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Někteří lidé si raději 
obstarávají své 
každodenní záležitosti 
pěšky, nebo mají pocit, 
že by to tak rádi dělali, 
kdyby žili na místě, 
kde by to bylo možné.

Jane Jacobsová, novinářka 
a spisovatelka (1916–2006)
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ZDARMA

Maškary prošly 
Suchdolem...

V sobotu 25. února dočasně převzaly vládu nad Suchdolem maškary. Po úvod-
ním představení na Suchdolském náměstí se početný masopustní průvod vydal 
po Suchdole. Za doprovodu chůdařů, muzikantů i vyzdobeného hasičského au-
ta jsme zvesela hráli na všech zastaveních, u základní školy nám zazpívaly děti 
z pěveckého sboru Mikeš. Po cestě jsme se posilnili koláči, koblihami, párky i la-
hodnými moky. Na Holém vrchu pak došlo k již tradičnímu spojení s ostatními 
průvody z Únětic a Roztok.
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Vážení čtenáři,

v prvním letošním čísle Suchdol-
ských listů si můžete přečíst roz-
hovor s radní magistrátu hlavního 
města Prahy Janou Plamínkovou 
(nejen) o suchdolské kanalizaci.

Novinkou na následující dvoj-
straně je pak jakési bilanční fo-
toohlédnutí za suchdolským ro-
kem 2016.  

Historii Suchdola si tentokrát 
připomeneme dvěma portréty: 
truhláře, dispečera a ochotníka 
Antonína Bartůška a hudebního 
skladatele Václava Hálka. 

V následujících textech se do-
zvíte to hlavní o příspěvku na byd-
lení v roce 2017 a o chystaných 
přechodných omezeních průjez-
du Suchdolem (aktuální údaje bu-
dou vždy k dispozici na webových 
stránkách MČ). 

Následují podrobné informa-
ce o rozpočtu městské části Pra-
ha-Suchdol na rok 2017 a pra-
videlná anketa Suchdolských 
listů mezi radničními zastupitel-
skými kluby, tentokrát  na té-
ma Participativní rozpočet v MČ 
Praha-Suchdol. Jako obvykle si 
můžete přečíst názory zastu-
pitelů i reakce na ně, stejně ja-
ko výběr nejdůležitějších bodů 
z jednání zastupitelstva a ra-
dy MČ (kompletní zápisy najde-
te na webových stránkách MČ).

Dále přinášíme krátké samo-
statné texty o komunitní zahra-
dě, zacházení s dešťovou vodou 
a komunitní lednici Bertě a dočte-
te se také o chystaných i proběh-
lých výstavách. Přinášíme rovněž 
důležité informace z našich škol, 
pro seniory a od hasičů. Zveme 
vás také na řadu nejrůznějších ak-
cí, například na jarní vítání občán-
ků či jarní brigádu na komunitní 
zahradě.  

Přeji vám všem příjemné před-
jaří i jaro a hluboké prožití veliko-
noční doby. 

Pavel Hlavatý

Přihlaste se 
na JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
S příchodem jara v sobotu 8. dubna 2017 přivítáme další 
nové suchdolské občánky. 
Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemů-
žeme 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 občán-
ků, aby se přihlásili do pátku 31. března 2017 na suchdolské 
radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt – mů-
žete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz nebo osobně 
předat v kanceláři sekretariátu v 1. patře radnice paní Krump-
holcové. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zá-
konný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů měst-
skou častí Praha-Suchdol. 

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME SUCHDOL
Již tradičně budeme v sobotu 8. dubna 

od 14 hodin v rámci dobrovolného úklidu čistit 
veřejný prostor na Suchdole.

Podrobnější informace naleznete na webu a facebooku městské části. 

Od ledna se můžete 
zadarmo připojit 

na internet i na poště. 
SUCHDOL FREE WIFI 
HOTSPOT je už rok 

dostupný na chodbách 
radnice, na Suchdolském 
a Brandejsově náměstí.

Městská část Praha-Suchdol
a obec Únětice vás zvou 

v neděli 
26. března 
od 15 hodin na

VÍTÁNÍ JARA
U VRBY ZAPOMENUTÉ

V krátkém programu vystoupí 
příležitostný sbor Suchdol zpívá, 
Rybičky – pohybový a pěvecký

kroužek z Únětic.
Součástí akce bude i hlasování 

o vítězi fotosoutěže GRAND SALIX 
OBLITTERATA PHOTO 2016.
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rozhovor

Kolegy se mi 
poda ilo p esv d it
rozhovor s radní hl. m. Prahy Janou Plamínkovou (STAN) 

Můžete pro širší kontext zmínit, ja-
kou máte gesci, co všechno pod vás 
spadá?
Jsem radní pro infrastrukturu, tech-
nickou vybavenost a životní prostře-
dí. V této oblasti mám na staros-
ti odpady, kde řeším záležitosti od-
padového hospodářství – měla jsem 
např. na starosti velkou třináctimili-
ardovou zakázku na desetiletý tendr 
na odpad, který se podařilo úspěš-
ně a v poměrně krátké době ukon-
čit. Potom všechny věci, které se tý-
kají zeleně v Praze – výsadba lesů, 
rekonstrukce parků a jejich údržba 
apod. Mám rovněž na starosti tech-
nickou vybavenost a infrastruktu-
ru, takže čistírnu odpadních vod – 
výstavbu a rekonstrukci – na Císař-
ském ostrově i pobočné pražské 
čistírny, výstavbu nových kanaliza-
cí a vodovodů i rekonstrukce těch 
stávajících. Spadají pode mě i zdro-
je pitné vody, tedy Úpravna vody Že-
livka a Zdroj pitné vody Káraný, vý-
stavba kolektorů atd.

Jak to bylo se zablokovanými fi-
nančními prostředky na suchdol-
skou kanalizaci? 
Když jsem přišla v roce 2014 na 
magistrát, nechala jsem si udělat ana-
lýzu, kolik obyvatel v Praze – a kde – 
ještě nemá kanalizaci. A zjistila jsem, 
že bez kanalizace jsou tři velké oblas-

ti, přičemž jednou z nich byl Suchdol, 
tam žilo nejvíc lidí. Ty dvě další loka-
lity byly Točná a Třebonice a jejich 
okolí. Ovšem Točná a Třebonice jsou 
závislé na tom, že se tam musí udě-
lat poměrně drahé přivaděče, zatím-
co u Suchdola byla situace odlišná. 
Tam to bylo technicky řešitelné vel-
mi jednoduše, spíš bylo poněkud ob-
tížné změnit zaběhlý názor mých ko-
legů v radě, že by Suchdol měl trpět 
za to, že nechce pražský okruh. 

Jak se to konkrétně projevovalo?
Tisk na kanalizaci v Suchdole-Budo-
vec za čtyřicet miliónů mi byl dva-
krát odmítnut a teprve potřetí, asi 
po půl roce usilovného snažení a vy-
jednávání, se povedlo tento názor 
zvrátit, protože se mi podařilo pře-
svědčit kolegy, že když někdo odmí-
tá okruh, neznamená to, že by mu-
sel v jednadvacátém století vyvážet 
splašky fekálem. Myslím, že tento ná-
zor už dneska všichni berou, takže 
další tisky na Suchdol už prošly zce-
la bez problémů a kanalizace se tam 
již začala stavět. Nyní se staví na ně-
kolika místech. A protože vím, že pan 
starosta Hejl marně žádal o dota-
ci z OPŽP na tu část kanalizace, kte-
rá vede do Roztok, tak jsme nakonec 
– jako hlavní město Praha – poskyt-

li dotaci ve výši třicet miliónů korun 
na to, aby si městská část mohla tuto 
část kanalizace zafinancovat sama. 
Teď řešíme další peníze pro Suchdol, 
kdy by se měla navýšit kapacita čis-
tírny v Roztokách a hlavní město by 
na to taky mělo přispět.

A co se týče stavu komunikací, tam 
byla situace analogická?
Také to bylo zablokované kvůli to-
mu, že Suchdol obecně nebyl v ob-
libě. K tomu ale musím říct, že s ko-
munikacemi na tom Suchdol zas tak 
strašně není, jsou tady městské čás-
ti, které těch komunikací nemají zre-
konstruovaných daleko víc. 

Víte o tom postihu Suchdola něco víc?
Já to vím tak rámcově, v politice pů-
sobím už nějakou dobu, jedenáct let 
jsem starostkou Slivence, tak jsem to 
samozřejmě periferním zrakem sle-
dovala, ale přímou zkušenost s tím 
mám až od roku 2014. 

Je obvyklé, že jsou městské části za 
nějaký svůj postoj takto postihovány?
Samozřejmě se očekává, že když ně-
jaká městská část dostane finance, 
tak že strpí některé věci, které jsou 
celoměstsky důležité. 

Pokračování na str. 8
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ohlédnutí za rokem 2016

V posledním dubnovém týdnu nalezli archeologové ve stavební jámě pro 
rodinný dům v ulici Ke Kozím hřbetům dva hroby, které ukrývaly kostry že-
ny a jinocha z doby 3700 až 4000 let před Kristem. Dále zde byly objeve-
ny zbytky palisády.

Na konci prázdnin třikrát zavítalo na komunitní zahradu letní kino.

Komunitní zahrada žila od jara až do podzimu, v průběhu roku zde přiby-
la řada nových prvků.

Od dubna zpomaluje auta a usnad-
ňuje přecházení dětí před základní 
školou přechod na stavebním pra-
hu v ulici Pod Rybníčkem.

Rozcestník, který byl obnoven 
28. září, stojí v místě křižovatek his-
torických cest při Kamýcké, pár de-
sítek metrů za benzinovou stanicí, 
resp. od bývalého zájezdního hos-
tince Na Chumberku. 

Na podzim probíhala rekonstrukce 
části ulice Stržná.
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ohlédnutí za rokem 2016

V září byla opravena pěšina, která vede 
k samoobsluze na Výhledech.

Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu proběhla v září v uli-
ci Ke Kozím hřbetům.

Od listopadu se staví kanalizace na Budovci. Nové povrchy, sedáky a zastřešení v atriu základní 
školy zpříjemní dětem výuku i odpolední aktivity.

Praha – evropské město sportu 2016, UEFA podpořila vznik nové-
ho hřiště pro malou kopanou v areálu sokolovny. Bylo slavnostně 
otevřeno v září.

Dvě autobusové zastávky na Brandejsově 
náměstí zdobí od jara kresby plevelů a na-
šich škůdců.
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historie Suchdola

Antonín Bart šek 
Rod mého dědy Antonína Bartůška 
pochází z vesničky Tožice a je propo-
jen příbuzenskými svazky s obcemi 
Tomice a Jinošice. Vše kolem roku 
1800. Dědeček se narodil v Nuslích 
a během první světové války se do-
stal do Litvy, kde se oženil s mo-
jí babičkou Jadvigou Bernataso-
vou. Z tohoto manželského svazku 
se narodily tři děti. Strýcové Meči-
slav (*1918), Ignác Jaroslav (*1920) 
a moje matka Emilie (*1922). Všich-
ni narozeni v městě Kovno. 

V Litvě pracoval jako truhlář 
u Centrální dílny úzkokolejné dráhy 
v letech 1919–1922. V roce 1924 
se rodina přestěhovala do Prahy. 
Krátce bydlela u dědečkovy sest-
ry, provdané Fišerové, která vlast-
nila s manželem hotel na Petrském 
náměstí.

V Praze byl v letech 1926–1927 
zaměstnán u firmy Jindřich Röhrs 
a.s. v Bubenči, poté u firmy Anto-
nín Babka, Praha 7 (1927) a dále 
u firmy Václav a František Pašek, 
Poděbradova, Praha-Žižkov (1928). 
Majitelé firem ho vždy hodnotili vel-
mi dobře. 

Následně v dubnu 1928 nastou-
pil do Elektrických podniků hlavního 
města Prahy, závod Rustonka, jako 
truhlář pro opravu (tehdy dřevě-
ných) tramvají. Zde pracoval 31 let, 
až do zaslouženého důchodu. V za-
městnání končil jako dispečer.

Mám písemný originál od podni-
ku a spoluzaměstnanců, který byl 
dědovi věnován k tomuto výročí. 

Obsahuje desky se znakem doprav-
ního podniku, úvodní celostrán-
kovou kresbu, blahopřání všech 
spolupracovníků s třiadevadesáti 
podpisy, dědovu větší fotografii 
z roku 1956 a hlavně původní bá-
seň, která má 26 slok a ve zkratce 
vtipně popisuje jeho bohatý, těžký 
i krásný život.

Do roku 1928 žili moji prarodiče 
v Lysolajích č. p. 129. Od tohoto ro-
ku již bydleli v Suchdole č. p. 147, 
(Kamýcká 16) v domku ševce pa-
na Petra. Jejich další bydliště by-
lo na začátku ulice K Roztokům 
(první nebo druhý domek na pra-
vé straně). Později bydlela rodina 
na adrese Budovcova 345, dneš-
ní Budyňská (přízemí), kde jsem 
se 21. června 1942 narodil. Asi 
v roce 1957 se vrátil domek majite-
lům a děda s babičkou (již bez dětí) 
se přestěhovali do podnájmu 1+1 
v ulici Gagarinova č. 456. Zde také 
v roce 1974 děda zemřel, babička 
pak v roce 1982.

Politicky byl děda blízký sociál-
ní demokracii. Společensky se an-
gažoval na Suchdole v Dělnické tě-
locviční jednotě a především ja-
ko ochotník divadelního spolku Tyl. 
Ochotnické školení absolvoval v ro-
ce 1943 v Dejvicích. Hrál ve znač-
ném množství inscenací, a to hlavně 
v letech 1938–1945. Podle pozná-
mek na zděděných fotografiích to 
byly: Panský dvůr, To byl český mu-
zikant, Chlapík (27. 2. – 28. 2. 1943), 
Šťastní otcové (25. 4. – 26. 4. 1942), 

Staré hříchy, Letní byt (1942), Ma-
ryša (Maruša), Nevěsta z venko-
va (1942), Srdce na uzdě (9. 4., 
10. 4., 1. 5. 1944), U pokladny stál 
(1943), Zapovězený strom (25. 7., 
26. 7. 1944), Třetí zvonění (1944) 
a určitě i v mnoha dalších.

V roce 1946 přechází s ostatními 
do spolku Alšova scéna. V dubnu 
1948, jako předseda tohoto spolku, 
podepisuje vstup do dramatického 
odboru T. J. Sokol. 

Dědu i babičku musel mít kaž-
dý rád, i když byli chudí. Já na ně 
do dnešního dne vzpomínám s do-
jetím. Hlavně pro dědův osobitý hu-
mor, smysl pro spravedlnost a při-
rozenou inteligenci.

Vyprávěl a fotografie poskytl 
Antonín Pajkrt, 

vnuk Antonína Bartůška, 
sestavil Josef Jánský.

www.historiesuchdola.cz

Spolek Tyl, Šťastní otcové, 1942, 
Antonín Bartůšek.

Spolek Tyl, Třetí zvonění, 1944, 
Antonín Bartůšek vpravo.

* 29. 1. 1896 † 27. 6. 1974
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historie Suchdola

Vzpomínka na hudebního 
skladatele Václava Hálka

Asi před pěti lety 
jsem se procházel 
sídlištěm v Bohni-
cích poblíž centra 
Krakov. Zašel jsem 
si tam do jídelny, 
abych si dal ně-
co dobrého k jíd-
lu. A u stolu jsem 
se po dlouhých le-

tech setkal s člověkem, kterého jsem 
okamžitě poznal a on mne také. Vi-
děli jsme se naposledy před asi šede-
sáti lety a ta podoba se nedala zapo-
menout. Byl to můj vrstevník z mládí, 
které jsme oba prožili v Suchdole, hu-
dební skladatel Václav Hálek. 

On tehdy bydlel s rodiči v ulici Roz-
tocká č. p. 84 a já s rodiči v Suchdol-
ské ulici č. 77/4. Byl o dva roky mlad-
ší než já, narodil se v roce 1937, jak 
mi sdělil, ale rozuměli jsme si. Hrál 
na klavír jako já a určitě lépe. S mým 
otcem, který byl učitel na zdejší ško-
le a učil ho, spolu často hráli skladby 
různých autorů, ze kterých se mi nej-
více líbila skladba J. S. Bacha Air, kdy 
Vašek hrál na klavír a otec na housle. 
S Vaškem jsme též hráli čtyřručně – 
například Slovanské tance Antonína 
Dvořáka. 

Vzpomínali jsme na chvíle společ-
ně prožité v Suchdole a okolí. On pak 
studoval hru na klavír na konzerva-
toři v Praze a AMU. Vyprávěl mi, že 
jeho profesorem hudby byl hudeb-

ní skladatel Emil Hlobil. V roce 1962 
absolvoval klavírní hru a kompozi-
ci. Pro své náboženské smýšlení ne-
byl tehdy v době komunistické éry 
vyhledávaným skladatelem a jeho dí-
la byla interpretována jen v cizině. 
U nás spolupracoval s divadly, filmem 
apod., pro něž psal scénickou hudbu. 
Napsal mimo jiné úvodní skladbu k fil-
mu Obrazy starého světa, oceněné-
ho na MFF v Cannes. Psal skladby pro 
klavír, varhany, smyčce i vokální díla. 
V jeho tvorbě byla přítomna náklon-
nost k církvi. Po revoluci se pak věno-
val nejvíce církevní tvorbě a po sezná-
mení s Ing. Jiřím Baierem, jako velký 
znalec a milovník hub, napsal Myko-
kosmickou symfonii. 

V televizi s ním byl natočen pořad 
o houbách, kde s Ing. Baierem pro-

bírali houbové záležitosti v kombi-
naci s Hálkovou hudbou. Vydal Hu-
dební atlas hub, kde je hudebně 
popsáno více než 2000 druhů hub – 
jde o skladby nejenom pro klavír, ale 
i housle, violu a violoncello. Houby 
ho prý naučila znát a sbírat jeho ba-
bička, ke které jezdil za mlada někam 
k Sobotce, jak mi vyprávěl. Nevěděl 
jsem, že to bylo mé poslední setkání 
s tímto zajímavým člověkem.

Potom uplynuly dva až tři ro-
ky a z tisku jsem se na podzim ro-
ku 2014 dozvěděl, že Vašek zemřel 
10. září 2014 v Brandýse nad Labem, 
zřejmě v nemocnici. Byla to pro mne 
opravdu velmi smutná zpráva.

Vladimír Soukup
www.historiesuchdola.cz

Václav Hálek na prvním přijímání u kapličky, 18. 5. 1947.

* 17. 3. 1937 
† 10. 9. 2014
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Václav Hálek v roce 2011. FOTO: TOMÁŠ ZILVAR
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Dokončení ze str. 3

rozhovor

P ísp vek na bydlení 
v roce 2017
V roce 2017 se systém příspěvku 
na bydlení v podstatě nemění, změ-
na se týká tzv. normativních nákla-
dů na bydlení, které se používají pro 
jednotlivé výpočty a mění se sko-
ro každý rok. Jejich úprava vychází 
ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, a konkrétní část-
ky pro rok 2017 z nařízení vlády č. 
449/2016 Sb.

Normativní náklady určují maxi-
mální náklady pro jednotlivé typy 
bydlení (nájemní byt, družstevní byt 
nebo i byt v osobním vlastnictví), 
podle počtu osob a velikosti měs-
ta. Podle výše normativních nákladů 
na bydlení se posuzuje nárok na pří-

spěvek na bydlení. Platí, že pokud by 
reálné náklady na bydlení byly vyš-
ší než ty normativní, může být pří-
spěvek vyplacen maximálně do výše 
normativních nákladů.

Nárok na příspěvek na bydlení má-
te v situaci, kdy vaše příjmy jsou nízké 
a náklady na bydlení vysoké. Zákon 
přesně stanoví, že nárok na bydle-
ní má vlastník (byt je ve vlastnictví 
osobním nebo jde o družstevní byt) 
nebo nájemce bytu (musíte mít ná-
jemní smlouvu, podnájemní nestačí), 
který je v bytě hlášen k trvalému po-
bytu, jestliže jeho náklady na bydle-
ní přesahují částku součinu rozhod-
ného příjmu v rodině a koeficientu 

0,30, a na území hlavního města Pra-
hy koeficientu 0,35, a současně pla-
tí, že součin rozhodného příjmu v ro-
dině a koeficientu 0,30, a na území 
hlavního města Prahy koeficientu 
0,35, není vyšší než částka norma-
tivních nákladů na bydlení. Je nutné 
abyste, jako žadatelé o dávku, měli 
v daném bytě trvalé bydliště. Bez tr-
valého pobytu na příspěvek na bydle-
ní nárok rovněž není.

K žádosti o příspěvek se dokláda-
jí příjmy a výdaje za bydlení za před-
chozí tři měsíce (tj. za předchozí 
kalendářní čtvrtletí). Pokud byste 
o přídavek žádali v dubnu 2017, do-
kládají se příjmy a výdaje za le-

A je pravda, že okruh kolem Prahy 
celoměstsky důležitý je, byť asi ne-
musí vést prostředkem Suchdola. 
Ale pravda také je, že na druhou 
stranu je velmi rozšířen NIMBY syn-
drom (spojení NIMBY je akronym 
složený z počátečních písmen ang-
lických slov Not In My Back Yard, 
česky většinou překládáno jako 
„ne na mém dvorku“, pozn. red.) 
ve smyslu „ano, já souhlasím úpl-
ně se vším, ale hlavně když to nebu-
de u mého domu, ale někde kousek 
dál“. To taky nejde, žijeme v jed-
nom městě a musíme být připraveni 
snést ty následky toho, že občas je 
potřeba někde vybudovat něco, co 
se nám úplně nelíbí. Mimochodem, 
ve Slivenci, kde jsem starostkou, ten 
okruh vede a je slyšet. 

Ta záležitost se Suchdolem je spíše 
výjimečná nebo jste narazila na více 
takovýchto kostlivců ve skříni?
Je to spíš ojedinělé, i když se samozřej-
mě vyskytují věci, které radní nechtě-
li schválit i z jiných důvodů, např. že 
se jim kanalizace či jiná akce zdála pří-
liš drahá. To bylo i v jiných oblastech, 

třeba na Praze 13, tam trvalo taky ně-
kolik měsíců, než se mi podařilo prosa-
dit výstavbu kanalizace, ale ta situace 
kolem Suchdola byla mezi pražskými 
městskými částmi opravdu výjimečná. 

A váš názor na ni? 
Já chápu, že Suchdol nechce okruh 
na svém území, myslím ale, že to ani 
obce, kam bychom ho případně chtě-
li odsunout, tj. obce na sever smě-
rem k Řeži. Můžeme se o to odsunu-
tí snažit, já si myslím, že by to Praze 
prospělo, protože jsem toho názoru, 
že by okruh neměl vést prostředkem 
nějaké městské části, ale na druhou 
stranu je otázka, zdali by nepomohla 
třeba nějaká opravdu výrazná úpra-
va (například prodloužit tunel, jinak 
uspořádat křižovatky apod.). Já to 
neprosazuju, jenom to dávám k úva-
ze. Vím, že došlo ke schůzkám kvů-
li 511 (název příslušné části okru-
hu mezi D1 a Běchovicemi) s obcemi 
ve Středočeském kraji, které by by-
ly dotčeny, pokud by okruh nevedl 
ve stávající stopě, a ty obce se proti 
tomu také velmi energicky staví. Tak-
že ono dostat dnes okruh kamkoliv je 
extrémně obtížné. 

Mají tyto případné změny nějakou 
souvislost se Suchdolem?
Byla snaha odsunout okruh za klá-
novický les, ten návrh vypadá veli-
ce rozumně, a dál by to vedlo prá-
vě na sever od Suchdola. Nová EIA 
se ale dělá jen na stavbu 511. Část 
zvaná 511 je teď, co se výstavby tý-
če, na řadě. Část okruhu, která by 
měla vést přes Suchdol, tj. 518 a 519, 
není zatím na pořadu dne, ale ta 511 
je, protože nutně potřebujeme do-
stavět okruh mezi dálnicí D1 a dálni-
cí na Hradec. A ukazuje se, že posu-
nout okruh kamkoliv mimo hranice 
Prahy je dost těžké, protože středo-
české obce ho také nechtějí. Přitom 
část okruhu na jihu vede mimo Pra-
hu Středočeským krajem, tam se to 
podařilo udělat, takže ta možnost te-
oreticky existuje. 

Bylo obtížné přesvědčit kolegy, aby 
schválili pro Suchdol ty výše zmíně-
né finanční prostředky? 
Poprvé ano, to trvalo půl roku – ty 
další, tam už to bylo jednoduché.

Pavel Hlavatý

Kolegy se mi podařilo přesvědčit
rozhovor s radní hl. m. Prahy Janou Plamínkovou (STAN) 
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den 2017 – březen 2017 apod. Me-
zi dokládané příjmy patří výplata 
ze zaměstnání, podpora v neza-
městnanosti, mateřská nebo jiné 
nemocenské dávky, rodičovský pří-
spěvek a další sociální dávky a za-
počítávají se příjmy za všechny oso-
by, které mají v bytě trvalé bydliště. 
Mezi dokládané náklady na bydlení 
se započítává nájem nebo srovna-
telné náklady u bytů v osobním ne-
bo družstevním vlastnictví. Pokud 
nejsou součástí nájmu, pak se dá-
le počítají platby za služby – vodu, 
elektřinu, plyn, odpad apod. Někte-
ré výdaje, které bývají běžně spojené 
s bydlením, se však nezapočítáva-
jí, typicky jde o platbu za kabelovou 
televizi nebo internet, poplatek 
za televizi a do nákladů se nezapočí-
tává ani splátka za hypotéku nebo ji-
ný úvěr na bydlení. Do výdajů se ne-
počítá rovněž zaplacená kauce při 
uzavření nájemní smlouvy.

Velmi speciálním případem je pro-
nájem družstevního bytu, v takovém 
případě obvykle ten, kdo si družstevní 
byt pronajme, na příspěvek na bydle-
ní nárok nemá. Družstevní byt je ma-
jetkem družstva a jeho „majitel“ je 
v něm sám v pozici nájemníka (byt 
totiž nevlastní), a proto u družstev-
ního bytu lze zpravidla uzavírat jen 
podnájemní smlouva, a na tu se již 
přídavky na bydlení nevztahují.

Žádost o dávky na bydlení se po-
dává na místně příslušném úřadu 
práce podle trvalého bydliště žada-
tele. K žádosti se předloží osobní do-
klady, potvrzení o příjmech za před-
chozí kalendářní čtvrtletí, doklady 
o nákladech za minulé čtvrtletí (slo-
ženky, účtenky, výpis z účtu, potvr-
zení majitele o platbách nájemného 
a služeb), nájemní smlouva apod.

O schválení dávky je žadatel vyro-
zuměn a je mu pravidelně každý mě-
síc vyplácen příspěvek na bydlení. 

Každé tři měsíce musí žadatel opa-
kovaně dokládat příjmy a náklady 
spojené s jeho bydlením.

Vedle příspěvku na bydlení existu-
je i doplatek na bydlení jako dávka 
pomoci v hmotné nouzi, která spo-
lečně s vlastními příjmy občana a pří-
spěvkem na bydlení ze systému stát-
ní sociální podpory pomáhá uhradit 
odůvodněné náklady na bydlení. Ná-
rok na doplatek na bydlení má vlast-
ník bytu nebo jiná osoba, která užívá 
byt na základě smlouvy nebo jiného 
právního titulu, jejíž příjem (případně 
příjem společně posuzovaných osob) 
je po úhradě odůvodněných nákladů 
na bydlení nižší než částka jeho živo-
bytí (případně částka živobytí společ-
ně posuzovaných osob). Okruh spo-
lečně posuzovaných osob pro účely 
doplatku na bydlení je stejný jako 
pro účel příspěvku na živobytí. Pod-
mínkou nároku na doplatek na byd-
lení je získání nároku na příspěvek 
na živobytí. Doplatek na bydlení lze 
přiznat podle sociálních a majetko-
vých poměrů i osobě, které příspě-
vek na živobytí nebyl přiznán, pro-
tože její příjem (či příjem společně 
posuzovaných osob) přesáhl částku 
živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek 
této částky. 

Výše doplatku na bydlení se vy-
počte tak, že se od částky odůvod-
něných nákladů na bydlení připada-
jících na aktuální kalendářní měsíc 
(snížené o příspěvek na bydlení nále-
žející za předchozí kalendářní měsíc) 
odečte částka, o kterou příjem osoby 
(společně posuzovaných osob) včet-
ně vyplaceného příspěvku na živo-
bytí převyšuje částku živobytí osoby 
(společně posuzovaných osob). Část-
ka živobytí je stanovena pro každou 
osobu individuálně, a to na zákla-
dě hodnocení její snahy a možností. 
Pro stanovení živobytí okruhu spo-
lečně posuzovaných osob se jednotli-
vé částky živobytí osob sčítají. Částka 
živobytí se odvíjí od částek existenč-
ního a životního minima, přihlíží 
se ke zdravotnímu stavu žadatele, ale 
i důvodům ukončení posledního pra-
covního poměru u nezaměstnané-
ho žadatele, k existen-
ci dluhů na výživném 
pro nezletilého potom-
ka apod.

JUDr. Zlata Kohoutová

Normativní náklady na bydlení 2017 – nájemní byty

Počet 
osob Praha nad 

100. tis
50 000 

až 99 999 
obyv.

10 000 
až 49 999 

obyv.
do 9 999 

obyv.

1 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763
2 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957
3 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604
4 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2017 – družstevní a osobní byty

Počet 
osob Praha nad 

100. tis
50 000 

do 99 999 
obyv.

10 000 
do 49 999 

obyv.
do 9 999 

obyv.

1 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357
2 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
3 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880
4 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Výše nákladů srovnatelných 
s nájemným od 1. ledna 
do 31. prosince 2017

Počet osob Kč
1 1 944
2 2 660
3 3 478

4 a více 4 194

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Výše částek, které se započítá-
vají za pevná paliva pro období 
od 1. ledna do 31. prosince 2017 

Počet osob Kč
1    711
2    973
3 1 272

4 a více 1 572

Pozn.: platné od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

(Tabulky převzaty z nařízení vlády č. 449/2016 Sb.)
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Rozpo et M  na rok 2017
Celkové příjmy a výdaje letošního roz-
počtu jsou plánovány ve výši 51 mil. Kč, 
přičemž na příjmové straně je zapoje-
na částka 7,4 mil. Kč ze zůstatků peněz 
na účtu z minulých let.

Základními zdroji rozpočtu jsou:
  dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
ve výši 28,4 mil. Kč 

  daň z nemovitosti ve výši 
3,3 mil. Kč

  zapojení zůstatků na běžném účtu 
z minulých let ve výši 5,6 mil. Kč

  zapojení zůstatků na běžném účtu 
z minulých let, dotace z HLMP, 
výtěžek poplatek z VHA (UZ98) 
1,5 mil. Kč

  financování z vlastní hospodářské 
činnosti ve výši 10,5 mil. Kč (viz –
přijaté dotace – třída IV) 

Hlavními výdaji rozpočtu jsou: 
  investice do majetku městské části 
ve výši 17,7 mil. Kč

  financování školství ve výši 
7,6 mil. Kč

  opravy a rekonstrukce komunikací 
ve výši 3,65 mil. Kč

  spolufinancování výstavby splaško-
vé kanalizace (TV Suchdol – Horní 
Sedlec) 2,3 mil. Kč

  nákup „multikáry“ – svozové-
ho vozidla včetně kontejnerů 
2,15 mil. Kč

  likvidace odpadu, úklid skládek 
950 tisíc Kč

  údržba veřejného prostoru, sekání 
trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč

  mzdové náklady včetně sociálního 
a zdravotního pojištění – vedení 
MČ, 13 administrativních pracovní-
ků, 7 dělníků 12,4 mil Kč

  odměny zastupitelů 200 tisíc Kč
  revitalizace vodoteče Keltů 4,2 mil. Kč
  projekty a příprava projektové 
dokumentace, studie 1,2 mil. Kč

  modernizace vybavení v knihovně – 
 dar od Letiště Praha, a.s., Dobré 
sousedství 150 tisíc Kč

  podpora tělovýchovným spolkům 
(granty, dotace) 566 tisíc Kč

  granty v oblastech vzdělávání, 
sociální a kultury 925 tisíc Kč

  nákup dodávky – elektromobil 
850 tisíc Kč

Podrobný položkový rozpočet včet-
ně komentáře je ke stažení na webu 
městské části.

Prvořadou akcí, kterou na letošní 
rok připravuje městská část, je zahá-
jení druhé etapy výstavby splaškové 
kanalizace v Horním Sedlci a části 
Budovce s centrální čerpací stanicí, 
která bude připojena na ČOV v Roz-
tokách. Stavba by měla probíhat 
od dubna do konce roku.

První etapa výstavba splaškové 
kanalizace na Budovci, kde jsou sto-
ky svedeny do ÚČOV v Troji a inves-
torem je hlavní město, probíhá už 
od listopadu loňského roku. Tato 
stavba bude od jarních měsíců pokra-
čovat i v ulici Kamýcké, Suchdolské 
a na Brandejsově náměstí, kde bu-
de částečně omezovat provoz, a pro-
to bude doprava v okolí stavby řízena 
semafory. Dokončení obou staveb se 
předpokládá v roce 2017.

Dále je připravována další eta-
pa úpravy prostor pro výuku ve ško-
le, protože zřejmě ještě několik let 

Omezený průjezd Suchdolem
Od počátku května až do října bude průjezd ulicí Ka-
mýckou přes Suchdol výrazně omezen z důvodu výstav-
by kanalizace v úseku Suchdolská–Brandejsovo náměstí 
a z důvodu připravované celkové rekonstrukce ulice Ka-
mýcká v úseku Brandejsovo náměstí–Dvorská. 
Jedná se o značný zásah do dopravy a obvyklého života 
mnoha obyvatel, městská část proto od počátku požaduje 
od investorů obou staveb maximální zkrácení prováděcích 
termínů a maximální omezení tranzitní osobní i nákladní 
dopravy přes Suchdol během uzavření Kamýcké ulice.

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcká bude 
zahájena po 10. květnu, předpokládaná doba provádě-
ní prací formou mikrotuneláže (z důvodů velké hloubky 
uložení potrubí) je pět měsíců. Během této stavby bude 
do úseku mezi Suchdolskou ulicí a Brandejsovým náměs-
tím povolen vjezd pouze autobusům MHD. Ostatní dopra-
va, kromě nákladních aut nad 6 tun, bude vedena ulice-
mi Suchdolskou a Internacionální, průjezd nákladních aut 
nad 6 tun přes Suchdol bude zakázán. Na počátku této 
etapy výstavby kanalizace bude z důvodu napojení no-
vého řadu v křižovatce se Suchdolskou znemožněn z té-
to ulice vjezd do Kamýcké, do centra se tak bude jezdit 
přes Brandejsovo náměstí ulicemi U Kruhovky a Sídlištní. 

Provoz na Suchdole dále významně zkomplikuje rekon-
strukce ulice Kamýcká, kterou v úseku od Brandejsova 

nám. po Dvorskou, resp. po hranice Prahy plánuje od po-
loviny června do září realizovat TSK. V rámci této stav-
by bude vybudován nový přechod pro chodce k zastáv-
ce Výhledské náměstí a přechody u Stehlíkovy a Dvorské 
budou nově nasvíceny. V úseku po Dvorskou bude obno-
vováno i podloží, v úseku od Dvorské po hranice Prahy bu-
de po odfrézování položen nový asfaltový povrch. Během 
stavby budou úseky této komunikace postupně úplně uza-
vřeny, objízdné trasy vyhrazené pouze pro osobní auta bu-
de bohužel nutné vést po souběžných komunikacích přes 
Výhledy a Starý Suchdol, průjezd veškeré nákladní i osob-
ní dopravy Suchdolem požaduje městská část zakázat. 
Po dobu rekonstrukce Kamýcké bude také omezen provoz 
linky 147, ta bude zakončena u základní školy. Výhledy bu-
de obsluhovat v kratším intervalu jen linka 160.

Pracovní návrhy dopravních opatření k oběma stavbám 
jsou dostupné na webu městské části v sekci Projekty. 
V současné době probíhají intenzivní jednání o přesných 
termínech uzavírky, dopravních omezeních, dopravním 
značení včetně světelné signalizace a změnách ve veřej-
né autobusové dopravě. O konkrétní podobě dopravních 
opatření budou občané informováni v příloze Suchdolské 
mozaiky v dubnu a květnu, aktuální informace budou do-
stupné na webu městské části.

-red-
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z radnice

budou do prvního ročníku nastupo-
vat minimálně tři třídy, jak potvrzu-
je vývoj počtu narozených dětí v naší 
městské části za uplynulé roky.

Ve škole by bylo potřebné také 
modernizovat technologii kuchyně 
a zlepšit prostředí pro výuku – rekon-
struovat vzduchotechniku v nové bu-
dově, modernizovat třídu výpočetní 
techniky. V původní budově z ro-
ku 1931 je nutné pokračovat v opra-
vě původních oken a dveří, instalovat 
akustické panely na snížení vnitř-
ního hluku na chodbách a na závěr 
provést opravu fasády. Všechny tyto 
akce v areálu základní školy jsou od-
hadovány na více než 20 mil. Kč a je-
jich realizace je podmíněna poskytnu-
tím dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

Velkou pozornost je letos nutno vě-
novat opravě a rekonstrukci komunika-

cí a chodníků, zejména na objízdných 
trasách komunikací uzavřených při vý-
stavbě kanalizace a rekonstrukci ulice 
Kamýcké. Z rozsáhlejších rekonstruk-
cí je po dokončení obnovy vodovodu 
plánováno dokončení rekonstrukce uli-
ce Do Vrchu a sousední značně poško-
zené části ulice Nad Dolíky, měl by se 
opravit povrch ulice Dvorské v okolí 
Brandejsova statku a na návsi. Součas-
ně se městská část snaží spolupraco-
vat s magistrátem při přípravě zásadní 
obnovy ulic v oblasti Nového Suchdola, 
která byla v minulém roce zahájena re-
konstrukcí ulice Stržná.

Koncem zimy proběhne také opra-
va vodoteče Keltů, která vede z uli-
ce Stržná do údolí a jejíž špatný stav 
v jedné části ohrožuje kanalizační sto-
ku. Tato akce je financována z dotace 
od hl. města. 

Pro městskou část bude zcela no-
vou zkušeností vyhlášení urbanis-
ticko-architektonické soutěže na ná-
vrh hřbitova u kaple sv. Václava, a to 
včetně úpravy jejího nejbližšího okolí. 
Hřbitov je zde formálně plánován již 
od roku 2008 a městská část formou 
soutěže hledá vhodný návrh pojetí to-
hoto prostoru.

Na Starém Suchdole v ulicích 
V údolí, Pod Rybníčkem a Pod vinicí 
bude na jaře pokračovat rekonstrukce 
vodovodů, kde je investorem Pražská 
vodohospodářská společnost (PVS). 
Ta také bude rekonstruovat vodovod 
v ulici Ke Kladivům a po jeho zokruho-
vání bude moci PVK konečně ukončit 
proplachování slepého vodovodního 
řadu, které v posledních letech obyva-
telé této oblasti zažívali.

-red-

Otázka Suchdolských listů pro zastupitelské kluby:
Jaký je názor vašich zastupitelů na participativní 
rozpočet v MČ Praha-Suchdol? 

Participativní rozpočet 
byl zastupitelům před-
ložen ke schválení bez 
jasných pravidel, kdo 

a jak bude vybírat vítězné projek-
ty občanů. Jasné je tedy pouze to, 
že to budou opět většinově zastou-
pení zástupci SOS. Bohužel jejich 
vedení Suchdola po několikáté vo-
lební období není dobré a Suchdol 
oproti okolním obcím stagnuje 
a „přešlapuje na místě“. Je tudíž 
důvodné podezření, že projekty 
budou bohužel opět vybírány 
podle „chuti a vkusu“ současného 
vedení radnice. 
Veronika Stropnická a Jan Zoubek, 

zastupitelé za hnutí ANO

Participativní rozpočet? 
Je to reklama paní Ště-
pánkové a SOS za naše 
peníze z rozpočtu Such-

dola. Pravděpodobně si členové SOS, 
kteří se tohoto „smysluplného“ 
programu zúčastní, odhlasují třeba 
romantickou vegetariánsko-jogín-
skou večeři v komunitní zahradě 
za svitu loučí… a zpěvu paní 
Štěpánkové.

Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD

Participativní rozpočet je 
na první pohled stejně lí-
bivá myšlenka, jako čer-
pat evropské fondy. Bo-

hužel s sebou nese i stejná negativa 
v podobě neefektivního vynakládání 
finančních prostředků. Předpokládá 
se, že náklady na správu celé akce 
budou u nás minimálně ve výši 50 % 
z částky zamýšlené na projekty. Ře-
čeno v penězích, plánujeme investo-
vat 360 tis. Kč a náklady s touto in-
vesticí spojené budou 180 tis. Kč. 
Ptát se za tak vysokou cenu, jestli 
chceme novou houpačku, ohniště 
nebo sochu? To mi nepřijde jako 
efektivní hospodaření, bez ohledu 
na skutečnost, že tyto peníze dosta-
neme navíc z Magistrátu hl. města 
Prahy. Pokud radnice neví, co chtějí 
její občané, nebo se bojí sama rozho-
dovat, tak ať se ptá na velké projek-
ty, kde náklady na správu budou 
tvořit jen malé procento. Pojďme ře-
šit, jestli potřebujeme dřív dodělat 
kanalizaci, postavit multifunkční ha-
lu, nebo opravit chodníky. Vše je dů-
ležité a nejde zvládnout najednou. 
Mimochodem, to byl původní smysl 
vzniku participativního rozpočtu.

Marek Bor, zastupitel za ODS

Participativní rozpočet je 
novinkou, která zapadá 
do našeho konceptu ote-
vřené radnice, a jsme rá-

di, že se ho letos podařilo připravit, 
podobně jako asi ve dvaceti dalších 
obcích v ČR. Na projekty v rámci Ži-
jeme zde spolu – náš rozpočet je vy-
členěno v rozpočtu 360 tisíc Kč, při-
čemž na realizaci nápadů dostane 
MČ od hl. m. dotaci ve výši až 180 ti-
síc, režie přijde na cca 40 tisíc Kč. 
Obyvatelé městské části vyberou 
v červnovém hlasování projekty, kte-
ré se budou realizovat. Projekt oteví-
rá diskusi o možnostech využití části 
veřejných prostředků, je zdrojem no-
vých podnětů pro vedení obce, sou-
časně umožňuje užší spolupráci mezi 
radnicí a obyvateli. Pomáhá obča-
nům pochopit, jaké kroky je třeba 
podniknout, aby mohl být jejich ná-
pad realizován. Myslíme si, že je dob-
ré do rozhodování o věcech veřej-
ných zapojit více lidí. Věříme, že ti, 
kdo mají zájem něco konkrétního 
na Suchdole vylepšit, připravit zají-
mavé setkání apod., tuto nabídku vy-
užijí a že se podaří jejich nápady 
uskutečnit. 

Petr Hejl, starosta MČ za SOS
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Hejla o zodpov zení 
následujících otázek: 
interpelace zastupitelů Marka Bora 
a Ing. arch. Ivana Vavříka ze dne 10. 11. 2016
1. UEFA nabídla spolku Slavoj 
Suchdol vybudování nového hřiš-
tě s umělou trávou, které je již na-
prosto nezbytné pro možnost tré-
ninku, včetně utkání, pro „stovky“ 
dětí a mládeže, jenž zde sportují. 
Zejména dnes, kdy neustále slyšíme 
o nutnosti pohybu dětí a mládeže, 
bychom měli být vděční lidem, kteří 
se jim ve svém volném čase a zdar-
ma věnují a nikoliv jim „házet“ klac-
ky pod nohy.
• proč tedy vedení MČ Praha-Such-

dol, resp. pan starosta Hejl od-
mítl či nesouhlasil s umístěním 
tohoto nového hřiště s umělou 
trávou, které celé uhradila UEFA, 
na místě vedle stávajícího fotba-
lového hřiště, jak to požadoval 
Slavoj Suchdol, kdy plánovaná do-
ba umístění tohoto hřiště je cca 
10 let,

• byly důvodem tohoto odmítnutí 
nejdříve panem starostou Hejlem 
tvrzené skutečnosti o nemožnos-
ti umístění hřiště z důvodu územ-
ního plánu (OV – B), 

• byly důvodem tohoto odmítnu-
tí později panem starostou Hej-
lem tvrzené skutečnosti (na jed-
nání finančního výboru dne 
2. 11. 2016), tedy že zástupci 
spolku Slavoj Suchdol přišli s žá-
dostí „pozdě“?

2. Někteří opoziční zastupitelé i ob-
čané na ustanovujícím zasedání ak-
tuálního zastupitelstva MČ Pra-
ha-Suchdol upozorňovali, resp. 
protestovali proti zbytečně velkému 
počtu placených funkcionářů takto 
malé městské části, kdy je zde je-
den uvolněný starosta a jeden uvol-
něný místostarosta a zejména jed-

na neuvolněná (nicméně placená) 
místostarostka, což přítomní zastu-
pitelé zvolení za SOS odůvodňova-
li „vysokou aktivitou“ těchto funk-
cionářů. Lze ještě pochopit funkci 
starosty i placeného místostaros-
ty, kteří se zabývají běžnou agen-
dou městské části a také otázkami 
ohledně veřejných zakázek, rozvoje, 
apod., nicméně činnost místosta-
rostky zůstává skryta, kdy poslední 
známou aktivitou je vskutku „geni-
ální“ nápad s komunitní ledničkou 
Berta (viz FB Suchdol) či aktuálně 
předložený crazy nápad s partici-
pativním rozpočtem, jehož obsluha 
včetně odměny místostarostky mů-
že stát více peněz než samotný roz-
počet, kdy o těchto penězích stejně 
bude rozhodovat zastupitelstvo či 
rada městské části.
• jaké tedy byly za rok 2015 vy-

naložené náklady na odměnu / 
plat včetně zákonných odvodů 
neuvolněné místostarostky MČ 
Praha-Suchdol,

• jaký je skutečný předmět činnos-
ti neuvolněné místostarostky MČ 
Praha-Suchdol ve vztahu k měst-
ské části?

3. Obyvatelé městské části, ale ta-
ké např. zde studující přespolní stu-
denti mají jistě zkušenosti s fungo-
váním zdejší pošty, zejména dobou 
čekání, a to někdy až na chodní-
ku v dešti. Není tedy zcela zřejmé, 
proč vedení městské části neusilo-
valo např. o zvětšení prostoru této 
pošty o prostory po bývalé lékár-
ně, která se přesunula na druhou 
část náměstí, kdy tato lékárna měla 
na původním místě hradit měsíční 
nájemné cca 20 000 Kč. Aktuálně 

je zde zřízena restaurace / kavárna 
Kravál, která poskytuje restaurač-
ní služby s tím, že jsou zde pořádá-
na (nepravidelně) různá představe-
ní s placeným vstupným. Kavárna 
dále zároveň nabízí další služby, 
jako je možnost pronájmu atelié-
ru / učebny za 500 Kč/hodina, dá-
le možnost rezervace celé kavárny 
s tím, že po tuto dobu bude ce-
lá kavárna uzavřena pro veřejnost, 
k dispozici budou všechny prosto-
ry kavárny včetně ateliéru, za cenu 
500–1000 Kč/hodina apod.
• jaká je tedy výše aktuální měsíč-

ní částky hrazené do rozpočtu 
městské části za pronájem této 
kavárny Kravál,

• jaká je celková výše částky uhra-
zené do rozpočtu městské části 
za pronájem této kavárny za ob-
dobí 1. 1. 2015 – 30. 10. 2016,

• jakým způsobem vedení městské 
části s péčí řádného hospodáře 
inzerovalo (např. na bezplatných 
realitních serverech) možnost 
pronájmu těchto prostor, kde 
se aktuálně nachází kavárna Kra-
vál, aby uvedené prostory byly 
pronajaty za nejvýhodnější cenu,

• kde lze na webových stránkách 
městské části dohledat aktuální, 
příp. předchozí nájemní smlouvu 
ohledně pronájmu prostor pro ka-
várnu Kravál?

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

názory zastupitel



13Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

O
n kdy i Stropnické
Milujte život, dokud je čas!
Nebojte se, dnešní zastupitelský pří-
spěvek není nábor do žádné církve 
ani strany. Je to vzkaz od 53letého 
kamaráda, který zazněl na jeho po-
hřbu. Věděl, že umře, a tak napsal 
všem na rozloučenou: Milujte život!

Kolikrát slyšíme v reklamě, jak bu-
de život skvělý, úžasný a nádherný, 
pokud například vypijeme kafe ur-
čité značky… Všichni jsme už nevě-
řící, když zazní reklamy nabízející 
super svět. Děti brzy zjistí, že zakou-
pená Barbie netančí tak krásně jako 
v TV reklamě a už vůbec to nedoká-
že sama. Puberťáci nesbalí tu krás-
nou slečnu z reklamy, i kdyby kou-
zelných bonbonů, po kterých je svěží 
dech, snědli vagon. Maminky super 
sirup na teplotku a kašlík nezbaví ší-
leného strachu o zdraví jejich mimin-

ka. Tatínkům sebelepší taška na stře-
chu nevyřeší strach, že na tu tašku 
nevydělají peníze. Ani senioři s práš-
ky na bolesti kloubů nejsou šťastněj-
ší. Žádná věc nám sama od sebe hez-
čí život nezajistí.

Život máme takový, jak nám ho 
osud zamíchal. Jsou období, kdy 
se nám daří v práci a doma se ne-
daří. Pak se to doma urovná a za-
se v práci to jde z kopce. Někdo je 
šťastný v pubertě, má spoustu ka-
marádů. Jiný se trápí pupínky a osa-
měním. Za pár let se to prohodí. 
Šťastný puberťák se špatně ožení či 
vdá, rozvede se a začne pít. Ten, kdo 
probrečí pubertu, se najde a s bá-
ječným protějškem začne šťastný ži-
vot. Když se tak člověk podívá kolem 
sebe, vidí, že je to vlastně rozdáno 
spravedlivě. A když se podívá kaž-

dý z nás na svůj život, musí potvr-
dit, že období těžká střídají období 
lehká. Úspěch střídá neúspěch. Na-
horu, dolů. Vlna života ve slaném 
moři. Stejně slané složení, jako má 
mořská voda, najdeme v našich sl-
zách i v plodové vodě, ve které jsme 
se vyvinuli.

Příroda, kolotoč osudu a vlna ži-
vota jsou složitější, než jsme schop-
ní pochopit, natož ovlivnit. Co po-
chopit můžeme, je věta umírajícího 
– milujte život. Každý ten svůj vlast-
ní život. Milujme ho přesně tako-
vý, jaký je. Navzdory všemu a všem. 
Přeji hezké jaro.

Veronika Žilková, 
zastupitelka 

za ANO 2011

Za ob an Suchdola 
tentokrát Václav Vik:
Hřbitov u kaple sv. Václava
V Suchdole (zatím) není hřbitov 
a mnozí Suchdolští tradičně pohřbí-
vají v Úněticích, kam kdysi chodili ta-
ké do školy a do kostela, samozřejmě 
je možné také využívat i jiné praž-
ské hřbitovy, jako např. U Matěje ne-
bo ve Vokovicích. O hřbitově na Such-
dole se již delší dobu uvažuje, od roku 
2008 je v územním plánu hl. m. Pra-
hy v okolí kaple sv. Václava vymeze-
na plocha pro vybudování hřbitova 
a v loňském roce na podzim rozhodlo 
zastupitelstvo městské části o vyhlá-
šení urbanisticko-architektonické sou-
těže na nový hřbitov v tomto místě. 

Jako asi všechno i pohřbívání se 
zejména v poslední době vyvíjí. Nyní 
se již méně pohřbívá do hrobu, mno-
hem více se využívají urny a je také ví-
ce využíváno ukládání popele ke koře-
nům stromů nebo se popel rozprašuje 

na rozptylové loučce. V tomto úze-
mí je nutné vyřešit celkové uspořá-
dání prostoru kolem kaple, a proto 
se městská část rozhodla dát prostor 
pro zajímavé nápady formou architek-
tonické soutěže. Cílem soutěže je te-
dy získat kvalitní návrhy na komplexní 
úpravu pietního území v okolí kaple.

Projekty vzešlé ze soutěže by te-
dy měly s ohledem na současné po-

žadavky v pohřebnictví navrhnout 
uspořádání vlastního hřbitova včet-
ně nezbytného zázemí a také na-
vrhnout využití a vhodné úpravy 
pozemků, cest a parkových úprav 
v okolí kaple sv. Václava. Soutěž 
se bude také týkat pozemku za kap-
lí, kde se nachází Suchdolský sad 
a kde se vysazují stromy čestným 
občanům městské části. 

Organizování architektonické sou-
těže je pro nás nová zkušenost, dělá-
me ji poprvé. Její návrhy by nám mě-
ly ukázat, jak by mohl tento prostor 
v okolí kaple sv. Václava a v blízkosti 
Kozích hřbetů a Úně-
tického údolí v bu-
doucnu vypadat.

Václav Vik,
zastupitel za SOS

názory zastupitel

FOTO: MARTA KNĚŽKOVÁ
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Odpov  na interpelaci
Minihřiště pro malou kopanou
Městská část byla oslovena předsta-
viteli Fotbalové asociace ČR koncem 
ledna 2016, zda by bylo možné po-
stavit někde na Suchdole hřiště pro 
malou kopanou s umělým trávníkem 
III. generace o rozměrech 43 x 22 me-
trů. Hřiště hradila UEFA v rámci oce-
nění Praha – Evropské město sportu 
a mělo být dokončeno do konce srp-
na 2016. Jako o první možnosti pro 
umístění hřiště se samozřejmě uvažo-
valo a diskutovalo o stávající trénin-
kové travnaté ploše vedle fotbalového 
hřiště TJ Slavoj. Aby se ale v tom-
to místě mohlo nové hřiště posta-
vit, muselo by před zahájením stavby 
proběhnout územní a stavební říze-
ní, což se nedalo stihnout, a bylo tedy 
nutné hledat jinou lokalitu.

Vzhledem k této situaci a časové 
tísni byla zvolena rekonstrukce bý-
valého házenkářského hřiště v areálu 
sokolovny, kde se z pohledu územní-
ho plánu a stavebního zákona nejed-
nalo o novou stavbu a nebylo nutné 
stavební řízení, protože zde byla jak 
zpevněná asfaltová plocha, tak i elek-
trické osvětlení, a jednalo se tedy 
o úpravu stávající sportovní plochy. 

Než se ale mohlo na místě hřiště, 
které se nepoužívalo pro sport, ale 
kde v posledních letech stály staveb-
ní stroje, postavit nové hřiště pro ma-
lou kopanou, musely FAČR, TJ Slavoj 
Suchdol, TJ Sokol Suchdol-Sedlec, 
základní škola a městská část uza-
vřít memorandum, které pro všech-
ny strany deklarovalo jak časové, tak 
finanční podmínky jeho užívání. No-
vé hřiště, na kterém je kromě mini-
kopané možné hrát i volejbal, mo-
hou nyní v dopoledních hodinách 
využívat děti z přilehlé Základní ško-
ly M. Alše, odpoledne je pak může vy-
užívat až 18 hodin týdně fotbalový 
oddíl TJ Slavoj Suchdol. Škola a fot-
balisté platí za užívaní hřiště 100 Kč 
za hodinu, o dalším využívání hřiště 
pro svoji činnost, občany i další sub-
jekty rozhoduje Sokol.

Vzájemná a rychlá spolupráce 
všech zainteresovaných subjektů bě-
hem zřizování hřiště přispěla k rozší-
ření nabídky prostor pro sportovní, 
rekreační a volnočasové aktivity oby-

vatel a dalších subjektů v naší měst-
ské části a jistě přispěje i k rozvo-
ji suchdolského fotbalu, který letos 
oslavil své 95. narozeniny. 

Zástupkyně starosty
Paní Věra Štěpánková je neuvolně-
ná místostarostka, tzn. že tuto funk-
ci vykonává vedle své činnosti, kte-
rá je jejím hlavním příjmem. Rozpětí 
výše odměn je dáno vládní vyhláš-
kou a konkrétně je pak schvaluje 
v každé obci zastupitelstvo. Součas-
né suchdolské zastupitelstvo schvá-
lilo jednomyslně na svém prvním 
jednání v listopadu 2014 výši měsíč-
ních odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva ve stejné výši, jako byla 
v minulém i předminulém volebním 
období. Na návrh zastupitele Marka 
Bora (ODS) navýšit odměny na ma-
ximální výši, jak umožňuje vyhláška, 
se v červnu t. r. zastupitelstvo měst-
ské části zabývalo navýšením odměn 
pro neuvolněné zastupitele a všemi 
hlasy schválilo navýšení měsíčních 
odměn v maximální výši s výjimkou 
odměny místostarosty, kde zastupi-
tel Karel Kuna (SOS) navrhl ke schvá-
lení odměnu snížit na polovinu.

Ke všem odměnám hradí měst-
ská část povinné zdravotní pojiště-
ní ve výši 9 %, odměny zastupitelů 
jsou zdaněny. Za celý rok 2015 tak 
náklady pro městskou část na odmě-
nu neuvolněné místostarostky čini-
ly 64 500 Kč, měsíčně jí byla na účet 
zasílána částka 3 950 Kč. 

Zástupkyně starosty Věra Štěpán-
ková se zabývá činnostmi dle aktuál-
ních potřeb městské části. V souladu 
s kompetencemi členů rady se věnu-
je grantům, místní knihovně a komu-
nikaci s veřejností. V souladu se svě-
řenou kulturní oblastí se věnovala 
a nadále věnuje organizaci řady kul-

turních a společenských akcí (např. 
Masopust, Čapkovská setkání, Po-
svícení, Pietní akt generálu Rudol-
fu Pernickému, výročí 28. října, vý-
stavy v Alšově kabinetu apod.). Dále 
organizuje a připravuje řadu projek-
tů, které přináší městské části dota-
ce ze státního rozpočtu, různých fon-
dů či nadací. V posledních letech to 
byla např. soutěž Strom roku 2015, 
ve které Vrba zapomenutá skončila 
jen o 155 hlasů jako 4. nejsympatič-
tější strom v ČR. Díky zorganizování 
této aktivity pak městská část obdr-
žela částku 15 830 Kč za 3931 získa-
ných hlasů. Za tyto prostředky byla 
vyrobena a pod korunu Vrby zapo-
menuté umístěna dubová lavička 
a krmítko/pítko.

Dále p řipravila a administrovala 
v roce 2015 dotaci ze Státního země-
dělského a intervenčního fondu, z ně-
hož městská část získala 1,2 mil. Kč 
na opravu lesní cesty do Únětic vč. 
pořízení naučných prvků a dvou se-
stav prolézaček a laviček, které jsou 
umístěny na začátku a konci oprave-
né Kyzlíkovy stezky. V letošním roce 
připravila, organizuje a administruje 
projekt ve vybraných sociálních ob-
lastech, ve kterém městská část zís-
kala 200 tisíc Kč, z nichž jsou kromě 
jiného hrazeny mzdy dvěma jinak ne-
zaměstnaným, nyní dělníkům pra-
covní čety. Z grantu MHPM v proti-
drogové oblasti ve výši 50 000 Kč 
se žáci 11 tříd naší základní školy za-
pojili do představení „Trest“, „Nový 
spolužák“ a „Vadí, nevadí“ o. s. DI-
VADELTA. V jejich rámci se zaměřili 
na témata šikany, agresivity, xenofo-
bie, alkoholu a posilování schopnos-
ti žáků „říci ne“.

Mezi další její dlouhodobé aktivity 
patřila příprava vydání Suchdolských 
listů, kterou prováděla od svého prv-

Odměny neuvolněných 
členů zastupitelstva 
v aktuálním období 

(v Kč/měsíc)

Ustavující zasedání 
(listopad 2014)

10. zasedání 
(červen 2016)

schválená 
odměna

max. možná 
odměna % schválená 

odměna
max. možná 

odměna %

zástupce starosty 5 000 27 125 18 14 500 29 227 50
člen rady 1 500 1 910 79 2 036 2 036 100
předseda výboru nebo komise 1 200 1 560 77 1 663 1 663 100
člen výboru nebo komise 1 000 1 380 72 1 471 1 471 100
člen zastupitelstva 500 660 76 703 703 100
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Odešel Martin Pfeifer, starosta TJ Sokol Suchdol 
S velkým smutkem jsme 1. prosince 2016 
přijali zprávu, že nás ve věku 61 let opustil 
náš dobrý přítel a starosta našeho Sokola 
pan Martin Pfeifer. Byl to člověk s velkým 
srdcem, plný energie a optimismu a bylo 
to právě srdce, které rozhodlo o konci je-
ho cesty.

Jednatel TJ Sokol Suchdol Jiří Čurda byl 
s naším starostou v nejužším kontaktu. 
„Nelehkého úkolu vést suchdolský Sokol 
se Martin ujal v roce 2001, a to s elánem a zodpověd-
ností sobě vlastními. Vždy usiloval o to, aby tělocvič-
ná jednota byla otevřená všem, snažil se o rozšíření 
členské základny, zasloužil se o to, že v rámci jednoty 
začaly působit nové oddíly (turistický, sebeobrany). 
Stál za vznikem letních soustředění oddílů s dětmi, 
zajišťoval dotační či grantové finance, důležité např. 
pro obnovu vybavení sokolovny, na jejíž postupné re-
konstrukci mu opravdu záleželo. V minulém roce vě-
noval hodně času a sil tomu, aby se v areálu soko-
lovny podařilo zrealizovat výstavbu hřiště s umělým 

povrchem. Za to vše a mnohé další mu 
patří velký dík.“

Petr Svoboda z oddílu volejbalu vzpomí-
ná na Martina tak, jak ho vnímali všichni 
členové výboru naší jednoty. „Martin mě 
očaroval svým úžasným klidem v každé 
situaci. Když předsedal schůzím a valným 
hromadám a zjednával si klid pro své vy-
stoupení, mnohý člověk by zvyšoval hlas, 
rozčiloval se a napomínal. Martin se spíš 

pobavil, byl rád, že jsou kolem něj lidi, kteří si mají 
co říci a prostě chvilku počkal. Jeho hlas na mě vždy 
působil uklidňujícím dojmem a ať byla jeho odpověď 
na můj dotaz nebo pochybnost jakákoli, vždy jsem 
měl pocit, že řešení je vlastně zcela triviální a není 
se čeho obávat. Nyní navíc, když zjišťujeme, co vše 
ve své funkci zastal, můj obdiv k němu velmi narostl. 
Bude mi chybět jako Člověk s velikým Č.“

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme!

 Michaela Haluzová, náčelnice TJ Sokol Suchdol

ního zvolení v roce 2006 až do letoš-
ního léta, kdy velkou část této práce 
převzal redaktor. Zde je možné uvést, 
že tuto práci vykonávala i v letech 
2010 až 2014, ačkoliv nebyla členkou 
zastupitelstva.

O.s. Kravál
Lékárna ukončila nájem prostor 
ve zvýšeném přízemí na radnici v lé-
tě 2012. Městská část nabídla vyu-
žití těchto uvolněných prostor Čes-
ké poště již na jaře uvedeného roku, 
ta ale v listopadu 2012 bohužel ná-
vrh odmítla. 

O.s. Kravál oslovilo městskou část 
s nabídkou na využití volného pro-
storu po lékárně počátkem roku 
2013 s tím, že by zde současně s pro-
vozem nekuřácké kavárny vytvořilo 
zázemí pro provozování klubové čin-
nosti pro volnočasové aktivity, práci 
s dětmi a seniory. 

Protože prostor s podobnou ná-
plní na Suchdole dlouhodobě chy-
běl, rozhodla se rada městské čás-
ti podpořit tento záměr a vyhlásila 
25. dubna 2013 záměr na pronájem 
uvedených prostor o výměře 70 m2 
s účelem nájmu „provozování klubo-
vé činnosti pro volnočasové aktivity, 
práci s dětmi a seniory a nekuřácká 
kavárna“. Cena za pronájem ve vý-
ši 700 Kč za 1 m2 a rok byla stano-
vena v obdobné výši jako u lékařské 

ordinace na radnici, protože městská 
část měla a má zájem podporovat jak 
provoz ordinace, tak i vytváření pod-
mínek pro komunitní činnost obča-
nů Suchdola. Tato cena nájemného 
za m2 je podstatně vyšší než v přípa-
dě České pošty, které byly prostory 
přednostně nabízeny v zájmu zajiš-
tění lepšího zázemí pro poskytování 
poštovních služeb.

Záměr byl zveřejněn na úřední des-
ce dne 25. dubna, o nájem prostor 
projevilo zájem o.s. Kravál z Roztok, 
další uchazeči se k tomuto či podob-
nému záměru na využití uvolněných 
prostor nepřihlásili. Dne 18. červ-
na byla uzavřena nájemní smlouva 
a začátkem října byl zahájen provoz 
v kavárně.

Vzhledem k nezbytné rekonstrukci 
prostor provedené na náklady nájem-
ce uzavřela městská část s o. s. Kravál 
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kte-
rý upravuje výši nájemného z důvo-
du umořování provedeného zhodno-
cení nemovitosti ve výši 297 372 Kč 
vč. DPH, která byla stanovena dle 
rozpočtu zpracovaného nezávis-
lým autorizovaným inženýrem sta-
veb Ing. Antonínem Bernardem. Roč-
ní nájemné přestavěných prostor 
bylo sníženo do doby umoření in-
vestice, tedy do 31. března 2020, 
o 81 % na 9 350,40 Kč splatných 
kvartálně. Za období od 1. 1. 2015 

do 31. 10. 2016 uhradilo o.s. Kravál 
na nájmu 17 588 Kč. Městská část 
uveřejňuje smlouvy, jejichž hodnota 
přesahuje 50 tisíc Kč, od 1. 7. 2016 
v Registru smluv.

Do doby přerušení činnosti komu-
nitního centra a kavárny z důvodu 
prázdnin a údržby interiéru a insta-
lace nového vybavení prostor v lé-
tě 2016 proběhly v prostorách desít-
ky akcí pro veřejnost, scházely se zde 
různé zájmové skupiny, uskutečnila 
se řada přednášek či prezentací, by-
ly zorganizovány hudební a divadelní 
představení nebo tvůrčí dílny jak pro 
děti, tak i pro dospělé. Od ledna do zá-
ří 2016 využíval prostory pro činnost 
s dětmi Mateřský klub Rybička. O.s. 
Kravál obnovil v plném rozsahu svo-
ji činnost koncem října 2016 a měst-
ská část bude trvat na tom, aby i na-
dále v prostorách kavárny probíhala 
komunitní setkání a další společenské 
činnosti pro všechny věkové skupiny 
v souladu s původním záměrem z ro-
ku 2013. Městská část byla o.s. Kravál 
ujištěna o tom, že záměr bude splňo-
vat původní cíle a podmínky i po pro-
vedených změnách interiéru najatých 
prostor, které byly pro-
vedeny s cílem zlepšit 
poskytované služby. 

Petr Hejl, starosta 
městské části
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních od 26. říj-
na 2016 do 18. ledna 2017 projed-
nala mimo jiné následující body:

 souhlasila s objednáním havarijní 
opravy zatrubnění, vyústění a nava-
zujícího koryta Suchdolského poto-
ka u firmy Petr Kukla PAKK v celko-
vé částce dle nabídkového rozpočtu 
78 685 bez DPH. 

 vybrala zhotovitele opravy scho-
diště Nad Dolíky – V Údolí společ-
nost Stavební firma Pastyřík spol. 
s r.o., cena 53 573 Kč bez DPH. 

 na základě poptávky cen vybra-
la zhotovitele oprav poklopů šachet 
kanalizace u otočky autobusu u ZŠ 
za cenu 4 104 bez DPH a výškovou 
úpravu poklopů šachet ul. Internaci-
onální za cenu 14 080 Kč bez DPH 
u společnosti Amika First, s. r. o. 

 vzala na vědomí informaci ve-
dení MŠ, že zápis do mateřských 
škol v městské části pro školní rok 
2017/18 proběhne 2.–3. 5. 2017 
(vyzvednutí přihlášek).

 na základě podaných nabídek 
od tří dodavatelů schválila dodávku 
5 ks kontejnerů pro svozové vozidlo 
ZEBRA od společnosti Kontejnery 
Louda G-TERRA, s. r. o., celková ce-
na 109 990 Kč bez DPH. 

 na základě podaných nabídek 
vybrala pro zhotovení opravy ko-
munikace U Kruhovky po propa-
du kanalizace a pro opravu výtluků 
společnost COMMATEL Uher, za ce-
nu 111 955 Kč bez DPH.

 vzala na vědomí informaci o sou-
hlasném vyjádření SFŽP k návr-

hu dodatku koncesní smlouvy, kte-
rý u splaškových vod čištěných 
na ČOV Roztoky řeší podmínky změ-
ny ceny stočného v průběhu ka-
lendářního roku. Rada souhlasila 
s návrhem dodatku č. 1 koncesní 
smlouvy č. 391/2015 na provozová-
ní kanalizace.

 na základě výsledků výběrového 
řízení schválila dodavatele akce „Re-
vitalizace vodoteče Keltů“ společ-
nost Amika FIRST, s. r. o. za nabíd-
nutou cenu 3 771 105 Kč bez DPH.

 schválila podání žádosti o dotaci 
na „Elektromobil pro MČ Praha-Su-
chdol“ z výzvy č. 13/2016 Národní-
ho programu ŽP a podání žádosti 
na hl. m. Prahu o souhlas s podá-
ním uvedené žádosti. 

 na základě návrhu předloženého 
velitelem JSDH schválila dary čle-
nům Jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů za práci ve prospěch měst-
ské části na údržbě požární tech-
niky a za reprezentaci MČ v roce 
2016 v celkové výši 60 550 Kč. 

 v souladu se zastupitelstvem 
schválenými zásadami projektu ŽI-
JEME ZDE SPOLU – PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET městské části Praha-Su-
chdol pro rok 2017 rada MČ jmenuje 
Participační skupinu jako svůj porad-
ní orgán. Členy Participační skupiny 
jsou jmenováni: Petr Vorel, Petr Svo-
boda, Milan Kučera, Oldřich Bradáč, 
Dora Stamenova, Zuzana Krumphol-
cová, Adriana Skálová, Tereza Maško-
vá, Hana Kulhánková, Pavla Bradáčo-
vá, Romana Bocková, Marek Jakubík, 
Věra Štěpánková. 

 vzala na vědomí konečné finanč-
ní vyrovnání po ukončení konces-
ní smlouvy s 1. Vodohospodářskou 
společností, s. r. o.  k 31. 12. 2015 
ve výši 322 600 Kč ve prospěch MČ.

 schválila přijetí daru z progra-
mu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ ve vý-
ši 150 000 Kč na realizaci projektu 
Místní veřejné knihovny v Praze-Su-
chdole „Nákup pěti nových počíta-
čových jednotek včetně operačních 
systémů a vhodného nábytku“. 

 po úpravách schválila Plán zimní 
údržby 2016/2017 a uložila Ing. Ko-
sařovi, aby zajistil operativní zim-
ní údržbu komunikací v oblasti, kde 
bude probíhat stavba kanalizace 
(oblast Budovec) tak, aby komuni-
kace byly průjezdné. 

 vzala na vědomí studii posou-
zení celkového technického stavu 
a způsobu provozu vzduchotechni-
ky v ZŠ M. Alše. Zpráva konstato-
vala značné opotřebení současného 
vzduchotechnického zařízení, jeho 
omezený výkon a doporučuje výmě-
nu zařízení strojoven a části rozvo-
dů v kuchyni. 

 souhlasila s návrhem připomínek 
k 2. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje (ZÚR) ve věci SOKP a rozší-
ření Letiště Praha Ruzyně. 

 poděkovala spolkům OS Betlém 
a Suchdol Sobě, zejména paní Mag-
daleně Vovsové a paní Pavle Lener-
tové, za přípravu figurek a postavení 
betléma a dále SDH Praha-Suchdol 
za pomoc a zapůjčení vybavení. Rada 
též poděkovala MŠ Gagarinova za vy-
stoupení dětského sboru Medvědí 

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém zasedání dne 10. 11. 2016 
kromě jiného: 

 schválilo rozpočtové provizorium 
pro měsíční čerpání rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2017 do výše 
1/12 celoročního objemu schválené-
ho rozpočtu na rok 2016. 

 schválilo přijetí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v cel-
kové výši 4 242 tis. Kč na podporu 
projektů rozvoje městské zeleně: 
Sad čestných občanů U Kapličky 
(250 tisíc Kč), Revitalizace vodote-
če Keltů (3,642 mil. Kč) a Rekon-
strukce stromořadí K Horoměřicům 
(350 tisíc Kč).

 schválilo přijetí účelové investič-
ní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
ve výši 34 mil. Kč na akci TV Suchdol 
„Splašková kanalizace – Budovec III“.

 schválilo realizaci projektu „Revi-
talizace vodoteče Keltů“.

 schválilo realizaci projektu „Splaš-
ková kanalizace Horní Sedlec“.

 schválilo vyhlášení veřejné ano-
nymní jednokolové urbanisticko-
-architektonické projektové sou-
těže „Hřbitov u kaple sv. Václava 
v Praze-Suchdole“.

 schválilo Zásady projektu ŽIJEME 
ZDE SPOLU – participativní rozpo-
čet městské části Praha-Suchdol 
pro rok 2017 a uložilo v rámci roz-
počtu na rok 2017 vyčlenit pro-

středky ve výši 360 tisíc Kč na fi-
nancování projektů připravených 
v rámci participativního rozpočtu.

 udělilo jako projev úcty a oce-
nění za osobní statečnost a hrdin-
ství čestné občanství in memoriam 
22 občanům, kteří zahynuli během 
německé okupace v letech 1939 až 
1945 a jejichž jména jsou uvedena 
na pomníku u základní školy M. Alše.

 schválilo přijetí účelové investič-
ní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
ve výši 1 063 tisíc Kč z obdržené-
ho odvodu z výherních hracích pří-
strojů a jiných technických herních 
zařízení za období 1. 5. 2016 až 
30. 9. 2016.
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band a ZŠ M. Alše za pěvecké vystou-
pení sboru Mikeš při slavnostním za-
hájení XVI. Suchdolského betléma, 
které proběhlo v neděli 27. 11. 2016 
na Suchdolském náměstí. 

 poděkovala organizátorům 4. Čer-
tobraní za jedinečnou kulturně-spo-
lečenskou událost spojenou s vi-
deoprojekcí, která proběhla za vel-
ké návštěvnosti v neděli 4. 12. 2016 
na Suchdolském náměstí. Hlavní po-
děkování patří panu Lukáši Skuhra-
vému (firma Nausus, s. r. o.) – hlavní-
mu sponzorovi a autorovi videomap-
pingu, panu Tomáši Šimkovi (firma 
Fast ČR) a Zdeňku Krýslovi (firma 
Panasonic Business) a panu Jiřímu 
Škodovi za spolupráci na technic-
kém, světelném a zvukovém zajištění 
akce. Dále rada poděkovala SDH Pra-
ha-Suchdol za zapůjčení vybavení, 
pomoc při instalaci a obsluhu techni-
ky, ZŠ M. Alše za vystoupení dětské-
ho pěveckého sboru Mikeš a aktivní 
zapojení školáků do zajištění soutě-
ží pro děti, MK Rybička za pomůcky 
a odměny pro doprovodný program, 
paní Vlastě Valešové za uvaření kot-
líkové polévky a obyvatelům domů 
na Suchdolském náměstí za součin-
nost s projekcí. 

 schválila dodatek č. 10 smlouvy 
č. 92/2006 o zajištění přepravy obě-
dů v rámci poskytování sociálních 
služeb v MČ Praha-Suchdol, kte-
rý spočívá ve změně názvu příjem-
ce služby z Horizont – penzion pro 
seniory, středisko Diakonie a misie 
CČSH na Horizont – centrum služeb 
pro seniory, středisko Diakonie a mi-
sie CČSH a dále v prodloužení doby 
trvání smlouvy do 31. 12. 2017. 

 na základě doporučení KÚRI sou-
hlasila s projektovou dokumenta-
cí pro územní rozhodnutí „Bytový 
dům Suchdolské nám. na parc. č. 
1291 v k. ú. Suchdol“ ve variantě 
s menším sklonem střechy do ulice 
Internacionální, s ustoupeným pá-
tým podlažím, s prodloužením sto-
ky splaškové kanalizace na Suchdol-
ském náměstí, s připojením objektu 
na splaškovou kanalizaci (68+2 oby-
vatel), s napojením objektu na ko-
munikaci Internacionální za pod-
mínky respektování budoucího „vy-
centrovaného“ umístění vozovky 
v ulici Internacionální, vše výše uve-
dené za podmínky, že navrhovaný 
dům na pozemku parc. č. 1291, k. ú. 

Suchdol bude v průčelí do Suchdol-
ského náměstí navazovat na soused-
ní dům č. p. 746, tj. mezi fasádami 
v průčelí obou domů nevznikne pro-
luka široká cca 45 cm, kterou nyní 
vymezuje pozemek parc. č. 1292/2 
k. ú. Suchdol. Rada požaduje, aby 
v přízemí byly umístěny nebytové 
prostory podél Suchdolského ná-
městí a z ul. Internacionální. 

 vzala na vědomí, že ČZU, školní 
zemědělský podnik Lány, který je ná-
jemcem pozemku parc. č. 2269/16, 
k. ú. Suchdol, souhlasí s ukončením 
nájmu pozemku k 1. 9. 2017. Rada 
souhlasila s poskytnutím pozem-
ku 2269/14 a 2269/16 pro založení 
sadu dle projektu spolků Na ovoce 
a Jestřábník a s podáním projekto-
vé žádosti na MHMP. 

 schválila pronájem části pozem-
ku parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol, 
Brandejsovo nám. o celkové výměře 
18 m2 pro umístění 3 laviček, 2 kvě-
tináčů a 1 parkovacího místa spo-
lečnosti Creperie Cafe Girafe, s. r. o.  

 vzala na vědomí informaci o na-
výšení ceny stočného z 38,43 Kč 
na 38,99 Kč/m3 včetně DPH 15 % 
pro splaškovou kanalizaci připoje-
nou na ÚČOV v Troji, která je provo-
zována PVK, a. s., a schválila pro ob-
dobí od 1. 1. 2017 novou referenční 
cenu stočného pro splaškovou ka-
nalizaci připojenou na ČOV Rozto-
ky ve výši 33,91 Kč/m3 bez DPH, tj. 
38,99 Kč/m3 včetně DPH 15 %. 

 schválila dohodu s hl. m. Praha 
o povolení reprodukce a udělení 
jednorázového reprodukčního prá-
va na kroniku spolku divadelních 
ochotníků „Alšova scéna“ v rámci 
prezentace internetových stránek 
www.historiesuchdola.cz a MČ. Ra-
da souhlasila s cenou za vyhotove-
ní reprodukcí ve výši 3 050 Kč. 

 schválila zadávací dokumentaci 
zakázky „Splašková kanalizace Horní 
Sedlec“ s předpokládaným termínem 
zahájení realizace zakázky 1. dub-
na 2017 a se lhůtou pro podání na-
bídek do 2. 2. 2017 do 14.00 hodin. 

 vzala na vědomí kladné hodnoce-
ní klientů v rámci průzkumu spoko-
jenosti klientů se službami středis-
ka Horizont.

 vzala na vědomí, že starosta 
z důvodu velikonočních prázdnin 
změnil datum dubnového zasedání 
zastupitelstva z 13. 4. 2017 na úte-
rý 11. 4. 2017.

 souhlasila s výběrem projek-
tanta a dodavatele inženýringu 
na přípravu projektové dokumen-
tace pro územní a stavební řízení 
na výstavbu splaškové kanalizace 
v úsecích, kde ještě není na území 
MČ ve spádové oblasti ČOV Rozto-
ky vyprojektovaná (části ulic Dvor-
ská, Stržná a Za Sokolovnou) – 
Ing. Josef CHMELKA-SÚPR za cenu 
471 000 Kč bez DPH. 

 vzala na vědomí kalkulaci ceny 
stočného, předloženou provozova-
telem 1. Vodohospodářská společ-
nost, s. r. o., a schválila novou výši 
nájemného 1 122 475 Kč/rok, plat-
nou od 1. 1. 2017. 

 vzala na vědomí akceptaci žádos-
ti o podporu ze Státního fondu ži-
votního prostředí na akci Elektro-
mobil pro MČ Praha-Suchdol. 

 na základě požadavků vyhláše-
né 42. výzvy OPŽP souhlasila s ob-
jednáním úprav projektové doku-
mentace v ceně 110 tisíc Kč bez 
DPH u zpracovatele – společnos-
ti AGA-LETIŠTĚ, s. r. o., dokumen-
tace „Stavba č. 3106 TV Suchdol, 
etapa 0002 Budovec, 3. část“ pro 
provádění stavby „Splašková kanali-
zace Horní Sedlec“, kterou před de-
limitací připravoval MHMP OTV ja-
ko svoji investiční akci pod názvem 
stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 
0002 Budovec, 3. část.

Kompletní zápisy ze zasedání za-
stupitelstva a rady městské čás-
ti jsou k dispozici i na stránkách 
www.praha-suchdol.cz. Přečíst si 
zápis on-line můžete i v místní ve-
řejné knihovně, kde je přístup k in-
ternetu zdarma. 

Termíny jednání Komise územního rozvoje 
a infrastruktury do konce 1. pololetí 2017 

úterý 28. března,  25. dubna, 23. května a 20. června, 
vždy od 19.00 hod. v budově suchdolské radnice
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Odpady a úklid p ehledn
kam, s čím a kdy

Jména na pomníku
Zastupitelstvo městské části Praha-
-Suchdol udělilo loni v listopadu jako 
projev úcty a ocenění za osobní sta-
tečnost a hrdinství čestné občanství 
in memoriam 22 občanům, kteří za-
hynuli během německé okupace v le-
tech 1939 až 1945 a jejichž jména 
jsou uvedena na pomníku u základní 
školy M. Alše. 

Jsou to Josef Behenský, Marie 
Benetková, Antonín Bouška, Josef 
Franc, Josef Gryč, Jan Hudec, Václav 
Chvátal, Josef Jabůrek, Eliška Josso-
vá, Bedřich Kobza, Václav Kozák, Ja-
roslav Kučera, Josef Lanc, Růžena 
Lehnertová, Harry E. Lehnert, Karel 
Lehnert, Stanislav Maštalíř, Václav Pa-

las, Josef Stříbrský, František Taufer, 
Julius Trost a Jaroslav Votava. 

Při této příležitosti připravila měst-
ská část ve spolupráci s pány Jose-
fem Jánským a Bohumilem Som-
merem výstavu z historie Suchdola 
Jména na pomníku.

Její vernisáž proběhla v nedě-
li 29. ledna 2017 a výstava je v Al-
šově kabinetu na suchdolské radni-
ci přístupna až do pátku 31. března 
2017, a to v pracovní době úřadu. Au-
toři výstavy o řadě našich bývalých 
spoluobčanů a době nacistické oku-
pace shromáždili mnoho zajímavých 
materiálů, jako např. dopisy z vězení, 
dobové fotografie a další dokumenty. 

U některých dalších se však bohužel 
nic nedochovalo. 

Další informace k udělení čestného 
občanství jsou na webu městské části 
v sekci „Čestní občané“ a o minulos-
ti Suchdola se můžete dozvědět také 
na webu: www.historiesuchdola.cz. 
Ten je již nyní naplněn mnoha zají-
mavými informacemi. Velkou zásluhu 
na tom mají oba autoři, kteří již ně-
kolik let usilovně a soustavně web pl-
ní. Děkujeme jim i všem, kteří poskyt-
li historické fotografie, dopisy a další 
dokumenty, bez nichž bychom toho 
o historii Suchdola věděli mnohem 
méně.

-red-

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ S OBSLUHOU V SUCHDOLSKÉ UL.
zahajuje jarní provoz od soboty 4. března (9.00–12.00 hod.), dále 
pravidelně úterý a čtvrtek (16.00–18.00 hod.), sobota (9.00–12:00 hod.)

KONTEJNERY NA BIOODPAD
sobota 11.3., 25. 3.,  6. 5. a 3. 6., vždy 9.00–12.00

 Výhledské náměstí  Suchdolská u býv. sběrných surovin
 K Roztokům / K Drsnici 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V ROCE 2017
čtvrtek 9. 3., čtvrtek 8. 6., sobota 26. 8., úterý 10. 10., čtvrtek 9. 11. 

Stanoviště

Čas
čt 9. 3., 
čt 8. 6.,

út 10. 10.
a čt 9. 11.

so 26. 8.

křižovatka ul. Přerušená x V Sedlci 15.00–15.20 8.00–8.20
křižovatka ul. Suchdolská x Gagarinova 15.30–15.50 8.30–8.50
křižovatka ul. K Roztokům x K Drsnici 16.00–16.20 9.00–9.20
křižovatka ul. Suchdolská x Novosuchdolská 16.30–16.50 9.30–9.50
Suchdolské náměstí (u pošty) 17.00–17.20 10.00–10.20
Výhledské náměstí (u trafostanice) 17.30–17.50 10.30–10.50

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:
 rozpouštědla  kyseliny  zásady  fotochemikálie  pesticidy  zářivky 

a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)  olej a tuk (kromě jedlého)  bar-
vy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice  detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čisticí prostředky)   léčiva  baterie a akumulátory
Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rám-
ci svozu odevzdat!

ŠTĚPKOVÁNÍ 
– LIKVIDACE VĚTVÍ 

Z PROŘEZU STROMŮ  
25. 3 – 2. 4 a 22. – 30. 4 
  Výhledské náměstí, za trafostanicí
  Na Pasece, travnatá plocha vpravo 
před křižovatkou Na Vrchmezí
  Na Rybářce, vpravo od cesty 
na Sedlec

  K Drsnici, na konci ulice u pole 
(pozor změna!)

  V Údolí, travnatá plocha u ořešáků

Na místa ukládejte větve z prořezů 
stromů, průměr větví maximálně 
15 cm. Pro snadnější manipulaci 
a zpracování větve nekraťte (neřež-
te na kratší části), dřevo musí být 
čisté bez příměsí (dráty, hřebíky). 
Štěpkovač je určen ke zpracování 
dřevité hmoty, neodkládejte proto 
jiný rostlinný materiál. 

Odpad bude likvidován vždy ná-
sledující týden pomocí štěpkova-
če, který MČ pořídila za využití do-
tace v projektu Podpory domácího 
kompostování. Vzniklou štěpku si 
mohou občané v případě zájmu 
odebírat (vhodné do kompostu, 
k mulčování záhonů a podobně).  
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mohlo by Vás zajímat

Um lecké výstavy 
v Alšov  kabinetu 

Ve výstavní síni Alšova kabinetu 
suchdolské radnice je pořád co ke 
zhlédnutí. Řezbářské výtvory vystří-
dala keramika, také krásný přírod-
ní materiál, který celoživotně uchvá-
til slavného keramika Jana Kutálka. 
K jeho životnímu výročí jsme v době 
adventu až skoro do konce ledna při-
pravili s jeho snachou PhDr. Danou 
Kutálkovou krásnou výstavu jeho ori-
ginálního díla. A tak mnozí návštěv-
níci přišli načerpat pozitivní energii 
z usměvavých keramických sluníček 
nebo kouzelně tvarovaných plivníků, 

vodníků a čertů. To, že byl pan kera-
mik veselý člověk, bylo vidět z kaž-
dé figurky. Jak říkala paní Kutálko-
vá: „On si vlastně celý život hrál a tu 
radost přenášel i do svých figurek“. 
Také jste nám do návštěvní knihy na-
psali, že si ho pamatujete z doby je-
ho působení v keramickém ateliéru 
v Kamýcké ulici na Výhledech. Chodí-
val do bývalé hospody U Měřínských, 
kde s místními hrával loutkové diva-
dlo. Jsme moc rádi, že se vám výsta-
va líbila a děkujeme paní Kutálkové 
za příjemnou spolupráci. 

Až do konce března vás zveme 
na výstavu Jména na pomníku, kde 
se z historických dokumentů může-
te dozvědět o životě čestných such-
dolských občanů, kteří zahynuli v do-
bě 2. světové války.

V průběhu dubna a května si bude-
te moci prohlédnout výstavu o kap-
li sv. Václava na Kozích hřbetech  
a vzhledem k historickému umístění 
morového hřbitova v jejím okolí také 
informace o morových ranách.

Červen a letní měsíce budou vě-
novány olejomalbě. Chystáme výsta-
vu obrazů paní Ivety Kohelové, která 
se věnuje právě této technice. Můžete 
se těšit na malované krajiny, zajímavá 
místa, domy či zátiší. Také paní Kohe-
lová pořádá a zúčastňuje se s partou 
nadšených malířů různých výtvarných 
plenérů a během loňského léta si da-
li dostaveníčko i u nás na Suchdole. 
Na prázdniny přidáme k autorčině 
tvorbě další díla právě od těchto malí-
řů, takže se můžete těšit i na zachyce-
ní suchdolské krajiny na plátně. 

Sledujte aktuální kulturní přehle-
dy v Suchdolské mozaice, kde bu-
dou zveřejněny informace k chys-
taným výstavám. Těšíme se na vaši 
návštěvu. 

-red-

Expozice keramických prací Jana Kutálka byla k vidění do 20. ledna letošního roku.

Výstavu Jména na pomníku můžete navštívit do konce března.
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Deš ová voda – kam s ní?
Někdy jí máme mnoho, jindy ji tou-
žebně vyhlížíme, řešíme kam ji odvést 
a jak ji případně využít na zahradě  
a s touto problematikou se – navzdo-
ry názvu městské části – setkávají 
i obyvatelé Suchdola. Kam tedy s vo-
dou ze střech a vydlážděných dvorů?

V místech, kde v ulici není dešťová 
kanalizace, se má dešťová voda zadr-
žet na vlastním pozemku, buď v býva-
lých žumpách či jímkách nebo v povr-
chových nádržích, sudech, případně 
je možné ji vsakovat v hluboké já-
mě vysypané štěrkem. Dešťová voda 
ze střech a dvorů nepatří na souse-
dův pozemek, na chodník, ani na uli-
ci a zcela nevhodné je také její vy-

pouštění do splaškové kanalizace. Je 
nutné to připomenout v souvislos-
ti s výstavbou splaškové kanalizace 
na Budovci a v Sedlci – tato kanali-
zace není určena pro odvádění deš-
ťových vod. Je tedy nezbytné se při 
připojování na kanalizaci vyvarovat ja-
kéhokoliv napojování dešťových svo-
dů a vpustí na splaškovou kanalizaci 
a nadále „likvidovat“ tuto vodu přímo 
na vlastním pozemku. Voda ze střech 
a dlážděných dvorů nepatří do splaš-
kové kanalizace, protože následné za-
plavení čerpací stanice a zejména čis-
tírny odpadních vod dešťovou a tzv. 
balastní vodou znemožňuje řádné čiš-
tění a v konečném důsledku zdražu-

je čištění splašků s dopadem na cenu 
stočného. Z těchto důvodů je to také 
přímo zakázáno ve smlouvách, které 
budou vlastníci nemovitostí uzavírat 
s provozovatelem kanalizace.

Zadržování vody v krajině se už sta-
lo diskutovaným problémem i na ce-
lostátní úrovni, Státní fond životního 
prostředí připravuje dotace na růz-
né projekty zaměřené na hospoda-
ření s vodou. Městská část se bude 
této problematice věnovat z pohledu 
získání možné podpory pro obyvate-
le při využívání dešťové vody, aby se 
ve větší míře zadržovala na pozem-
cích a využívala na zalévání.

-red-

Kolob h v zahrad
Komunitní zahrada má za sebou dal-
ší rok a její rozkvět se opět posunul 
o trochu dál. Podíleli jste se na jejím 
zvelebování, ať už výsadbou trvalko-
vých záhonků, okopáváním a vytr-
háváním plevelů nebo vybudováním 
přírodního amfiteátru. Akcí – od pik-
niků, koncertů, divadel, přednášek až 
po letní kino – bylo mnoho a zahra-
da se tak stala příjemným místem pro 
trávení volného času nejen naší mlá-
deže. Je samozřejmě potřeba všem, 
kteří se do komunitního života zapo-
jují a ve svém volném čase vykonávají 
činnosti pro ostatní, velmi poděkovat. 

Koloběh v přírodě se ale každým 
rokem opakuje a po odpočinkovém 
zimním čase nás čekají jarní práce.  

Proto na sobotu 8. dubna vyhla-
šujeme v rámci projektu Ukliďme 
Česko – Ukliďme Suchdol jarní bri-
gádu na komunitní zahradě. Bude 
potřeba sestříhat loňské výhonky, 
aby ty letošní měly volnost a boha-
tost růstu, připravit půdu pro novou 
výsadbu, zkypřit zem u ovocných 
stromů a dopřát jim dostatek vláhy. 
Bude třeba zprovoznit herní přírod-
ní prvky, doplnit mlatové cesty, pís-
koviště či pocitový chodníček. Prá-
ce na zahradě je opravdu dost. Jsme 
rádi, že se zapojujete, berete s se-
bou děti, aby i ony viděly, že když 
si někde hrají a používají věci, je to 
tam také potřeba uklízet a udržovat. 
Odměnou nám je příjemná rozkvet-

lá zahrada, kde se můžeme společně 
scházet, zpívat, grilovat nebo se zú-
častňovat dalších akcí.

Jak víme, na zahradě je práce dost 
na celý rok. Pokud máte čas a zájem 
podílet se na rozvoji zahrady, kontak-
tujte na radnici v sekretariátu staros-
ty paní Krumpholcovou.                                     

-red-

Znáte Bertu?
Možná jste si jí už všimli. Ve vestibu-
lu radnice, vedle vchodu do kavárny, 
stojí komunitní lednice. Obdobně jako 
do baby boxů odložené děti často do-
stávají jméno podle svátku, který při-
padá na den, kdy se v boxu ocitnou, 
naše lednice dostala jméno Berta, pro-
tože na její svátek byla přivezena. Ber-
ta je již „starší dáma“, ale jak se říká: 
„Darovanému koni na zuby nehleď.“ 

Smyslem komunitní lednice je, 
aby se v dnešní době, kdy se v Čes-

ku ročně vyhodí více než 80 kg po-
travin na osobu, minimalizovalo toto 
plýtvání. Současně mohou být po-
traviny z komunitní lednice vítaným 
přilepšením pro někoho, kdo je potře-
buje – ať už senior s malým důcho-
dem, student či matka na rodičovské 
dovolené.

Do lednice mohou lidé nosit potra-
viny, o nichž vědí, že je nespotřebu-
jí. Např. před odjezdem na dovolenou 
nebo třeba po oslavě, kde jídlo zby-

lo. Anebo pokud prostě chtějí pomo-
ci, podělit se o potraviny s tím, že jin-
dy službu využijí zase oni. 

Na lednici jsou vyvěšena pravi-
dla pro její fungování. Používání ko-
munitní lednice je na vlastní odpo-
vědnost. Obsah lednice je pravidelně 
kontrolován, nepoužitelné potraviny 
jsou odstraňovány.

Berte si jídlo z Berty nebo do Ber-
ty jídlo dávejte.

-red-



21www . f a c e b o o k . c o m / p r a h a . s u c h d o l

suchdolští hasi i

Tajemství suchdolského 
kluzišt   aneb Co se dělo, zatímco jsme spali

Pátek 6. ledna, 22:00, 
teplota -9,5 °C
Čepel posledního páru bruslí se ostře 
zařízne do ledu a na mantinel dopad-
ne sprška sněhu. Parádní brzda! Mla-
dý hokejista zouvá červené a po celém 
dni propocené brusle, bere hokejku 
a odchází z areálu základní školy. Nad 
náhle opuštěným kluzištěm se vzná-
ší dozvuky celodenního hemžení. Roz-
rušené ťukání hokejek, dětský smích 
i pláč, pády a hlasité povzbuzování, 
svist ocele dospěláckých bruslí i cvaka-
vé ťapkání těch nejmenších. Pro dne-
šek však tohle všechno už umlklo.

Do mrznoucího ticha zakřupe 
zledovatělý sníh. Čtyři páry těžkých 
bot vstupují na kluziště. Podupávají 
a zkouší sílu ledu. „Paráda, dneska 
to bude mrznout samo. Pavle, na-

jeď sem s Egholmem, ať se to po-
řádně odmete!“

Víceúčelový kartáčový čistič ko-
munikací Egholm vjíždí na led a od-
straňuje zbytky sněhu a rozdrcené-
ho ledu. Někdo bere do ruky koště 
a opravuje díry v povrchu kluziště.

„Michale, hoď sem dvě céčka, ať 
můžeme začít!“ Dvě hasičské hadi-
ce typu „C“ se plazí po chodníku 
od cisternového auta Tatra směrem 
ke kluzišti.

„Můžeš nahodit čerpadlo, jdeme 
na to!“ Tatra zavrčí a posílá na led 
stovky litrů vody, která okamžitě 
přimrzá na vyčištěný povrch kluziš-
tě. Do rána se rýhy na ploše promě-
ní v dokonalé zrcadlo.

Sobota 7. ledna, 00:03, 
teplota -10,5 °C
„Pavle, zamkni bránu, zhasínáme 
a jedem!“ Po dvou hodinách za-
metání a kropení se promrzlí hasi-
či soukají do útrob vyhřáté Tatry. 
Cestou na hasičárnu se domlouvají, 
kdo to přijde polít zase v šest ráno. 
Vyhrávají ti bezdětní a ti, kdo brzy 
vstávají do práce. Není nad pocti-
vou ranní rozcvičku při -13 °C. 

Celý následující týden teplota ne-
vyleze nad nulu, a proto se hasiči 
na kluziště vracejí den co den, re-
sp. noc co noc. Čím bude led silnější, 
tím snáze odolá náporu nadšených 
bruslařů. Jak dny ubíhají, led mohut-
ní a sílí. Péče o kluziště už dávno ne-

ní jen příjemnou povinností. Je to sr-
deční záležitost. Dítě, které, když se 
o ně budou zodpovědně starat, se 
jim za to odvděčí.

Neděle 15. ledna, 9:00, 
teplota -1 °C
„Huuustý,“ zašeptá náš mladý ho-
kejista procítěně, když otevírá bran-
ku na ledovou plochu. Je tu první. 
Jeho červené, nově zbroušené ka-
nady kreslí do křišťálově nablýska-
ného ledu dvě rovnoběžky napříč 
celým kluzištěm. Vychutnává si ten 
pocit prvenství a samoty. U manti-
nelu se otočí, nabere ledový vzduch 
do plic a vyrazí za pukem. Dnešek 
bude stát za to! 

Díky kluci. Jsme vám vděční.

Pavla Bradáčová

Hasičský odstavec
Krom budování kluziště v areálu Základní školy M. Alše 
such dolští hasiči absolvovali dvanáctihodinovou stáž 
u profesionálních kolegů na Petřinách. V rámci této 
stáže vyjeli k nouzovému otevření bytu. Koncem pro-
since byli kluci přivoláni na odstranění padlého stro-
mu v Tichém údolí. Z těch příjemných událostí nelze 
nezmínit spoluorganizování suchdolského Čertobra-
ní a aktivní účast při rozsvěcení Betlému na Suchdol-
ském náměstí. 

V listopadu proběhla soutěž pro mladé hasiče, 
XV. ročník Memoriálu Marty Habadové ve Stromovce, 
což je halový pohár na 60 metrů s překážkami. Such-
dolští mladí hasiči jej absolvovali se ctí a s nadšením. 

V současné době se mimo jiné připravují na Zimní po-
hár v uzlování. 

V lednu letošního roku se tradičně plesalo, a to na již 
126. Hasičském plese. Slova díků patří všem, kdo se na je-
ho organizaci podíleli, jakož i vstřícnému a profesionálnímu 
personálu hotelu Galaxie. Plesu samotnému každoročně 
předchází zvaní, kdy aktivní členové Sboru dobrovolných 
hasičů chodí dům od domu a zvou obyvatele Suchdola 
na tradiční oblíbenou zábavu. Dalo by se ř   íci, že právě 
hasičský ples je jakýmsi vyvrcholením roku, uzavřením po-
myslné sezóny. Ten letošní, stošestadvacátý, jsme si užili. 
Všem organizátorům děkujeme!

Pavla Bradáčová
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Ohlédnutí
Počátkem roku 2016 vyhlásila MČ 
Praha-Suchdol grantovou výzvu pro 
neziskové organizace v oblasti spor-
tu, volného času a kultury a Sbor 
Církve adventistů sedmého dne Pra-
ha-Sedlec, který již léta v oblasti 
Suchdola působí a provozuje Mateř-
ský klub Rybička, získal na tři pro-
jekty z uvedených grantů finanční 
podporu. 

Z programu podpory v oblasti vol-
ného času jsme získali 20 000 Kč na 
projekt: Svět plný tvoření a zážitků. 
Pro družinu a školní klub ZŠ M. Alše 
jsme uspořádali několik výtvarných 
dílen. V lednu si v družině během 
masopustní dílny vyrobilo 14 dětí 
škrabošky netradiční technikou zva-
nou enkaustika (malování voskem). 
Jarní visačky na dveře ubrousko-
vou technikou si žáci 4. třídy pod ve-
dením lektorky vytvářeli v březnu 
ve školním klubu. Noc s Andersenem 
je tradiční program pro školní mlá-
dež pořádaný v suchdolské knihov-
ně. Tentokrát vyšel na 1. dubna a vše 
bylo v námořnickém stylu. Programu 
s přespáním v knihovně se účastnilo 
31 dětí. Klub Rybička se podílel pří-
pravou a vedením výtvarné dílny ma-
lování na textil a uspořádáním tema-
ticky laděných soutěží.

V dubnu si žáci 4. tříd vyrábě-
li ve školním klubu smaltované lžič-
ky. Smaltování je zajímavá technika, 
ale málokdo by se do ní pustil se svý-
mi dětmi doma. Jsou k tomu potře-
ba speciální smaltovací prášky, star-
ší plotýnkový vařič, lžičky a korálky 
na zdobení. Pod vedením lektorky 
si tak děti tuto techniku vyzkouše-
ly a domů si odnášely originální lžič-
ky. V květnu došlo na tvorbu kytiček 
a náušnic z organzy. Lektorka měla 
pro 11 dětí připravenou pestrou na-
bídku vzdušných látek, které se kom-
binovaly s korálkovými komponenty, 
a pod rukama děvčat tak vznikaly ori-
ginální náušnice a brože. S žáky 3. tří-
dy jsme během vánoční dílny vyráběli 
bylinkové pytlíčky (bylinky z komunit-
ní zahrady, které děti nasbíraly a na-
sušily), vánoční stromečky, sněhulá-
kové zápichy a ozdoby z těsta.

Druhá část projektu nabízela pro-
gramy pro společně prožitý čas rodi-
čů s dětmi. 

Ve dnech 11.–15. července 2016 
připravily lektorky Kristína Hulenová 
a Jitka Michalcová pestrý program 
pod názvem Týden zážitků, kterého 
se účastnilo 6 rodičů a 10 dětí (více 
k němu v SL 2016/3, pozn. red.). 

Z programu podpory v oblasti 
sportu jsme získali 26 000 Kč na pro-
jekt: Léto v pohybu.

Realizovali jsme dva pětiden-
ní příměstské tábory pro školní dě-
ti: 18.–22. července Týden se zví-
řátky, kterého se zúčastnilo 17 dětí, 
a 1.–5. srpna tábor Kosí bratři, kte-
rý navštěvovalo 8 dětí. Vedoucí Ve-
ronika Bezděková, Jitka Michalcová, 
Marie Dovrtělová a Anna Martincová 
připravily táborové hry s celodenním 
programem v přírodě doplněné od-
počinkovými výtvarnými aktivitami. 
Táborníci zažili soutěže, seznamovací 
hry a výlety, hodně využívali také ko-
munitní zahradu. Pro děti byl zajištěn 
pitný režim a hotové obědy byly do-
dávány Starosuchdolskou restaurací. 

Maminka Hana K. napsala: „Moc 
děkuji za příměstský tábor… Děti 
si zahrály spoustu her, formou hry 
se i učily, občas musely překonat sa-
my sebe. Každý den přicházely spo-
kojené a těšily se na další den. Dce-
ra velmi ocenila výlet za zvířaty 
a syn tradiční cestu za pokladem. 
Poklad – kosí kšiltovku – nosily děti 
celé léto. Jako bonus jsme dostali je-
jich prožitkový deník, kam zapisova-
ly zážitky během dne a přidaly vý-
tvory z každodenní výtvarky.“ 

Maminka Daniela K. poskytla tuto 
zpětnou vazbu: „Syn byl z programu 
nadšený, přinesl si domů krásný de-
ník, kde byla výtvarná činnost z ce-
lého týdne. Všem nám popsal tech-
niky i průběh vytváření. Také se mu 
líbilo, že měly paní učitelky připra-

vený kostým a témata dle večer-
níčků na každý den. Perfektní bylo, 
že se děti často pohybovaly venku 
a vyrážely na výlety. Z mého pohle-
du perfektně připravené, moc hodné 
paní učitelky. Z komunitní zahrady 
byl nadšený.“

V neděli 22. října 2016 jsme při-
pravili Drakiádu, odpolední sportov-
ní akci pro veřejnost. Na louku v ulici 
Na Rybářce si své dovednosti přišlo 
vyzkoušet více než 80 účastníků. 
Nejprve jsme natrénovali běh, závo-
dilo se ve všech kategoriích, dokonce 
i tatínkové a maminky s kočárkovou 
zátěží běželi, co jim dech stačil. 

Vyzkoušeli jsme si i navíjení draků, 
skládání či malování. A pak už jsme šli 
na louku vypustit své dráčky do ne-
be. Vítr letos přál, a tak se z draků 
stali skuteční akrobati. Všichni si pak 
odnášeli zasloužené diplomy, dráčky 
na památku a nějaké dobroty. Odpo-
ledne připravila a moderovala Zuza-
na Krumpholcová a na stanovištích 
pomáhalo několik rodičů a studentů.

Z programu podpory v oblasti kultu-
ry a vzdělávání jsme získali 34 000 Kč 
na projekt: Podporujeme lidové tradi-
ce. Prvním cílem bylo obohatit tradiční 
akce pořádané MČ Praha-Suchdol, ja-
ko jsou např. Slavnosti pravého a levé-
ho břehu, Čarodějnice, Suchdolské po-
svícení nebo Čertobraní o doprovodný 
program pro rodiny s dětmi. Tým lek-
torek a dobrovolníků se postaral o vý-
tvarné dílny, hry a soutěže s odměna-
mi pro nejmenší návštěvníky.

Dále jsme uskutečnili několik ak-
cí pro veřejnost u příležitosti tradič-
ních svátků. Velikonoční dopoledne 
plné zábavy 22. a 24. března přiláka-
lo 16 dospělých a 17 dětí, kteří při-
šli hledat velikonoční vajíčka, vyrábět 
misky na velikonoční osivo, uplést si 
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Klub aktivního stá í
Tak a je pryč. Ptáte se kdo nebo co? 
No přeci starý rok, který podle mé-
ho – asi to bude věkem – utekl mno-
hem rychleji, než ten předešlý. 

Vraťme se tedy k tomu starému 
roku. Je 20. prosince 2016 odpoled-
ne a v zasedací síni našeho úřadu 
se schází suchdolská „stará garda“. 
Abyste tomu rozuměli, to má KLAS 
(Klub aktivního stáří) vánoční pose-

zení. A nebylo ledajaké. Kdo mohl, 
přinesl cukroví a dárky do tombo-
ly. Těch se sešlo přes padesát. Ale 
hlavně i pan starosta s kolegyní si 
udělali čas a přišli nám popřát – 
moc nás to potěšilo. Po slavnost-
ním zahájení pojídáme cukroví, pije-
me kávu a hrajeme tombolu. Nezbyl 
ani jeden dárek. Povídáme, vtipku-
jeme, pomalu se stmívá a je čas 

se rozloučit. Takže díky za KLAS 
na Suchdole a velké díky Dáše Já-
rové a Haně Maškové, že se i v dos-
ti pokročilém věku s takovou láskou 
o KLAS starají.

Inka Slabá

P.S.: Možná toto krátké povídá-
ní může posloužit i jako pozvánka 
na příště.

Nordic walking 
- pro  to nezkusit?
Nordic walking je termín pro sviž-
nější chůzi za použití dvou vyš-
ších hůlek – podobných těm, které 
se používají na běžkách. Z lyžařské-
ho běhu se ostatně tento druh chů-
ze vyvinul.

Jde o lidový, všem přístupný 
sport, k němuž kromě hůlek a dob-
rých bot není třeba nic než odhod-
lání zlepšit svou kondici a udělat 
něco pro své zdraví. 

Chůze za pomoci hůlek může ule-
vit páteři, napomoci lepšímu dý-
chání, může pomoci zvládnout del-
ší a náročnější trasu, než bychom 

zvládli bez nich, v obtížném terénu 
pomáhá k udržení rovnováhy a chů-
zi se zátěží. 

Zároveň jde o sport, který je 
vhodný i pro ty celkově „nesportov-
ní typy“, kteří svou fyzickou kondi-
ci dlouhodobě nebudovali a začína-
jí cítit, že „přišla bída na kozáky“  
a „za pět minut dvanáct“ chtějí za-
čít kondici zachraňovat. A také pro 
ty dříve narozené, kteří nechtějí 
zrovna zdolávat alpské vrcholky. 

Právě ty bychom ve středu 19. 4.  
od 15 hodin rádi pozvali do Ho-
rizontu na setkání s dlouholetou 

rehabilitační pracovnicí našeho sta-
cionáře Editou Lachmanovou.

Bude nám povídat o tom, proč, 
pro koho a za jakých podmínek 
je chůze s hůlkami vhodná, jak je 
správně používat, na co se při tom 
soustředit atd. Na závěr přednáš-
ky se pod jejím vedením vydáme 
na krátkou procházku. Takže, kdo 
je má, tak hůlky s sebou!

A bude-li zájem, můžeme společ-
ně začít domlouvat procházky delší 
a pravidelné. Třeba se časem z pro-
cházek stanou túry…

Jiří Přeučil, Horizont

pomlázku a vyzdobit si papírová va-
jíčka a zajíce. Lektorky Klubu Rybička 
zahrály i velikonoční pohádku O ztra-
cené slepičce. Na Světélkový průvod 
sv. Martina přišlo více než 150 do-
spělých a dětí s lampiony. Společně 
se vydali na Brandejsův statek. Ces-
tou je čekalo setkání se zbrojnoši, do-
čkali se i sv. Martina na koni a spo-
lečného hledání pokladu. 

Závěrem roku uspořádal tým 
Klubu Rybička Mikulášskou besíd-
ku, na kterou se odvážilo 29 dětí 
a 33 dospělých. Společně si zazpívali 
a zatancovali, skládali puzzle s miku-
lášským motivem, vyráběli vánoční 
svícen. Mikuláš v doprovodu andělů 
rozdával balíčky s dobrotami.

Součástí projektu bylo i několik vý-
tvarných dílen pro veřejnost, které na-
vštěvovaly nejen školní děti a dospě-
lí, ale i senioři. V únoru si návštěvníci 

vyzkoušeli smaltování, v březnu vy-
tvářeli velikonoční dekorace, v červnu 
pracovali s organzou a vyráběli šper-
ky a kytičky, líbila si i adventní dílna, 
ze které si každý mohl odnést vlast-
noručně nazdobený adventní věnec.

Projekt zahrnoval i realizaci pěti-
denního příměstského tábory Po sto-
pách našich předků, který společně 
prožilo 17 dětí převážně školního vě-
ku. Studenti Pavla Kafková a Jakub 
a Heda Frajovi připravili pro děti vý-
lety, hry, soutěže a šermování. Spo-
lečně navštívili hrad Okoř a Zoopark 
Zájezd. Děti si vyráběly koruny, ští-
ty a brnění. Hravou formou si připo-
mněly významná historická období 
dějin světa. 

Výše uvedené granty tvoří v celko-
vém rozpočtu Klubu Rybička na rok 
2016 celkem 8,3 %. Jen krátce při-
pomenu, že individuální dárci, Čes-

ké sdružení Církve adventistů sed-
mého dne, Magistrát hl. města Prahy 
a MPSV v oblasti podpory práv dě-
tí podpořili fungování pravidelných 
dopoledních programů, dalších jed-
norázových akcí, kurzu první pomo-
ci a praktického semináře jak pečo-
vat o své blízké doma. Rodiny využily 
stovky hodin dotovaných konzultací 
s psycholožkami poskytujícími peda-
gogické, psychologické a partnerské 
poradenství. 

Na závěr bych ráda poděkovala 
nejen MČ Praha-Suchdol za přidělené 
prostředky, ale i všem, kteří se na re-
alizaci všech aktivit podíleli a svými 
nápady, časem a prací přispěli k to-
mu, že vaše děti mají na co vzpomí-
nat a život zde na Suchdole byl pest-
řejší a bohatší. 

Jitka Kafková, MK Rybička
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P edškoláci povinn
do školky
Od letošního ledna vstupuje v plat-
nost další část nového školského 
zákona, která se tentokrát bezpro-
středně dotýká mateřských škol. Ta-
to změna je však poněkud jiná než ty 
ostatní. Tentokrát však nepřináší je-
nom další úkoly na bedra vedení ma-
teřských škol, ale uvaluje také povin-
nosti na bedra rodičů. Do konce roku 
2016 měly děti rok před povinným 
vstupem do základní školy právo do-
cházet do mateřské školy a mateř-
ská škola je musela přijmout. Vzhle-
dem ke klesající porodnosti a úbytku 
narozených dětí není dnes ve větši-
ně mateřských škol problém přijímat 
nejen předškolní děti, ale i děti čtyř- 
a tříleté. A nyní do této situace vstu-
puje podle našeho úsudku velmi ne-
šikovně vláda s tím, že děti rok před 
vstupem do základní školy musí po-
vinně na rok do školy mateřské. 

Proč povinně do mateřské školy?
Již při přípravě nového školského zá-
kona řada odborníků upozorňovala 
(spoluautor se sám účastnil jednoho 
kulatého stolu, kam byli ministerští 
úředníci pozváni, ale nedostavili se), 
že to není šťastná změna, protože 
nakládá na všechny nové povinnosti, 
ale nic nového nepřináší. Již v dneš-
ní době chodí dobrovolně přes 90 % 
předškoláků do mateřské školy, tak-
že lepší připravenost dětí do školy zá-
kladní to v zásadě neřeší. Zcela ote-
vřeně bylo na kulatém stole řečeno, 
že skutečným důvodem je donutit ro-
diče z rodin v sociálně vyloučených 
lokalitách, aby své děti umisťovali 
do školek (jde především o romské 
rodiny na severní Moravě). Jelikož je 
však nutné zachovat politickou ko-
rektnost, musí se nařízení uskuteč-
nit plošně. Nic se tím však pravdě-
podobně nevyřeší, protože sankce 
za porušení zákona budou prakticky 
nevymahatelné. Proto zaangažovaní 
odborníci navrhovali, aby konkrétním 
sociálně slabým rodinám byla nabíd-
nuta přímá pomoc, např. v podobě 
placených obědů ve školce. Cílená 
pomoc by přinesla více užitku a ne-
zatěžovala by plošně celou populaci.

Co nám tedy nová povinnost 
přinese?
Mateřským školám toto rozhodnutí 
přinese zvýšení administrativy. Nej-
prve musí změnit školní řád, násled-
ně pak evidovat i ty předškoláky, kte-
ré budou rodiče vzdělávat doma. Pro 
tyto děti držet volné místo ve školce 
a několikrát do roka je pozvat na pře-
zkoušení. Pokud u „přezkoušení“ ne-
obstojí, měl by ředitel vydat rozhod-
nutí o ukončení domácího vzdělávání 
a dítě bude muset povinně nastou-
pit do mateřské školy. Toto rozhod-
nutí má neodkladný účinek, byť by 
se rodiče odvolali. Předškoláky (dě-
ti 5–6leté), kteří budou docházet 
do mateřské školy, musí – dle urče-
ní ředitele mateřské školy – rodiče 
povinně omlouvat. Pokud by tak ne-
učinili, měl by ředitel oznámit jejich 
jednání na OSPOD (orgán sociálně-
-právní ochrany dětí). Rodičům ne-
přibude žádná výhoda, protože již 
dnes právo přednostního umístění 
těchto dětí do mateřské školy mají. 
Pouze jim přibude povinnost své dí-
tě do mateřské školy přihlásit i v tom 
případě, že je budou vzdělávat doma. 
Navíc se budou muset dle určení ře-
ditele příslušné mateřské školy do-
stavit v daném termínu k přezkou-
šení dítěte. Dále budou muset žádat 
o uvolnění dítěte, pokud nebude del-
ší dobu docházet do mateřské školy, 
pojedou např. na dovolenou do za-
hraničí, na hory či k babičce. 

Na závěr snad povzdech, že tak-
to to vypadá, když v odborných vě-
cech nevítězí odborná, ale politická 
rozhodnutí. Kéž by politici někdy ne-
dělali raději nic. Byli bychom ušetře-
ni dopadů špatných zákonů.

Zápisy do suchdolských 
mateřských škol
Nový školský zákon ukládá povin-
nost vypsat zápisy do mateřských 
škol v termínu od 1. – 15. května pří-
slušného školního roku. Proto jsme 
se rozhodli, v obou mateřských ško-
lách na Suchdole vypsat zápisy na 
úterý a středu 2. a 3. května 2017 
mezi 14. a 17. hodinou. 

Mateřská škola Gagarinova a Ma-
teřská škola K Roztokům jsou samo-
statná školská zařízení. Rodiče se sa-
mi rozhodují, do které mateřské školy 
podají přihlášku, mohou tak učinit 
v obou mateřských školách. Nicméně 
pak na sebe berou odpovědnost, že 
jejich děti budou možná přijaty do té 
mateřské školy, kam by nechtěli své 
děti umístit. Samozřejmě, že se vždy 
snažíme rodičům vyjít vstříc, proto 
je žádáme, aby na přihláškách uved-
li svoji prioritu – do které školky by 
své dítě raději umístili. Ale z kapacit-
ních důvodů to vždy nebylo možné. 
Proto avizujeme, že v Mateřské škole 
Gagarinova bude asi 60 volných míst, 
v Mateřské škole K Roztokům asi 23 
(nejsou nám prozatím známy odkla-
dy školní docházky).  

Obě školky pracují v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím progra-
mem, ale mají pro jeho naplňová-
ní jiné podmínky. MŠ Gagarinova je  
šestitřídní školka s kapacitou dětí 
156 a s velkou, pěkně zařízenou za-
hradou a dobrou dopravní dostup-
ností. Školní vzdělávací program je 
„Proletíme celý svět, prozkoumáme 
všechno hned“. MŠ K Roztokům je 
třítřídní školka rodinného typu (pro-
to má vždy méně volných míst), jejíž 
základní budova je umístěna v klid-
né části Suchdola těsně u Roztocké-
ho lesa, jehož bezprostřední blízkost 
kvalitně nahrazuje menší zahradu. 
Nejstarší předškolní děti mají po do-
vršení pěti let své působiště v bu-
dově základní školy nad knihovnou. 
Školní vzdělávací program je „Re-
spektovat a být respektován“.

Chcete-li se informovat o konkrét-
ní mateřské škole či si ji prohléd-
nout, obraťte se přímo na ředitele 
mateřských škol.

Mgr. Stanislav Zelený, 
 tel.: 733 510 450, 

msgagarinova@praha-suchdol.cz, 
www.msgagarinova.cz

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková 
tel.: 606 474 458,

mskroztokum@seznam.cz, 
www.mskroztokum.cz
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ekne asistent 
pedagoga…
Jmenuji se Růženka a chodím do čtvrté třídy. Už 
od první třídy mi dělalo velké problémy dávat pozor, 
když nám paní učitelka při vyučování něco říkala ne-
bo zadávala úkoly. Často se mi stávalo, že ostatní děti 
už měly práci hotovou a já jsem ještě hledala sešit ne-
bo penál. Když děti dostaly skupinovou práci, nikdo mě 
nechtěl vzít k sobě, protože jsem toho moc nevypraco-
vala a ostatní říkali, že je otravuji. Potom jsem muse-
la všechna cvičení psát a počítat doma. Ale to mi pak 
nezbýval čas na hraní. Moje maminka z toho byla ta-
ké dost unavená, protože se snažila, abych s ní všech-
no dohnala.

Do druhé třídy jsem se netěšila, věděla jsem, že 
se mnou zase budou problémy. Ale kromě paní učitelky 
třídní začala do naší třídy chodit také Dáša, které se ří-
ká asistent pedagoga. Při vyučování většinou sedí vedle 
mě a se vším mi pomáhá. Občas mi něco vysvětluje opa-
kovaně a pomalu. Nutí mě, abych měla všechno včas 

připravené. Také vymýšlí pomůcky, které mi usnadní 
učení a připravuje zábavné pracovní listy. Já ji poslou-
chám, ale i zlobím, protože se mi nechce dělat všechno.

Někdy se mi Dáša nemůže věnovat, protože krotí ji-
né děti, které třeba vyrušují, hádají se nebo perou. Jin-
dy vysvětluje látku tomu, kdo má zrovna potíže. A mi-
nule uklízela pod umyvadlem, když nás postihla střevní 
viróza.

V suchdolské škole nyní pracuje šest asistentek peda-
goga. Věnují se dětem, u nichž byly diagnostikovány 
speciální vzdělávací potřeby. Jejich škála je velmi široká. 
Bývají to těžké poruchy pozornosti, hyperaktivita, poru-
chy autistického spektra, nižší intelekt a jiné. I přes vel-
mi nízké finanční ohodnocení odvádějí asistentky vel-
ký kus práce nad rámec svých povinností a zapojují 
se do ostatních školních aktivit. Bez nich by pro mnohé 
žáky i učitele byly některé situace tvrdým oříškem.

Alexandra Kejharová, ředitelka ZŠ Mikoláše Alše   

Bruslím, bruslíš, bruslíme…
Děkujeme suchdolským hasičům za to, že nám po-
lili a skvěle upravili kluziště u školy. Konečně jsme si 
po několika letech zase mohli užít do sytosti radost 
z této báječné zimní zábavy. Děti i dospělí, začátečníci, 
krasobruslaři, rychlobruslaři, hokejisti – prostě všichni 
milovníci ledového sportu si letos přišli na své. Such-
dolští hasiči, děkujeme!

Alexandra Kejharová, 
ředitelka ZŠ Mikoláše Alše
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P edstavujeme nové 
povinn  volitelné 
p edm ty na 2. stupni ZŠ

Od začátku školního roku 2016/2017 
se v naší základní škole vyučují dva 
nové povinně volitelné předměty pro 
7.-9. ročníky, a to Mediální výchova 
a Dramatická výchova. 

V rámci předmětu Mediální výcho-
va během 7., 8. a 9. ročníku  nahléd-
nou žáci pod vedením Šárky Ábelové 
z různých hledisek do světa médií – 
televize, rozhlasu, tisku, filmu, inter-
netu, mediálních technologií, rovněž 
i do oblasti reklamy a mediální zába-
vy. V současné době má naše ško-
la 21 mediálních „skoro-odborníků“, 
kteří každou další vyučovací hodinou 
získávají a zpracovávají nové informa-
ce z mediálního světa. Kromě výu-
ky ve škole, např. natáčení vlastního 
zpravodajského pořadu, se v prosin-
ci zúčastnili exkurze do kolébky čes-
kého filmu (Barrandov Studio a.s.). 
Do konce školního roku se mohou 
těšit ještě na kurz úpravy fotografií 
v programu Adobe Photoshop, kurz 
fotografie, další exkurzi, ale i přípra-
vu jednoduché reklamní kampaně 
a návrh vlastního školního časopi-
su. Pomalu, ale jistě začínají zásobo-
vat svými články, fotografiemi a vi-
deo-reportážemi i naše školní média 
(webové stránky školy, facebooko-
vou stránku Alšík a školní noviny Al-
šík). V neposlední řadě se pak žáci učí 
vzájemné toleranci a spolupráci v tý-
mu, což je pro některé velice nároč-
ná činnost. Pro jejich další studijní 

a pracovní život je to však velmi cen-
ná devíza. 

S výsledky jejich práce, např. foto-
grafiemi a filmovými plakáty, se mů-
žete seznámit na plánované výstavě 
prací žáků 2. stupně, která bude v jar-
ních měsících nainstalována ve spojo-
vacím tunelu mezi našimi školními 
budovami. 

V rámci předmětu Dramatická vý-
chova pod vedením Evy Benešové 
se žáci učí základní herecké doved-
nosti, a to pomocí různých technik 
a metod dramatické výchovy, jako 
je např. živý obraz (strnulá fotogra-
fie), živý obraz s rozehráním, techni-
ka plné hry, technika rozhlasové hry, 
metoda improvizace, metoda připra-
vené improvizace. Na základě všech 
těchto technik a metod a díky tomu, 
že vstoupí do role různých postav, 
mohou se na téma nebo problém po-
dívat z více stran a udělat si vlast-
ní názor na danou oblast. Vzhledem 
k tomu, že se vše odehrává v bez-
pečném prostředí fikce, nebojí se žá-
ci vstoupit do role a řešit problém. 
Přesto, že se jedná o fiktivní problém, 
využívají svoje vlastní nebo převzaté 
zkušenosti (slyšené, čtené). I v přípa-
dě, že nebudou daný problém nikdy 
v životě řešit, vcítí se do člověka, kte-
rý ho řeší, zažívá úspěch apod. V prv-
ním pololetí se žáci zaměřili na herec-
ké techniky, jako je využití prostoru, 
techniku řeči, vyjadřovat se srozumi-

telně, nerušit se, umět okamžitě rea-
govat na spoluherce, společně sdílet, 
ale zároveň sdělovat divákům. Zatím 
hrála dominantní roli zejména odleh-
čená témata a osobnostní a sociální 
výchova (cítit se dobře, poznat se, ne-
stydět se jeden před druhým). 

Ve druhém pololetí se zaměříme pří-
mo na „produkt“ – divadelní předsta-
vení v podobě pohádkového příběhu. 
Pohádku si žáci sami zvolí. Pomocí im-
provizace půjdou ještě pod povrch 
pohádkové postavy. Sami žáci si bu-
dou pokládat otázky, odkrývat povrch 
do hloubky, rozkrývat to, co v příběhu 
není, co by je zajímalo. Sami postaví 
scénu, vytvoří scénář, vyrobí kostýmy, 
postarají se o zvuk i režii. Pohádkové 
příběhy pak zahrají pro naše prvňáčky. 

Od září 2016 existuje ve škole Klub 
mladého diváka (KMD), který je určen 
8. a 9. ročníkům. Příspěvek člena KMD 
je 400 Kč na jeden školní rok. V odpo-
ledních nebo večerních hodinách žáci 
ročně navštíví čtyři divadelní předsta-
vení, a to nejen činohru, ale i muzikál, 
scénický tanec atd. Na podzim navští-
vili velmi úspěšné divadelní představe-
ní S úsměvy idiotů v Divadle v Dlouhé. 
V březnu se chystají na muzikál Mý-
dlový princ v Divadle Broadway a v Di-
vadle ABC navštíví akrobatické před-
stavení August August, august. 

Šárka Ábelová a Eva Benešová,
ZŠ Mikoláše Alše 
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Základní škola Mikoláše Alše

Registrace týmů do 20. 4. 2017 na e-mailo-
vé adrese gabriela.breckova@zssuchdol.cz. 
Složení týmů: 5+1 (brankář) a 2 náhradníci; 
podmínka: aspoň 1 rodič, aspoň 2 dívky ne-
bo ženy. Věk hráčů od 6 let. Prezence týmů 
na místě v 9.30 hod. Hraje se na umělém 
povrchu, kopačky s kovovými kolíky jsou 
zakázány. Herní systém: hokejové střídání, 
2x5 minut, každý s každým ve skupinách.

Start v 10.15 hod. Běh vícečlenných hlídek 
po škole a okolí podle plánku. Registrace 
hlídek na místě při startu. Věkově neome-
zeno. Start poslední hlídky ve 12 hod. Vy-
hlášení výsledků běhu po skončení turnaje. 
Přijďte si zaběhat a vyzkoušet své orientač-
ní schopnosti. Proběhnete-li všechny kont-

roly, odměna vás nemine!

Suchdolská 360, Praha–Suchdol, tel.: 220 920 072, www.zssuchdol.cz 
autobusové spojení: linka 107 od stanice metra Dejvická do konečné zastávky Suchdol – 10 minut

áklZá

vás zve

21. 3. 2017 
v 17.30 na

KOLEM SVĚTA S PÍSNIČKOU 
školního pěveckého sboru MIKEŠ. 
Více informací na webových 
stránkách školy www.zssuchdol.cz
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 KOUPÍM BYT 2 + K.K nebo 3 + K.K. s parkovacím 
stáním v domě s výtahem v Praze 6 Suchdole. Nej-
sem RK, ale přímý zájemce. Mohu nabídnout i pěkný 
byt 3+1/L (3. patro) v domě bez výtahu + DOPLATEK. 
Tel.: 775 305 283.

 Výuka  angličtiny a němčiny – individuálně i skupin-
ky. Suchdol Praha 6. Celoživotní začátečníci nebojte 
se nic! Kontakt: 774 148 447

 Asistence pro seniory. Doprovod, paměťová cviče-
ní, předčítání, cizojazyčná konverzace, relaxační cviče-
ní atd. Certifikát pro pečovatelské služby samozřejmostí. 
Kontakt: 774 148 447 

 Dancing jóga. Nová forma – spojení klasického cvi-
čení a pohybové improvizace s důrazem na vnitřní 
uvolnění a prožitek. Suchdol – Škola M. Alše. Kontakt: 
774 148 447

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Služby CzechPOINT 
a podatelny
Každý pracovní den můžete 
v podatelně Úřadu městské 
části Praha-Suchdol využít 
následující služby CzechPOINT:

  Autorizovaná konverze dokumentů
 Datové schránky
  Podání do registru účastníků provozu 
modulu autovraků ISOH

  Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

  Výpis z bodového hodnocení řidiče

  Výpis z insolvenčního rejstříku
  Výpis z Katastru nemovitostí
  Výpis z Obchodního rejstříku
  Výpis z Rejstříku trestů fyzické osoby
  Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  Výpis z Živnostenského rejstříku
  Výpis z veřejných rejstříků

PODATELNA JE OTEVŘENA OD PONDĚLÍ DO PÁTKU V TYTO HODINY:
pondělí a středa 8.00–11.00 a 12.15–17.30
úterý a čtvrtek 7.00–11.00 a 12.15–15.30

pátek 7.00–11.00 a 12.15-13.30

V PODATELNĚ MŮŽETE VYUŽÍT I DALŠÍCH SLUŽEB JAKO JE:
  PODÁNÍ listovní zásilky pro městskou část Praha-Suchdol
  VIDIMACE, kterou se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje 
s předloženou listinou

  LEGALIZACE, kterou se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně 
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

 KOPÍROVÁNÍ listinných dokumentů do formátu A3
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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!
Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940 
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

AKČNÍ 
SLEVA 
58 %

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického
kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Požádejte 
o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419.

portalzp.praha.eu
kotlikovedotace@praha.eu
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Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 11. 2016 
rodinný hotel JaS změnil svůj název na:

Součástí hotelu je příjemná nekuřácká restaurace 
s barem o kapacitě 40 míst a každodenní provozní 

dobou od 11:00–23:00.

Prostor restaurace je ideálním místem pro konání 
fi remních akcí nebo rodinných oslav jako např. oslavy 
narozenin, promoce, svatby, křtiny a další. Velice rádi 
připravíme sváteční tabuli a menu dle Vašeho přání.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Hotel Carl-Inn
Sídlištní 1167/1, 165 00 Praha 6, Suchdol

telefon: +420 220 920 170
e-mail: carl-inn@hotelprague.cz

www.carl-inn.com
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Kamýcká

Kamýcká

Kamýcká

Nabízíme :
mléčné produkty, čerstvá vejce, 
bezlepkové potraviny, pečivo, 
čerstvé maso a mnoho dalšího...

Ing. Tomáš FANTA
realitní poradce, praxe 20 let
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MATES 
polytechnická výuka, 
certifi kovaná školka, 
odborný lektor

SMART BAMBINO 
program pro rozvoj 
dětského mozku

MENSA NTC LEARNING
certifi kovaná školka, 
spolupracujeme s odborníky 
a špičkovými experty v odboru

Nabízíme dopolední a odpolední kroužky i dětem, které nejsou zapsané 
k pravidelné docházce do DC Mláďátka: MATES, MENSA NTC,
 Montessori aktivity, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Logopedie, 

Jóga pro děti a připravujeme KLUB NADANÝCH DĚTÍ.

Jesle a školka DC MLÁĎÁTKA, Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 731 218 267 | e-mail: dcmladatka.praha@seznam.cz | www.dcmladatkapraha.cz


