
Suchdol má nové 
webové stránky!

šem na v domost se dává, že 
jsme spustili nové webové 
stránky naší m stské ásti. 
Tém  rok na nich pracovali jak 

profesionálové, tak suchdolští ob a-
né. Vytvo ení nových webovek bylo 
nutné ze dvou d vod . Tím jedním byl 
již zastaralý web M , který se stal 
pon kud t žkopádným. Druhým d vo-
dem bylo používání “šoupacích placi-

ek”, tedy mobilních telefon  nebo 
tablet  k prohlížení obsahu Internetu. 
Snažili jsme se tedy vytvo it moderní, 
a p itom p ehledné prost edí, kde 
rychle a logicky najdete to, co hledáte. 
Nový web nyní eká zkouška naostro, 
a proto uvítáme vaše p ipomínky. 

A pro  práv  modrá? Inu, mod-
rá je dobrá a hlavn  je to jedna z ba-
rev znaku Suchdola, který navrhnul 

pan Radovan Papež. Velmi nás bavi-
lo vytvá et atraktivn jší web. A zná-
te to, s jídlem roste chu . A tak, když 
už jsme byli v tom zatraktiv ování, 
pro  tedy neoživit i Suchdolské listy? 
A tak náš gra  k Martin sedl a dal Lis-
t m nový sv ží kabát. Doufám, že bu-
dete i díky tomu listovat následujícími 
stránkami s chutí a zaujetím.~ 

PAVLA BRADÁ OVÁ
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

PIKNIK 
ZA ŠKOLOU

26.6. 
2019

• Privítání budoucích prvnáku
•  Vystoupení školního sboru MIKEŠ  

a ucitelského sboru RUZOVÉ BRÝLE
•  Výstava prací žáku 1. a 2. stupne
•  Rozloucení s devátáky
•  Diskotéka
•  Odpoledne plné her a dalších prekvapení

:PROGRAM:

KONÁ  SE  ZA  KAŽDÉHO  POCAS Íˇ

od 16.30 do 22.00

ˇ

ˇ

ˇˇ

ˇ

´
ˇ

ˇ

˚
˚

˚

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol 

VÁS ZVE NA TRADICNÍˇ

vE STREDU˘

VYBERTE DO 31. ERVENCE 2019,
KTERÉ FILMY SE LETOS BUDOU PROMÍTAT.

Hlasovat muzete elektronicky na webu 
a facebooku m stské ásti, osobn  v knihovn  i 

na radnici v sekretariátu starosty.

~  BOHEMIAN RHAPSODY (životopisné 
hudební drama USA, VB, 2018, 134 min., 
nevhodné pro d ti do 12 let)

~  HMYZ (komedie/drama R/SR, 2018, 98 min., 
režie: Jan Švankmajer)

~  LÉTO S GENTLEMANEM (komedie/
romantika R, 2018, 98 min., režie: Ji í Adamec)

~  MAMMA MIA 2 (muzikál USA, 2018, 114 min.)

~  PO EM MUŽI TOUŽÍ (komedie R, 2018, 
95 min., režie: Rudolf Havlík)

~  TEN, KDO T  MILOVAL (komedie/krimi R, 
2018, 90 min., režie: Jan Pachl)

~  TERORISTKA (komedie/drama R/SR, 2019, 
95 min., režie: Radek Bajgar)

V p ípad  nep íznivého po así m že být promítání zrušeno. 
Vstupné 100 K .‘Sledujte www.praha-suchdol.cz

3x LETNÍ KINO 
na komunitní zahrad
ned le 25. 8., pátek 30. 8. a ned le 8. 9.
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UZÁV RKA 
DALŠÍHO 

ÍSLA JE  
27. 7. 2019.

Porážím strach 
a jedu!
Ráda ob as vybo ím ze zajetých stereo-
typ , a proto se s vámi v nadcházejícím 
lét  místo n jaké p kné proslun né his-
torky pod lím o jednu zimní, mrazivou. 
Nutno však podotknout, že je pravdivá 
pro všechna ro ní období.

1200 metr . Víc jak kilometr nad mo-
em! Strašn  vysoko… Stojím na vrchol-

ku kopce a do zad se mi opírá ostrý ledo-
vý vítr. 18 let. Tak dlouho jsem už nestála 
na lyžích. Srdce mi buší. Zav u o i a zhlu-
boka dýchám. 

„Mamí, d lej, jedééém,“ zabodne mi 
Mat j do zad h lku a já se ítím z kop-
ce rychlostí laviny vst íc zaru ené smrti. 
Po deseti vte inách otevírám o i. Týýý jo, 
jedu strašn  rychle, íkám si ohromen . 
Kolem m  prosviští lyža . Jede fakt dob e 
a dvakrát rychleji než já. D lá profesionál-
ní oblou ky a jsou mu asi tak t i roky. Moje 
sebev domí padá kamsi pod rolbu. V ná-
valu sout živosti se p ikr ím (úpln  stejn  
jako Ester Ledecká!) a beru kopec šusem. 
Šílenou rychlostí se p i ítím ke stanici vle-
ku a zastavím se až nárazem o turniket. 
„A  nám to tu neroz  ákáte, mladá pani,“ za-

ve vleka  vlídn  a vrazí mi pod zadek po-
mu. Druhé kolo. D j se v le Boží. 

„Mamííí, seš dobrá,“ k i í na m  Mat j 
shora kopce. „Já v d l, že se nezab  eš!“ 
Te  chápu, že je opravdu d ležité mys-
let pozitivn . Zatínám p sti kolem h lek 
a chystám se podruhé sjet ten ábelský 
kopec. Pro d ti všechno! 

Ob as je fajn p ekro it sv j stín 
a oprostit se od p edsudk . Uvid t sv t 
o ima t ch druhých. Chopit se výzvy. 
Porážím strach a jedu…

P eji vám všem krásnou letní jízdu.
PAVLA BRADÁ OVÁ
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Noví ob ánci 
s jarním probuzením 

 p íchodem jara o e-
káváme probuzení 
p írody, vše se za íná 
zelenat a na sv t 

p icházejí nová mlá átka. 
Nejinak je to u nás lidí, také 
na ja e vídáme více ko árk  
a radostných rodi . V so-
botu 6. dubna 2019 vedení 
m stské ásti Praha-
Suchdol slavnostn  p ivíta-
lo 16 nových ob ánk  – osm 
krásných hol i ek a osm 
roztomilých chlape k . 
V náru í svých rodi  
a v doprovodu sourozenc  
nebo dalších len  rodiny si 
užili sv j spole enský záži-
tek. Zvesela je p ivítali o n -
co starší p edškoláci z od-
d lení Sovi ek Mate ské 

školy K Roztok m, kte í nám zazpívali a zareci-
tovali krásné básni ky. P ejeme novým such-
dolským hol i kám a chlape k m mnoho zdraví 
a radosti s jejich nejbližšími.~

[red]
foto: Tomáš Moudrý

S

Z RADNICE

M stská ást Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol,
hledá zam stnance do Odboru hospodá ské správy a obecního majetku na pozici 

„REFERENT – REFERENTKA 
POKLADNY A EVIDENCE MAJETKU“.
Nástup dle dohody, nejpozd ji 16. 9. 2019. Bližší informace u Ing. Krulíkové, tel. 220 920 281 nebo 222 361 417, 
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz nebo na webu M  Praha-Suchdol.
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Nikdo to necht l d lat, 
tak jsem to vzala
Rozhovor s Dagmar Járovou, suchdolskou pam tnicí, 
která nás stále p ekvapuje 

Za chvíli oslavíte již 90. narozeniny. 
Ž  ete celý sv j život na Suchdole?
Jsem z d lnické rodiny. Krátce 
po mém narození jsme se s rodi i 
p est hovali do domku v Roztoc-
ké ulici. S rodi i a mým mužem jsme 
si v roce 1961 koupili domek v Novo-
suchdolské ulici, kde ž  i dodnes.

Kam jste chodila do školy? Tehdej-
ší studium bylo z ejm  hodn  ovliv-
n né válkou.
Navšt vovala jsem Obecní ško-
lu v Suchdole a M š anskou školu 
v Roztokách a Lysolajích. Pak jsem 
chodila do Rodinné školy na Vinohra-
dech, kterou ale N mci v roce 1944 
zrušili. Byla jsem tedy totáln  nasa-
zená na práci v obchod  Ve Sme -
kách. To mi bylo 15 let. Celou revolu-
ci v roce 1945 jsem prakticky prožila 
ve sklepích na Václavském nám stí. 
Pak jsem odešla do Pražských papí-
ren, kde jsem byla 19 let do roku 1964. 

Vy jste byla od té doby pom rn  i-
norodá v ob anských záležitostech. 
Jak jste se k tomu dostala?
V roce 1960 jsem se stala poslanky-
ní Okresního národního výboru a len-
kou Klubu žen, což byl pozd ji es-
ký svaz žen v Suchdole. Organizovali 
jsme spoustu brigád a bazárk  pro 
d ti v zahrádká ské kolonii na Such-
dole. Také jsme spolupracovali s er-
veným k ížem a TJ Sokol. D lali jsme 
spoustu akcí pro d ti. Byli jsme zkrát-
ka mladí a plní elánu. V roce 1964 jsem 

byla zvolená místní radou a zastupitel-
stvem tajemnicí Místního národního 
výboru, kde jsem z stala celých 22 let 
až do svého starobníjo d chodu. Jako 
p edsedkyn  Sboru pro ob anské zá-
ležitosti jsem spolupracovala s míst-
ními spolky TJ Sokol, hasi i, Bará ní-
ky, školami a institucemi. 

P sobila jste tedy velmi dlouhou 
dobu na suchdolské radnici. By-
ly n jaké okamžiky, které vás t eba 
p ekvapily?
V roce 1971 zem el tehdejší starosta 
a než se našel nový v roce 1974, byla 
jsem na výboru sama. Sice tam cho-
dil místostarosta, ale ten se m  ob-

as ve er p išel zeptat, co je nového 
a ešili jsme záležitosti chodu obce. 
Tak jsem to m la na starosti, než byl 
v roce 1974 za starostu zvolen gene-
rál Odstr il.

Takže jste vpodstat  stála v ele 
Suchdola?
Ano, t i roky jsem to tu vedla, než 
se našel nový starosta. Nikdo to ne-
cht l vzít. 

A stejn  náhodou jste se dosta-
la i k vedení KLASu? (Klub aktivního 
stá í na Suchdole)
Vlastn  ano. V roce 2008 jsem se p išla 
podívat do Klubu aktivního stá í v do-
b , kdy zem ela paní Chyšková a nikdo 
to tam necht l p evzít. Tak se na m  
obrátili a ekli: „Dášo, ty bys to tam 
mohla d lat.“ Já povídám: „No tak jsem 
v tom d chod , mohla bych to zkusit.“ 
A dodnes tam každých 14 dní p ipravu-
ji program, nap . p ednášky a besedy 
se zajímavými hosty, zp váky, setkání 
s harmoniká i a herci, promítání, zpívá-
ní nebo dvakrát do roka výlety senior .

Paní Járová, vy jste studnice infor-
mací. D kuji velice za tak zajímavý 
rozhovor!
Já taky d kuji, a poj te, ješt  vám 
ukážu ta vyznamenání…. ~

PAVLA BRADÁ OVÁ

ÍM M  P EKVAPILA?
Fenomenální pam tí a ob tavou 
v lí se nezištn  rozdat pro ostatní. 
Ke svému 50. jubileu byla pozvaná 
na Hrad, kde od prezidenta Gusta-
va Husáka obdržela Státní vyzna-
menání za ob tavou práci. adu 
pam tních medailí získala od Sva-
zu žen, Sboru dobrovolných hasi  
a Sboru pro ob anské záležitosti.

DAGMAR JÁROVÁ je v sou-
asné dob  aktivní mís-

top edsedkyní Svazu žen 
na Suchdole, p edsed-
kyní Obvodní organizace 
Svazu žen a aktivní lenkou 
Krajské rady žen. Ve svých 
90 letech stále p ipravu-
je každých 14 dní program 
pro lenky KLASU. Je nejstar-
ší lenkou Sboru dobrovol-
ných hasi  na Suchdole, kde 
je od roku 1972. Ráda vzpomí-
ná na plno obch dk  a hosp -
dek, kterých bylo na Starém 
Suchdole mnoho. V sou as-
nosti je ráda za kvalitní služ-
by Centra Horizont. Svou ne-
uv itelnou pam  trénuje 
u k ížovek a nejvíce spokoje-
ná je mezi d tmi svého milého 
p íbuzenstva.

suchdolskelisty_02_19_CMK_5K.indd   5 20.06.2019   5:26:05
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Vybrali jste TRUMFY 
PRO SUCHDOL

rámci letošního participativ-
ního rozpo tu bylo p  ato 
celkem 16 návrh . Rada roz-
hodla o vy azení projektu 

„Lavi ky“, protože navržené lavi ky 
se svým vzhledem nehodí do m st-
ské zástavby, neodpovídají mobiliá i 
již umíst nému v M  a umíst ní ásti 
lavi ek je navrženo mimo pozemky 
M , a projektu „Zpevn ní cesty pro 
p ší“, protože M  již zahájila p ípra-
vu úpravy p ších komunikací 
na Brandejsov  nám stí. Do ve ej-
ného hlasování, které prob hlo 
ve dnech 24. dubna až 13. kv tna 
2019, bylo za azeno 14 návrh . 

Hlasování se zú astnilo 473 ob-
an  M  (8,88 % oprávn ných), z to-

ho 315 žen a 154 muž ; 4 hlasující in-
formaci neuvedli. Z hlediska v ku 
hlasovalo 12 osob ve v ku 15–20 let, 
143 osob ve v ku 21–40 let, 187 osob 
ve v ku 41–60 let, 127 osob ve v -
ku nad 60 let; u 4 osob nebyl v k uve-
den. Poprvé se hlasování ú astnilo 

130 osob, 321 osob hlasovalo již v mi-
nulosti, 22 osob informaci neuvedlo. 
Z hlediska bydlišt  hlasovalo 54 oby-
vatel Starého Suchdola, 131 Nové-
ho Suchdola, 141 obyvatel z Budovce, 
35 z Horního Sedlce a 104 z Výhled, 
8 osob nevyzna ilo své bydlišt . 
Na v tšin  z 473 platných hlasovacích 
lístk  byly ozna eny 3 návrhy (433), 
22 hlasujících ozna ilo návrhy dva 
a 18 jich ozna ilo jen jeden návrh.~

[red]

V

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:

po adí íslo název

p edpo-
kládané 
náklady
(tisíc K )

po et 
hlas

1. 2 PRO SUCHDOLSKÁ SRDCE 90 166
2. 10 PING-PONG PRO MLÁDEŽ 55 164
3. 1 SUCHDOLSKÁ CYKLOPUMPA 55 133
4. 13 ELEGANTNÍ KONTEJNERY 120 127
5. 4 VÁNO NÍ SUCHDOL 120 110

6. 11 P ÍST EŠEK PRO ZASTÁVKU 
K HOROM IC M 120 108

7. 6 HOUPACÍ HNÍZDO K DRSNICI 45 101
8. 5 SUCHDOLSKÁ MOŠTÁRNA 70 99
9. 14 BUDKY PRO KNÍŽKY I DUDKY 36 88

10. 9 ODPO INKOVÁ ZÓNA 
MIKOLÁŠE ALŠE 30 72

11. 3 TRVALKOVÉ ZÁHONY 
PRO KRÁSN JŠÍ ULICE 100 66

12. 7 INTERAKTIVNÍ NAU NÉ TABULE 
S FLÓROU A FAUNOU 140 52

13. 12 VYLEPŠENÍ H IŠT  V ÚDOLÍ 100 48
14. 8 KOMUNITNÍ ZAHRADNI ENÍ 40 25

5x
 il

us
tr

a
ní

 fo
to

. 2 – Pro suchdolská srdce

. 4 – Váno ní Suchdol

. 13 – Elegantní kontejnery

. 1 – Suchdolská cyklopumpa

. 10 – Ping-pong pro mládež
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Otázky pro p edstavitele 
v ele Suchdola
Milí Suchdoláci, p išli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tvá e do ela 
místní radnice. Kdo jsou ti, kte í bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme 
mít? Již podruhé se vám prost ednictvím t í otázek p edstaví ti, jimž jste dali 
d v ru k vedení naší m stské ásti. Tentokrát bude na t i otázky odpovídat 
nová radní Gabriela Ln ni ková a nový zastupitel Robert Marek, oba 
za Sdružení ob an  Suchdola (SOS).

1. Co vás vedlo ke vstupu do politiky?
GABRIELA: O politiku se zajímám 
dlouhodob , zejména o témata 
ochrany životního prost edí a udrži-
telný rozvoj. Od doby, kdy jsem po-
znala mého manžela, který je rodilý 
Suchdolák, jsem sledovala state ný 
boj suchdolských ob an  proti mo-
censkému aparátu a na n j napo-
jených lobbist . Realizace dálni -
ního okruhu skrz Prahu a paralelní 
dráhy by m la fatální dopady nejen 
na Suchdol, ale i další dot ené m st-
ské ásti a ve svém d sledku na ce-
lou Prahu. Rozhodla jsem se, že už 
nebudu nadále jen p ihlížet, ale aktiv-
n  se zapojím.
ROBERT: Vždycky mi záleželo na pro-
st edí, kde ž  u. Na Suchdole jsem 
od roku 2014 a od té doby m  zajímá 
všechno, co se zde d je. Ješt  než 
jsem se rozhodl kandidovat za SOS, 
snažil jsem se aktivn  zapojit do such-
dolského d ní. Jakmile jsem se do-
zv d l o tom, že se zde plánuje okruh 
nap í  Suchdolem a paralelní leta-
dlová dráha, necht l jsem tomu jen 
tak p ihlížet. Do politiky jsem vstoupil 

práv  proto, abych se pokusil odvrá-
tit negativní dopady dopravy na zdraví 
mých d tí a obyvatel Suchdola. 

2. Jaké máte ambice a cíle na poli-
tické suchdolské scén ?
GABRIELA: Mou prioritou je udržitel-
ná doprava a zdravé životní prost edí 
na Suchdole. Ve spolupráci s odbor-
níky a zástupci n kolika m stských 

ástí usiluji o nalezení optimálního 
ešení Pražského okruhu. Prost ed-

nictvím Platformy „Rozumná dopra-
va“ poskytujeme ob an m, ale i po-
litik m odborné podklady a aktuální 
informace s cílem zlepšit informo-
vanost a získat širokou podporu pro 
nezávislé posouzení variant. Krom  
toho pracuji na projektu na podpo-
ru ve ejné hromadné dopravy nejen 
v rámci Suchdola (P+R Výhledy), ale 
i z okolních obcí.
ROBERT: Rád bych, abychom spole -
n  za ali naslouchat mladší generaci. 
Abychom se zamysleli nad jejich ná-
zory a p áními, která vyplývají z jejich 
každodenního života na Suchdole. Co 
jim tu chybí? Co je omezuje? V em jim 
m žeme vyjít vst íc? Ur it  tady ne-
chceme mladším generacím do bu-
doucna zanechat nežádoucí dopravní 
stavby znásil ující krásnou suchdol-
skou p írodu, a omezující tak jejich ro-
dinný život. Se zm nami bychom m -
li za ít již v rámci školního systému, 
kde se práv  naši následovníci u í, jak 
ohledupln  a efektivn  vést sv j život.

3. Máte n jaký osobní vzkaz 
pro Suchdoláky?
GABRIELA: Naše životní prost e-
dí má nevy íslitelnou hodnotu. Jeho 
poškození nelze nahradit  nan ní-
mi ani materiálními kompenzacemi. 

Nev me prosím výrok m, že p i vý-
stavb  a provozu okruhu „bude za-
jišt na maximální ochrana ob an “ 
nebo že „vše bude v po ádku“. Zkuše-
nosti z podobných projekt  ukazu-
jí pravý opak!! Stále je však šance, že 
dálni ní okruh p es Suchdol nebude 
realizován. A s ohledem na posled-
ní události kolem klimatické zm ny 
tato neekologická stavba se jeví ja-
ko naprosto nežádoucí… Je to b h 
na dlouhou tra  s nejistým výsled-
kem, ale pevn  v ím, že má smysl.
ROBERT: Rád bych Suchdoláky po-
prosil, aby nebyli lhostejní k tomu, co 
se d je v jejich okolí. Aby i nadále vy-
užívali svého práva chodit k volbám 
a také možnosti ú astnit se ve ej-
ných jednání zastupitelstva, kde mo-
hou vyjád it sv j názor. Rád bych, aby 
naši spoluob ané co nejvíce komu-
nikovali s radnicí a ona komunikova-
la s nimi o problémech, které je trá-
pí. V neposlední ad  mohou využít 
i nový web naší m stské ásti nebo 
Facebook, kde naleznou ty nejaktuál-
n jší informace.~

[red]

Robert MarekGabriela Ln ni ková
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TELEGRAFICKY

U „sb rného dvorku“ na Suchdol-
ské se poda ilo posunutím plotu vy-
tvo it záliv pro kontejnery na t íd -
ný odpad. Na chodníku momentáln  
z staly kontejnery na textil. Na pod-
zim, po úprav  smlouvy s nájemcem 
p ilehlé zahrádky, by i pro tyto kon-
tejnery m l vzniknout záliv a ulice 
Suchdolská u dvore ku tak bude lé-
pe pr chozí.

Ve „sb rném dvorku“ b hem pro-
vozní doby, která byla letos rozší e-
na v úterý a tvrtek již od 14 hodin, 
lze odevzdat použitý kuchy ský olej 
(v uzav ených nádobách, nap . PET 
lahev), v tší elektrospot ebi e, su  
a objemný odpad a také bioodpad.

St eda 6. b ezna ve er probíhala 
na radnici ve znamení strom  v ul. 
K Horom ic m, ze setkání ode-
šli v podstat  všichni spokojeni. A  
v debat  zaznívaly nejr zn jší názo-
ry, díky informacím p ítomných od-
borník  - Ing. Vladimíra Jane ka 
a Ing. Mgr. Evy Jeníkové - se nako-
nec dosp lo ke kompromisu: stáva-
jící stromo adí by m lo být obno-
vováno postupn , nov  by krom  
lip m l být vysazen i javor babyka. 
Vzniklo by tak stromo adí s vyššími 
a st edn  vysokými stromy, které 
by v horkém lét  pomáhaly „klima-
tizovat“ své okolí. Na základ  do-
poru ení Ing. Jane ka by první vý-
sadba m la prob hnout na podzim 
letošního roku. U stávajících lip bu-
de v 1. polovin  jejich vegeta ního 
období proveden pro ez. Díky všem, 
kdo se besedy zú astnili a aktivn  
se zapojili do debaty, která navázala 
na setkání z lo ského zá í.

V pond lí 18. b ezna prob hlo již 
tvrtým rokem Vítání nových ob a-

n . Jedná se o p ivítání t ch, kte í 
se na Suchdol nov  p ist hovali ne-
bo si po delší dob , kdy na Suchdole 
bydleli, za ídili trvalé bydlišt . Jed-
ním z kritérií pro stanovení výše p í-
sp vku pro m stskou ást od hlav-
ního m sta je po et obyvatel. 
M stská ást tak má zájem na tom, 
aby ti, kdo zde bydlí, m li na Such-
dole i trvalé bydlišt . Jen obyvatelé 
Suchdola mohou nap . podávat ná-
vrhy v rámci participativního roz-
po tu a o návrzích také hlasovat.

Ve st edu 10. dubna sezvalo vedení 
radnice obyvatele Výhled, aby se vy-
jád ili k p íprav  projektu rekon-
strukce komunikací na Výhledech. 
Jak už to bývá, názory byly r zné. 
N kdo preferuje vytvo ení co nej-
v tšího po tu parkovacích míst, jiný 
prosazuje za každou cenu chodník 
na obou stranách ulice. Také výsad-
ba strom  v ulicích je n kým vítaná, 
pro jiného je to p ít ž a mén  parko-
vacích míst. A  se názory r zní, ve-
dení radnice si velmi váží všech, kdo 
p išli a vyjád ili sv j názor.

V úterý 7. kv tna p išli ve er na rad-
nici p edevším majitelé nemovitos-
tí ze Starého Suchdola, kterým byl 
p edstaven koncept uspo ádání ko-
munikací, jež by m ly obsloužit bu-
doucí zástavbu, která by m la vznik-
nout na stávajících zahradách. Další 
informace k p ipravované územ-
ní studii Starý Suchdol jsou na webu 
m stské ásti v sekci územní plán. 
K navrženému konceptu bylo možné 
do 31. kv tna podávat p ipomínky.

Oblíbili jste si letní kino na komunitní 
zahrad ? Zapište si do diá e násle-
dující termíny: ned le 25. srpna, pá-
tek 30. srpna a ned le 8. zá í. V lét  
si tradi n  budete moci v hlasování 
vybrat  lmy, které se budou promí-
tat. Sledujte webové stránky a face-
book m stské ásti.

B hem letních prázdnin bude pro-
bíhat obnova fasády p vodní budo-
vy ZŠ M. Alše, která zahrnuje vým nu 

ásti oken, nové nát ry, opravu omí-
tek, obnovu spárování cihel, dopln ní 
hydroizolací a celkovou opravu scho-
dišt  v pr elí, hlavního a bo ního 
vstupu do budovy. Sou asn  budou 
probíhat opravy a zast ešení balko-
nu a další úpravy v mate ské ško-
le K Roztok m, které zlepší podmín-
ky pro d ti i u itele. Stavební práce 
na obou školách bude provád t spo-
le nost Amika First, s.r.o.

Na Budovci probíhá od b ezna 
do kv tna rekonstrukce povrch  
ve zbývající ásti ulice Lysolajské. 
Bude tak dokon ena vloni zaháje-
ná rekonstrukce povrch  v ulicích 
Májová, Výjezdní a Lysolajská, kte-

rá navázala na p edcházející výstav-
bu splaškové kanalizace, plynovod  
a obnovy rozvod  vody.

V letních m sících by m la být podle 
informací z investi ního odboru ma-
gistrátu HMP zahájena rekonstrukce 
stok splaškové kanalizace na Výhle-
dech. Stavba bude probíhat postup-
n  v ulicích Hašlerova, Majerové, 
P eletové, Návazné, K Transformáto-
ru a v ásti ulic Rohová, Vysokoškol-
ská a v ásti Výhledského nám stí. 
Investorem stavby je HLMP a stavbu 
bude provád t spole nost [VV1] Al-
stap. a.s.. Stavbu bude komplikovat 
to, že bude provád na „za provozu“, 
tzn. že splašky se budou muset p e-

erpávat, p edpokládaný termín do-
kon ení stavby je na ja e 2020.

Dále bude Na Budovci a v Horním 
Sedlci pokra ovat obnova vodovod-
ních ad  investorem je Pražská vo-
dohospodá ská spole nost (PVS) 
a dodavatelem je spole nost Sub-
terra. Obnova vodovod  bude po-
stupn  probíhat až do listopadu 
2020 v ulicích: Brandejsovo nám s-
tí, Budy ská, Gagarinova, Interna-
cionální, K Mírám, Kamýcká ( ást), 
Májová ( ást), Na Mírách ( ást), 
Osvobození, Stehlíkova, Suchdolská 
( ást), Suchdolské nám stí, U Hote-
lu, Za H išt m (Na Vrchmezí), Na Ry-
bá ce ( ást), U Nového Suchdola 
( ást), U Viš ovky a Za Hájem.

Na Novém Suchdole by m la od zá í 
probíhat vým na vodovodních ad  
v ulicích K Roztok m ( ást), Armád-
ní ( ást), Kelt  ( ást) a Rýznerova 
( ást). Ukon ení stavby je plánová-
no na jaro 2020.

V Horním Sedlci v ulicích Na Ry-
bá ce ( ást), U Viš ovky, U Nového 
Suchdola ( ást), Za Hájem, Suchdol-
ská ( ást od Kamýcké po Budy -
skou) bude probíhat výstavba deš-
ové kanalizace. Zahájení stavby 

je plánováno na zá í 2019, inves-
torem je PVS a v ulicích Suchdol-
ská a Na Rybá ce budovány v rám-
ci stavby vybudovány podzemní 
reten ní prostory. Po dokon e-
ní stavby na podzim 2020 tak dojde 
k odd lení splaškové a deš ové ka-
nalizace v tomto území.
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JEDINE NÁ P ÍLEŽITOST PRO SUCHDOLSKÉ SENIORY (55+)
M stská ást navazuje spolupráci se Základní um leckou školou Jana Hanuše. Jako první z toho bude moci pro tovat 20 such-

dolských senior , kte í se mohou od íjna 2019 zapojit do programu Akademie um ní pro seniory.
V rámci akademie se budou moci u it hrát na hudební nástroj (klavír, dechové i strunné nástroje). Individuální výuka v rozsahu 

u ební hodiny (45 minut) 1 x za 14 dní bude probíhat na Suchdole. Výuka je zdarma, akademie je hrazena z prost edk  HLMP.
 Do akademie budou moci být zapsání osoby, které k íjnu 2019 dosáhnou v ku 55 let a mají trvalý pobyt v M  Praha-Suchdol. 

P ihlášky budou p ímány v pr b hu ervna-zá í 2019 na www.zuspraha6.net i osobn  na radnici v kancelá i starosty.
NEVÁHEJTE, PO ET MÍST JE OMEZEN!

Naše babi ka to taky 
podepsala! 
aneb Nenechme se ošálit 
výhodnou nabídkou
V lo ském roce jsme vám radili v rámci projektu „Ž  eme zde spolu – naše 
bezpe í“. Poradenství pro nelehké životní situace bylo p ednostn  ur eno 
pro skupiny ob an , kte í mohou být více ohroženi negativními praktikami, 
a to nejen v oblasti spot ebitelské.

ednou z takovýchto nekalých, 
a tím i protiprávních praktik, 
jsou nábory zákazník  na p e-
stoupení k novému dodavateli 

energií. Myslím, že jsme se již téme  
všichni setkali s takzvanými podom-
ními prodejci v saku a s nalešt nou 
aktovkou. 

Konkrétní p ípad z našich konzul-
tací za al asi p ed t emi lety, kdy paní 
navštívil podomní prodejce energe-
tické spole nosti s nabídkou p e-
chodu k novému dodavateli energie. 
Za podpis nové smlouvy jí p edal ja-
ko dárek ty i LED žárovky. Skute ný 
dar to však nebyl, nebo  i na žárovky 
byla uzav ena kupní smlouva v hod-
not  1,– K , ale s ujišt ním, že jde jen 
o formalitu, a tuto ástku energetic-
ká spole nost nežádá zaplatit. 

Tu paní navštívila její rodina a pro-
v ila si, že nový dodavatel bude 
ú tovat nikoli výhodnou cenu, ale ce-
nu vyšší než sou asný dodavatel. 
V rámci rodiny se shodli na tom, že 
paní od smlouvy rychle a regulérn  
odstoupí. Stalo se tak dokonce ješt  

d ív, než nová spole nost za ala do-
dávat elekt inu.

Tím však další problémy za aly. 
Paní byla ihned vyzvána k zaplace-
ní vysoké ástky p es 2 000 K  za o  -
ciální neukon ení druhé smlouvy 
na „darované“ žárovky jako ceny žá-
rovek, navíc k tomu p ibyly ješt  další 
vysoké smluvní pokuty. Výzva na tu-
to ástku byla dopln na dosti tvrd  
formulovanou hrozbou rychlého za-
hájení soudního vymáhání a násled-
né exekuce. Všechna korespondence 
p išla už od vymáhací agentury, a ta 
zcela neoprávn n  v dopisech uvá-
d la hroziv  vypadající náklady, které 
má adresát zaplatit.

Podle zákona lze od smlouvy, která 
byla uzav ena mimo provozovnu doda-
vatele nebo prodávajícího, odstoupit 
bez uvedení d vodu do 14 dn , nebo 
v tomto p ípad  do 15 dn  od zahájení 
dodávek energií. Bohužel ve smlouv  
o „koupi žárovek za jednu korunu“ by-
ly nastaveny velmi vysoké sankce pro 
p ípad ukon ení smlouvy na dodávku 
energií. Takovéto sankce jsou v nepo-

m ru jak k p edm tu smlouvy, tak ze-
jména v rozporu s právem.

Takto dot eným spot ebitel m je 
možné poradit, že cenu vyžadovanou 
za žárovky nemají v žádném p ípa-
d  platit, ale musí žárovky vrátit ne-
použité a nepoškozené. Nelze-li to již 
u init, je spot ebitel povinen uhradit 
za n  cenu obvyklou, což samoz ej-
m  není 500 K  za jednu žárovku. Lze 
jen doporu it do takto zahájeného 
sporu zapojit Energetický regula ní 
ú ad a zejména eskou obchodní in-
spekci s žádostí o mimosoudní ešení 
spot ebitelského sporu. 

Takových p ípad  oklamání spo-
t ebitele je mnoho. Opatrní mu-
síme být i nap íklad i p i uzav e-
ní životního pojišt ní, o to víc, je-li 
p edkládán podomní-
mi prodejci. Je pro-
to zcela nezbytné 
být p i podpisu ja-
kéhokoli dokumen-
tu velmi opatrní 
a pozorní. ~

JUDR. ZLATA KOHOUTOVÁ

J

suchdolskelisty_02_19_CMK_5K.indd   9 20.06.2019   5:26:07



10

 S
U

C
H

D
O

LS
K

É
 L

IS
TY

2/2019
NÁZORY ZASTUPITEL

Rozumné ešení okruhu –  
máme spojence!

ne 26. února 2019 nám stek primátora pro územní 
rozvoj Petr Hlavá ek (TOP09) vydal tiskovou zprá-
vu, že Praha se nebude zabývat alternativní vari-
antou Pražského okruhu. Odvolává se na „Pracovní 

posouzení pr chodnosti variant SOKP“, které zpracovali 
zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). Dle našich 
informací toto „prohlášení“ nebylo projednáno v rad , 
v zastupitelstvu, ani v koalici.

Materiál IPRu vychází pouze ze t í kritérií, která jsou 
tenden ní a zavád jící: zábor zem d lské p dy, vým -
ra dot ených ploch bydlení, ne/soulad s územními plány 
obcí. Chybí však posouzení z hlediska vhodnosti doprav-
ního ešení, po tu dot ených obyvatel, jejich vystavení 
hluku a emisím, dopady na p írodní památky, urbanistic-
ké aspekty, atd. Tento ú elový materiál se stal ter em 
kritiky ze strany laické a odborné ve ejnosti – viz opo-
nentní posudky na webu www.rozumnadoprava.cz

Suchdol má adu spojenc . ást koali ních zastupi-
tel  nadále usiluje o objektivní posouzení variant. Naše 
m stská ást je zastoupena v uskupení „Staros-
tové pro okruh“, které sdružuje osm m stských 

ástí a p t st edo eských obcí s cílem spole -
ného postupu p i ešení dostavby SOKP. Dne 
27. b ezna 2019 zastupitelstvo M  Praha – Dol-
ní Chabry jednomysln  rozhodlo o spoluú asti 
na zpracování nezávislého posouzení.

Hodn  se angažují i ob ané Dolních Chaber a imic. 
Letos v lednu naše Platforma ve spolupráci s místními 
spolky uspo ádala diskusní setkání v imicích, kterého 
se zú astnilo více než 100 ob an .

Z pozice radní naší M , ale i jako lenka Platformy, 
pravideln  komunikuji s vedením Prahy, pražskými 
zastupiteli a dot enými m stskými ástmi. Na webu 
a Facebooku „Rozumná doprava“ zve ej ujeme aktua-
lity k Pražskému okruhu. Za m stskou ást jsme posí-
lali p ipomínky k technické studii stavby 518, s kterou 
zásadn  nesouhlasíme, a budeme nadále usilovat o ma-
ximální ochranu Suchdola p ed její realizací.

Na záv r si dovoluji citovat vyjád ení nov  zvole-
ného senátora Davida Smoljaka: „Okruh kolem Pra-
hy je na mnoha místech spíše okruhem skrze Prahu. 
Doufám, že najdu dost spojenc  na to, abychom p im -
li stát vybudovat ješt  skute n  tranzitní okruh. Pra-
ha se nesmí stát k ižovatkou kamionové dopravy z ce-
lé Evropy!“

V p ípad  zájmu o bližší informace k Pražské-
mu okruhu využ  te info@rozumnadoprava.cz. 

D kujeme za vaši d v ru a podporu a bude-
me d lat maximum pro to, aby Suchdol z stal 
zdravou a krásnou m stskou ástí. ~

Za Sdružení ob an  Suchdola,
ING. GABRIELA LN NI KOVÁ, MBA

D

Sledujte on-line zasedání 
zastupitelstva!

okud se vše zvládne, tak již v ervnu budete 
poprvé moci sledovat zasedání suchdol-
ského zastupitelstva* . Toto rozhodnutí 
bylo provedeno na popud SORS v rámci 

projektu: „Otev ená radnice“. Cílem je p ede-
vším zajistit maximum informací pro suchdolské 
obyvatele, kte í nejen získají skv lý p ehled o tom, 
co se na Suchdole chystá, ale také o tom, jak 
zastupitelé pracují a pro jaké projekty a v jaké 
podob  zvedají ruku. 

 Krom  výše uvedeného bude mít radnice po-
vinnost zve ej ovat s dostate ným p edstihem 
všechny projednávané body na zastupitelstvu, 
komisích i výborech. Tyto informace budou pub-
likovány na www stránkách ú adu, které projdou 

v brzké dob  obm nou. Poslední novinkou je zve-
ejn ní odm n volených zástupc  radnice.

Plníme své sliby, otev ená radnice je jen prv-
ním krokem.~

JANA HANUSOVÁ, MAREK BOR, zastupitelé SORS

*pozn. red.: Dle Usnesení . j. 3/9/2019 z 3. jednání Zastupitelstva M  Praha-Suchdol ze dne 28.b ezna 2019. Zastupi-
telstvo ukládá zajistit zve ej ování podklad  pro jednání zastupitelstva a výbor  zastupitelstva na webu m stské ás-
ti ve standardní lh t  5 dn  p ed jednáním a p ipravit návrh ešení zve ej ování jednání zastupitelstva ve form  on-line 
p enosu na webu m stské ásti, a to do 31. 5. 2019.

P

Texty v rubrice Prostor pro názory zastupitel  nejsou redak n  upravovány.
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Co d láme pro lepší život 
na Suchdole

lenové našeho sdružení „Ž  eme pro Suchdol“, 
a koliv bylo založeno teprve v lo ském roce, 
se aktivn  zapojili do d ní v Suchdole. A  jsme 
opozi ním sdružením, necítíme se jako opozice. 

Chceme v maximální mí e pracovat pro obyvatele 
Suchdola a spolupracovat s leny ostatních sdružení, 
a  již v zastupitelstvu, výborech i komisích. 

Jednou z našich inností je jednání s p edsta-
viteli MHMP Praha a se státními orgány ve v ci sil-
ni ního okruhu kolem Prahy, a to v trase dotýkající 
se Suchdola.

Nikdo z nás není nadšen z toho, že by zde m la být 
tato stavba, ale vše tomu nasv d uje. A  m žeme dou-
fat ve zm nu, nechceme dopustit, aby odmítání bylo je-
diným krokem našich radních. To je až p ílišný hazard, 
který nehodláme jako Suchdoláci podstupovat. A pro-
to se snažíme jednat s dot enými orgány, které dnes 
již p ipravují konkrétní podobu okruhu a nejbliž-
šího okolí, a vyjednat maximální možné výho-
dy pro Suchdol. 

Sou asné vedení radnice není ochotno jed-
nat s nikým a navržené termíny jednání ig-
noruje. Tento postoj by mohl vést k tomu, že 
do p ipravované projektové dokumentace ne-

budou zapracovány žádné požadavky Suchdola. A to je 
naprosto nep  atelné. Další naší výhradou je, že oby-
vatelé nejsou pln  informováni, což chceme napravit. 
Již v ervnu lo ského roku byla na M  Suchdol zaslána 
k vyjád ení studie, která navrhovala realizace SOKP 518 
(p es Suchdol) jako tunel ražený pod povrchem. 

Vedení Suchdola však tuto studii n kolik m síc  ig-
norovalo a nikdy ji nezve ejnilo. Stále však operuje 
s termínem „dálnice“, ale nikde neuvádí, že by se jed-
nalo v celé trase o tunel. Území nad tunelem m že být 
upraveno jako ve ejná zele , d tská h išt , odpo inko-
vé a sportovní plochy, funk ní komunitní zahrada, cyk-
lostezky apod. Tyto úpravy je však t eba vyjednat, a to 
se snažíme aktivn  init.

Snažíme se také zorganizovat ve ejné jednání 
v Suchdole za ú asti zástupc  MHMP, SD a dalších 

tak, aby všichni suchdolští ob ané m li možnost zís-
kat aktuální a relevantní informace.

Jsme p ipraveni jednat spole n  s p edsta-
viteli naší radnice pro p ípad, že bude okruh 
skute n  realizován pod Suchdolem. Jsme 
jim pln  k dispozici. ~

 Za nezávislé sdružení Ž  eme pro Suchdol,
JUDR. MILAN LISTÍK, M. JAE 

Texty v rubrice Prostor pro názory zastupitel  nejsou redak n  upravovány.

Zem el Miroslav Kn žek
Ing. Miroslav Kn žek, CSc. 
* 24. ervna 1930 – † 4. ervna 2019

Dlouholetý zam stnanec, v dec-
ký pracovník Výzkumného ústavu 
vodohospodá ského T. G. Masa-
ryka a estný len eské v dec-
kotechnické vodohospodá ské 
spole nosti.

V prvních svobodných komunál-
ních volbách v roce 1990 byl zvolen 
do zastupitelstva m stské ásti. 
Na prvním jednání v prosinci 1990 
do jeho rukou, jako nejstaršího le-
na zastupitelstva, skládali ostatní 
slib. Na tomto jednání byl také zvo-
len zástupcem starosty, tuto funk-
ci vykonával až do listopadu 1994.

Byl dlouholetým lenem proti-
povod ové komise m stské ásti, 
ú inn  pomáhal ešit kritickou si-
tuaci p i povodních v roce 2002.

Jako len Ochotných Suchdol-
ník  se aktivn  zapojoval do ak-
cí po ádaných m stskou ástí. Ja-
ko atletický rozhod í v minulosti 
startoval b hy v rámci Suchdol-
ského (p)osvícení. Je autorem kre-
seb významných strom  m stské 

ásti.
V roce 2007 byla v Alšov  ka-

binetu výstava jeho prací Kres-
by z cest spolu s krajkami jeho 
maminky.

Up ímnou soustrast rodin , 
est jeho památce.
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Ochotnické divadlo 
vznikalo i na Budovci
Ješt  za p sobení prvního suchdolského ochotnického souboru Rovnost, který 
sehrál poslední p edstavení v roce 1931, za íná na Suchdole svoji innost druhý 
významný soubor tená sko-ochotnická beseda na Budovci. Na popud Antonína 
N me ka a Františka Sk ivana byla 1. listopadu 1926 svolána sch zka, kde byl 
dán návrh na ustavení tohoto spolku. Zpo átku se hrálo v Podbab , Statenicích 
a Šárce pod záštitou podbabské Divadelní ochotnické jednoty Ratolest.

Z hry V nížin , 5. 6. 1927, Šárka

Antonín N me ek,
zakládající len

František Vedral,
zakládající len

Josef Tik,
zakládající len

Ludmila 
Fleischhansová
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 prosinci 1927 se spolek stává ádným lenem ÚM-
DO  (Úst ední matice divadelních ochotník  esko-
slovenských). P i této p íležitosti soubor sehrál 
25. a 26. prosince 1927 slavnostní p edstavení Lu-

cerna v režii Antonína N me ka. 
Hrálo se p evážn  v hostinci U Paták , pozd ji nazýva-

ném U Zajíc  (Kamýcká .p. 131). Hostinec postavil v ro-
ce 1923 Ludvík Kop iva, suchdolský a pražský podnikatel. 
Bylo zde vybudováno velmi p kné jevišt . Soubor n kdy 
hrál také U Ších . Brzy pro velký po et len  hráli ve dvou 
skupinách. V roce 1928 m l soubor 37 len , v roce 1939 

len  41.
Prvním režisérem tohoto souboru byl Antonín N me-

ek. Za svého p sobení zde režíroval 19 her.
Dalším byl František Vedral (1887–1961), letech 1933–

1940 režíroval 10 inscenací. Pozd ji významn  pomohl p i 
sestavení divadelní kroniky sepsané Milošem Tichým. Mi-
mo n  zde p sobilo ješt  12 režisér  (František Sk ivan, 
Josef Ho ánek, Josef Vejdovec, Jaroslav Sedlá ek, Josef 
Tik, Antonín Šenfeldr, Josef Mikovec, Josef Rajský, Lud-
mila Fleischhansová, Marie Hájková, František Sou ek, 
Vojt ch Jakub v).

Soubor p sobil i b hem války spole n  se souborem Tyl.
V roce 1942 byla v sout ži pražského okrsku ÚMDO  

ocen na jako druhá nejlepší inscenace Kytice od K. J. Erbe-
na, hraná v zá í a prosinci 1942. Režie L. Fleischhansová, 
hudba A. Balák, orchestr ídil V. Grauman. Této sout že 
se zú astnilo 10 soubor .

Hra m la velký úsp ch umocn ný i tehdejší dobou. 
O této chvíli je v divadelní kronice zápis: „…nemožno p ejít 
bez pohnutí chvíle, kdy otevírá se srdce režiséra i herce, kdy 
dojat  splývá s otev eným srdcem diváka v hledišti. Celé to 
splynutí nemožno popsat, muselo se vid t a spolu prožívat, 
aby bylo možno vdechnout zážitky této knize.“

Byla ocen na práce L. Fleischhansové jako režisér-
ky, pohádková výprava Josefa Mikovce, souhra celého 
souboru.

V letech 1927–1946 sehrál soubor 60 titul  her.
Z ohlas  bylo z ejmé, že a  amatérští herci, tak jejich 

p edstavení byla na vysoké úrovni a ur it  m la vliv na své 
diváky. 20. ledna 1946 byl soubor slou en se souborem Tyl 
a s dramatickým odborem SM. Vznikl soubor Alšova scé-
na, jehož název navrhl Josef Mikovec. ~

JOSEF JÁN SKÝ, www.historiesuchdola.cz

V

Z hry Kytice, 19. 9. 1942, U Zajíc

Z hry Kytice, 20. 12. 1942, U Zajíc

Z hry Madlenka z kovárny, 24. 8. 1941, U ZajícZ hry Pod Svatou Horou, 1940, U Zajíc
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Suchdolští malí i 
v Alšov  kabinetu
Mistr malí  Mikoláš Aleš by m l ur it  velkou radost, kolika malí m a um lc m 
se Suchdol stal inspirací. A my jsme rádi, že ve výstavní síni m žeme p edstavit 
tvorbu SUCHDOLSKÝCH MALÍ  – Heleny Bínové a Josefa Jánského. 

aní Bínová, roda ka z Vyso iny, 
je velmi ovlivn na krásou a roz-
manitostí p írody. „Malování 
jsem se za ala v novat p ed 

t emi lety, kdy jsem poprvé vzala št -
tec do ruky s úmyslem namalovat 
obraz. Do té doby jsem netušila, o jak 
krásný a intenzivní zážitek se jedná“. 
Za ala kresbou uhlem, ale velmi brzo 
objevila kouzlo malování olejem, 
n kdy i akrylem. Inspiruje se fotogra-
 emi ze svých cest, ve kterých se od-

ráží prožitek z daného místa. Maluje 
hlavn  krajiny a kv tiny, ale oblíbe-
ným motivem jsou portréty, kde ji 
fascinuje možnost zobrazení vnit ní-
ho pocitu malovaného. „Stále se sna-
žím zdokonalovat.

Namalovala jsem n kolik desítek 
obraz  a obrázk , z nichž n které jsem 

v novala jako dárek. P i malování za-
žívám velký pocit radosti a doufám, že 
se objevuje i v mých obrazech“.

Pana Josefa Jánského v tšina 
z nás již zná, nebo  obohacuje nejen 
náš asopis, ale hlavn  naše vzpomín-

ky o historické okamžiky a osobnosti. 
I když jeho profese byla technického 
zam ení, našel zálibu v amatérském 
malování. Je jedním z t ch, kte í by-
li ovlivn ni panem Radovanem Pa-
pežem, známým suchdolským u ite-
lem, kreslí em a malí em. Intenzivn  
se za al v novat malování až od ro-
ku 2009. Zkoušel p emalovat nám -
ty od mistr  – Monet, Renoir, Vlaminck 
nebo Macke. Dalším zdrojem inspira-
ce byly a jsou fotogra  e, ale i vlastní 
nám ty, které p icházejí. Sám k tomu 
dodává: „Jako samouk zprvu maluji ak-
rylem, pozd ji olejem. asem p evažuje 
 gurální malba. Snažím se vystihnout 

pohyb a výraz nálady. Do dnešní doby 
jsem namaloval asi 160 obrázk , p e-
vážn  menších rozm r .“ V tšinou je 
daruje p átel m a zásobuje jimi i leny 
rodiny. „Snad moje innost p inese ra-
dost i ostatním,“ uzavírá pan Jánský.

Tolik k p edstavení výstavy SUCH-
DOLŠTÍ MALÍ I. Pokud jste nestihli 
vernisáž, nem li byste si nechat ujít 
ve ejnou diskusi s autory výstavy – 
PRO  A CO MALUJEME / VYSOKÉ 
A NÍZKÉ UM NÍ. Dílo bude komento-
vat a moderovat akademická malí -
ka Magdalena Vovsová, a to v pon-
d lí 1. ervence od 18:00 v Alšov  
kabinetu na suchdolské radnici. 

Jste srde n  zváni. ~
[red]

P
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„Táhneme za jeden provaz“, respektive „B žíme“. Tak bychom 
mohli nazvat b žecký seriál B HEJ S NÁMI, do kterého se zapojily 
sousedské obce a m stské ásti v okolí Letišt  Václava Havla.

aše premiéra závodu SUCHDOL 
B ŽÍ se konala v sobotu 
30. b ezna na komunitní zahra-
d . Zahradu jsme vybrali jako 

ideální místo pro start, protože leží 
blízko Roztockého háje a je i skv lým 
zázemím pro fand ní rodin s d tmi. 
Našt stí oproti p edchozímu závodu 
ve Statenicích jsme m li krásné slu-
ne né po así, což p isp lo k rekordní 
ú asti. Po et registrovaných b žc  
p ekro il hranici 200 závodník . Or-
ganizáto i se však nenechali zasko it 
a m li vše skv le p ipravené, a tak 
se startovalo na as. 

D tských kategorií bylo hned n -
kolik, dostali šanci si zab hat jak ti 
nejmenší, tak i dorostenci. Nejmenší 
b želi 100 m a pro starší byl okruh 
400 m až 1500 m. Musím íci, že 
sprint na startu asto velmi rychle 
opadl a jen ti trénovaní si rozvrhli své 
síly až do  niše. 

Potvrdili jsme si r ení, že kdo chce 
na stupn  vít z , musí trénovat. 
Odm ny však ekaly v cíli na všech-
ny. Po d tském závod  následoval 
hlavní závod dosp lých na 6 km, kte-
rý odstartoval krátce po poledni. 
Elitní startovní pole se úprkem roz-
b hlo pry  ze zahrady. Ze za átku 

se b želo z kopce, n kdo toho vy-
užil a utekl, ale oto ka v Roztokách 
a stoupání na Suchdol dalo zabrat 
i trénovaným sportovc m. I p es-
to Suchdoláci zabrali a neud lali nám 
ostudu. Po skon ení všech katego-
rií bylo slavnostní vyhlášení vít z . 
Na nejvyšším stupínku stanula such-
dolská žena Magda Nováková, která 
trasu dob e znala a možná i díky svo-
ji taktice zvít zila. I pánové se ini-
li a jako nejrychlejší „Suchdolák“ vy-
bojoval zlatou David Marek. Všem 

zú astn ným b žc m moc gratuluje-
me a budeme se t šit na další pokra-

ování. Seriál byl zakon en ve tvr-
tek 11. dubna v Ún ticích.

D kujeme organizátor m z Even-
time a Kopaninského spolku za p í-
pravu závodu a zvláštní pod kování 
pat í kucha skému týmu spole nosti 
HILTON, který p ipravil pohošt ní pro 
závodníky a va il s námi pod širým 
nebem. Moc jsme si pochutnali.~

ZUZANA KRUMPHOLCOVÁ, 
kulturní referentka a ú astnice b hu!

N

Odstartovali
jsme jaro b hem

David Marek – suchdolský vít z

VOLNÝ AS

jily

Kompletní výsledky na www. sportchallenge.cz
Více informací a fotogra  e na www.behejsnami.com
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P ehled kontejner  
a sb ru odpad  v 1. pololetí 2019

BIOODPAD 
kontejnery na „venkovních“ 

stanovištích (1. Výhledské nám., 
2. Suchdolská / Na Rybá ce, 
3. K Roztok m / K Drsnici):

Sobota 22. 6. 2019 
9:00–12:00 hod.

STANOVIŠT  
KONTEJNER  
SUCHDOLSKÁ 

(objemný odpad, bioodpad, 
d evo, stavební odpad, 

elektrospot ebi e, elektroodpad, 
použité rostlinné oleje) 

Provozní doba 
úterý a tvrtek 14:00–18:00, 

sobota 9:00–12:00 hod.
(jen pro ob any M Praha-Suchdol)

OBJEMNÝ ODPAD 
(VOK), STANOVIŠT  

SUCHDOLSKÁ:
tvrtek 13. 6. 

a tvrtek 27. 6. 2019,
14:00–18:00 hod.

Kontejnery p id lené MHMP

OD VY, OBUV, HRA KY – 
od dubna zajiš uje sb r, svoz a ná-
sledné využití firma Koutecký (ze-
lené kontejnery s erveným po-
lepem na t ech stanovištích: 
Suchdolská u stanovišt  kontejne-
r , Brandejsovo nám stí u „trh “, 
K Horom ic m u bytových do-
m ). Vhazujte suché nezne išt né 
od vy, bytový textil, ut rky, ru ní-
ky, ložní prádlo, spárovanou obuv, 
hra ky, kabelky, tašky, batohy, a to 
nejlépe v igelitových taškách, pyt-
lích i jiných vhodných obalech. 
P i p epln ní nebo poškození kon-
tejneru m žete volat dispe ink 
774 026 712.

SB RNÝ DV R 
HL. M. PRAHY, 

Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice: 

Provozní doba
pond lí až pátek 8:30–18:00 

(v zim  do 17:00) 
sobota 8:30-15:00 hod.

pro tém  všechny druhy odpad , 

bližší informace tel. 736 518 204

(pro všechny ob any s trvalým by-
dlišt m v Praze – v kterékoli m st-

ské ásti)

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPE NÝCH ODPAD
sobota 24. 8., úterý 8. 10. a tvrtek 7. 11. 2019

stanovišt v sobotu v úterý 
a tvrtek

k ižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 8:30–8:50 15:30–15:50

k ižovatka ul. K Roztok m – K Drsnici 9:00–9:20 16:00–16:20

k ižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 9:30–9:50 16:30–16:50

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

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

Deš ovka II.
Poslední roky ukazují, jak d ležité je hospoda it 
s deš ovou a odpadní vodou. Státní fond životního 
prost edí R nabízí dotace pro vlastníky i staveb-
níky rodinných a bytových dom  na využití srážkové 
a odpadní vody v domácnosti a i na zahrad .

DOTACE JE MOŽNÉ POUŽÍT NA:
1. Zalévání deš ovou vodou, dotace až 55 000 K  
2. Zalévání a splachování, dotace až 65 000 K
3.   Využití p ed išt né odpadní vody k dalšímu využití 

(splachování a zalévání), dotace až 105 000 K

Další informace jsou na webu: www.dotacedestovka.cz

é 

žití 
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Odpadkový koš 
neumí myslet
Všimli jste si, že n kte í lidé vyhazují odpadky 
stylem „po nás potopa“ neboli „je mi úpln  jedno, co 
se s tím stane dál, hlavn  že jsem se toho zbavil“? 
Povím vám krátký p íb h o život  jedné plastové 
lahve, resp. o její smrti. 

ET lahev je klasický odpadek 
v koších po celém sv t . Nám 

ech m jakožto kultivovanému 
a inteligentnímu národu záleží 

na životním prost edí celé planety, 
a proto jsme se rozhodli odpadky 
t ídit. Zavedli jsme kontejnery 
na plasty, papír, sklo, bioodpad… 
vždy  to znáte. V tšina z nás sv do-
mit  t ídí, u í to svoje d ti, prarodi e 
i sebe, ale ob as dojde i na situace, 
kdy nám to ob as tzv. ujede. 

Zametu si p ed vlastním prahem 
a p iznám se, že když jdeme s d tmi 
z h išt , taky se zapomenu. Ve sna-
ze pochytat d ti, aby mi nezdrhly 
zpátky na pískovišt , v rychlosti vy-
hodím do koše všechen odpad, kte-
rý stihly za tu dobu vytvo it: krabi -
ky od pití, igelitový pytlík, rozlámaný 
plastový bagr, PET lahev od pití, oba-
ly od nanuk . 

Kdyby koš byl inteligentní bytost 
(a v tu chvíli jist  sv domit jší než já), 
vyplivnul by mi všechny ty v ci zp t. 

Protože všechno, co jsem tam vyho-
dila, lze recyklovat. Ale protože ten 
koš je jen hloupý kus plechu, stanou 
se tak moje odpadky dalším centime-
trem na obrovské hromad  skládky 
kdesi za m stem. A p itom sta ilo jen 
si uv domit, že o 20 krok  dál je sta-
novišt  kontejner  na t íd ný odpad. 
Te  jsem tu po sob  kv li své lenos-
ti zanechala odpadek, který tu najdou 

ješt  prapraprapravnou ata mých 
praprapravnou at, protože moje 
plastová lahev se rozloží až za 450 let.

Odpadkový koš neumí myslet, p e-
mýšlejme proto my. 

CO TEDY NE/PAT Í DO B ŽNÉHO 
ODPADKOVÉHO KOŠE?
Koše jsou ur ené na drobný od-
pad, který vzniká p i pohybu lov ka 
po obci. Tím ur it  nejsou pytle s d t-
skými plenkami, úroda spadaných 
jablek nebo stavební su . Domovní 
odpad jako takový pat í do popelni-
ce, ale v zte, že velkou ást odpadu 
lze vyt ídit. Na spadaná jablka m -
žeme využít komposty nebo popelni-
ce a kontejnery na bioodpad. Stejn  
tak máme na Suchdole speciální kon-
tejnery pro stavební nebo objemný 
odpad. Nebezpe ný odpad m žeme 
odevzdávat p i mobilním svozu nebo 
ve sb rném dvo e Proboštská. Má-
te doma nepot ebné hra ky, od vy, 
obuv nebo jakýkoli textil? Vho te je 
do ervených kontejner , odkud po-
putují k t m, kte í to pot ebují.

Všechna stanovišt  kontejne-
r  bychom m li využívat b hem ce-
lého týdne. V tšina z nás uklízí práv  
o víkendu, ímž dochází k p epln ní 
kontejner .~

PAVLA BRADÁ OVÁ

P

VÍTE, ŽE:

30,2  kg plastu vyt ídí 
pr m rná eská 
domácnost za rok

69  % plastových obal  
je v R ro n  
recyklováno a využito

50  PET lahví sta í k výrob  
jedné  eecové bundy

ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ:
Ohryzek jablka ................... 14 dní
Papírová taška nebo 
slupka od banánu .......... 2 m síce
Cigareta  ............................. 15 let
Igelitový sá ek ................... 25 let
Žvýka ka ........................... 50 let
Plastový kelímek  ................70 let
Jednorázové pleny ........... 250 let
PET lahev  .......................  450 let
Sklo  ...............................  1000 let

ODPADY
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Lyfle – oznámí to rychle
V naší Mate ské škole Gagarinova se stále n co d je. Když má lov k vybrat 
jednu událost, o kterou se pod lit, tak je t žké vybrat to nejd ležit jší, nebo spíš 
nejzajímav jší. Proto jsem tentokrát vybral poslední novinku, kterou jsme v naší 
školce zavedli. 

edná se o informa ní a omluvný 
systém s názvem Ly  e, na kte-
rý jsme od dubna letošního 
roku najeli v ostrém provozu. 

Od ledna jej paní asistentka krmila 
daty a u ili jsme se s ním ve školce 
zacházet, poté jsme jej m síc testo-
vali ve zkušebním provozu.

OMLOUVAT A INFORMOVAT ONLINE
Na úplném po átku rozhodnutí stála 
pot eba udržovat s rodi i co nejrych-
lejší a nejt sn jší informa ní spoje-
ní ohledn  d tí. P ed lety jsme nej-
prve zavedli e-mailové spojení, kdy 
rodi m zasíláme informa ní mai-
ly. Nicmén  omlouvání d tí p i ne-
p ítomnosti ve školce stále probíha-
lo pouze telefonicky. Tento zp sob 
dob e funguje, ale rodi e zavazu-
je, že musí nutn  volat v rozmezí 7:00 
až 8:30, což n kdy m že být ome-
zující a nepraktické. Z druhé stra-
ny nám ráno drn elo i 20 telefonát , 
což siln  narušovalo práci a kontakt 

s d tmi ve t íd . Dalším impulsem 
byla prosba ady rodi , že by uvíta-
li, kdybychom je o aktivitách školy in-
formovali i SMS zprávou, což zatím 
nebylo v našich logistických silách. 
Do t chto úvah koncem minulého ro-
ku p išla z malé eské  rmy, kde její 
editel, sám otec malého dít te, ešil 

tento problém ve své mate ské ško-
le, nabídka ešení. Na testování nám 
poskytli systém Ly  e, který umož u-
je p es po íta ovou i mobilní platfor-
mu omlouvání d tí a zasílání aktuál-
ních informací. 

CO LYFLE UMÍ?
 Co aplikace tedy umož uje, jak fun-
guje? Každý rodi  dostane své p i-
hlašovací údaje, se kterými m že 
do systému Ly  e vstoupit bu  ze své-
ho po íta e p es internetové roz-
hraní, nebo v mobilním telefonu p es 
staženou aplikaci. Pokud si ji stáhne 
do mobilního telefonu, tak má tu vý-
hodu, že mu zasílané zprávy ze školky 

okamžit  p  dou ve form  SMS zprá-
vy. To umož uje rodi e informovat 
v ádu minut, nap . p i odstávce vo-
dy, kdy se musí okamžit  školka uza-
v ít. V p ípad  výletu m žeme také 
rodi m aktuáln  zaslat informa-
ci o p esném návratu. Systém umož-

uje vytvá et skupiny (t ídy), tak-
že informace p  de jen t m rodi m, 
kterých se týká. Omlouvat dít  m -
že rodi  p es aplikaci kdykoliv, jak-
mile zjistí, že je dít  nemocné. U itel 
okamžit  vidí na po íta i i v mobil-
ním telefonu, kdo z d tí bude chy-
b t. Jako každý nový systém i tento 
má své „mouchy“, které se pr b ž-
n  odstra ují. Systém nutn  vyžadu-
je spolupráci rodi , kte í se do sys-
tému musí sami p ihlásit na základ  
zaslaného mailu, bez toho nelze apli-
kaci využívat. Na záv r bych cht l po-
d kovat drtivé v tšin  rodi , kte-
í již aktivovali své p ihlašovací údaje 

a aplikaci aktivn  využívají.~
STANISLAV ZELENÝ, MŠ Gagarinova 

J

Velký den 
pro všechny p edškoláky

e dnech 9.–10. dubna prob hl 
na naší základní škole zápis 
do 1. t íd. V tšina p edškolá k  
se s prost edím školy seznámila 

už d íve. N kte í absolvovali straši-
delnou cestu školou, navštívili sou-

asné prv áky nebo prozkoumali 
školu na Dni otev ených dve í. Skv -
lou p íležitostí k poznání r zných 
zákoutí školy je program P edškolák. 
Ten je ur en práv  budoucím školá-
k m a jejich doprovodu a již tradi n  
uzavírá Den otev ených dve í. Letos 
v b eznu m li budoucí prv á ci mož-
nost podniknout zábavnou plavbu 
školou v námo nických kostýmech. 

P esto bylo na tvá ích p edškolák  
vid t mírné rozechv ní. Byl to p ece 
jen první krok do nového, neznámého 
sv ta. Zde je ale uvítaly milé a laska-

vé paní u itelky a rozpaky vyst ídala 
zv davost a chu  ukázat, co všech-
no již umí. A že toho nebylo málo! 

Každý se po svém chopil nabíze-
ných úkol , poradil si s nimi a zvládl je.

Je zkrátka radost provázet d ti 
na cest  poznávání a být u toho, když 
naplno rozvinou své schopnosti a do-
vednosti. A my se t šíme, až se na tu-
to cestu spole n  s novými prv á ky 
op t v zá í vydáme.~

OLGA VÍTKOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše

V
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Sportovní den 
již podeváté
„Neveselo truchlivo“ hlásil pohled z okna v sobotu 13. dubna, alespo  co 
se po así týkalo. Obalili jsme se termoprádlem a teplými svršky a vyrazili 
na 9. Sportovní den naší školy. 

od vedením paní editelky 
Alexandry Kejharové a t locvi-
ká  Gabriely Matušíkové a To-
máše Jaroše se rozehrál spor-

tovní koncert mnoha rukou a nohou 
mých kolegy  a koleg . Ti již tak 
n jak automaticky tráví vždy jednu 

íjnovou a jednu dubnovou sobotu 
p ípravou a realizací tohoto sportov-
ního svátku. 

Den plný pohybu by však nemohl 
fungovat bez sportovc  a fanoušk , 
kte í op t povzbuzovali jako o život. 
Vytvo ili tak nejen úžasnou atmo-
sféru fotbalovým hrá m, ale také 
psychickou i fyzickou podporu ori-
enta ním b žc m. 

Orienta ního b hu školou se zú-
astnilo rekordních 131 závodník  

a turnaje v minikopané osm tým , 

z nichž v tšina pat í k našim turna-
jovým stálicím. A koli sluní ko by-
lo na své paprsky skoupé, všichni 
sportovci byli na výsluní a do ka-
li se nejen zasloužených odm n, ale 
i mohutného potlesku od p ihlížejí-
cích podporovatel . A jaký bude ju-
bilejní 10. Sportovní den? Nechte 
se p ekvapit! ~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ , ZŠ Mikoláše Alše 

P

I letos jsme p ivítali jaro

rv áci a druháci z naší školy 
se ujali d ležitého úkolu zamá-
vat letošní zim  a p inést 
do školy jaro. Akci „Morana“ 

zahájila paní editelka vylosováním 

jmen hol i ek, které následn  dostaly 
za úkol chytit vyrobené Morany (sym-
boly zimy) za pa esy a utopit je v poto-
ce. Tomu však p edcházela veselá 
cesta do Tichého údolí. Náš dlouha-

tánský pr vod jsme si opravdu užili; 
byl barevný a plný písni ek, spole n  
recitovaných básni ek a roztodivných 
zvuk  všemožných ehta ek, bubínk  
a tamburín. V Tichém údolí jsme pak 
zimu vyhnali následujícími verši:

 Zimo, zimo, táhni pry
nebo na t  vezmu bi .
Odtáhnu t  za pa esy
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek. 

Nakonec d ti stužkami ozdobi-
ly líte ka (v tvi ky symbolizující ja-
ro) a vydaly se na zpáte ní cestu 
do školy. P íjemným bonusem byly 
první h ejivé paprsky jarního sluní -
ka. Jaro, vítej mezi námi! ~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše 
P
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e školami na sn hu 
se v letošním školním 
roce doslova roztrhl 
pytel. Na po átku nové 

tradice po ádat krom lyža ské-
ho výcviku i zimní školy v p íro-
d  stála hned v lednu t ída 2.A, 
která odjela na konci zimních 
prázdnin na Benáteckou chalu-
pu nedaleko Rokytnice nad 
Jizerou. Následovali je žáci 
druhého stupn , kte í se za-

átkem b ezna vydali na kaž-
doro ní lyža ský výcvikový 
kurz, tentokrát do chaty Viktor-
ka v Peci pod Sn žkou. Stejnou 
chatu v b eznu navštívily i t ídy 
2.C a 4.B a nakonec i t ídy 
5.A a 5.D, které si dokonce 
po kaly až na jarní dubnový 
termín. ekání se vyplatilo, 
škola v p írod  na lyžích 
se i pátým t ídám dokonale 
vyda ila. 

 Lyža ského výcvikového kurzu 
se zú astnily i Johanka Vápenko-
vá a Eliška Koc veldová ze 7.A, které 
pr b h kurzu popisují takto: „Letošní 
lyža ský výcvik jsme si moc užili. By-
li jsme rozd leni do ty  družstev. Vý-
hodou tohoto kurzu bylo to, že jsme 
si tam mohli vzít snowboard. Sn -
hu bylo hodn  a v blízkosti chaty by-
lo hodn  sjezdovek, na kterých jsme 
ádili jednou až dvakrát denn . Ve-
er jsme hráli hry nebo sledovali  lm. 

Na b žkách jsme byli dvakrát, v úte-
rý a ve tvrtek. D kujeme všem u ite-
l m, kte í to s námi p ežili.“ 

My ve škole už víme, že všichni zú-
astn ní z ad žák  i u itel  všech-

ny výše jmenované akce nejen p e-
žili, ale pat i n  si je užili. S nejv tší 
pravd podobností tedy zase za rok 
vezmeme lyže a snowboardy a prch-
neme na školy v p írod  do hor! ~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše 

S

Jak jsme ádili 
na sn hu
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DDM

D m d tí a mládeže 
na Suchdole roste!
V Dom  d tí a mládeže na Suchdole se již od zá í školního roku 2018/2019 d jí 
velké zm ny. N kdo to již zaznamenal, n kdo stále ješt  ne, a proto bychom 
vám rádi p edstavili pár novinek, které vám DDM Suchdol p ináší.

elká zm na nastala hned 
za átkem školního roku. 
Do „Dome ku“ p išlo nové 
vedení, které p ineslo ers-

tvý vítr do plachet. 
B hem zá í 2018 se komplet-

n  zm nily webové stránky, kte-
ré jsou pr b žn  dopl ovány o na-
bídku kroužk , nejr zn jší akce 
a novinky ze Suchdola, ale také 
o další volno asové akce pro širší 
ve ejnost.

D m d tí a mládeže se v první a-
d  soust edí na volno asové akti-
vity pro d ti, a proto se snaží po-
stupn  nabízet co nejširší možnosti 
výb ru pro tuto cílovou skupinu. 
V sou asné dob  je pro Vás p ipra-

veno p es 25 zájmových kroužk  
z nejr zn jších odv tví. 

Baví vaše dít  pohyb? 
Nabízíme sportovní p ípravku, 
pohybové hry nebo tanec.

Baví vaše dít  tvo ení? 
Nabízíme výtvarné kroužky, kresbu 
a malbu pro pokro ilé.

Baví vaše dít  hudba?
Nabízíme možnost vzd lávání 
v r zných hudebních oborech.

Kompletní p ehled všech akcí, 
workshop  a tábor  m žete sledo-
vat na našich webových stránkách.

V úterý 18. 6. se v suchdolské So-
kolovn  a v jejím okolí uskute nil 

záv re ný program tohoto školní-
ho roku – „T šíme se na léto!“, kde 
se prezentovaly pohybové, výtvarné 
a hudební kroužky. 

Za zmínku ur it  také stojí let-
ní innost „Dome ku“. P ipravu-
jeme pro Vás n kolik výjezdových 
a p ím stských tábor . Z nabídky 
si vybere opravdu každý. Komplet-
ní seznam najdete též na webových 
stránkách www.ddmsuchdol.cz.

A jaký bude následující školní rok? 
To se nechme p ekvapit! Pracovníci 
již te  usilovn  vymýšlí plán. Sleduj-
te vše na našich webových strán-
kách, Facebooku nebo Instagramu 
a nic Vám neunikne. ~

Váš tým Domu d tí a mládeže Suchdol

V

Multifunk ní hala 
s venkovním sportovišt m 
u základní školy

 návaznosti na architektonic-
kou sout ž, která prob hla 
v lo ském roce, zpracovává 
vít z sout že, spole nost ov 

architekti (Ing. arch. Št pán Valouch, 
Ing. arch. Ji í Opo enský) kompletní 
projektovou dokumentaci na výstav-
bu haly (studie, DÚR, DSP, DVZ v etn  
rozpo t  a inženýrské innosti). 
V jarních m sících byla vy ešena 
velikost haly, zp sob napojení zá-
kladní školy na halu a náhradní záze-
mí u venkovního h išt  s um lou trá-
vou u sokolovny.

Po obsáhlé diskusi a na základ  
doporu ení Komise územního roz-
voje a infrastruktury a Komise pro 

p ípravu haly rada m stské ás-
ti souhlasila s pokra ováním v pro-
jek ních pracích na základ  p -
vodního sout žního návrhu haly 
o rozm rech h išt  36 x 18 m, a to 
p edevším z d vodu nenavyšová-
ní investi ních, a provozních nákla-
d , menšího ovlivn ní sousedních 
nemovitostí, dodržení základních 
podmínek a výsledk  architektonic-
ké sout že a prakti t jšího umís-
t ní sklad  podél delší strany h iš-
t  a širšího ochozu na všech ty ech 
stranách haly. Zvolený rozm r h iš-
t  umož uje provozování v tšiny ha-
lových mí ových sport  jako jsou 
 orbal, volejbal, košíková, futsal, 

tenis, badminton, nohejbal, hokej-
bal a dále se zde budou moci provo-
zovat gymnastika, parkour, atletika 
(skok do výšky), bojová um ní, jóga, 
pilates, aerobik apod. Rozm ry h iš-
t  nebudou vyhovovat házené, ale tu 
bude možné na vyšší úrovni provo-
zovat v nové sportovní hale, kterou 
p ipravuje ZU vedle té stávající.

S TJ Sokol Suchdol Sedlec bylo 
domluveno vedení spojovací chodby 
s budovami ZŠ. ešení p edpokládá 
majetkové vypo ádání pozemk  me-
zi m stskou ástí a TJ Sokol. Doku-
mentace pro územní rozhodnutí bu-
de zpracována do zá í 2019. ~

[red]

V
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Jarní vítr v Rybi ce
Mate ským klubem Rybi ka vane erstvý jarní vítr. Odfoukl všechny nemoci d tí 
i rodi , které nás trápily v zim , a p ivál spoustu novinek a radosti. Jsme moc 
rádi, že si nás rodiny s malými d tmi oblíbily a pravideln  nás na suchdolské 
radnici navšt vují. Od za átku roku 2019 se do Rybi ky p ihlásilo 50 rodin 
ze Suchdola a blízkého okolí. Další rodiny navšt vují jednorázové akce, nap íklad 
Zážitkové pátky, divadelní p edstavení, spole né výlety, aj.

ektorky se snaží stále vymýšlet, 
ím by obohatily rybi kovský 

program. A tak jsme do pond l-
ního kroužku Hv zdi ky za adili 

jarní šití se Zuzkou a zatraktivnili 
tvrte ní cvi ení rodi  s d tmi Koní-

ci. To má krásnou novou opi í dráhu, 
která postupn  m ní svou podobu, 
takže je stále na  se t šit. Maminky 
rády využívají i novou službu v Rybi -
ce – st íhání d tí profesionální kade -
nicí. Zážitkové pátky jsme otev ely 
i pro hernu – pro d ti i dosp lé. D -
tem se p i ní v nuje lektorka Rybi ky 
a rodi e se mohou odreagovat nap í-
klad u deskových her. Do plánu Zážit-
kových pátk  jsme za adili cyklus 

besed s maminkami o jejich profesích 
a koní cích. Vypráv ní maminek je 
pro ostatní ú astnice velmi 
inspirující. 

Na akci Profesia Day aneb Co podni-
káme na mate ské vystoupilo se svým 
p ísp vkem osm žen. Dv  další jsme 
pozvali na samostatnou besedu pod 
názvem Na kávu s… tane nicí i lazeb-
nicí. Tyto akce maminky baví i oboha-
cují. Nezapomínáme na cyklus p ed-
nášek Zdravý vývoj dít te a v jeho 
rámci jsme pozvali do Rybi ky fyzio-
terapeutku zdravé ch ze, výživového 

poradce a naposledy v dubnu stoma-
toložku. Rodi e také navšt vují na-
še výtvarné dílny. Oblíbený je scra-
pbooking, šití textilní knížky, zkusili 
jsme i novinku, a to malování obrázk  
barevným pískem, které zvládly i malé 
d ti. V dubnu nás eká tvo ení veliko-
no ních dekorací, kterého se obvykle 
ú astní i školáci. 

Pravidelní návšt vníci dopoledních 
kroužk  mají zájem i o jednorázové 
akce Rybi ky. Spole n  jsme se vypra-
vili na p edstavení v Divadle Minaret 
a do solné jeskyn . Nejv tší zájem za-
tím byl o návšt vu zví átek v pokus-
né stáji eské zem d lské univerzi-
ty. erstv  narozená jeh ata a k zlata 
vid lo 48 návšt vník . D kujeme na-
šim sponzor m za  nan ní podpo-
ru, díky které m žeme v tšinu akcí 
uskute nit. T šíme se na další setká-
vání s rodi i a jejich d tmi. O všech 
plánovaných akcích Rybi ky bude-
me ve ejnost pravideln  informovat 
v Suchdolské mozaice, na informa -
ních deskách a na našich webových 
stránkách www.klubrybicka.cz.~

Text a foto JITKA MICHALCOVÁ, 
koordinátorka MK Rybi ka

L

Kurz zdravého va ení s Robertem Žižkou

Pohádkový bál v Rybi ce

Kurz šití a hv zdi ky
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Suchdol pot ebuje 
hasi e do týmu!

Statistiky nejsou d ležité. Nebudeme ti íkat, kolik máme výjezd  k požár m 
do roka, ani kolik sklep  jsme vy erpali p i každoro ních l  ácích. Hasi ina 
znamená p edevším odvahu a p ipravenost. Ale taky hrdost a zadostiu in ní. 
Následující p íb h ti napoví, pro  se p idat k suchdolským hasi m. 

 ev ím vlastním o ím. M j 
hasi ský budík ukazuje dv  
hodiny ráno. V era odpoledne 
jsme s klukama pro ezávali 

stromy, které p i té vich ici popadaly. 
Jediné, po em te  toužím, je sprcha 
a m kká postel. Bzu í mi mobil. 
Mžourám na smsku doru enou v ne-
k es anském ase 2:30. FIREPORT–
VYJEDTE K CERPANI ZATOPENEHO 
SKLEPA, ULICE VÝJEZDNÍ, SUCHDOL.

V polospánku se hrabu z postele, 
p eskakuju nábytek, spící manželku 
a d ti. Startuju auto a ítím se sm r 
hasi árna. Za t i minuty už jsem v zá-
sahovém munduru a nasedám rovnou 
do rozjetého hasi ského Renaulta. 

Je p t ráno a je po všem. P i zása-
hu jsme vy erpali t icet kubík  vody 
ze sklepa rodinného domu a zachránili 
majitel m psa. Ješt  mokrý se vracím 
na hasi árnu. Za dv  hodiny musím 
b žet do práce. Jsem unavený. Jsem 
špinavý a zpocený. Jsem však such-
dolský hasi , a jsem na to hrdý.

 Suchdol pot ebuje hasi e s dob-
rým srdcem a v lí dát do toho všech-
no. Nevadí, že máš práci a rodinu 
a tak málo asu. P i záchran  živo-
ta a majetku se po ítá každá minuta 
a každá ruka. Být suchdolským hasi-

em není jen volno asová aktivita. Je 
to p edevším závazek, ale také est. 

Do Jednotky Sboru dobro-
volných hasi  Praha–Suchdol 

pot ebujeme další par áky k zásahu 
a k trénink m. 

CO POT EBUJEŠ? 
V k minimáln  osmnáct let. Chu  
do práce a as na ni. Nemusí ti být 
nutn  dvacet. V jednotce p sobí 
i sta í bardi, kte í ti p edají pot ebné 
zkušenosti.

CO POT EBUJEME MY?
Abys k nám chodil rád a s p esv d e-
ním, že vstávat ve dv  ráno na zásah 
má smysl.

P   si popovídat a podívat se, 
jak to u nás chodí. Každé pond -
lí po 17. hodin  nás najdeš na hasi-

árn  za poštou. Pro p ípadné do-
tazy se neváhej obrátit na velitele 
jednotky Oldu Bradá e na telefonu 
724 942 134. 

CO V POSLEDNÍCH TÝDNECH 
ZAM STNÁVALO NAŠE HASI E?
Dvakrát se zú astnili stáže na stanici 
profesionálních hasi  Pet iny. Nácvik 
reálného zásahu si mohli vyzkoušet 
na celopražském hasi ském cvi ení 
ve vyhledávání a záchran  osob ze za-
kou ených podzemních prostor ho-
telu Opatov. Velkým adrenalinem pak 
byl drsný výcvik v plynovém ohnivém 
trenažeru Dräger Fire Dragon 7000. 
To je, laicky e eno, velký kontejner 
sloužící k tréninku likvidace požáru 

v uzav ených prostorech. Hasení, ten-
tokrát to reálné, na n  ekalo p i vý-
jezdu k požáru odpadu v zahrádká -
ské kolonii na Suchdole. Hasi i vyjeli 
také k požáru porostu podél želez-
ni ní trat  v Roztokách. A výjezdy si 
na druhé stran  zp íjemnili spoluorga-
nizováním suchdolských arod jnic. 
V horký ervnový den si všichni uži-
li D tský den s hasi i, kde nechyb -
la výšková technika, ukázka zásahu 
nebo p na pro d ti. Pro d ti byly p i-
pravené sout že s lákavými cenami. 
V rámci Kolektivu mladých hasi  na-
ši nejmladší reprezentovali Suchdol 
v akci B hej s námi – Suchdol b ží! 
Do d tské varianty sout že Železný 
hasi  ve Veltrusích jeli s ambicemi 
obhájit první místo, což se také po-
da ilo! Ze sout že si d ti odvezly 1., 
12. a 14. místo.~

PAVLA BRADÁ OVÁ

N
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 Restaurant Day
aneb Jak jsme 
se mezinárodn  p ecpali

Dneska neva ím. Rodina na m  sice kouká mezi prsty, ale já jsem pevn  rozhod-
nutá vym nit mou obligátní sobotní rajskou za indonéské kari a závitky, ma arský 
langoš, vo avý guláš a bor vkové pala inky. Vyhlašuji domácí volby a jasn  vít zí 
varianta „Skluzavka na komunitce a guláš s pala inkama” (dcerka je par a ka). 

e 12:30 a manžel mi volá z ha-
si árny ze školení, co je teda 
jako k ob du. Poslušn  hlá-
sím, že doma je studená plot-

na a a  si vybere peníze z bankoma-
tu a p  de se naob dvat 
na Komunitní zahradu. Mezi jeho 
rozporuplnými pocity nakonec zví-
t zí hlad, a tak se s o ekáváním 
v ítíme na komunitku. První stánek 
je s vínem a kávou. Dobrý! Druhý 
stánek nabízí domácí bor vkové 
a jahodové pala inky. Zde parkuje 
dcerka. Jdu po ichu neomyln  

sm rem k indonéskému stánku, kde 
to neuv iteln  voní. Když polknu 
p l litru slin, jsem schopná si objed-
nat vo avé hov zí marinované v ko-
kosovém mléce, k upavé jarní závit-
ky se zeleninou a n co jako zelené 
kari, které tu eká jen na m . 

Manžel mí í neomyln  ke stánku 
s gulášem, od n j pokra uje ladnou 
odbo kou vpravo k ma arským lan-
goš m, cestou to vezme p es es-
ké domácí burgry, pampeliškovou li-
monádu a ún tické pivo. Všechny ty 
dobroty nám postupn  plní b icha. 

U toho posloucháme hudební vy-
stoupení  étnového souboru AULOS 
pod vedením Evy adkové. Povzbu-
zeny dobrým jídlem se s dcerkou 
ú astníme workshopu, kde se u í-
me hrát na tradi ní indonéský bam-
busový nástroj ankglung s úžasným 
rodinným týmem Ankglung Pra-
ha. Odpoledne zakon íme s kapelou 
Funky Spankers. Na záv r dne pak 
sama sob  gratuluji, že jsem ud la-
la to geniální rozhodnutí dneska do-
ma neva it. ~

PAVLA BRADÁ OVÁ

J
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arod jnice Živelína 
dorazila do Suchdola
To je sucho a v trno, všude plno pilu a prachu. Kdy už kone n  zaprší? Ur it  
v tšina z nás aruje, aby už zapršelo. Úleva se p ižene teprve 29. dubna, 
kdy oblaka snesou vydatný déš  i u nás. Pro p írodu ur it  dob e, ale blíží 
se Filipojakubská noc a p ípravy suchdolských arod jnic. Jestli ten déš  
nep estane, tak to m žeme rovnou zrušit! V hlav  se mi honí erné mraky, jak to 
všechno zvládneme. 

akových p íprav – od stav ní 
vatry, pódia, stan , lavic a sto-
l , p es zajišt ní elekt iny a zá-
chodk . Vše naložit, odvozit, 

vyložit, obvolat stánka e s ob er-
stvením, p ipravit program a sout -
že. Sehnat ú inkující, kapelu, bu ty, 
odm ny pro d ti a hlavn  pomocní-
ky… Jestli bude ošklivé po así, tak 
komu by se cht lo stát zmrzlý venku. 
Ješt  že se m žeme spolehnout 
na odolné a pracovité hasi e a pra-
covníky ú adu, kte í za každého po-

así nastoupí k práci a pom žou. 
Prosím tedy arod jnici Živelínu, 

a  ten déš  na den p eruší a p ižene 
zase sluní ko. No a povedlo se! Po-

slední dubnové odpoledne je azuro-
v  modré. Máme sice trošku chlad-
no, ale oproti p edchozímu dni je 
nádhern . Hned se mi i mysl rozjas-

uje a spole n  s dalšími pomocníky 
vše chystáme. Po 17. hodin  už vítá-
me první arod jnický slet MEDV -
DÍ BAND ze školky Gagarinova a zná-
mého MIKEŠE ze základní školy. 

Nechybí ani arod j Martin alias DJ 
Veselá huba, který roztancuje snad 
všechny p ítomné a dokonce se ob-
jevuje arod jka Živelína se svo-
jí známou Lazarýmou a u í létat 
na košt ti ty nejmenší nezkušené. 
O zábavný a tv r í program se sta-
rají také arod jky z DDM Suchdol 
a do salónu krásy k arod jce Mar-

celce se jde na an at celá ada ma-
lých arod jek i arod j . 

Návšt vník  p išlo opravdu hodn  
a spole n  jsme si užili Filipojakub-
skou noc u zapálené vatry, lahod-
ných klobás, bu tík  a p nivého mo-
ku. Díky Živelíno, že jsi to tak dob e 
za ídila! ~

ZUZANA KRUMPHOLCOVÁ

T

CO SE D LO

Létání s arod jkamiarod jnická škola DDM
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo M  Praha-Suchdol 
na svém jednání dne 28. 3. 2019
~ schválilo p  etí ú elové investi ní 
dotace z rozpo tu hl. m. Prahy ve výši
   7 150 801,40 K  na akci Moder-

nizace a rozší ení areálu ZŠ 
M. Alše,

   8 195 573,33 K  na akci Splaš-
ková kanalizace U Kapli ky, 
Bažantní,

   27 000 000,- K  na akci Výstavba 
bytového domu Kamýcká 684,

   990 000,- K  na akci Multifunk -
ní hala u ZŠ s venkovním sporto-
višt m, p íprava PD,

   6 105 112,07 K  na akci Rekon-
strukce komunikací Májová, Ly-
solajská a Výjezdní,

   4 240 000,- K  na akci Stavba 
plynovodu U Kapli ky, Bažantní,

   214 180,- K  na akci Lávka p es 
Ún tický potok u Trojanova 
mlýna-PP,

   2 527,23 K  na akci Oprava deš-
ové kanalizace Starý Suchdol, 

   681 270,49 K  na akci Stoka 
splaškové kanalizace Na Mírách,

   50 000,- K  na podporu akti-
vit v oblasti plánování sociálních 
služeb, 

   8 297,- K  na podporu aktivit 
v oblasti ešení bezdomovectví,

   8 000 000,- K  na akci Multi-
funk ní hala u ZŠ s venkov-
ním sportovišt m (p íprava 
projektu);

~ schválilo navýšení rozpo tu M  
Praha-Suchdol na rok 2019 o nein-
vesti ní dotaci z obdrženého odvodu 
z VHP 2. pololetí 2018 v celkové výši 
450 864 K  ur enou na podporu in-
ností nestátních neziskových organi-
zací p sobících na území m stských 

ástí hl. m. Prahy, které zajiš ují dlou-
hodob  organizovanou sportovní vý-
chovu mládeže registrované v jed-
notlivých nestátních neziskových 
organizacích, na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast, 
~ souhlasilo s ú astí m stské ás-
ti v projektu SMACKER – „Aktivity 
a opat ení pro zm nu znalostí a cho-
vání v periferních oblastech“, který je 
p ipraven v rámci programu nadná-
rodní spolupráce Interreg CENTRAL 
EUROPE; s p  etím podpory z pro-
gramu nadnárodní spolupráce In-
terreg CENTRAL EUROPE (celko-
vý rozpo et) ve výši 137 218 EUR, tj. 
cca 3 526 tisíc K ; s povinnou spo-
luú asti m stské ásti ve výši 15 % 

celkového rozpo tu, tj. 20 583 EUR, 
tj. cca 529 tisíc K ; se vznikem pra-
covn  právního vztahu mezi M  Pra-
ha-Suchdol a Ing. Gabrielou Ln ni -
kovou, jehož p edm tem bude vedení 
projektu SMACKER za m stskou ást.
~ souhlasilo se zám rem nákupu 
užitkového elektrovozidla N1 v p ed-
pokládané cen  do 1 400 tis. K  bez 
DPH za p edpokladu získání podpo-
ry z Národního programu Životní-
ho prost edí (NPŽP), výzva 11/2018 
- Podpora alternativních zp sob  
dopravy na akci „Nákup užitkového 
elektrovozidla“,
~ schválilo p ípravu a realizaci 
akce „Výstavba splaškové kanalizace 
v ul. Na Mírách“,
~ schválilo p  etí dotace z MŠMT 
z Opera ního programu Výzkum, vý-
voj a vzd lávání, v rámci Výzvy Šablo-
ny II, pro Základní školu Mikoláše Alše 
v celkové maximální výši 2 247 621 K ,
~ uložilo zajistit zve ej ování pod-
klad  pro jednání výbor  zastupitel-
stva na webu m stské ásti ve stan-
dardní lh t  5 dn  p ed jednáním; 
zajistit zve ejn ní m sí ních odm n 
všech zastupitel  na webu m stské 

ásti; p ipravit návrh ešení zve ej-
ování jednání zastupitelstva ve for-

m  on-line p enosu na webu m st-
ské ásti; zajistit zve ej ování všech 
zám r  prodeje a pronájmu nemo-
vitého majetku krom  ú ední des-
ky i na realitním portálu hl. m. Prahy 
(www.realitniportalpraha.cz).

Z JEDNÁNÍ RADY

Rada M  Praha-Suchdol na svých jed-
náních projednala 6. února – 17. dub-
na 2019 mimo jiné následující body:
~ schválila žádost m stské ásti 
Praha-Suchdol o p ezkum hospoda-
ení za rok 2019. 
~ schválila poskytnutí daru ve vý-
ši 5 000 K  Nalžovickému zámku, po-
skytovateli sociálních služeb, se síd-
lem 262 93 Nalžovice, I  42727243, 
kde je umíst n ob an m stské ásti 
Praha-Suchdol. 
~ schválila zvýšení nájemného o mí-
ru ro ní in  ace za rok 2018, která od-
povídá výši 2,1 %. Navýšení nájem-
ného prob hne od 1. 5. 2019 ve všech 
p ípadech uzav ených smluvních 
vztah  u pronájm  pozemk  a neby-
tových prostor, které obsahují ujed-
nání o valorizaci nájemného. Rada 
dále schválila zvýšení ceny nájmu po-
zemk  v zahrádká ských koloniích 
na cenu 12 K /m2/rok a to s ú inností 

od 1. 1. 2020, D vodem k navýše-
ní ceny je míra in  ace a skute nost, 
že sou asná cena 11 K /m2/rok byla 
dlouhodob  nem nná. 
~ vzala na v domí zápis z jednání 
ve v ci obnovy a rozší ení OV Rozto-
ky ze dne 14. 2. 2019 a up es ující in-
formace Ing. Kokrmenta ze spol. VRV, 
a.s. Rada s ohledem na informace 
o op tovném otev ení problému ve-
likosti budoucí rezervované kapaci-
ty na OV Roztoky pro obce Statenice 
a Ún tice (obec Statenice nepotvrdi-
la rozhodnutí o výstavb  vlastní OV), 
navrhuje doplnit do zápisu požadavek 
na urychlené
  a)  dokon ení vymezení rozsahu 

a základních technických para-
metr  OV, 

  b)  stanovení p edpokládané ceny 
investice a jednotlivých podíl  
zájmových obcí, 

 c)  zpracování základního návr-
hu spole né dohody o zp sobu, 
provozu a  nancování rozší ené 

OV.
Rada dále vzala na v domí informaci 
o požadavku m sta Roztoky na pod-
statné navýšení  nan ních prost ed-
k  na obnovu OV v cenách sto ného 
od 1. 1. 2020. Rada s ohledem na tuto 
skute nost požaduje, aby m sto Roz-
toky veškeré nevy erpané  nan ní 
prost edky, získané v cen  sto ného 
na obnovu OV od roku 2015, využi-
lo výhradn  na p ípravu rozší ení OV. 
Rada uložila místostarostovi Ing. Vik-
ovi zaslat uvedené p ipomínky k zápi-
su m stu Roztoky s tím, že na dalších 
jednáních s ostatními partnery pro-
jektu bude m stská ást požadovat 
zásadní zrychlení p ípravy stavby. 
~ souhlasila s postoupením smlou-
vy o dílo . 018/2018 ze dne 7. 2. 2018 
na „Zhotovení PD Zahrady se h bito-
vem u kaple sv. Václava“ z Ing. arch. 
Rosy (I : 73933261) na MgA. Václa-
va Šubu (I  05284538), podle ustano-
vení § 1895 zákona . 89/2012 Sb., OZ. 
Postoupení smlouvy se d je v rám-
ci autorského týmu, který zvít zil 
v architektonické sout ži p edchá-
zející uzav ení smlouvy. D vodem 
postoupení jsou organiza ní zm -
ny v rámci autorského týmu, všech-
ny závazky v i M  budou nadále 
zachovány.
~ konstatovala, že v ádném ter-
mínu byly doru eny 3 nabídky do vý-
b rového ízení „Údržba ve ejné ze-
len  na území M  Praha–Suchdol 
2019/2021“. Nabídku podali následující 
uchaze i: Sadovnický a zahradnický 
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servis Chládek, I  27404862, na-
bízená cena 1 029 468 K  v et-
n  DPH za rok; Pražské služ-
by a.s., I  60194120, nabízená cena 
595 259,50 K  v etn  DPH za rok; 
Údržba zelen  – Sekyra, I  62611437, 
nabízená cena 1 357 378 K  v etn  
DPH za rok. 
~ vzala na v domí zápisy z jedná-
ní komise pro výb r zhotovitele kom-
pletní projektové dokumentace v et-
n  pot ebných pr zkum  stávajících 
staveb a území, inženýrské innosti 
a autorského dozoru na stavbu „Mul-
tifunk ní hala u ZŠ s venkovním spor-
tovišt m v Praze-Suchdole“. Výb r 
zhotovitele projektové dokumenta-
ce byl proveden formou jednacího í-
zení bez uve ejn ní (J BU) dle zákona 

. 134/2016 Sb. s vít zem architekto-
nické sout že – spole ností ov archi-
tekti, s.r.o. J BU s touto spole ností 
probíhalo na základ  výsledk  archi-
tektonické sout že o návrh a záv -
re ného doporu ení poroty této sou-
t že z 18. 10. 2018. Komise projednala 
požadované podklady, rozsah poža-
dovaných prací v jednotlivých fázích 
díla, harmonogram a platební kalen-
dá  a projednala návrh smlouvy o dílo 
p edložený m stskou ástí.
~ Vybrala v souladu se záv -
rem a doporu ením komise J BU 
z 5. 3. 2019 zhotovitele kompletní pro-
jektové dokumentace v etn  pot eb-
ných pr zkum  stávajících staveb 
a území, inženýrské innosti a au-
torského dozoru na uvedenou stav-
bu – spol. ov architekti, s.r.o., Badeni-
ho 29/6, Praha 6, I  24758094 za cenu 
10 250 tis. K  bez DPH. Cena díla vy-
plývající z nabídky v architektonic-
ké sout ži byla dle požadavk  komise 
dopln na o cenu za kompletní výkon 
autorského dozoru po dobu výstavby.
~ souhlasila se zám rem požádat 
o vznik pobo ky Základní um lec-
ké školy Jana Hanuše na Suchdole, 
aby bylo umožn no kvalitní um lecké 
vzd lání suchdolských d tí bez nut-
nosti dojížd ní. V rámci innosti bu-
doucího kulturn -komunitního cent-
ra má M  zájem o program akademie 
um ní po seniory. Rada pov ila sta-
rostu posláním o  ciální žádosti o po-
bo ku ZUŠ na Suchdole. 
~ vzala na v domí vyhodnocení pr -
zkumu spokojenosti klient  pe o-
vatelské služby a d kuje Horizontu 
za poskytování pe ovatelské služby 
ob an m M  Praha-Suchdol.
~ vzala na v domí, že SD nevy-
hov lo p ipomínkám m stské ás-
ti k technické studii vedení SOKP 518. 

Rada M  považuje za pot ebné pro-
jednat s RSD zejména nezbytnost na-
vrženého vybudování až 8 metr  vy-
soké bariéry (zásyp nadzemní ásti 
tunelu) mezi Výhledským nám s-
tí a Brandejsovým statkem, dále pak 
zejména oddálení plánovaných mi-
moúrov ových k ižovatek od obytné 
zástavby.
~ souhlasí s nákupem cisternové 
nástavby v kontejnerovém provedení 
o objemu 1500 litr  a z p edložených 
nabídek vybírá dodavatele - spole -
nost SIMED s.r.o., I O: 648 27 496, 
za cenu 234 600 K  bez DPH. 
~ souhlasila s objednáním spoluprá-
ce s AK Frank Bold v procesu zm -
ny územního plánu Z3000/09 – Nový 
Sedlec a v navazujícím procesu za-
mýšlené p ípravy výstavby nové obyt-
né tvrti v etn  ve ejné vybavenos-
ti (školy, h išt , parky…). Spolupráce 
zahrnuje formulování požadavk  kli-
enta, vyjednávání s dalšími m st-
skými ástmi, ve ejností, IPR, po i-
zovatelem zm ny územního plánu, 
vlastníky dot ených pozemk  a de-
velopery, v etn  ú asti v samotném 
procesu, který je s t mito zm nami 
a výstavbou spojen v rozsahu 25 ho-
din, pro 1. fázi p i hodinové sazb  saz-
bu 1 990 K  + DPH. 
~ souhlasila se sjednáním služby 
umíst ní a obsluhy kontejner  na po-
užitý textil u spole nosti Koutec-
ký s.r.o., I  63147084, formou ud lení 
souhlasu s umíst ním kontejner  na 3 
stanovištích (Suchdolská - u stanovi-
št  kontejner , Brandejsovo nám s-
tí, K Horom ic m) za následujících 
podmínek: zajišt ní svozu minimál-
n  3 x týdn , zajišt ní úklidu u kontej-
ner  po svozu, poskytnutí p ísp vku 
na provoz ZŠ ve výši 1 K  za kg vlože-
ného textilu, nájemného za umíst -
ní 1 kontejneru ve výši 6000 K  ro n , 
provozován 24hodinové linky pro hlá-
šení p ípadných problém . 
~ souhlasila s umíst ním odkláda-
cí schrány eské pošty na pozem-
ku parc. . 2318/1, k.ú. Suchdol, pod 
op rnou zdí v ul. Pod Rybní kem po-
blíž kontejner  na t íd ný odpad. 
~ souhlasila s objednáním prove-
dení „kolejí“ ze zatrav ovací dlažby 
v propojení spodní ul. V Údolí a hlav-
ní komunikace u pana Petra Kuk-
ly, I O: 13820729, za cenu 64 533 K  
bez DPH. 
~ souhlasila s p ípravou do-
kumentace pro rekonstruk-
ci hlavních elektroinstala ních 
rozvod  v bytových domech Ka-
mýcká .p. 940–943 a s p ípravou 

dokumentace rekonstrukce ko-
telny pro d m Stehlíkova .p. 928–
930. Rada ukládá vedoucímu OH-
SOM vybrat projektanta a zajistit 
zpracování p íslušné dokumenta-
ce pro výb r zhotovitele v termínu 
do 30. 11. 2019. 
~ vzala na v domí, že v rámci vý-
b ru dodavatele akce bylo oslove-
no 10  rem, výzva byla zve ejn -
na na pro  lu zadavatele, doru ena 
byla pouze 1 nabídka od spole -
nosti AMIKA FIRST, s.r.o. za cenu 
1 126 067 K  bez DPH. 
~ schválila p id lení ú elových 
neinvesti ních dotací v rámci gran-
tového programu M  pro rok 2019 
dle návrhu grantové komise a ulo-
žila Z. Krumpholcové p ipravit 
Smlouvy o poskytnutí ú elové nein-
vesti ní dotace pro p íjemce gran-
t : Centrum pé e o d ti a rodinu, 
z.s. ve výši 10 000 K ; MS Huber-
tus ve výši 7 500 K ; Sbor CASD – 
MK Rybi ka ve výši 98 000 K ; Cen-
trum Horizont ve výši 13 000 K ; 
Studentský spolek Pupen ve vý-
ši 5 000 K ; Michal Novotný ve vý-
ši 20 000 K ; EWTO R ve výši 
15 000 K ; TJ Sokol Suchdol ve vý-
ši 10 000 K  a SDH Praha-Such-
dol ve výši 40 000 K . Dále rada 
schválila neinvesti ní dotaci pro ZŠ 
M. Alše ve výši 68 250 K  na projekt 
Školní psycholog. 
~ schválila výp j ní smlouvu 
s eskou republikou – Hasi ským 
záchranným sborem hlavního m s-
ta Prahy na výp j ku hasi ské tech-
niky v celkové cen  481 949,77 K  
pro zásahy jednotky Sboru dobro-
volných hasi  M  Praha-Suchdol. 
~ na základ  doporu ení KÚRI sou-
hlasila s pokra ováním v projek ních 
pracích na p vodním sout žním ná-
vrhu haly o rozm rech h išt  36x18m 
z d vodu nenavyšování investi ních 
a provozních náklad , dodržení pod-
mínek arch. sout že, menšího ovliv-
n ní sousední nemovitosti na po-
zemku parc. . 1070/1, k.ú. Suchdol, 
prakti t jšího umíst ní sklad  po-
dél delší strany h išt , širšího ochozu 
na všech ty ech stranách haly. Ra-
da žádá projektanty stavby o p ípra-
vu podklad  pro umíst ní haly a jejího 
propojení se školou a budovou So-
kolovny, které budou zaslány Sokolu 
Suchdol k projednání. 

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitel-
stva a rady m stské ásti jsou k dispozi-

ci i na stránkách m stské ásti 
www.praha-suchdol.cz.
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Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz 

www.realitni-asistent.cz

Spolehlivý realitní maklé

 Manželský pár hledá na Suchdole nebo v okolí na pro-
nájem nebo zap j ení zahrádku na drobné p stování kv -
tin a trávení asu s t íletým dít tem. Tel.: 725 824 700, 
p. Bureš.
~ Darujeme zeminu vhodnou na terénní úpravy, 
cca 120 kubík . Praha 6 a p ilehlé okolí. Odvoz zajistíme. 
Janderová, tel. 732 410 447.

UZÁV RKA INZERCE 
DO DALŠÍHO ÍSLA 

JE  27. 7. 2019

Hledáme 
řidiče/čku 
skupiny C
pro odvoz kontejnerů 
po Praze 6 a okolí.

Velmi dobré platové ohodnocení, 
fl exibilní pracovní doba. 

Více info na tel: 777 027 200, e-mail: pakk@seznam.cz

ÁDKOVÁ INZERCE
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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 %

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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BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz   zahradybaobab
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777  12  12  21
 www.odpad-kontejnery.cz

  PRÁCE  MINIBAGREM
  ODVOZ  ODPAD
  ZEMINY    SEKÁNÍ
  VYKLÍZENÍ    BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

VÝuka 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.

| |
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