
SUCHDO L SKÉ
L ISTY

1                                  
2019

ob asník M  Praha-Suchdol

www.praha-suchdol.cz

ZDARMA

motto

Nejztracenější den 
našeho života je 
ten, v němž jsme 
se nezasmáli.

S. N. Chamfort, francouzský 
básník a novinář (1741–1794)
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Maškary 
šly pr vodem

… veselili jsme se hodně,
někdo šel za slepici,
někdo oblík’ masku koně,
však všichni měli čepici.
Zpívali jsme, tančili,
a vztahy tak tužili!

I tak by se dal shrnout průběh letoš-
ního tradičního masopustního průvo-
du, který proběhl v sobotu 16. úno-
ra. Počasí bylo téměř jarní, a tak se  
po 13. hodině začaly scházet nejrůz-
nější maškary před suchdolskou rad-
nicí. A ve 14 hodin to vypuklo, kapela 

to rozjela, šašek pronesl úvodní slova 
a už nabíhaly maškary k úvodnímu di-
vadlu, kde si došly i pro pana staros-
tu, ten předal klíč a začal masopust.

Průvod se vydal na cestu k základ-
ní škole, pak dál k Brandejsovu statku 
a na koblihy a svařák do Starosuch-
dolské restaurace. S plnými břichy 
pak maškary vedené kapelou  zamířily 
na Holý vrch. A kdo opravdu došel až 
na kopec, určitě si vychutnal atmosfé-
ru spojení tří velkých průvodů z Roz-
tok, Únětic a Suchdola.

-red-
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Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2019.
Čarodějnice úterý 30. dubna

Restaurant day sobota 18. května

POZVÁNKA

NA JARNÍ PROBUZENÍ 
KOMUNITNÍ ZAHRADY
PÁTEK 5. dubna 2019 
od 10 do 12 hodin
společné sázení pro rodiče a děti, 
příprava bylinkových a zeleninových záhonů – MK Rybička

SOBOTA 6. dubna 2019 
od 10 do 15 hodin
úklid zahrady, čištění jezírka, střih keřů a rostlin

PŘIJĎTE NÁM POMOCI PŘIPRAVIT 
ZAHRADU NA NOVOU SEZONU.
Suchdolská ulice, vedle fotbalového hřiště. 
V případě trvalého deště se akce nekoná 
– nový termín. S sebou pracovní výbavu, 
rukavice, hrábě, lopatu, rýč. Možnost opékání 
buřtů. Voda, čaj a drobné pohoštění zajištěno.

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁM POMÁHÁTE 
ZVELEBOVAT VEŘEJNOU ZAHRADU!

Městská část Praha-Suchdol
a obec Únětice vás zvou

v neděli 24. března 2019 
od 16 hodin

na VÍTÁNÍ JARA
u VRBY ZAPOMENUTÉ.

Společně se sousedy z Únětic přivítáme jaro za dopro-
vodu příležitostného pěveckého sboru SUCHDOL ZPÍVÁ 
a RYBIČKY – pohybového a pěveckého sboru z Únětic.

v sobotu 6. dubna 2019 
od 14 hodin

budeme již tradičně v rámci dobrovolného úklidu čistit 
veřejný prostor na Suchdole. Zapojte se a udělejte 

Suchdol ještě krásnější. Podrobnější informace 
naleznete na webu a Facebooku městské části. 

í 
o.

E 

ZAPIŠTE SI 

DO KALENDÁŘE:

 Mluvíte hezky česky? 
Pak jste pravděpodobně „out“!
Je zajímavé, jak se dá říct tatáž věc dvěma růz-
nými způsoby. A v obou případech se bude jed-
nat o český jazyk… Nedávno jsem vyslechla roz-
hovor dvou žáků osmé třídy: „Fotni tu tvou 
hustou lasičku tím svým osmičkových ajfou-
nem, postni to na fejs a já ti to pak olajkuju. 
Kdo by ti to chtěl hejtit, je lama.“ „To je cool, ká-
mo, budu to čekovat.“

Pro nezasvěcené přeložím do klasické češ-
tiny: „Vyfoť si tu tvou bezva holku svým tele-
fonem iPhone model 8, vlož to na sociální síť 
Facebook a já ti k tomu přidám značku, že 
se mi to líbí. Kdyby se to někomu nelíbilo, je 
hlupák.“ „To je dobrý nápad, kamaráde, ohlí-
dám si to.“

Pro mnohé z nás je ten první odstavec psa-
ný buď svahilštinou nebo bengálštinou. Možná 
kombinací obého. Pravděpodobně tento prapo-
divný jazyk slýcháte od svých dětí nebo žáků 
druhého stupně. Chcete jim porozumět? Ne-
snažte se. Vaše děti z toho vyrostou a pak už 
si s nimi zase budete moci popovídat v pro vás 
srozumitelném jazyce. Čeština je krásná a je 
na nás, starších, udržovat ji při životě.

A že tento styl mluvy není poznávacím zna-
mením jen teenagerů, svědčí následující rozho-
vor, který jsem vedla se svým šestiletým synem:

„Máťo, ty už máš hotový úkol z psaní? Vždyť 
malé psací ,p‘ je hrozně těžké.“

„Mami,“ protočí syn oči, „to je přece hustě ízi-
jový!“ (z angl. výrazu EASY = jednoduchý)

Jdu se zahrabat hodně hlu-
boko do nějaké velké hro-
mady starého železa, 
kam teď po určitou do-
bu budu pravděpodob-
ně z pohledu mého sy-
na patřit…

Pavla Bradáčová
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suchdolské rozhovory

ČÍM MĚ PŘEKVAPIL
Když jsem panu Hevákovi v šest 
večer volala, že jsem u školy a jdu 
s ním dělat rozhovor, čekala jsem, 
že bude již dávno sedět doma 
na gauči. K mému údivu přibě-
hl odněkud z hlubin nové budovy 
školy, energický a vysmátý, že ještě 
dodělává nějakou práci. V průbě-
hu našeho setkání stihnul vyřídit 
předání jakýchsi dokumentů do ře-
ditelny a jeden rozhovor s elektri-
kářem. Pak už zase běžel do sta-
ré budovy, protože tam probíhalo 
noční přespávání dětí a bojovka 
po škole. Čím mě tedy překvapil? 
Svou neuvěřitelně pozitivní energií 
a nezištnou laskavostí.

 Jsem tu rád
 aneb setkání se Štěpánem Hevákem,  
školníkem suchdolské základní školy
Jak vypadá takový běžný školníkov-
ský den?
Budíčka mám v šest ráno, pak ode-
mykám budovy a rampu pro doda-
vatele zboží, aby měly paní kuchařky 
potřebné suroviny k přípravě obě-
da. V 7:40 otevírám dveře do sta-
ré budovy školy, kde vítám děti. Pak 
vezmu vozík s potřebami na toalety 
a do tříd a doplňuji, co je kde potře-
ba. V úterky rozvážím dětem do tříd 
ovoce. Celý den vlastně někde po-
bíhám, tady se stále pracuje. A jeli-
kož jsem pořád ve škole, mám nově 
na starosti i úklid velké tělocvičny 
v deset večer.

Vy ještě v deset večer uklízíte 
tělocvičnu?
Ano, se ženou máme tuhle společ-
nou zábavu. Mohla by to dělat pa-
ní uklízečka, ale já jsem stejně po-
řád ve škole, tak jsem to rád vzal. 
Se ženou pak jdeme domů a zahra-
jeme si karty. Těch pár hodin spán-
ku mi stačí.

Přijde mi, že vy jste součástí na-
ší školy od nepaměti. Že už snad 
na sobě máte i inventární štítek. 
Jaké byly vaše začátky na téhle 
škole?
Ještě než jsem se stal místním škol-
níkem, chodil jsem sem už jako malý 
žák. Do třídy se mnou chodil i strýc 
vašeho manžela, Čestmír Bradáč. 

Ano, Bradáčovi jsou taková such-
dolská „mafie“. Tatínek mého muže 
zde v roce 1990 hasil požár školy. 
Pamatujete si na tu událost?
No jéje. Tehdy to byla dřevěná pří-
zemní budova, která měla šest tříd 
a malou tělocvičnu. A takovou stře-
chu z asfaltové lepenky. Jednou za-
čalo do budovy zatékat, tak jsem 
sedl na autobus a jel do Dejvic 
na školskou správu, kde jsem po-
žádal o opravu. Tam mi řekli: „Ja-
kápak oprava, ta střecha se udělá 
celá znova.“ A poslali sem řemeslní-
ky, kteří přijeli s hořáky na propan-

-butan. Po chvíli práce začal zevnitř 
ze stropu stoupat dým. Byla tam pa-
ní učitelka Matějková a Burianová 
a já jsem za nimi mazal a říkal jsem 
jim: „Paní učitelky, pojďte ven! To 
nedopadne dobře tohle – dřevěná 
budova a chlapi s hořákama naho-
ře.“ A paní učitelky říkaly: „Pane He-
vák, vyčkejte chviličku malou, my si 
ještě umejem tabule.“ Já jsem říkal: 
„To už umejou jiní!“ A tak šly, smut-
né byly. 

A přijeli hasiči s cisternou a při ha-
šení požáru umyli i ty tabule?
Ano. Vyvedl jsem ty učitelky ven 
a zavolal jsem hasiče.

Jak jste se tady ve škole vlast-
ně ocitl? Co vás přimělo dělat tu 
školníka?
Tehdy před lety na začátku tu paní 
Douchová dělala zástupkyni. Jednou 
mi povídá: „Štěpáne, pojď nám tam 
dělat školníka. My tam jednoho si-
ce už máme, ale ten vstává v půl 
osmé, pak teprve zatopí a my má-
me ve škole teplo až v půl desáté! 
A nás to zlobí.“ Tak jsme s manžel-
kou dumali. Nechal jsem práce to-
penáře a to školníkování jsem vzal. 
A jsem tu už 37 let. 

Na co se těšíte, když ráno vstanete?
V zimě jdu do strojovny a kontrolu-
ji topení a tepelná čerpadla. A každé 
ráno se těším na děti.

Já si ze školy pamatuji, že jste nás ví-
tal pod schodištěm. Den co den, rá-
no co ráno jste tam stál s úsměvem 
a zdravil jednoho každého zvlášť. 
Bez vás by to nebyl ten správný za-
čátek školního dne. V čem jsou dnes 
děti jiné, než byly řekněme před 
20 lety?
Jsou stejné. Jen o něco živější (smích). 
Ale pozdraví všichni. I ti velcí osmáci 
a deváťáci. Uvítám všechny, aby mě-
li krásný den a mohli naslouchat uči-
telům. Jsem tu rád.

Děkuji za váš čas, pane školníku. 
My jsme také rádi, že jste vaši že-
nu před lety poslechl a tuhle prá-
ci vzal.

Pavla Bradáčová
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z radnice

24. ledna schválilo zastupitelstvo 
rozpočet městské části na rok 
2019 ve výši 66,6 mil. Kč. Základ-
ními zdroji rozpočtu je dotace 
z hl. m. Prahy ve výši 37,99 mil. Kč, 
která je tvořena ze 30 % dle po-
čtu obyvatel s trvalým bydlištěm 
v městské části, ze 30 % dle počtu 
dětí ve školách, z 10 % dle rozlo-
hy území městské části, z 20 % dle 
rozlohy zeleně a z 10 % dle plochy 
vozovek ve správě městské části. 

Dalším zdrojem je daň z nemo-
vitosti ve výši 3,3 mil. Kč, která je 
jedinou daní, kterou městská část 
získává přímo od státu, ostatní da-
ně, jako např. DPH, daň z příjmu 
právnických a fyzických osob, ob-
drží přímo hl. m. Praha a městským 
částem z nich pak poskytuje do-
tace. Mezi další příjmy patří nevy-
čerpané prostředky z minulých let 
(9,1 mil. Kč), výtěžek poplatků z vý-
herních hracích přístrojů (660 tisíc 
Kč) a financování z vlastní hospo-
dářské činnosti (7,2 mil. Kč). 

Hlavními výdaji rozpočtu jsou in-
vestice do majetku městské části 
ve výši 25,5 mil. Kč. V letošním ro-
ce bude pokračovat výstavba splaš-
kové kanalizace v ulicích Bažant-
ní a U Kapličky. V těchto ulicích 
a v ulici Lysolajské se bude také 
stavět plynovod. Až následně bude 
dokončena rekonstrukce zbývající 
části ulice Lysolajská. Jako nástav-
bu radnice dále plánujeme vystavět 
kulturně-komunitní centrum, tyto 
prostory budou sloužit pro setká-
vání seniorů, rodičů s malými dět-
mi, budou se zde organizovat různé 
kurzy, divadelní a hudební předsta-
vení apod. Na podzim bychom rádi 
po dokončení potřebných projek-
tů zahájili stavbu zahrad se hřbito-
vem u kaple sv. Václava. O letních 
prázdninách proběhne rekonstruk-
ce fasády původní budovy základní 
školy. Dále budeme připravovat pro-
jektovou dokumentaci na nový by-
tový dům se šesti startovacími byty 
čp. 684 v Kamýcké ulici a na zákla-
dě výsledků architektonické soutě-
že projekt na novou sportovní halu 
u základní školy. 

Pro zalévání zeleně plánujeme 
nákup kontejneru s čerpadlem ja-

ko nástavbu na multikáru a pro 
usnadnění úklidu veřejných pro-
stranství, který provádí naše pra-
covní četa, pořízení technického 
elektromobilu.

Na likvidaci odpadu a provoz 
sběrného místa je v rozpočtu vyčle-
něno 950 tisíc Kč, na údržbu veřej-
ného prostoru, sekání trávy, zalé-
vání a výsadbu zeleně 1,05 mil. Kč 
a na opravy komunikací a chodní-
ků 3 mil. Kč.

Na podporu tělovýchovným spol-
kům, které na Suchdole pracují 
s dětmi, jde 800 tisíc Kč a na pod-
poru organizacím působícím v so-
ciální oblasti (pečovatelská služba 
a denní stacionář v Horizontu, za-
jištění možnosti využití lůžek LDN, 
zdravotně-sociálních a odlehčova-
cích služeb pro občany MČ v Domo-
vě sv. Karla Boromejského v Řepích, 
provoz chráněného bydlení Domo-
va Sedlec SPMP) jde celkem 540 ti-
síc Kč a na granty v oblastech 
vzdělávání, sociální a kultury je pak 
vyčleněno 335 tisíc Kč. Na realiza-
ci projektů participativního rozpoč-
tu, které budou spoluobčané vybí-
rat počátkem května, je připraveno 
450 tisíc Kč.

Z rozpočtu hradí městská část 
provoz mateřských škol Gagarino-
va a K Roztokům (2,55 mil. Kč), 
provoz základní školy (5,12 mil. Kč) 
a provoz knihovny 1,46 mil. Kč. Od-
měny zastupitelů, starosty a mís-
tostarostů přijdou na 3,55 mil. Kč. 
Provoz radnice, vozidel a strojů, 
platy 22,85 zaměstnanců (13,5 ad-
ministrativních pracovníků, 7 za-
městnanců technické čety…), údrž-
ba dětských hřišť, revize, energie 
přijdou celkem na 19,3 mil. Kč.

Část prostředků v celkové výši 
47,8 mil. Kč, které pochází z dota-
cí z rozpočtu hl. m. Prahy z minu-
lých let, je nyní vázáno na tzv. pro-
jednání každoročního vypořádání 
rozpočtu mezi městskými část-
mi a hl. m. Přestože je má měst-
ská část na účtu, jejich zapojení 
do rozpočtu bude možné provést, 
až o jejich dalším využití rozhodne 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy během 
března t. r.

-red-

Rozpo et na rok 2019

Příjmy MČ v roce 2019 (tisíc Kč)
Daňové příjmy (daň z nemovitosti, 
správní poplatky, poplatky za psy) 4 225

Nedaňové příjmy (registrační poplat-
ky, vstupenky, úroky) 55

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 37 989
Dotace z fondu vlastní hospodářské 
činnosti 7 165

Zaměstnanecký fond 221
Dotace od státu 
– příspěvek na výkon státní správy 218

Financování (dotace z EU fondů, ne-
vyčerpané prostředky z minulých let) 16 731

CELKEM 66 604

Výdaje MČ v roce 2019 (tisíc Kč)
Provoz mateřských škol 
Gagarinova a K Roztokům 2 550

Provoz základní školy 5 120
Provoz knihovny 1 460
Podpora sportovních spolků 800
Podpora sociálních služeb 
(pečovatelská služba, denní stacionář) 550

Protipožární ochrana 
– provoz Jednotky SDH 805

Odměny zastupitelů, starosty, 
místostarostů 3 553

Provoz radnice, vozidel, strojů, pla-
ty 22,85 zaměstnanců (13,5 admin. 
pracovníků, 7 zaměstnanců technic-
ké čety…), údržba dětských hřišť, re-
vize, energie…

19 333

Ostatní výdaje (podpora kultury, 
mládeže, seniorů – KLAS, Suchdol-
ské listy, Mozaika) 

1 483

Opravy komunikací a chodníků 3 450
Opravy kanalizace 200
Vyvážení odpadkových košů, likvida-
ce skládek, provoz sběrného dvora… 950

Úklid veřejných prostorů, údržba zeleně 1 050
Investice do majetku MČ (výstavba 
splaškové kanalizace, příprava hřbi-
tova, sportovní haly, kulturně-komu-
nitního centra, obnova fasády pů-
vodní budovy ZŠ...) 

23 800

Nákup kontejneru na zalévání 400
Nákup technického elektromobilu 1 100
CELKEM 66 604
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z radnice

Nástavba budovy radnice:
kulturn -komunitní centrum
Jak jste se mohli dočíst již v loňských Suchdolských listech, městská 
část připravuje nástavbu budovy radnice. Dostavbou dalšího podlaží tak 
vzniknou tolik potřebné prostory pro spolky i obyvatele 
městské části, neboť nám chybí víceúčelový sál 
a klubové prostory pro 
setkávání různých skupin 
(senioři, matky s dětmi 
apod.). Pohodlnou cestu 
do nástavby zajistí pro 
všechny návštěvníky 
bezbariérový výtah.
„Kulturní centrum, v němž budou 
probíhat aktivity nabízené potřeb-
ným rodinám i jednotlivcům, je dob-
rý nápad. Určitě si své příznivce na-
jde a třeba pomůže někomu v tíživé 
životní situaci. Někdy stačí i pocit, že 
se o vás někdo zajímá a je ochoten 
vám podat pomocnou ruku,“ říká ře-
ditelka suchdolské základní školy Ale-
xandra Kejharová. „Také vědomí, že 
jsou lidé, kteří se potýkají s podob-
nými problémy, může člověka pod-
pořit v odhodlání postavit se nepříz-
ni osudu,“ dodává.

V nástavbě by měly vzniknout tři 
klubovny se zázemím a víceúčelový 
sál. Z jednacích místností radnice by 
se sem měly přesunout stávající ak-
tivity – programy Mateřského klubu 
Rybička, cvičení Seniorfitnes, setkání 
Klubu aktivního stáří, pravidelné be-
sedy a promítání Klubu náročného 
diváka, zkoušky a představení such-
dolských ochotníků i pěveckého sbo-
ru. Doufáme, že tyto činnosti budou 
doplněny o další – např. různé tvůrčí 
a rukodělné dílny, poradenské služby, 
výuku jazyků či hry na hudební ná-
stroje apod.

Marek Bor a Jana Hanusová sou-
hlasí s přínosem centra ohledně posí-
lení vzájemných společenských a so-
ciálních vazeb. Dodávají, že centrum 
by mělo být přístupné všem obyva-
telům Suchdola a svým umístěním 
přízpusobené seniorům, hendikepova-
ným spoluobčanům a rodičům s ko-
čárky a malými dětmi. „Podle nás by 

bylo vhodné změnit dispozice jed-
notlivých pater a přenést komunitní 
centrum do prvního patra,“ říká Ma-
rek Bor, zastupitel za Sdružení obča-
nů za rozvoj Suchdola. „Ve druhém 
patře by zůstala místnost pro za-
stupitelstvo (využívaná částečně ta-
ké pro veřejnost), kanceláře vedení 
MČ a další úřady. Ostatní úřadovny 
by mohly být situovány do zbývají-
cích prostor 3. patra/4. nadzemního 
podlaží (vestavby), kde by případně 
mohl být zřízen i byt pro správce,“ 
připojuje Marek Bor návrhy na využití 
jednotlivých pater radnice.

Umístění a dispozice komunitního 
centra bylo před přípravou projek-
tu promýšleno ze všech stran a dis-
kutováno. „K umístění do nového 
podlaží nás vedl především fakt, že 
přístavba nového patra vyjde lev-
něji než k tomu přidávat ještě stě-
hování kanceláří z prvního patra 
a jeho přestavbu. V úvahu jsme ta-
ké vzali malou výšku pro umístění 
nového víceúčelového sálu v 1. pa-
tře, ve kterém by se měly odehrá-
vat koncerty, divadelní představe-
ní, přednášky a podobné akce,“ říká 
Petr Hejl, starosta Suchdola. Jako 
problematickou vidí rovněž otázku 
umělého větrání. „Pokládám za ve-
lice komplikované a nákladné řeše-

ní umělého větrání sálu, který by 
byl umístěn v 1. patře. Již nyní má-
me negativní zkušenost s nízkým 
a omezeně větratelným prostorem 
v jen 3 m vysoké zasedací místnos-
ti v druhém patře. Nový sál bude 
o více než metr vyšší a bude uměle 
větrán,“ odůvodňuje Petr Hejl umís-
tění budoucího komunitního centra 
v plánované nástavbě. 

V rámci stavby dojde i k nutné ob-
nově dosluhující střešní krytiny. Jsme 
rádi, že v září 2018 schválilo Zastu-
pitelstvo HLMP poskytnutí podpory 
z Operačního programu Praha – pól 
růstu na projekt „Kulturně-komunit-
ní centrum“ v celkových způsobilých 
nákladech ve výši 15 mil. Kč, z toho 
je povinná spoluúčast ve výši 10 %. 
Celkové náklady stavby jsou ze zpra-
cované dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí odhadovány ve výši 
17,9 mil. Kč včetně DPH. Zahájení vý-
stavby je nyní předpokládáno v květ-
nu 2019 po získání stavebního povo-
lení a vysoutěžení dodavatele.

Již teď je patrné, že toto kultur-
ní centrum nebude zet prázdnotou. 
Svým umístěním a kapacitou umož-
ňuje pořádání nepřeberného množ-
ství akcí a aktivit pro obyvatele 
Suchdola každého věku. 

-red-
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poznej svého zastupitele

 Otázky pro vámi zvolené 
zastupitele Suchdola
Milí Suchdoláci, přišli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tváře.
Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít? Představujeme 
vám novou rubriku „Poznej svého zastupitele“. Během tohoto roku se vám 
prostřednictvím odpovědí na tři otázky představí ti, jimž jste dali důvěru 
k vedení naší městské části. Tentokrát bude na tři otázky odpovídat nová 
radní Andrea Hrobská Mináriková za SOS a nový zastupitel Milan Listík 
za sdružení Žijeme pro Suchdol.

Co vás vedlo ke vstupu do politiky?
Andrea: Na rodičovské dovolené jsem 
ze své iniciativy začala spolupraco-
vat s radnicí MČ v rámci své profese. 
Po krátké době jsem se stala členem 
komise pro územní rozvoj a infra-
strukturu a zjistila, že sdílím podob-
né názory ohledně Suchdola se sdru-
žením SOS. Jde mi o Suchdol, baví 
mě být jeho součástí a sdílet nadše-
ní spousty lidí okolo.
Milan: Jsem rodilým Suchdolákem. 
Za ženu mám Suchdolačku, se kte-
rou vychováváme naše tři děti. Opra-
vil a přistavěl jsem svůj rodný dům 
a předpokládám, že zde strávíme 
s naší rodinou celý život. Zajímat 
se tedy o to, co se na Suchdole dě-
je, mi přišlo více než logické. Nechtěl 
jsem však pouze rozebírat politiku tzv. 
u piva. Myslím si, že každý má mož-
nost se pokusit změnit to, co nepova-

žuje za dobré, třeba tím, že se poku-
sí do zastupitelstva dostat v řádných 
volbách a v rámci činnosti zastupite-
le se snažit, ve spolupráci s ostatními 
zastupiteli, prosadit své ideje.

Jaké máte ambice a cíle 
na politické suchdolské scéně?
Andrea: Mé kroky do komunální po-
litiky byly postupné, osobně jsem 
zvyklá cílů dosahovat krok za kro-
kem. Do budoucna bych si přála, 
aby si Suchdol pro naše děti držel 
minimálně takovou úroveň, jakou 
má dnes. Aby zde platilo pořekadlo: 
všude dobře, doma nejlíp. Aby byl 
Suchdol stále klidným a bezpečným 
místem s přírodou na dosah. 
Milan: Rád bych přispěl k větší in-
formovanosti našich spoluobčanů 
ohledně podstatných otázek spo-
lečného života. Dále jako zastupi-
tel jednám s představiteli státních 
i magistrátních institucí o tom, aby 
v případě realizací stavebních pro-
jektů (okruh, paralelní dráha) nezů-
stal Suchdol bez možnosti ovlivnit 
podstatné okolnosti (podobu stav-
by, přivaděčů, tunelů, zeleného pásu 
nad tunelem, kompenzace za zhor-
šené podmínky atd.). Dnes o těchto 
skutečnostech vedení Suchdola od-
mítá jednat, a to nepovažuji za od-
povědný přístup. To bych rád změnil.

Máte nějaký osobní vzkaz 
pro Suchdoláky?
Andrea: Obecně platí: aby mohlo ně-
co fungovat jako celek, je třeba, aby 
fungovaly i základní, jednotlivé čás-
ti. Začněme proto u sebe, chovejme 
se na Suchdole tak, jako by to byla 
naše zahrada, snažme se vycházet 

se sousedy, buďme k sobě slušní, 
setkávejme se a komunikujme, sdí-
lejme nápady, podněty i kritiku. Pře-
ji si, aby Suchdol byl zrcadlem spo-
kojených občanů, kteří v něm žijí.
Milan: Suchdol je krásné místo k ži-
votu. Jsem tu velmi spokojený. Přál 
bych si, aby naši spoluobčané více 
kriticky mysleli a v některých přípa-
dech nepodléhali předkládaným, čas-
to neúplným informacím od vede-
ní Suchdola či od jemu nakloněných 
organizací jen proto, že odpovída-
jí jejich názoru, resp. postoji ke kon-
krétní věci. Byl bych rád, pokud by 
se každý Suchdolák mohl seznámit 
s aktuálními informacemi ze zdrojů, 
jež jsou ověřitelné, a ideálně si tyto 
jednoduše dostupné informace sám 
vyhledávat. V tomto ohledu budu ko-
mukoliv vždy rád nápomocný. 

 -red-

Milan Listík, opoziční zastupitel 
za sdružení Žijeme pro Suchdol

Andrea Hrobská Mináriková, členka
rady městské části za SOS
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jak to vidí právník

Dotazy a odpov di 2
Problematika domácího násilí se ne-
vyhnula ani právní poradně, kte-
rá probíhala v podzimních měsících 
na radnici v rámci projektu „Žije-
me zde spolu – naše bezpečí“. Pro 
radu si přišla mladá maminka, kte-
rá nebyla doma týrána fyzicky (ale-
spoň zatím ještě ne), ale její manžel 
ji doma nikdy nenazval jménem, ale 
hanlivým oslovením, a tak ji prezen-
toval i jejímu malému synovi. Před 
návštěvami ji urážel a zesměšňoval, 
a jelikož byla na rodičovské dovo-
lené, přiděloval jí minimální peníze 
na nezbytné nákupy, které muse-
la do koruny vyúčtovat. Tato mla-
dá žena nesměla bez svolení manže-
la nikam chodit, kromě zahrádky ani 
na procházky s dítětem, za případ-
né zdržení se v obchodě ji častoval 
nadávkami.

Jde o typický případ domácího ná-
silí. Rozumí se tím fyzické, psychic-
ké nebo sexuální násilí mezi blízkými 
osobami v soukromí mimo veřejnost, 
opakované a dlouhodobé. Intenzita 
se stále stupňuje, od možná zprvu 
jen psychického násilí po těžká fyzic-
ká napadení s často tragickými ná-
sledky. To bývá způsobeno tím, že 
oběti, podrobené takovémuto chová-
ní od blízké osoby, ztrácí schopnost 
včas zastavit násilné útoky a efek-
tivně vyřešit narušený vztah. Sa-
my se začnou stydět za situaci, v níž 
jsou, nikomu ani blízkému se nesvěří 
a nevyhledají pomoc policie nebo od-
borníků. Domácí násilí se odehrává 
„beze svědků“ mezi lidmi, kteří k sobě 
mají blízký vztah. Začíná velmi nená-
padně, takže si jeho prvních přízna-

ků oběť (ani okolí) často ani nevšim-
ne. Pokud se ovšem domácí násilí 
hned v počátcích nezastaví, graduje 
četnost a surovost fyzických napade-
ní. Pro úplnost je třeba poznamenat, 
že vzájemná napadání, hádky, rvačky 
a spory, při kterých se role násilníka 
a oběti střídají, domácím násilím ne-
jsou. Domácí násilí je jednostranné, 
násilná osoba a ohrožená osoba si ni-
kdy nemění role.

Domácí násilí není ojedinělé. Na-
příklad v roce 2013 byla v důsled-
ku trestného činu týrání osoby ži-
jící ve společném obydlí (§ 199 TZ) 
usmrcena jedna oběť a zraněno by-
lo 210 osob. Jiný následek domácí-
ho násilí byl zaznamenán u 372 osob 
a bez následku zůstalo 47 osob. Z cel-
kového počtu 630 osob bylo viktimi-
zováno 499 žen a 10 mužů (u ostat-
ních osob nebylo sděleno pro účely 
statistiky pohlaví). Podle statistik Po-
licie ČR bylo jen v r. 2018 vykázáno 
1283 násilnických osob.

Jak můžeme pomoci obětem domá-
cího násilí? Především nebýt lhostej-
ní. Pokud si všimnete, že se v rodině 
nebo v sousedství něco podobného 
děje, pokuste se promluvit s obětí 
a motivovat ji k řešení těžké situace. 
V případě závažných projevů neváhej-
te oznámit vše na policii, kdy už tře-
ba oběť není něčeho takového sama 
o sobě schopna. Od r. 2009 je v záko-
ně o Policii České republiky (§44 až 
47) upraveno oprávnění vykázat ná-
silnickou osobu z bytu nebo domu 
i z jeho bezprostředního okolí, zaká-
zat jí vstup do vymezeného prostoru, 
uložit povinnost zdržet se styku ne-

bo navazování kontaktu s ohroženou 
osobou, a nařídit vydání všech klíčů 
od společného obydlí policii.

Domácí násilí je trestný čin, upra-
vený dle §199 trestního zákoníku. Ni-
kdo nemá právo druhého ponižovat, 
omezovat či používat fyzického ná-
silí. Násilník může být potrestán až 
čtyřmi roky odnětí svobody, v suro-
vých případech nebo při postižení ví-
ce obětí až osmi lety a při těžké újmě 
na zdraví nebo způsobení smrti dva-
nácti lety. Pro pochopení pojmu „do-
mácího násilí“ slouží soudní praxe, 
která pod tímto pojmem rozumí zlé 
nakládání s osobou, které se vyzna-
čuje vyšším stupněm hrubosti a bez-
citnosti a určitou trvalostí, které ta-
to osoba pociťuje jako těžké příkoří 
(může jít o bití, pálení či jiné těles-
né poškozování, ale i psychické a se-
xuální násilí, vydírání nebo zneužívá-
ní, vyhrožování, nucení k ponižujícím 
úsluhám, k žebrotě nebo činnostem, 
které týranou osobu neúměrně fyzic-
ky nebo psychicky zatěžují).

JUDr. Zlata Kohoutová

116 006 
Linka pomoci obětem 

kriminality a domácího 
násilí–nepřetržitá telefonická 

pomoc, volání zdarma

 541 247 233
 SOS obětem domácího násilí

251 511 313
DONA linka–pomoc obětem 

domácího násilí

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Osobní konzultace občanů s právníkem 
se konaly v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU 
– NAŠE BEZPEČÍ díky grantu HLMP pro oblast 

prevence kriminality. Tato služba byla do konce 
roku 2018 hrazena z prostředků HLMP.

Děkujeme, že v Zóně 30,
zejména v ulicích Suchdolská, K Horo měřicům a Internacionální

(a kromě Kamýcké i ve všech ostatních suchdolských ulicích),
dodržujete maximální povolenou rychlost.



S U C H D O L S K É  L I S T Y  1 / 2 0 1 98

prostor pro názory zastupitel

Suchdol a letišt , 
soudy a politika
Soudy to s letištěm neměly snad-
né. Rozhodnutí Nejvyššího správní-
ho soudu ponechat záměr na rozšíře-
ní letiště v Praze-Ruzyni v Zásadách 
územního rozvoje hl. m. Prahy asi ne-
překvapilo. Na jedné straně stála složi-
tost problematiky, zvýšené úsilí zpra-
covatelů zásad, stovky stran podkladů 
od odborníků, a to vše zaštítěno veřej-
nou prospěšností, podporou zaměst-
nanosti a opřeno o masivní politickou 
podporu výstavby dopravních staveb. 

Na straně druhé stály věcné připo-
mínky a práva obyvatel v okolí letiště. 
Od počátku bylo zřejmé, že po formál-
ní či procesní stránce toho bude vel-
mi málo, co by se dalo schválené ak-
tualizaci zásad vytknout, a že budou 
rozhodovat věcné argumenty. Sna-
žili jsme se upozornit na nedostat-
ky v podkladech, ve vymezení zámě-
ru i v posouzení vlivů na okolí letiště. 
Soudy dostaly v této kauze příležitost 
ukázat svoji nezávislost, rozhodovalo 
se v podstatě o tom, nakolik špatné 
mohly být podklady pro následné, dle 
soudů již „politické“ rozhodnutí zastu-
pitelů hl. m. Prahy.

Poněkud zklamáni jsme byli odů-
vodněním rozsudku, přestože se Nej-

vyšší správní soud poměrně detailně 
zabýval i odbornou stránkou. Cílem 
asi bylo odstranit nyní i do budoucna 
jakékoliv pochyby o správnosti rozší-
ření letiště, a to překvapivě i tam, kde 
jsme ani pochybení nenamítali. Soud 
tedy rozhodl, a jestli své rozhodnutí 
hodnotí jako spravedlivé, to nevíme. 
Přes úsilí soudů vyvrátit za každou 
cenu veškeré pochybnosti o rozšíření 
letiště se domníváme, že některé pro-
blémy a přístup soudů jsou nadále ne-
jasné, například:

  proč se na Starém Suchdole pro-
dlužuje z důvodu nočního hluku 
ochranné pásmo, když se součas-
ně slibuje podstatné omezení noč-
ního provozu,
  nesmyslnost a účelovost srovná-
vací nulové varianty spočívající 
v přenesení 90 000 přistání nad 
centrum Prahy, pominutí názoru 
hygieniků v této věci, 
  zamítnutí navrhovaných důkazů 
městským soudem,
  nesprávná prognóza rozvoje 
letiště,

  neúplné posouzení vlivů na okolí, 
zcela vypuštěno území Středočes-
kého kraje,

  nepravdivá tvrzení městského 
soudu.

Politických a ekonomických tlaků i sna-
hy řešit věci politicky je v poslední do-
bě hodně, a to nejen v kauze letiště. 
Domníváme se, přes určitý respekt 
k Nejvyššímu správnímu soudu s ohle-
dem na minulá rozhodnutí, že je nut-
né požádat Ústavní soud o prověření, 
zda byla v tomto případě respekto-
vána základní práva, zejména právo 
na spravedlivý proces, ochranu zdraví 
a přijatelné životní prostředí. Tedy aby 
Ústavní soud z pohledu těch nejzáklad-
nějších práv posoudil, zda společenský 
zájem na potřebnosti rozšíření letiště 
byl dostatečně a na základě přiměře-
ných podkladů odůvodněn a zda tento 
zájem vyváží zásah do života obyvatel 
dotčených provozem letiště. Nejedná 
se v tomto případě o potíže během vý-
stavby, ale o doživotní problém s hlu-
kem. S hlukem, jehož rozsah a dopad 
zatím neznáme, ale o kterém víme, že 
ho nelze odstranit pro-
tihlukovou stěnou.

Za Sdružení občanů 
Suchdola (SOS), 

Václav Vik

Zdravice SORS
Milí sousedé, přátelé a všichni oby-
vatelé Suchdola,  dovolte nám popřát 
vám vše dobré do nového roku 2019. 
Ať jste zdraví, šťastní i spokojení a ať 
je pro vás všechny Suchdol tím nej-
krásnějším místem k životu.

A právě pro Suchdol bude tento rok 
velkou výzvou a příležitostí ke změně. 
Plánuje se kulturně-komunitní cent-
rum v budově radnice a také výstavba 
multifunkční sportovní haly u základ-
ní školy. Tyto plány a přirozeně i mno-
hé další se dotknou každého z nás. 
A je také na nás všech, jak dopadne 
jejich realizace. 

Zda si budeme užívat kultury i spor-
tu a těšit se ze všeho, co tato slova 
v sobě skrývají, nebo zda budeme kve-
rulovat u piva či na ulici, že se to mělo 
udělat nějak jinak a lépe. 

V loňském roce proběhly volby a vy 
jste si zvolili své zástupce. Ti dělají vše, 
co umí, aby vaši důvěru nezklamali. 
Ale i oni jsou jen lidé a věci posuzu-
jí ze svého úhlu pohledu. Jejich názor 
je a musí být ovlivněn jejich životní-
mi prioritami, zálibami i věkem. To ne-
ní chyba, to je přirozenost. A naší po-
vinností je jim pomoci, protože nikdo 
nevidí do hlavy toho druhého, i když 
se snaží sebevíce. Každý, kdo rozho-
duje, potřebuje znát nezaujatý názor 
zvenčí. Čím více názorů se sejde, tím je 
větší šance učinit správné rozhodnutí. 
Nesmíme zapomínat na to, že tito lidé 
rozhodují a konají pro nás i za nás. 

My všichni říkáme Suchdolu „doma“. 
Pojďme se více zajímat o to, co se „do-
ma“ děje, co se mění, co mizí a co vzni-
ká. Budujme a spravujme svůj domov 

s láskou a poctivostí. Je to snadné. Ne-
zavírejte oči, koukejte kolem sebe, na-
slouchejte. Čtěte Suchdolské noviny, 
Suchdolské listy nebo facebookovou 
skupinu Živý Suchdol. Dozvíte se zde 
spoustu informací, které si sami nejlíp 
vyhodnotíte. Choďte na radnici, na za-
stupitelstva a ozvěte se, pokud budete 
mít jiný názor než ostatní. 

Pestrost názorů a snaha lidí je nej-
lepší recept, jak Suchdol udržet krás-
ný pro každého z nás. 

Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé SORS

Texty v rubrice Prostor pro názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 9

prostor pro názory zastupitel

Na šikmé ploše
Po Suchdole vozím v kočárku už třetí-
ho potomka a velmi často se při ces-
tě po chodníku dostanu do situace, 
kdy kočárek není možné udržet rov-
ně a musím ho přidržovat ze strany. 
Náklon chodníku v místě některých 
vjezdů je totiž velmi příkrý. S větším 
dítětem na odrážedle přichází dokon-
ce i nebezpečí, že jízdu po nakloněné 
ploše nezvládne a sjede do silnice. 

Technická norma stanovuje ma-
ximální příčný sklon chodníku 2 %, 
tj. na 1,5 m širokém chodníku je to 
3cm výškový rozdíl. Některá mís-
ta jsou o to horší, že chodník je 
na straně u vjezdu zvýšen tak, aby 
se vyrovnal výšce terénu pozem-
ku. Sklon je v některých případech 
až 30 %. Mělo by to být ale přes-
ně naopak. Chodník v místě vjez-
du do objektu by měl mít nájezdový 
obrubník a dál by se vjezdu neměl 
přizpůsobovat. V technických nor-
mách ani stavebním zákoně sklon 
chodníku v místě vjezdu není vů-
bec řešen. Neměl by být tedy sklo-

nem přizpůsoben vůbec. Terén po-
zemku by měl být snížen na úroveň 
chodníku. Některé pozemky ma-
jí vjezd ve své vyšší části a od vrat 
ke garáži klesají. Přesto jsou v mís-
tě vjezdu nepochopitelně vysoko 
nad chodníkem.

Praxe je taková, že investor výš-
ku terénu v místě vůbec neřeší, sta-

vební odbor se tím při stavebním 
povolení – takže ani při kolaudaci 
– vůbec nezabývá. Na závěr, když je 
všechno dokončeno, včetně drahých 
pojezdových vrat, je chodník zvý-
šen podle výšky vjezdu, což Magist-
rát hl. m. Prahy jakožto vlastník po-
zemku s dokončovaným chodníkem 
již také nekontroluje. 

Pohodlí vjezdu auta je zcela jasně 
v těchto případech upřednostněno 
před bezpečností a pohodlím desí-
tek chodců, kteří na těchto místech 
denně procházejí. V předložených 
projektech by nadále výška pozem-
ku u vjezdu neměla být opomíjena.

S Magistrátem hl. m.  Prahy a TSK 
(Technickou správou komunika-
cí hl. m. Prahy) se situaci pokou-
šíme řešit, brzy snad budeme vě-
dět víc a budeme vás 
informovat.

Markéta Listíková,
sdružení Žijeme 

pro Suchdol

Přihlaste se 
na JARNÍ VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ!
S příchodem jara v sobotu 6. dubna 2019 přivítáme 
nové suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti záko-
na o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat in-
formace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodi-
če dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří 
mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního 
vítání občánků, aby se přihlásili nejpozději do stře-
dy 27. března 2019 na suchdolské radnici. Své údaje 
– jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu tr-
valého bydliště, jméno zákonného zástupce a kontakt 
– můžete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

nebo osobně předat v kanceláři sekretariátu 
v 1. patře radnice paní Krumphol-

cové. Vyjádřením zájmu a ode-
vzdáním údajů vyjadřuje zá-
konný zástupce dítěte souhlas 

se zpracováním podkladů měst-
skou částí Praha-Suchdol.

   Děkujeme za pochopení a těšíme se na ma-
lé občánky!

Zuzana Krumpholcová, 
kulturní referentka

 můžete zaslat na e ma
nebo osobně předa

v 1. pa
cové.

vzdá
kon

se z
skou částí Pra

   Děkujeme za p
lé občánky!

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

vyhlásila výběrové řízení na pracovní místo 

finanční 
referent-referentka
Požadavky:

 středoškolské vzdělání s maturitou
  znalost ekonomické problematiky, administrativních 
postupů 

  schopnost samostatné práce, organizační 
a komunikační schopnosti 

 přesnost, pečlivost, spolehlivost 
 znalost práce na PC (Word, Excel, internet)

Další informace jsou na úřední desce MČ 
nebo vám je podá: Ing. Jana Krulíková, 
tajemnice ÚMČ, telefon  222 361 417, 
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz
nebo pan Jaroslav Štůla, vedoucí EO, 
e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 416.

Lhůta pro podání přihlášky 
je 18. 3. 2019 do 11.00 hod.

Texty v rubrice Prostor pro názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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 Pro  máme zase 
problémy s napojením 
na kanalizaci v Suchdole?
Ráda bych se zmínila o tématu, kte-
ré není příliš vznešené, ale pro oby-
vatele Suchdola je nesmírně důležité. 
Je to splašková kanalizace, tedy od-
vádění odpadních vod a jejich násled-
né čištění. Ano, lze tomu těžko uvěřit, 
ale po téměř třiceti letech a v 21. sto-
letí máme zase problémy s napojením 
nových rodinných a obytných domů 
na splaškovou kanalizaci.

Suchdol je geograficky rozdělen 
na dvě části – probíhá tu rozvodí 
a splaškové vody je nutno gravitačně 
odvádět dvěma směry – na Ústřední 
čistírnu odpadních vod Praha na Cí-
sařském ostrově a na ČOV Rozto-
ky Tichým údolím podél Únětického 
potoka.

Do Suchdola jsem se s rodinou 
přistěhovala v roce 1990, do nově 
postaveného domu na Starém Such-
dole, jehož nutnou součástí však by-
la z důvodu neexistence splaškové 
kanalizace i žumpa a samozřejmě 
i její pravidelné vyvážení.

Doufala jsem, že tato situace je je-
nom dočasná, a začala jsem s teh-
dejším vedením městské části Praha-
-Suchdol (dále jen MČ Praha-Suchdol) 
zjišťovat možnosti vybudování splaš-
kové kanalizace s následným čištěním 
odpadních vod v těch částech Such-
dola, kde žádná nebyla (Starý Suchdol, 
část Výhled). Pro jednání byly zpraco-
vány a projednávány dvě varianty:
1.  vybudování vlastní ČOV těsně 

za hranicí Starého Suchdola a Ti-
chého údolí s vypouštěním vyčiš-
těných vod do Únětického potoka,

2.  napojení na existující ČOV v Roz-
tokách zároveň s kanalizačním při-
vaděčem ze Starého Suchdola až 
do Roztok podél Únětického potoka.

Varianta vlastní ČOV byla dotčený-
mi orgány státní správy zamítnuta, 
a tak tehdejší představitelé MČ Pra-
ha-Suchdol, zejména pan starosta, 
zahájili jednání s představiteli města 
Roztoky o možnosti napojení na je-
jich ČOV a rezervaci potřebného po-
čtu EO.

V roce 1998 byla před plánovanou 
rekonstrukcí dohodnuta kapacita pro 
MČ Praha-Suchdol 7 000 EO. Rekon-
strukce byla nakonec realizována pro 
snížený počet EO a pro MČ Praha-
-Suchdol byla rezervována kapacita 
3 400 EO.

Ačkoliv popis této situace je zde 
uveden na pár řádcích, v tehdejší do-
bě to znamenalo mnoho hodin zpraco-
vání návrhu smlouvy, jednání a snahy 
o dohodu, a to z obou stran.

Část Suchdola byla tedy napojena 
na ČOV v Roztokách. Existující obyt-
né domy byly napojeny na splaškovou 
kanalizaci. Došlo k rušení žump, k eli-
minaci jejich vyvážení, a tím ke zlepše-
ní životního prostředí a zvýšení kvality 
života všech obyvatel Suchdola.

Důležitým výsledkem byla možnost 
dalšího rozvoje, zejména stavba nové 
moderní základní školy, obytných do-
mů, ale i další potřebné občanské vy-
bavenosti v této části Suchdola.

Z části území Suchdola jsou v sou-
časné době odváděny odpadní vody 
do ČOV Roztoky na základě „Doho-
dy vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací o čištění a odvádění od-
padních vod z obcí Statenice, Úně-
tice a MČ Praha-Suchdol na čistír-
ně odpadních vod Roztoky“ ze dne 
24. 2. 2009 s rezervovanou kapa-
citou 3 400 EO pro Suchdol. Doho-
da byla podepsána na dobu urči-
tou do 31. 12. 2011 a je každý rok 
prodlužována (dle Analýzy stávající-
ho stavu kanalizace v obci Statenice 
z roku 2017). 

Nyní je tedy rezervovaná kapacita 
na ČOV Roztoky pro Suchdol téměř 
vyčerpaná a umožňuje, dle rozhod-
nutí Zastupitelstva MČ Praha-Such-
dol, napojení pouze pro rodinné do-
my, které jsou již postaveny nebo 
se rekonstruují, ne však pro nové ro-
dinné a obytné domy. Pro tyto nové 
domy je tedy nutné vybudovat i žum-
pu a zajistit a strpět její vyvážení.

Je však nutno zdůraznit, že ka-
pacita stávající splaškové kanaliza-

ce směrem na ČOV Roztoky je do-
statečná i pro násobek stávajícího 
počtu připojených EO. Soustřeďme 
se proto na čištění splaškových od-
padních vod.

Stejný problém řeší i obec State-
nice, která je také napojena kanali-
začním přivaděčem na ČOV Rozto-
ky, a jejíž rezervovaná kapacita EO je 
vyčerpána. Ve Statenicích tuto situ-
aci řeší již několik let, poslední stu-
die/analýza byla zpracována v roce 
2017. Zástupci Statenic tedy mohou 
jednat o různých variantách.

V Suchdole zatím žádná studie ne-
byla zveřejněna a dochází ke zcela pa-
radoxním situacím – např. pro bytový 
dům s několika bytovými jednotkami 
je navržena žumpa s předpokladem 
vyvážení každých 8–10 dnů. Zname-
ná to tedy návrat zpět v čase, k vyvá-
žení žump, ačkoliv je zde funkční a ka-
pacitní splašková kanalizace.

Dle mých dlouholetých zkušeností 
z přípravy podobných projektů vím, 
že důležité je:

  mít k dispozici analýzu stavu splaš-
kové kanalizace,

  identifikovat alternativy řešení pro 
odvádění a čištění splaškových vod 
a posoudit jejich výhody a nevýhody,

  informovat obyvatele o situaci 
a o připravovaných krocích a mít 
od nich zpětnou vazbu, 

  zajistit potřebnou kapacitu na ČOV, 
ať již vlastní nebo společné s jinou 
obcí, 

  zpracovat zadání projektu včetně 
technické a ekonomické části, tedy 
předmět stavby a náklady, a samo-
zřejmě i další stupně projektové 
dokumentace,

  zajistit i další potřebné kroky, ve-
doucí k realizaci.

V současné době je na území Such-
dola plánována výstavba obytných 
domů, a to i velkého rozsahu, a jistě 
nikdo z nás nechce, aby byly žumpy 
ulicemi Suchdola vyváženy.

 Doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.
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 Kam se zahradním odpadem
Téma, o kterém píši, se týká „naše-
ho“ Roztockého háje a odpadů ze za-
hrad, které tam někteří spoluobča-
né ukládají. Může se zdát, že problém 
není nijak závažný, ale přesto výraz-
ně souvisí s životním prostředím 
a kulturou užívání této a i jiných pří-
rodních lokalit.

Nejdříve něco z minulosti. Na Such-
dole bydlím celý život, a to blízko 
Roztockého háje v místě, kde si mo-
ji prarodiče ve dvacátých letech mi-
nulého století postavili rekreační do-
mek. Jezdili do něho za přírodou 
kočárem z rušného Veletržního pa-
láce, kde tehdy bydleli. U domu zalo-
žili zahradu. Pamatuji, že o zahradu 
pečovala hlavně moje babička. Měla 
na to srp, motyčku, nůžky na stříhá-
ní větví a zahradní koště. Veškeré za-
hradní odpady likvidovala na zahradě. 
Trávu shrabala a kompostovala, stej-
ně tak listí na podzim. Větve spálila 
v kamnech a někdy na zahradě na oh-
níčku, když nám, dětem, chtěla udě-
lat radost. Nikdy se nestalo, a ani ji to 
nenapadlo, že by zahradní odpad od-
vážela do lesa, na pole nebo jiná mís-

ta v okolí. Podle mne to tak tehdy dě-
lala většina majitelů zahrad. Kraj lesa 
i okolí byly krásné, čisté a původní. 

A jak je tomu v posledních letech? 
Na okraji Roztockého háje, zejména 
kolem cesty u tzv. klády, kolem pěti-
dubí či u mateřské školky za dvěma 
duby (ale i jinde v lese), se začaly obje-
vovat hromádky listí, ořezaných větví 
z ovocných a okrasných stromů a ke-
řů. Tyto hromádky se postupně mě-
nily v hromady, a tak se z krásných 
přírodních míst porostlých původ-
ní vegetací staly nevzhledně zarostlé 
skládky. Někteří je však mylně poklá-
dají za bioodpad, který do lesa patří 
a lesu prospívá. Ale není tomu tak, mi-
nerální látky z rozkládající se zahrad-
ní organické hmoty například výrazně 
mění původní flóru stanoviště.

Můj syn a zeť před třemi lety, 
se souhlasem a za pomoci místní-
ho úřadu, vyčistili objemnou skládku 
za duby u mateřské školky. Tuto loka-
litu lze brát ze suchdolské strany jako 
vstupní bránu do lesa a její vzhled by 
tomu měl odpovídat. Tím spíše, že si 
tam chodí hrát děti. Nicméně do pů-

vodního stavu se místo asi již nedá 
vrátit. Prostor je sice označen tabul-
kou „Zákaz skládky“, přesto se zde 
objevují nové hromádky, a nejen tam. 
Nejhůře je na tom nyní úsek na kraji 
lesa za „kládou“, kde se kříží dvě les-
ní cesty.

Přitom je likvidace zahradního od-
padu tak jednoduchá. Většinu může-
me kompostovat přímo v zahradách, 
a sami si tak vyrobit kvalitní hnojivo, 
které můžeme zahradě vrátit ve for-
mě potřebných živin. Odpad, který 
kompostovat nelze, je možné jedno-
duše a zdarma zlikvidovat uložením 
do kontejnerů, které pro nás několi-
krát do roka přistavuje suchdolský 
úřad. Informace o místech přistavení 
a termínech získáme třeba ze Such-
dolských listů.

Spoluobčané, změňte prosím své 
přesvědčení, že váš zahradní odpad 
patří do lesa (nebo jinam do přírody), 
a likvidujte ho tak, jak se má. Uvítá 
to nejen les a vaše zahrada, ale i ná-
vštěvníci Roztockého háje.

Lenka Imlaufová

Zdá se, že se do káme sv tla
V posledním roce se konečně 
po mnoha letech stagnace rozbě-
hl program rozšiřování veřejného 
osvětlení v pražských ulicích. Sou-
visí to s ne úplně hladkým ukonče-
ním spolupráce hl. m. Prahy s fir-
mou Eltodo, které Praha jakožto 
vlastník veřejného osvětlení vypo-
věděla letitou smlouvu uzavřenou 
ještě z dob tzv. raného pražského 
kapitalismu. 

O rozvoj veřejného osvětlení se ny-
ní už skutečně stará magistrátní od-
bor hospodaření s majetkem, a tak 
jsme mohli v uplynulých týdnech 
na radnici připomínkovat hned tři 
projekty rozšíření veřejného osvětlení 
v našich ulicích. Jedná se o projekty, 
o které městská část poprvé požáda-
la před více než deseti roky. Jsou to: 

  Doplnění veřejného osvětlení v uli-
ci K Horoměřicům, jedná se osvět-
lení v úseku od ulice K transformá-
toru po Kosovu před bytovkami. 

  Doplnění veřejného osvětlení pře-
chodů v ul. Kamýcké, zde budou 
nasvíceny přechody u ulice Dvor-
ské, u Výhledského náměstí, u uli-
ce Stehlíkova, na Brandejsově ná-
městí a u ulice Lysolajské. 

  Doplnění veřejného osvětlení v ul. 
Kamýcká a ul. U Kruhovky – jedná 
se o nasvícení chodníku podél by-
tových domů.

Ještě zbývá doplnění osvětlení v části 
ulice Na Mírách, kde je projekt už ta-
ké rozpracovaný. Projekty musí nyní 
schválit stavební úřad, pak bude ma-

gistrát soutěžit dodavatele a na pod-
zim se nových lamp snad konečně 
dočkáme.

Od 1. června 2018 má správu, 
údržbu a odstraňování poruch veřej-
ného osvětlení na starosti hlavním  
městem zřízená organizace Tech-
nologie hlavního města Prahy, a. s. 
(THMP). Pro hlášení havárií a poruch 
na veřejném osvětlení můžete kon-
taktovat dispečink THMP: 

 telefon: 800 40 40 60
 e-mail: poruchyVO@thmp.cz
 webový formulář: www.thmp.cz

Při hlášení poruchy, např. nesvítící lam-
pa, je nejlepší uvést číslo lampy, které 
je na každém sloupu připevněno.

Identifikační číslo lampy můžete 
také nahlásit v případě, když volá-
te záchranku, hasiče či polici k ně-
jaké nenadálé události, ti pak budou 
ihned vědět, kam mají jet.

-red-
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 Opět máte spoustu nápadů! 
 aneb Participativní rozpočet 
2019
Do 12. prosince 2018 jsme od vás ob-
drželi neuvěřitelných 16 návrhů pro-
jektů do participativního rozpočtu 
na rok 2019. Návrhy jsou v současné 
době posuzovány z hlediska realizo-
vatelnosti. V dubnu v Mozaice, na we-
bu i Facebooku se budete moci se-
známit s těmi návrhy, o nichž budete 
moci mezi 24. dubnem a 13. květnem 
2019 hlasovat. Jsme rádi, že se nám 
rok od roku schází více a více nápa-
dů, jak si to tady na Suchdole vylep-
šit, aby se nám tu hezky žilo.

 Banky zavírají své suchdolské 
pobočky  
Až počátkem ledna obdržela městská 
část jako klient České spořitelny, a.s. 
informaci, že k 25. lednu 2019 kon-
čí svou činnost její pobočka na Bran-
dejsově náměstí. Po obdržení této 
informace starosta jednal s ředite-
lem pobočky v Praze 6, situaci pro-
jednávala 9. ledna rada městské čás-
ti, která vyzvala spořitelnu, aby své 
rozhodnutí přehodnotila a pobočku 
i bankomat v MČ zachovala. 

Starosta při dalších jednáních na-
bídl prověřit možnosti umístění ban-
komatu na dostupném místě pro 
suchdolské spoluobčany a požádal 
o zaslání potřebných rozměrů.  Bohu-
žel tyto podklady MČ i přes urgence 
neobdržela a vedení České spořitelny 
své stanovisko nezměnilo, neboť po-
važuje bankomat, který je umístěn 
v menze ČZU, za dostatečnou náhra-
du pro naše občany. 

Také provoz pobočky Komerční 
banky v objektu masny na Brandejso-
vě náměstí bude k 29. březnu 2019 
ukončen. Bankomat však zůstává za-
chován a bude na stávající adrese pří-
stupný 24 hodin denně, a to nejen 
pro výběry, ale nově i pro vklady.

 Pomozte nám vybrat trefný 
název kulturně-komunitního 
centra
Jak jistě mnozí z vás zaznamena-
li, bude se naše městská část v do-
hledné době moci pochlubit jedineč-
ným projektem. Dostavbou dalšího 

podlaží suchdolské radnice zde vznik-
nou prostory pro spolky i obyvatele 
Suchdola. Kulturně-komunitní cen-
trum je vlastně takové pracovní po-
jmenování. Pojďte s námi vybrat 
vhodný a výstižný název tohoto cent-
ra. Zde je pár návrhů:

  Beseda
  Střecha
 Půda
 Vršek
 Hnízdo

Byli bychom rádi, kdybyste se zapo-
jili a pomohli vybrat ten nejlepší ná-
zev. Máte vlastní nápad? Sem s ním! 
Všechny tipy uvítáme na e-mailové 
adrese: podnety@praha-suchdol.cz. 

 Zahrady se hřbitovem 
u kaple sv. Václava 
Příprava projektu pokračuje. Tým ko-
lem arch. Martina Rosy, který vyhrál 
na podzim roku 2017 architektonic-
kou soutěž, dokončil přípravu doku-
mentace pro územní řízení, kterou 
nyní projednává stavební úřad. Pří-
pravu ještě čeká zpracování doku-
mentace pro stavební povolení a pro 
výběr zhotovitele. V současné době 
plánujeme, že na podzim, po vybrání 
dodavatele stavby, bude stavba hřbi-
tova zahájena. 

Velkou rekonstrukci, kterou připra-
vuje magistrátní odbor hospodaření 
s majetkem, čeká i kaple sv. Václava. 
Během ní bude opraven poškozený 
krov a strop a též se bude zajišťovat 
obvodové zdivo proti zemní vlhkosti. 
Opravou projde i zděné oplocení oko-
lo kaple. Zahájení opravy kaple se též 
plánuje letos na podzim.

 Ukliďme svět –
ukliďme Suchdol
Naše městská část se i tentokrát za-
pojuje do jedinečné celorepublikové 
akce Ukliďme svět – ukliďme Česko. 
Hlavním jarním úklidovým dnem bu-
de v roce 2019 sobota 6. dubna. Tato 
akce má za cíl uklidit a zvelebit veřej-
ná prostranství, která společně uží-
váme. Za loňský rok se do programu 
v ČR zapojilo více než 135 000 dob-
rovolníků, kteří společně odklidi-
li přes 2000 tun odpadu. Pro Such-
doláky s chutí uklízet budou od rána 
k zapůjčení pytle a rukavice na such-
dolské radnici.

Prodloužení plynovodu 
v Lysolajské ulici

Zastupitelstvo městské části rozhod-
lo na svém lednovém jednání o pro-
dloužení plynovodu v Lysolajské ulici. 
Položeno bude potrubí v délce přes 
61 m a plyn tak bude přiveden k pě-
ti zbývajícím nemovitostem v této 
ulici. V současné době probíhá výběr 
dodavatele. Dílo bude realizováno po-
čátkem jara v předstihu před pláno-
vanou rekonstrukcí povrchu této čás-
ti ulice, kterou pro městskou část 
realizuje společnost WALCO s.r.o.

 Grantové programy 
na rok 2019
Na Suchdole podporujeme kulturu, 
vzdělávání i sport! V letošním roce 
vyčlenila městská část 335 tisíc korun 
na granty a vyhlásila následující gran-
tové programy:

    Grantový program na podporu 
vzdělávání, podpora pedagogických 
činností ve školách zřizovaných MČ 
Praha-Suchdol: 100 tisíc korun;

  Grantový program na podporu tě-
lovýchovným spolkům působících 
na území městské části – podpora 
práce s dětmi a mládeží: 70 tisíc 
korun;

  Grantový program v oblasti kultury 
a vzdělávání pro neziskové organi-
zace působící na území MČ Praha-
-Suchdol: 50 tisíc korun;

  Grantový program na podporu prá-
ce s dětmi a mládeží: 115 tisíc korun.
 

U posledního programu došlo k navý-
šení částky a hlavně k velké změně – 
žádost mohou podat nejen neziskové 
organizace působící na Suchdole, ale 
i městskou částí zřizované organiza-
ce a hlavně nově i fyzické osoby pů-
sobící v oblasti volného času a vzdě-
lávání dětí a mládeže na území MČ 
Praha-Suchdol. Máte dobrý nápad 
na projekt pro děti a mládež, ale chy-
bí vám finance nezbytné k jeho reali-
zaci? Pak neváhejte a prostudujte si 
detaily grantového programu.

Podrobné informace k jednotlivým 
grantovým programům vč. formu-
lářů jsou zveřejněny na úřední des-
ce a na webu městské části. Žádosti 
je možno podávat do podatelny ÚMČ 
ve dnech 6.–13. března 2019 do 17:00.
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Firma Ba a a Suchdol
Počátky obuvnické firmy Baťa se da-
tují rokem 1894, kdy si sourozenci 
Anna, Antonín a Tomáš Baťovi pro-
najali ve Zlíně dvě místnosti a zřídili 
závod na výrobu prošívané houněné 
obuvi, při níž využívali podomních 
dělníků. S rozvojem firmy přesouva-
jí již v roce 1900 výrobu do nově po-
stavené tovární budovy s dokona-
lými stroji a poskytují práci stovce 
místních obyvatel.
S rostoucí výrobou bylo potřeba vy-
budovat i další objekty. Baťa pro-
to staví vlastní školu, cihlové domky 
pro zaměstnance, ale také buduje síť 
svých prodejen. Na konci první re-
publiky se počet Baťových prodejen 
obuvi doma i v zahraničí blížil ke dvě-
ma a půl tisícům. Prodejny se dělily 
do osmi velikostních typů. Do prv-
ního patřily reprezentativní paláce 
obuvi, např. v Praze, Brně nebo Bra-
tislavě s desítkami zaměstnanců. 
Do posledního, tedy osmého typu, 
patřily drobné prodejničky, v nichž 
jediný pracovník vykonával součas-
ně vedoucího, prodavače, správkaře, 
pedikéra a třeba i uklízečku.

Tyto prodejní domky byly větši-
nou patrové, s rovnou střechou, zpr-
vu omítnuté, později z režných pále-

ných cihel. V přízemí bývala kuchyně 
a prodejna s dílnou na drobné opra-
vy, v patře pak ložnice, pokoj pro dě-
ti, popř. také pokojík pro příručího 
či učně.

Vybavení bylo ve všech typech 
prodejen stylově stejné. Vzdušné 
místnosti s drátěnými regály na zbo-
ží a taktéž odborným a ochotným 
personálem. Prodejny byly stavěny 
na strategických místech, kde se po-
hybovalo velké množství lidí, tedy 
na náměstích nebo hlavních ulicích.

V roce 1931 zakoupila firma Baťa 
parcelu č. 204/225 v Suchdole. Dne 
10. května 1938 firma požádala 
o povolení stavby domku s prodej-
nou a 9. září 1939 byla stavba do-
končena a zkolaudována a bylo jí 
přiděleno číslo popisné 619. Po zná-

rodnění přešlo vlastnické právo 
na JAS, národní podnik Gottwaldov 
(dříve Zlín).

Prodejna obuvi na Suchdolské uli-
ci fungovala až do 90. let. Po dlou-
há léta zde prodávala paní Příplato-
vá, po jejím odchodu do důchodu ji 
vystřídala paní Knapešová. Pak by-
la nějakou dobu prodejna uzavřena, 
později ji nynější soukromý vlast-
ník pronajal a nyní ji provozuje pan 
Hroch, ale již ne jako prodejnu obu-
vi, ale jako drogerii. 

Tento baťovský domek se zacho-
val téměř v původní podobě, včetně 
výkladů a nůžkových mříží. Jen inte-
riér doznal některých změn. 

Zuzana Kučerová
Více informací naleznete 

na www.historiesuchdola.cz.

Objekt v roce 2018Prodejna obuvi z let asi 1965–75

Objekt asi okolo roku 1960
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 Staráme se o životní 
prost edí na Suchdole

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ SUCHDOLSKÁ
Do stálého stanoviště kontejnerů v ulici Suchdolská lze 
ukládat objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební od-
pad, elektrospotřebiče a elektroodpad, a také vpravo 
zmíněné použité rostlinné oleje.
Stanoviště slouží pouze pro potřeby občanů Suchdola. 
Provozní doba od března: 
První sobota v měsíci (tj. 2. března): 9–12 hodin. 
Zahájení běžného provozu: úterý a čtvrtek 14–18, sobo-
ta 9–12 (bude upřesněno dle průběhu počasí)

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Kontejnery budou přistaveny ve čtyřech termínech, a to 
vždy v sobotu DOPOLEDNE v době 9–12 hodin:

23. 3., 6. 4., 18. 5., 22. 6. 2019
Velkoobjemové kontejnery přidělené naší městské části 
Magistrátem hl. m. Prahy jsou určené na bioodpad (větve, 
tráva, listí, plevele, ovoce a zelenina a jejich zbytky, zemi-
na apod.). U každého přistaveného kontejneru bude pra-
covník dohlížející na správné využití kontejnerů.

V prvním pololetí budou přistaveny velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad na tato obvyklá stanoviště:

 Výhledské náměstí
 křižovatka Na Rybářce/Suchdolská
  křižovatka ulic K Roztokům/K Drsnici 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
NYNÍ VČETNĚ POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ:

Zbyl vám po nedělních řízcích olej v pánvičce nebo frito-
vacím hrnci a nevíte, kam s ním? Nově lze v rámci mobil-
ního sběru nebezpečných odpadů odevzdávat také jedlé 
potravinářské tuky a oleje z domácností, a to v uzavře-
ných PET lahvích. Do kanalizace olej v žádném případě 
nevylévejte, usazuje se na stěnách potrubí a hrozí riziko 
vzniku zátky, která by mohla ucpat domovní přípojku ne-
bo kanalizační řád.  http://portalzp.praha.eu
Kontejnery na nebezpečné odpady budou přistaveny 
následovně:

čtvrtek 7. 3., čtvrtek 6. 6., sobota 24. 8., 
úterý 8. 10. a čtvrtek 7. 11. 2019

stanoviště úterý, 
čtvrtek sobota

křižovatka Suchdolská 
x Gagarinova 15:30–15:50 8:30–8:50

křižovatka K Roztokům 
x K Drsnici 16:00–16:20 9:00–9:20

křižovatka Suchdolská 
x Novosuchdolská 16:30–16:50 9:30–9:50

ul. Internacionální 
(u pošty) 17:00–17:20 10:00–10:20

Výhledské nám. 
(u transformátoru) 17:30–17:50 10:30–10:50

ŠTĚPKOVÁNÍ 
 LIKVIDACE VĚTVÍ Z PROŘEZU STROMŮ

24.–31. března 
a 23.–28. dubna 2019 

Stejně jako v loňském roce je pro ukládání 
větví určeno 5 stanovišť:

  Výhledské náměstí, za trafostanicí 
(respektujte prosím cvičební prvky),

  Na Pasece, travnatá plocha vpravo 
před křižovatkou Na Vrchmezí, 

  Suchdolská, vedle „Sběrných surovin“, 
vpravo od cesty na Sedlec, 

  K Drsnici, na konci ulice směrem k poli, 
  V Údolí, travnatá plocha pod ořešáky. 

Na místa ukládejte větve z prořezů stromů ve výše uvedeném ter-
mínu. Průměr větví maximálně 15 cm. Pro snadnější manipulaci 
a zpracování větve nekraťte (neřežte na krátké části), dřevo musí 
být čisté bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěpkovač je určen ke zpra-
cování dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál 
(trávu, listí, nedřevité stonky – ty patří do sběrného dvora nebo 
do samostatně přistavovaných biokontejnerů). Odpad bude likvi-
dován vždy následující týden. Vzniklou štěpku si můžete odebrat 
a následně efektivně využít například do kompostu, k mulčování 
záhonů apod. 

PROSÍME, POUŽÍVEJTE KONTEJNERY POUZE NA ODPADY, PRO KTERÉ JSOU URČENY – 
ZNEČIŠTĚNÍ ZNESNADŇUJE NEBO I ZNEMOŽŇUJE DALŠÍ VYUŽITÍ A RECYKLACI!

www.jaktridit.cz

  NEUKLÁDEJTE ODPADY MIMO VÝŠE UVEDENÉ TERMÍNY 
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Upozorn ní 
pro majitele ps
Rádi bychom upozornili majite-
le čtyřnohých mazlíčků, že posled-
ní den k zaplacení místního po-
platku ze psů je 31. březen 2019 
(popř. 31. 8. 2019 – poplatek vyšší 
než 600 Kč a rozdělený na dvě po-
loviny). Sazby a splatnost místní-
ho poplatku ze psů stanovuje obec-
ně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hlavního města Prahy, ve znění poz-
dějších předpisů. 

SAZBY POPLATKŮ ZE PSA 
STARŠÍHO TŘÍ MĚSÍCŮ: 

  za psa chovaného v rodinném domě:
  300 Kč za jednoho psa 

 600 Kč za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 

  za psa chovaného v městské nebo 
sídlištní zástavbě:

   1500 Kč za jednoho psa 
   2250 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele 
  za psa určeného a užívaného k hlí-
dání objektů, jehož držitelem je 
právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu:

  600 Kč za jednoho psa 
   900 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele 
  za psa, jehož držitelem je poživatel in-
validního, starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu:

  200 Kč za jednoho psa
  300 Kč za druhého a každého 
dalšího psa 

ZPŮSOB PLACENÍ POPLATKU 
  Hotově na pokladně u správce 
poplatku na Úřadu městské části 
Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 
734/3, č. dveří 108. 

  Poštovní poukázkou prostřednic-
tvím pošty nebo bezhotovostním 
převodem na účet vedený u Čes-
ké spořitelny, a.s. Praha, číslo 
19-2000699359/0800. 

Za účelem identifikace platby je nut-
no použít variabilní symbol přidělený 
správcem poplatku, případně do spe-
cifického symbolu vypsat čtyřčíslí 
1341 a své jméno a příjmení. V pří-

padě, že neznáte variabilní symbol, 
nejste si jisti výší poplatku, popř. 
se potřebujete dozvědět více, může-
te se obrátit na tel.: 222 361 416 ne-
bo zaslat dotaz e-mailem na adresu: 
j.stula@praha-suchdol.cz.

-red-

SBĚRNÝ DVŮR HL. M. PRAHY 
PROBOŠTSKÁ 1, PRAHA 6–DEJVICE: 

Sběrný dvůr pro téměř všechny druhy odpadů v Probošt-
ské ulici je určen všem, kteří mají trvalý pobyt na území 
hlavního města (v kterékoli městské části). 
Provozní doba: 
pondělí až pátek 8:30–18:00 (v zimě do 17:00), 
sobota 8:30–15:00 hod. 
Bližší informace se dozvíte na tel. 736 518 204 
a na stránkách www.psas.cz. 

NEMOVITOSTI ODKANALIZOVANÉ 
DO ROZTOK

Na základě výsledků koncesního řízení spravuje splaš-
kovou kanalizaci svedenou do ČOV Roztoky od 1. ledna 
2019 nový provozovatel, kterým je VAK Beroun, a.s. Ce-
na stočného od 1. 1. 2019 je ve výši 35,40 Kč/m3 bez 
DPH, tj. 40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 % (cena je shodná 
jako u PVK/PVS). 

Odběratelské smlouvy zůstávají v platnosti, ale z dů-
vodu aktualizace zákaznické databáze připravila společ-
nost VAK Beroun novou Přihlášku odběratele. Pro obča-
ny je k dispozici dočasné Zákaznické centrum v budově 
suchdolské radnice – malá zasedací místnost ve 3. NP, 

kde vám případně pomohou vyplnit Přihlášku odběra-
tele a zodpoví Vaše dotazy. Provoz zákaznického cent-
ra: 22. 1. – 26. 2. 2019 každé úterý v časech 8:00–12:00 
a 12:30–15:00. 

Stálé zákaznické centrum můžete navštívit ve Velkých 
Přílepech, Roztocká 47, úřední hodiny: pondělí 8:00–
12:00, 12:30–17:00, středa 8:00–12:00, 12:30–15:00, 
tel. 739 524 981, zc.velkeprilepy@vakberoun.cz, paní 
Michaela Kučerová. 

ŽÁDOST O ÚDRŽBU ZELENĚ
Žádáme občany, jejichž pozemky sousedí s veřejným 
prostranstvím, zejména s chodníky a vozovkami, aby 
kontrolovali, zda zeleň z jejich pozemků nepřesahuje 
takovým způsobem, který omezuje užívání přilehlých 
cest (ať již pohyb chodců, vozidel, nebo i úklidové tech-
niky). Děkujeme. 

SELSKÝ TRH 
NA SUCHDOLE

Jak jste si mnozí již všimli, čtvr-
teční trhy na Brandejsově náměstí 
probíhají CELOROČNĚ – v zimním 
čase sice s omezeným sortimen-
tem, ale i tak stojí za to je navštívit.
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 Dešťová voda do splaškové kanalizace nepatří
V minulém roce se již od dubna na-
še zahrady a zeleň na Suchdole těšily 
na déšť, co se nezalilo, to zkrátka ne-
rostlo. V poslední době se sucho opa-
kuje stále častěji a když už zaprší, mu-
síme zase řešit problém, kam s vodou. 
Problém se suchem a zaléváním (za-
tím!) řeší vodní dílo Želivka, dešťová 
voda nám bohužel většinou rychle od-
téká do Vltavy, v horším případě také 
potrubím splaškové kanalizace.  

Vypouštění dešťové vody do splaš-
kové kanalizace není na většině úze-
mí Suchdola dovoleno, bohužel 
v mnoha nemovitostech není ten-
to zákaz respektován. Nátok dešťo-
vé vody do splaškové kanalizace způ-
sobuje potíže na čistírně odpadních 
vod v Roztokách, na druhé straně ne-
stačí kapacita čerpací stanice v Sedl-
ci. Potrubí, čerpací stanice a čistička 

nejsou schopny přívalové vody po-
brat, a tak splašky končí na ulici ne-
bo ve Vltavě. Před rokem 1990, kdy 
v Suchdole kromě Výhled nebyla žád-
ná splašková kanalizace, si naši táto-
vé s dešťovou vodou taky nějak po-
radili. Naším současným cílem by 
mělo být udržení a využití alespoň 
části vody přímo na pozemku, kam 
napršela.

 Nutnost zadržet alespoň část vo-
dy v krajině i ve městech si asi začí-
náme postupně všichni uvědomovat. 
Jednoduché řešení (sud pod okap) je 
sice levné, trochu pomůže, ale dlou-
hodobé, estetické a funkční řešení to 
obvykle není. Zásadnější a účinněj-
ší opatření jsou dražší, jsou spojena 
se stavebními pracemi a tedy vhodná 
pro realizaci zejména při rekonstruk-
cích a opravách. Prosíme občany, aby 

se zejména při provádění stavebních 
úprav, rekonstrukcích zahrad zamysli-
li nad využitím dešťové vody na svém 
pozemku. Dešťová voda do splaškové 
kanalizace opravdu nepatří. Na zadr-
žování dešťové vody ze střech a dal-
ších zpevněných ploch je nyní možné 
využít dotace, které nabízí Minister-
stvo životního prostředí, informace 
jsou na www.dotacedestovka.cz.

S vodou je nutné hospodařit, je dů-
ležité vodu na pozemcích okolo na-
šich nemovitostí v rámci možností za-
držet a využít. Pokud budou na tyto 
účely vyhrazeny dotační prostředky, 
může se to kromě přínosu pro krajinu, 
spodní vody a kvalitu vody ve Vltavě 
časem projevit i jako úspora v nákla-
dech, protože cena pitné vody bude 
nepochybně stoupat. 

-red-

 Dotace na ekologické 
kotle na topení
Vážení a milí spoluobčané,
obracím se na vás ohledně zlepše-
ní životního prostředí v naší měst-
ské části. Nabízím pomocnou ruku 
všem, kteří se rozhodli pro ekologic-
ké vytápění svého domu.

Jak jistě víte, od roku 2017 mu-
sí většina kotlů v rodinných domech 
procházet pravidelnou revizí. Od roku 
2022 bude možné topit jen v kotlích 
3. a vyšší třídy, takže nebude možné 
používat kotle na pevná paliva poříze-
né před rokem 2014. 

A proto si vás dovoluji informovat, 
že do konce roku 2019 můžete na po-
řízení nového zdroje vytápění využít 
finanční prostředky z dotačního pro-
gramu „Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II“.

Dotace jsou určeny na výměnu sta-
rých neekologických kotlů na tuhá 
paliva s ručním přikládáním v rodin-
ných domech za moderní nízkoemis-
ní tepelné zdroje následujícího typu:

  kotle na biomasu s automatickým 
přikládáním,

 plynové kondenzační kotle, 
  tepelná čerpadla (jakýkoli systém).

Při splnění všech předepsaných 
podmínek můžete získat dotaci až 
102 500 Kč v případě instalace ply-
nového kondenzačního kotle a až 
127 500 Kč v případě instalace kot-
le výhradně na biomasu s automatic-
kým přikládáním nebo instalace te-
pelného čerpadla.

Přestože není administrativní pří-
prava žádosti o dotaci nijak složitá, 
nabízím vám pomoc ohledně přípra-
vy a podání žádosti o dotaci a rovněž 
poradím s nalezením vhodného tech-
nického řešení instalace nového eko-
logického kotle.

Podrobné informace k uvedenému 
dotačnímu titulu naleznete na por-
tálu životního prostředí hl. m. Prahy 
na webové adrese: portalzp.praha.eu 
v části Kotlíkové dotace II.

V případě vašeho zájmu o prově-
ření možností instalace ekologického 
kotle pro vytápění ve vaší nemovitos-
ti mě prosím pokud možno co nejdří-
ve kontaktujte.

Dovolím si vás ještě upozornit na pro-
gram Dešťovka II na využití srážkové 
a odpadní vody v domácnosti a na za-

hradě. Nyní lze čerpat tyto typy pod-
pory i na území naší městské části:

  akumulace srážkové vody pro záliv-
ku zahrady,
  akumulace srážkové vody pro spla-
chování WC a zálivku zahrady,
  využití přečištěné odpadní vody 
s možným využitím srážkové vody. 

Pro bližší informace kontaktujte Stát-
ní fond životního prostředí (SFŽP), 
zelená linka 800 260 500, info@
sfzp.cz, nebo Krajské pracoviště Pra-
ha, Olbrachtova 2006/9, Praha 4 
(u stanice metra „C“ Budějovická, 
www.sfzp.cz/kontakty. Veškeré in-
formace o programu Dešťovka II na: 
www.dotacedestovka.cz.

Petr Hejl, 
starosta městské části
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doprava, infrastruktura

 Rozvoj linek pražské 
ve ejné dopravy
V souvislosti s plánovanou přípra-
vou nových linek pražské veřejné 
dopravy připravilo hl. m. Praha do-
kument „Rozvoj linek PID v Pra-
ze 2019–2029“. Jeho základním cí-
lem je poskytnout městským sa-
mosprávám i veřejnosti podrobnější 
představu o tom, jakou podobu hro-
madné dopravy mohou v okolí své-
ho bydliště očekávat po dokončení 
nové linky metra D a nových tram-
vajových tratí. Dále se také občané 
dozvědí, jak se hromadná doprava 
změní po modernizaci železničních 
tratí a vzniku nových železničních 
stanic a po dostavbě dalších obyt-
ných a administrativních celků. V na-
ší městské části se to týká situace 
po výstavbě tramvajové trati Nádra-
ží Podbaba – Suchdol. 

V dokumentu je mimo jiné uve-
deno: „Prodloužení tramvajové tra-

ti, která do značné míry kopíruje 
současnou autobusovou linku 107, 
umožní redukovat všechny autobu-
sové spoje, které přijíždějí do oblasti 
Vítězného náměstí od Podbaby, tedy 
nejenom linku 107, ale také linky 116, 
147, 160, 909 a všechny příměstské 
linky. Na nové trati se předpokládá 
celoroční provoz linek 8 a 18 pro-
dloužených od Nádraží Podbaba. 

Ve dnech studentského vyučování 
budou tyto linky doplněné o linku 
28, která propojí koleje na Strahově 
s Vítězným náměstím a Suchdolem 
(pokud by trať na Suchdol vznikla 
dříve než na Strahov, končila by lin-
ka 28 dočasně na Malovance). Smě-
rem na Suchdol bude prodloužena 
i noční tramvajová linka, která bu-
de do té doby ukončena v obratišti 
u Nádraží Podbaba.“

V dokumentu je také navrženo ve-
dení obslužných autobusových li-
nek na území naší městské části. 
K představenému návrhu organiza-
ce veřejné dopravy můžete na such-
dolskou radnici zasílat do konce 
dubna své připomínky. Dokument, 
který připravil ROPID, je dostupný 
na adrese: https://pid.cz/o-systemu/
rozvoj-linek-pid-v-praze-2029.

-red-

 Kdy bude dokon ena 
stavba kanalizace 
v Kamýcké ulici
Splašková kanalizace v ulici Kamýc-
ká, od Suchdolské po Brandejsovo 
náměstí, není bohužel ani po dvou 
letech dokončena a 47 nemovitostí 
z ulice Kamýcká a z přilehlých částí 
ulic Lysolajská, Budyňská a Osvoboze-
ní stále čeká na připojení. Stavba byla 
přerušena a investor, Magistrát hl. m. 
Prahy, musí vyřešit chybu v projektu 
a v přípravě stavby, hlavní problém 
spočívá v tom, že tato kanalizace ne-
byla zahrnuta do rozpočtu stavby ja-
ko důlní dílo. 

Stoka v Kamýcké ulici totiž ve-
de v hloubce větší než 7 metrů, a to 
prakticky znemožňuje pokládání ka-
nalizace do klasicky hloubeného vý-
kopu. Projektant navrhl provádět tuto 
část kanalizace technologií protla-
čování s vykopáním několika starto-
vacích jam, které ale bohužel nebyly 

v projektu a v zadávací dokumentaci 
označeny jako důlní díla, prováděná 
pod kontrolou Báňského úřadu. Část 
stavby vedená jako důlní dílo musí spl-
ňovat řadu dalších požadavků, jako je 
např. důkladné zajištění jámy, její vě-
trání nebo bezpečný přístup dělníků 
na dno. To vede k podstatně větším 
nákladům stavební firmy a ke zvýše-
ní ceny stavby. Zejména nedohoda 
o rozsahu a podmínkách navýšení ce-
ny stavby tedy byla příčinou neuvěři-
telně dlouhého přerušení stavby.

Po zdlouhavém vyjasňování s Báň -
ským úřadem, zda-li to je, či není 
důlní dílo, se zpracovávaly expertní 
a právní posudky na cenu díla a mož-
nosti jejího navýšení z hlediska záko-
na o veřejných zakázkách. Pak se mě-
nil projekt a k dovršení všeho ještě 
v minulém roce došlo k reorganizaci 

magistrátních odborů – investorem 
už není odbor technické vybavenos-
ti, ale odbor investiční.

 Přes naše opakované požadav-
ky na urychlené dokončení a zpro-
voznění stavby není v tuto chvíli stá-
le jasné, kdy se opět začne stavět. 
Smlouva s dodavatelem má být podle 
posledních informací ukončena a pří-
slušný odbor magistrátu vyhlásí nové 
výběrové řízení na dokončení stavby. 
Městská část stále požaduje zrychle-
ní příprav na dokončení stavby a její 
realizaci nejlépe o letošních prázdni-
nách, kdy je na komunikacích výraz-
ně menší provoz. Zda se to podaří, 
nemůže bohužel městská část přímo 
ovlivnit ani garantovat, protože pří-
pravu a financování této stavby řeší 
odbor magistrátu hlavního města.

-red-
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 Již posedmé jsme spole n  
reprezenta n  plesali

V sobotu 2. února 2019 se konal již 7. společný reprezentační ples městských 
částí Suchdol a Lysolaje. Sály hotelu Galaxie zářily ve svátečním bílém kabátu 
se zlatou a žlutou výzdobou, v kuchyni se připravovalo slavnostní pohoštění 
a před vstupem stály skleničky připravené na uvítání hostů. 

Krátce po 20. hodině už bylo přes 
280 míst obsazeno a starostové Pe-
tr Hejl a Petr Hlubuček se ujali slav-
nostního zahájení. Poté se atrium 
hotelu Galaxie i tentokrát promě-
nilo v místo plné slavnostně oble-
čených tanečníků a tanečnic, vlní-
cích se do rytmu jako vždy výbor-
né kapely Caroline Band. A ti, kdo 
právě netančili, si užívali chvíle po-
hody u baru s tradičně velmi pří-
jemnou a ochotnou obsluhou. Po-
zvání přijali i starostové, radní 
a zastupitelé okolních městských 

částí a mnoho suchdolských a lyso-
lajských občanů. 

Večerem doprovázel zastupitel z Ly-
solají pan Miloš Šimon který na par-
ketu přivítal také taneční mistry ČR 
Lukáše Chmelíka a Zuzanu Šťast-
nou a jejich rychlý jive a romantickou 
rumbu. Zábavu také zpestřil fotokou-
tek s možností nastavení různého 
pozadí pro fotokoláž, a tak jsme se 
mohli ocitnout na červeném koberci 
nebo jsme byli piloty boeingu či jsme 
lapali po dechu pod vodou. A krásné 
fotografie jsme obdrželi na památku.

Okolo půlnoci jsme losovali vstu-
penky o hodnotné ceny od našich 
sponzorů, a tak někdo odcházel do-
mů např. s voucherem na potápění, 
s poukazem na masáž či s dárko-
vým balíčkem uzenin, kávy a čajů.

Starostové obou městských čás-
tí děkují hotelu Galaxie za poskyt-
nuté prostory, přípravu, organizaci 
a služby v oblasti cateringu a ze-
jména místním podnikatelům, kte-
ří věnovali hodnotné dary a pouka-
zy věnované do soutěže.

-red-
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suchdolské aktivity 

 Rozší ený obzor aneb 
Horizont v novém kabát
Horizont – centrum služeb pro seni-
ory, které na Suchdole působí od ro-
ku 2001, prošlo v roce 2018 význam-
nou změnou. Dosáhlo „plnoletosti“, 
dospělo a vyrostlo. S tím růstem to 
myslíme doslova. Jak už naši uživate-
lé a návštěvníci vědí, tak se v posled-
ním roce zvětšilo. Přistavěli jsme no-
vou přízemní část do nevyužívaného 
pásu zahrady.

Nápad na rozšíření vzešel z průzku-
mu, který zjišťoval, jak se zde personá-
lu pracuje. Uvědomili jsme si při tom, 
že je nám tady poněkud těsno. V po-
sledních letech chodilo na akce pro 
seniorskou veřejnost více lidí a denní 
stacionář byl také naplněný. Více kli-
entů znamená i více personálu. Staci-
onář často využívají lidé s pohybovým 
omezením. Když se měli klienti vystří-
dat na WC, projít chodbou, ve které 
kromě chodítek a vozíku komplikova-
ly cestu skříně, poličky či lednice, bylo 
to dost náročné a zdlouhavé. Po zhru-
ba roce příprav se v létě 2017 začalo 
stavět a na jaře loňského roku jsme 
mohli nové prostory začít využívat. 
Po různých drobných, ale nezbytných 
dodělávkách (které často trvají nejdé-
le), byla nová část budovy zkolaudová-
na v září 2018.

Klienti stacionáře a senioři, kte-
ří chodí na naše akce určené senior-
ské veřejnosti, rozšířený Horizont hod-
notí dobře. Nově přistavěné prostory 
jsou světlejší, není to tu už tak stísně-
né. Když se zde sejde více lidí s horší 
pohyblivostí, není tolik komplikované 
se vyhnout. Po přednáškách se ne-
musí stát fronta na WC, protože jed-
no přibylo.

Zveme všechny, kteří mají zájem, 
aby se k nám přišli (po předchozí do-
mluvě termínu návštěvy) podívat. 
Dovolujeme si tuto stručnou zprávu 
o rozšíření Horizontu spojit s připo-
menutím, proč na Suchdole je a co 
místním seniorům nabízí. 

Zřizovatelem je „Husitská diakonie“ 
(dříve Diakonie a misie CČSH), do čin-
nosti ale nijak nezasahuje. Dává nám 
velkou volnost a my jsme jí za tu-
to svobodu a důvěru vděční. Diako-
nie poskytuje Horizontu prostor pro 

výkon všech jeho služeb a nijak jej 
v tom neovlivňuje. Naše služby jsou 
přitom otevřené všem zájemcům bez 
ohledu na náboženské či jiné přesvěd-
čení, ale také – s jednou výjimkou – 
bez ohledu na místní příslušnost.

Jaké služby tedy Horizont místním 
seniorům nabízí?
Vezměme to podle abecedy. V první 
řadě je to denní stacionář pro seniory. 
Je určen pro lidi se sníženou soběstač-
ností, kteří nemohou nebo nechtějí 
zůstávat delší dobu sami. Soběstač-
nost může být omezená z různých dů-
vodů. Chodí sem lidé s pohybovým 
postižením (s holemi, s chodítkem či 
na vozíku), s Alzheimerovou či Parkin-
sonovou chorobou, po cévní mozko-
vé příhodě apod. Ve stacionáři se jim 
dostane pomoci se vším, co potřebují, 
a zároveň je tu během celého dne pro 
ně připravován program. Pravidelně 
něco vyrábíme, zpíváme si, pečeme, 
hrajeme různé hry, trénujeme paměť, 
chodíme na procházky nebo jezdíme 
na výlety.

Další poskytovanou službou je pe-
čovatelská služba. Nabízí pomoc se-
niorům, kteří bydlí doma a kteří v ně-
kterých oblastech života tuto pomoc 
potřebují. Nejčastějším úkonem naší 
pečovatelské služby je dovoz obědů, 
dále se na nás obracejí lidé s prosbou 
o pomoc při úklidu či hygieně, s do-
provody k lékařům, donáškou nákupů 
nebo s různými pochůzkami (na poš-
tu, do lékárny atd.). Pečovatelská služ-
ba je jedinou službou Horizontu s lo-
kálním omezením – poskytujeme ji jen 
na území MČ Praha-Suchdol, protože 
péče je spojená s dojížděním pečova-
telek do domácnosti klienta. To je ča-
sově dost náročné a ve stávajícím po-
čtu zaměstnanců si vzdálenější klienty 
nemůžeme dovolit. 

Penzion funguje jako dům s pečo-
vatelskou službou. Obyvatelé tady žijí 
samostatně a pečovatelská služba jim 
pomáhá v jednotlivých oblastech stej-
ně a za stejných podmínek jako ostat-
ním klientům v terénu. Nepracuje zde 
však zdravotnický personál a Hori-
zont není „domovem pro seniory“. 

Přesto je tu nepřetržitě k dispozici 
někdo, na koho by se mohli v naléha-
vém případě obrátit, a to včetně no-
cí a víkendů.

Není pravda, že prý obyvatelé mě-
síčně hradí částky v řádech desítek ti-
síc korun a že navíc před nástupem 
musí dávat nějaký „sponzorský dar“. 
Ujišťujeme čtenáře, že to je nesmysl. 
Nikdy jsme „výměnou“ za byt žádný 
„sponzorský dar“ od nikoho nepřijali 
a výše měsíční platby za byt je stano-
vena podle velikosti na 6000–7500 Kč 
za garsonku a 8500–9500 za byt 1+1, 
vše včetně poplatků. Za péči si obyva-
telé platí stejně jako uživatelé v teré-
nu. Žádost o bydlení si může podat 
kterýkoli senior.

Také společensko-kulturní akce jsou 
otevřené všem, proto o nich pravidel-
ně informujeme v Suchdolské mozai-
ce. Akcí se účastní uživatelé stacioná-
ře, někteří obyvatelé Horizontu a také 
hlavně návštěvníci z okolí. Zájemcům 
posíláme program mailem nebo jej 
vhazujeme do schránek. Pokud je me-
zi čtenáři Suchdolských listů někdo, 
kdo má o pravidelné dodávání našeho 
programu zájem, ať se nám ozve. 

Zároveň bychom místní seniory, kteří 
mají s Horizontem nějakou zkušenost, 
vyzvali, aby se o ni se čtenáři Suchdol-
ských listů podělili. Věříme, že pro -vět-
šinu z nich to nebyla zkušenost nega-
tivní. Na našich internetových strán-
kách www.centrumhorizont.cz nalez-
nete kromě programu akcí, ohlasů 
a komentářů našich návštěvníků dal-
ší informace, fotografie, zprávy apod. 
Můžete se na nás také obrátit pro-
střednictvím telefonu 233 101 421 
nebo 608 237 198. Osobní návštěvy, 
prosím, domlouvejte předem, aby-
chom si na vás udělali dostatek času.

Jiří Přeučil
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suchdolské aktivity

 MK Rybi ka je s námi 12 let
Do nového roku 2019 vstoupil mateřský klub Rybička s pěknou loňskou 
bilancí a s mnoha plány i novinkami. V roce 2018 navštěvovalo pravidelné 
dopolední kroužky v Rybičce 95 dospělých a 110 dětí z 89 rodin. Poradnu 
psychologa, nabízenou Rybičkou a dotovanou Magistrátem hl. města 
Prahy, využilo 18 dospělých a 11 dětí ze 16 rodin. Celkem na všech akcích 
pořádaných v loňském roce evidujeme 1380 návštěv, z toho 712 dospělých 
a 668 dětí. Máme z takové návštěvnosti velkou radost. 

Snažíme se program MK Rybička při-
způsobit zájmu rodičů a věku dě-
tí, které k nám přicházejí. Nejoblíbe-
nějšími aktivitami byly v roce 2018 
dopolední kroužky. V jejich struk-
tuře došlo opět ke změně. Pondělní 
Hvězdičky mají v programu pravidel-
nou pohádku, úterní Notičky jsou no-
vinkou od září 2018 a nabízejí nejen 
zpívání, ale i výuku hry na xylofonky 
a hudební pohádky, středeční Žab-
ky zařadily do svého programu mo-
delování s nejmenšími dětmi, cvičení 
s dětmi Koníci připravilo pro dětičky 

od nového roku překvapení – velkou 
molitanovou cvičební sestavu pro 
opičí dráhu. Zážitkové pátky se sta-
ly oblíbenými a umožňují nám zařa-
zovat akce pro celou rodinu – hlavně 
výlety, přednášky, výtvarné dílny aj. 
V roce 2018 jsme se začali scházet 
se seniory ze suchdolského Horizon-
tu. Společně prožitá dopoledne obo-
hacují mladou i starší generaci. 

Díky získaným dotacím jsme mohli 
uspořádat vlastní akce (např. Pohád-
kový bál, Mikuláš bez strašení, Tý-
den zážitků) a podílet se na komunit-

ním dění (výtvarné dílny na Suchdol-
ských čarodějnicích, sportovní aktivi-
ty na Posvícení, organizace Světélko-
vého průvodu, aj.). Síť pro rodinu, jejíž 
jsme členem, nám přispěla na vzdě-
lávací programy s odbornými lekto-
ry. MK Rybička je také významně fi-
nančně podpořen Českým sdružením 
Církve adventistů sedmého dne.

Mateřský klub je s námi již 12 let. 
Výročí bychom rádi oslavili společ-
ně s rodiči a jejich dětmi. Plánujeme 
hodně aktivit. V lednu jsme společ-
ně navštívili České muzeum hudby, 
uspořádali jsme Snídani s výživo-
vým poradcem a přednášku s prak-
tickou ukázkou Nohy, nožky, nožič-
ky. Do programu zařadíme besedy 
s maminkami o jejich profesích a ko-
níčcích. V létě nabídneme příměst-
ský tábor – Týden zážitků. Těší-
me se na setkávání s rodiči a jejich 
dětmi. O všech plánovaných ak-
cích budeme veřejnost pravidelně 
informovat v Suchdolské mozaice 
a na našich nových webových strán-
kách www.klubrybicka.cz.

Text a foto Jitka Michalcová, 
koordinátorka MK Rybička
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hasi ský odstavec

Kluzišt , noc a kropit…
Už třetí den se můj manžel chová div-
ně. Nemluví, neustále pátravě kouká 
z okna, významně pomlaskává a co 
chvíli hypnotizuje naši meteorologic-
kou stanici. Nejhorší to bývá večer 
těsně před sedmou hodinou. Jakmile 
zaslechne znělku z televizního zpra-
vodajství o počasí, přeskakuje náby-
tek, děti, hračky, mě a přilepí se k ob-
razovce. Asi chce vědět, jaké sněhové 
podmínky budou v příštích dnech 
panovat na horách, říkám si nadějně 
s vyhlídkou týdne v Krkonoších a jdu 
si potají balit běžky. 

Omyl. Čtvrtý den se ozve výkřik: 
„JO! Minus devět, celej tejden!“ 
Vzápětí asi hodinu horlivě telefonu-
je. Z hovoru pochytím tři slova, zato 
zcela zásadní: kluziště, noc a kropit. 
Dekóduju telefonát a závěr je jasný: 
teploty se přes týden nevydrápou 
nad nulu, takže hasiči budou dě-
lat kluziště kropením hřiště u staré 
budovy školy. V noci. Takže uklízím 
běžky zpátky na půdu a jdu do skle-
pa hledat brusle. 

Kluziště se hasičům vydařilo pěk-
ně lesklé a hladké jako zrcadlo. Dí-
ky nim a teplotám pod bodem mra-
zu jsme mohli na jeden lednový 
týden oprášit brusle a svoje brus-
lařské dovednosti. Na závěr týdne 
jsme si mohli užít také hasičské Maš-
karní na ledě. Krom kluziště jsme 
mohli naše hasiče vidět na několi-
ka zásazích. V rámci odborné stáže 

na stanici profesionálních kolegů 
na Petřinách kluci vyjížděli k úni-
ku pohonných hmot a propan-buta-
nu. Únik pohonných hmot řešili také 
na Suchdole, kde vše zlikvidovali po-
mocí sorbentu. V prosinci bylo velké 
množství dobrovolných i profesio-
nálních jednotek přivoláno k požá-
ru velké haly s čisticími prostředky 
v Horních Počernicích. Suchdolští 
hasiči proto drželi noční hotovost 
na zbrojnici. 

Bezesporu jednou z nejpříjemněj-
ších akcí byl v pořadí již 128. Hasič-

ský ples. V sobotu 19. ledna zaplni-
lo prostory hotelu Galaxie mnoho 
Suchdoláků i přespolních, tancují-
cích i netancujících, mladších i star-
ších. Někteří z nás zde vydrželi až 
do pozdních hodin, a to nejen díky 
výborné hudební skupině. Velký dík 
si bezesporu zaslouží členové Sboru 
dobrovolných hasičů Suchdol, kte-
ří ples zorganizovali, a rovněž profe-
sionální a velmi vstřícný obsluhující 
personál.

Pavla Bradáčová
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ze suchdolských škol

 Zápisy do mate ských škol 
Gagarinova a K Roztok m
Kvapně se překulilo první pololetí letošního školního roku a opět se přiblížil 
termín zápisů do mateřských škol. Je tedy na čase přemýšlet, jak sebe 
a své dítě připravit na první větší přelomové období v životě dítěte. 
Jedná se o několik zlomových událostí, jako je vstup do většího kolektivu 
vrstevníků, delší odtržení od rodiny a pravidelný kontakt s dalším dospělým, 
s učitelkou nebo učitelem. Je tedy na rodičích, kteří své dítě dobře znají, aby 
posoudili jeho zralost na tento životní krůček. Na co se konkrétně zaměřit při 
posuzování připravenosti dítěte?
 Zralost dítěte při vstupu 
do mateřské školy
V první řadě by měl rodič zvážit psy-
chickou připravenost svého dítěte. 
Některé děti jsou ve třech letech při-
praveny na vstup do kolektivu velmi 
dobře (většinou jsou to děti, které 
mají již ve školce starší sourozence, či 
děti rodičů, kteří je pravidelně na pár 
hodin svěří do péče jiné dospělé oso-
by), jiné děti (zvláště úzkostných ma-
minek, které nesvěřují dítě do krátko-
dobé péče ani širší rodině a bojí se, 
aby se mu ve školce něco nestalo) 
prožívají adaptační období mnohem 
hůře. Projevem adaptačních potíží, 
jejichž příčinou je hlavně velká závis-
lost na mamince (a někdy i naopak), 
je dlouhodobý pláč, nechutenství, 
vztekání a odmítání zapojit se do ja-
kýchkoli školkových činností. Letitá 
zkušenost ukazuje, že obecně psy-
chické a citové zralosti dosahují dě-
ti až po dosažení třetího roku věku, 
pro děti mladší je to většinou mno-
hem traumatičtější.

Vedle psychické a citové zralos-
ti musí dítě dosáhnout určité míry 
samostatnosti v sebeobsluze. Před-
ně nesmí nosit pleny (ty by se ne-
měly používat ani na odpolední od-
počinek, jak se mnohdy děje zlváště 
chlapečkům), ale musí si umět dojít 
na toaletu. Samozřejmostí je zvlád-
nutí základní komunikace s jiným do-
spělým a dovednost říct si o své po-
třeby. Proto již nesmí používat dudlík, 
s čímž jsme se také setkali. Dále by 
dítě mělo zvládnout základy obléká-
ní – vědět, že kalhoty patří na nohy 
a tričko na tělo. Dítě by nemělo če-
kat, až je dospělý oblékne (jak by-

lo zvyklé v batolecím věku), ale mě-
lo by mít snahu se samo oblékat. Je 
jasné, že nebude zvládat zapnout zip, 
knoflíky či zavázat tkaničky. K sebe-
obsluze dítěte patří také schopnost 
najíst se lžící svépomocí, přičemž pří-
bor přibude postupně do čtvrtého 
roku věku. Dítěti také velmi prospěje, 
když se doma konzumuje rozmanitá 
strava – ovoce, zelenina, různé po-
mazánky, tmavé pečivo, omáčky, luš-
těniny, různá masa včetně ryb, polév-
ky atd. Všechny tyto druhy potravin 
jsou běžnou součástí jídelníčku v ma-
teřské škole. Doporučujeme na mi-
nimum omezit sladká jídla a dobro-
ty (někdy podávané jako náhražka 
za plnohodnotné jídlo). Když odmys-
líme různé alergie a zdravotní problé-
my, tak zde platí stará dobrá pravda 
– jez vše, co dostaneš na talíř. 

Dítě by mělo mít přiměřenou fyzic-
kou zdatnost, rodiče by tedy měli vy-
užívat naši přirozenou schopnost chů-
ze. Dítě by se nemělo vozit do školky 
na kočárku či autem. Uvědomujeme 
si, že u školky K Roztokům je dopra-
va autem pro některé rodiče možná 
jistou pracovní nezbytností, ale i tak 
zvažte její každodenní nutnost. Pravi-
delná chůze či jízda na kole je nejlep-
ší výchovný trénink ke zdravému ži-
votnímu stylu i dobrému zdraví, navíc 
bez tvorby hluku a škodlivých zplodin. 
V této souvislosti si můžeme připome-
nout slova jedné kamarádky na vozíč-
ku – ty můžeš chodit pěšky.

 Nuda doma není správný důvod
Mnohokrát slýcháváme od maminek 
malých dětí argument – když ono 
se doma již se mnou nudí a potřebu-

je mezi děti. Ve většině případů to ješ-
tě nic nemusí vypovídat o zralosti dí-
těte, ale o slabé náplni aktivit, které 
rodič dítěti připravuje. Věřte, že po-
kud se vám podaří připravit rozma-
nitý a zajímavý program, dítě bude 
spokojené. O tom, jak zabavit a rozví-
jet dítě po všech stránkách, se dočte-
me v mnoha zajímavých publikacích 
(zvlášť vydavatelství Portál se tématu 
rodič a dítě hodně věnuje), ale i na ro-
dičovských webech. S téměř stopro-
centní jistotou můžeme tvrdit, že dítě 
do šesti let, kterému rodič zajistí roz-
manitý program, se doma nudit ne-
bude. Výchova dítěte rozhodně není 
rodičovská dovolená, ale pořádná ře-
hole, která zaměstná naši kreativitu, 
psychické a fyzické síly mnohem víc 
než kancelářská práce. 

 Termíny a průběh zápisů
V obou mateřských školách se ko-
nají zápisy na nový školní rok 
2019/2020 v pondělí a úterý 
6.–7. květ na 2019 od 14 do 17 ho-
din. Podrobné podmínky pro zápis 
dětí jsou uveřejněny na interneto-
vých stránkách jednotlivých ma-
teřských škol www.msgagarinova.cz 
a www.mskroztokum.cz. K zápisu si 
rodiče donesou svůj občanský prů-
kaz a rodný list dítěte. Není potřeba 
účasti obou rodičů, stačí jeden ze zá-
konných zástupců dítěte. Rodič může 
vzít dítě s sebou, ale není to bezpod-
mínečně nutné, jedná se o administ-
rativní úkon. Při zápisu dostane kaž-
dé dítě přihlášku do mateřské školy 
a evidenční list dítěte, které rodiče 
vyplní a na obou dokumentech dět-
ský lékař potvrdí schopnost dítěte 



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 23

suchdolská knihovna

docházet do mateřské školy. Každé 
dítě při zápisu dostane přidělené evi-
denční číslo, pod kterým bude na in-
ternetových stránkách školky uve-
řejněno rozhodnutí o jeho přijetí či 
nepřijetí. Přihlášku a evidenční list 
následně doručí rodiče osobně nebo 

poštou do příslušné mateřské ško-
ly do pátku 25. května 2019. Po do-
ručení a vyhodnocení přihlášek bude 
během týdne zveřejněno na interne-
tových stránkách rozhodnutí o přije-
tí dítěte do mateřské školy. Následně 
budou písemná rozhodnutí předána 

rodičům osobně na schůzce či roze-
slána poštou. Těšíme se s vámi na vi-
děnou při zápisech.

Stanislav Zelený, MŠ Gagarinova
a Jaroslava Barková Hešíková,

MŠ K Roztokům

Suchdolská knihovna 
vítá, zve a informuje
Stejně tak jako v loňském roce i letos úzce spolupracu-
jeme s družinami ZŠ M. Alše. Celý lednový měsíc mohli 
naši čtenáři potkávat v knihovně skupinky dětí, jak s chu-
tí a velkým zájmem tvoří malá šišková krmítka pro ptáč-
ky. Ta pak děti rozvěšovaly na Komunitní zahradě či jin-
de po Suchdole. Únor patří masopustnímu veselí a výrobě 
masek. V březnu, který je měsícem knihy, seznámíme ma-
lé čtenáře s novými knihami a přečteme úryvky z těch 
nejkrásnějších dětských knih.

Letošní novinkou byla 31. ledna beseda s prvňáč-
ky ze ZŠ Lysolaje na téma Práce v knihovně, zpestře-
ná o pohádkové vyprávění o knihovnických skřítcích. 
Závěrem bylo žákům slavnostně rozdáno vysvědčení.
Pravidelně probíhají Babské rady při kávě na různá téma-
ta a oblíbená Jóga smíchu. V neposlední řadě Kurzy počí-
tačů pro seniory pod vedením Ing. Věry Štěpánkové. O ty-
to kurzy je veliký zájem.

Začátkem března nás navštíví ilustrátor Jiří Fixl a naučí 
školáčky ilustrovat knihy. V polovině března zveme zejmé-
na nadšence v oblasti dopravy, neboť zde bude k vidění Vý-
stava modelů MHD, kterou připravili dva žáci 7. ročníku ZŠ 
Mikoláše Alše. Jejich koníčkem se stala výroba papírových 
a plastových modelů autobusů, tramvají či metra a zároveň 
je fascinuje schéma provozu, počet linek a druhy vozidel. 

20. 3. 2019 v 18.00 hodin Vás zveme na zajímavou před-
nášku Romana Zábrodského Mystika hebrejských písmen.

Ani letos neporušíme tradici a pořádáme 29. 3. 
od 18.00 hodin ANDERSENOVU NOC pro děti první až 
třetí třídy. Děti si užijí noc v knihovně a seznámí se s dí-
lem spisovatele Františka Nepila. (Přihlášky jsou k dispo-
zici od 1. 3. 2019 v knihovně)

Upozorňuji naše čtenáře, že od prvního března vybírá-
me výměnný soubor z Městské knihovny v Praze. Prosíme 
o vrácení knih do konce měsíce, abychom pro vás mohli 
dovézt dalších 500 knižních svazků.

Jiřina Klímová Krausová, vedoucí knihovny

Den otevřených dveří 
v Mateřské škole Gagarinova
Ve středu 10. dubna 2019 v 17 hodin proběhne v Ma-
teřské škole Gagarinova den otevřených dveří. Zá-
jemci se mohou dostavit do třídy Medvědů v budově 
Hvězdička (situační plány jsou u obou vchodů do are-
álu mateřské školy). Na schůzce se dozvíte základ-
ní informace o mateřské škole a rádi vám odpovíme 
i na případné dotazy. V případě zájmu vás rádi prove-
deme budovami a zahradou mateřské školy. 

Dny otevřených dveří 
v Mateřské škole K Roztokům 
Dveře školky vám otevíráme průběžně na základě 
telefonické dohody na čísle 606 474 458 či dohody 
prostřednictvím e-mailu: mskroztokum@seznam.cz. 
Přijďte i se svými dětmi, ať si to u nás prohlédnou 
a pohrají si. Do školky se můžete podívat i virtuálně 
na našem webu v sekci Kdo jsme.
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z radnice

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svých zasedáních 15. listopadu 2018 
a 24. ledna 2019 kromě jiného: 

 stanovilo v souladu s § 89 odst. 
1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., 
zákona o hl. m. Praze ve znění poz-
dějších předpisů, pro volební období 
2018–2022:
   počet místostarostů městské 

části Praha-Suchdol na 2,
   počet uvolněných zastupitelů 

na 2, a to následující funkce: sta-
rosta, místostarosta.

 zvolilo starostou MČ Praha-Suchdol 
Ing. Petra Hejla.

 zvolilo uvolněným místostarostou 
MČ Praha-Suchdol Ing. Václava Vika,

 zvolilo neuvolněnou místostarost-
kou MČ Praha-Suchdol Ing. Věru 
Štěpánkovou.

 zvolilo členkami Rady MČ Praha-
-Suchdol paní Ing. Andreu Hrob-
skou Minárikovou, paní Ing. Gabrielu 
Lněničkovou.

 zvolilo předsedou kontrolního vý-
boru JUDr. Milana Listíka (Žijeme pro 
Suchdol); členy kontrolního výboru 
Marka Bora (SORS), RNDr. Ludmilu 
Knappovou (SOS), JUDr. Zlatu Ko-
houtovou (SOS), Ing. Marka Jakubíka 
(ODS).

 zvolilo předsedou finančního výbo-
ru Ing. Ondřeje Imlaufa (SOS); členy 
finančního výboru Miladu Tomkovou 
(SOS), RNDr. Ludmilu Knappovou 
(SOS), Jana Zoubka (Žijeme pro Such-
dol), Ing. Janu Hanusovou (SORS), 
Václava Čížka (KDU ČSL) a Ing. Václa-
va Koženého (ODS).

 schválilo přípravu a realizaci akce 
„Kulturně-komunitní centrum“ v ná-
stavbě 4. nadzemního podlaží budovy 
radnice.

 schválilo přípravu a realizaci akce 
„Bytový dům se startovacími byty Ka-
mýcká 684“ na pozemcích parc. č. 
1605 a 1606, oba k. ú. Suchdol.

 vzalo na vědomí výsledky archi-
tektonicko-krajinářské projektové 
soutěže o návrh „Multifunkční ha-
la u ZŠ s venkovním sportovištěm 
v Praze-Suchdole a uložilo:
 a)  vyzvat autory vítězného návrhu 

č. 2 i ov architekti, s.r.o. / Jiří 
Opočenský, Štěpán Valouch, aby 
prověřili možnost umístění hřiště 
o rozměrech 40 x 20 m a navrhli 
propojení se základní školou mi-
mo prostor knihovny,

 b)  vybrat dodavatele projektové do-
kumentace dle výsledku soutěže 
formou JŘBU,

 c)  zajistit přípravu úplné projek-
tové dokumentace pro reali-
zaci stavby „Multifunkční hala 
u ZŠ s venkovním sportovištěm 
v Praze-Suchdole“.

 schválilo v souladu s nařízením 
vlády 318/2107 Sb., ve znění pozděj-
ších změn a doplňků od 1. 2. 2019 
výši měsíčních odměn neuvolně-
ným zastupitelům MČ Praha-Such-
dol následovně:
   zastupitel 1 974 Kč
   člen komise 3 290 Kč
   člen výboru 3 290 Kč
   předseda komise 3 948 Kč
   předseda výboru 3 948 Kč
   radní 7 897 Kč
   místostarosta

neuvolněný 35 535 Kč
Při souběhu dvou nebo více funkcí 
se k odměně za funkci připočte částka 
2 000 Kč.

 schválilo přijetí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci 
„Multifunkční hala u ZŠ s venkovním 
sportovištěm v Praze-Suchdole, pří-
prava PD“ ve výši 990 tisíc Kč.

 schválilo rozpočet městské části 
Praha-Suchdol na rok 2019
   objem příjmů ve výši 49 652 tisí-

ce Kč,
   financování ve výši 16 731 tisíc Kč,
   objem výdajů ve výši 66 383 tisí-

ce Kč.
 schválilo návrh finančního plánu 

zdaňované činnosti na rok 2019: 
   schválilo výnosy 9 881 tisíc Kč,
   náklady 3 400 tisíc Kč,
   hospodářský výsledek 6 481 ti-

síc Kč.
 schválilo granty městské části 

Praha-Suchdol na rok 2019 v celko-
vé výši 335 tisíc Kč v následujících 
oblastech:
   grantový program na podporu 

vzdělávání, podpora pedagogic-
kých činností ve školách zřizova-
ných MČ Praha-Suchdol ve výši 
100 tisíc Kč,

   grantový program na podporu 
tělovýchovným spolkům půso-
bících na území městské části – 
podpora práce s dětmi a mládeží 
ve výši 70 tisíc Kč,

   grantový program v oblasti kul-
tury a vzdělávání pro neziskové 
organizace působící na území 

MČ Praha-Suchdol ve výši 50 ti-
síc Kč,

   grantový program na podporu 
práce s dětmi a mládeží ve výši 
115 tisíc Kč.

 schválilo poskytnutí darů v celko-
vé výši 540 tisíc Kč těmto subjektům 
poskytujícím sociální služby občanům 
městské části Praha-Suchdol: 
 a)  Domov sv. Karla Boromejského 

v Řepích (IČ: 65400143) ve výši 
100 000 Kč za účelem zajištění 
možnosti využití lůžek LDN, lů-
žek zdravotně-sociálních a odleh-
čovacích občany MČ,

 b)  Horizont – centrum služeb pro 
seniory, středisko Diakonie 
a misie Církve československé 
husitské (IČ: 73632813) ve výši 
390 000 Kč na provoz pečovatel-
ské služby a denního stacionáře,

 c)  Domov Sedlec SPMP o.p.s. (IČ: 
24252999) ve výši 60 000 Kč 
na provoz chráněného bydlení 
v MČ Praha-Suchdol.

 vzalo na vědomí závěrečnou infor-
maci o participativním rozpočtu pro 
rok 2018, z níž vyplývá, že:
   hlasování se zúčastnilo 634 ob-

čanů MČ, tedy 11,25 % oprávně-
ných hlasujících,

   do konce roku 2018 byly úspěš-
ně realizovány 4 občany vybrané 
návrhy,

   celkové náklady participativního 
rozpočtu činily 447 388,80 Kč,

   náklady na zajištění partici-
pativního rozpočtování činily 
8 037,60 Kč, tj. 1,816 % z celko-
vých nákladů.

  schválilo na základě předložených 
podkladů od sportovních organi-
zací o činnosti oddílů, počtech čle-
nů a aktivitách pro veřejnost po-
skytnutí následujících peněžitých 
darů na podporu práce s mláde-
ží tělovýchovným organizacím pů-
sobícím na území městské čás-
ti Praha-Suchdol v celkové výši 
730 000 Kč:

   Tělovýchovná jednota Slavoj 
Suchdol, z.s., IČ: 17048290 ve vý-
ši 548 000 Kč,

   Tělovýchovná jednota Sokol 
Suchdol-Sedlec, IČ: 69060177 
ve výši 164 500 Kč,

   EWTO Česká republika, z.s., IČ: 
04257596 ve výši 17 500 Kč.

 schválilo realizaci projektu „Výstav-
ba plynovodu v Lysolajské ulici“. 
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Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
jednáních projednala od 21. listopa-
du 2018 do 30. ledna 2019 mimo ji-
né následující body:

 po úpravách schválila plán zimní 
údržby komunikací pro sezónu 2018–
2019 a uložila vedoucímu OHSOM, 
aby prostřednictvím pracovní čety 
zajistil zimní údržbu komunikací dle 
schváleného plánu a s jeho zněním ji 
seznámil.

 vzala na vědomí změny díla v prů-
běhu stavby vymezené změnovými 
listy č. 3-38 a informaci o neplnění 
závazných milníků pro realizaci stavby 
a termínů pro odstranění vad díla a vy-
klizení staveniště. Rada po úpravách 
souhlasila s dodatkem č. 4 smlouvy 
o dílo č. 147/2017 se společností ACG-
-Real, s.r.o., IČ: 27094359, na stavbu 
„ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit 
II. etapa a modernizace, část rekon-
strukce a navýšení kapacity školní ku-
chyně – stavební část“, kterým se ce-
na stavby zvýšila o 738 254 Kč bez 
DPH na celkovou cenu 7 992 306 Kč 
bez DPH. Rada dále dala na vědo-
mí uplatnění smluvní pokuty ve výši 
301 000 Kč dle čl. 14.2 smlouvy o dí-
lo. Rada souhlasila s návrhem dohody 
o započtení smluvní pokuty proti ko-
nečné faktuře zhotovitele. 

 souhlasila s návrhem smlouvy 
185/2018 o podmínkách napojení 
plynovodu v ulici Bažantní se spo-
lečností Ekospol, a.s. (IČ: 63999854) 
a po úpravách pověřila starostu jejím 
podepsáním. Podmínkou napojení ply-
novodu v ul. Bažantní je budoucí od-
koupení veřejných komunikací, v loka-
litě Alšova vyhlídka, za cenu 1000 Kč, 
které firma Ekospol postaví dle pod-
mínek stavebního povolení vydaného 
ÚMČ Praha 6 ze dne 7. září 2003. 

 vzala na vědomí informaci o ce-
ně stočného od 1. 1. 2019 ve výši 
40,70 Kč/m3 včetně DPH 15 % stano-
venou společností PVK, a.s. pro splaš-

kovou kanalizaci připojenou na ÚČOV 
v Troji. Rada schválila od 1. 1. 2019 
novou referenční cenu stočného ve vý-
ši 35,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,70 Kč/
m3 včetně DPH 15 % pro splaškovou 
kanalizaci provozovanou společností 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., 
IČ: 46356975 a připojenou na ČOV 
Roztoky.

 schválila dar pro pedagogické pra-
covníky a vychovatele příspěvkových 
organizací zřizovaných MČ Praha-
-Suchdol za období září až prosinec 
2018.

 po úpravách schválila Sazebník 
úhrad nákladů za poskytování infor-
mací městské části Praha-Suchdol 
podle zákona č. 106/199 Sb., zákona 
o poskytování informací s účinností 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s tím, 
že náklady na mimořádně rozsáh-
lé vyhledání informací prováděné 
1 pracovníkem úřadu MČ stanovuje 
na základě vyčíslení průměrného ho-
dinového platu úředníků za období 
leden až listopad 2018 (včetně odvo-
dů) na 300 Kč za každou i započatou 
hodinu. V ostatním zůstává sazebník 
beze změn. 

 vzala na vědomí, že celkové náklady 
na participativní rozpočet v roce 2018 
byly ve výši 447 388,80 Kč a uloži-
la starostovi požádat HLMP o dotaci 
na úhradu 50 % nákladů participativ-
ního rozpočtu v roce 2018.

 vzala na vědomí, že celkové náklady 
na místní referendum ve věci rozšíření 
hlukového pásma letiště v Ruzyni čini-
ly 66 985,79 Kč.

 souhlasila s předloženými návrhy 
vyrovnaných rozpočtů na rok 2019 
příspěvkových organizací městské čás-
ti ZŠ M. Alše ve výši 7 798 tis. Kč, MŠ 
K Roztokům ve výši 1 615 tis. Kč a MŠ 
Gagarinova ve výši 3 491 tis. Kč.

 vzala na vědomí výši pachtovného 
za vodohospodářskou infrastrukturu 
pro období od 1. 1. do 31. 12. 2019 
ve výši 1 790 000 Kč pro splaškovou 

kanalizaci provozovanou společností 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., 
a připojenou na ČOV Roztoky. 

 souhlasila s výpůjčkou prostor 
„miniškolky“ v nové budově základní 
školy DDM za podmínky zajištění hlí-
dání dětí mladších tří let. Výpůjčka 
od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou s vý-
povědní dobou 2 měsíce. 

 jmenovala povodňovou komisi 
městské části Praha-Suchdol ve slo-
žení: předseda Ing. Petr Hejl, starosta 
MČ Praha-Suchdol; zástupce předse-
dy Ing. Václav Vik, místostarosta MČ 
Praha-Suchdol; členové: Ing. Zdeněk 
Skála, předseda KÚRI; Oldřich Bradáč, 
velitel JSDH; Ing. Ladislav Kašpárek; 
Ing. Andrea Hrobská-Mináriková, rad-
ní, tajemník komise: Ing. Jana Krulíko-
vá, tajemnice úřadu.

 vzala na vědomí informaci, že Česká 
spořitelna, a.s. ke konci ledna ruší po-
bočku a bankomat na Brandejsově ná-
městí bez konzultace s městskou čás-
tí. Rada s tímto rozhodnutím zásadně 
nesouhlasila a žádala spořitelnu, aby 
toto rozhodnutí přehodnotila a poboč-
ku i bankomat v MČ Praha-Suchdol 
zachovala.

 souhlasila s podáním žádosti o do-
taci z Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP) na akci „Snížení ener-
getické náročnosti ZŠ M. Alše – reku-
perace“. Celková výše dotace na akci 
zaměřenou na větrání nové budovy ZŠ 
s rekuperací a s přichlazováním je po-
žadována ve výši 5,354 mil. Kč z celko-
vých nákladů ve výši 10,211 mil. Kč vč. 
DPH, předpokládaných projektem. 

 vzala na vědomí, že zástupce České 
spořitelny, a.s. nevyhověl požadavku 
na zachování pobočky i pobočkového 
peněžního automatu na Brandejsově 
náměstí.

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

 souhlasilo s návrhem smlouvy o pro-
vozu kanalizací pro veřejnou potřebu 
v městské části Praha-Suchdol, kte-
rý byl součástí zadávací dokumenta-
ce veřejné zakázky „Výběr provozova-
tele vodohospodářské infrastruktury 
městské části Praha-Suchdol a obce 
Únětice“ pro koncesi zadávanou v už-
ším řízení v nadlimitním režimu.

 schválilo podání ústavní stížnos-
ti ve věci rozhodnuté rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 11. 2018, č. j. 2 As 81/2016-157 
– 1. Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
vztahující se k rozšíření letiště v Pra-
ze-Ruzyni – koridor a plocha dopravy 
letiště Praha-Ruzyně včetně pláno-
vané stavby nové paralelní vzletové 

a přistávací dráhy letiště, vzletových 
a přistávacích prostorů letiště včet-
ně části 1. Aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy vztahující se k vymezené ob-
lasti SL/1 zasažené hlukem z provo-
zu letiště.

  jmenovalo Ing. Pavlu Bradáčovou 
od 1. 2. 2019 redaktorkou Such-
dolských listů.
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VÁS SRDE N  ZVE
NA

TURNAJ V MINIKOPANÉ
Registrace fotbalových tým  pro-
bíhá do st edy 10. 4. 2019. Hlaste 
se e-mailem na adrese tomas.ja-
ros@zssuchdol.cz. Složení tým : 
8 hrá  (5 hrá  + 1 branká , 2 ná-
hradníci, v týmu budou nejmén  
2 dívky nebo ženy a 1 dosp lák). 
V k hrá  od 6 let. Hrá i by m li 
mít sportovní od v a obuv, turfy ne-
bo tenisky. Kopa ky s kovovými ko-
líky jsou vzhledem k um lému po-
vrchu h išt  zakázány.

ORIENTA NÍ B H ŠKOLOU
Zab hejte si a zorientujte se 
ve škole! B h startuje od 10.15, po-
slední hlídka vyb hne ve 12 ho-
din. Pob ží jedno až t í lenné 
hlídky podle plánku a jejich úko-
lem bude prob hnout všechny vy-
zna ené kontroly. Registrace hlí-
dek na míst  p i startu v den b hu. 
V k b žc  není omezen. Hlídky bu-
dou startovat ve dvou kategoriích: 
mladší žáci (do 9 let v etn ), star-
ší žáci (nad 9 let). U v kov  smí-
šené hlídky se ídí za azení do ka-
tegorie v kem nejstaršího b žce. 
Drobné ob erstvení bude zajišt -
no. T šíme se na všechny sportov-
ní nadšence!
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Výstava ezeb, tisk  
a fotografií 
v Alšov  kabinetu
Autoři Tomáš Hájek a Miroslav Janošík ze sdružení „2. nástupiště 2. kolej“
vás srdečně zvou na výstavu svých prací ŘEZBY, TISKY a FOTOGRAFIE 
v úterý 5. března 2019 od 17 hodin na suchdolské radnici. 

Tomáš Hájek více než 15 let pracuje 
se dřevem. Od původní figurální tvor-
by postupuje ke struktuře dřeva, ať již 
přírodní, či vytvořené leštěním, štípá-
ním, řezem nebo soustružením. Někte-
ré náměty, kde vlastnosti dřeva nedo-
stačují, jsou ze železa nebo kombinace 
železa a dřeva. Poslední struktury vy-
tvořené v letech 2018 a 2019 budou 
k vidění právě na Suchdole. Pro nad-
cházející výstavu nám autor sdělil: 
„Nemám rád dělení na figurální a ab-
straktní tvorbu. Pro mě je obojí něco 
jako cesta do starého sklepa, kde je 
spousta věcí k objevení. To, co je scho-
vané uvnitř dřeva, špalku nebo větve, 
může být buď portrét, nebo abstrakt-
ní struktura.  Vybrat si musím sám, 
a když vyberu špatně, alespoň bu-
de topivo na klobásku.“ Na vernisáži 
5. března může každý návštěvník s au-
torem probrat i svoji techniku opraco-
vání dřeva – nic není tajné.

Miroslav Janošík se již mnoho let věnu-
je fotografii. Od prvních nesmělých po-
kusů urazil již notný kus cesty a ve své 
tvorbě upřednostňuje technickou a ab-
straktní fotografii, i když se čas od ča-
su vrací i ke krajinářské fotografii. Je-
ho fotografickou inspirací je i jeho 
zaměstnání, kde se s technikou a ro-
botikou setkává prakticky denně. Smy-
sl pro detail a nalézání abstraktních 
obrazů je jeho zálibou. Jak sám říká: 

„Hledání zajímavých detailů a mož-
nost popustit uzdu své kreativitě při 
tvorbě fotografie je to hlavní, co mi fo-
tografování přináší.“ 

Oba autoři se těší na společnou ver-
nisáž a pro ty, kteří by ji nestihli, při-
pravujeme navíc AUTORSKÝ VEČER 
s promítáním zajímavých fotografií 
ve středu 24. dubna 2019 od 18 hodin 
přímo ve výstavní síni Alšova kabinetu.

-red-
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kruhový trénink
burnt it     Mirek hotový

suchdol Pondělí, středa 19 - 20h

ZŠ mikoláše alše

burnit kruháč | 728 479 777

od 1.4.

www.burnitkruhac.cz

Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz 

www.realitni-asistent.cz

Spolehlivý realitní maklé

ROZVOZ 
ČESKÝCH JÍDEL 

A PIZZY

 220 920 772 
Rozvážíme celý týden

Ke každému jídlu stírací los ZDARMA
11:00–22:00 hodin

Objednávky na rozvoz přijímáme do 21:30 hodin

V Údolí 40/11, Praha-Suchdol

Každý den nová nabídka poledního menu
Prodáváme pizzu o rozměrech 32 cm a 40 cm

Přehled nabídek najdete na internetových stránkách:

www.tradicni-sklipek.cz

777 027 208

SetComp.czSetComp.cz

www.setcomp.czwww.setcomp.cz

HELP FOR YOUHELP FOR YOU
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Dárkové poukazy
Slevy pro senioryHappy Hours 9 -14 h

S U C H D O L S K Ý  M A S É R

    K L A S I C K É  Š V É D S K É  M A S Á Ž E

    MASÉR CERTIFIKOVANÝ PRO PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Klasická švédská masáž
Masáže pro t hotné

Ba kování

Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA

Profesionální p ípravky a desinfekce.
Kompletní výbava pro mobilní masáže.

Výhodná cena v dopoledních hodinách.

Masáže pro seniory

Dárkové poukazy
Slevy pro senioryHappy Hours 9 -14 h

+420 605 271 667

 masaze.mazanec@gmail.com

Pod rybní kem 23, Praha-Suchdol

Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA

   www.masaze-mazanec.cz



Razítka

www.powerprint.cz
Sleva platí jen pro objednávky on-line.

20 %

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 %
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www.salonpropsybaruska.cz
605 257 342 

ZÁMEČNICTVÍ

zabezpečení bytů a domů  systém generálního klíče
výroba plotů a brán na elektrický pohon + zábradlí

montáž dveřního a okenního kování
 výroba mosazného kování zakázková výroba 

oprava starých zámků soustružnické práce 
kovovýroba otevíraní zabouchnutých dveří bytů

DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366

Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol
e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz

www.repasekovani.cz

ZDENĚK PLEŠNER ml.
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Profi st íhání a koupání
pejsk  malých

a st edních plemen
T ŠÍME SE NA VÁS A VAŠE PEJSKY!

ŽÁKOVSKÁ 223, LYSOLAJE
TEL.: 739 560 637

FACEBOOK: PSÍ SALON ELI
 

PSÍ SALON S 10LETOU
TRADICÍ FUNGUJE TAKÉ

NA BÍLÉ HO E
 

DOJÍŽDÍME I K VÁM DOM
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inzerce

         777   12   12   21
www.odpad-kontejnery.cz

  PRÁCE  MINIBAGREM
  ODVOZ  ODPAD
  ZEMINY    SEKÁNÍ
  VYKLÍZENÍ    BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

VVÝuka d tí zážitkem a hrou uka d tí zážitkem a hrou 
Získejte pro své d ti ten nejhodnotn jší základ do života. Získejte pro své d ti ten nejhodnotn jší základ do života. 

Nabízíme Vašim d tem 1Nabízíme Vašim d tem 1–6 let unikátní výchovn  vzd lávací program ve dvou t ídách.6 let unikátní výchovn  vzd lávací program ve dvou t ídách.

Zážitek jako cesta k ú inn jšímu vzd lávání d tem p ináší: Zážitek jako cesta k ú inn jšímu vzd lávání d tem p ináší: 
u ení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,u ení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,

získání neobvyklých zážitk , rozvoj myšlení.získání neobvyklých zážitk , rozvoj myšlení.

| |


