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SUCHDOL V MINULOSTI 

 

Vážení spoluobčané,  
23. listopadu proběhlo ustavující zasedání a v půlce prosince se pak uskutečnilo první 

řádné zasedání našeho zastupitelstva, kde byla dokončena volba rady městské části 
ve složení: Petr Hejl, starosta; Petr Hořejš, zástupce starosty; Zlata Kohoutová, radní; 
Antonín Ptáček, radní;  Věra Štěpánková, zástupkyně starosty. 

Rada je tedy složena ze zástupců dvou volebních stran (SOS a ODS). Společně 
s dalšími členy zastupitelstva, kteří byli zvoleni za KDU-ČSL, Sociální demokracii, Ev-
ropské demokraty a KSČM, máme předsevzetí svým konáním plnit společné cíle našich 
volebních programů tak, aby se lidem v naší obci žilo lépe. 

Mezi hlavní cíle, které před námi v nejbližší budoucnosti leží, patří: 
 zavedení nového školního vzdělávacího programu do našich škol, který by měl za-

traktivnit výuku, posílit výuku cizích jazyků, zpřístupnit a otevřít školu rodičům 
a další veřejnosti 

 k začátku nového školního roku 2007 bychom chtěli stavebními úpravami v mateřské 
škole Gagarinova zvětšit její kapacitu o 15 až 25 dětí 

 další zásadní dlouhodobou prioritou je dobudování kanalizací a následně komunikací. 
Přestože investiční náročnost na tyto akce je přes 550 miliónu Kč, zastupitelstvo 
hl.m. při schvalování rozpočtu na rok 2007 koncem minulého roku nepřidělilo na vý-
stavbu infrastruktury na našem území ani korunu! V současné době vedeme jednání 
s  hlavním městem o přidělení prostředků ve výši zhruba 10,5 miliónu Kč  na řešení 
havarijních stavů a na dokončení v minulosti nedodělaných staveb. Jedná se o rekon-
strukci kanalizace v ulici Vysokoškolské, vybudování dešťové splaškové kanalizace 
mezi ulicemi Starosuchdolskou a V údolí a napojení přilehlých nemovitostí do kana-
lizačního řadu v ulici Gagarinova. 

 dlouhodobým projektem je obnovení Brandejsova statku ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou, kde by se v budoucnu měly odehrávat společensko-kulturní 
a vzdělávací akce 

 budeme podporovat suchdolský společenský a spolkový život  
 povedeme úřad městské části k tomu, aby komunikoval přívětivě nejen při osobním 

jednání, ale aby také uměl  efektivně využívat moderní informační technologie 
(email, webové stránky, textové zprávy apod.) 

 dle finančních možností budeme opravovat komunikace a udržovat veřejnou zeleň. 
Počátkem března se dozvíme, zdali nám byl přidělen hlavním městem některý z gran-
tů na vybudování skateparku a streetbalového hřiště s umělým povrchem na Výhled-
ském náměstí či u ulice Kosova 

 v blízkosti udržovaných zelených ploch a hřišť budou postupně instalovány 
„psí pytlíky“ 

 ve spolupráci s projektem POTEX připravujeme zahájení sběru textilií 
 pokusíme se na území městské části zavést sběr tříděného bioodpadu, který 

by se odvážel do kompostáren 
Rádi bychom zlepšili naši vzájemnou komunikaci. V dohledné době bychom měli 

spustit "nové" webové stránky. Uvažujeme  o zavedení bezplatného internetu pro přístup 
občanů k úřadům a k e-mailové poště. Prosíme Vás na tomto místě o zaslání či předání 
nápadů, podnětů a připomínek. Pokud to bude v našich silách a možnostech, rádi vyho-
víme nebo se budeme snažit  problém vyřešit.                                                      Rada MČ 

 

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2007 
Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol schválilo na svém druhém zasedání 

1. února 2007 rozpočet  na rok 2007 s příjmy a výdaji ve výši 20,8 mil. Kč.  
Hlavní příjem tvoří dotace z rozpočtu hlavního města ve výši 12,6 mil. Kč. Tato do-

tace se skládá z části odvozené z počtu obyvatel (960 Kč/obyvatele), z rozlohy městské 
části (0.20 Kč/m2), z počtu žáků škol (5339 Kč/žáka), z plochy komunikací (5.50 Kč/m2), 
z plochy zeleně (5.55 Kč/m2) a z příspěvku na jednotku hasičů (738 tisíc Kč). 

 



Dále městská část obdržela dotaci ze státního rozpočtu 
ve výši 748 tisíc Kč, která se skládá z dotace 1.320 Kč na  
žáka a ve výši 85 tisíc na výkon státní správy našeho úřadu. 

Dalším příjmem jsou tzv. daňové příjmy. Největší polož-
kou je daň z nemovitosti ve výši 1,6 mil. Kč, dále poplatky 
a příjmy související s ubytovacími službami ve výši 500 tisíc 
Kč. Dalším položkou na příjmové straně je zapojení 3 mil. Kč 
z fondů městské části, které se plní např. prodejem nemovitos-
tí nebo pozemků. 

Výdaje městské části se skládají z příspěvků školám: ma-
teřská škola Gagarinova obdržela 510 tisíc Kč, mateřská škola 
K Roztokům 355 tisíc Kč  a základní škola M. Alše 2 595 tisíc 
Kč. Částka přidělená škole neodpovídá celkové roční potřebě. 
Rada a zastupitelstvo městské části musí hledat další zdroje na 
financování provozu a rozvoje školy. Pro potřeby rozvoje 
všech tří škol bylo uvolněno v rozpočtu 300 tisíc Kč, které 
budou přiděleny na základě předložených grantů. 

Na opravu komunikací a chodníků je v rozpočtu vyčleně-
no 1,1 mil. Kč. Na provoz knihovny, kde si můžete kromě 
vypůjčení knížek sednout k počítačům připojeným na internet, 
je uvolněno 470 tisíc Kč. Na podporu spolkové a společenské 
činnosti je v rozpočtu připraveno 75 tisíc Kč.  

Na likvidaci černých skládek, úklid veřejného prostranství  

a svozu odpadu kontejnery, které jsou nad rámec služeb hraze-
ných z prostředků HLMP, a na vyvážení odpadkových košů je 
určeno 200 tisíc Kč. Na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, tj. 
na sekání travnatých ploch, prořezávku stromů, hrabání listí, 
výsadbu a sadovnické úpravy je určeno 850 tisíc, z toho 230 tisíc 
na úpravu dětského hřiště V údolí a další.  

Zastupitelstvo rozhodlo vyčlenit v rozpočtu 370 tisíc Kč 
na podporu činnosti v sociální oblasti pro občany městské části. 

Ze 440 tisíc Kč určených na činnost jednotky suchdolských 
hasičů budou hrazena nová vrata u zbrojnice.  

Mezi dalšími výdaji je 1,2 mil. Kč určeno pro činnost zastu-
pitelských orgánů včetně platu starosty a téměř 7 mil. Kč 
na platy zaměstnanců Úřadu městské části včetně knihovny. 
Na opravy a udržování majetku městské části je uvolněno 
950 tisíc Kč, z čehož bude provedena výměna oken v mateřské 
škole K Roztokům a provedena oprava statiky v nové budově 
základní školy. 

Mezi investiční výdaje v celkové výši 1.25 mil. Kč je zahrnu-
to 500 tisíc na vybudování nového oddělení pro 15 až 25 dětí 
v mateřské škole Gagarinova, 450 tisíc na projektovou doku-
mentaci výstavby dalšího pavilonu pro 50 dětí v mateřské škole 
Gagarinova a 200 tisíc Kč na rekonstrukci tříd fyziky a chemie 
v základní škole.                                                           Ing. P.Hejl 

 
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na svém zasedání dne 
23.11 2006 kromě jiného: 
 stanovilo počet zástupců starosty MČ Praha – Suchdol 

na dva 
 zvolilo starostou MČ Praha – Suchdol Ing. Petra Hejla 
 zástupkyní starosty zvolilo Ing. Věru Štěpánkovou a zá-

stupcem starosty Ing. Petra Hořejše 
 zvolilo členkou rady JUDr. Zlatu Kohoutovou 
 zvolilo předsedkyní kontrolního výboru Ing. Evu Stolařo-

vou a předsedou finančního výboru Ing. Pavla Jirana 
 schválilo starostu MČ Praha – Suchdol Ing. Petra Hejla 

uvolněným členem zastupitelstva a schválilo výši měsíč-
ních odměn neuvolněným zastupitelům 

Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na svém 1.zasedání 
dne 14.12 2006 kromě jiného: 
 schválilo novely jednacího a volebního řádu  
 zvolilo členem rady pany Antonína Ptáčka 
 zvolilo členy kontrolního výboru: pana Miroslava Jurečku, 

Ing. Janu Fafejtovou, pana Luďka Pytlíčka, pana Václava 
Špilara, Ing. Ondřeje Imlaufa, Mgr. Marka Kreisla a Doc. 
Ing. Pavla Beneše, CSc. 

 zvolilo členy finančního výboru: Zdeňka Olejníka, pana 
Jaroslava Lehoučku, pana Miroslava Šímu, pana Václava 
Čížka a JUDr. Zlatu Kohoutovou 

 schválilo zapojení 600.000,-Kč z vlastních fondů (VHČ) 
a zapojení 500.000,-Kč z fondu rezerv a rozvoje do roz-
počtu roku 2007 

 stanovilo následující priority pro zapojené prostředky: 
služby a opravy v odd. § 6171 (místní správa) 600.000,-
Kč, dotace na podporu činnosti v sociální oblasti pro ob-
čany MČ Praha – Suchdol – 370.000,- Kč, úprava hřiště 
V Údolí – 80.000,- Kč, financování programů na podporu 
vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky a zavádění 
ŠVZP ve školách zřízených MČ – 300.000,- Kč a péče 
o zeleň – 150.000,-Kč  

 schválilo zřízení oprávněného věcného břemene užívání 

části pozemku 2386/2 a části pozemku parc.č. 2398/1, vše 
k.ú. Suchdol. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
za jednorázovou náhradu ve výši 7.300,- Kč ve prospěch Te-
lefónica O2 Czech Republic a.s. za účelem zřízení, uložení, 
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné teleko-
munikační sítě.  

 vzalo na vědomí zápisy z 1. a 2. jednání Rady městské části 
Praha – Suchdol  

Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na svém 2.zasedání dne 
1.2 2007 kromě jiného: 
 schválilo záměr vyhlášení Programu podpory vzdělávání 

v organizacích zřízených městskou částí Praha – Suchdol pro 
rok 2007  

 schválilo po úpravách předložený návrh položkového roz-
počtu MČ Praha-Suchdol na rok 2007 a předložený návrh fi-
nančního plánu zdaňované činnosti na rok 2007 (podrobnější 
informace v samostatném článku) 

 odvolalo pana Ing. Ondřeje Imlaufa z kontrolního výboru 
a zvolilo jej členem finančního výboru 

 schválilo snížení měsíčních odměn neuvolněným zástupcům 
starosty na 5.000,- Kč; výše odměn ostatních neuvolněných 
zastupitelů se nezměnila. Schválilo účinnost  výše měsíčních 
odměn neuvolněných zastupitelů: dnem schválení změny, 
dnem složení slibu zastupitele, dnem zvolení u  starosty, zá-
stupce starosty, radního, předsedy a členů výboru  zastupitel-
stva, dnem jmenování u předsedy a členů komise 

 pověřilo členy zastupitelstva Ing. Evu Stolařovou, Magdale-
nu Turchichovou, JUDr. Zlatu Kohoutovou potvrzováním 
právních úkonů Městské části Praha – Suchdol, jejichž plat-
nost je ze zákona podmíněna předchozím zveřejněním, 
schválením nebo souhlasem (§ 43 zákona č. 131/1999 Sb. 
v platném znění, o hl.m. Praze) 

 schválilo zřízení oprávněného věcného břemene na dobu 
neurčitou užívání části pozemku 2375, 1199/1, 1225/1 
a 2366  vše k.ú. Suchdol ve prospěch Telefónica O2 Czech  
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 Republic a.s. za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemních vedení a zařízení veřejné telekomuni-
kační sítě, které jsou stavbami  pod označením „PH 6, Su-
chdolské zahrady čk. 1322, 1BD, P-063-2-1763“, „Bytový 
dům Suchdol,Terasy II, napojení na JTS, P-043-2-1801“ 
a „PH 6, Kamýcká čk. 1221, 1224, 1BD, P-053-2-1762“ 
za jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedeného věc-
ného břemene ve výši pro stavbu P-063-2-1763  8.040,- 
Kč, pro stavbu P-043-2-1801 12.180,- Kč a pro stavbu P-
053-2-1762 11.360,- Kč 

 vyhlásilo záměr na prodej pozemku parc.č. 1832/6 k.ú. 
Suchdol o výměře 6 m2  za podmínek prodeje:   prodej za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem (7.440,- Kč), před-
nostní prodej panu Ing. Jaroslavu Markovi, vlastníkovi 
sousedního pozemku, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů 
od podpisu smlouvy 

 rozhodlo o vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků 
parc.č. 2292/1 a 2292/14 k.ú. Suchdol s tím, že pozemek  

parc.č. 2292/1 je ve vlastnictví MČ Praha - Suchdol a poze-
mek parc.č. 2292/14 je ve vlastnictví paní Jaroslavy Trnkové, 
a konstatovalo, že duplicitní vlastnictví vzniklo na základě 
nerespektování původních hranic PK parcely 364 při mapo-
vání, jehož platnost byla vyhlášena v roce 1967 

 schválilo zřízení oprávněného věcného břemene užívání části 
pozemku parc.č. 1627/6, 2296/2, 2366, 2385, 2386/1, 
2388/2, 2396, 2402, 2406/1, 2406/3, 2406/5, 2386/2, 
2391,2392, 2398/1, 2414, vše k.ú. Suchdol na dobu neurčitou 
ve prospěch PRE distribuce, a.s. za účelem umístění a provo-
zování kabelového vedení na výše uvedených pozemcích 
s právem volného vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené 
pozemky za účelem zajištění provozu, oprav a údržby kabe-
lového vedení 

 vzalo na vědomí zápisy z 3. až 7. jednání Rady městské části 
Praha – Suchdol  

 

ČLENOVÉ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - SUCHDOL 
Po podzimních komunálních volbách byli na listopadovém ustavujícím zasedání zvoleni čtyři členové Rady, kteří kandidovali  

jako nezávislí za Sdružení občanů Suchdola (SOS). Na prosincovém zasedání pak byl dovolen pátý radní, člen ODS.  
Rada městské části Praha – Suchdol zasedá v následujícím složení, u jednotlivých radních jsou uvedeny oblasti, kterým se v rámci 

městské části věnují. 
 

Ing. Petr Hejl (SOS) 
starosta  
email: p.hejl@praha-suchdol.cz 
 
 investiční politika 
 územní plánování a rozvoj 
 doprava 
 vztah k hl.m. Praze, městským částem, 

obcím a institucím MČ 
 bezpečnost a protipožární ochrana 
 řešení krizových situací 

 
 
 

 
 
Ing. Věra Štěpánková (SOS) 
zástupkyně starosty 
email:  
v.stepankova@praha-suchdol.cz 
 
 školství a vzdělávání 
 kultura, knihovna 
 sociální politika 
 media a komunikace 
 vnitřní správa 

 

 
 
Ing. Petr Hořejš (SOS) 
zástupce starosty 
email: 
p.horejs@praha-suchdol.cz 
 
 hospodaření a finance 
 rozpočet  
 bytová politika 

 

 
 
JUDr. Zlata Kohoutová (SOS) 
radní 
email:  
z.kohoutova@praha-suchdol.cz 
 
 legislativa/smlouvy 
 životní prostředí 
 zeleň a vzhled obce 
 odpadové hospodářství 

 

 
 
Antonín Ptáček (ODS) 
radní 
email: 
a.ptacek@praha-suchdol.cz 
 
 infrastruktura 
 kontrola 
 správa majetku, pozemky 
 památková péče 
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Z JEDNÁNÍ RADY (30.10. 2006 - 29.1.2007) 
Rada MČ Praha – Suchdol projednala na svých zasedá-
ních od 30.10.2006 – 29.1.2007 následující body: 
 V říjnu provedla Rada zhodnocení práce ředitelek obou 

mateřských škol a ředitele ZŠ. Rada ocenila jejich práci 
a schválila všem odměny, které jsou propláceny z fondů 
odměn příslušných škol.  

 Po provedeném průzkumu cen Rada určila pro zhotovení 
zakázky na instalaci značení cyklistických tras na území 
MČ Praha – Suchdol firmu Zemědělská a.s. Kolovek 

 Vzhledem k tomu, že původně určená firma Linhart s.r.o. 
odstoupila od realizace zakázky, Rada určila jako zhotovi-
tele osvětlení hřiště u ZŠ M. Alše firmu Pavel Srp – 
ERIMP. Cena zakázky činí včetně DPH 302.222,- Kč. 

 Na svém prvním zasedání rada stanovila počet a názvy 
komisí (Komise kulturní a sociálně zdravotní, územního 
rozvoje a infrastruktury a bytová) a odvolala pana L. Pyt-
líčka ze Školské rady. Nově jmenovanou členkou je paní 
Ing. Věra Štěpánková 

 Rada vzala na vědomí informace Mgr. Přeučila (Horizont), 
pí. Jurkové (Diakonie a misie CČSH) a předsedkyně kul-
turní a sociálně zdravotní komise pí. Turchichové o stavu 
pečovatelské služby v MČ Praha – Suchdol 

 Rada vzala na vědomí výsledky měření hluku z pozemní 
dopravy – Kamýcká ulice a měření hluku z letecké dopra-
vy a uložila starostovi informovat občany ve zpravodaji 

 Rada vzala na vědomí sdělení paní L. Tuškové, která byla 
vybrána konkursní komisí jako jediná vhodná uchazečka 
na místo ředitelky MŠ Gagarinova. Paní Tušková se 
z osobních důvodů rozhodla na místo ředitelky nenastou-
pit. 

 Rada pověřila paní B. Minárovou funkcí ředitelky pří-
spěvkové organizace MŠ Gagarinova na dobu určitou od 
1.1.2007 do 31.3.2007 

 Rada schválila ukončení smluvního vztahu s Horizontem, 
penzionem pro seniory k 31.12.2006 z důvodu změny 
v principu poskytování pečovatelské služby občanům ze 
zákona o sociálních službách, účinnému k 1.1.2007 

 Rada jmenovala členy svých komisí a stanovila kompeten-
ce radních MČ Praha – Suchdol 

 Rada požádala finanční výbor o projednání návrhu roz-
počtu MČ Praha – Suchdol na rok 2007 

 Rada vzala na vědomí měsíční zprávu Městské policie 
(okrsek Suchdol a Horní Sedlec), dále přehled financování 

cyklotras a informaci o skutečných výměrách provedených 
na komunikacích (U Kruhovky, Ke Stavebninám) 

 Rada vzala na vědomí, že starosta podal jménem MČ odpor 
proti platebnímu rozkazu EKOSPOLU a.s. proti MČ Praha – 
Suchdol  - podnět na změnu územního plánu 

 Rada projednala návrh rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 
2007, který doporučil ke schválení finanční výbor, a vzala jej 
na vědomí. Rada konstatovala, že finanční krytí uvedené 
v rozpočtu pro ZŠ je nedostatečné, a doporučuje zastupitel-
stvu projednat navýšení příspěvku 

 Rada vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/-ky Mateř-
ské školy Gagarinova, uzávěrka přihlášek je 2.3.2007 

 Rada uložila starostovi svolat jednání s ROPIDem a Doprav-
ním podnikem o řešení hluku v ul. Za Sokolovnou (konečná 
autobusu 107) vzhledem k překročení limitů hluku z dopravy 
v učebnách ZŠ 

 Rada projednala návrh zamezení dočasného průjezdu z ulice 
K Horoměřicům do ul. Štěpnice (Lysolaje). Rada uložila sta-
rostovi, aby projednal s ČZU umístění zábrany z panelů 
na pozemek parc.č. 1627/46 k.ú. Suchdol, který je v majetku 
ČZU 

 Rada projednala okolnosti předání vodohospodářského ma-
jetku na území MČ Praha – Suchdol Pražské vodohospodář-
ské společnosti a posoudila možnosti vypovězení smlouvy 
na provozování kanalizace. Jednání se zúčastnil majitel 
1. Vodohospodářské společnosti Ing. Ivanov. Rada schválila 
cenový sloupec stočného na rok 2007, nová cena za odkana-
lizování 1 m3 činí 22,25 Kč včetně DPH 

 Rada projednala zápis z jednání komise územního rozvoje 
(studie bytového domu na pozemku parc. č. 1582 a 1583 k.ú. 
Suchdol, dokumentace pro stavební povolení : komunikace 
na Starém Suchdole, stanovení priorit na budování infra-
struktury v MČ Praha – Suchdol , projednání a převzetí kana-
lizace s PVS 

 Rada projednala programy podpory vzdělávání ve školách 
zřizovaných MČ Praha – Suchdol (poskytování grantů 
na jednotlivé projekty) 

 Rada projednala řešení nových oddělení v MŠ Gagarinova, 
dále projednala kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol 
Gagarinova a K Roztokům 

 Rada uložila starostovi poptat tři nabídky na zhotovení nové 
verze webových stránek MČ Praha – Suchdol 

 

MĚŘENÍ HLUKU NA ÚZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
V říjnu 2006 proběhlo na dvou místech na území městské 

části měření hluku. Měření provedl na základě žádosti měst-
ské části Zdravotní ústav se sídlem v Praze. Na Kamýcké před 
domem č.p.968 - na křižovatce s ulicí Sídlištní - za zastávkou 
MHD směr do města byl měřen hluk od automobilové dopra-
vy a v ulici Nad mohylou u Roztockého háje byl měřen hluk 
od přistávajících letadel.  

Dle vyjádření Hygienické stanice výsledky měření nepro-
kázaly překročení hygienických limitů ze silniční dopravy. 
Měřením byla stanovena ekvivalentní hladina akustického 
tlaku ve venkovním chráněném prostoru pro denní dobu od 
6 do 22 hodin LAeg,16h 66,3 dB . Pro noční dobu od 22 do 
6 hod se pohybuje zjištěná hranice hluku na hranici hygienic-
kých limitů a bylo naměřena. LAeg,16h 59,3 dB.  

Hygienický limit ze silniční dopravy dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. pro denní dobu je LAeq, 16 h. = 70 dB 

a pro noční dobu LAeq, 8 h. = 60 dB. 
Dále Zdravotní ústav se sídlem v Praze provedl měření z le-

teckého provozu ve venkovním chráněném prostoru stavby, ulice 
Nad mohylou. Výsledky měření neprokázaly překročení hygie-
nických limitů. Měřením byla stanovena ekvivalentní hladina 
akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru pro denní 
dobu od 6 do 22 hodin LAeg,16h 48,7 dB . Pro noční dobu od 
22 do 6 hod byla měřením stanovena ekvivalentní hladina akus-
tického tlaku LAeg,16h 43,3 dB. 

Hygienický limit z leteckého provozu dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb.pro denní dobu je LAeq,16 h. = 60 dB a pro 
noční dobu LAeq, 8 h. = 50 dB. 

Protokoly o měření jsou k dispozici v kanceláři starosty nebo 
na webových stránkách Městské části Praha-Suchdol 
(www.praha-suchdol.cz)                                              Ing. P. Hejl 
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ZPRÁVY Z ÚŘADU MČ PRAHA - SUCHDOL 
 

INFORMACE K ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Jak jsme již informovali v minulých číslech Informací, 

od 1.ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, který přináší podstatné změny 
v poskytování sociální péče.  Podle ustanovení § 7 a následu-
jících a podle § 120 uvedeného zákona bude osobám závislým 
na pomoci jiné osoby poskytována sociální dávka, která je 
určena na zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost – tzv. 
příspěvek na péči.  

Tento příspěvek bude bez žádosti náležet osobám, které 
pobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost a dětem, kterým je 
přiznán statut  dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte 
vyžadujícího mimořádnou péči. Současně k 1. lednu 2007 
zaniká nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost  a příspěvek 
při péči o osobu blízkou – tyto dávky budou zcela nahrazeny 
příspěvkem na péči. 

Příspěvek na péči bude dále náležet osobám, které si  po-
dají žádost o příspěvek na péči a jejich žádosti bude ve správ-
ním řízení vyhověno. 

Výše příspěvku na péči se stanoví dle stupně závislosti na 
pomoci jiné osoby: stupeň I – lehká závislost na pomoci jiné 
osoby – 2000,- Kč, stupeň II. - středně těžká závislost na 
pomoci jiné osoby – 4.000,- Kč, stupeň III. – těžká závislost 
na pomoci jiné osoby – 8.000,- Kč (dlouhodobě těžce zdra-
votně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči 9.000,- Kč), 
stupeň IV. - úplná závislost na pomoci jiné osoby – 11.000,- 
Kč.   

Žádosti občanů MČ Praha – Suchdol o příspěvek na 
péči přijímá a vyřizuje Úřad Městské části Praha 6.   For-
muláře žádosti je možno si vyzvednout a prokonzultovat 
na  Odboru sociálních věcí, Oddělení sociální péče a pre-
vence, pracoviště Čs. armády 23,  č. dveří 5, 13, 16 (rozdě-
leno podle abecedy) - přízemí vpravo.  Součástí řízení je pro-
vedení sociálního šetření v místě, kde žadatel žije a posouzení 
zdravotního stavu žadatele. O vzniku nároku na dávku rozho-
dují úřady zpravidla do 90 dnů od podání žádosti. V případě 

kladného rozhodnutí, bude dávka žadateli vyplacena zpětně 
od kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost. 

Nároky pečujících osob, které vyplývají ze systémů důcho-
dového a zdravotního pojištění zůstávají zachovány, pokud bu-
dou pečovat o osobu alespoň ve druhém stupni závislosti na 
pomoci jiné osoby. Potvrzení o tom, že pečují, jim na žádost 
vydá Úřad MČ Praha 6. 

Dovolujeme si upozornit žadatele, že příspěvek na péči slou-
ží výhradně na „nákup“ sociálních služeb, jeho využití bude 
ze strany Úřadu MČ Praha 6 kontrolováno a v souladu s § 20 
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách úřad stanoví zvlášt-
ního příjemce příspěvku, jestliže oprávněná osoba  nevyužívá 
příspěvek k zajištění potřebné pomoci. Tento zvláštní příjemce 
bude používat příspěvek výhradně ve prospěch oprávněné oso-
by. 

V souvislosti s tímto zákonem dochází od 1. ledna 2007 ke 
změně v poskytování pečovatelské služby. Nové žádosti o po-
skytování pečovatelské služby se podávají přímo u jednotlivých 
poskytovatelů, dle vlastního výběru zájemce.  

V MČ Praha – Suchdol je možno se obracet na Horizont, 
domov pro seniory, který i nadále poskytuje sociální služby 
v této oblasti. Podmínky pro poskytování služeb je třeba dohod-
nout přímo s tímto poskytovatelem. 

Spojení na Horizont: adresa: Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – 
Sedlec; telefon: 220921242; e-mail: info@domovhorizont.cz, 
pan Mgr. Jiří Přeučil. Další informace je možno získat také na 
webových stránkách Horizontu: www.domovhorizont.cz. 

Další informace o novém zákonu o sociálních službách mo-
hou občané získat v nově otevřeném Informačním centru 
KONTAKT v budově Magistrátu ve Škodově paláci 
v Jungmanově ulici, které je otevřeno v pondělí a ve čtvrtek 
od 10.00. do 14.00 hod, informační telefonní linka 739 824 749. 
Občané mohou pro získání informací využít také bezplatné in-
formační linky sociální péče ÚMČ Praha 6, tel. 800 105 060. 

Ing. J. Krulíková
 
 

INFORMACE O PROGRAMU  POTEX 
V Internacionální ulici, u křižovatky s Májovou, bude insta-

lován nový sběrný kontejner. Městská část se tak zapojí do pod-
půrného charitativního programu Potex, který se zaměřuje 
na sběr a třídění použitého textilu.  

Kontejnery slouží občanům nejen k likvidaci nepotřebného 
textilu, ale lze do nich odevzdávat i boty, kabelky, hračky, ruč-
níky, povlečení a vše, co se týká podpory charity a zpracovatel-
ných materiálů.  Vše je zpracováváno v profesionální třídírně  
pro potřeby charity - tedy na textilie, které se ještě dají nosit 
a na recyklační materiál. Nositelné textilie jsou darovány smluv-
ním charitativním nadacím (Domov Svaté Rodiny, Diakonie hu-
sitská STROM a Oblastní charita v Havlíčkově Brodě). Deky 
předáváme Útulku pro opuštěná zvířata v Troji. Recyklační ma-
teriál (textilie savé a vlněné a všechny typy přírodních materiálů, 
které se dají průmyslově zpracovat) je po roztřídění prodáván 
firmám zabývajícím se jeho zpracováním a zisk z tohoto prodeje 
je použit ve prospěch Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké 
v Praze 1 na Maltézském náměstí. Patronaci nad celým projek-
tem přebrala paní Zora Jandová. 
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V ROCE 2007 
V roce 2007 budou velko-

objemové kontejnery přistave-
ny vždy ve středu v dopoled-
ních hodinách ve dnech 18.4., 
16.5., 13.6., 8.8., 12.9., 24.10., 
odvezeny budou nejpozději 
následující den. Stanoviště 
zůstávají stejná jako v roce 

2006, t.j. Výhledské nám. x Návazná, Suchdolská x Na Ry-
bářce,  V Údolí x Pod Rybníčkem, K Drsnici x K Roztokům  

R. Gebrtová, referentka OSDŽP 

STROJNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ 
Městská část Praha - Suchdol plánuje v jarních měsících pro-

vedení strojního úklidu komunikací. Před prováděním úklidu 
budou na komunikacích umístěny přenosné dopravní značky 
zákaz zastavení.  

Žádáme všechny řidiče, aby v den uvedený na dopravních 
značkách, neparkovali ve vyznačených úsecích ulic. Současně 
upozorňujeme, že tam, kde vozidla zůstanou stát, nebude 
úklid proveden.  

Termín provádění úklidu bude zveřejněn na úřední desce 
a na webových stránkách MČ Praha – Suchdol (www.praha-
suchdol.cz).                                  R. Gebrtová, referentka OSDŽP 

 

1.1.2008 ZANIKÁ POVOLENÍ K ODBĚRU A VYPOUŠTĚNÍ VOD 
 

Následující informace se netýkají fyzických osob nepod-
nikajících, které jsou: 
 majiteli studní pro individuální potřebu domácnosti (např. 

i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudo-
vána do roku 1955. 

 majiteli studní pro individuální potřebu domácnosti, je-
jichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení 
k odběru obdrželi, popř. mohou doložit jeho vydání. 
KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO 

POVRCHOVOU VODU NEBO KDO DO TĚCHTO VOD 
VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU, MUSÍ MÍT POVOLENÍ  
VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU 

 

UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO: 
 fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady 
či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vo-
dy z domovní čistírny odpadních vod?  

 živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění 
předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, 
penzionů, malých čistíren odpadních vod? 

 zemědělec – odběr vody k zavlažování či napájení zvířat? 
 rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, 

líhní, vodních nádrží?  
 provozovatel veřejného koupaliště – odběr vypouštění 

vody?  

 provozovatel lyžařského areálu – odběr 
vody k  výrobě sněhu vodními děly? 
K takovému nakládání s vodami musíte 

mít platné povolení vodoprávního úřadu. 
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody ne-

využívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud 
je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou 
či kanalizační společností, obcí apod.). 

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo 
do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, 
vystavuje se pokutě, která může činit: 
 u fyzické osoby až 50 000 Kč  
 u právnické nebo fyzické osoby podnikající až 10 000000 Kč  

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení 
k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla 
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. 

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. 
Povolení k odběru podzemní lodyze zdroje určeného pro 

individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou 
nezanikají. 

Více informací a potřebné formuláře naleznete na 
www.zanikpovoleni.cz , bezplatné telefonní lince 800 101 197 
nebo na Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6,  
Čs.armády 23,  Praha 6. 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ 
Majitelé psů, nezapomeňte na zaplacení poplatku za Vaše-

ho psa. 
Splatnost poplatku: do 31.3.2007 a do 31.8.2007 
Poplatek nižší než 600,- Kč zaplatí poplatník 

do 31.3.2007. Pokud je poplatek vyšší než 600,- Kč a je  roz-
dělen na dvě splátky, zaplatí majitel první polovinu poplatku 
do 31.3.2007 a druhou do 31.8.2007. 

Sazba poplatku, stanovená vyhláškou  hl.m. Prahy 
č. 23/2003 Sb. v platném znění, se nezměnila: 

a) bytovky: 
1.500,- Kč za 1 psa, tuto sazbu platí 
i pracující důchodci 
2.250,- Kč za každého dalšího psa té-
hož majitele 
b) rodinné domy: 
300,- Kč za 1 psa, tuto sazbu platí 

i pracující důchodci 
600,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele 

c) důchodci 
200,- Kč je-li držitelem psa poživatel starobního, invalid-

ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu 

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
d) právnické osoby: 

600,- Kč za psa určeného ke hlídání objektů, jehož držitelem je  
právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu 

Úleva z poplatku: pokud nechal majitel psa očipovat na zá-
kladě vyhlášky hl.m.Prahy č. 23/2003 a přihlásil do evidence 
MHMP, má v následujících dvou letech úlevu z poplatku, maxi-
málně však 300,- Kč za rok u jednoho psa 

Sankce: nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné 
výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem 
a může v souladu s vyhláškou zvýšit poplatek až na trojnásobek 

Úhrada poplatku: poplatek lze zaplatit v hotovosti na ÚMČ 
Praha Suchdol v kanceláři č.dv.108 v prvním patře u pí.Šimkové 

Úřední hodiny: 
Pondělí a středa :    8.00 - 11.00 hod    12.15 - 17.30 hod 
nebo na základě telefonické dohody (tel: 220921218, linka 534). 

Poplatek je možno platit na účet, ale nejprve je nutno získat 
v ekonomickém odboru variabilní symbol (tel: 220 921 218, 
linka 534; e-mail:  m.simkova@praha-suchdol.cz ). Číslo účtu, 
na který lze platit poplatek, je 19-2000699359/0800. 

M. Šimková, vedoucí EO
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NEZAPOMEŇTE NA VÝMĚNY PRŮKAZŮ: 
Řidičské průkazy – vystavení, výměna 
Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
a výpisy z evidenční karty řidiče s trvalým pobytem nebo 
přechodným pobytem (cizinci) na území hl. města Prahy vy-
dává  Registr řidičů dopravně správních agend Magistrátu 
hl. m. Prahy. 

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 
(Škodův palác) 
úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 7.00 – 20.00 hod. 

ŘP vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 
 – lhůta pro výměnu – do 31.12.2007  

ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 
 – lhůta pro výměnu – do 31.12.2010 

ŘP vydané od 1.1.2001 do 30.04.2004  
– lhůta pro výměnu – do 31.12.2013 

Občanské průkazy – vystavení, výměna 
pro občany České republiky s trvalým pobytem na území Pra-
hy 6, tj. včetně občanů žijících v Suchdole a Sedlci 

Úřad městské části Praha 6, V.P.Čkalova 18, Praha 6 
Úřední hodiny: pondělí + středa   8.00 – 18.00 hod. 
                          úterý + čtvrtek     8.00 – 12.00 hod. 

OP vydané do 31.12.1998  
– lhůta pro výměnu – do 31.12.2007 

OP vydané do 31.12.2003 – lhůta pro výměnu – do 31.12.2008 
Z. Kučerová, vedoucí OVS 

 

Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 

GRATULACE 
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí tohoto roku 

slaví významné životní jubileum 
Václav Přáda, Jiří Molík, Jana Lišková, Bedřich Šimek, Oluše Sajdlová, Jana Laštov-

ková, Zdeněk Micka, Miloslav Vašíček, Václav Vítek, Libuše Terynková, Věra Kočová, 
Milada Víšková, Václav Pašek, Marie Loskotová, Eva Rývorová, Marie Trčková, Dalibor 
Slavík, Zdeněk Hamza, Libuše Kratochvílová, Václav Martínek, Radovan Papež, Jarmila 
Drahokoupilová, Jiří Pěnkava, Josef Kužel, Lumír Kymr, Olga Urbanová, Josef Sukdo-
lák, Jiřina Prokopová, Věra Gregorová, Žofie Vítoslavská, Jana Kuřátková, Olga 
Slavíková, Anděla Burdová, Blažena Deylová, Jiřina Pišingrová 
 

 

DĚKUJEME 
Městská část Praha - 

Suchdol děkuje členům Sboru 
dobrovolných hasičů v Such-

dole, kteří v lednu ochotně 
pomáhali odstraňovat následky 

vichřic v rámci celopražské pohotovosti 
a to nejen suchdolským občanům, ale  
i obyvatelům jiných částí Prahy. 

BLAHOPŘEJEME 
Městská část blahopřeje před-

loňské absolventce naší základní 
školy, Lauře Hájkové, která 
v rámci ankety o nejlepší auto-
mobilové závodníky České re-
publiky ZLATÝ VOLANT 2006 
získala Cenu Elišky Junkové pro 
nejlepší ženu – závodnici. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL   
Vydávání žádostí o zařazení dítěte 

k docházce do obou suchdolských mateř-
ských škol proběhne ve dnech 3 a 4. dub-
na 2007 mezi  14.30 a 17.00 hod. Žádosti 
se budou odevzdávat 17. a 18. 4. od 14.30 
do 17.00 hod. Rodiče mohou podat žádost 
jen do jedné mateřské školy.  

 
KNIHOVNA  NA POČÁTKU ROKU 2007 

Počátkem roku jsme navázaly 
na dřívější úspěšnou spolupráci se Základní 
školou Mikoláše Alše. Po dohodě s paní 
učitelkou Tomášovou jsme již podruhé 

uspořádaly besedu pro prvňáčky, tentokrát o ilustrátorech 
knížek pro děti. Povídaly jsme si o našich nejznámějších malí-
řích, kteří se věnovali právě této oblasti - o Jiřím Trnkovi, 
Josefu Ladovi, Josefu Čapkovi, Zdeňkovi Smetanovi, Heleně 
Zmatlíkové, Adolfu Bornovi, Radku Pilařovi či Miloslavu 
Jágrovi. Prohlédly jsme si s dětmi řadu ilustrovaných knížek 
a daly jsme jim možnost, aby nám pověděly, které z nich mají 
ve své knihovně a jestli se vůbec někdy podívaly, kdo v jejich 
knize namaloval obrázky. Beseda se vydařila a někteří prv-
ňáčci se přihlásili do našeho Klubka malých čtenářů. 

Pro děti ze čtvrté třídy jsme s paní učitelkou Doubkovou 
uspořádaly besedu nazvanou "Průvodce knihovnou" s důra-
zem na samostatnou orientaci dětí při vyhledávání zábavných 
nebo naučných knih. Přesto, že někteří jsou již našimi čtenáři, 
tuto informaci uvítali. 

V novém roce můžeme našim stálým čtenářům, ale i  

novým zájemcům, nabídnout řadu novinek. 
Z Městské knihovny máme opět na 6 měsíců 
zapůjčeno 100 knih nejrůznějších žánrů počí-
naje historickými romány, romány pro ženy, až po válečné 
i detektivní romány. Pro děvčata jsou k dispozici žádané knihy 
od spisovatelky Wilsonové. 

V poslední době knihovna nakoupila následující svazky: 
Frýbort - Agentura, Pamuk - Istambul, Větvička - Moje růžová 
dobrá jitra, Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí, Kudláč - Orbi-
tální šerloci, Lukjaněnko - Poslední hlídka a Hvězdy, ty studené 
hračky, Chamberlainová - Půlnoční zátoka, Crichton - Říše stra-
chu, Brust - Talton, Vaňková - Válka růží, Toušlová -Toulavá 
kamera 3, Janáč a Tumlíř - Divnopis, Rottová - Vděk mocných, 
Dahl - Příběhy nečekaných konců a Další  příběhy nečekaných 
konců. 

Pro děti: Brynz - Kouzelný svět Gabriely, Skála - Jak Cílek 
Lídu našel, Fischerová - Júla a Hmýza, Jareš - Básně pro děti: 
Jak se učil vítr číst. 

Všechny knihy je možné si rezervovat u pracovnic knihovny 
za stanovený poplatek 10,- Kč.                           Vaše knihovnice 
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MĚSTSKÁ POLICIE 
Vážení spoluobčané a zejména řidiči a řidičky. 

Je zde nový rok a i v něm platí 
zákony pro všechny stejně. Zejména 
ve stále houstnoucím provozu na  
pozemních komunikacích bychom 
měli dávat co největší pozor 
na dopravní značky a provoz kolem 
komunikace, abychom předešli 
zbytečným nehodám, v horším 
případě úmrtím a v lepším pouze 
pokutám, se kterými jde ruku v ruce 
přidělování bodů. Řidiči, buďte 

ohleduplní k sobě i chodcům a chodci, vy zase k řidičům, jde 
přeci o Vaše životy. Zkuste si všichni přečíst a osvěžit § 4, 7, 
25, 27 a 29 týkající se řidičů a § 53, 54, 55, 57 a 58 týkající se 
chodců a cyklistů zák.č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a § 22  zák. č. 200/1990 Sb.  
o přestupcích a dodržováním těchto předpisů předejít zbyteč-
nému pokutování z naší strany. Největší neřestí je bezohledné 
parkování vozidel. Nás také netěší ulevovat  Vašim peněžen-
kám a čím méně takových přestupků, tím lepší to bude vizitka 
nás všech a bude se nám zde lépe žít. 

Tímto Vám všem přeji hodně úspěchů v novém roce 
S pozdravem Váš str.č. 1446 Lehký, Městská policie  

 
 

ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE INFORMUJE: 
 

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás informo-
vali o dění v naší – Vaší škole M. Alše v Praze –Suchdole..  

S rokem 2006 jsme se již tradičně rozloučili Vánočním 
zpíváním v prostorách nové budovy, kterému předcházely 
vánoční trhy, na nichž děti naší školy nabízely výrobky, vyro-
bené v rámci výuky nebo v zájmových kroužcích. Dovolte 
nám, abychom i touto cestou poděkovali všem, kteří se na celé 
akci spolupodíleli,  ale i vám - milí spoluobčané - za vaši 
hojnou účast a nemalou finanční podporu. Pochvalu a podě-
kování  si také zaslouží všichni žáci, kteří se celé akce aktivně 
účastnili. Děkujeme.     

Ani v lednu roku 2007 jsme nezaháleli. 
První - již v minulosti avizovanou akcí letošního roku, byl 

"Den otevřených dveří", který se uskutečnil dne 8. ledna. 
Široké veřejnosti – rodičům i dětem - se k nahlédnutí otevřely 
prakticky veškeré prostory školy a k dispozici jim byli všichni 
učitelé, kteří ochotně odpovídali na zvídavé dotazy zúčastně-
ných. V některých učebnách pak byly pro příchozí  návštěv-
níky připraveny tvůrčí dílny. Ještě jednou nám dovolte podě-
kovat všem, kteří nás poctili svou návštěvou. A pokud nyní 
po přečtených řádcích litujete, že jste si tuto akci nechali ujít, 
pak netruchlete a chystejte si přezůvky na příští školní rok, 
kdy nejen celý program zopakujeme, ale obohatíme i o dopo-
lední složku. Již dnes se na vás těšíme! 

Mnohým občanům a občánkům Suchdola a jeho okolí se 
jistě vryje do paměti datum 17.-18. ledna 2007. V těchto 
dnech totiž proběhl na naší škole ZÁPIS PRVŇÁČKŮ DO 
PRVNÍCH TŘÍD, který mnohým dětem odstartoval vstup 
do nové životní etapy. O tom, co by měli rodiče budoucích 
školáčků vědět a jakým způsobem se například na naší škole 
vyučuje, se mohli rodiče dovědět na setkáních s ředitelem 
školy - Mgr. J. Čížkem a výchovnou poradkyní naší školy - 
Mgr. M. Blahnovou, kteří společně navštívili obě mateřské 
školky v Suchdole. Věříme, že se tato setkání budou i do 
budoucna opakovat a budou pro všechny velkým přínosem.  

Další akcí, která se v průběhu ledna uskutečnila na naší 
škole byla přednáška spojená s besedou na téma ŠIKANA. 
Jistě víte, že se v posledních letech čím dál častěji v médiích 
skloňuje toto slovo snad ve všech pádech. A i když nad tímto 
problémem bdí na naší škole bystré a všímavé oko preventist-
ky sociálně patologických jevů Mgr. D. Křesťanové, oslovili 
jsme ještě člověka z praxe – Dr. Míkovou - psycholožku, 
která nejprve vedla na toto téma besedu se všemi učiteli jak 
prvního, tak druhého stupně a po jejím skončení uspořádala 
přednášku pro rodiče, které toto téma oslovilo.  

Uvědomujeme si, že 24. ledna nám nebylo počasí příliš nakloně-
no a vám se z vyhřátých domovů nechtělo, popř. máte možná 
i dojem, že se "TO" vašich ratolestí netýká, ale vaše poměrně 
nízká účast nás zklamala. Škoda. Snad příště. 

V měsíci únoru připravujeme zapojení našich dětí do projek-
tu s netradičním názvem - §11/55. Jedná se o soutěž, která slouží 
k osvojení poznatků z občanské a rodinné výchovy. Celý projekt 
vyvrcholí na naší škole dne 21.3.2007 v dopoledních hodinách. 
Naši školu v obvodním kole pak budou reprezentovat žáci dru-
hého stupně a my věříme, že v těžké konkurenci obstojí. Budeme 
jim držet palce!  

A co je na naší škole ještě nového?  
Na víceúčelovém hřišti u naší školy, bylo nově nainstalováno 

osvětlení, které umožní prodloužit provozní dobu hřiště až do 
pozdních večerních hodin. Pravidla komerčního pronájmu jsou 
pro případné zájemce zveřejněna v provozním řádu hřiště.  

Další podstatnou novinkou je, že od září roku 2006 se naše 
škola zapojila do pilotního projektu "PŘEMĚNA ŠKOL NA 
KOMUNITNÍ CENTRA". Jeho koordinátorem se stal pan Matěj 
Kotlín, který již v prvním roce nabídl žákům naší školy široké 
množství zájmových kroužků a celý projekt tak úspěšně odstar-
toval.  

Od ledna 2007 místo koordinátora převzala - M. Doubková, 
která se bude snažit za pomoci vedení školy, ale i vás občanů – 
dobrovolníků, do tohoto projektu zapojit co nejvíce lidí z naší 
suchdolské komunity. Možná vás bude zajímat, co je  vlastně 
náplní a posláním KOMUNITNÍHO CENTRA na naší škole. 

Budeme se snažit vytvořit  příjemné a podnětné prostředí, 
ve kterém by mohli obyvatelé Suchdola a přilehlého okolí 
co nejpříjemněji a nejefektivněji trávit  svůj volný čas bez ohle-
du na věk a to při pravidelných i jednorázových akcích. První 
nápady již máme a začínáme pracovat na jejich realizaci. Pokud 
Vy sami máte chuť se jakýmkoliv způsobem zapojit či přispět, 
máte možnost nás kontaktovat na mailové adrese: 
magdalenadoubkova@centrum.cz nebo na adrese: Komunitní 
centrum Suchdol, ZŠ M.Alše, Suchdolská 360, 160 00 Praha – 
Suchdol. 

 A co ještě zbývá doplnit na samotný závěr? 
Do finále jde i příprava školního vzdělávacího programu. 

Na přelomu března a dubna 2007 bude dokument dopracován 
a poté se s ním budete moci seznámit na webových stránkách 
naší školy. Jelikož se bude jednat o pracovní verzi, je možné, že 
ještě dojde k jeho drobným úpravám. Od září 2007 pak začneme 
na naší škole v 1. a 6. ročníku tento program realizovat.  

     Magdaléna Doubková a Mgr. Jaromír Čížek 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letošní Tříkrálovou sbírku 

v Suchdole a před sedleckou kaplí 
uskutečnily počátkem ledna tři 
skupinky koledníků. Popřáli lidem 
do nového roku, zazpívali a po-
prosili o finanční příspěvek 
na charitativní účely. S malými 
výjimkami všude uspěli. Vybrali 
celkem 13.219,- Kč, tj. téměř 
o 700,- Kč více než loni. V celé 
Praze se vykoledovaly skoro dva 
miliony korun do 639 kasiček. 

Dvacet procent sbírky zůstane Charitě na její celostátní a za-
hraniční projekty, osmdesáti procenty sbírky přispějeme na do-
budování kombinovaného projektu Azylový dům pro matky 
s dětmi v tísni a týdenní stacionář pro seniory v Praze. Návrh byl 
projednán s předsedkyní komise kulturní a sociálně zdravotní 
MČ Praha - Suchdol. Z realizovaných zahraničních projektů 
Charity je možno uvést vybudování nemocnice v Ugandě, jejíž 
provoz byl zahájen v červenci 2006. 

Pořádající organizace – pražská Charita - děkuje všem dár-
cům a těm, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky a po-
mohli tak shromáždit finanční prostředky, tolik potřebné na  
podporu humanitárních a sociálních projektů.          M. Ryantová 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ  
 

"Neznalost zákona neomlouvá", tak tuto větu slyšel každý 
z nás mnohokrát. Někteří s ní mají i svou osobní zkušenost, 
často určitě i nepříjemnou. 

Náš právní řád je velmi rozsáhlý, mnoho důležitých záko-
nů prochází každoročně četnými změnami, někdy neuveřitelně 
ukrytými v jiných předpisech. Většinu předpisů občan v pod-
statě nikdy nepoužije, ale s těmi důležitými  by se měl každý 
z nás seznámit, aby se v důsledku jejich neznalosti nepřipravil 
o svá významná práva nebo se nevystavil postihu za nesplnění 
uložené povinnosti. 

Chceme vás v této rubrice pravidelně seznamovat s nejno-
vější právní úpravou. Věříme, že vám tak pomůžeme lépe se 
orientovat v našem právním řádu a získat informaci, jaká máte 
práva. V jednotlivých částech tohoto seriálu se budeme věno-
vat např. novému zákoníku práce, stavebnímu zákonu, nové 
úpravě nájemného, zákonu o odpadech, daňovým zákonům. 

Chceme současně tuto rubriku připravovat i podle toho, 
co Vás bude nejvíce zajímat , a proto se těšíme na Vaše námě-
ty i dotazy. 

DÍL PRVNÍ 
 – 

ZÁKONÍK PRÁCE 
 
Od 1.ledna 2007 začal po 41 letech platit zcela nový záko-

ník práce ( zákon č. 262/2006 Sb.), který zavádí určitou libe-
ralizaci pracovněprávních vztahů. Uvádíme pro Vaši potřebu 
přehled některých důležitých změn, které zákoník práce přine-
sl  zaměstnancům:  

 

uzavření pracovního poměru 
Do 31.prosince mohly být některé pracovní poměry uza-

vřeny i na základě ústní dohody mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem, od 1.ledna 2007 s Vámi zaměstnavatel ne-
smí uzavřít pracovní smlouvu jinak než písemně. 

 

zkušební doba 
Její tříměsíční délka  i povinnost jejího sjednání pouze pí-

semně se nemění,; zaměstnanec by měl vědět, že sjednaná 
doba nesmí překročit maximální délku určenou zákonem 
a jednou sjednaná zkušební doba nesmí být prodloužena. 
Nově lze nyní sjednat zkušební dobu i se zaměstnancem 
jmenovaným. 

Nejvýznamnější změnou je prodloužení zkušební doby o do-
bu, po kterou zaměstnanec v jejím běhu nebude pracovat pro 
nemoc nebo z jiných důvodů. Zaměstnavatel navíc s vámi nesmí 
po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti, je-li tato ve zku-
šební době, rozvázat pracovní poměr. 

 

pokuty 
Pokutování zaměstnance za porušení povinností, za chyby při 

výkonu práce, je novým zákoníkem  výslovně zakázáno, a to 
třeba i za pozdní příchody. 

 

výpověď a odstupné 
Výpovědní doba se sjednotila na dva měsíce jak u výpovědi 

ze strany zaměstnavatele tak ze strany zaměstnance. Odstupné 
při výpovědi z organizačních důvodů, pro nadbytečnost se zvy-
šuje na tři měsíční platy a nově je možné obdržet odstupné 
ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku, jestliže budete 
muset skončit kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. 

Zaměstnavatel  vám i nadále  nemůže dát výpověď jinak, než 
ze zákonem stanovených důvodů. Dohoda o ukončení pracovní-
ho poměru musí být sjednána pouze písemně, jinak je neplatná. 

 

vedlejší a hlavní pracovní poměr 
Dělení pracovních poměrů na vedlejší a hlavní již nový zá-

koník nezná. Všechny pracovní poměry, sjednané na jakýkoli 
počet hodin v týdnu, jsou rovnocenné. Proto i z kratšího z nich 
vás zaměstnavatel může propustit pouze po uplynutí dvouměsíč-
ní výpovědní doby a výpověď vám může dát pouze ze zákonem 
stanovených důvodů. 

 

dohoda o provedení práce 
Práce na základě dohod o provedení práce může být nově 

vykonávána v rozsahu až 150 hodin v kalendářním roce 
pro jednoho zaměstnavatele (do 31. prosince to bylo sto hodin). 

 

soukromé telefonování 
Zcela nově je přímo zákoníkem zakázáno zaměstnanci 

bez souhlasu nadřízeného pro svou osobní potřebu užívat výrob-
ní a pracovní prostředky zaměstnavatele, a to včetně výpočetní 
techniky a telekomunikačních zařízení. Nesmí tedy bez dovolení 
z práce soukromě telefonovat či posílat z počítače soukromé 
emaily. Dříve takové zákazy upravovaly případně jen vnitřní 
předpisy zaměstnavatele. 

Příště: nový stavební zákon                JUDr. Zlata Kohoutová 
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ABY ZÁDA NEBOLELA 
Většině z Vás jistě nemusím vysvětlovat, o co se jedná. 

Na vlastní kůži jste zažili, jak dokáže obtěžovat a „otrávit 
člověku život“.To pak myslíte jen na to, jak se bolesti co 
nejdříve zbavit a také najednou začnete přemýšlet, co v životě 
změnit, aby se to zase nevrátilo. 

Jediní, kterých se bolesti zad netýkají jsou malé děti.Jak si 
ale postupně zvykají na sedavý a pasivní způsob života, obje-
vují se tyto potíže i u nich.  

Na počátku si člověk všimne nepříjemného napětí ve sva-
lech a pálivé bolesti. Některé svaly zad jsou 
totiž přetěžovány (např.svaly šíje ), jiné naopak ochablé 
a slabé (mezilopatkové či břišní svaly). Když slabé svaly 
cíleně neposilujeme a vykonáváme jen obvyklou práci, zapo-
jují se stále znovu silné a přetížené svaly. Tato svalová nerov-
nováha způsobuje špatné držení těla (krk předsunutý dopředu, 
kulatá ramena, povolené bříško...). Namáhané svaly se zkra-
cují  a vznikají v nich křečovitě stažená bolestivá místa. V této 
fázi ale ještě nebývají žádné degenerativní změny na obrat-
lích, bolest pochází jen z křečovitě stažených svalů. Tělo žádá 
změnu.  

Pokud v práci sedíte (v autě, v kanceláři) je nutné vybrat 
si libovolnou, Vám příjemnou, pohybovou aktivitu, kterou 

budete čas strávený v sedě kompenzovat. Jedině cílené procvi-
čování slabých svalů a protahování přetížených a zkrácených 
svalů vede ke zlepšení držení těla. Všimněte si také, na čem 
v práci sedíte, jak vysoko máte monitor počítače. Někdy vám 
od potíží může ulevit docela malá změna ve vaší pracovně. 

Dlouhodobé špatné držení těla vede k nadměrnému opotře-
bení páteře a meziobratlových destiček. Bolestí způsobených 
těmito změnami už není tak jednoduché se zbavit. Obecně lze 
jako prevenci nebo léčbu bolestí zad doporučit správně nastave-
né pracoviště, cvičení (plavání, posilovnu, cvičení zaměřená 
na změnu držení těla) a také masáže. Masáž je na rozdíl od cvi-
čení pasivní a příjemná procedura, která svaly prohřívá a napo-
máhá uvolnění spazmů, čímž ulevuje od bolesti. Zejména u po-
čínajících bolestí  vede uvolnění napětí svalů k okamžité úlevě. 
Preventivně se masáž doporučuje jednou za čtrnáct dní, při potí-
žích častěji. 

Masáž ale nepůsobí relaxaci pouze ve svalech, ovlivňuje pří-
znivě i psychiku člověka. Současný životní styl nás vede k neu-
stálé aktivitě a plnění požadavků, které se na nás valí. Masáž je 
jedna z možností jak kompenzovat to, že většinu času plníme 
přání a požadavky druhých. Je to příležitost na chvíli "vypnout" 
a dopřát si také něco pro sebe.                            Bc.Jitka Kafková 

 

NEŽÁDOUCÍ NAKRYTÍ FENY 
Byl jsem požádán, abych napsal článek na aktuální téma. 

Myslím, že s nadcházejícím jarem bude mnoho suchdolských 
občanů zajímat problematika hárajícíh fen a s tím často spoje-
né nežádoucí nakrytí psem.  

Rád bych v tomto příspěvku nastínil moderní přístup 
k tomuto problému a vysvětlil, jak se má majitel takového 
zvířete zachovat. Nejčastěji se ve své praxi setkávám s tím, že 
majitel navštíví veterinárního lékaře s anamnézou možného 
nakrytí feny. Na otázku, zda viděli svázání obou psů, pak 
často slyším negativní odpověď. Přesto od veterináře majitelé 
vyžadují nějaký zásah, aby se předešlo případné březosti. Před 
několika lety se těmto fenám paušálně aplikovaly hormonální 
látky. Tyto substance měly způsobit nepřijetí plodů v děloze 
a tak zamezit březosti. Dnešní veterinární medicína ví, že 
aplikace těchto látek je spojená s velkým množstvím nežádou-
cích komplikací. Lze uvést např. hnisavý zánět dělohy známý 
jako pyometra, imunosupresi nebo anemii náledkem útlumu 
krvetvorby v kostní dřeni. Navíc se tyto preparáty často apli-
kují zbytečně. Jak jsem již uvedl, mnoho majitelů nevidělo 
svázání fenky se psem, a tedy k žádné březosti nemohlo dojít. 
Někdy může být fena v takové fází pohlavního cyklu, 

kdy vajíčko ještě není schopné oplození i když došlo ke svázání. 
V neposlední řadě musíme myslet na možnou neplodnost psa. 
Když všechny tyto situace sečteme, pak zjistíme, že ve velkém 
počtu případů fena ani nemůže zabřeznout a tudíž hormonální 
látky jsou jim aplikovány zbytečně a samozřejmě s vysokým 
rizikem komplikací, které jsem již popsal.  

Moderní přístup k takovému zvířeti požaduje nejprve 100% 
diagnostiku březosti. Spolehlivá metoda, dnes již běžně využí-
vána, je ultrasonografie, která se provádí od 25. dne od nakrytí. 
V této době jsme schopni potvrdit či vyloučit nežádoucí březost. 
Při nálezu plodu lze fenám podat preparáty pro přerušení gravi-
dity. Potrat lze spolehlivě vyvolat až do 35. dne od nakrytí. 
Po tomto datu lze se 100% účinností vyvolat přerušení březosti, 
ovšem ta se neprovádí paušálně u všech fen, ale pouze u těch, 
kde byla potvrzena přítomnost plodů v děloze. Rovněž výskyt 
nežádoucíh vedlejších účinků je mnohem nižší.  

Pokud by měl někdo zájem o více informací, rádi Vám pora-
díme a poskytneme potřebnou péči v naší nově otevřené  
ordinaci.        MVDr. Leoš Krkoška, Ph.D.,  Animal Clinic s.r.o.,  

krkoskal@centrum.cz; Tel: 220 920 117, 774 113 553 
 

 

Zdravotnická zařízení na Suchdole  Tísňová volání 
MUDr. Černá. praktický lékař  224 383 441  Hasiči 150
MUDr. Čupka praktický lékař  220 920 416  Záchranná služba 155
MUDr. Lindovský praktický lékař / neurolog 224 383 422  Městská policie 156
MUDr. Majerová  praktický lékař  220 920 481  Policie 158
MUDr.Čadková stomatolog 224 383 442  Tísňová linka 112
MUDr.Demko  stomatolog 220 921 784   
MUDr.Glosová  stomatolog 224 383 423  Poruchové služby 
MUDr.Kubiče  ortoped 220 920 416  elektrický proud 224 915 151
MUDr.Sabra urolog 220 921 574  plyn 1 239
MUDr.Sinecký  stomatolog 220 922 673  voda 840 111 112
MUDr.Šmakalová  pediatr 220 922 282    
Lékárna Na Suchdole   220 920 135    
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POZVÁNKY 
 

NOC S ASTRID 
Mám před sebou černobílou fotografii Astrid Lindgren. 

Kouká na mě zpříma již stará, vrásčitá žena, s hlavou opřenou 
o dlaň, s jemně rozcuchanými krátkými vlasy, kostkovanou 
košilí a hlubokýma očima, stejně laskavě ironickýma jako je 
její úsměv. Je to krásný portrét významné švédské spisovatel-
ky, která by letos, 14. listopadu, oslavila své 100. narozeniny.  

Zdálo se nám důležité toto výročí neopomenout, protože 
téměř každý z nás se v dětství těšil z jejích knížek. 
V dospělosti pak máme nějaké to skryté místo, kam se Děti 
z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha nebo třeba Karkulín ze 
střechy schovaly a stačí většinou jen ťuknout, aby citový 
náboj spjatý s touto četbou vyplaval na povrch. Vzdejme hold 
této paní, a to u příležitosti našeho 2. ročníku Noci 
s Andersenem. 

Zveme vás všechny, děti i dospělé, na společné setkání, 
věnované letos převážně čtení z knížek Astrid Lindgren. 

Kdy? V pátek 30. března od 17:30 do 24:00 hodin.  Může-
te přijít kdykoliv a na jak dlouho chcete. 

Kde? Od 17:30 do 19:30 ve velké zasedací místnosti Úřa-
du MČ Praha – Suchdol. Poté, do 22:00, v knihovně a družině 
při Základní škole Mikoláše Alše, po 22:00 hodině četba 
pro dospělé v knihovně. 

Co budeme dělat? Hlavně číst, skupinky dobrovolníků 
si připravují úryvky z díla Astrid Lindgren, budeme také ilustro-
vat a máme pro vás jedno velké překvapení... 

Kdo může příjit? 
Kdo má zájem o společné 
čtení a sdílení radosti 
z četby, bez věkového 
omezení, vítáme rodiče 
s dětmi i samotné 
dospělé. 

Co máme mít 
sebou? Dobrou náladu, 
přezůvky, podložku pro 

sezení na zemi v knihovně, event. večerní svačinu a pití. 
Kdo to pořádá?  Sdružení Suchdol Sobě ve spolupráci 

s Místní knihovnou, Úřadem MČ, Základní školou Mikoláše 
Alše a Sborem dobrovolných hasičů. 

Co to stojí? Vstup je zcela zdarma. Kdyby někdo chtěl něco 
dobrého upéci i pro ostatní, má skvělou příležitost. 

Za Sdružení Suchdol Sobě 
Adriana Skálová, Magdalena Turchichová a Věra Štěpánková 

 
DIVADÉLKO KVÍTKO ROZTOKY. 

Divadélko Kvítko Roztoky srdečně zve nejmenší diváky 
na pohádky.  

25.2. O pyšné base, 11.3. Dvakrát o Kašpárkovi,  
25.3. Domek plný pohádek a 15.4. O pyšné base.  
Všechna představení začínají od 15 hodin. 

Kromě pohádek uvedeme i představení pro mládež a dospělé 
18.3. od 19 hodin A.P. Čechov Jubileum. 
Kde najdete Divadélko Kvítko? Naproti nádraží ČD v dolní 
části Roztok. Na setkání v našem divadle se těší Spolek lout-
kářů Kvítko Roztoky. 

PENZION HORIZONT VÁS ZVE NA 
St 28.2.   od 15 hod - diskusní pořad dr. Heleny Tiché  
 „Co pro nás bylo v životě největším poučením“ 

Mimo jiné zazní inspirativní ukázky z děl S. Zweiga 
a J.Londona  
 

Út 13.3.  od 17 hod – setkání s vizážistkou, která Vám může 
poradit  jak vylepšit Váš vzhled 

 

Na březen chystáme kromě jiného cestopisné povídání  
o Laponsku. 

 

 

PROUŽKOVANÝ DEN 
Komunitní centrum Suchdol ve spolupráci se ZŠ Mikoláše Alše připravilo 

pro žáky školy a širokou veřejnost PROUŽKOVANÝ DEN, a to na 1.března 2007. 
Program: Hraví učitelé a ještě hravější žáci se tento den obléknou 

do proužkovaných oděvů. Žáci 1.stupně soutěží od 9.40 a žáci 2. stupně od 
11 hodin ve velké tělocvičně nové budovy.  

1. Všechny třídy se budou prezentovat písničkou, básničkou či pokřikem 
obsahujícím slovo proužek-proužky 

2. Jednotlivé třídy předvedou přehlídku svých modelů, kterým budou opět 
vévodit proužky.  

Do celkového hodnocení (co kus to 1 bod) se započítává pouze 
celoproužkované oblečení včetně pokrývek hlavy a přezůvek. Ošacení se 
započítává jen to, které bude na první pohled viditelné. Barevné melíry do vlasů 
nebo pomalované obličeje se nezapočítávají. Z jakého materiálu budou proužky 
zhotoveny to necháváme zcela na fantazii soutěžících. Již nyní se těšíme na 
zajímavé modely. V průběhu zpracování výsledků bude pro děti připraven 
doprovodný    program  např. kreslení, zdobení, stavba měst, …. Vítězné třídy 
budou odměněny! 

Široká veřejnost se může do našeho dne rovněž zapojit. V odpoledních 
hodinách budou děti ze školní družiny procházet Suchdolem a prvních 50 lidí, 
které potkají a budou mít na sobě nějaký proužek, odmění malou drobností. 

Fotografie z celé akce budou vystaveny na nástěnkách před vchodem do nové 
budovy, a to od 12.března. Těšíme se na spolupráci, PROUŽKŮM ZDAR!  

 

PRO VOLNOU CHVILKU 
 

SUDOKU 
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UMÍTE ZACHRÁNIT ŽIVOT? 
Naprostou samozřejmostí pro nás jsou domácí spotřebi-

če, počítače, mobilní telefony. Všechna tato zařízení ovlá-
dáme bez velkých obtíží, ale přiznejme si, kdo z nás dokáže 
zastavit krvácení či dát umělé dýchání? 

V dnešní době vzniká nový mýtus - první pomoc není 
potřeba, protože máme špičkovou záchrannou službu, která 
je na místě ihned a našeho nejbližšího nám vždy zachrání. 

Ale ne vždy máme po ruce funkční telefon a ne vždy 
jsme v dosahu signálu. Maximální přípustná dojezdová 
doba je zákonem stanovena na 15 minut. Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy dojíždí průměrně do 8 minut. 
Váš nejbližší, jde-li mu opravdu o život, má maximálně 
5 minut na to, aby mu někdo pomohl!!! Proto by alespoň 
základní informace o první pomoci měl mít každý z nás. 

Přijďte na Den první pomoci, který letos opětovně or-
ganizuje komise kulturní a sociálně zdravotní. Nemusíte mít 
strach, že uděláte něco špatně nebo že vás bude někdo 
zkoušet. Chceme si jen společně připomenout, co jsme se 
v minulosti naučili a doplnit si znalosti o změny, ke kterým 
v doporučeních první pomoci došlo. Nevěříte? 

PŘIJĎTE MEZI NÁS asi na půl hodiny v sobotu 24. března 
kdykoliv mezi 10 a 17 hod. do velké zasedací síně v budově Úřa-
du MČ Praha – Suchdol. Vítáni jsou dospělí i děti. 

Členové komise kulturní a sociálně zdravotní  

POČÍTAČOVÝ KURS PRO SENIORY. 
Penzion Horizont bude pořádat kurs práce s počítačem 

pro začátečníky. Kurs bude zaměřen především na seniory.  
Nebude to první akce tohoto typu v Horizontu.. Už v roce 2004 

podobný kurs probíhal. Na základě zkušeností z tohoto kursu jsme 
se rozhodli dát kursu jinou podobu. Minule se ukázalo, že každý 
má natolik jiné tempo, že je pro všechny nevýhodné dělat kurs pro 
skupinu. Proto jsme se rozhodli udělat tentokrát kurs individuální 
– jeden „učitel“ se bude věnovat jednomu „žákovi“.  

To znamená, že ten, kdo bude chtít proniknout do tajů počítače 
a internetu, bude mít lektora sám pro sebe celý den. Lektor se 
ve všem přizpůsobí jeho tempu. Zároveň se budete moci ptát lekto-
ra na to, co vás opravdu zajímá a nedozvídat se to, co on si myslí, 
že by vás zajímat mohlo; nebudete se znovu učit to, co už případně 
umíte, naučíte se na internetu vyhledávat to, co je pro vás důležité 
(dopravní spojení, kulturní programy, zdravotnické věci, záko-
ny…) apod. 

Pochopitelně, že pokud si budete přát absolvovat kurs ve dvoji-
ci (např. s manželem nebo kamarádkou), bude to možné. Po skon-
čení kursu budou mít účastníci možnost zdarma v Horizontu měsíc 
trénovat na počítači i internetu. 

Kurs bude probíhat o sobotách a nedělích na jaře. Termíny do-
mluvíme individuálně se zájemci na základě časových možností 
lektorů.Cena za jeden den bude pravděpodobně 600 Kč. Bližší 
informace sdělíme zájemcům na tel. čísle 220 921 242 v pracovní 
dny mezi 7. a 16. hodinou.  

 

NÁZORY NAŠICH ČTENÁŘŮ 
 

ZPRÁVY, KTERÉ STOJÍ ZA TO ČÍST 
Vloni na podzim se mi dostaly do ruky zprávy Minister-

stva životního prostředí. Píše se v nich, že se na Fóru udrži-
telného rozvoje sešly pičky politiky i vědy. Vzápětí přišlo tis-
kové dementi a ubezpečení, že šlo o překlep nechtěný a neú-
myslný. Věřím tomu a myslím, že lidem takovéhle překlepy 
nevadí, a doufám, že se u nich třeba i pobaví.  

Pár dnů před tím zas Mirek Topolánek řekl, že někteří po-
slanci KDU-ČSL mají osmatřicítku na spánku. On sám nejlíp 
ví, co taková osmatřicítka dokáže, takže ví, o čem mluví. A ví 
to určitě i pan M. Slaba, myslivec z Roztok. I on totiž o os-
matřicítkách psal. V minulém čísle Informací pro občany 
Suchdola a Sedlce nás ubezpečil, že nikdo z nás (rozuměj 
myslivců) nehrozí chladnými zbraněmi ani nepřikládáme 
osmatřicítky ke hlavám spoluobčanů, a tvrzení „oponenta“ 
označil za blábol. Jenže. Četka pár dnů na to vydala tiskové 
zprávy, v nichž se můžeme dočíst, že  myslivec vystřelil na 
sele, trefil však svého kolegu. Jiný nimrod pak broky určené 
zajíci nasázel do obličeje jinému myslivci. Pan Slaba má prav-
du a my si můžeme oddychnout. Myslivci letos opravdu ne-
přikládají osmatřicítky k hlavám svých spoluobčanů. Letos 
jdou zatím jen sami po sobě. Lovu zdar. Pro nás, kteří při 
spatření jakékoli kamizoly v lese zůstáváme radši v nehybné 
mrazivé strnulé křeči, však pořád platí to, co nás učili už na 
základní škole ve zpěvu: Střelil na lišku, trefil Maryšku. 

 A pak ještě jedna poznámka. Týká se článku pana doc. 
ing. Pavla Beneše, CSc. Pominu-li, že příspěvek je napsán 
nesrozumitelně, např.: Občan nekritizuje, nežádá ani si nestě-
žuje. Má dodat údaje potřebné k řešení problému (sic) nebo 
Správce-cenzor obecního či regionálního segmentu pak pod-
nět zatřídí (sic), pak mě trochu zarazilo, že (sic): zastupitelé 
by měli vytipovat občany, kteří mají dostatek intelektu, život-
ních zkušeností a vlastností dobrého hospodáře. 

 Zatímco stylistické tápance lze prominout i docentovi, pak 
zmíněné věty o vytipovávání občanů se bojím. Komentovat ji 
nebudu. Vytipován jsem totiž zatím nikým nebyl, a lze proto 
usuzovat, že nemám sdostatek intelektu ani životních zkušeností 
a jsem špatný hospodář. Spílám svým rodičům a lituju své sou-
sedy, kteří vedle mě musejí bydlet. Pro člověka, který  o komu-
nikaci snad něco ví, jsou takovéto komunikačně manipulativní 
strategie víc než k zamyšlení. Jsou totiž nebezpečné.  

Uklidnil mě však závěr článku pana docenta. Vydařil se mu. 
Přeji vám všem mnoho úspěchů při používání tohoto nástroje, 
napsal pan docent. Větu doporučuju „patentovat“ a pak ji nabíd-
nout výrobcům erotických pomůcek. A doporučení, které se 
dostává od pana docenta politickým stranám: volební lídři by 
měli slíbit spoluobčanům, že s nimi budou komunikovat naprosto 
otevřeně… lze pak směle všem politickým stranám nabízet. Vy-
tváří totiž pandán, jak by taková korektní a otevřená komunikace 
měla vypadat. Za sebe se ptám. Moclipak dlouho jste museli 
dumat, než jste vymysleli tak bezobsažnou frázi?  

Autorizuje-li někdo článek  a ke svému jménu přidá veškeré 
dosažené vědecké hodnosti a tituly, má na to jistě právo. Úzus 
jde však opačným směrem, a to hlavně proto, že do  takovéhoto 
typu tiskoviny se to zkrátka nehodí. Je to totéž, jako kdybych já 
teď napsal, že sine ira et studio si myslím, že píšu-li někam, měl 
bych u toho taky přemýšlet. Ty chyby opravdu nevadí, ty myš-
lenky a argumenty však zarážejí, a to v obou článcích. Působí 
jako pěst na oko a na rozdíl od těch piček mi už vtipné nepřijdou. 
Ale uznávám, že autoři je nepsali proto, aby čtenáře pobavili, ale 
proto, aby jim něco sdělili. 

A pro nás nevytipované jen dodávám, že sine ira et studio 
znamená bez hněvu a zaujatosti a sic pak označuje text opsaný 
doslovně.                                                     Petr Vybíral, Suchdol  
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INZERCE 
 

         
 

 

 

ČESKÁ   
PODNIKATELSKÁ  

POJIŠŤOVNA 
 

NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ 
PRO  KAŽDÉHO 

 
- povinné ručení  

(výrazné slevy pro mimopražské řidiče) 
- havarijní pojištění 
- pojištění majetku 
- pojištění odpovědnosti za škodu  
      (tzv.“na blbost“) 
- životní pojištění 
- úrazové pojištění 

 

Navštivte nás v naší kanceláři nebo zavolejte a 
domluvte si nezávaznou schůzku. 

Najdete nás v Praze 6, Terronská 68  
naproti hotelu Crowne Plaza (dříve International).

Tel.  602 280 287 

 
 

UROLOGICKÁ ORDINACE 
MUDr.R.Sabra, Csc. 

smluvní partner všech zdravotních pojišťoven 
 

 
ordinace K stavebninám 16,  ordinace na poliklinice ve Stamicově ulici 21, 
Praha 6 – Suchdol, tel.: 220 921 574   Praha 6 – Petřiny, tel.: 233 018 240 
 
ORDINAČNÍ HODINY  ORDINAČNÍ HODINY  
 
PONDĚLÍ    14.30 – 19.30 PONDĚLÍ  8:00 – 12.00 
ÚTERÝ  8.30 – 11.30  13.00 – 18.30  ÚTERÝ 
STŘEDA  14.00 – 19.00 STŘEDA 8.00 – 12.00 
ČTVRTEK    ČTVRTEK 7.30 – 12.00 
PÁTEK    PÁTEK  7.30 – 12.00 

 

 
• KOMPLEXNÍ UROLOGICKÁ PÉČE  • PORADNA PRO PORUCHY MOČENÍ 
• MODERNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ  • PORADNA PRO PORUCHY  
   A URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ     SEXUÁLNÍ AKTIVITY 
• PORADNA PRO NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ • PORADNA PRO MOČOVÉ KAMENY 
   LEDVIN A MOČOVÝCH CEST    A MOČOVOU INFEKCI 
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Velkoobchod – maloobchod 
LYŽE- BOTY- SNOWBOARDY 

Výběr z celé kolekce lyží 

 

                     Snowboardový program 
                           F2 a Fanatic 
      Dále v nabídce: 

- helmy, vázání, hole, brýle, oblečení, 
       funkční prádlo, lyžařské boty, závodní program, atd.. 
- broušení hran lyží a snowboardů, tvarování bot 

    

AKCE pro Suchdoláky !!! 
- na vyžádání zašleme katalog lyží 
- dovezeme Vám lyže zdarma až domů se 

slevou 15% z doporučených MOC 
Potřebujete nabrousit hrany, atd.. ? 
- vybavení odvezeme a po servisu  vrátíme 

*            *            * 
Vzorkovna: Fanatic & F2 Surfcentrum 

Zenklova 168, Praha 8, 182 00 
Tel/fax 283841718, mobil: 608330814 
E-mail:praha@fanatic.cz 
www.fanatic.cz,www.f2.cz 

 

Odborné poradenství -11 let existence. 

 
 

OBCHŮDEK „U NIKY“ 
SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6 

(kousek od sběrny) 
OTEVŘENO 

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 
14,00 – 18,00 

 
Telefon: 775303213 

Email: docekalovci@gmail.com 
Přijďte se k nám podívat,  

nabízíme moderní dětské oděvy světových značek např.  
NEXT, MEXX, GAP, BHS, 

GEORGE, ADAMS, ADIDAS, H&M, NIKE 
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ŠTUKATÉRSTVÍ – M.FRK 
 

STAVEBNÍ A DÍLENSKÉ ŠTUK. PRÁCE: 
římsy, fabiony, rozety, kopie soch 

 
PŮJČOVNA EL. NÁŘADÍ A POMŮCEK: 

hliníkové pojízdné lešení výška 430, 
hliníkový posuvný žebřík 11m, PB topidlo, bourací 

kladivo, vrtačka, uhlová bruska 
 

adresa: K Chumberku 979/2, P-6  Suchdol 
mob.:  603 33 19 54 (kdykoliv) 

 

            Sokol – Jan Sokol 
                      H+P+J 
     provede kvalitně rekonstrukce 
          voda, plyn, kanalizace 
 

          tel/zázn: 224 316 239 
  mobil: 606 855 446, 723 951 848 

 
 

 

ZÁMEČNICTVÍ 
KREJZA 

 

VÝROBA  A  MONTÁŽ : 
 

♦  mříží a katrů 
♦  vrat a plotů 
♦  schodů a zábradlí 
♦  jedno i dvoukřídlých ocelových dveří 
♦  portálů, výkladů 
♦  nájezdových ramp 
♦  markýz 
♦  veškerého kovového nábytku 
♦  zastřešování menších prostorů 
♦  ..... a mnoho dalšího 

 

ceny mříží již od 800,- Kč/m2 
smluvní ceny nebo hodinová sazba 150,- Kč 

levná, kvalitní práce a krátké dodací lhůty samo-
zřejmostí  

  KONTAKT: 
Adresa:     Kamýcká 870/135, Praha 6 
Tel./fax.:    220 921 679 
Mobil:       732 444 285    
e-mail:       zamecnictví@centrum.cz 
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza 

 

 

M.Buldra autodílna 
 

Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US. 
Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj. 
Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda. 

Připravím a provedu STK a emise. 
Zajistím klempířské opr. a opravy laku. 

Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin. 
 

Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE. 
Havraní 45,     P-6 Suchdol 
Tel: 220921484, 605 260524 

 
 

 
    

 
http://www.volny.cz/cutis 

 
 

 Zakázkové krejčovství pánské       
a dámské 

 Kůže, látky 
 

 Opravy oděvů a galanterie 
 

 Čistírna, barvení kůží 
 

 Prodej kabelek, peněženek,     
 batohů, rukavic, opasků atd. 

 

 
 
CUTIS ATELIER  Ve dvoře za poštou, 1.patro 
Internacionální 734   220 920 571 
 

165 00 Praha 6   602 294 200 
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POSUDKY, ODHADY, TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTÍ 

 

SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY 

 

Ing. Tomáš Moláček 
SOUDNÍ ZNALEC 

 

Praha 6 Suchdol, Kamýcká 685/87 
 

Tel: 220920525, 603/746795 


