ustanovením
§ 88 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m.
Praze, ve znění pozdějších předpisů,

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých jednáních od 18. 4. do 13. 8. 2018 projednala mimo jiné následující body:
po úpravách schválila smlouvu
o dílo na dodávku, montáž a zprovoznění VZT s rekuperací v kuchyni
v technickém pavilonu MŠ Gagarinova
se společností KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o., IČ: 03235700, v celkové ceně 389 610 Kč bez DPH, tj.
471 428,10 Kč s DPH 21 %.
zásadně nesouhlasila s dlouhodobým přerušením výstavby splaškové
kanalizace v Kamýcké ulici – stavba
č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec“, která byla zahájena
v listopadu 2016 se lhůtou výstavby
180 dní a měla být dle harmonogramu
dokončena v květnu 2017. Nevhodný
postup výstavby a její přerušení způsobilo, že dokončené stoky nelze zprovoznit a občané se nadále nemohou připojit na kanalizaci, městské části není
znám ani termín dokončení stavby. Rada požaduje neprodlené obnovení pra-
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počet členů Zastupitelstva městské
části Praha-Suchdol na volební období 2018 až 2022 na 15 členů.
schválilo směrnici městské části
Praha-Suchdol č. 1/2018 – Směrnici
pro nakládání s osobními údaji, která se vydává pro zajištění povinností
při nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (GDPR).
schválilo záměr na prodej pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitosti svěřena MČ Praha-Suchdol parc. č. 1201/2, 1201/3,
1201/4 v k. ú. Suchdol o celkové výměře 790 m2, zapsaných na LV 1 pro
k.ú. Suchdol, obec Praha, zcela zastavěných stavbou bytového domu
č. p. 975, 976, 977, ul. Stehlíkova, zapsaných na LV 14791 pro k. ú. Suchdol, obec Praha.
schválilo požadavky zadavatele na
přípravu stavebního programu soutěžních podmínek soutěže o návrh,
jejichž účelem je získat základní návrh sportovního areálu a vybrat zhotovitele následné přípravné a projektové dokumentace. Soutěžní řešení
bude obsahovat návrh novostavby
sportovní haly a návrh na rekonstrukci venkovního sportoviště ve vazbě
na navazující sportoviště v areálu ZŠ

a sportoviště TJ Sokol Suchdol-Sedlec. Nová hala a venkovní sportoviště
má sloužit primárně pro zajištění tělovýchovy a sportu v ZŠ, sekundárně
pro potřeby místních klubů, spolků
a veřejnosti. Cílem soutěže je mimo
jiné prověřit reálnost požadovaného
stavebního programu, resp. stanovit
velikost haly z pohledu vhodného urbanistického začlenění do území s respektem k okolní zástavbě. Požaduje se vhodné urbanistické začlenění
sportovní haly do lokality, zasazení
do krajiny a řešení dopravní obslužnosti celého areálu.
udělilo na základě § 10 odst. 2
a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze,
ve znění pozdějších předpisů, čestné
občanství městské části Praha-Suchdol in memoriam paní Janě Burianové, panu Václavu Hálkovi, Ing. Vladimíru Laštovkovi a panu Františku
Malému.
schválilo upravené znění Statutu
tiskovin městské části Praha-Suchdol.
souhlasilo s vyhlášením společné
veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
městské části Praha-Suchdol a obce
Únětice“ pro koncesi zadávanou v užším řízení v nadlimitním režimu.

cí a s ohledem na intenzitu dopravy,
nutné objízdné trasy a další plánované
stavby a práce na inženýrských sítích
v souběžných ulicích požaduje urychlené dokončení výstavby do 31. 8. 2018.
na základě obdržených nabídek souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě 5/2008 se společností VYDRA čistící služba, s.r.o., IČ: 49688090, kterým se zvyšuje cena za vyvážení
košů na 245 Kč/měsíc pro odpadkový koš a 265 Kč/měsíc pro koš na psí
exkrementy.
schválila směrnici č. 1/2018 – Směrnici pro nakládání s osobními údaji,
která se vydává pro zajištění povinností při nakládání s osobními údaji
dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
schválila podání žádosti MČ Praha-Suchdol na Úřad práce ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání pro
2 osoby na pozici uklízeč veřejných
prostranství (CZ-ISC 93131) na období

1. 7. 2018 až 30. 6. 2019. Zaměstnanci budou v rámci veřejně prospěšných
prací provádět údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací, další obdobné práce
ve prospěch městské části.
po úpravách souhlasila s dodatkem
č. 1 ke smlouvě č. 026/2018 na stavbu
„BD Stehlíkova 928–930 – rekonstrukce elektroinstalace“, kterým se z důvodu víceprací vzniklých na základě
požadavků MČ zvyšuje původní cena
díla o 53 132 Kč bez DPH na celkovou
cenu ve výši 1 715 323 Kč bez DPH.
schválila smlouvu s PAR – Zájmové
sdružení prav. osob dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně na dar
ve výši 65 731 Kč na rozšiřování vzdělanosti i celkového rozhledu dětí s trvalým pobytem v MČ Praha-Suchdol
prostřednictvím podpory výuky cizích
jazyků na základních školách, na jazykový pobyt dětí ZŠ M. Alše v cizině.
Rada bere na vědomí, že příspěvky
na jazykový pobyt dětí bude vyplácet
rodičům městská část.
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vzala na vědomí, že z důvodu velmi vysoké vlhkosti zjištěné sondami
v podlaze a ve zdivu kuchyně a odlišné skladby podlahy byla projektantem navržena nová skladba podlahy
a povrch bude v celé kuchyni sjednocen na protiskluzovou dlažbu. Změna projektové dokumentace včetně
rozpočtu byla předána zhotoviteli
k ocenění v souladu se smlouvou o dílo, následně byl zpracován změnový
list č. 2. Rada po úpravách souhlasila s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo
č. 147/2017 se společností ACG-Real,
s.r.o., IČ: 27094359 na stavbu „Rekonstrukce a navýšení kapacity školní
kuchyně“, kterým se cena stavby zvyšuje o 198 583 Kč bez DPH na celkovou cenu 7 254 052 Kč bez DPH.
vzala na vědomí, že na základě
požadavků městské části a vlivem
nepředpokládaných změn zjištěných
v průběhu stavby došlo ke změnám
v rozsahu a provedení díla. Rada
po úpravách souhlasila s dodatkem
č. 1 smlouvy o dílo č. 198/2017
se společností MBM TRADE CZ, s.r.o.,
IČ: 25507222 na stavbu „Oprava
dešťové kanalizace na Starém Suchdole“, kterým se cena stavby snižuje
o 981 832 Kč bez DPH na celkovou
cenu díla 7 117 832 Kč bez DPH.
vzala na vědomí stížnost z oblasti
Starého Suchdola na zvýšený noční
hluk z leteckého provozu zejména
od startujících letadel. Rada dále vzala na vědomí údaje o charakteristickém letovém dni za rok 2017, z nichž
vyplývá, že došlo k výraznému navýšení počtu nočních pohybů na letišti
proti předchozímu roku. Rada na základě těchto podkladů ukládá zástupci starosty:
 požádat Hygienickou stanici hl. m.
Prahy o stanovisko k současné situaci včetně projednání způsobu
omezení nočního provozu na letišti a o provedení kontrolního měření hluku na Suchdole,
 požádat Letiště Praha, a.s. o podstatně výraznější ekonomickou
motivaci pro omezení nočních letů a o omezení počtu letů za jednu noc na max. 48 pohybů za
noc. Rada souhlasí s rozšířením
monitoringu hluku ze strany letiště v oblasti ulice U Kapličky na
Starém Suchdole.
na základě provedeného výběru
a doporučení hodnoticí komise vybrala

za dodavatele nových webových stránek společnost 4WORKS Solutions,
s.r.o., IČ: 02674947, která podala nejvýhodnější nabídku v ceně 289 190 Kč
včetně DPH na přípravu webu a v ceně
6 050 Kč včetně DPH / měsíc na hosting a servis po dobu 48 měsíců.
vzala na vědomí, že bylo poptáno
13 uchazečů, výběrové řízení bylo uveřejněno na proﬁlu zadavatele, přihlásili
se 2 zájemci o zakázku. Rada vybrala
jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací – Májová, Výjezdní, Lysolajská“: společnost
WALCO CZ, spol. s r.o., IČ: 25640623
za cenu 12 280 819 Kč bez DPH.
vzala na vědomí, že na základě
požadavků městské části, vlivem nepředpokládaných změn zjištěných
v průběhu stavby a po upřesnění výkazu výměr došlo ke změnám v rozsahu a ceně díla. Rada po úpravách
souhlasila s dodatkem č. 1 smlouvy
o dílo č. 027/2018 se společností
MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222
na stavbu „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KAMÝCKÁ, DVORSKÁ“, kterým se cena stavby zvyšuje o 679 723,65 Kč
bez DPH na celkovou cenu díla
6 665 672,87 Kč bez DPH.
vzhledem ke stáří stroje Egholm
a jeho vysoké poruchovosti souhlasila s nákupem nového čisticího stroje
pro chodníky. Na základě předložených informací o jednotlivých typech
čisticích strojů rada konstatovala, že
ekonomicky nejvýhodnější je zakoupení stroje kompatibilního s nástavbami
pro zimní a letní údržbu vlastněnými
městskou částí. Rada doporučila zastupitelstvu projednat uvolnění prostředků na nákup nového stroje.
vzala na vědomí, že z důvodu upřesnění požadavků školy a zjištění stavu
stávajícího technologického zařízení
došlo ke změnám v dodávce technologického vybavení kuchyně. Rada
po úpravách souhlasila s dodatkem
č. 1 smlouvy o dílo č. 164/2017 se společností TeS, spol. s r. o. Chotěboř,
IČ: 60934395 na stavbu „ZŠ – kuchyně
– technologie“, kterým se cena stavby
zvyšuje o 57 668 Kč bez DPH na celkovou cenu 4 486 168 Kč bez DPH.
souhlasila s objednáním renovace
sportovního areálu ZŠ M. Alše, která
spočívá ve výměně poškozeného síťového oplocení basket. hřiště, dále
výměnu poškozených desek a košů
pro basketbal, výměnu branek vč. sítí

a ukotvení. Dále souhlasila s pořízením
setu pro skok do výšky. Rada souhlasila s nabídkovou cenou ﬁrmy Sportclub,
s.r.o., IČ: 26845431 na celkovou renovaci sportoviště ve výši 143 716 Kč
bez DPH. Částka bude uhrazena z investiční dotace získané od HMP.
po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny v ZŠ M. Alše
v Praze-Suchdole“ společnost Březina a Herbst, IČ: 15272130, za cenu
349 773 Kč bez DPH.
na základě místního šetření zasílá
v zastoupení obyvatel domů č. p. 787,
788, 789, 790, 791, 792, 793 v Praze-Suchdole žádost na MHMP o zrušení
názvu Za Hřištěm a ponechání názvu
Na Vrchmezí.
v rámci organizace soutěže o návrh
„Multifunkční hala u ZŠ s venkovním
sportovištěm v Praze-Suchdole“ vzala
na vědomí:
 zápis o otevírání obálek a přezkušování žádostí o účast v užší
soutěži ze dne 31. 7. 2018,
 protokol o jednání soutěžní poroty ze dne 13. 8. 2018
a na základě doporučení soutěžní
poroty vyzvala následující uchazeče
k podání soutěžních návrhů (pořadové číslo žádosti a uchazeč):
2 Ing. arch. Jiří Hůrka,
Ing. arch. Martin Feistner
3 Prof. Ing. arch. Ján Stempel
4 Jiří Richter / Kristina Richter
Adamson, Anne Sereine Tremblay,
Jan Kudlička
5 Radko Květ
6 ov architekti, s. r. o. /
Ing. arch. Štěpán Valouch,
Ing. arch. Jiří Opočenský
9 MgA. Ondřej Císler
17 ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka,
MgA. Petr Kolář
23 Petr Hájek Architekti, s. r. o. /
Prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch.
Petr Hájek
27 Ehl Koumar Architekti, s. r. o. /
Ing. arch. Tomáš Koumar,
Ing. arch. Lukáš Ehl
29 KAVA, s. r. o. / Ing. Tomáš Novotný
Lhůta pro doručení soutěžních návrhů končí v pondělí 15. října 2018
ve 13.00 hodin.

www.praha-suchdol.cz
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Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou
k dispozici i na stránkách městské
části www.praha-suchdol.cz

komunální volby

Kandidátní listina č. 1 „Žijeme pro Suchdol“
1

Zoubek Jan

33

BEZPP

OSVČ

2

Listík Milan JUDr. LL.M., M.JAE

36

BEZPP

advokát

3

Koubek Martin Bc.

30

BEZPP

OSVČ

4

Kupsová Denisa Ing.

32

BEZPP

manažerka provozu v hotelu

5

Strnad Zbyněk Ing.

33

BEZPP

projektant v bankovnictví

6

Bínová Helena doc. Ing. Ph.D.

63

BEZPP

vysokoškolská pedagožka

7

Listíková Markéta

36

BEZPP

fotografka

8

Koubková Adéla MgA.

27

BEZPP

umělecká pedagožka a choreografka

9

Šilhavá Věra Ing. CSc.

82

BEZPP

ﬁnanční poradkyně

10

Listíková Renáta PhDr. Dr.

66

BEZPP

vysokoškolská pedagožka

11

Šlechtová Karolína

32

BEZPP

administrativní pracovnice v bankovnictví

12

Martinková Andrea

46

BEZPP

studijní referentka

13

Khasová Monika

37

BEZPP

asistentka pedagoga

14

Koubková Magdalena Ing.

61

BEZPP

OSVČ

15

Mrázek Jaroslav Mgr.

69

BEZPP

pěvec a pedagog

w

inzerce

ŽIJEME PRO SUCHDOL
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komunální volby

Kandidátní listina č. 2 Sdružení občanů Suchdola (SOS)
1

Hejl Petr Ing.

58

STAN

starosta, podnikatel

2

Štěpánková Věra Ing. MBA

50

BEZPP

lektorka a konzultantka osobního rozvoje

3

Vik Václav Ing.

57

BEZPP

zástupce starosty, energetik

4

Knappová Ludmila RNDr.

59

BEZPP

učitelka matematiky na Gymnáziu
Jana Keplera

5

Bradáčová Pavla Ing.

34

BEZPP

webmaster Fakulty informačních technologií ČVUT

6

Lněničková Gabriela Ing. MBA

39

BEZPP

projektová manažerka, ekonomka

7

Kuna Karel Mgr.

48

BEZPP

manažer IT projektů

8

Hrobská Mináriková Andrea Ing.

40

BEZPP

autorizovaná stavební inženýrka

9

Imlauf Ondřej Ing.

39

BEZPP

podnikatel

10

Doubková Magdaléna Mgr.

43

BEZPP

učitelka v základní škole M. Alše

11

Marek Robert

49

BEZPP

projektový manažer

12

Tomková Milada

57

BEZPP

ekonomka, t. č. v domácnosti

13

Hořejš Petr Ing.

58

BEZPP

středoškolský učitel angličtiny

14

Skála Zdeněk Ing.

64

BEZPP

projektant ve stavebnictví

15

Lobkowicz Michal RNDr.

54

BEZPP

podnikatel

inzerce
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Kandidátní listina č. 3 SORS, sdružení občanů Suchdol
1

Bor Marek

43

ODS

ředitel společnosti

2

Hanusová Jana Ing.

54

ANO

ﬁnanční kontrolor

3

Vavřík Ivan Ing. arch.

60

BEZPP

architekt

4

Hasnedl Petr Ing.

33

BEZPP

projektový manažer

5

Kupsová Olga Ing.

35

BEZPP

úřednice státní správy

6

Víška Jan

40

ODS

zástupce vedoucího prodejny

7

Pavelka Ivan Ing.

59

BEZPP

software designer

8

Čadková Marcela Ing.

53

BEZPP

ﬁnanční specialista

9

Nováková Helena Ing. CSc.

68

ODS

úřednice státní správy

10

Bláha Jaroslav Ing.

81

BEZPP

v důchodu

11

Petrová Alexandra Ing. CSc.

73

ČSSD

VŠ pedagožka

12

Šípová Markéta

49

ČSSD

ofﬁce manager

13

Jantač Petr JUDr.

58

evropani

právník

14

Mika Karel Ing.

75

ODS

v důchodu

15

Borová Olga Mgr.

75

ODS

učitelka

inzerce
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suchdolští hasi þ i

Hasičský
odstavec
Lze směle konstatovat, že hasičské léto patřilo sršním. Naše jednotka musela během prázdnin několikrát vyjíždět k odchytu a likvidaci tohoto obtížného hmyzu, jehož společenství čítala až několik stovek jedinců. Zde si
neodpustím malou vsuvku. Málokdo
ví, že sršeň obecná je v podstatě mírumilovný a neškodný tvor. Většina
obav pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Varovné bzučení používá, pokud se člověk přiblíží
na méně než 50 cm. Co se jedu týče,
je mnohonásobně méně toxický než
ũĞĚǀēĞůǇŵĞĚŽŶŽƐŶĠ. Sršně jsou dravci. Živí se drobným hmyzem, mouchami, vosami nebo brouky. Jejich
reakce na přítomnost člověka je ryze
pozorovací. Sršeň na člověka nezaútočí, pokud ji nevylekají prudké pohyby. Sršní ďŽĚŶƵơŵƽǎĞďǉƚǀǌŚůĞĚĞŵ

Ŭ ǀĢƚƓşŵƵ ǎŝŚĂĚůƵ Ă Ƶƌēŝƚǉŵ ĐŚĞŵŝĐͲ
Ŭǉŵ ůĄƚŬĄŵ Ž ŶĢĐŽ ďŽůĞƐƟǀĢũƓş ŶĞǎ
ƚƎĞďĂǀēĞůş͕ĂůĞƉƌŽǌĐĞůĂǌĚƌĂǀĠŚŽēůŽͲ
ǀĢŬĂ ŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ ǀĢƚƓş ŶĞďĞǌƉĞēş͘
ĞǌŽŚůĞĚƵŶĂƚĂƚŽĨĂŬƚĂ͕ƐƌƓĞŸũĞƉƌŽ
ŶĄƐŚŵǇǌŽďơǎŶǉĂũĞƚƎĞďĂũĞũŽĚƐƚƌĂͲ
Ŷŝƚǌ okolí lidského obydlí.
sǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ŶĂǀǇƓƵũşĐş ƐĞ ēĞƚŶŽƐƟ
ƐƌƓŶşĐŚ ƐƉŽůĞēĞŶƐƚĞǀ Ƶ ŶĂƓŝĐŚ ĚŽŵƽ͕
ƉŽƎşĚŝůŝ Ɛŝ ƐƵĐŚĚŽůƓơ ŚĂƐŝēŝ ƐƉĞĐŝĄůͲ
Ŷş ŽďůĞŬ ƉƌŽ ŽĚĐŚǇƚ ŽďơǎŶĠŚŽ Ă ŶĞͲ
ďĞǌƉĞēŶĠŚŽŚŵǇǌƵ͘ĢŚĞŵůĠƚĂŵĢͲ

ůŝŚŶĞĚŶĢŬŽůŝŬƉƎşůĞǎŝƚŽƐơŬƚŽŵƵũĞũ
ǀǇǌŬŽƵƓĞƚ͘:ĂŬƐĞƚĂŬŽǀĠƐƌƓŶşŚŶşǌĚŽ
ůŝŬǀŝĚƵũĞ͍WŽŵŽĐşƐƉĞĐŝĄůŶşŚŽǀǇƐĂǀĂͲ
ēĞƐĞŚŵǇǌǀǇƐĂũĞ͘EĂŚŶşǌĚŽ͕ƉŽŬƵĚ
ƐŝũĞƐƌƓŶĢƉŽƐƚĂǀŝůǇ͕ƐĞƉŽƵǎŝũĞƉĂƌĂͲ
ůǇǌƵũşĐíƐƉƌĞũĂŚŶşǌĚŽƐĞŽĚƎşǌŶĞ͘EĄͲ
ƐůĞĚŶĢ ũĞ ƵŚǇŶƵůǉ ŚŵǇǌ ǌ ǀǇƐĂǀĂēĞ
ĞŬŽůŽŐŝĐŬǇ ǌůŝŬǀŝĚŽǀĄŶ͘ WƌŽƟ ƐƌƓŶşŵ
ƐĞ ǌĂƐĂŚŽǀĂůŽ ĐĞůŬĞŵ ēƚǇƎŝŬƌĄƚ͘ :ĞĚͲ
ŶŽƵŶĂWƌĂǌĞϲ͕ĚǀĂŬƌĄƚǀƵůŝĐŝĂ^ŽͲ
ŬŽůŽǀŶŽƵ Ă ŶĂƉŽƐůĞĚǇ v mateřské
školce K Roztokům, kde se sršně
prokousaly fasádou až do vnitřních
místností.
sēĞƌǀŶƵũƐŵĞƐŝƐƉŽůƵƐŚĂƐŝēŝ užili Dětský den včetně simulovaného vyprošťování z nabouraného
auta, zakončený oblíbenou pěnou.
Teplota během prázdnin stoupala až k neuvěřitelným 38 °C, a proto byli hasiči přivoláni ke kropení

sportoviště pro koně v Brandejsově ƐƚĂƚŬƵ͘ŽƓůŽŝŶĂŚĂƓĞŶşŬŽŶƚĞũŶĞͲ
ƌƵŶĂĞůĞŬƚƌŽŽĚƉĂĚƵƐďĢƌŶĠŚŽĚǀŽƌĂ
ǀƵůŝĐŝ^ƵĐŚĚŽůƐŬĄ͘,ĂƐŝēŝƚĂŬĠĂƐŝƐƚŽͲ
ǀĂůŝ při požáru auta v ulici Roztocká v místě nepříjemně úzké vozovky kousek od sedleckého přívozu.
V rámci akce ^ƵŵŵĞƌ /ŚK WĂƌƚǇ
ƉƎĞĚǀĞĚůŝ ƐǀŽƵ ƚĞĐŚŶŝŬƵ͕ Ă ƚŽ ƉƎĞĚĞͲ
ǀƓşŵ při ukázce vyprošťování řidiče
z havarovaného auta a při následném hašení hořícího vraku. Nelze
říct, že by se suchdolští hasiči během léta nudili. RozhodněƐĞůĞƚŽƓŶş
ƉƌĄǌĚŶŝŶǇŶĞĚĂũşŽǌŶĂēŝƚũĂŬŽŚĂƐŝēƐŬĄ
ŽŬƵƌŬŽǀĄ ƐĞǌſŶĂ͘ EĞƉƎşũĞŵŶĠ ǌĄƐĂͲ
ŚǇƐĞŶĞǀǇŚǉďĂũşĂŶŝ^ƵĐŚĚŽůƵ͕ĂƉƌŽͲ
ƚŽƚƵŚĂƐŝēĞŵĄŵĞ͘şŬǇǌĂŶĢ͊,ĞǌŬǉ
ƉŽĚǌŝŵ͘
Pavla Bradáčová

TRUMFY
PRO SUCHDOL
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2019
Máte nějaký nápad na vylepšení veřejného
ného prostoru na Suchdole?
Již na podzim bude zahájena příprava
a dalšího ročníku participativního rozpočtování. Tentokrát bude možno
ožno navrhovat projekty, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ, až do výše 150 tisíc Kč a na návrhy bude vyčleněno celkem 450 tisíc Kč.

Termín odevzdání návrhů ve středu 12. prosince 2018
www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolských škol

O škole

Nový školní rok zahajujeme v počtu
26 tříd, 9 oddělení školní družiny a jeden školní klub.
Průměrný počet žáků ve třídě je 22,
což je při dnešní „štěbetavosti“ dětí
tak akorát ke zvládnutí. Pedagogický
sbor učitelů tvoří 26 žen a 10 mužů.
Pro výuku využíváme 31 učeben,
z nichž je 14 vybaveno audiovizuální technikou s internetovým připojením. Cílem je mít takto vybavené
všechny učebny. Ale pozor!
Výuku v naší škole nechceme zredukovat na pouhé „pouštění obrázků“. Všechna používaná média mají
za úkol především podpořit názornost výuky. Tím nejúčinnějším vlivem
při učení je stále osobnost učitele
(se všemi přednostmi i nedostatky).
Součástí rozvrhu hodin se v tomto
školním roce stanou od 5. do 9. ročníků třídnické hodiny. Tato pravidelná setkání žáků s třídním učitelem
mají více cílů:
1. Přispět ke vzájemnému poznávání, vést k toleranci a chápání odlišností, učit se empatii, naslouchat
druhým, nebát se otevřeně říkat
své názory a zároveň respektovat
názory druhých.
2. Pokud možno předcházet nebo
včas řešit potíže žáků, a to jak
ve vztazích, tak ve výuce.
3. Mít čas na to společně si popovídat, zahrát hry, plánovat atd.
4. Společně formulovat své podněty a vznášet připomínky k vedení
školy.
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V neposlední řadě také řešit organizační záležitosti třídy.
Ještě jedna novinka čeká naše žáky od září. Je obsažena v nově upraveném školním řádu, který v srpnu
projednala školská rada a poté schválila pedagogická rada. Žáci nebudou
smět ve škole a na školních akcích
používat mobilní telefony (vyjma pokynu učitele při výuce). Důvodů je více – praktických i výchovných.
I letošní letní prázdniny byly ve
škole zasvěceny zvyšování kvality prostředí, jmenovitě šlo především o generální rekonstrukci školní
kuchyně.
Rekonstrukce školní kuchyně
Více než dva měsíce letních prázdnin byly ve škole opět rušné a prašné. Díky péči zřizovatele – městské
části Praha-Suchdol, který účelně využívá možností čerpat dotace
na zvyšování materiální kvality obou
budov školy a jejich okolí, probíhala celé léto generální rekonstrukce
školní kuchyně.
Tyto suterénní prostory dostaly
nové rozvody vody, plynu, elektřiny,
vzduchotechniky. Byly nově obloženy
podlahy i stěny, pořízena gastronomická zařízení odpovídající současným požadavkům na přípravu jídel
a nový objednávkový systém.
Dalo by se říci, že systematické zvelebování vnitřního i vnějšího prostředí školy začalo v nejvyšších patrech
a je završeno rekonstrukcí suterénu.
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

Na lepší podmínky, vybavení, funkčnost atd. si v soukromém i profesním
životě zvykáme rychle a jaksi samozřejmě. Stojí za to, ohlédnout se někdy zpět a uvědomit si, co vše se za určité období změnilo k lepšímu.
Od roku 2013 proběhly ve škole
následující práce:
rozšíření školní družiny o střešní
nástavbu nad knihovnou
rekonstrukce školních šaten
nové dětské hřiště
zateplení nové budovy včetně výměny oken
repase původních oken ve staré
budově
nová střecha staré budovy
nástavba nových toalet ve druhém patře staré budovy
rekonstrukce prostoru pro školní
dílny
vznik čtyř nových učeben
akustické podhledy v šesti učebnách včetně nového osvětlení
akustické panely odhlučňující
chodby staré budovy
nový nábytek ve všech třídách
ve staré budově
rekonstrukce atria mezi oběma
budovami
Je to úctyhodná porce ﬁnancí i lidské práce, která byla do školy investována. Jako ředitelka školy si tohoto přístupu velmi vážím a jsem za něj
vděčná.
Alexandra Kejharová
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Zápisy do MŠ Gagarinova

V květnu 2018 proběhly zápisy do
suchdolských mateřských škol. Vzhledem k úzké spolupráci s paní ředitelkou MŠ K Roztokům se nám opět podařilo umístit všechny tříleté děti,
respektive narozené do 31. 8. 2015.
K zápisům došlo opět o něco méně
dětí než v předešlém školním roce,
pokračuje klesající tendence posledních pěti let. Nicméně se zdá, v tuto chvíli se jedná pouze o odhad, že
pokles se pozvolna zastaví a opět
nastane mírný vzrůst počtu narozených dětí. To ovšem uvidíme až
v příštích letech.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem rodičům, jejichž děti se nám nepodařilo z kapacitních
důvodů umístit, že nepodávají odvolání, která by byla zcela zbytečná
a pouze by nás administrativně zaměstnávala a vyčerpávala vzájemným dopisováním bez zjevného
efektu. Při přijímaní dětí postupuji
zcela průhledně, což bych nadřízeným orgánům lehce dokázal, a děti

přijímám přesně dle daných kritérií
– trvalé bydliště a věk dítěte. Znovu
chci všechny ujistit, že pokud se nějaké místo ve školce uvolní (např.
z důvodů stěhování či nezralosti dítěte), tak automaticky oslovuji rodiče dalšího dítěte, které mám na seznamu dle věku a bydliště.
Též s velkou radostí očekávám
změnu školského zákona, kdy by mělo opět být zrušeno povinné přijímání
dvouletých dětí od roku 2020. Jsem
rád, že ze zákona zmizí toto nesmyslné rozhodnutí. Jednak by pro tyto
děti v mnohých školkách nebylo místo, dále školky nejsou technicky pro
tyto děti vybavené, nemají odborný
personál, ale především, a to je ten
hlavní důvod, tyto děti potřebují mámu a tátu, a ne pedagoga. Těch si
ještě užijí až až, ale ta bezprostřední
touha po blízkosti mámy a táty velmi rychle vyprchá a bude nahrazena
okolním světem. Je škoda se připravit o tyto nenahraditelné a kouzelné
okamžiky života.

Nová točna pro auta
Na slepém konci ulice Gagarinova
u mateřské školy byla díky suchdolské radnici vybudována otočka pro
osobní auta. K tomuto účelu jsme
ochotně přenechali část školní zahrady. Nápad vybudovat tuto plochu
pro otáčení vznikl již před rokem, ale
musela se vyřídit povolení a následně najít volné kapacity pracovní i ﬁnanční. Nicméně se podařilo a nyní je
možné se relativně bezpečně na konci ulice otočit. Podnětem pro vybudování tohoto otočného místa je skutečnost, že každé ráno řada rodičů musí
své děti vozit do mateřské školy autem (na tomto místě chci poděkovat
všem, kteří chodí se svými dětmi pěšky, a tím jim dávají skvělý výchovný
základ) a mnozí rodiče se pak v úzké
ulici otáčejí. Většina rodičů to zvládá
relativně bezpečně, ale někteří či některé, zvláště s velkými terénními vozy, mají problém se otočit. Jelikož při
otáčení někteří bourali plot souseda
naproti, tak ten na ně na oplátku pravidelně volal příslušnici městské policie, která je poté pokutovala za parkování na chodníku. Proto vzniklo
rozhodnutí, pro zachování dobrých
sousedských vztahů, že uděláme
otočné místo, a následně se vytvoří oﬁciální parkovací místa částečně
na chodníku. Zde zdůrazňuji, že otočné místo není určené pro parkování,
ale pouze pro otočení vozidla! Takže
si nezbývá přát, aby nevznikaly zácpy a co nejvíce rodičů s dětmi chodilo pěšky. A tak bych na závěr parafrázoval klasika: „Chodím, tedy jsem“.
Stanislav Zelený,
MŠ Gararinova
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Cesta kolem svČta
za jeden školní rok
Kolektiv naší mateřské školy připravuje na každý školní rok nové tematické zaměření, kterému se průběžně věnujeme ve všech činnostech
– v ranních hrách, při cvičení, ve výtvarných, pracovních i hudebních aktivitách i při pobytu venku.
V minulém roce jsme se zaměřily na poselství a moudrost českých
pohádek, v letošním roce vyrazíme
do světa. Cílem celoročního projektu je hravou a jejich věku přiměřenou
formou seznámit děti se všemi kontinenty naší planety a jejich životem –
s přírodou (fauna, ﬂóra), s lidmi, jejich
jazykem, zvyky a různými zvláštnostmi. Děti vědí, že na Zemi žijí různí lidé
a zvířata a rostou zde rozmanité rostliny. Proto se letos více a podrobněji
zaměříme na poznávání jednotlivých
kontinentů. Všimneme si, jak rozdílné podmínky k životu planeta Země
poskytuje a jak se lidé, zvířata a rostliny dokázali přizpůsobit přírodě a jak
dokáží žít na všech světadílech naší
planety. Připomeneme dětem na různých příkladech, jak je důležité pečovat o přírodní bohatství, které nám
naše planeta poskytuje, a jak nebezpečné je chování lidí, kteří rovnováhu v přírodě narušují svojí lhostejností, nezodpovědností, leností a honbou
za vlastními zisky (např. znečišťováním vody plasty, kácením deštných
pralesů, zabíjením zvířat).
Každému světadílu budeme věnovat asi jeden měsíc. Na úvod využijeme glóbusu a velké mapy světa k vytvoření základní představy o tom,
co to svět je. Průběžně budeme vedle encyklopedií, atlasů a dalšího obrazového materiálu využívat i kanál Youtube k přiblížení a seznámení
se se vzdálenými místy planety.
Tady jsme doma
V říjnu, v měsíci vzniku ČR, začneme Evropou s akcentem na Českou
republiku – hlavní město Praha a jeho dominanty (Pražský hrad, Karlův
most, Petřínská rozhledna – starší
děti vyrazí s průvodkyní na procházku Prahou); jaké známe české řeky (poslechneme si část Smetanovy

30

symfonické básně Vltava, ukážeme
si její cestu na mapě ČR, seznámíme
se s různými hudebními nástroji, zahrajeme si na symfonický orchestr,
naučíme se dirigovat); jaká u nás žijí zvířata (proč máme ve znaku dvouocasého lva?); jaké máme státní symboly (co znamenají slova naší hymny?
proč je lípa náš národní strom?); naučíme se píseň „Já jsem muzikant“;
namalujeme českou vlajku; uvaříme
si lipový čaj; z kostek postavíme věže
(Praha stověžatá); potěšíme se speciálním divadelním představením O zakleté Praze; nakreslíme si mapu okolí školky – kde bydlím?; zahrajeme si
„české“ hry – kuličky, skákání panáka; připomeneme si i naši dávnou
historii – příchod praotce Čecha a jeho družiny prožijeme s nejstaršími
dětmi výstupem na horu Říp.
Sníh a led – i tady žijí lidé
Z dalších světadílů zmíním polární
oblast Antarktidy, Arktidy a Grónska,
kam zavítáme v lednu. I přestože je
to oblast podnebím, přírodou i lidmi
nám velmi vzdálená, nabízí mnoho
aktivit, kterými ji lze dětem v rámci
prožitků a zajímavých činností přiblížit. Začneme poslechem písně J. Nohavici „Grónská píseň“ (tu se postupně naučíme zpívat); ukážeme si
na glóbusu, kde se Grónsko nachází;
v atlasu zvířat si ukážeme, jaká zvířata zde žijí; poslechneme si Eskymáckou pohádku; složíme tematické puzzle; z papírových ruliček vyrobíme
Eskymáka s psím spřežením, mladší
děti mohou zapouštět barvu do vlhkého podkladu či zmizíkem vykouzlit sněhové království; seznámíme
se s obsahem slov iglú (to si postavíme na zahradě, pokud bude sníh, či
ve třídě z molitanových kvádrů nebo modelíny), kra, sněžnice, psí spřežení, tuleň, sob, lední medvěd, polární liška, kajak, kožešina, polární den,
polární noc, polární záře, ledoborec; naučíme se básničku o Eskymácích a ledním medvědovi; zahrajeme
mnoho pohybových her (Na zmrzlého krále, Na Eskymáckou babu); promítneme si krátký dokument o živoSUCHDOLSKÉ LISTY 3/2018

tě Eskymáků; zkusíme se pohybovat
prostorem se zavázanýma očima (je
polární noc); sbalíme si kufr – co si
vezmu na výlet za Eskymáky?; zkusíme se co nejrychleji obléct, abychom
nezmrzli; budeme hádat, co naopak
v ledovci zmrzlo (pomocí hmatu určíme předměty schované pod bílým
prostěradlem); budeme číst na pokračování příběh o malém ledním
medvídkovi; starší děti vytvoří maketu Grónska a nakreslí, vystřihnou
a nalepí vše, co na tento ostrov patří.
To je jen krátký výčet činností.
A takto podobně to bude probíhat
s každým kontinentem.
I rodiče se jistě zapojí
Věříme, že se do projektu zapojí svými nápady, náměty, pomůckami či
vlastní aktivitou i někteří rodiče. Požádáme paní Janu Uchytilovou, povoláním letušku, aby s námi „letěla“
okolo světa – ve třídě připravíme židličky jako sedadla v letadle, děti dostanou letenku a budou muset najít
své správné místo, paní letuška Jana je na palubě přivítá několika světovými jazyky, ukáže jim bezpečnostní opatření, proletíme nad různými
státy apod. Víme, že paní Eva Kličková, redaktorka Českého rozhlasu, byla
několik let v Austrálii a má připravený pro děti velmi pěkný program. Tak
se s ní těšíme na setkání s protinožci. A rodiče, kteří chodí po obědě číst
dětem-spinkáčkům, mají téma četby
jasné – pohádky z celého světa.
Jak vidíte, čeká nás hodně zajímavý
školní rok, jehož základním posláním
je, aby si děti pomocí prožitků uvědomily, jak je svět přírody a lidí rozmanitý, pozoruhodný a nekonečně pestrý
a jak je důležité jej chránit. Chceme
také v dětech podpořit jejich kreativitu a schopnost vlastního uvažování. A v neposlední řadě také chceme
probouzet jejich ohleduplnost a citlivost k sobě, druhým i ke světu kolem nás.
Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Léto v Rybiþce

Zdálo by se, že Mateřský klub Rybička s příchodem letních dní ukončil svou činnost. Na chodbách úřadu
zavládl klid a jakoby se nic nedělo.
Opak však byl pravdou!
Rybička se scházela ve velké zasedací místnosti suchdolské radnice skoro do konce června. Rodiče
s dětmi přicházeli na pravidelné dopolední kroužky i na jednorázové
akce. Tak třeba jsme s dětmi oslavili 1. června jejich svátek Den dětí
– společným zpíváním, tancováním,
soutěžemi a pohádkou O koblížkovi. Za splnění soutěží a her děti dostaly diplomy a odměny. V pátek 15. června jsme se s maminkami
a dětmi vypravili na společnou vycházku do Lysolají. Za krásného počasí jsme si v třešňovce v Houslích udělali piknik a osvěžili jsme
se na místní „plovárně“. Se školním rokem jsme se rozloučili na letní slavnosti, kterou jsme uspořádali
v Rybičce 20. června. Téma slavnosti – Hurá do Afriky – nás přeneslo
do džungle plné zvířat. S dětmi jsme
prožili veselé dopoledne plné písniček a her. Provázel nás při nich veliký lev, kterého děti krmily malými míčky. Nakonec jsme si vyrobili
krásné zvířecí masky. Poslední červnový týden strávila Rybička na Komunitní zahradě Suchdol. Bylo tam
místo hlavně pro pohybové aktivity,
ale také pro pohádky, písničky a říkadla. Také jsme trochu zalévali komunitní záhonky a užili si pískoviště.

V červenci a srpnu se pravidelné dopolední kroužky v Rybičce nekonaly. Od 9. do 13. července 2018 pořádal MK Rybička Týden zážitků pro
rodiny s malými dětmi. Do týdenního programu se přihlásilo jedenáct
rodin s patnácti dětmi. Dopoledne
se účastníci scházeli v prostorách
Rybičky na radnici a odpoledne vyráželi na výlety do okolí – za zvířátky, do muzeí, přívozem do Troji,
za dinosaury aj. Páteční hojně obsazený výlet vlakem do zábavního
parku Mirákulum v Milovicích u Lysé nad Labem Týden zážitků zakončil. Pravidelná činnost mateřského
klubu začne opět v září 2018. Zahájíme ji Dnem otevřených dveří
10. září 2018 od 9:30 hodin. Těšíme se na známé i nové tváře! Chystáme i novinky. Dopolední kroužky budou mít nové názvy a některé
i novou náplň. Do programu zařadíme hudební výchovu pro nejmenší, jednorázové akce zaměříme více
na výlety a vycházky, plánujeme také přednášky a workshopy na různá
zajímavá témata. Budeme pokračovat ve spolupráci s Horizontem. Rozšíříme sociální službu mateřského
klubu. O všech akcích budeme i nadále informovat veřejnost na našem
blogu a na stránkách Suchdolské
mozaiky. Za tým Mateřského klubu
Rybička Vás na akce zvou lektorky
a koordinátorka
Jitka Michalcová.
www.praha-suchdol.cz
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Co nového
v DomČ dČtí a mládeže
Nemáme prsten princezny Arabely ani kouzelný proutek, ale věřím, že
změny budou brzy viditelné.
Pro nový školní rok zprovozníme
elektronické přihlašování do našich
kroužků prostřednictvím webových
stránek www.ddmsuchdol.cz, které
nyní procházejí rekonstrukcí. Nabídku kroužků pro rok 2018/2019 teprve tvoříme, ale postupně ji budeme
rozšiřovat a pro další školní rok už
bude připravena před letními prázdninami. Letošní nabídku zveřejníme v první půli měsíce září. Nově
se můžete těšit např. na orientační
běh pro začátečníky nebo kroužek
geocachingu.
Budeme se více zapojovat do
suchdolského života. Plánujeme modernizaci interiéru hlavní budovy
v Rohové a přeměnu zahrady v příjemné místo pro trávení času našich
klientů.

Po 25 letech došlo ke změně ředitele DDM. Od 1. 8. 2018 jsem nastoupila do této funkce a moc se těším
na děti i jejich rodiče, případně další zájemce, kteří k nám najdou cestu
v nastávajícím školním roce.
Spolu s kolegyněmi máme spoustu nápadů, jak práci našeho DDM vylepšit, a postupně začínáme na přeměně domečku pracovat.
Naším cílem je nadále rozvíjet zařízení, které bude vyhovovat potřebám našich návštěvníků, kteří sem
budou chodit rádi. Zařízení, které
má pestrou nabídku a respektuje individuální zájmy účastníků, reaguje
na nové trendy a poptávku po nich.
Zařízení, které je respektované nejen v rámci regionu pro kvalitní výchovnou práci a má své místo mezi
dalšími organizacemi obce nabízejícími zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity.

Práce v Domě dětí pro mě není novinkou, ale naopak celoživotní
radostí. Od roku 1997 dosud jsem
pracovala jako zástupkyně ředitele
DDM Praha 6, kam jsem nastoupila
po rodičovské dovolené.
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor pedagogika – matematika a následně program
celoživotního vzdělávání Studium pro
vedoucí pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém oboru
se nadále vzdělávám.
Baví mne „manažerská“ práce, ale
práce v DDM je krásná v tom, že mám
i spoustu příležitostí pracovat s dětmi a mládeží, našimi
nejdůležitějšími klienty.
Jana Němcová,
ředitelka DDM
Praha-Suchdol

festival volnočasových aktivit pro děti

SOBOTA 22. 9. od 14.30 hodin
ATLETICKÝ OVÁL ZA SOKOLOVNOU
zábavný doprovodný program

Levý bŘeh

15. 9. 2018

OD 14.00 HOD.

u přívozu

BERUŠKA BAND
OD 16.00 HOD.
OD 17.00 HOD.
OD 18.00 HOD.

Věda s Michaelem
Londesborough
PRAGO UNION
OD 22.00 HOD.

Znouzectnost
OD 23.00 HOD.

NEVER LEFT BEHIND
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KLECANY

ÚNěTICE

LAKOMÉ BARKY - SIBYLINY
A PETR NIKL
OD 17.00 HOD.

HEJ - TY
od 19.00 hod.

Vladimír Mišík
od 21.00 hod.

Fast Food Orchestra
od 22.50 hod.

RÁJ HOUBAřů

www.slavnostibrehu.cz

VE SPOLUPRÁCI S:

PRAHA-SUCHDOL

OD 16.00 HOD.

>> PRAVÝ HRADEC – VÝTVARNÉ DÍLNY • KEJKLÍřSKÁ
A AKROBATICKÁ DÍLNA • JÍZDY NA KONÍCH • ZAHRADNÍ
ŠACHY • STřEDISKO HAVRAN – DÍLNY HISTORICKÉHO
ŠERMU • HRY PRO DěTI • SKUPINA SACRAMENTO • KONĚ
<< ÚNĚTICKÉ RYBIČKY • KOLÁČE OD LASÍKŮ
• ÚNĚTICKÉ PIVO • DOMÁCÍ POLÉVKA • VENKOVNÍ HRY
• DOLSKÁ MEDOVINA • ZÁBAVA PRO DĚTI A MLÁDEž
• DALŠÍ OBČERSTVENÍ

OD 20.00 HOD.

ROZTOKY

PRAVÝ HRADEC

>> 10.00 ZÁVODY DO VRCHU KLECANSKÉHO,
NOHEJBALOVÝ TURNAJ ~ ZÁVODY ČLUNŮ ~15.30 SESKOK
PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY ~16.30 ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ

kosa Vostra

SPONZOR:

OD 14.00 HOD.

Roztoky - klecAny

JUSTIN LAVASH

POřÁDAJÍ MěSTA:

pravý bŘeh

PARTNEŘI MěSTA ROZTOKY

MÁSLOVICE

PARTNEřI MěSTA KLECANY

ZDIBY

HUSINEC-řEž

UHOLIčKY

S PODPOROU:
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Městská část Praha-Suchdol,
DDM Praha-Suchdol,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Spolek Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše

Vás zvou na

XIV. SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
pátek 28. záĜí 2018 od 13 hodin

na Suchdolském námČstí
PROGRAM:
13.00 • hudební zahájení
13.00 • REGISTRACE BĚHU pro PINK BUBBLE
13.30 • START BĚHU okolo náměstí
14.30 • PIRÁTSKÁ DIVADELNÍ POHÁDKA pro děti
15.30 • MIKEŠ ZŠ a SUCHDOL ZPÍVÁ
16.30 • RESERVE BAND
17.30 • (NE)TRADIČNÍ SOUTĚŽE
19.00 • RESERVE BAND
Doprovodný program:
• VÝSTAVA SUCHDOLSKÉ OSMIČKY na radnici
• TVŮRČÍ DÍLNY • PEČENÍ PRO CHARITU
• PRODEJNÍ STÁNKY • JÍZDA NA PONÍCÍCH
• SOUTĚŽE PRO NEJMENŠÍ
•
TRADIČNÍ
POSVÍCENSKÁ
POLÉVKA
•
OBČERSTVENÍ
•
PIVO JENÍK

Změna programu vyhrazena. Aktualizovaný program na www.praha-suchdol.cz.

www.praha-suchdol.cz
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VIZúTKY, LE±ÁüĤ
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ZDENĚK PLEŠNER ml.

± zabezpečení bytů a domů ² přístupový systém na čip
± montáž dveřního a okenního kování
² systém generálního klíče ± zakázková výroba
² výroba mosazného kování ± oprava starých zámků
² výroba tvarových klíčů ± soustružnické práce
² 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

objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

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
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REALITNÍ PORADCE

ING. TOMÁŠ FANTA
OD ROKU 1997

ŶodbornɄ zajistím prodej nemovitosti
Ŷkompletní realitní a právní servis
Ŷúschova kupní ceny v bance
Ŷodhad ceny nemovitosti pro dɄdické ɸízení
Ŷvyplácíme zálohu na kupní cenu až do 500 000ŢKȸ
Ŷɸešíme prodej nemovitosti v exekuȸním ȸi insolvenȸním ɸízení
ŶzajištɄní hypoteȸního úvɄru

Kontaktujte mne, rád pɸijedu a odpovím na vaše dotazy.

tel.: 603 509 747

Suchdolská 7/585, 165 00 Praha-Suchdol
e-mail: realityfanta@gmail.com

www.realityfanta.cz

700 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměstí 734/3
(zastávka: Internacionální)
Rodilí mluvčí
www.logos-suchdol.cz
www.praha-suchdol.cz
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V Ý uka dÝtí zážitkem a hrou

Získejte pro své dÝti ten nejhodnotnÝjší základ do života.
Nabízíme Vašim dÝtem 11–66 let unikátní výchovnÝ vzdÝlávací program ve dvou tĔídách.
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Zážitek jako cesta k úÏinnÝjšímu vzdÝlávání dÝtem pĔináší:
uÏení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj
rozvoj,, kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitkĨ, rozvoj myšlení.
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PRÁCE MINIBAGREM
ODVOZ ODPADŢ
ZEMINY Ŷ SEKÁNÍ
VYKLÍZENÍ Ŷ BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

777 12 12 21

www.odpad-kontejnery.cz
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