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motto
„Den, kdy se člověk
ani jednou nezasmál,
by měl považovat
za ztracený.“
Victor Hugo,
francouzský spisovatel 1802–1885

Suchdolský
Advent 2018
Advent je pro křesťany doba očekávání příchodu Krista a věří, že jim v evangeliu ukázal cestu, jak správně žít, čeho je dobré se držet a na co je možné se spolehnout. A není to nic lehkého a jednoduchého, ať pro jednotlivce, rodinu, obec
či stát. Ale když na něčem lidem opravdu záleží, dobré věci se většinou podaří.
V Suchdole přišlo k říjnovým volbám o 10 % víc voličů než ve volbách před
čtyřmi roky a o 13 % víc, než byl letošní celostátní průměr. Velice si vážíme vaší
důvěry, kterou jsme ve volbách obdrželi, a budeme dělat vše pro to, abychom
ji nezklamali.
Jak se v Suchdole žilo, žije a bude žít, to je a bude dáno tím, jak na tom záleželo, záleží či bude záležet jeho občanům, tedy to záleží i na vás. Je správné
a nutné se ve věcech veřejných trvale angažovat. A způsobů a forem tohoto angažování je mnoho.
Děkujeme vám za vaše náměty, rady či připomínky, děkujeme vám za pomoc při správě a zvelebování veřejného prostoru, děkujeme vám za pomoc při
přípravě a organizaci mnoha akcí, bez vaší pomoci by se řada věcí nepodařila.
Milí spoluobčané, přeji vám pokojné vánoční svátky a dobrý rok 2019.
Petr Hejl, starosta městské části

vás zve na XI. ročník
pozvánky
Městská část Praha-Suchdol
Vás zve

Setkání s Biblí
a koledami
U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ
24. prosince 2018 ve 22 hodin
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.

13. výročí úmrtí
generálmajora
Rudolfa Pernického
a 74. výročí zahájení
operace Tungsten
v pátek
21. prosince 2018
od 13 hodin u pomníku
na Brandejsově náměstí

procházka

TŘÍKRÁLOVÁ

na pietní akt u příležitosti

neděle
6. 1. 2019
sraz ve 14.30 hodin

na Suchdolském náměstí

ZVEME VÁS NA SPOLEČNÉ ČTENÍ
ZVEME
VÁS NA SPOLEČNÉ
NEJEN Z KNÍŽEK JOSEFA A KARLA ČAPKA
DO KAVÁRNY DON CAFETO
ČTENÍ
NEJEN Z KNÍŽEK

V BUDOVĚ RADNICE NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ

V PÁTEK 1. ÚNORA
2019 OD 19.00
HODIN.
JOSEFA
A KARLA
ČAPKA
… NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE …

Výbor oddílu kopané TJ Slavoj Suchdol Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU

NÁMĚSTÍ
V PÁTEK 1. ÚNORA 2019

vstupné 150 Kč, bohatá tombola,
k tanci a poslechu hraje skupina p. Blažka

OD 19.00 HODIN.
… NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE…

sobota 2. 2. 2019 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina CAROLINE BAND.

Uzávěrka dalšího čísla je

28. 1. 2019.
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V BUDOVĚ RADNICE
NA SUCHDOLSKÉM

pořádanou v sobotu 9. 2. 2019 od 20.00 hod.
v hotelu GALAXIE na Suchdolském náměstí
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mohlo by Vás zajímat

Kotlíkové dotace II
Dotace se vztahuje na moderní nízkoemisní tepelné
zdroje následujícího typu:

Dotace z Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 2, Speciﬁcký cíl 2.1 s cílem snížit
emise z lokálního vytápění domácností podílející
se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek.

Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
Plynové kondenzační kotle
Tepelná čerpadla

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2357 ze dne
26. 9. 2017 Pravidla dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a vyhlášení Výzvy č. 2
k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu ﬁnancovaného v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Speciﬁcký cíl 2.1
s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace Praha II“.
Zahájení příjmu žádostí: 30. 10. 2017,
ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019.
Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním řádně vyplněné žádosti doložené všemi požadovanými doklady, tzn., že žádost je možno podávat až
po provedení kompletní výměny tepelného zdroje. Časová způsobilost nákladů je od 15. 7. 2015.

Městská část Praha-Suchdol,
Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol,
hledá

ÚČETNÍHO/ÚČETNÍ

nejlépe se zkušeností s účetnictvím městských
částí hl. m. Prahy, případně obcí, v programu
GORDIC, na zástup po dobu nemoci, i na zkrácený úvazek nebo dohodu.
Kontakt: pan Štůla, vedoucí EO, e-mail:
j.stula@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 416.

Jak se bude jmenovat?
V předcházejících Suchdolských listech
jste se mohli dočíst o záměru vybudovat v nástavbě radnice kulturní a komunitní centrum. Rádi bychom měli pro toto místo nějaký pěkný název. Uvítáme,
pokud nám své návrhy na vhodné jméno pošlete e-mailem na podnety@prahasuchdol.cz či osobně předáte do kanceláře
starosty na radnici nejpozději do 15. ledna 2019. Návrhy shromáždíme a o nejlepších z nich vás necháme následně hlasovat. Těšíme se na vaše návrhy pro nové
místo setkávání.
-red-

Pokud je v místě realizace obměny tepelného zdroje zřízena plynová přípojka (HUP), je podporována instalace buď plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody
na straně žadatele, zejména technického rázu).
Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj,
který je uveden na Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je
k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.
Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí). Před podáním žádosti se doporučuje navštívit administrátory
programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly
žádosti a jejích příloh.

Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám.
734/3, Praha-Suchdol, vyhlásila dne 20. 11. 2018
výběrové řízení na pracovní pozici

„REFERENT(KA) VÝSTAVBY
A VEŘEJNÉHO PROSTORU“.
příprava a realizace stavebních akcí městské části (investice, opravy)
opravy komunikací ve správě městské části
koordinace a dohled na stavby prováděné dalšími subjekty
na pozemcích městské části
výběrová řízení na stavební akce městské části
stanoviska v rámci stavebních řízení na území městské části
stanoviska k výkopovým pracím na pozemcích městské části
stavební archiv, informace ze stavebního archivu
dopravní značení na komunikacích ve správě městské části
stanoviska k napojení pozemku na komunikace ve správě
městské části
stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací ve správě
městské části
Nástup březen 2019. Přihlášky do výběrového řízení je
třeba doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol
do 30. 1. 2019, 11.00 hod.
Bližší informace na webových stránkách městské části Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz nebo u Ing. Krulíkové,
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz, tel.: 220 920 281 nebo 222 361 417.

www.praha-suchdol.cz

3

volby

Výsledky voleb
do Zastupitelstva městské
části Praha-Suchdol
Počet
volených členů
zastupitelstva
15

Počet
volebních
obvodů
1

Počet
volebních
okrsků
5

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

4 585

2 783

60,7

Kandidátní listina
název
ŽIJEME PRO SUCHDOL
SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS)
SORS, SDRUŽENÍ OBČ.ZA ROZVOJ SUCHDOLA
Zvolení byli zastupitelé:
Listík Milan JUDr. LL.M., M.JAE
Zoubek Jan
Bradáčová Pavla Ing.
Doubková Magdaléna Mgr.
Hejl Petr Ing.
Hrobská Mináriková Andrea Ing.
Imlauf Ondřej Ing.
Knappová Ludmila RNDr.
Kuna Karel Mgr.
Lněničková Gabriela Ing., MBA
Marek Robert
Štěpánková Věra Ing., MBA
Vik Václav Ing.
Bor Marek
Hanusová Jana Ing.

2 782

Hlasy
abs.
6 227
26 119
6 928

Žijeme pro Suchdol
Žijeme pro Suchdol
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
SORS, Sdružení občanů pro rozvoj Suchdola
SORS, Sdružení občanů pro rozvoj Suchdola

Dne 19. října Sdružení občanů
pro rozvoj Suchdola (SORS) podalo k Městskému soudu v Praze návrh na vyslovení neplatnosti voleb

Odevzdané
Platné hlasy
obálky

do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol. Návrh SORS na neplatnost voleb byl odůvodněn údajným
nesprávným sčítáním hlasů ve vo-

v%
15,86
66,50
17,64

39 274
Počet mandátů
2
11
2

lebním okrsku 49003 a vycházel
z tvrzení jedné členky volební komise, která dodatečně zpochybnila
průběh sčítání hlasů.
Městský soud v Praze návrh
na neplatnost říjnových komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol jednoznačně zamítl a ve svém usnesení č.j.
8 A 158/2018 z 6. listopadu mimo
jiné uvedl:
„20. Následně tedy soud přistoupil k přepočtení hlasů, přičemž dospěl ke shodnému výsledku jako volební komise. Soud tedy konstatuje,
že nedošlo k pochybení při sčítání
hlasů volební komisí.
21. Jelikož soud neshledal, že by
došlo k jakémukoli porušení volebního zákona, návrh jako nedůvodný zamítl.“
-red-

Zastupitelstvo zvolilo členy Finančního výboru
a Kontrolního výboru, kteří byli nominováni
z různých stran a sdružení:
FINANČNÍ VÝBOR
Ing. Ondřej Imlauf – předseda výboru, SOS
Václav Čížek, KDU-ČSL
Ing. Jana Hanusová, SORS
RNDr. Ludmila Knappová, SOS
Ing. Václav Kožený, ODS
Milada Tomková, SOS
Jan Zoubek, Žijeme pro Suchdol

4

SUCHDOLSKÉ

KONTROLNÍ VÝBOR
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE – předseda výboru,
Žijeme pro Suchdol
Marek Bor, SORS
Ing. Marek Jakubík, ODS
RNDr. Ludmila Knappová, SOS
JUDr. Zlata Kohoutová, SOS

LISTY
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Zastupitelstvo na svém prvním jednání 15. listopadu
zvolilo starostu, místostarosty a členy rady městské
části, která bude pracovat ve složení:
Ing. Petr Hejl
starosta, SOS,
Starostové
a nezávislí (STAN)

Ing. Andrea
Hrobská Mináriková
členka rady, SOS

Ing. Věra
Štěpánková, MBA,
místostarostka, SOS

Ing. Václav Vik
místostarosta, SOS

Ing. Gabriela
Lněničková, MBA
členka rady, SOS,
Česká pirátská
strana

Jednání rady budou probíhat obvykle jedenkrát za týden, zastupitelstvo
se schází v intervalu 2 až 3 měsíců.
Usnesení rady i zastupitelstva jsou
dostupná na webu městské části.

Výsledky referenda
k rozšíření ochranného
hlukového pásma
ruzyňského letiště
Současně s volbami probíhalo
v Suchdole referendum k problematice leteckého hluku a k navrhovanému rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště,
kterého se zúčastnilo 2049 občanů
(t.j. 44,70 % všech voličů – občanů
oprávněných hlasovat v referendu).
Referendum je platné a závazné,
občané vymezili další postup městské části při projednávání hlukové
problematiky a ochrany obyvatel
před nadlimitním leteckým hlukem
z provozu letiště v Praze-Ruzyni.
Na otázku „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?“ odpovědě-

lo kladně 1869 občanů tj. 91,22 %
všech hlasujících, odpověď NE zvolilo 160 občanů (tj. 7,81 %).
Odpověď „NE“ by znamenala pro
městskou část možnost v budoucnu dobrovolně akceptovat rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že by byly stanoveny
podmínky vymezující letišti i obyvatelům některá práva a povinnosti.
Provozovatel letiště by byl 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 hluwww.praha-suchdol.cz

ku způsobeného provozem letiště.
Obyvatelé uvnitř pásma by naopak
museli strpět prakticky neomezený
nadlimitní noční i denní hluk ve venkovním prostoru (dvory, zahrady,
hřiště…).
Odpověď „ANO“, kterou zvolila velká většina hlasujících občanů Suchdola, znamená, že městská část má
nadále usilovat o dodržování všech
hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném
území městské části při současném
i budoucím uspořádání vzletových
a přistávacích drah na ruzyňském
letišti. Aby byl tento požadavek splněn a v rámci platné legislativy zajištěn, musí městská část nadále trvat alespoň na takovém vymezení
hranice ochranného hlukového pásma (OHP), aby stávající zastavěná
území městské části nebyla zahrnuta do OHP.
- red -
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Paralelní dráha zůstává
v zásadách územního
rozvoje Prahy
Nejvyšší správní soud dne 21. listopadu 2018 rozhodl v řízení o kasačních
stížnostech proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2016
o zamítnutí návrhu na zrušení části
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, Aktualizace č. 1, která se týká vymezení záměru na rozšíření letiště
Praha - Ruzyně o paralelní dráhu. Kasační stížnost proti rozsudku městského soudu byla ze strany několika
městských částí, vědeckých ústavů a fyzických osob podána z důvodu pochybností o závěrech Městského soudu v Praze, který v roce 2016
potvrdil postup hlavního města při
projednávání a schvalování rozvoje
letiště v Zásadách územního rozvoje
hl. m. Prahy.
Nejvyšší správní soud po více než
dvou letech projednávání kasační
stížnosti neshledal, že námitky stěžovatelů proti rozhodnutí městského soudu jsou natolik podstatné
a důvodné, aby vedly ke zrušení příslušné části zásad územního rozvoje. Nezbývá než respektovat názor
soudu, že aktualizace zásad územního rozvoje byla v zásadě provedena
řádně a rozhodnutí zastupitelstva
hl. m. Prahy bylo přijato na základě dostatečných a kvaliﬁkovaných

podkladů. Správnost tohoto názoru a rozhodnutí soudu samozřejmě prokáže skutečný rozvoj letiště
po předpokládané výstavbě paralelní dráhy.
Pro městskou část a zřejmě i pro
ostatní navrhovatele je rozhodnutí soudu zklamáním, a to zejména
s ohledem na závažnost uplatněných
námitek, které nejvyšší soud řešil také „komplexním přístupem“. Městská
část v rámci kasační stížnosti předložila soudu zcela věcné argumenty
a upozornila na nesprávnosti, které
by v budoucnu nepřiměřeně ohrožovaly zdraví a majetek obyvatel městské části ve prospěch letiště a jeho
neomezeného rozvoje. Odůvodnění rozsudku městská část vyhodnotí z hlediska jeho dopadů na dalšího
projednávání rozšíření letiště.
Neztotožňujeme se ale s názorem
soudu, že upozornit na možná pochybení a nesprávnosti v podkladech
pro rozhodování zastupitelstva hl. m.
Prahy je v tomto případě politika, jak
je naznačeno v závěru odůvodnění:
„Nejvyššímu správnímu soudu z obsahu kasační stížnosti vyplynulo, že
přinejmenším jedním z hlavních motivů při snaze docílit zrušení napadené části AZÚR je „politický nesou-

hlas“ s využitím dotčeného území.“
Správnost podkladů pro rozhodnutí politiků, kteří často zcela objektivně nemohou po odborné stránce věci rozumět, by měla být nepochybná
a zásadní, a právě proto byla kasační stížnost podávána. Stížnost neobsahovala žádné spekulace o důvodech a motivaci zastupitelů hl. m.
Prahy.
Nejvyšší správní soud tedy potvrdil zakotvení dalšího rozvoje ruzyňského letiště v Zásadách územního
rozvoje hl. m. Prahy, a to v poměrně
obecné rovině s řadou doporučení.
V dalších fázích přípravy tohoto záměru bude zjevně řešena konkrétní
podoba záměru po stavební stránce, mimo rámec stavebního zákona bude řešeno ochranné hlukové
pásmo letiště (OHP), které na dlouhou dobu vymezí rozsah maximálního provozu letiště a jehož podmínky
se mohou dotknout většiny obyvatel městské části. Městská část bude nadále požadovat vyřešení všech
nejasností kolem rozsahu OHP zejména s ohledem slibovaný rozsah
provozu, závaznost zásad územního rozvoje a rozsudek Nejvyššího
správního soudu.
-red-

Oprava komunikací
na Novém Suchdole
schválena
Rada hlavního města v novém složení schválila vyhlášení zakázky na rekonstrukci komunikací na Novém
Suchdole v hodnotě cca 43 milionů Kč. Ulice Nad Spáleným mlýnem
a U Myslivny se tak v příštím roce dočkají nových povrchů vozovek
i chodníků. Dále budou rekonstruo-
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vány ulice Nad Mohylou, U Roztockého háje, ulice bezejmenná (mezi
ulicemi Stržná a K Roztokům), Zákolanská (úsek mezi ulicemi K Roztokům a Staročeská) a Za Rájem.
Po rekonstrukci vodovodních řadů
pak ulice Armádní, Keltů a část Rýznerovy. Obnova vodovodních řadů
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pak bude ještě probíhat v části ulice
K Roztokům (úsek mezi ulicemi Rýznerova a Otvovická).
Děkujeme Radě HLMP a zejména
náměstkovi Ing. Petru Hlubučkovi
za zajištění rychlého projednání.
-red-

z radnice

Změna provozovatele
kanalizace připojené
na ČOV Roztoky
Na základě výsledku výběrového řízení převezme od 1. 1. 2019 provoz splaškové kanalizace připojené
na ČOV Roztoky společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (dále VaK Beroun). Změna provozovatele kanalizace se týká pouze obyvatel
Výhled, Starého a Nového Suchdola,
části Sedlce i Budovce a okolí Brandejsova náměstí, oblast je vymezena
na přiložené situaci. Nový provozovatel VaK Beroun nahradí dosavadního
provozovatele 1. Vodohospodářskou
společnost, spol. s r. o., které uplynula provozní smlouva na dobu určitou. Obyvatelé, kterých se změna
týká, budou v lednu 2019 písemně
informováni novým provozovatelem.
Co změna znamená pro obyvatele
připojené na ČOV Roztoky:
Cena stočného
Jednotková cena stočného bude nadále uplatňována ve výši tzv. referenční ceny, tedy ve výši shodné s cenou Pražských vodovodů a kanalizací.
Smlouvy na odvádění
splaškových vod
Provozovatel převezme stávající smlouvy, nově připojovaní obyvatelé na kanalizaci budou uzavírat nové smlouvy
s VaK Beroun.
Zjišťování množství fakturovaných
splaškových vod a úhrada stočného
Počátkem ledna bude proveden odečet vodoměrů, následně provede
1. Vodohospodářská společnost s.r.o.
vyúčtování stočného za rok 2018,
dále bude stočné hrazeno na základě
odečtů vodoměrů prováděných společností VaK Beroun.

Území městské části připojené na ČOV Roztoky
Rada městské části vybrala společnost VaK Beroun na základě vyhodnocení nabídek předložených
v rámci veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“. Nabídka
této společnost byla společnou komisí městské části a obce Únětice
vyhodnocena jako nejvýhodnější, při
výběru provozovatele byly respek-

továny požadavky Státního fondu
životního prostředí na výběrová řízení i na podmínky provozu kanalizace včetně cen stočného. V případě dotazů k odvádění splaškových
vod kontaktujte od 1. 1. 2019
e-mailem nebo telefonicky nového
provozovatele VaK Beroun, případně zašlete dotaz Úřadu městské části Praha-Suchdol.
-red-

Informace, kontakty
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
Adresa sídla: Mostníkovská 255/3,
266 01 Beroun Závodí, IČ: 46356975

Fakturace: Markéta Prošková
tel.: 311 747 159, e-mail: marketa.proskova@vakberoun.cz

Technik: Pavel Rác
tel.: 311 747 123, e-mail: pavel.rac@vakberoun.cz

Zákaznické centrum Velké Přílepy, Roztocká 47
Referent: Michaela Kučerová
tel.: 739 524 981, e-mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz

www.praha-suchdol.cz
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Architektonická soutěž
na novou sportovní halu
Dne 18. října 2018 proběhlo posouzení deseti návrhů „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole“,
které byly předloženy v rámci užší architektonické soutěže těmito uchazeči:
Ing. arch. Jiří Hůrka,
Ing. arch. Martin Feistner
prof. Ing. arch. Ján Stempel
Jiří Richter / Kristína Richter Adamson,
Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička
Ing. arch. Radko Květ
ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán
Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský
MgA. Ondřej Císler
ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka,
MgA. Petr Kolář
Petr Hájek Architekti, s. r. o. /
prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch. Petr
Hájek
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. /
Ing. arch. Tomáš Koumar,
Ing. arch. Lukáš Ehl
KAVA, spol. s r. o. / Ing. Tomáš Novotný
Výsledky užší architektonické soutěže
o návrh:
1. cena – návrh č. 2, autoři: ov architekti, s.r.o. / Jiří Opočenský,
Štěpán Valouch
2. cena – návrh č. 7, autoři: MgA. Ondřej
Císler, Ing. Petr Tej, Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Josef
Choc, Ing. arch. Vojtěch Beran,
Bc. Barbora Lopraisová
3. cena – návrh č. 6, autoři: ADR, s.r.o. /
MgA. Aleš Lapka,
Ing. arch. Aleš Schubert
Návrhu č. 3 (autoř: KAVA, s.r.o. / Adam Bažant, Viktórie Dostálová, Jakub Koňata,
Jan Novotný, Tomáš Novotný, Robert Seidl) bylo uděleno uznání poroty za nestandardní konceptuální přístup.
Všech deset návrhů včetně jejich hodnocení je dostupných na webových stránkách: www.suchdol-hala.cz
Na 4. února chystá městská část vernisáž výstavy všech předložených návrhů, jejíž součástí by měla být beseda s některými autory návrhů.
Další informace k přípravě projektu nové
haly u základní školy s venkovním sportovištěm jsou na webu městské části v sekci
Projekty.
-red-
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mohlo by Vás zajímat

Dotazy a odpovědi 1.
V rámci projektu „Žijeme zde spolu-naše bezpečí“ je pro potřeby občanů
naší městské části poskytován i blok
bezplatných právních poraden. V současné době byly realizovány již 4 konzultační odpoledne a návštěva občanů s nejrůznějšími problémy byla velmi
hojná.
V těchto článcích bychom rádi v zobecněné podobě prezentovali některé zajímavé dotazy a odpovědi na ně,
které by mohli pomoci třeba i těm,
kteří mohou mít stejný problém a nemohli poradnu osobně navštívit.
Drony a jejich zneužití
Drony nacházejí využití v nejrůznějších oblastech života, mají své místo
i ve výzbroji armád, stále více se však
prosazují v civilní oblasti. Drony jsou
schopny provádět průzkumné práce, ﬁlmovat a fotografovat z výšky
a přenášet předměty a jsou oblíbené
v modelářském létání. Právě proto, že
jsou stále oblíbenější ve volnočasových aktivitách, k pořizování fotograﬁí a videí, je s tím spojena hrozba porušování soukromí. O důležitosti této
otázky svědčí i to, že se jimi již řadu
let zabývá o Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Drony způsobily již i kolize s letadly, zranění osob a poškození majetku
při jejich pádu, ale mohou být zneužity i k páchání trestné činnosti a panují nemalé obavy ze zásahů do soukromí. Dron, pro který plot pozemku
není žádnou překážkou, může do soukromí, ve smyslu ochrany vymezené
občanským zákoníkem, zasahovat nejen obtížným hlukem, ale může shromažďovat obrazové a zvukové záznamy obsahující osobní údaje.
Velmi srozumitelně tuto situaci popisuje stanovisko ÚOOÚ: „Prostřednictvím kamerových zařízení umístěných na bezpilotních letadlech je
možné systematicky zachycovat
a dále zpracovávat záběry identiﬁkovaných nebo identiﬁkovatelných
fyzických osob, a to včetně ryze soukromého prostředí, ve kterém se tyto osoby pohybují nebo které obývají (zahrady, byty apod.). Lze tak

poměrně jednoduchou cestou získat osobní údaje i z prostředí, které
by jinak bylo velmi obtížně dostupné, čímž může docházet k porušování soukromí i neoprávněnému shromažďování osobních údajů.“
Problematiku porušování soukromí upravuje občanský zákoník, shromažďování osobních údajů pak zákon
o ochraně osobních údajů. Platí, že při
pořizování záběrů musí jít buď o plnění úkolů uložených zákonem, ochranu
vlastních práv nebo životních zájmů
ostatních, nebo musí existovat souhlas těch, kteří se na záznamu objeví, a to ještě před začátkem natáčení.
Jestliže záběry obsahují osobní
údaje osob, které souhlas neudělily, bude nutné je v takovém případě
po pořízení a bez zbytečného odkladu likvidovat.
Pokud byl případně prostřednictvím zařízení na bezpilotním letadle
spolu s obrazovým záznamem pořizován i zvukový záznam týkající se
identiﬁkovaných nebo identiﬁkovatelných osob, platí, co se týká videozáznamu, přičemž podle stanoviska
Úřadu pro ochranu osobních údajů
pořizování zvukového záznamu významným způsobem zvyšuje míru zásahu do soukromí.
I dluh může být trestným činem
Nejen dlužník, který nesplácí své splatné závazky, jež mu vznikly z jakéhokoli titulu (z půjčky ﬁnančního ústavu,
ale i od přítele nebo souseda, z neplacení nájemného, inkasa, nezaplacení za služby nebo nákupy), ale i jeho
věřitel by si měli být vědomi toho, že
kromě soudního vymáhání nezaplacených dluhů a případně i nezbytné exekuce, je nesplácení trestným činem.
Často si dlužník půjčí ﬁnanční prostředky s tím, že v době půjčky si je
vědom, že je nebude schopen vrátit,
a potom dochází ke spáchání trestného činu podvodu (podle § 209 trestního zákona). Dochází k tomu často
v případě vrstvení dluhů, kdy pro jeden dluh, který dlužník není schopen
při svých příjmech splatit, si bere další půjčku.

Osobní konzultace občanů s právníkem se konaly v rámci projektu ŽIJEME ZDE
SPOLU – NAŠE BEZPEČÍ díky grantu HLMP pro oblast prevence kriminality. Tato
služba byla do konce roku 2018 hrazena z prostředků HLMP.

www.praha-suchdol.cz

Potrestán může být trestem odnětí svobody až na dva roky nebo
až na 10 let, závislosti na výši škody,
kterou svým jednáním způsobil. Zásadní je, že pachatel už v době půjčky jednal v úmyslu vypůjčené peníze nevrátit vůbec, nebo je nevrátit
v dohodnuté době nebo když pachatel jednal s vědomím, že nebude moci
v dohodnuté době peníze vrátit a že
svým závazkem, že tak učiní, uvádí
věřitele v omyl.
Dalším trestným činem může být
úvěrový podvod (§ 211 trestního zákona), který spáchá dlužník, když
při uzavírání uvěrové smlouvy zamlčí některé údaje nebo je uvede nepravdivě (příjmy od zaměstnavatele
apod.), nebo peníze použije na jiný
než vymezený účel. V takovém případě, přestože je dluh řádně a včas
splácen, se dlužník tímto dopouští trestného činu úvěrového podvodu a může být opět podle výše
škody potrestán odnětím svobody
od 2 do 10 let.
Poměrně časté je stíhání dlužníka pro trestný čin zvýhodňování věřitele (§ 223 trestního zákona), snad
i proto, že zde není nutno prokazovat
úmysl dlužníka jako u podvodu, a důkazně je proto tento trestný čin jednodušší. Trest odnětí svobody je podle
výše škody odstupňován od jednoho roku do 8 let. Trestný čin spáchá
dlužník tím, že zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím,
že zvýhodní jiného věřitele. Jednoduše řečeno, je to situace, kdy dlužník
nemá na zaplacení všech svých dluhů, které mu vznikly z nejrůznějších
titulů, zaplatí podle své volby jednomu věřiteli, aniž by ostatní uspokojil
ve stejnou dobu a ve stejné výši.
Trestní zákoník zná i trestný čin
poškození věřitele (§ 222 trestního
zákoníku), s trestem odnětí svobody až na 5 let. Dlužník se jej může
dopustit např. tehdy, když zatají nebo prodá část svého majetku, předstírá nepravdivě vznik jiného závazku nebo předstírá
splnění závazku nebo
zdánlivě svůj majetek
zmenšuje.
JUDr.Zlata Kohoutová
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Hejblata,
mlýnky
a svícoule
Tak se nazývá kreativní výstava výtvarníka, řezbáře a pedagoga Jana Honzy Nováčka. Už podle názvu se můžete těšit na neobyčejné
věci, které umělec nenechal v zapomnění někde na skládce, ale naopak jim dal nový kabát a využití. Hračky, loutky, dekorace, které
v žádném obchodně nenajdete, vás uchvátí svojí výjimečností.
Expozice Hejblata, mlýnky a svícoule je k vidění od 22. listopadu přes vánoční čas v Alšově kabinetu suchdolské radnice. Můžete se potěšit z obyčejných věcí a vrátit se o pár let nazpět, kdy nám
ke hraní stačil kousek dřevíčka, staré klíče či rozbité strojky.
Jan Honza, žijící a pracující střídavě na Suchdole a v Jižních Čechách, se kromě výtvarné práce se dřevem, kovem a kamenem věnuje malbě a výtvarně řemeslným programům pro děti a veřejnost.
Rád skládá a píše verše, tzv. do šuplíku, kterými obohatí i chystanou výstavu. Jste srdečně zváni.
-redProsté věci
Tu je obroušený valoun křemene,
tam zas leží suchá větev v lese.
A na skládce starého železa?
Tam teprv všelicos najde se.

Kličku sem a převod támhle,
co bylo v klidu, hýbe se.
Z pluhu je dráče a z příborů tanečnice,
možná, že drak tu tanečnici odnese.

Aby se na Suchdole lépe dýchalo

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

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svým sousedům i k sobě.
Od 21. 12. 2018 bude v zimě stanoviště kontejnerů na Suchdolské ulici

OTEVŘENO POUZE PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI,
tedy 5. 1. a 2. 2. 2018 od 9 do 12 hodin.
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FOTO: 2x TOMÁŠ MOUDRÝ

Vítání občánků

Vedení městské části Praha-Suchdol
v sobotu 6. října 2018 přivítalo nové suchdolské občánky. K podzimnímu vítání se přišlo zapsat celkem
13 občánků – 8 chlapečků a 5 holčiček. V náručí svých rodičů, někteří
i v doprovodu sourozenců a dalších
členů rodiny, si užili svou první společenskou událost. Písničkami a básničkami je zvesela přivítali jen o pár
let starší předškoláci z oddělení Medvědů mateřské školy Gagarinova. Přejeme novým suchdolským holčičkám
a chlapečkům mnoho zdraví a radosti s jejich nejbližšími.
-red-

Přihlaste se na jarní vítání občánků!
V sobotu 6. dubna 2019 přivítáme další nové suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí
s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili nejpozději do úterý
27. března 2019 na suchdolské radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kon-

takt, můžete zaslat na e-mail:
kultura@praha-suchdol.cz nebo osobně předat v kanceláři
sekretariátu v 1. patře radnice paní Krumpholcové. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas
se zpracováním podkladů městskou častí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé
občánky.
-red-

www.praha-suchdol.cz
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názory zastupitel ů

Jaké budou následující 4 roky
na Suchdole?
Volby a předvolební sliby, jsou deﬁnitivně za námi a nyní přichází doba
plnění. My děkujeme svým voličům,
za všechny jejich hlasy, podněty a podporu a slibujeme, že ze své
opoziční pozice, budeme v zastupitelstvu, ve výborech a komisích i nadále prosazovat náš program a zároveň dohlížet i na to, aby zástupci
vítězného sdružení SOS, plnili, co
svým voličům slíbili oni.
Zajímavé bude sledovat donquijotský boj radnice proti Letišti Václava Havla. Investice do referenda byla
značná, odpověď suchdolských jednoznačná a teď je na radnici, aby peníze a důvěru občanů nepromarnila.
Dalším z bodů, které jsou pro nás
velmi důležité je výstavba sportovní
haly. My máme představu sportovního zařízení, kde si na své přijdou

zejména mladí a která tedy bude vyhovovat potřebám nejen klasických,
ale i moderních a populárních sportů, jako je například ﬂorbal (aktuálně
nejoblíbenější dětský sport), skateové sporty, parkour atd. Bylo by zklamáním, pokud by nová hala dopadla
stejně, jako hřiště s umělou trávou,
kde sice fungoval dobrý úmysl – ovšem se špatnými parametry. Asi si
někdo myslí, že má suchdolský fotbal prostě menší hráče, kterým stačí i menší hřiště.
Přivádí nás to na otázku, zná radnice potřeby našich dětí? Vědí radní, které sporty frčí? Už se ptali dětí? Ve škole a zadarmo? Udělali si
referendum na téma dětských sportů? Bylo by to referendum, jehož výsledek by měl smysl, pro smysluplný
projekt. Budete-li mít chuť, napište

nám na FB, který sport, by se tu líbil vám. Pomůže nám to lépe hájit
vaše zájmy.
Ze zřetele nepustíme ani občanskou vybavenost, obchod SOSkou
nejdříve zatracovaný a nyní požadovaný. Adekvátní regulaci peněz
na chod radnice i další sliby, které
nám všem usnadní život.
I v roli opozice jsme tu s vámi
a pro vás. I nadále nás inspirujete. Volbami naše práce nekončí, ale
začíná.
Za sdružení SORS:
Jana Hanusová, Marek Bor

Nepolevíme a dál
„Žijeme pro Suchdol”
Je po volbách, začíná období práce
a zvolení zastupitelé by měli pracovat na plnění volebních slibů. S ohledem na výsledky voleb bude tato
odpovědnost ležet zejména na bedrech zastupitelů „SOS“, kteří mají díky svým 11 mandátům nadpoloviční většinu. Lze tedy očekávat,
že si zastupitelé za „SOS“ pro sebe
uzmou všechnu rozhodovací pravomoc. O to těžší to jako opozice budeme mít, ale nás to motivuje k tomu, abychom se drželi hlavního bodu
našeho programu – otevřenost a informovanost. V tomto bodu nepovelíme a i nadále budeme prostřednictvím naší facebookové stránky
(Žijeme pro Suchdol) sdělovat objektivní a hlavně kompletní informace
o všem, co se v Suchdole děje. Budeme rovněž apelovat na to, aby se radnice více otevřela veřejnosti a také směrem k vedení hlavního města
Prahy a dalším institucím, jejichž činnost může ovlivňovat poklidný život
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v naší městské části – s tím jsme již
ostatně začali. Domníváme se, že je
na čase, aby radnice MČ Praha-Suchdol přestala žít v politickém vakuu
a přestala být „politickým pštrosem“,
který před problematickými otázkami schovává hlavu do písku. Následující čtyři roky budou pro nás obdobím tvrdé práce, kdy se budeme
snažit vést dialog s kolegy ze sdružení „SOS“ a „SORS“, aby výsledkem
bylo konstruktivní a realistické řešení všech otázek dotýkajících se chodu radnice a naší městské části. Plně
si uvědomujeme, že jsme vázáni důvěrou, kterou jste v nás vložili. I přes
to, že naše postavení v zastupitelstvu
nelze označit jako „vlivné“, spíše naopak, můžeme vám slíbit, že i přes
to budeme opozičním hlasem, který bude slyšet. Do politiky jsme šli
s tím, že chceme lepší Suchdol pro
nás a hlavně pro naše děti – v tomto
duchu budeme po celé 4 roky vykonávat své mandáty a věříme, že naše

činnost přinese žádané ovoce. Rovněž uvítáme vaši aktivní součinnost,
jelikož nás zajímají vaše podněty, žádosti či stížnosti. Bude to chtít pevné nervy, ale my Žijeme pro Suchdol,
a proto nepolevíme.
Za „Žijeme pro Suchdol“
zastupitelé Jan Zoubek
a JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.

názory zastupitel ů

Aby se na Suchdole dobře žilo
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste
nám dali ve volbách a velmi si jí vážíme a uděláme vše pro to, abyste nebyli svým rozhodnutím za čtyři roky
zklamáni. Za naše Sdružení občanů
Suchdola se v podzimních volbách
do zastupitelstva dostaly tři nové
tváře, které krátce představujeme:
Pavla Bradáčová spolu s manželem
vedla kroužek mladých hasičů, ale
mnozí ji znáte zejména díky jejím poutavě napsaným článkům v Suchdolských listech, kam pravidelně přispívá a informuje o práci suchdolských
hasičů.
Gabriela Lněničková je spoluzakladatelkou a členkou rady neziskové
organizace Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu se zaměřením
na dopravní stavby, která se snaží také o nalezení optimálního a reálného
řešení Pražského okruhu s důrazem
na ochranu životního prostředí a vyloučení tranzitní kamionové dopravy
z Prahy.

Robert Marek se v rámci našeho
sdružení zaměřuje na sportovní oblast, v níž je dlouhodobě aktivní, vede
několik sportovních skupin. Na Suchdole založil sportovní oddíl parkouru
pro děti z naší základní školy a je členem Komise pro výstavbu nové sportovní haly na Suchdole.
Současně bychom tímto chtěli poděkovat našim kolegům Petrovi Hořejšovi, Zdeňkovi Skálovi a Miladě Tomkové, kteří byli v minulosti dlouholetými
zastupiteli za SOS. Velmi si vážíme jejich práce a aktivity pro městskou
část a těšíme se na pokračování spolupráce, byť nezastupitelské.
V nadcházejícím období nás čeká
hlavně mnoho práce zejména na infrastruktuře – bude nadále probíhat
obnova podzemních inženýrských sítí,
a následně bude nutné ve spolupráci s hlavním městem zajistit celkové
opravy povrchů komunikací a chodníků. Před námi je dále výstavba bytového domu se startovacími byty
na Kamýcké ulici, vybudování kultur-

Veřejné jednání
Zastupitelstva městské
části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 24. ledna 2019
od 18 hodin na radnici.

ního a komunitního centra v budoucí
nástavbě radnice, pokračování úprav
v základní škole a příprava budoucí stavby sportovní haly apod. Kromě těchto zásadních investic nás čeká ještě řada menších projektů a také
zlepšení některých běžných činností
na území městské části, na které jste
nás v diskusích upozornili.
Věříme, že díky novému složení vedení hlavního města Suchdol již nebude městskou částí, s níž se nejedná
a jíž se pouze nařizuje. Budeme usilovat o konstruktivní dialog s vedením
hlavního města, v jehož rámci se budeme snažit pro městskou část nejen
co nejvíce získat, ale také ji co nejvíce ochránit před negativními dopady
velkých staveb. K tomu nás zavazují
nejen výsledky voleb a referenda k leteckému hluku, ale také naše dlouholetá snaha o udržení a zlepšení podmínek pro bydlení na Suchdole.
zastupitelé za Sdružení
občanů Suchdola (SOS)

ZzCH>KEK<z
SKUPINA AKTIVNÍCH EZ>,Ks KU
W\/s1TÁ D>a1 Á:D<zE K^WK>E
PZK,<z NKZ/ W>KING.
^dKÁNÍ S KKZE|D sEÍD
^KKEsdsZd<17.>E,
SZ V 10,K/EU <DEp
NA SUC,K>^<D NÁD STÍ.
POKUD MÁTE O PROCHÁZKY ZÁJEM EDpETE V TOMTO TERMÍNU,
NECHTE SVpJ KONTAKT U ZUZANY KRUMPHOLCOVÉ (TEL.: 222 361 419,
E-MAIL: KULTURA@PRAHA-SUCHDOL.CZ), KTERÁ JEJ P\EDÁ
KOORDINÁTORCE.

z redak ční pošty

Napsali jste nám
Do redakce Suchdolských listů již
delší dobu přichází příspěvky s osobními názory suchdolských spoluobčanů. Jeden příspěvek často spustil
lavinu příspěvků dalších. Suchdolské
listy se tak staly prostorem, který by
bylo možno asi nejlépe označit jako
„ring volný“. Mnoho čtenářů nás upo-

zorňovalo, že ztrácí chuť číst jakékoliv
články. Vzhledem k tomu se redakce
rozhodla vás informovat o takových
příspěvcích ve zkrácené formě.
Do tohoto čísla jsme obdrželi
pouze jeden text. Ve svém příspěvku „Myšlenkové pochody některých
suchdolských občanů“ pan Jan Vi-

dím vyjádřil svou nespokojenost s výsledky komunálních voleb. Obsah příspěvku asi nejlépe shrnuje autorova
závěrečná věta: „Hlavně, že nemáme
okruh a paralelní dráhu – ale za to
máme zdravý městský skanzen.“

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svých zasedáních 20. 8. 2018
a 18. 9. 2018 kromě jiného:
vyhlásilo dle § 14 zákona č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů v platném znění,
konání místního referenda k problematice leteckého hluku a k rozšíření
ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště (Letiště Václava Havla) ve dnech 5. a 6. října 2018, tedy
současně s volbami do zastupitelstva
městské části. Schválilo výši odměny
pro členy místní a okrskové komise
ve výši 1700 Kč, pro předsedu místní
a okrskové komise ve výši 2200 Kč
schválilo „Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV
Roztoky“ mezi městskou částí Praha-Suchdol a městem Roztoky, vlastníkem čistírny odpadních vod, která
upřesňuje vztahy, práva a povinnosti
mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a jejich provozovateli.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých jednáních od 27. 8. do 7. 11. 2018 projednala mimo jiné následující body:
souhlasila s nákupem univerzálního kuchyňského robota RM 100 H
za cenu 45 890 Kč bez DPH v MŠ
K Roztokům.
vzala na vědomí, že základní škola z důvodu podstatného navýšení počtu strávníků požádala o instalaci druhé mycí linky již v rámci probíhající rekonstrukce kuchyně a že
současně byla po dokončení stavební části díla provedena nutná úprava
a změny ve vybavení kuchyně. Rada
po úpravách souhlasila s dodatkem č.
2 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 335 144 Kč bez DPH na celkovou cenu 4 821 312 Kč bez DPH.
schválila po úpravách smlouvu
o výpůjčce č. VYP/35/05/004868/2018
s hl. m. Praha na bezplatné užívání části pozemku parc. č. 182 o výměře 1000 m2, k.ú. Sedlec za účelem
zajištění prostoru pro zařízení staveniště a deponii pro realizaci akce
„Rekonstrukce komunikací Májová,
Lysolajská, Výjezdní“ s výpůjční dobou do 30. 9. 2019.
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schválilo nákup nového komunálního čistícího stroje pro úklid chodníků v ceně do 1 500 000 Kč vč.
DPH.
schválilo rozpočtové provizorium pro měsíční čerpání rozpočtu
MČ Praha-Suchdol na rok 2019
do výše 1/12 celoročního objemu
schváleného rozpočtu na rok 2018
s tím, že:
a) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku
ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných
celků nejsou omezeny maximálním čerpáním, jejich čerpání je určeno konkrétními
podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku;
b) ﬁnancování zahájených investičních akcí, jejichž zastavení by
znamenalo zvýšené náklady, až
do výše sjednaných ﬁnančních
prostředků ve smlouvách uzavřených do 31. 12. 2018.

schválilo připomínky k návrhu Metropolitního plánu (MPP) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
(VVURÚ), které byly dne 26. července w2018 podané městskou částí.
schválilo 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, Bytovému družstvu VELAZ, se sídlem
Stehlíkova 976/26, 165 00 Praha-Suchdol, IČ 601195258, za celkovou
cenu 2 370 000 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2812-61/2018.
schválilo realizaci projektu „Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní“ a ﬁnancování projektu z účelových investičních dotací
z rozpočtu hl. m. Prahy.

souhlasila s darovací smlouvou
č. 195/2018 na sponzorský dar
od ﬁrmy TOMPLUS s.r.o. ve výši
2000 Kč jako poděkování za využití zahrady pro soukromou oslavu.
Dar bude použit na úhradu nákladů spojených se zastíněním posezení na zahradě.
vzala na vědomí, že zástupci Letiště Praha a.s. se odmítli zúčastnit
besedy „Letecký hluk na Suchdole“, která se konala dne 26. 9. 2018
na suchdolské radnici.
schválila dodatek č. 3 smlouvy
č. 75/2004 ze dne 20. 10. 2004
s Domem dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7, který spočívá v souhlasu s činností kroužků
v pronajatém prostoru.
po úpravách souhlasila se smlouvou na koupi zametacího stroje Nilﬁsk City Ranger. od společnosti JS
Stroje s.r.o., IČ:03923207, za vysoutěženou cenu 1 156 925 Kč bez
DPH.
vzala na vědomí „písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ – záznam z jednání hodnoticí komise k podlimitní zakázce zadávané
ve zjednodušeném režimu zákona č. 134/2016 na akci „Výstavba
splaškové kanalizace a plynovodu
U Kapličky, Bažantní“ jako nejvý-

hodnější nabídka byla komisí vyhodnocena nabídka společnosti MBM
TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222,
za cenu 34 240 187,33 Kč bez DPH.
Rada tento výběr potvrzuje.
na základě provedeného průzkumu cen vybrala dodavatele opravy maximálně 28 poklopů kanalizačních šachet v oblasti Výhledy
a Nový Suchdol s použitím samonivelizační technologie a prodlouženou pětiletou zárukou na dodávku a osazení pokopu ve vozovce: společnost WoXi think different
s.r.o., IČ 24238112, za cenu max.
367 750 Kč bez DPH.
vzala na vědomí informaci
o elektronizaci veřejných zakázek
od 18. 10. 2018 pro zakázky na stavební práce nad 6 mil. Kč a pro dodávky a služby nad 2 mil. Kč bez
DPH, tato povinnost se nevztahuje na zakázky malého rozsahu. Stávající MČ užívaný proﬁl „Vhodné
uveřejnění“ podporuje zveřejňování zakázek malého rozsahu, otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednací řízení bez
uveřejnění.
v souvislosti s přípravou realizace akce „Nástavba budovy radnice pro potřeby komunitního centra“, na kterou obdržela dotaci z OP
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z radnice
Praha Pól růstu, souhlasila po provedeném cenovém průzkumu se zadáním přípravy dokumentace pro
stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby a výběr
zhotovitele (DPS) včetně výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti
u společnosti Starý a partner s.r.o.,
IČ: 271 97 395 za cenu 875 000 Kč
bez DPH.
vzala na vědomí, že v lesích hlavního města Prahy budou v období
říjen–listopad 2018 prováděny obnovní zásahy – odstranění trnovníku akátu z porostů včetně zásahem herbicidy (oblasti budou výrazně označeny).
na základě cenového průzkumu
vybrala jako dodavatele oprav komunikací okolo lávky přes Únětic-

ký potok pod Kozími hřbety pana
Petra Kuklu, IČ: 13820729, za celkovou cenu 115 800 Kč bez DPH.
souhlasila s podáním žádosti
o poskytnutí grantu hlavního města Prahy pro rok 2019 z programu
adiktologických služeb pro městské
části ve výši 84 000 Kč.
na základě doporučení KÚRI
souhlasila se stavbou „Bytový
dům Suchdolská 1143/27, Praha 6 - Suchdol“ s tím, že doporučuje umístit do parteru navrhovaného domu nebytový prostor pro
prodejnu.
na základě doporučení KÚRI
souhlasila se stavbou „Doplnění
veřejného osvětlení ul. Stehlíkova“
a „Doplnění veřejného osvětlení ul.
Na Mírách“.

vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“ a v souladu s doporučením komise pro otvírání a hodnocení nabídek vybírá pro
provozování kanalizací pro veřejnou
potřebu napojených v městské části
Praha-Suchdol na ČOV Roztoky společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ: 46356975, která byla
komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou
k dispozici i na stránkách městské
části www.praha-suchdol.cz

28. říjen na Suchdole
V neděli 28. října, na den 100. výročí vzniku republiky, bylo prý počasí obdobné jako v roce 1918. Mnozí
by ho charakterizovali známým „ani
psa by ven nevyhnal“. I přesto se sešla skupina Suchdolských ve 13 hodin u Základní školy Mikoláše Alše,
aby si u památníku, který se nachází
ve vstupu do původní budovy, připomněla spoluobčany padlé v 1. světové
válce. O tomto pomníku Vladimír Laštovka ve své knize Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce uvádí: „Teprve
v květnu 1922 přidělil Státní pozemkový fond na novou žádost požadovaný pozemek o výměře 500 m2
za 7467 Kč. Tato částka byla splacena ze školního fondu, do kterého
byl zahrnut též obnos 5170 Kč, určený původně pro postavení pomníku
suchdolským občanům, kteří padli
v první světové válce. Místo pomníku se obec zavázala umístit v nové
škole dvě mramorové desky se jmény dvaceti sedmi padlých za vlast,
což se také stalo.“ Pro přítomné bylo
silným momentem čtení jmen jednotlivých padlých, zejména když se zúčastnila pravnučka jedné z obětí.
Navazující program byl již ve znamení národního stromu – lípy. Nejprve byla na Masarykovu lípu pasována v létě v areálu základní školy
vysazená lípa. Další dvě zastavení byla u Lípy svobody před novou budo-

vou ZŠ a Tábornické lípy u sokolovny.
Obě byly zasazeny před 50 lety v roce 1968.
Další zastávkou byla kaple sv. Václava, kde proti vchodu do jejího areálu, v souladu s plánem budoucí
výsadby v pietním území, byly vysazeny další dvě lípy – jedna byla nazvána Svatováclavská a druhá Lípou
republiky.

Většina přítomných se potom přesunula k Vrbě zapomenuté, kde došlo
na setkání s Únětickými. Byla slavnostně pokřtěna společně obnovená
lávka přes Únětický potok. Setkání
bylo provázeno společným zpěvem
písní, vč. té českému národu nejbližší
– státní hymny. Byla to krásná a důstojná oslava významného dne.
-red-
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co se d ělo

FOTO Z KURZU: 3x Z. KRUMPHOLCOVÁ

Kurz první pomoci

Představte si, co se mi stalo… Jdu
do kanceláře na jednání, kolega už
je v místnosti a telefonuje. Najednou rána, kolega se skácí a nehybně
leží na zemi. Volám „haló, co je s tebou!“, klepu do něho, ale nic… Moje srdce se mi rozbušelo, ale jeho
nic! Obracím ho na záda, zakláním
mu hlavu a zjišťuji dýchání – nedýchá!. Naštěstí mám po ruce telefon
a hned vytáčím záchranku na číslo 155 a nahlašuji svoji polohu a co
se stalo. Odhaluji hrudník a začínám
s masáží srdce… mezitím volám kolegy o pomoc...
Hurá. Někdo mi přichází pomoci,
posílám ho pro lékárnu, pro resuscitační masku, na chodbě visí deﬁbrilátor (AED), nepřestávám masírovat a po 30 stlačení přidávám dva
vdechy. No tak naskoč, kde je ta záchranka, to čekání je nekonečné
a mě dochází síly… ještě, že po chvilce je konec nácviku a já pouštím ruce z ﬁguríny.
I taková situace může potkat každého z vás, nikdy nevíte, kdy budete
muset poskytnout první pomoc, nebo kdy ji budete potřebovat právě Vy.
Proto jsme do projektu NAŠE ZDRAVÍ zahrnuli dvoudenní KURZ PRVNÍ
POMOCI s následnou PRAKTICKOU
ZÁCHRANOU. Zkušení lektoři a záchranáři seznámili 20 účastníků kurzu s nejčastějšími stavy, vyzkoušeli
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jsme si vše na ﬁgurínách a druhý den
už šlo vše naostro. I přes předchozí
praktické informace jsme se v krizové situaci dopouštěli chyb a zaváhání. Po této zkušenosti ale už budeme
připraveni je příště řešit lépe.
Kurzem první pomoci by měl projít každý z nás, proto budeme kurzy pořádat každým rokem. Uvádíme
alespoň základní kroky při resuscitaci u dospělých, první pomoc u dětí
se trochu liší, praktické rady najdete
na www.bezpecnedetstvi.cz
I VY MŮŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
NAUČTE SE ZÁKLADY
PRVNÍ POMOCI.
SUCHDOLSKÉ

LISTY
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Projekt NAŠE ZDRAVÍ je ﬁnančně podpořen hl. m. Praha v oblasti místní Agendy 21
pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka.

obecní betlém

www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolské knihovny

Jak běží čas
Už jste si někdy všimli, že se čas vleče, obzvláště sedíme-li u zubaře, čeká-li nás něco nepříjemného, nebo
naopak, pokud je chvilička na lenošení, čtení, je nám moc dobře, pádí
čas neuvěřitelnou rychlostí?
Mně utíká čas doslova pod rukama, každá vteřinka. Uvědomuji si to
právě teď ke konci kalendářního roku. Vždy, když přijde nějaká změna… A ta nastala touto dobou v loňském roce. Po přijímacím pohovoru
jsem se v lednu stala vedoucí místní suchdolské knihovny.

V suchdolské knihovně probíhají také kurzy na počítači pro seniory

Od té doby jsem začala naplňovat své představy o vzhledu, zázemí
a provozu knihovny.
Hned v lednu se změnila kancelář, proběhla částečná úprava rozvodu elektřiny. V prvním čtvrtletí
jsme nahradili stařičký bojler, vyměnili vodovodní baterie, vytvořili police na čistící prostředky a provedli další kosmetické úpravy. Natřeli
jsme parapety, dveřní obložky, dveře. To vše za knihovnické činnosti a při probíhajících besedách pro
školní děti.
V dubnu Andersenova noc s přespáním v knihovně a čas nás žene do dalších povinností. Poprat
se se začátkem platnosti Evropské
směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR). Aktualizace knihovního
fondu, vyřazení 3200 poškozených
a obsahově zastaralých knihovních
jednotek, knihovní fond byl také náležitě seřazen. Městská knihovna
Praha (MPK) nám poskytla nový výměnný soubor knih, celkem 452 knihovních jednotek.
Využili jsme nabídku a doplnili knihovní fond z knih umístěných
v depozitním skladu MKP v Jenči.
O prázdninách proběhla velká
změna knihovny – výmalba, výměna
osvětlovacích těles, oprava a nátě-

ry regálů, renovace zejména dětského mobiliáře a obrovský úklid – to
vše se bohužel neobešlo bez čtrnáctidenního uzavření knihovny.
Celoročně probíhají přednášky,
besedy, dětské dílničky, uvítali jsme
zde několik spisovatelů, pořádáme
kurzy počítačů pro seniory, dopolední posezení Babské rady při kávě,
vystřídalo se tu několik výstav.
V letošním roce se zaregistrovalo 125 nových čtenářů, celkem nám
jich chodí okolo 600. Akcí pro děti se
zúčastnilo neuvěřitelných 1045 dětí. Objednali a nakoupili jsme nové
knihy za téměř 60 000 Kč.
Děkuji městské části Praha-Suchdol za vstřícnost, trpělivost, ochotu
a hlavně ﬁnanční pomoc, se kterou
mi umožnili uvést knihovnu do současného stavu. Děkuji své kolegyni
Miroslavě Blabolilové za pracovní
nasazení a podporu.
Blíží se čas Vánoc a Nový rok.
Přeji vám všem hodně času na prožití příjemných chvil, čas na své přátele, blízké, čas na zvířecí kamarády,
čas na hezké procházky, čas na pěknou knížku, zkrátka čas na pohodu.
Jiřina Klímová Krausová
vedoucí Místní veřejné knihovny
v Praze-Suchdole

„Tak byste měl, pane Čapek,
do těch vánočních novin
napsat, aby děti netahaly
nás kočky za ocas a nás psy
za ouška...“
a taky, aby lidé poslední dny
v roce netropili tak náramný
rámus, protože toho se my,
kočičky i pejsci, tuze bojíme.
Kresba a citát – Josef Čapek

18

SUCHDOLSKÉ

Městská část Praha-Suchdol děkuje, že při oslavách
jste ohleduplní k psům, kočkám a svým sousedům.

LISTY

4/2018

suchdolští hasi či

Hasičský odstavec
Už třetí den chodí manžel nervózně
okolo okna naší kuchyně. Je odtud
totiž parádní výhled přes Tiché údolí
na Holý vrch, kde už třetí den jasným
plamenem hoří obrovský stoh. Jenže
Středočeský kraj není Praha, a proto
našim hasičům nezbývá, než řádění
živlu sledovat zpovzdálí.
Když vezmu v potaz fakt, že manžel skáče do zásahového obleku
v okamžiku, kdy někdo třeba jen víc
zatopí v kamnech, je pak pro něj pohled na ukázkově hořící stoh vyloženě utrpením. Jak ale všichni hasiči
ví, hořící stoh se ze zásady ve většině případech nehasí, ten se zkrátka
nechá vyhořet. A ke kterému zásahu
nakonec naši hasiči vyjížděli?
Například k požáru odpadu nad
železniční tratí. Dvakrát byli zavoláni
k odstranění padlého stromu a v rámci své stáže na HZS Petřiny vyjeli k požáru automobilu na Letišti Václava
Havla. Účastnili se i příjemných akcí,
například již tradičních Alšovin nebo
promítání letního kina na Komunitní zahradě. Určitě stojí za zmínku hašení velkého požáru haly v Kolbenově ulici, kde s plameny bojovalo šest
profesionálních a deset dobrovolných
jednotek, tedy asi 80 hasičů. Na závěr musím zmínit ještě velký úspěch
našich mladých hasičů, kteří v rámci
Memoriálu Marty Habadové v závodu
na 60 metrů s překážkami v jednotlivcích vybojovali 35. místo z 230 závodníků. Je to neuvěřitelné, ale mladí hasiči nám na Suchdol přivezli i kov
nejcennější, a to ze závodu Juniorského železného hasiče v Libiši.
Pavla Bradáčová

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol Vás zve na tradiční

128. Hasičský ples
sobota 19. ledna 2019 od 20 hodin – hotel Galaxie
K tanci a poslechu hraje skupina FOBOS
Společenský oděv žádoucí! Těšíme se na Vaši účast!
www.praha-suchdol.cz
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Strašidelná škola

Už čtvrtý ročník akce Strašidelná škola se konal 5. a 7. 11 v naší Základní
škole Mikoláše Alše od 18 do 20 hodin. 5. 11. se otevřela pro ty nejmladší (předškoláci, prvňáci a druháci)
a 7. 11. pro ty starší (třeťáci, čtvrťáci a páťáci). Naše strašidla po roce
zase vyšla ze školních temných stínů a opět oprášila své kožichy. Trasy
se ubíraly těmi nejtemnějšími uličkami a zákoutími, které se ve škole nachází. Tento rok se zde objevili klauni,
zombie, různé postavy z hororů, du-

chové, kostlivci aj. Některá strašidla
se každoročně obměňují, avšak nejhrozivější a nejstrašidelnější strašidla zůstávají stejná. A každým rokem
strašidýlka a strašidla přibývají.
A co je to vlastně strašidlo? Strašidlo, strašák či bubák je nadpřirozená bytost, jejíž zmiňování či vypravování má vyvolat strach, především
u dětí. Typická byla „pedagogická“
funkce strašidel, například polednice měla trestat děti, které zválely
obilí, a klekánice zase ty, které se ne-

vrátily do soumraku domů. Podobně
jsou děti strašeny čertem. Jako strašidla jsou také běžně označovány přízraky či duchové zemřelých, ale i jiné
bytosti z mýtů a pověstí, jako upíři,
vodníci, skřítci a další. Strašení dětí
je dnes jako výchovný prostředek odmítáno, což je docela škoda, protože
si to některé děti zaslouží. Od toho
je tu aspoň jednou ročně naše Strašidelná škola. Rodiče a děti, bojte se!
Charlotte Hendrychová, 9. B

Klub mladého diváka
Klub mladého diváka funguje v naší škole od školního roku 2016/2017.
Chodíme společně s paní učitelkou
Benešovou do divadel na různá představení, v loňském roce jsme byli např.
na představení Želary nebo na představení o J. Werichovi a J. Voskovcovi. První představení v tomto školním
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roce se v rámci Klubu mladého diváka koná 23. 11. Jedná se o Manon
Lescaut v Národním divadle.
Klub mladého diváka je jediná instituce v České republice, která nabízí žákům 2. stupně základních
škol a studentům středních škol divadelní představení v různých pražSUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2018

ských divadlech. Pokud se škola
do tohoto programu zapojí, pak členové klubu mají vstupenky na čtyři
atraktivní představení ročně za velmi výhodné ceny.
Martin Vávra, František Klouda,
Jiří Veselý, 9.B

ze suchdolských škol

Oslavy 100. narozenin
naší republiky ve škole
100. výročí založení naší republiky se táhne jako
červená nit několika našimi podzimními aktivitami. V proskleném spojovacím tunelu se nachází
tematická výtvarná výstava žáků 1. stupně. Historie Československé republiky je tu nápaditě ztvárněna, ať už se zadíváte
na portréty všech jejích
prezidentů, náš národní strom, architekturu či
výtvarně pojatou československou hymnu. Středa 21. 11. je ve znamení koncertu školních sborů MIKEŠ, Růžové brýle a hudebního kvartetu
Kocour v notách. Koncert
se rovněž koná na počest
100. výročí založení Československa. Určitě vás
zaujmou slohové práce žáků 2.A nazvané Životabáseň stoleté dámy. A v neposlední řadě byl tomuto významnému výročí
věnován i celoškolní projekt Na hodinu učitelem.
Jako obvykle starší žáci vyučovali žáky mladší.
Jak se tento projekt povedl, si můžete přečíst z pohledu Adama v roli učitele
a Dory v roli žákyně:
V úterý 16. 10. se žáci zapsali na téma, které je zaujalo, například Chemické pokusy nebo Skauting. Všechna témata
byla zaměřena na vznik Československa. Zapisovali se pouze žáci 5.–9. tříd. A jak to celé probíhalo? Zapsaní žáci museli splnit zadání příslušného vyučujícího. Ve středu 24. 10.
se dostavili ke svým projektovým skupinám a začali pracovat. Všichni se snažili, aby se to mladším dětem líbilo a také
se děti něco dozvěděly. Já jsem byl u paní učitelky Radové,
kde jsme prováděli pokus a zároveň měli děti učit o různých
věcech, které vynalezli čeští vědci a vynálezci. A když jsme
vše připravili, byl tady další den, tedy 25. 10. Děti přišly hned
ráno, a tak jsme se do toho pustili. Na konci druhé hodiny už
projekt končil a nás čekalo normální vyučování. Moc se těším na příští rok.
Adam Krupka, Školní média

Ve čtvrtek 25. 10. jsme šli na projekt
Na hodinu učitelem. Přešli jsme do jiné třídy a tam nám děti z pátých tříd
povídali různých českých vynálezech
– o silonu, o čočkách do očí, o remosce, o umělých hlasivkách a tak dále.
Dostali jsme křížovky. Druhou hodinu jsme si zkoušeli vytvořit ohňostroj
z pomeranče. Byla to legrace a vážně to šlo. Dále nám paní učitelka říkala o oku. Dozvěděli jsme se, v jaké ZOO
žije tygr bílý. Nakonec jsme jim poděkovali. Moc nás to bavilo a určitě jsme
se dozvěděli něco nového.
Dora Hermína Lišková, Školní média

www.praha-suchdol.cz
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Chodím, tedy jsem
Dovolil jsem si pro nadpis lehce obměnit slavné Descartovo „myslím,
tedy jsem“, protože vedle myšlení
i pohyb patří k podstatě lidské existence a utváří naši osobnost. Kdykoliv usedám do auta, tak mi mimoděk
hlavou prolétne myšlenka, že auto je
dobrý sluha, ale zlý pán. Auto vlastním i používám, ale snažím se krotit
jízdu jím jen na nezbytné minimum.
Přesto mě tento výdobytek a symbol moderní společnosti a její materiální prosperity nutí klást si některé otázky. Nebojte nebudu nikoho
umravňovat, nejsem zrovna morální arbitrem druhých, spíš se na jízdu autem chci podívat z pedagogicko-výchovného hlediska.
Žiji na Suchdole od svého narození, řadím se tedy již mezi pamětníky,
a ti většinou žehrají, jak to dříve bývalo lepší. Pravdou je, že naše suchdolské ulice bývaly krásně prázdné,
kde jsme se jako kluci mohli bezstarostně prohánět na kole. Dnes našimi ulice lze jen těžko procházet, aniž
by člověk nemusel kličkovat mezi
desítkami zaparkovaných aut. Přestože jsme převážně vilová čtvrť, kdy
téměř každý majitel rodinného domu má svoji garáž na pozemku, tak
množství aut dávno přeteklo na ulici. Logicky se nám na naše malé zahrádky již autíčka nevejdou, tak jimi
zaplevelujeme veřejný prostor našich ulic. Ani nás nenapadne si vybetonovat zbytek zahrádky a všechna

auta si tam zaparkovat. Tím se však
ulice nejenže stávají neprůchozí, ale
také velmi škaredé. Vím, že jsem
teď v roli Don Quijota a marně útočím na větrné mlýny naší civilizační zhýčkanosti. Přesto si pokaždé,
když usedám do auta, musím položit otázku, zda nejedu zbytečně. Zda
mám právo zahustit provoz na vozovce, obtěžovat chodce smradem
a hlukem, zkrátka zda nemohu dojít pěšky či dojet veřejnou dopravou?
Ale vrátím se ke své pedagogické
profesi, abych se na auto podíval jako na prvek výchovy našich ratolestí. Přestože je mi již půl století, tak
si ze svého útlého dětství pamatuji slova mé maminky, které mi často opakovala: „Po Suchdole se chodí
pěšky.“ Měl jsem ta slova tak hluboko pod kůží, že mě ani nenapadlo
jet z Budovce dvě zastávky autobusem do školy. Moji rodiče auto použili jen na cestu mimo Prahu. Jet autem po Suchdole nikoho z nás ani
nenapadlo. Auto je malý prostor,
takový mikrokosmos, kde naše děti dostávají důležité životní lekce.
Z jejich hodné a usměvavé maminky se najednou na dálnici stává dračice, která má potřebu se řítit stopadesátikilometrovou rychlostí, aby
stihla víkend u babičky, a u toho občas vypustí podivná slova na adresu
těch pomalejších. Slova, která si dítě okamžitě pečlivě vštípí do paměti,
protože jsou tak nová a tajuplně pe-

prná. Kde jinde můžete vidět svého
milovaného a hodného tatínka divoce gestikulovat a dělat pohyby rukama, za které dítě dostává pohlavek.
A po víkendové cestě autem na mě
v pondělí ráno krásná usměvavá
holčička vyhrkne větu. „Já se zabiju“. Pedagog se vyděsí, kde se vzala ta destruktivní sebezničující slova
v ústech této nevinné plavovlásky
a začne zvažovat, zda v rodině nedochází k hluboké krizi, zda nemá
zalarmovat psychologa. Jen do té
chvíle, než ona roztomilá holčička
s nevinným úsměvem řekne: „To říkal tatínek v autě.“ Autem jsme
se naučili jezdit na nákup, k holiči,
do školky a školy, na kroužky. Vozíme děti, abychom stihli sport. Jak
krásný protimluv. Pak se stane, že
tatínek nepustí holčičku na výlet,
kde se má ujít deset kilometrů, protože se bojí, že by to neušla, jelikož
sám ujde jen cestu z domu k autu.
Vím, že je těžké plavat proti proudu, ale jak říká klasik, po proudu plavou jen mrtvé ryby. Myslím, že je čas
začít opět chodit po Suchdole pěšky.
Zkrátka zde platí to nejpodstatnější
z pedagogiky, že příklady táhnou. Naše slova padnou tak z deseti procent
na úrodnou půdu, ale naše jednání
z devadesáti procent. Tedy platí – nejvíc vychováme, když nevychováváme!
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

DŮM DĚ TÍ A ML ÁDE ŽE SUCHDOL
hledá kolegy na pozice:

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU,
který má kladný vztah ke zvířatům a vedl by zájmové kroužky Chovatel,
Akva-tera atd. Zároveň by se o svěřená zvířata staral.

VŠESTRANNÝ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU.
Preferujeme znalost anglického jazyka (vedení zájmového kroužku děti
i dospělí), hudební dovednosti (klavír, kytara).

ÚDRŽBA OBJEKTU A ZAHRADY
Bližší informace: Daniela Krausová, tel. 220 921 776,
e-mail: daniela.krausova@ddmsuchdol.cz.
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol,
Rohová 540/4, 165 00 Praha 620 www.ddmsuchdol.cz
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Rok 2018 končí.Nezapoměňte
Pomalu končí rok 2018 a brzy začnou
mnozí z nás bilancovat. Pro českou
zemi, která leží se středu Evropy a je
tedy mostem mezi východem a západem, jsou osmičkové roky z hlediska naší historie osudové – rok 1918
vznik samostatného československého státu, rok 1938 mnichovská zrada, rok 1948 komunistický puč, rok
1968 „bratrská pomoc spřátelených
armád“.
Položená osmička může značit vesmírné nekonečno, ale i pouta. Je symbolem rovnováhy, smíření, harmonie,
ale i touhy po moci, manipulace a panovačnosti. Osmička odkrývá naše stíny, naše slabé stránky, a tím nám dává příležitost k vyrovnání se s nimi
a nastolení vnitřní harmonie. V roce
2018 jsme měli velkou příležitost vylepšit naše vzájemné vztahy, jak vztahy mezi rodiči a dětmi, tak i směrem
k našemu státu, k hrdému češství,
k naší minulosti. Z vlastní rodičovské
zkušenosti i z pedagogické praxe vím,
jak je nesmírně důležité, aby vztahy
mezi rodiči a dětmi byly v rovnováze.
Abychom dali našim dětem prostor

k sebevyjádření, věnovali jim dostatek svého času a pozornosti, ale také
a především stanovili řád a pravidla,
která budou dodržovat.
To, co platí pro náš osobní život,
však platí i pro život veřejný. Jakpak si v tomto roce vedli naši vrcholní představitelé, političtí reprezentanti našeho státu? Jakou skrytou
tvář nám ukázali? Byla to schopnost
kvalitně, spravedlivě, s odvahou řídit a spravovat naši zemi? Reprezentovali nás navenek s vrozenou vznešeností a pokorou? Nebo jsme spíše
byli svědky jejich bezohlednosti, útočnosti, touhy po moci a majetku, sebestřednosti a pomstychtivosti? Odpověď nechám na vás.

Rok 2019 začíná. Snažme se.
Čeká nás rok 2019. Devítka je symbolem lidskosti, pochopení, moudrosti, altruismu, universální lásky a dokončení. Obsahuje atributy
všech předchozích čísel, proto je číslem velkých možností a schopností.
Přeji nám všem, a vrcholným politikům obzvlášť, aby se nám v roce
příštím podařilo napravit to, co jsme
pokazili, a abychom ve svém každodenním životě využili a naplnili poselství, energii a potenciál, které nám
rok 2019 nabízí.
Mnoho štěstí!
Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům

Tříkrálová sbírka 2019

OD PÁTKU 4. LEDNA DO NEDĚLE 13. LEDNA 2019
Vážení občané Suchdola,
Tříkrálová sbírka se bude konat od pátku 4. do neděle 13. ledna 2019.
Letos v lednu vybraly skupinky koledníků v Suchdole a Sedlci 15 375 Kč. Z toho 65 %, tj. 10 060 Kč jsme
mohli použít v Suchdole. Za 9 994 Kč byla zakoupena
myčka nádobí pro osoby s mentálním postižením, které mají společnou kuchyň ve vilce v Suchdole. Stará
myčka jim již dosloužila. Dalších 35 % sbírky se stalo
příspěvkem na záměry Charity: pro českou nemocnici v Ugandě, azylový dům pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem a komunitní centrum pro seniory

www.trikralovasbirka.cz

ve Vlašimi. Charita ČR děkuje za vaši podporu a prosí
vás, abyste pomáhali i nadále.
Tříkrálová sbírka je největší každoroční charitní dílo v naší zemi. Nejde v ní jen o peníze, i když výtěžek
sbírky už poslední dva roky převýšil 100 milionů korun. Jde možná ještě více o radost ze setkání: koledníků mezi sebou ve spolupráci na dobrém díle a koledníků s lidmi, které navštíví nebo potkají.
Výtěžek příští sbírky bude opět použit výhradně
na humanitární pomoc.
Těšíme se na setkání s vámi.
Krásné, požehnané Vánoce!
Marie Ryantová

www.praha-suchdol.cz
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Druhý suchdolský
(před)adventní trh

2. suchdolský (před)adventní trh, který se letos konal na radnici 23. listopadu, byl mimořádně vydařený. U stánků
neziskových organizací bylo stále plno
lidí nakupujících krásné adventní, či už
vánoční dárky. Děti si mezitím vyrobily
nejrůznější drobnosti v několika dílničkách. K dobré náladě přispělo i hudební vystoupení a ukázka hiphopu dětí
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z DDM. Dvacet tři dětí z prvních tříd
se radovalo z pěkných odměn za jejich
obrázky ve výtvarné soutěži. Komu vyhládlo při nakupování a programu, nasytil se z lákavé nabídky sladkého i slaného domácího občerstvení. A kdo
letos nemohl na trh přijít, může přijít
za rok, protože všichni zúčastnění si
na závěr slíbili: „Za rok znovu...“.
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Závěrem nám dovolte poděkovat
MČ za umožnění konat akci v budově
radnice, pizze VITO a drogerii U hrocha za odměny do výtvarné soutěže.
pořadatelé:
neziskový spolek LOVI, z.s.,
Místní veřejná knihovna
Praha-Suchdol

mohlo by Vás zajímat

Novinky v Rybičce
Mateřský klub Rybička se po letních
prázdninách znovu rozběhl v pondělí
10. září 2018. Ve velké zasedací místnosti suchdolské radnice se sešly
známé i nové rodiny s malými dětmi
na Dni otevřených dveří. Společně
jsme si zazpívali, dětem jsme zahráli divadlo O neposlušných kůzlátkách
a při výtvarných činnostech jsme si
vyrobili upomínku na první den začínající 12. sezóny Rybičky.
Co nový školní rok v Rybičce přinese? 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 se suchdolským
Horizontem. Rozšíříme sociální
službu mateřského klubu. Rybička
se více zapojí do komunitního dění
na Suchdole.
Kalendář akcí Rybičky se plní
od druhého zářijového týdne. V pátek 14. září jsme jeli s několika maminkami a jejich dětmi na výlet přívozem, tam a zpátky přes Vltavu.
Byl to zážitek pro dětičky, které jely
lodí poprvé v životě! Další akcí z cyklu Zážitkové pátky byla společná
návštěva Národního zemědělského muzea v Praze na Letné 21. září 2018. Muzeum je plné překvape-

ní a pro městské děti nezvyklých
věcí. Na střeše muzea jsou zahrady, odkud je úžasný výhled na celé
město. Na selském dvorku za muzeem chovají domácí zvířata. Oblíbená
je expozice Gastronomie i výstava
traktorů, kde si mohou děti zajezdit na malých šlapacích traktůrcích.
Rybička uspořádala podzimní bazárek (ne)potřebných věcí – ve čtvrtek
18. října v Alšově kabinetu na radnici připravilo osmnáct prodejců své
stánky pro skoro padesát nakupujících. Příjemnou atmosféru bazárku podpořilo i maminkami z Rybičky

připravené občerstvení. Pravidelný program dopoledních kroužků
v Rybičce doplnily i další akce – výtvarná dílna Scrapbooking 12. října
a Montessori hrátky 19. října.
Jsme rádi, že pravidelné i jednorázové aktivity Rybičky mají své příznivce. O všech akcích budeme i nadále informovat veřejnost na našem
blogu a na stránkách Suchdolské
mozaiky.
Za tým mateřského klubu Rybička
se na všechny návštěvníky těší

www.praha-suchdol.cz
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koordinátorka Jitka Michalcová.

co se d ělo

Na podzim jsme s dětmi z mateřské školy Gagarinova vysázeli 1000 cibulí tulipánů na Brandejsově náměstí podél Kamýcké ulice.
U základní školy před vstupem
do původní budovy se do výsadby zapojili žáci z družiny s paní učitelkou Pivoňkovou a podél
chodníku vysázeli přes 1000 cibulek narcisů různých barev.
Už nyní se těšíme, jak to vše
na jaře vykvete a jak budeme mít
krásný pocit, že jsme udělali zase
Suchdol trochu krásnější.

Do hotelu Galaxie byli ve čtvrtek 15. listopadu
již tradičně pozváni na slavnostní oběd letošní
jubilanti. Jubilanty jsou ti, kdo letos slaví 70, 75,
80, 85, 90 a více. Takových spoluobčanů máme
na Suchdole 260. Přejeme všem hodně zdraví
a spokojenosti.
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inzerce

Ploché fȤtȾkniȝy
– novȞȽƇa v "R!

NezȖpȾmeƙǔȚ ȣa
fotȤkaleȣdáǃ
2019!

Krásné vzory
Objednáte on-line
za 10 min.

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

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

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

M. Buldra – autodílna

Uzávěrka inzerce
do dalšího čísla:

28. 1. 2019

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

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484
www.praha-suchdol.cz
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inzerce

V Ý uka dětí zážitkem a hrou

Získejte pro své děti ten nejhodnotnější základ do života.
Nabízíme Vašim dětem 1–6
1 6 let unikátní výchovně vzdělávací program ve dvou třídách.

SMART BAMBINO
program pro rozvoj
dětského myšlení

MATES

MENSA NTC LEARNING

polytechnická výuka
certiﬁkovaná školka

certiﬁkovaná školka

Zážitek jako cesta k účinnějšímu vzdělávání dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitků, rozvoj myšlení.

ZÁPISY DO JESLÍ A ŠKOLKY probíhají v průběhu celého roku.
DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol | +420 731 218 267 | www.skolkamladatka.cz

ZÁMEČNICTVÍ
ZDENĚK PLEŠNER ml.
 zabezpečení bytů a domů  přístupový systém na čip
 montáž dveřního a okenního kování
 systém generálního klíče  zakázková výroba
 výroba mosazného kování  oprava starých zámků
 výroba tvarových klíčů  soustružnické práce
 kovovýroba  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

HOROMĚŘICE

VEŠKERÉ SLUŽBY
PRO ÚPRAVU
SRSTI MALÝCH
A STŘEDNÍCH
PLEMEN

• STŘÍHÁNÍ • TRIMOVÁNÍ • KOUPEL • ROZČESÁVÁNÍ
e-mail: janafaldusova@seznam.cz
Lysolajská 893,
www.salonpropsybaruska.cz
Horoměřice

ROZVOZ
ČESKÝCH JÍDEL
A PIZZY

220 920 772
Rozvážíme celý týden
Ke každému jídlu stírací los ZDARMA
11:00–22:00 hodin
Objednávky na rozvoz přijímáme do 21:30 hodin
V Údolí 40/11, Praha-Suchdol

Každý den nová nabídka poledního menu
Prodáváme pizzu o rozměrech 32 cm a 40 cm
Přehled nabídek najdete na internetových stránkách:

www.tradicni-sklipek.cz

tel.: 605 257 342 – Faldusová
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