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UCHDOLSKÉ
ISTY

Suchdol má nové

webové stránky!

V

šem naɁvÒdomost seɁdává, že
jsme spustili nové webové
stránky naší mÒstské Èásti.
TémÒĭ rok naɁnich pracovali jak
profesionálové, tak suchdolští obÈané. Vytvoĭení nových webovek bylo
nutné zeɁdvou dŐvodŐ. Tím jedním byl
již zastaralý web M, který seɁstal
ponÒkud tÒžkopádným. Druhým dŐvodem bylo používání “šoupacích placi-

Èek”, tedy mobilních telefonŐ nebo
tabletŐ kɁprohlížení obsahu Internetu.
Snažili jsme seɁtedy vytvoĭit moderní,
aɁpĭitom pĭehledné prostĭedí, kde
rychle aɁlogicky najdete to, co hledáte.
Nový web nyní Èeká zkouška naostro,
aɁproto uvítáme vaše pĭipomínky.
AɁproÈ právÒ modrá? Inu, modrá je dobrá aɁhlavnÒ je to jedna zɁbarev znaku Suchdola, který navrhnul

pan Radovan Papež. Velmi nás bavilo vytváĭet atraktivnÒjší web. AɁznáte to, sɁjídlem roste chuĶ. AɁtak, když
už jsme byli vɁtom zatraktivČování,
proÈ tedy neoživit iɁSuchdolské listy?
AɁtak náš graťk Martin sedl aɁdal ListŐm nový svÒží kabát. Doufám, že budete iɁdíky tomu listovat následujícími
stránkami sɁchutí aɁzaujetím.Ɂ

~

PAVLA BRADÁOVÁ

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol

ˇ
VÁS ZVE NA TRADICNÍ

PIKNIK
ZA ŠKOLOU
˘
vE STREDU

26. 6.
2019

od 16.30 do 22.00

:PROGRAM:

ˇ
ˇ ˚
budoucích prvnáku
• Privítání
• Vystoupení školního sboru MIKEŠ
˚ˇ
ˇ
a ucitelského
sboru RUZOVÉ
BRÝLE
• Výstava prací žáku˚ 1. a 2. stupneˇ
s devátáky
ˇ
´
• Rozloucení
• Diskotéka
ˇ
• Odpoledne plné her a dalších prekvapení

ˇASÍ
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POC

3x LETNÍ KINOzahradÒ
itní
na komun
dÒle 8. 9.
átek 30. 8. a ne
nedÒle 25. 8.,

p

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

Hlasovat muzete elektronicky na webu
aɁfacebooku mÒstské Èásti, osobnÒ v knihovnÒ Èi
na radnici v sekretariátu starosty.

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

~ režie: Jan Švankmajer)
SɁGENTLEMANEM (komedie/
~ LÉTO
romantika R, 2018, 98 min., režie: Jiĭí Adamec)
~ MAMMA MIA 2 (muzikál USA, 2018, 114 min.)
EM MUŽI TOUŽÍ (komedie R, 2018,
~ PO
95Ɂmin., režie: Rudolf Havlík)
KDO T) MILOVAL (komedie/krimi R,
~ TEN,
2018, 90Ɂmin., režie: Jan Pachl)
(komedie/drama R/SR, 2019,
~ TERORISTKA
95Ɂmin., režie: Radek Bajgar)
HMYZ (komedie/drama R/SR, 2018, 98 min.,

V pĭípadÒ nepĭíznivého poÈasí mŐže být promítání zrušeno.
Vstupné 100ɁKÈ.‘Sledujte www.praha-suchdol.cz
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Porážím strach
aٶjedu!

obsah

Ráda obÈas vyboÈím zeɁzajetých stereotypŐ, aɁproto seɁsɁvámi vɁnadcházejícím
létÒ místo nÒjaké pÒkné proslunÒné historky podÒlím oɁjednu zimní, mrazivou.
Nutno však podotknout, že je pravdivá
proɁvšechna roÈní období.
1200 metrŐ. Víc jak kilometr nadɁmoĭem! StrašnÒ vysoko… Stojím naɁvrcholku kopce aɁdoɁzad seɁmi opírá ostrý ledový vítr. 18Ɂlet. Tak dlouho jsem už nestála
naɁlyžích. Srdce mi buší. Zavĭu oÈi aɁzhluboka dýchám.
„Mamí, dÒlej, jedééém,“ zabodne mi
MatÒj doɁzad hŐlku aɁjá seɁĭítím zɁkopce rychlostí laviny vstĭíc zaruÈené smrti.
PoɁdeseti vteĭinách otevírám oÈi. Týýý jo,
jedu strašnÒ rychle, ĭíkám si ohromenÒ.
Kolem mÒ prosviští lyžaĭ. Jede fakt dobĭe
aɁdvakrát rychleji než já. DÒlá profesionální oblouÈky aɁjsou mu asi tak tĭi roky. Moje
sebevÒdomí padá kamsi pod rolbu. VɁnávalu soutÒživosti seɁpĭikrÈím (úplnÒ stejnÒ
jako Ester Ledecká!) aɁberu kopec šusem.
Šílenou rychlostí seɁpĭiĭítím keɁstanici vleku aɁzastavím seɁaž nárazem oɁturniket.
„AĶ nám to tu nerozŦákáte, mladá pani,“ zaĭve vlekaĭ vlídnÒ aɁvrazí mi pod zadek pomu. Druhé kolo. DÒj seɁvŐle Boží.
„Mamííí, seš dobrá,“ kĭiÈí naɁmÒ MatÒj
shora kopce. „Já vÒdÒl, že seɁnezabūeš!“
TeÎ chápu, že je opravdu dŐležité myslet pozitivnÒ. Zatínám pÒsti kolem hŐlek
aɁchystám seɁpodruhé sjet ten Îábelský
kopec. Pro dÒti všechno!
ObÈas je fajn pĭekroÈit svŐj stín
aɁoprostit seɁodɁpĭedsudkŐ. UvidÒt svÒt
oÈima tÒch druhých. Chopit seɁvýzvy.
Porážím strach aɁjedu…
Pĭeji vám všem krásnou letní jízdu.

Noví obÈánci s jarním probuzením

PAVLA BRADÁOVÁ

Rozhovor s Dagmar Járovou

4

5
6

Vybrali jste trumfy pro Suchdol

Poznej svého zastupitele:
Gabriela LnÒniÈková a Robert Marek
Telegraťcky

7

8

Jak to vidí právník:
Naše babiÈka to taky podepsala!
Názory zastupitelŐ

9

10–11

Z historie:
Ochotnické divadlo
vznikalo i na Budovci

12–13
14

Suchdolští malíĭi v AlšovÒ kabinetu
Odstartovali jsme jaro bÒhem
Staráme se o životní prostĭedí

15
16–17

Ze suchdolských škol:
LyŦe – oznámí to rychle 18
Velký den pro všechny pĭedškoláky
Sportovní den již podeváté 19
I letos jsme pĭivítali jaro 19
Jak jsme ĭádili na snÒhu 20
MultifunkÈní hala
s venkovním sportovištÒm u ZŠ

21

DŐm dÒtí a mládeže Suchdole roste
Jarní vítr v RybiÈce

18

21

22

Suchdol potĭebuje hasiÈe do týmu!

23

Restaurant Day
aneb Jak jsme se mezinárodnÒ pĭecpali
arodÒjnice Živelína dorazila o Suchdola
Z jednání rady a zastupitelstva
SUCHDOLSKÉ LISTY

– obÈasník pro obÈany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává mÒstská Èást Praha-Suchdol, I: 00231231, 4 – 6 vydání roÈnÒ. Redaktorka: Pavla BradáÈová. RedakÈní rada: Èlenové zastupitelstva M Praha-Suchdol. PĭíspÒvky a inzerci je možno podávat na adrese: M Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol,
www.praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824.e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, Graťcká úprava: M. Šejnost. PĭíspÒvky procházejí standardní redakÈní úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoĭi. Názory zde uveĭejnÒné nemusejí vždy vyjadĭovat postoj redakce. MK R E 11135. Toto Èíslo vyšlo 21. 6. 2019. Náklad: 3400 výtiskŐ.

24
25

26–27
UZÁV3RKA
DALŠÍHO
#ÍSLA JE
27. 7. 2019.

3

2/2019

SUCHDOLSKÉ LISTY

ZٶRADNICE

Noví obƩánci

s jarním probuzením

S

pĭíchodem jara oÈekáváme probuzení
pĭírody, vše seɁzaÈíná
zelenat aɁnaɁsvÒt
pĭicházejí nová mláÎátka.
Nejinak je to uɁnás lidí, také
naɁjaĭe vídáme více koÈárkŐ
aɁradostných rodiÈŐ. VɁsobotu 6. dubna 2019 vedení
mÒstské Èásti PrahaSuchdol slavnostnÒ pĭivítalo 16 nových obÈánkŐ – osm
krásných holÈiÈek aɁosm
roztomilých chlapeÈkŐ.
VɁnáruÈí svých rodiÈŐ
aɁvɁdoprovodu sourozencŐ
nebo dalších ÈlenŐ rodiny si
užili svŐj spoleÈenský zážitek. Zvesela je pĭivítali oɁnÒco starší pĭedškoláci zɁoddÒlení SoviÈek Mateĭské
školy KɁRoztokŐm, kteĭí nám zazpívali aɁzarecitovali krásné básniÈky. Pĭejeme novým suchdolským holÈiÈkám aɁchlapeÈkŐm mnoho zdraví
aɁradosti sɁjejich nejbližšími.Ɂ

~

[red]
foto: Tomáš Moudrý

MÒstská Èást Praha-Suchdol, Suchdolské nám.Ɂ734/3, Praha-Suchdol,
hledá zamÒstnance doɁOdboru hospodáĭské správy aɁobecního majetku naɁpozici

„REFERENT – REFERENTKA
POKLADNY AٶEVIDENCE MAJETKU“.
Nástup dle dohody, nejpozdÒji 16. 9. 2019. Bližší informace uɁIng.ɁKrulíkové, tel.Ɂ220Ɂ920Ɂ281 nebo 222Ɂ361Ɂ417,
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz nebo naɁwebu M Praha-Suchdol.
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Nikdo to nechtƸl dƸlat,

tak jsem to vzala
Rozhovor sɁDagmar Járovou, suchdolskou pamÒtnicí,
která nás stále pĭekvapuje
ZaɁchvíli oslavíte již 90. narozeniny.
Žūete celý svŐj život naɁSuchdole?
Jsem zɁdÒlnické rodiny. Krátce
poɁmém narození jsme seɁsɁrodiÈi
pĭestÒhovali doɁdomku vɁRoztocké ulici. SɁrodiÈi aɁmým mužem jsme
si vɁroce 1961 koupili domek vɁNovosuchdolské ulici, kde žūi dodnes.

byla zvolená místní radou aɁzastupitelstvem tajemnicí Místního národního
výboru, kde jsem zŐstala celých 22Ɂlet
až doɁsvého starobníjo dŐchodu. Jako
pĭedsedkynÒ Sboru pro obÈanské záležitosti jsem spolupracovala sɁmístními spolky TJ Sokol, hasiÈi, BaráÈníky, školami aɁinstitucemi.

Kam jste chodila doɁškoly? Tehdejší studium bylo zĭejmÒ hodnÒ ovlivnÒné válkou.
NavštÒvovala jsem Obecní školu vɁSuchdole aɁMÒšĶanskou školu
vɁRoztokách aɁLysolajích. Pak jsem
chodila doɁRodinné školy naɁVinohradech, kterou ale NÒmci vɁroce 1944
zrušili. Byla jsem tedy totálnÒ nasazená naɁpráci vɁobchodÒ VeɁSmeÈkách. To mi bylo 15Ɂlet. Celou revoluci vɁroce 1945 jsem prakticky prožila
veɁsklepích naɁVáclavském námÒstí.
Pak jsem odešla doɁPražských papíren, kde jsem byla 19Ɂlet doɁroku 1964.

PŐsobila jste tedy velmi dlouhou
dobu naɁsuchdolské radnici. Byly nÒjaké okamžiky, které vás tĭeba
pĭekvapily?
VɁroce 1971 zemĭel tehdejší starosta
aɁnež seɁnašel nový vɁroce 1974, byla
jsem naɁvýboru sama. Sice tam chodil místostarosta, ale ten seɁmÒ obÈas veÈer pĭišel zeptat, co je nového
aɁĭešili jsme záležitosti chodu obce.
Tak jsem to mÒla naɁstarosti, než byl
vɁroce 1974 zaɁstarostu zvolen generál OdstrÈil.

Vy jste byla odɁté doby pomÒrnÒ Èinorodá vɁobÈanských záležitostech.
Jak jste seɁkɁtomu dostala?
VɁroce 1960 jsem seɁstala poslankyní Okresního národního výboru aɁÈlenkou Klubu žen, což byl pozdÒji eský svaz žen vɁSuchdole. Organizovali
jsme spoustu brigád aɁbazárkŐ pro
dÒti vɁzahrádkáĭské kolonii naɁSuchdole. Také jsme spolupracovali sɁerveným kĭížem aɁTJ Sokol. DÒlali jsme
spoustu akcí pro dÒti. Byli jsme zkrátka mladí aɁplní elánu. VɁroce 1964 jsem

ÍM M) PvEKVAPILA?
Fenomenální pamÒtí aɁobÒtavou
vŐlí seɁnezištnÒ rozdat pro ostatní.
KeɁsvému 50. jubileu byla pozvaná
naɁHrad, kde odɁprezidenta Gustava Husáka obdržela Státní vyznamenání zaɁobÒtavou práci. vadu
pamÒtních medailí získala odɁSvazu žen, Sboru dobrovolných hasiÈŐ
aɁSboru pro obÈanské záležitosti.

Takže jste vpodstatÒ stála vɁÈele
Suchdola?
Ano, tĭi roky jsem to tu vedla, než
seɁnašel nový starosta. Nikdo to nechtÒl vzít.
AɁstejnÒ náhodou jste seɁdostala iɁkɁvedení KLASu? (Klub aktivního
stáĭí naɁSuchdole)
VlastnÒ ano. VɁroce 2008 jsem seɁpĭišla
podívat doɁKlubu aktivního stáĭí vɁdobÒ, kdy zemĭela paní Chyšková aɁnikdo
to tam nechtÒl pĭevzít. Tak seɁnaɁmÒ
obrátili aɁĭekli: „Dášo, ty bys to tam
mohla dÒlat.“ Já povídám: „No tak jsem
vɁtom dŐchodÒ, mohla bych to zkusit.“
AɁdodnes tam každých 14 dní pĭipravuji program, napĭ. pĭednášky aɁbesedy
seɁzajímavými hosty, zpÒváky, setkání
sɁharmonikáĭi aɁherci, promítání, zpívání nebo dvakrát doɁroka výlety seniorŐ.
Paní Járová, vy jste studnice informací. DÒkuji velice zaɁtak zajímavý
rozhovor!
Já taky dÒkuji, aɁpojÎte, ještÒ vám
ukážu ta vyznamenání….

~

PAVLA BRADÁOVÁ

DAGMAR JÁROVÁ je vɁsouÈasné dobÒ aktivní místopĭedsedkyní Svazu žen
naɁSuchdole, pĭedsedkyní Obvodní organizace
Svazu žen aɁaktivní Èlenkou
Krajské rady žen. VeɁsvých
90Ɂletech stále pĭipravuje každých 14 dní program
proɁÈlenky KLASU. Je nejstarší Èlenkou Sboru dobrovolných hasiÈŐ naɁSuchdole, kde
je odɁroku 1972. Ráda vzpomíná naɁplno obchŐdkŐ aɁhospŐdek, kterých bylo naɁStarém
Suchdole mnoho. VɁsouÈasnosti je ráda zaɁkvalitní služby Centra Horizont. Svou neuvÒĭitelnou pamÒĶ trénuje
uɁkĭížovek aɁnejvíce spokojená je mezi dÒtmi svého milého
pĭíbuzenstva.
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Vybrali jste TRUMFY

PRO SUCHDOL
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:
název

pĭedpokládané
náklady
(tisíc KÈ)
90
55
55

poÈet
hlasŐ

poĭadí

Èíslo

1.
2.
3.

2
10
1

PRO SUCHDOLSKÁ SRDCE
PING-PONG PRO MLÁDEŽ
SUCHDOLSKÁ CYKLOPUMPA

4.

13

ELEGANTNÍ KONTEJNERY

120

127

5.

4

120

110

6.

11

120

108

7.
8.
9.

6
5
14

45
70
36

101
99
88

10.

9

30

72

11.

3

100

66

12.

7

140

52

13.
14.

12
8

VÁNONÍ SUCHDOL
PvÍSTvEŠEK PRO ZASTÁVKU
KɁHOROM)vICM
HOUPACÍ HNÍZDO KɁDRSNICI
SUCHDOLSKÁ MOŠTÁRNA
BUDKY PRO KNÍŽKY IɁDUDKY
ODPOINKOVÁ ZÓNA
MIKOLÁŠE ALŠE
TRVALKOVÉ ZÁHONY
PROɁKRÁSN)JŠÍ ULICE
INTERAKTIVNÍ NAUNÉ TABULE
SɁFLÓROU AɁFAUNOU
VYLEPŠENÍ HvIŠT) VɁÚDOLÍ
KOMUNITNÍ ZAHRADNIENÍ

100
40

48
25

166
164
133

È. 10 – Ping-pong pro mládež

È. 1 – Suchdolská cyklopumpa

~
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V

Ɂrámci letošního participativního rozpoÈtu bylo pĭūato
celkem 16ɁnávrhŐ. Rada rozhodla oɁvyĭazení projektu
„LaviÈky“, protože navržené laviÈky
seɁsvým vzhledem nehodí doɁmÒstské zástavby, neodpovídají mobiliáĭi
již umístÒnému vɁM aɁumístÒní Èásti
laviÈek je navrženo mimo pozemky
M, aɁprojektu „ZpevnÒní cesty pro
È. 13 – Elegantní kontejnery
pÒší“, protože M již zahájila pĭípra- È. 2 – Pro suchdolská srdce
vu úpravy pÒších komunikací
naɁBrandejsovÒ námÒstí. DoɁveĭejného hlasování, které probÒhlo
130 osob, 321 osob hlasovalo již vɁmiveɁdnech 24. dubna až 13.ɁkvÒtna
nulosti, 22 osob informaci neuvedlo.
2019, bylo zaĭazeno 14ɁnávrhŐ.
ZɁhlediska bydlištÒ hlasovalo 54ɁobyHlasování seɁzúÈastnilo 473 obvatel Starého Suchdola, 131 ɁNovéÈanŐ M (8,88 % oprávnÒných), zɁtoho Suchdola, 141 obyvatel zɁBudovce,
ho 315 žen aɁ154 mužŐ; 4 hlasující in35 zɁHorního Sedlce aɁ104ɁzɁVýhled,
formaci neuvedli. ZɁhlediska vÒku
8 osob nevyznaÈilo své bydlištÒ.
hlasovalo 12 osob veɁvÒku 15–20Ɂlet,
NaɁvÒtšinÒ zɁ473 platných hlasovacích
143 osob veɁvÒku 21–40Ɂlet, 187 osob
lístkŐ byly oznaÈeny 3Ɂnávrhy (433),
veɁvÒku 41–60Ɂlet, 127 osob veɁvÒ22 hlasujících oznaÈilo návrhy dva
ku nad 60Ɂlet; uɁ4 osob nebyl vÒk uve- aɁ18 jich oznaÈilo jen jeden návrh.Ɂ
È. 4 – VánoÈní Suchdol
[red]
den. Poprvé seɁhlasování úÈastnilo
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POZNEJ SVÉHO ZASTUPITELE

Otázky pro pȴedstavitele

v Ʃele Suchdola

Milí Suchdoláci, pĭišli jste kɁvolbám aɁzvolili si nové iɁstaronové tváĭe doɁÈela
místní radnice. Kdo jsou ti, kteĭí bojují zaɁSuchdol takový, jaký jej chceme
mít? Již podruhé seɁvám prostĭednictvím tĭí otázek pĭedstaví ti, jimž jste dali
dŐvÒru kɁvedení naší mÒstské Èásti. Tentokrát bude naɁtĭi otázky odpovídat
nová radní Gabriela LnƸniƩková aɁnový zastupitel Robert Marek, oba
zaɁSdružení obÈanŐ Suchdola (SOS).
právÒ proto, abych seɁpokusil odvrátit negativní dopady dopravy naɁzdraví
mých dÒtí aɁobyvatel Suchdola.

Gabriela LnÒniÈková

1. Co vás vedlo keɁvstupu doɁpolitiky?
GABRIELA: OɁpolitiku seɁzajímám
dlouhodobÒ, zejména oɁtémata
ochrany životního prostĭedí aɁudržitelný rozvoj. OdɁdoby, kdy jsem poznala mého manžela, který je rodilý
Suchdolák, jsem sledovala stateÈný
boj suchdolských obÈanŐ proti mocenskému aparátu aɁnaɁnÒj napojených lobbistŐ. Realizace dálniÈního okruhu skrz Prahu aɁparalelní
dráhy by mÒla fatální dopady nejen
naɁSuchdol, ale iɁdalší dotÈené mÒstské Èásti aɁveɁsvém dŐsledku naɁcelou Prahu. Rozhodla jsem se, že už
nebudu nadále jen pĭihlížet, ale aktivnÒ seɁzapojím.
ROBERT: Vždycky mi záleželo naɁprostĭedí, kde žūu. NaɁSuchdole jsem
odɁroku 2014 aɁodɁté doby mÒ zajímá
všechno, co seɁzde dÒje. JeštÒ než
jsem seɁrozhodl kandidovat zaɁSOS,
snažil jsem seɁaktivnÒ zapojit doɁsuchdolského dÒní. Jakmile jsem seɁdozvÒdÒl oɁtom, že seɁzde plánuje okruh
napĭíÈ Suchdolem aɁparalelní letadlová dráha, nechtÒl jsem tomu jen
tak pĭihlížet. DoɁpolitiky jsem vstoupil

2. Jaké máte ambice aɁcíle naɁpolitické suchdolské scénÒ?
GABRIELA: Mou prioritou je udržitelná doprava aɁzdravé životní prostĭedí
naɁSuchdole. VeɁspolupráci sɁodborníky aɁzástupci nÒkolika mÒstských
Èástí usiluji oɁnalezení optimálního
ĭešení Pražského okruhu. Prostĭednictvím Platformy „Rozumná doprava“ poskytujeme obÈanŐm, ale iɁpolitikŐm odborné podklady aɁaktuální
informace sɁcílem zlepšit informovanost aɁzískat širokou podporu pro
nezávislé posouzení variant. KromÒ
toho pracuji naɁprojektu naɁpodporu veĭejné hromadné dopravy nejen
vɁrámci Suchdola (P+R Výhledy), ale
iɁzɁokolních obcí.
ROBERT: Rád bych, abychom spoleÈnÒ zaÈali naslouchat mladší generaci.
Abychom seɁzamysleli nad jejich názory aɁpĭáními, která vyplývají zɁjejich
každodenního života naɁSuchdole. Co
jim tu chybí? Co je omezuje? VɁÈem jim
mŐžeme vyjít vstĭíc? UrÈitÒ tady nechceme mladším generacím doɁbudoucna zanechat nežádoucí dopravní
stavby znásilČující krásnou suchdolskou pĭírodu, aɁomezující tak jejich rodinný život. SeɁzmÒnami bychom mÒli zaÈít již vɁrámci školního systému,
kde seɁprávÒ naši následovníci uÈí, jak
ohleduplnÒ aɁefektivnÒ vést svŐj život.
3. Máte nÒjaký osobní vzkaz
proɁSuchdoláky?
GABRIELA: Naše životní prostĭedí má nevyÈíslitelnou hodnotu. Jeho
poškození nelze nahradit ťnanÈními ani materiálními kompenzacemi.

Robert Marek

NevÒĭme prosím výrokŐm, že pĭi výstavbÒ aɁprovozu okruhu „bude zajištÒna maximální ochrana obÈanŐ“
nebo že „vše bude vɁpoĭádku“. Zkušenosti zɁpodobných projektŐ ukazují pravý opak!! Stále je však šance, že
dálniÈní okruh pĭes Suchdol nebude
realizován. AɁsɁohledem naɁposlední události kolem klimatické zmÒny
tato neekologická stavba seɁjeví jako naprosto nežádoucí… Je to bÒh
naɁdlouhou traĶ sɁnejistým výsledkem, ale pevnÒ vÒĭím, že má smysl.
ROBERT: Rád bych Suchdoláky poprosil, aby nebyli lhostejní kɁtomu, co
seɁdÒje vɁjejich okolí. Aby iɁnadále využívali svého práva chodit kɁvolbám
aɁtaké možnosti úÈastnit seɁveĭejných jednání zastupitelstva, kde mohou vyjádĭit svŐj názor. Rád bych, aby
naši spoluobÈané co nejvíce komunikovali sɁradnicí aɁona komunikovala sɁnimi oɁproblémech, které je trápí. VɁneposlední ĭadÒ mohou využít
iɁnový web naší mÒstské Èásti nebo
Facebook, kde naleznou ty nejaktuálnÒjší informace.Ɂ

~
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UɁ„sbÒrného dvorku“ naɁSuchdolské seɁpodaĭilo posunutím plotu vytvoĭit záliv pro kontejnery naɁtĭídÒný odpad. NaɁchodníku momentálnÒ
zŐstaly kontejnery naɁtextil. NaɁpodzim, poɁúpravÒ smlouvy sɁnájemcem
pĭilehlé zahrádky, by iɁpro tyto kontejnery mÒl vzniknout záliv aɁulice
Suchdolská uɁdvoreÈku tak bude lépe prŐchozí.
VeɁ„sbÒrném dvorku“ bÒhem provozní doby, která byla letos rozšíĭena vɁúterý aɁÈtvrtek již odɁ14Ɂhodin,
lze odevzdat použitý kuchyČský olej
(vɁuzavĭených nádobách, napĭ. PET
lahev), vÒtší elektrospotĭebiÈe, suĶ
aɁobjemný odpad aɁtaké bioodpad.
Stĭeda 6. bĭezna veÈer probíhala
naɁradnici veɁznamení stromŐ vɁul.
KɁHoromÒĭicŐm, zeɁsetkání odešli vɁpodstatÒ všichni spokojeni. AÈ
vɁdebatÒ zaznívaly nejrŐznÒjší názory, díky informacím pĭítomných odborníkŐ - Ing.ɁVladimíra JaneÈka
aɁIng.ɁMgr.ɁEvy Jeníkové - seɁnakonec dospÒlo keɁkompromisu: stávající stromoĭadí by mÒlo být obnovováno postupnÒ, novÒ by kromÒ
lip mÒl být vysazen iɁjavor babyka.
Vzniklo by tak stromoĭadí sɁvyššími
aɁstĭednÒ vysokými stromy, které
by vɁhorkém létÒ pomáhaly „klimatizovat“ své okolí. NaɁzákladÒ doporuÈení Ing.ɁJaneÈka by první výsadba mÒla probÒhnout naɁpodzim
letošního roku. UɁstávajících lip bude vɁ1. polovinÒ jejich vegetaÈního
období proveden proĭez. Díky všem,
kdo seɁbesedy zúÈastnili aɁaktivnÒ
seɁzapojili doɁdebaty, která navázala
naɁsetkání zɁloČského záĭí.
VɁpondÒlí 18. bĭezna probÒhlo již
Ètvrtým rokem Vítání nových obÈanŐ. Jedná seɁoɁpĭivítání tÒch, kteĭí
seɁnaɁSuchdol novÒ pĭistÒhovali nebo si poɁdelší dobÒ, kdy naɁSuchdole
bydleli, zaĭídili trvalé bydlištÒ. Jedním zɁkritérií pro stanovení výše pĭíspÒvku pro mÒstskou Èást odɁhlavního mÒsta je poÈet obyvatel.
MÒstská Èást tak má zájem naɁtom,
aby ti, kdo zde bydlí, mÒli naɁSuchdole iɁtrvalé bydlištÒ. Jen obyvatelé
Suchdola mohou napĭ. podávat návrhy vɁrámci participativního rozpoÈtu aɁoɁnávrzích také hlasovat.
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VeɁstĭedu 10. dubna sezvalo vedení
radnice obyvatele Výhled, aby seɁvyjádĭili kɁpĭípravÒ projektu rekonstrukce komunikací naɁVýhledech.
Jak už to bývá, názory byly rŐzné.
NÒkdo preferuje vytvoĭení co nejvÒtšího poÈtu parkovacích míst, jiný
prosazuje zaɁkaždou cenu chodník
naɁobou stranách ulice. Také výsadba stromŐ vɁulicích je nÒkým vítaná,
pro jiného je to pĭítÒž aɁménÒ parkovacích míst. AÈ seɁnázory rŐzní, vedení radnice si velmi váží všech, kdo
pĭišli aɁvyjádĭili svŐj názor.
VɁúterý 7. kvÒtna pĭišli veÈer naɁradnici pĭedevším majitelé nemovitostí zeɁStarého Suchdola, kterým byl
pĭedstaven koncept uspoĭádání komunikací, jež by mÒly obsloužit budoucí zástavbu, která by mÒla vzniknout naɁstávajících zahradách. Další
informace kɁpĭipravované územní studii Starý Suchdol jsou naɁwebu
mÒstské Èásti vɁsekci územní plán.
KɁnavrženému konceptu bylo možné
doɁ31. kvÒtna podávat pĭipomínky.
Oblíbili jste si letní kino naɁkomunitní
zahradÒ? Zapište si doɁdiáĭe následující termíny: nedÒle 25. srpna, pátek 30. srpna aɁnedÒle 8. záĭí. VɁlétÒ
si tradiÈnÒ budete moci vɁhlasování
vybrat ťlmy, které seɁbudou promítat. Sledujte webové stránky aɁfacebook mÒstské Èásti.
BÒhem letních prázdnin bude probíhat obnova fasády pŐvodní budovy ZŠ M. Alše, která zahrnuje výmÒnu
Èásti oken, nové nátÒry, opravu omítek, obnovu spárování cihel, doplnÒní
hydroizolací aɁcelkovou opravu schodištÒ vɁprŐÈelí, hlavního aɁboÈního
vstupu doɁbudovy. SouÈasnÒ budou
probíhat opravy aɁzastĭešení balkonu aɁdalší úpravy vɁmateĭské škole KɁRoztokŐm, které zlepší podmínky pro dÒti iɁuÈitele. Stavební práce
naɁobou školách bude provádÒt spoleÈnost Amika First, s.r.o.
NaɁBudovci probíhá odɁbĭezna
doɁkvÒtna rekonstrukce povrchŐ
veɁzbývající Èásti ulice Lysolajské.
Bude tak dokonÈena vloni zahájená rekonstrukce povrchŐ vɁulicích
Májová, Výjezdní aɁLysolajská, kte-

rá navázala naɁpĭedcházející výstavbu splaškové kanalizace, plynovodŐ
aɁobnovy rozvodŐ vody.
VɁletních mÒsících by mÒla být podle
informací zɁinvestiÈního odboru magistrátu HMP zahájena rekonstrukce
stok splaškové kanalizace naɁVýhledech. Stavba bude probíhat postupnÒ vɁulicích Hašlerova, Majerové,
Pĭeletové, Návazné, KɁTransformátoru aɁvɁÈásti ulic Rohová, Vysokoškolská aɁvɁÈásti Výhledského námÒstí.
Investorem stavby je HLMP aɁstavbu
bude provádÒt spoleÈnost [VV1] Alstap. a.s.. Stavbu bude komplikovat
to, že bude provádÒna „zaɁprovozu“,
tzn. že splašky seɁbudou muset pĭeÈerpávat, pĭedpokládaný termín dokonÈení stavby je naɁjaĭe 2020.
Dále bude NaɁBudovci aɁvɁHorním
Sedlci pokraÈovat obnova vodovodních ĭadŐ investorem je Pražská vodohospodáĭská spoleÈnost (PVS)
aɁdodavatelem je spoleÈnost Subterra. Obnova vodovodŐ bude postupnÒ probíhat až doɁlistopadu
2020 vɁulicích: Brandejsovo námÒstí, BudyČská, Gagarinova, Internacionální, KɁMírám, Kamýcká (Èást),
Májová (Èást), NaɁMírách (Èást),
Osvobození, Stehlíkova, Suchdolská
(Èást), Suchdolské námÒstí, UɁHotelu, ZaɁHĭištÒm (NaɁVrchmezí), NaɁRybáĭce (Èást), UɁNového Suchdola
(Èást), UɁVišČovky aɁZaɁHájem.
NaɁNovém Suchdole by mÒla odɁzáĭí
probíhat výmÒna vodovodních ĭadŐ
vɁulicích KɁRoztokŐm (Èást), Armádní (Èást), KeltŐ (Èást) aɁRýznerova
(Èást). UkonÈení stavby je plánováno naɁjaro 2020.
VɁHorním Sedlci vɁulicích NaɁRybáĭce (Èást), UɁVišČovky, UɁNového
Suchdola (Èást), ZaɁHájem, Suchdolská (Èást odɁKamýcké poɁBudyČskou) bude probíhat výstavba dešĶové kanalizace. Zahájení stavby
je plánováno naɁzáĭí 2019, investorem je PVS aɁvɁulicích Suchdolská aɁNaɁRybáĭce budovány vɁrámci stavby vybudovány podzemní
retenÈní prostory. PoɁdokonÈení stavby naɁpodzim 2020 tak dojde
kɁoddÒlení splaškové aɁdešĶové kanalizace vɁtomto území.
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Naše babiƩka to taky

podepsala!

aneb Nenechme se ošálit
výhodnou nabídkou
VɁloČském roce jsme vám radili vɁrámci projektu „Žūeme zde spolu – naše
bezpeÈí“. Poradenství pro nelehké životní situace bylo pĭednostnÒ urÈeno
proɁskupiny obÈanŐ, kteĭí mohou být více ohroženi negativními praktikami,
aɁtoɁnejen vɁoblasti spotĭebitelské.

J

ednou zɁtakovýchto nekalých,
aɁtím iɁprotiprávních praktik,
jsou nábory zákazníkŐ naɁpĭestoupení kɁnovému dodavateli
energií. Myslím, že jsme seɁjiž témeĭ
všichni setkali sɁtakzvanými podomními prodejci vɁsaku aɁsɁnaleštÒnou
aktovkou.
Konkrétní pĭípad zɁnašich konzultací zaÈal asi pĭed tĭemi lety, kdy paní
navštívil podomní prodejce energetické spoleÈnosti sɁnabídkou pĭechodu kɁnovému dodavateli energie.
ZaɁpodpis nové smlouvy jí pĭedal jako dárek Ètyĭi LED žárovky. SkuteÈný
dar to však nebyl, neboĶ iɁnaɁžárovky
byla uzavĭena kupní smlouva vɁhodnotÒ 1,– KÈ, ale sɁujištÒním, že jde jen
oɁformalitu, aɁtuto Èástku energetická spoleÈnost nežádá zaplatit.
Tu paní navštívila její rodina aɁprovÒĭila si, že nový dodavatel bude
úÈtovat nikoli výhodnou cenu, ale cenu vyšší než souÈasný dodavatel.
VɁrámci rodiny seɁshodli naɁtom, že
paní odɁsmlouvy rychle aɁregulérnÒ
odstoupí. Stalo seɁtak dokonce ještÒ

dĭív, než nová spoleÈnost zaÈala dodávat elektĭinu.
Tím však další problémy zaÈaly.
Paní byla ihned vyzvána kɁzaplacení vysoké Èástky pĭes 2Ɂ000ɁKÈ zaɁoťciální neukonÈení druhé smlouvy
naɁ„darované“ žárovky jako ceny žárovek, navíc kɁtomu pĭibyly ještÒ další
vysoké smluvní pokuty. Výzva naɁtuto Èástku byla doplnÒna dosti tvrdÒ
formulovanou hrozbou rychlého zahájeníɁsoudního vymáhání aɁnásledné exekuce. Všechna korespondence
pĭišla už odɁvymáhací agentury, aɁta
zcela neoprávnÒnÒ vɁdopisech uvádÒla hrozivÒ vypadající náklady, které
má adresát zaplatit.
Podle zákona lze odɁsmlouvy, která
byla uzavĭena mimo provozovnu dodavatele nebo prodávajícího, odstoupit
bez uvedení dŐvodu doɁ14ɁdnŐ, nebo
vɁtomto pĭípadÒ doɁ15 dnŐ odɁzahájení
dodávek energií. Bohužel veɁsmlouvÒ
oɁ„koupi žárovek zaɁjednu korunu“ byly nastaveny velmi vysoké sankce pro
pĭípad ukonÈení smlouvy naɁdodávku
energií. Takovéto sankce jsou vɁnepo-

mÒru jak kɁpĭedmÒtu smlouvy, tak zejména vɁrozporu sɁprávem.
Takto dotÈeným spotĭebitelŐm je
možné poradit, že cenu vyžadovanou
zaɁžárovky nemají vɁžádném pĭípadÒ platit, ale musí žárovky vrátit nepoužité aɁnepoškozené. Nelze-li to již
uÈinit, je spotĭebitel povinen uhradit
zaɁnÒ cenu obvyklou, což samozĭejmÒ není 500ɁKÈ zaɁjednu žárovku. Lze
jen doporuÈit doɁtakto zahájeného
sporu zapojit Energetický regulaÈní
úĭad aɁzejména eskou obchodní inspekci sɁžádostí oɁmimosoudní ĭešení
spotĭebitelského sporu.
Takových pĭípadŐ oklamání spotĭebitele je mnoho. Opatrní musíme být iɁnapĭíklad iɁpĭi uzavĭení životního pojištÒní, oɁto víc, je-li
pĭedkládán podomními prodejci. Je proto zcela nezbytné
být pĭi podpisu jakéhokoli dokumentu velmi opatrní
aɁpozorní.Ɂ

~

JUDR.ɁZLATA KOHOUTOVÁ

JEDINENÁ PvÍLEŽITOST PRO SUCHDOLSKÉ SENIORY (55+)
MÒstská Èást navazuje spolupráci se Základní umÒleckou školou Jana Hanuše. Jako první z toho bude moci proťtovat 20 suchdolských seniorŐ, kteĭí se mohou od ĭíjna 2019 zapojit do programu Akademie umÒní pro seniory.
V rámci akademie se budou moci uÈit hrát na hudební nástroj (klavír, dechové Èi strunné nástroje). Individuální výuka v rozsahu
uÈební hodiny (45 minut) 1 x za 14 dní bude probíhat na Suchdole. Výuka je zdarma, akademie je hrazena z prostĭedkŐ HLMP.
Do akademie budou moci být zapsání osoby, které k ĭíjnu 2019 dosáhnou vÒku 55 let a mají trvalý pobyt v M Praha-Suchdol.
Pĭihlášky budou pĭūímány v prŐbÒhu Èervna-záĭí 2019 na www.zuspraha6.net Èi osobnÒ na radnici v kanceláĭi starosty.
NEVÁHEJTE, POET MÍST JE OMEZEN!
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Rozumné ȴešení okruhu –
máme spojence!

D

ne 26. února 2019 námÒstek primátora pro územní
rozvoj Petr HlaváÈek (TOP09) vydal tiskovou zprávu, že Praha seɁnebude zabývat alternativní variantou Pražského okruhu. Odvolává seɁnaɁ„Pracovní
posouzení prŐchodnosti variant SOKP“, které zpracovali
zástupci Institutu plánování aɁrozvoje (IPR). Dle našich
informací toto „prohlášení“ nebylo projednáno vɁradÒ,
vɁzastupitelstvu, ani vɁkoalici.
Materiál IPRu vychází pouze zeɁtĭí kritérií, která jsou
tendenÈní aɁzavádÒjící: zábor zemÒdÒlské pŐdy, výmÒra dotÈených ploch bydlení, ne/soulad sɁúzemními plány
obcí. Chybí však posouzení zɁhlediska vhodnosti dopravního ĭešení, poÈtu dotÈených obyvatel, jejich vystavení
hluku aɁemisím, dopady naɁpĭírodní památky, urbanistické aspekty, atd. Tento úÈelový materiál seɁstal terÈem
kritiky zeɁstrany laické aɁodborné veĭejnosti – viz oponentní posudky naɁwebu www.rozumnadoprava.cz
Suchdol má ĭadu spojencŐ. ást koaliÈních zastupitelŐ nadále usiluje oɁobjektivní posouzení variant. Naše
mÒstská Èást je zastoupena vɁuskupení „Starostové pro okruh“, které sdružuje osm mÒstských
Èástí aɁpÒt stĭedoÈeských obcí sɁcílem spoleÈného postupu pĭi ĭešení dostavby SOKP. Dne
27. bĭezna 2019 zastupitelstvo M Praha – Dolní Chabry jednomyslnÒ rozhodlo oɁspoluúÈasti
naɁzpracování nezávislého posouzení.

HodnÒ seɁangažují iɁobÈané Dolních Chaber aɁimic.
Letos vɁlednu naše Platforma veɁspolupráci sɁmístními
spolky uspoĭádala diskusní setkání vɁimicích, kterého
seɁzúÈastnilo více než 100 obÈanŐ.
ZɁpozice radní naší M, ale iɁjako Èlenka Platformy,
pravidelnÒ komunikuji sɁvedením Prahy, pražskými
zastupiteli aɁdotÈenými mÒstskými Èástmi. NaɁwebu
aɁFacebooku „Rozumná doprava“ zveĭejČujeme aktuality kɁPražskému okruhu. ZaɁmÒstskou Èást jsme posílali pĭipomínky kɁtechnické studii stavby 518, sɁkterou
zásadnÒ nesouhlasíme, aɁbudeme nadále usilovat oɁmaximální ochranu Suchdola pĭed její realizací.
NaɁzávÒr si dovoluji citovat vyjádĭení novÒ zvoleného senátora Davida Smoljaka: „Okruh kolem Prahy je naɁmnoha místech spíše okruhem skrze Prahu.
Doufám, že najdu dost spojencŐ naɁto, abychom pĭimÒli stát vybudovat ještÒ skuteÈnÒ tranzitní okruh. Praha seɁnesmí stát kĭižovatkou kamionové dopravy zɁcelé Evropy!“
VɁpĭípadÒ zájmu oɁbližší informace kɁPražskému okruhu využūte info@rozumnadoprava.cz.
DÒkujeme zaɁvaši dŐvÒru aɁpodporu aɁbudeme dÒlat maximum pro to, aby Suchdol zŐstal
zdravou aɁkrásnou mÒstskou Èástí.Ɂ

~

ZaɁSdružení obÈanŐ Suchdola,
ING.ɁGABRIELA LN)NIKOVÁ, MBA

Sledujte on-line zasedání
zastupitelstva!

P

okud seɁvše zvládne, tak již vɁÈervnu budete
poprvé moci sledovat zasedání suchdolského zastupitelstva* . Toto rozhodnutí
bylo provedeno naɁpopud SORS vɁrámci
projektu: „Otevĭená radnice“. Cílem je pĭedevším zajistit maximum informací pro suchdolské
obyvatele, kteĭí nejen získají skvÒlý pĭehled oɁtom,
co seɁnaɁSuchdole chystá, ale také oɁtom, jak
zastupitelé pracují aɁpro jaké projekty aɁvɁjaké
podobÒ zvedají ruku.

KromÒ výše uvedeného bude mít radnice povinnost zveĭejČovat sɁdostateÈným pĭedstihem
všechny projednávané body naɁzastupitelstvu,
komisích iɁvýborech. Tyto informace budou publikovány naɁwww stránkách úĭadu, které projdou
vɁbrzké dobÒ obmÒnou. Poslední novinkou je zveĭejnÒní odmÒn volených zástupcŐ radnice.
Plníme své sliby, otevĭená radnice je jen prvním krokem.Ɂ

~

JANA HANUSOVÁ, MAREK BOR, zastupitelé SORS

*pozn. red.: Dle Usnesení È. j. 3/9/2019 zɁ3. jednání Zastupitelstva M Praha-Suchdol zeɁdne 28.bĭezna 2019. Zastupitelstvo ukládá zajistit zveĭejČování podkladŐ pro jednání zastupitelstva aɁvýborŐ zastupitelstva naɁwebu mÒstské Èásti veɁstandardní lhŐtÒ 5 dnŐ pĭed jednáním aɁpĭipravit návrh ĭešení zveĭejČování jednání zastupitelstva veɁformÒ on-line
pĭenosu naɁwebu mÒstské Èásti, aɁto doɁ31. 5. 2019.
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Co dƸláme pro lepší život
na Suchdole



lenové našeho sdružení „Žūeme pro Suchdol“,
aÈkoliv bylo založeno teprve vɁloČském roce,
seɁaktivnÒ zapojili doɁdÒní vɁSuchdole. AÈ jsme
opoziÈním sdružením, necítíme seɁjako opozice.
Chceme vɁmaximální míĭe pracovat pro obyvatele
Suchdola aɁspolupracovat sɁÈlenyɁostatních sdružení,
aĶ již vɁzastupitelstvu, výborech Èi komisích.
Jednou zɁnašich Èinností je jednání sɁpĭedstaviteli MHMP Praha aɁseɁstátními orgány veɁvÒci silniÈního okruhu kolem Prahy, aɁto vɁtrase dotýkající
seɁSuchdola.
Nikdo zɁnás není nadšen zɁtoho, že by zde mÒla být
tato stavba, ale vše tomu nasvÒdÈuje. AÈ mŐžeme doufat veɁzmÒnu, nechceme dopustit, aby odmítání bylo jediným krokem našich radních. To je až pĭílišný hazard,
který nehodláme jako Suchdoláci podstupovat. AɁproto seɁsnažíme jednat sɁdotÈenými orgány, které dnes
již pĭipravují konkrétní podobu okruhu aɁnejbližšího okolí, aɁvyjednat maximální možné výhody pro Suchdol.
SouÈasné vedení radnice není ochotno jednat sɁnikým aɁnavržené termíny jednání ignoruje. Tento postoj by mohl vést kɁtomu, že
doɁpĭipravované projektové dokumentace ne-

budou zapracovány žádné požadavky Suchdola. AɁto je
naprosto nepĭūatelné. Další naší výhradou je, že obyvatelé nejsou plnÒ informováni, což chceme napravit.
Již vɁÈervnu loČského roku byla naɁM Suchdol zaslána
kɁvyjádĭení studie, která navrhovala realizace SOKP 518
(pĭes Suchdol) jako tunel ražený pod povrchem.
Vedení Suchdola však tuto studii nÒkolik mÒsícŐ ignorovalo aɁnikdy ji nezveĭejnilo. Stále však operuje
sɁtermínem „dálnice“, ale nikde neuvádí, že by seɁjednalo vɁcelé trase oɁtunel. Území nad tunelem mŐže být
upraveno jako veĭejná zeleČ, dÒtská hĭištÒ, odpoÈinkové aɁsportovní plochy, funkÈní komunitní zahrada, cyklostezky apod. Tyto úpravy je však tĭeba vyjednat, aɁto
seɁsnažíme aktivnÒ Èinit.
Snažíme seɁtaké zorganizovat veĭejné jednání
vɁSuchdole zaɁúÈasti zástupcŐ MHMP, vSD aɁdalších
tak, aby všichni suchdolští obÈané mÒli možnost získat aktuální aɁrelevantní informace.
Jsme pĭipraveni jednat spoleÈnÒ sɁpĭedstaviteli naší radnice pro pĭípad, že bude okruh
skuteÈnÒ realizován pod Suchdolem. Jsme
jim plnÒ kɁdispozici.

~

Za nezávislé sdružení Žūeme pro Suchdol,
JUDR.ɁMILAN LISTÍK, M. JAE

Texty v rubrice Prostor pro názory zastupitelŐ nejsou redakÈnÒ upravovány.

Zemȴel Miroslav KnƸžek
Ing.ɁMiroslav KnÒžek, CSc.
* 24. Èervna 1930 – † 4. Èervna 2019
Dlouholetý zamÒstnanec, vÒdecký pracovník Výzkumného ústavu
vodohospodáĭského T.ɁG.ɁMasaryka aɁÈestný Èlen eské vÒdeckotechnické vodohospodáĭské
spoleÈnosti.
VɁprvních svobodných komunálních volbách vɁroce 1990 byl zvolen
doɁzastupitelstva mÒstské Èásti.
NaɁprvním jednání vɁprosinci 1990
doɁjeho rukou, jako nejstaršího Èlena zastupitelstva, skládali ostatní
slib. NaɁtomto jednání byl také zvolen zástupcem starosty, tuto funkci vykonával až doɁlistopadu 1994.

Byl dlouholetým Èlenem protipovodČové komise mÒstské Èásti,
úÈinnÒ pomáhal ĭešit kritickou situaci pĭi povodních vɁroce 2002.
Jako Èlen Ochotných SuchdolníkŐ seɁaktivnÒ zapojoval doɁakcí poĭádaných mÒstskou Èástí. Jako atletický rozhodÈí vɁminulosti
startoval bÒhy vɁrámci Suchdolského (p)osvícení. Je autorem kreseb významných stromŐ mÒstské
Èásti.
VɁroce 2007 byla vɁAlšovÒ kabinetu výstava jeho prací Kresby zɁcest spolu sɁkrajkami jeho
maminky.
Upĭímnou soustrast rodinÒ,
Èest jeho památce.
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ZɁhry VɁnížinÒ, 5. 6. 1927, Šárka

Antonín NÒmeÈek,
zakládající Èlen

František Vedral,
zakládající Èlen

Josef Tik,
zakládající Èlen

Ludmila
Fleischhansová

Ochotnické divadlo
vznikalo i na Budovci

JeštÒ zaɁpŐsobení prvního suchdolského ochotnického souboru Rovnost, který
sehrál poslední pĭedstavení vɁroce 1931, zaÈíná naɁSuchdole svoji Èinnost druhý
významný soubor tenáĭsko-ochotnická beseda naɁBudovci. NaɁpopud Antonína
NÒmeÈka aɁFrantiška Skĭivana byla 1. listopadu 1926 svolána schŐzka, kde byl
dán návrh naɁustavení tohoto spolku. ZpoÈátku seɁhrálo vɁPodbabÒ, Statenicích
aɁŠárce podɁzáštitou podbabské Divadelní ochotnické jednoty Ratolest.
12
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ZɁhry Pod Svatou Horou, 1940, UɁZajícŐ

ZɁhry Madlenka zɁkovárny, 24.Ɂ8.Ɂ1941, UɁZajícŐ

V

ZɁhry Kytice, 19.Ɂ9.Ɂ1942, UɁZajícŐ

ZɁhry Kytice, 20.Ɂ12.Ɂ1942, UɁZajícŐ

prosinci 1927 seɁspolek stává ĭádným Èlenem ÚMDO (Ústĭední matice divadelních ochotníkŐ Èeskoslovenských). Pĭi této pĭíležitosti soubor sehrál
25.ɁaɁ26. prosince 1927 slavnostní pĭedstavení Lucerna vɁrežii Antonína NÒmeÈka.
Hrálo seɁpĭevážnÒ vɁhostinci UɁPatákŐ, pozdÒji nazývaném UɁZajícŐ (Kamýcká È.p. 131). Hostinec postavil vɁroce 1923 Ludvík Kopĭiva, suchdolský aɁpražský podnikatel.
Bylo zde vybudováno velmi pÒkné jevištÒ. Soubor nÒkdy
hrál také UɁŠíchŐ. Brzy pro velký poÈet ÈlenŐ hráli veɁdvou
skupinách. VɁroce 1928 mÒl soubor 37 ÈlenŐ, vɁroce 1939
ÈlenŐ 41.
Prvním režisérem tohoto souboru byl Antonín NÒmeÈek. ZaɁsvého pŐsobení zde režíroval 19 her.
Dalším byl František Vedral (1887–1961), letech 1933–
1940 režíroval 10 inscenací. PozdÒji významnÒ pomohl pĭi
sestavení divadelní kroniky sepsané Milošem Tichým. Mimo nÒ zde pŐsobilo ještÒ 12 režisérŐ (František Skĭivan,
Josef Hoĭánek, Josef Vejdovec, Jaroslav SedláÈek, Josef
Tik, Antonín Šenfeldr, Josef Mikovec, Josef Rajský, Ludmila Fleischhansová, Marie Hájková, František SouÈek,
VojtÒch JakubŐv).
Soubor pŐsobil iɁbÒhem války spoleÈnÒ seɁsouborem Tyl.
VɁroce 1942 byla vɁsoutÒži pražského okrskuɁÚMDO
ocenÒnaɁjako druhá nejlepší inscenace Kytice odɁK.ɁJ.ɁErbena, hraná vɁzáĭí aɁprosinci 1942. Režie L.ɁFleischhansová,
hudba A. Balák, orchestr ĭídil V.ɁGrauman. Této soutÒže
seɁzúÈastnilo 10 souborŐ.
Hra mÒla velký úspÒch umocnÒný iɁtehdejší dobou.
OɁtéto chvíli je vɁdivadelní kronice zápis: „…nemožno pĭejít
bez pohnutí chvíle, kdy otevírá seɁsrdce režiséra iɁherce, kdy
dojatÒ splývá sɁotevĭeným srdcem diváka vɁhledišti. Celé to
splynutí nemožno popsat, muselo seɁvidÒt aɁspolu prožívat,
aby bylo možno vdechnout zážitky této knize.“
Byla ocenÒna práce L. Fleischhansové jako režisérky, pohádková výprava Josefa Mikovce, souhra celého
souboru.
VɁletech 1927–1946 sehrál soubor 60 titulŐ her.
ZɁohlasŐ bylo zĭejmé, že aÈ amatérští herci, tak jejich
pĭedstavení byla naɁvysoké úrovni aɁurÈitÒ mÒla vliv naɁsvé
diváky. 20. ledna 1946 byl soubor slouÈen seɁsouborem Tyl
aɁsɁdramatickým odborem SM. Vznikl soubor Alšova scéna, jehož název navrhl Josef Mikovec.

~

JOSEF JÁNSKÝ, www.historiesuchdola.cz
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Suchdolští malíȴi
v AlšovƸ kabinetu

Mistr malíĭ Mikoláš Aleš by mÒl urÈitÒ velkou radost, kolika malíĭŐm aɁumÒlcŐm
seɁSuchdol stal inspirací. AɁmy jsme rádi, že veɁvýstavní síni mŐžeme pĭedstavit
tvorbu SUCHDOLSKÝCH MALÍ¬Ü – Heleny Bínové aٶJosefa Jánského.
ky oɁhistorické okamžiky aɁosobnosti.
IɁkdyž jeho profese byla technického
zamÒĭení, našel zálibu vɁamatérském
malování. Je jedním zɁtÒch, kteĭí byli ovlivnÒni panem Radovanem Papežem, známým suchdolským uÈitelem, kreslíĭem aɁmalíĭem. IntenzivnÒ
seɁzaÈal vÒnovat malování až odɁroku 2009. Zkoušel pĭemalovat námÒty odɁmistrŐ – Monet, Renoir, Vlaminck
nebo Macke. Dalším zdrojem inspirace byly aɁjsou fotograťe, ale iɁvlastní
námÒty, které pĭicházejí. Sám kɁtomu
dodává: „Jako samouk zprvu maluji akrylem, pozdÒji olejem. asem pĭevažuje
ťgurální malba. Snažím seɁvystihnout

P

aní Bínová, rodaÈka zɁVysoÈiny,
je velmi ovlivnÒna krásou aɁrozmanitostí pĭírody. „Malování
jsem seɁzaÈala vÒnovat pĭed
tĭemi lety, kdy jsem poprvé vzala štÒtec doɁruky sɁúmyslem namalovat
obraz. DoɁté doby jsem netušila, oɁjak
krásný aɁintenzivní zážitek seɁjedná“.
ZaÈala kresbou uhlem, ale velmi brzo
objevila kouzlo malování olejem,
nÒkdy iɁakrylem. Inspiruje seɁfotograťemi zeɁsvých cest, veɁkterých seɁodráží prožitek zɁdaného místa. Maluje
hlavnÒ krajiny aɁkvÒtiny, ale oblíbeným motivem jsou portréty, kde ji
fascinuje možnost zobrazení vnitĭního pocitu malovaného. „Stále seɁsnažím zdokonalovat.
Namalovala jsem nÒkolik desítek
obrazŐ aɁobrázkŐ, zɁnichž nÒkteré jsem

vÒnovala jako dárek. Pĭi malování zažívám velký pocit radosti aɁdoufám, že
seɁobjevuje iɁvɁmých obrazech“.
Pana Josefa Jánského vÒtšina
zɁnás již zná, neboĶ obohacuje nejen
náš Èasopis, ale hlavnÒ naše vzpomín-

pohyb aɁvýraz nálady. DoɁdnešní doby
jsem namaloval asi 160 obrázkŐ, pĭevážnÒ menších rozmÒrŐ.“ VÒtšinou je
daruje pĭátelŐm aɁzásobuje jimi iɁÈleny
rodiny. „Snad moje Èinnost pĭinese radost iɁostatním,“ uzavírá pan Jánský.
Tolik kɁpĭedstavení výstavy SUCHDOLŠTÍ MALÍvI. Pokud jste nestihli
vernisáž, nemÒli byste si nechat ujít
veĭejnou diskusi sɁautory výstavy –
PRO AɁCO MALUJEME / VYSOKÉ
AɁNÍZKÉ UM)NÍ. Dílo bude komentovat aɁmoderovat akademická malíĭka Magdalena Vovsová, aɁto vɁpondÒlí 1. Èervence odɁ18:00 vɁAlšovÒ
kabinetu naɁsuchdolské radnici.
Jste srdeÈnÒ zváni.

~
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Odstartovali

jsme jaro bƸhem
„Táhneme zaɁjeden provaz“, respektive „BÒžíme“. TakɁbychom
jily
mohli nazvat bÒžecký seriál B)HEJ SɁNÁMI, doɁkterého seɁzapojily
sousedské obce aɁmÒstské Èásti vɁokolí LetištÒ Václava Havla.

N

aše premiéra závodu SUCHDOL
B)ŽÍ seɁkonala vɁsobotu
30.Ɂbĭezna naɁkomunitní zahradÒ. Zahradu jsme vybrali jako
ideální místo pro start, protože leží
blízko Roztockého háje aɁje iɁskvÒlým
zázemím pro fandÒní rodin sɁdÒtmi.
NaštÒstí oproti pĭedchozímu závodu
veɁStatenicích jsme mÒli krásné sluneÈné poÈasí, což pĭispÒlo kɁrekordní
úÈasti. PoÈet registrovaných bÒžcŐ
pĭekroÈil hranici 200ɁzávodníkŐ. Organizátoĭi seɁvšak nenechali zaskoÈit
aɁmÒli vše skvÒle pĭipravené, aɁtak
seɁstartovalo naɁÈas.
DÒtských kategorií bylo hned nÒkolik, dostali šanci si zabÒhat jak ti
nejmenší, tak iɁdorostenci. Nejmenší
bÒželi 100Ɂm aɁpro starší byl okruh
400Ɂm až 1500Ɂm. Musím ĭíci, že
sprint naɁstartu Èasto velmi rychle
opadl aɁjen ti trénovaní si rozvrhli své
síly až doɁťniše.
Potvrdili jsme si rÈení, že kdo chce
naɁstupnÒ vítÒzŐ, musí trénovat.
OdmÒny však Èekaly vɁcíli na všechny. PoɁdÒtském závodÒ následoval
hlavní závod dospÒlých naɁ6Ɂkm, který odstartoval krátce poɁpoledni.
Elitní startovní pole seɁúprkem rozbÒhlo pryÈ zeɁzahrady. ZeɁzaÈátku

seɁbÒželo zɁkopce, nÒkdo toho využil aɁutekl, ale otoÈka vɁRoztokách
aɁstoupání naɁSuchdol dalo zabrat
iɁtrénovaným sportovcŐm. IɁpĭesto Suchdoláci zabrali aɁneudÒlali nám
ostudu. PoɁskonÈení všech kategorií bylo slavnostní vyhlášení vítÒzŐ.
NaɁnejvyšším stupínku stanula suchdolská žena Magda Nováková, která
trasu dobĭe znala aɁmožná iɁdíky svoji taktice zvítÒzila. IɁpánové seɁÈinili aɁjako nejrychlejší „Suchdolák“ vybojoval zlatou David Marek. Všem

zúÈastnÒným bÒžcŐm moc gratulujeme aɁbudeme seɁtÒšit naɁdalší pokraÈování. Seriál byl zakonÈen veɁÈtvrtek 11.Ɂdubna vɁÚnÒticích.
DÒkujeme organizátorŐm zɁEventime aɁKopaninského spolku zaɁpĭípravu závodu aɁzvláštní podÒkování
patĭí kuchaĭskému týmu spoleÈnosti
HILTON, který pĭipravil pohoštÒní pro
závodníky aɁvaĭil sɁnámi pod širým
nebem. Moc jsme si pochutnali.Ɂ

~

ZUZANA KRUMPHOLCOVÁ,
kulturní referentka aɁúÈastnice bÒhu!

David Marek – suchdolský vítÒz

Kompletní výsledky naɁwww. sportchallenge.cz
Více informací aɁfotograťe naɁwww.behejsnami.com

15

2/2019

ODPADY

SUCHDOLSKÉ LISTY

Pȴehled kontejnerɥ
aٶsbƸru odpadɥ vٶ1. pololetí 2019
BIOODPAD

kontejnery naɁ„venkovních“
stanovištích (1. Výhledské nám.,
2.ɁSuchdolská / NaɁRybáĭce,
3.ɁKɁRoztokŐm / KɁDrsnici):

Sobota 22. 6. 2019
9:00–12:00Ɂhod.

STANOVIŠT)
KONTEJNER
SUCHDOLSKÁ

(objemný odpad, bioodpad,
dĭevo, stavební odpad,
elektrospotĭebiÈe, elektroodpad,
použité rostlinné oleje)
Provozní doba

úterý aɁÈtvrtek 14:00–18:00,
sobota 9:00–12:00 hod.
(jen pro obÈany MɁPraha-Suchdol)

OBJEMNÝ ODPAD
(VOK), STANOVIŠT)
SUCHDOLSKÁ:
Ètvrtek 13. 6.
aɁÈtvrtek 27. 6. 2019,
14:00–18:00Ɂhod.

Kontejnery pĭidÒlené MHMP

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPENÝCH ODPAD
sobota 24. 8., úterý 8. 10. aɁÈtvrtek 7. 11. 2019

stanovištÒ

vɁsobotu

vɁúterý
aɁÈtvrtek

kĭižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova

8:30–8:50

15:30–15:50

kĭižovatka ul. KɁRoztokŐm – KɁDrsnici

9:00–9:20

16:00–16:20

kĭižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská

9:30–9:50

16:30–16:50

Suchdolské nám. / ul. Internacionální
(uɁpošty)

10:00–10:20

17:00–17:20

Výhledské nám. (uɁtransformátoru)

10:30–10:50

17:30–17:50

OD)VY, OBUV, HRAKY –
odɁdubna zajišĶuje sbÒr, svoz aɁnásledné využití firma Koutecký (zelené kontejnery sɁÈerveným polepem naɁtĭech stanovištích:
Suchdolská uɁstanovištÒ kontejnerŐ, Brandejsovo námÒstí uɁ„trhŐ“,
KɁHoromÒĭicŐm uɁbytových domŐ). Vhazujte suché nezneÈištÒné
odÒvy, bytový textil, utÒrky, ruÈníky, ložní prádlo, spárovanou obuv,
hraÈky, kabelky, tašky, batohy, aɁto
nejlépe vɁigelitových taškách, pytlích Èi jiných vhodných obalech.
Pĭi pĭeplnÒní nebo poškození kontejneru mŐžete volat dispeÈink
774Ɂ026Ɂ712.

DešɊovka II.
Poslední roky ukazují, jak dŐležité je hospodaĭit
sɁdešĶovou aɁodpadní vodou. Státní fond životního
prostĭedí R nabízí dotace pro vlastníky Èi stavebníky rodinných aɁbytových domŐ naɁvyužití srážkové
é
aɁodpadní vody vɁdomácnosti aɁiɁnaɁzahradÒ.
DOTACE JE MOŽNÉ POUŽÍT NA:
1. Zalévání dešĶovou vodou, dotace až 55Ɂ000ɁKÈ
2. Zalévání aɁsplachování, dotace až 65Ɂ000ɁKÈ
3. Využití pĭedÈištÒné odpadní vody kɁdalšímu využití
žití
(splachování aɁzalévání), dotace až 105Ɂ000ɁKÈ
Další informace jsou naɁwebu: www.dotacedestovka.cz
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SB)RNÝ DVR
HL. M. PRAHY,

Proboštská 1, PrahaɁ6 - Dejvice:
Provozní doba
pondÒlí až pátek 8:30–18:00
(vɁzimÒ doɁ17:00)
sobota 8:30-15:00 hod.
pro témÒĭ všechny druhy odpadŐ,
bližší informace tel. 736Ɂ518Ɂ204
(pro všechny obÈany sɁtrvalým bydlištÒm vɁPraze – vɁkterékoli mÒstské Èásti)
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ODPADY

Odpadkový koš

neumí myslet
Všimli jste si, že nÒkteĭí lidé vyhazují odpadky
stylem „poɁnás potopa“ neboli „je mi úplnÒ jedno, co
seɁsɁtím stane dál, hlavnÒ že jsem seɁtoho zbavil“?
Povím vám krátký pĭíbÒh oɁživotÒ jedné plastové
lahve, resp. oɁjejí smrti.

P

ET lahev je klasický odpadek
vɁkoších poɁcelém svÒtÒ. Nám
echŐm jakožto kultivovanému
aɁinteligentnímu národu záleží
naɁživotním prostĭedí celé planety,
aɁproto jsme seɁrozhodli odpadky
tĭídit. Zavedli jsme kontejnery
naɁplasty, papír, sklo, bioodpad…
vždyĶ to znáte. VÒtšina zɁnás svÒdomitÒ tĭídí, uÈí to svoje dÒti, prarodiÈe
iɁsebe, ale obÈas dojde iɁnaɁsituace,
kdy nám to obÈas tzv. ujede.
Zametu si pĭed vlastním prahem
aɁpĭiznám se, že když jdeme sɁdÒtmi
zɁhĭištÒ, taky seɁzapomenu. VeɁsnaze pochytat dÒti, aby mi nezdrhly
zpátky naɁpískovištÒ, vɁrychlosti vyhodím doɁkoše všechen odpad, který stihly zaɁtu dobu vytvoĭit: krabiÈky odɁpití, igelitový pytlík, rozlámaný
plastový bagr, PET lahev odɁpití, obaly odɁnanukŐ.
Kdyby koš byl inteligentní bytost
(aɁvɁtu chvíli jistÒ svÒdomitÒjší než já),
vyplivnul by mi všechny ty vÒci zpÒt.

Protože všechno, co jsem tam vyhodila, lze recyklovat. Ale protože ten
koš je jen hloupý kus plechu, stanou
seɁtak moje odpadky dalším centimetrem naɁobrovské hromadÒ skládky
kdesi zaɁmÒstem. AɁpĭitom staÈilo jen
si uvÒdomit, že oɁ20 krokŐ dál je stanovištÒ kontejnerŐ naɁtĭídÒný odpad.
TeÎ jsem tu poɁsobÒ kvŐli své lenosti zanechala odpadek, který tu najdou

ZAɁJAK DLOUHO SEɁROZLOŽÍ:
Ohryzek jablka ................... 14 dní
Papírová taška nebo
slupka odɁbanánu .......... 2 mÒsíce
Cigareta ............................. 15Ɂlet
Igelitový sáÈek ................... 25Ɂlet
ŽvýkaÈka ........................... 50Ɂlet
Plastový kelímek ................70Ɂlet
Jednorázové pleny ........... 250Ɂlet
PET lahev ....................... 450Ɂlet
Sklo ............................... 1000Ɂlet

ještÒ prapraprapravnouÈata mých
praprapravnouÈat, protože moje
plastová lahev seɁrozloží až zaɁ450Ɂlet.
Odpadkový koš neumí myslet, pĭemýšlejme proto my.
CO TEDY NE/PATvÍ DOɁB)ŽNÉHO
ODPADKOVÉHO KOŠE?
Koše jsou urÈené naɁdrobný odpad, který vzniká pĭi pohybu ÈlovÒka
poɁobci. Tím urÈitÒ nejsou pytle sɁdÒtskými plenkami, úroda spadaných
jablek nebo stavební suĶ. Domovní
odpad jako takový patĭí doɁpopelnice, ale vÒzte, že velkou Èást odpadu
lze vytĭídit. NaɁspadaná jablka mŐžeme využít komposty nebo popelnice aɁkontejnery naɁbioodpad. StejnÒ
tak máme naɁSuchdole speciální kontejnery pro stavební nebo objemný
odpad. NebezpeÈný odpad mŐžeme
odevzdávat pĭi mobilním svozu nebo
veɁsbÒrném dvoĭe Proboštská. Máte doma nepotĭebné hraÈky, odÒvy,
obuv nebo jakýkoli textil? VhoÎte je
doɁÈervených kontejnerŐ, odkud poputují kɁtÒm, kteĭí to potĭebují.
Všechna stanovištÒ kontejnerŐ bychom mÒli využívat bÒhem celého týdne. VÒtšina zɁnás uklízí právÒ
oɁvíkendu, Èímž dochází kɁpĭeplnÒní
kontejnerŐ.Ɂ

~

PAVLA BRADÁOVÁ

VÍTE, ŽE:

30,2Ɂ

kg plastu vytĭídí
prŐmÒrná Èeská
domácnost zaɁrok

69Ɂ

% plastových obalŐ
jeɁvɁR roÈnÒ
recyklováno aɁvyužito

50Ɂ

PET lahví staÈí kɁvýrobÒ
jedné Ŧeecové bundy
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Lyfle – oznámí to rychle
VɁnaší Mateĭské škole Gagarinova seɁstále nÒco dÒje. Když má ÈlovÒk vybrat
jednu událost, oɁkterou seɁpodÒlit, tak je tÒžké vybrat to nejdŐležitÒjší, nebo spíš
nejzajímavÒjší. Proto jsem tentokrát vybral poslední novinku, kterou jsme vɁnaší
školce zavedli.

J

edná seɁoɁinformaÈní aɁomluvný
systém sɁnázvem LyŦe, naɁkterý jsme odɁdubna letošního
roku najeli vɁostrém provozu.
OdɁledna jej paní asistentka krmila
daty aɁuÈili jsme seɁsɁním veɁškolce
zacházet, poté jsme jej mÒsíc testovali veɁzkušebním provozu.
OMLOUVAT AɁINFORMOVAT ONLINE
NaɁúplném poÈátku rozhodnutí stála
potĭeba udržovat sɁrodiÈi co nejrychlejší aɁnejtÒsnÒjší informaÈní spojení ohlednÒ dÒtí. Pĭed lety jsme nejprve zavedli e-mailové spojení, kdy
rodiÈŐm zasíláme informaÈní maily. NicménÒ omlouvání dÒtí pĭi nepĭítomnosti veɁškolce stále probíhalo pouze telefonicky. Tento zpŐsob
dobĭe funguje, ale rodiÈe zavazuje, že musí nutnÒ volat vɁrozmezí 7:00
až 8:30, což nÒkdy mŐže být omezující aɁnepraktické. ZɁdruhé strany nám ráno drnÈelo iɁ20 telefonátŐ,
což silnÒ narušovalo práci aɁkontakt

sɁdÒtmi veɁtĭídÒ. Dalším impulsem
byla prosba ĭady rodiÈŐ, že by uvítali, kdybychom je oɁaktivitách školy informovali iɁSMS zprávou, což zatím
nebylo vɁnašich logistických silách.
DoɁtÒchto úvah koncem minulého roku pĭišla zɁmalé Èeské ťrmy, kde její
ĭeditel, sám otec malého dítÒte, ĭešil
tento problém veɁsvé mateĭské škole, nabídka ĭešení. NaɁtestování nám
poskytli systém LyŦe, který umožČuje pĭes poÈítaÈovou iɁmobilní platformu omlouvání dÒtí aɁzasílání aktuálních informací.
CO LYFLE UMÍ?
Co aplikace tedy umožČuje, jak funguje? Každý rodiÈ dostane své pĭihlašovací údaje, seɁkterými mŐže
doɁsystému LyŦe vstoupit buÎ zeɁsvého poÈítaÈe pĭes internetové rozhraní, nebo vɁmobilním telefonu pĭes
staženou aplikaci. Pokud si ji stáhne
doɁmobilního telefonu, tak má tu výhodu, že mu zasílané zprávy zeɁškolky

okamžitÒ pĭūdou veɁformÒ SMS zprávy. To umožČuje rodiÈe informovat
vɁĭádu minut, napĭ. pĭi odstávce vody, kdy seɁmusí okamžitÒ školka uzavĭít. VɁpĭípadÒ výletu mŐžeme také
rodiÈŐm aktuálnÒ zaslat informaci oɁpĭesném návratu. Systém umožČuje vytváĭet skupiny (tĭídy), takže informace pĭūde jen tÒm rodiÈŐm,
kterých seɁtýká. Omlouvat dítÒ mŐže rodiÈ pĭes aplikaci kdykoliv, jakmile zjistí, že je dítÒ nemocné. UÈitel
okamžitÒ vidí naɁpoÈítaÈi Èi vɁmobilním telefonu, kdo zɁdÒtí bude chybÒt. Jako každý nový systém iɁtento
má své „mouchy“, které seɁprŐbÒžnÒ odstraČují. Systém nutnÒ vyžaduje spolupráci rodiÈŐ, kteĭí seɁdoɁsystému musí sami pĭihlásit naɁzákladÒ
zaslaného mailu, bez toho nelze aplikaci využívat. NaɁzávÒr bych chtÒl podÒkovat drtivé vÒtšinÒ rodiÈŐ, kteĭí již aktivovali své pĭihlašovací údaje
aɁaplikaci aktivnÒ využívají.Ɂ

~

STANISLAV ZELENÝ, MŠ Gagarinova

Velký den

pro všechny pȴedškoláky

V

eɁdnech 9.–10. dubna probÒhl
naɁnaší základní škole zápis
doɁ1.Ɂtĭíd. VÒtšina pĭedškoláÈkŐ
seɁsɁprostĭedím školy seznámila
už dĭíve. NÒkteĭí absolvovali strašidelnou cestu školou, navštívili souÈasné prvČáky nebo prozkoumali
školu naɁDni otevĭených dveĭí. SkvÒlou pĭíležitostí kɁpoznání rŐzných
zákoutí školy je program Pĭedškolák.
Ten je urÈen právÒ budoucím školákŐm aɁjejich doprovodu aɁjiž tradiÈnÒ
uzavírá Den otevĭených dveĭí. Letos
vɁbĭeznu mÒli budoucí prvČáÈci možnost podniknout zábavnou plavbu
školou vɁnámoĭnických kostýmech.
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Pĭesto bylo naɁtváĭích pĭedškolákŐ
vidÒt mírné rozechvÒní. Byl to pĭece
jen první krok doɁnového, neznámého
svÒta. Zde je ale uvítaly milé aɁlaskavé paní uÈitelky aɁrozpaky vystĭídala
zvÒdavost aɁchuĶ ukázat, co všechno již umí. AɁže toho nebylo málo!
Každý seɁpoɁsvém chopil nabízených úkolŐ, poradil si sɁnimi aɁzvládl je.
Je zkrátka radost provázet dÒti
naɁcestÒ poznávání aɁbýt uɁtoho, když
naplno rozvinou své schopnosti aɁdovednosti. AɁmy seɁtÒšíme, až seɁnaɁtuto cestu spoleÈnÒ sɁnovými prvČáÈky
opÒt vɁzáĭí vydáme.Ɂ

~

OLGA VÍTKOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše
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Sportovní den
již podeváté

„Neveselo truchlivo“ hlásil pohled zɁokna vɁsobotu 13. dubna, alespoČ co
seɁpoÈasí týkalo. Obalili jsme seɁtermoprádlem aɁteplými svršky aɁvyrazili
naɁ9.ɁSportovní den naší školy.

P

od vedením paní ĭeditelky
Alexandry Kejharové aɁtÒlocvikáĭŐ Gabriely Matušíkové aɁTomáše Jaroše seɁrozehrál sportovní koncert mnoha rukou aɁnohou
mých kolegyČ aɁkolegŐ. Ti již tak
nÒjak automaticky tráví vždy jednu
ĭíjnovou aɁjednu dubnovou sobotu
pĭípravou aɁrealizací tohoto sportovního svátku.

Den plný pohybu by však nemohl
fungovat bez sportovcŐ aɁfanouškŐ,
kteĭí opÒt povzbuzovali jako oɁživot.
Vytvoĭili tak nejen úžasnou atmosféru fotbalovým hráÈŐm, ale také
psychickou iɁfyzickou podporu orientaÈním bÒžcŐm.
OrientaÈního bÒhu školou seɁzúÈastnilo rekordních 131 závodníkŐ
aɁturnaje vɁminikopané osm týmŐ,

zɁnichž vÒtšina patĭí kɁnašim turnajovým stálicím. AÈkoli sluníÈko bylo naɁsvé paprsky skoupé, všichni
sportovci byli naɁvýsluní aɁdoÈkali seɁnejen zasloužených odmÒn, ale
iɁmohutného potlesku odɁpĭihlížejících podporovatelŐ. AɁjaký bude jubilejní 10. Sportovní den? Nechte
seɁpĭekvapit!

~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ , ZŠ Mikoláše Alše

I letos jsme pȴivítali jaro
tánský prŐvod jsme si opravdu užili;
byl barevný aɁplný písniÈek, spoleÈnÒ
recitovaných básniÈek aɁroztodivných
zvukŐ všemožných ĭehtaÈek, bubínkŐ
aɁtamburín. VɁTichém údolí jsme pak
zimu vyhnali následujícími verši:
Zimo, zimo, táhni pryÈ
nebo naɁtÒ vezmu biÈ.
Odtáhnu tÒ zaɁpaÈesy
zaɁty hory, zaɁty lesy.
Až seɁvrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.

P

rvČáci aɁdruháci zɁnaší školy
seɁujali dŐležitého úkolu zamávat letošní zimÒ aɁpĭinést
doɁškoly jaro. Akci „Morana“
zahájila paní ĭeditelka vylosováním

jmen holÈiÈek, které následnÒ dostaly
zaɁúkol chytit vyrobené Morany (symboly zimy) zaɁpaÈesy aɁutopit je vɁpotoce. Tomu však pĭedcházela veselá
cesta doɁTichého údolí. Náš dlouha-

Nakonec dÒti stužkami ozdobily líteÈka (vÒtviÈky symbolizující jaro) aɁvydaly seɁnaɁzpáteÈní cestu
doɁškoly. Pĭíjemným bonusem byly
první hĭejivé paprsky jarního sluníÈka. Jaro, vítej mezi námi!

~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše
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Jak jsme ȴádili

na snƸhu

S

eɁškolami naɁsnÒhu
seɁvɁletošním školním
roce doslova roztrhl
pytel. NaɁpoÈátku nové
tradice poĭádat krom lyžaĭského výcviku iɁzimní školy vɁpĭírodÒ stála hned vɁlednu tĭída 2.A,
která odjela naɁkonci zimních
prázdnin naɁBenáteckou chalupu nedaleko Rokytnice nad
Jizerou. Následovali je žáci
druhého stupnÒ, kteĭí seɁzaÈátkem bĭezna vydali naɁkaždoroÈní lyžaĭský výcvikový
kurz, tentokrát doɁchaty Viktorka vɁPeci pod SnÒžkou. Stejnou
chatu vɁbĭeznu navštívily iɁtĭídy
2.C aɁ4.B aɁnakonec iɁtĭídy
5.AɁaɁ5.D, které si dokonce
poÈkaly až naɁjarní dubnový
termín. ekání seɁvyplatilo,
škola vɁpĭírodÒ naɁlyžích
seɁiɁpátým tĭídám dokonale
vydaĭila.

20

Lyžaĭského výcvikového kurzu
seɁzúÈastnily iɁJohanka Vápenková aɁEliška Kocveldová zeɁ7.A, které
prŐbÒh kurzu popisují takto: „Letošní
lyžaĭský výcvik jsme si moc užili. Byli jsme rozdÒleni doɁÈtyĭ družstev. Výhodou tohoto kurzu bylo to, že jsme
si tam mohli vzít snowboard. SnÒhu bylo hodnÒ aɁvɁblízkosti chaty bylo hodnÒ sjezdovek, naɁkterých jsme
ĭádili jednou až dvakrát dennÒ. VeÈer jsme hráli hry nebo sledovali ťlm.
NaɁbÒžkách jsme byli dvakrát, vɁúterý aɁveɁÈtvrtek. DÒkujeme všem uÈitelŐm, kteĭí to sɁnámi pĭežili.“
My veɁškole už víme, že všichni zúÈastnÒní zɁĭad žákŐ iɁuÈitelŐ všechny výše jmenované akce nejen pĭežili, ale patĭiÈnÒ si je užili. SɁnejvÒtší
pravdÒpodobností tedy zase zaɁrok
vezmeme lyže aɁsnowboardy aɁprchneme naɁškoly vɁpĭírodÒ doɁhor!Ɂ

~

ŠÁRKA ÁBELOVÁ, ZŠ Mikoláše Alše
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Z RADNICE

MultifunkƩní hala

s venkovním sportovištƸm
u základní školy

V

návaznosti naɁarchitektonickou soutÒž, která probÒhla
vɁloČském roce, zpracovává
vítÒz soutÒže, spoleÈnost ov
architekti (Ing.Ɂarch. ŠtÒpán Valouch,
Ing.Ɂarch. Jiĭí OpoÈenský) kompletní
projektovou dokumentaci naɁvýstavbu haly (studie, DÚR, DSP, DVZ vÈetnÒ
rozpoÈtŐ aɁinženýrské Èinnosti).
VɁjarních mÒsících byla vyĭešena
velikost haly, zpŐsob napojení základní školy naɁhalu a náhradní zázemí uɁvenkovního hĭištÒ sɁumÒlou trávou uɁsokolovny.
PoɁobsáhlé diskusi aɁnaɁzákladÒ
doporuÈení Komise územního rozvoje aɁinfrastruktury aɁKomise pro

pĭípravu haly rada mÒstské Èásti souhlasila sɁpokraÈováním vɁprojekÈních pracích naɁzákladÒ pŐvodního soutÒžního návrhu haly
oɁrozmÒrech hĭištÒ 36ɁxɁ18Ɂm, aɁto
pĭedevším zɁdŐvodu nenavyšování investiÈních, aɁprovozních nákladŐ, menšího ovlivnÒní sousedních
nemovitostí, dodržení základních
podmínek aɁvýsledkŐ architektonické soutÒže aɁpraktiÈtÒjšího umístÒní skladŐ podél delší strany hĭištÒ aɁširšího ochozu naɁvšech Ètyĭech
stranách haly. Zvolený rozmÒr hĭištÒ umožČuje provozování vÒtšiny halových míÈových sportŐ jako jsou
Ŧorbal, volejbal, košíková, futsal,

tenis, badminton, nohejbal, hokejbal aɁdále seɁzde budou moci provozovat gymnastika, parkour, atletika
(skok doɁvýšky), bojová umÒní, jóga,
pilates, aerobik apod. RozmÒry hĭištÒ nebudou vyhovovat házené, ale tu
bude možné naɁvyšší úrovni provozovat vɁnové sportovní hale, kterou
pĭipravuje ZU vedle té stávající.
SɁTJ Sokol Suchdol Sedlec bylo
domluveno vedení spojovací chodby
sɁbudovami ZŠ. vešení pĭedpokládá
majetkové vypoĭádání pozemkŐ mezi mÒstskou Èástí aɁTJ Sokol. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována doɁzáĭí 2019.

~

Dɥm dƸtí a mládeže

[red]

DDM

na Suchdole roste!
VɁDomÒ dÒtí aɁmládeže naɁSuchdole seɁjiž odɁzáĭí školního roku 2018/2019 dÒjí
velké zmÒny. NÒkdo to již zaznamenal, nÒkdo stále ještÒ ne, aɁproto bychom
vám rádi pĭedstavili pár novinek, které vám DDM Suchdol pĭináší.

V

elká zmÒna nastala hned
zaÈátkem školního roku.
DoɁ„DomeÈku“ pĭišlo nové
vedení, které pĭineslo Èerstvý vítr doɁplachet.
BÒhem záĭí 2018 seɁkompletnÒ zmÒnily webové stránky, které jsou prŐbÒžnÒ doplČovány oɁnabídku kroužkŐ, nejrŐznÒjší akce
aɁnovinky zeɁSuchdola, ale také
oɁdalší volnoÈasové akce pro širší
veĭejnost.
DŐm dÒtí aɁmládeže seɁvɁprvní ĭadÒ soustĭedí naɁvolnoÈasové aktivity pro dÒti, aɁproto seɁsnaží postupnÒ nabízet co nejširší možnosti
výbÒru pro tuto cílovou skupinu.
VɁsouÈasné dobÒ je pro Vás pĭipra-

veno pĭes 25Ɂzájmových kroužkŐ
zɁnejrŐznÒjších odvÒtví.
Baví vaše dítÒ pohyb?
Nabízíme sportovní pĭípravku,
pohybové hry nebo tanec.
Baví vaše dítÒ tvoĭení?
Nabízíme výtvarné kroužky, kresbu
aɁmalbu pro pokroÈilé.
Baví vaše dítÒ hudba?
Nabízíme možnost vzdÒlávání
vɁrŐzných hudebních oborech.
Kompletní pĭehled všech akcí,
workshopŐ aɁtáborŐ mŐžete sledovat naɁnašich webových stránkách.
V úterý 18.Ɂ6.Ɂse vɁsuchdolské SokolovnÒ aɁvɁjejím okolí uskuteÈnil

závÒreÈný program tohoto školního roku – „TÒšíme seɁnaɁléto!“, kde
seɁprezentovaly pohybové, výtvarné
aɁhudební kroužky.
ZaɁzmínku urÈitÒ také stojí letní Èinnost „DomeÈku“. Pĭipravujeme pro Vás nÒkolik výjezdových
aɁpĭímÒstských táborŐ. ZɁnabídky
si vybere opravdu každý. Kompletní seznam najdete též naɁwebových
stránkách www.ddmsuchdol.cz.
AɁjaký bude následující školní rok?
To seɁnechme pĭekvapit! Pracovníci
již teÎ usilovnÒ vymýšlí plán. Sledujte vše naɁnašich webových stránkách, Facebooku nebo Instagramu
aɁnic Vám neunikne.

~

Váš tým Domu dÒtí aɁmládeže Suchdol
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Jarní vítr v RybiƩce
Mateĭským klubem RybiÈka vane Èerstvý jarní vítr. Odfoukl všechny nemoci dÒtí
iɁrodiÈŐ, které nás trápily vɁzimÒ, aɁpĭivál spoustu novinek aɁradosti. Jsme moc
rádi, že si nás rodiny sɁmalými dÒtmi oblíbily aɁpravidelnÒ nás naɁsuchdolské
radnici navštÒvují. OdɁzaÈátku roku 2019 seɁdoɁRybiÈky pĭihlásilo 50 rodin
zeɁSuchdola aɁblízkého okolí. Další rodiny navštÒvují jednorázové akce, napĭíklad
Zážitkové pátky, divadelní pĭedstavení, spoleÈné výlety, aj.

Kurz šití aɁhvÒzdiÈky

L

ektorky seɁsnaží stále vymýšlet,
Èím by obohatily rybiÈkovský
program. AɁtak jsme doɁpondÒlního kroužku HvÒzdiÈky zaĭadili
jarní šití seɁZuzkou aɁzatraktivnili
ÈtvrteÈní cviÈení rodiÈŐ sɁdÒtmi Koníci. To má krásnou novou opiÈí dráhu,
která postupnÒ mÒní svou podobu,
takže je stále naÈ seɁtÒšit. Maminky
rády využívají iɁnovou službu vɁRybiÈce – stĭíhání dÒtí profesionální kadeĭnicí. Zážitkové pátky jsme otevĭely
iɁpro hernu – pro dÒti iɁdospÒlé. DÒtem seɁpĭi ní vÒnuje lektorka RybiÈky
aɁrodiÈe seɁmohou odreagovat napĭíklad uɁdeskových her. DoɁplánu Zážitkových pátkŐ jsme zaĭadili cyklus

Kurz zdravého vaĭení sɁRobertem Žižkou
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Pohádkový bál vɁRybiÈce

besed sɁmaminkami oɁjejich profesích
aɁkoníÈcích. VyprávÒní maminek je
pro ostatní úÈastnice velmi
inspirující.
NaɁakci Profesia Day aneb Co podnikáme naɁmateĭské vystoupilo seɁsvým
pĭíspÒvkem osm žen. DvÒ další jsme
pozvali naɁsamostatnou besedu pod
názvem NaɁkávu s… taneÈnicí Èi lazebnicí. Tyto akce maminky baví iɁobohacují. Nezapomínáme naɁcyklus pĭednášek Zdravý vývoj dítÒte aɁvɁjeho
rámci jsme pozvali doɁRybiÈky fyzioterapeutku zdravé chŐze, výživového

poradce aɁnaposledy vɁdubnu stomatoložku. RodiÈe také navštÒvují naše výtvarné dílny. Oblíbený je scrapbooking, šití textilní knížky, zkusili
jsme iɁnovinku, aɁto malování obrázkŐ
barevným pískem, které zvládly iɁmalé
dÒti. VɁdubnu nás Èeká tvoĭení velikonoÈních dekorací, kterého seɁobvykle
úÈastní iɁškoláci.
Pravidelní návštÒvníci dopoledních
kroužkŐ mají zájem iɁoɁjednorázové
akce RybiÈky. SpoleÈnÒ jsme seɁvypravili naɁpĭedstavení vɁDivadle Minaret
aɁdoɁsolné jeskynÒ. NejvÒtší zájem zatím byl oɁnávštÒvu zvíĭátek vɁpokusné stáji eské zemÒdÒlské univerzity. erstvÒ narozená jehČata aɁkŐzlata
vidÒlo 48 návštÒvníkŐ. DÒkujeme našim sponzorŐm zaɁťnanÈní podporu, díky které mŐžeme vÒtšinu akcí
uskuteÈnit. TÒšíme seɁnaɁdalší setkávání sɁrodiÈi aɁjejich dÒtmi. OɁvšech
plánovaných akcích RybiÈky budeme veĭejnost pravidelnÒ informovat
vɁSuchdolské mozaice, naɁinformaÈních deskách aɁnaɁnašich webových
stránkách www.klubrybicka.cz.Ɂ

~

Text aɁfoto JITKA MICHALCOVÁ,
koordinátorka MK RybiÈka
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Suchdol potȴebuje

hasiƩe do týmu!

Statistiky nejsou dŐležité. Nebudeme ti ĭíkat, kolik máme výjezdŐ kɁpožárŐm
doɁroka, ani kolik sklepŐ jsme vyÈerpali pĭi každoroÈních lūácích. HasiÈina
znamená pĭedevším odvahu aɁpĭipravenost. Ale taky hrdost aɁzadostiuÈinÒní.
Následující pĭíbÒh ti napoví, proÈ seɁpĭidat kɁsuchdolským hasiÈŐm.

N

evÒĭím vlastním oÈím. MŐj
hasiÈský budík ukazuje dvÒ
hodiny ráno. VÈera odpoledne
jsme sɁklukama proĭezávali
stromy, které pĭi té vichĭici popadaly.
Jediné, poɁÈem teÎ toužím, je sprcha
aɁmÒkká postel. BzuÈí mi mobil.
Mžourám naɁsmsku doruÈenou vɁnekĭesĶanském Èase 2:30. FIREPORT–
VYJEDTE KɁCERPANI ZATOPENEHO
SKLEPA, ULICE VÝJEZDNÍ, SUCHDOL.
VɁpolospánku seɁhrabu zɁpostele,
pĭeskakuju nábytek, spící manželku
aɁdÒti. Startuju auto aɁĭítím seɁsmÒr
hasiÈárna. ZaɁtĭi minuty už jsem vɁzásahovém munduru aɁnasedám rovnou
doɁrozjetého hasiÈského Renaulta.
Je pÒt ráno aɁje poɁvšem. Pĭi zásahu jsme vyÈerpali tĭicet kubíkŐ vody
zeɁsklepa rodinného domu aɁzachránili
majitelŐm psa. JeštÒ mokrý seɁvracím
naɁhasiÈárnu. ZaɁdvÒ hodiny musím
bÒžet doɁpráce. Jsem unavený. Jsem
špinavý aɁzpocený. Jsem však suchdolský hasiÈ, aɁjsem naɁto hrdý.
Suchdol potĭebuje hasiÈe sɁdobrým srdcem aɁvŐlí dát doɁtoho všechno. Nevadí, že máš práci aɁrodinu
aɁtak málo Èasu. Pĭi záchranÒ života aɁmajetku seɁpoÈítá každá minuta
aɁkaždá ruka. Být suchdolským hasiÈem není jen volnoÈasová aktivita. Je
to pĭedevším závazek, ale také Èest.
DoɁJednotky Sboru dobrovolných hasiÈŐ Praha–Suchdol

potĭebujeme další parĶáky kɁzásahu
aɁkɁtréninkŐm.
CO POTvEBUJEŠ?
VÒk minimálnÒ osmnáct let. ChuĶ
doɁpráce aɁÈas naɁni. Nemusí ti být
nutnÒ dvacet. VɁjednotce pŐsobí
iɁstaĭí bardi, kteĭí ti pĭedají potĭebné
zkušenosti.
CO POTvEBUJEME MY?
Abys kɁnám chodil rád aɁsɁpĭesvÒdÈením, že vstávat veɁdvÒ ráno naɁzásah
má smysl.
PĭūÎ si popovídat aɁpodívat se,
jak to uɁnás chodí. Každé pondÒlí poɁ17.ɁhodinÒ nás najdeš naɁhasiÈárnÒ zaɁpoštou. Pro pĭípadné dotazy seɁneváhej obrátit naɁvelitele
jednotky Oldu BradáÈe naɁtelefonu
724Ɂ942Ɂ134.

vɁuzavĭených prostorech. Hasení, tentokrát to reálné, naɁnÒ Èekalo pĭi výjezdu kɁpožáru odpadu vɁzahrádkáĭské kolonii naɁSuchdole. HasiÈi vyjeli
také kɁpožáru porostu podél železniÈní tratÒ vɁRoztokách. AɁvýjezdy si
naɁdruhé stranÒ zpĭíjemnili spoluorganizováním suchdolských arodÒjnic.
VɁhorký Èervnový den si všichni užili DÒtský den sɁhasiÈi, kde nechybÒla výšková technika, ukázka zásahu
nebo pÒna pro dÒti. Pro dÒti byly pĭipravené soutÒže sɁlákavými cenami.
VɁrámci Kolektivu mladých hasiÈŐ naši nejmladší reprezentovali Suchdol
vɁakci BÒhej sɁnámi – Suchdol bÒží!
DoɁdÒtské varianty soutÒže Železný
hasiÈ veɁVeltrusích jeli sɁambicemi
obhájit první místo, což seɁtaké podaĭilo! ZeɁsoutÒže si dÒti odvezly 1.,
12.ɁaɁ14.Ɂmísto.

~
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CO VɁPOSLEDNÍCH TÝDNECH
ZAM)STNÁVALO NAŠE HASIE?
Dvakrát seɁzúÈastnili stáže naɁstanici
profesionálních hasiÈŐ Petĭiny. Nácvik
reálného zásahu si mohli vyzkoušet
naɁcelopražském hasiÈském cviÈení
veɁvyhledávání aɁzáchranÒ osob zeɁzakouĭených podzemních prostor hotelu Opatov. Velkým adrenalinem pak
byl drsný výcvik vɁplynovém ohnivém
trenažeru Dräger Fire Dragon 7000.
To je, laicky ĭeÈeno, velký kontejner
sloužící kɁtréninku likvidace požáru
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Restaurant Day
aneb Jak jsme
se mezinárodnƸ pȴecpali

Dneska nevaĭím. Rodina naɁmÒ sice kouká mezi prsty, ale já jsem pevnÒ rozhodnutá vymÒnit mou obligátní sobotní rajskou zaɁindonéské kari aɁzávitky, maÎarský
langoš, voČavý guláš aɁborŐvkové palaÈinky. Vyhlašuji domácí volby aɁjasnÒ vítÒzí
varianta „Skluzavka naɁkomunitce aɁguláš sɁpalaÈinkama” (dcerka je parĶaÈka).

J

e 12:30 aɁmanžel mi volá zɁhasiÈárny zeɁškolení, co je teda
jako kɁobÒdu. PoslušnÒ hlásím, že doma je studená plotna aɁaĶ si vybere peníze zɁbankomatu aɁpĭūde seɁnaobÒdvat
naɁKomunitní zahradu. Mezi jeho
rozporuplnými pocity nakonec zvítÒzí hlad, aɁtak seɁsɁoÈekáváním
vĭítíme naɁkomunitku. První stánek
je sɁvínem aɁkávou. Dobrý! Druhý
stánek nabízí domácí borŐvkové
aɁjahodové palaÈinky. Zde parkuje
dcerka. Jdu poɁÈichu neomylnÒ
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smÒrem kɁindonéskému stánku, kde
to neuvÒĭitelnÒ voní. Když polknu
pŐl litru slin, jsem schopná si objednat voČavé hovÒzí marinované vɁkokosovém mléce, kĭupavé jarní závitky seɁzeleninou aɁnÒco jako zelené
kari, které tu Èeká jen naɁmÒ.
Manžel míĭí neomylnÒ keɁstánku
sɁgulášem, odɁnÒj pokraÈuje ladnou
odboÈkou vpravo kɁmaÎarským langošŐm, cestou to vezme pĭes Èeské domácí burgry, pampeliškovou limonádu aɁúnÒtické pivo. Všechny ty
dobroty nám postupnÒ plní bĭicha.

UɁtoho posloucháme hudební vystoupení Ŧétnového souboru AULOS
pod vedením Evy adkové. Povzbuzeny dobrým jídlem seɁsɁdcerkou
úÈastníme workshopu, kde seɁuÈíme hrát naɁtradiÈní indonéský bambusový nástroj ankglung sɁúžasným
rodinným týmem Ankglung Praha. Odpoledne zakonÈíme sɁkapelou
Funky Spankers. NaɁzávÒr dne pak
sama sobÒ gratuluji, že jsem udÒlala to geniální rozhodnutí dneska doma nevaĭit.Ɂ

~
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#arodƸjnice Živelína
dorazila do Suchdola

To je sucho aɁvÒtrno, všude plno pilu aɁprachu. Kdy už koneÈnÒ zaprší? UrÈitÒ
vÒtšina zɁnás Èaruje, aby už zapršelo. Úleva seɁpĭižene teprve 29. dubna,
kdy oblaka snesou vydatný déšĶ iɁuɁnás. Pro pĭírodu urÈitÒ dobĭe, ale blíží
seɁFilipojakubská noc aɁpĭípravy suchdolských arodÒjnic. Jestli ten déšĶ
nepĭestane, tak to mŐžeme rovnou zrušit! VɁhlavÒ seɁmi honí Èerné mraky, jak to
všechno zvládneme.

T

akových pĭíprav – odɁstavÒní
vatry, pódia, stanŐ, lavic aɁstolŐ, pĭes zajištÒní elektĭiny aɁzáchodkŐ. Vše naložit, odvozit,
vyložit, obvolat stánkaĭe sɁobÈerstvením, pĭipravit program aɁsoutÒže. Sehnat úÈinkující, kapelu, buĭty,
odmÒny pro dÒti aɁhlavnÒ pomocníky… Jestli bude ošklivé poÈasí, tak
komu by seɁchtÒlo stát zmrzlý venku.
JeštÒ že seɁmŐžeme spolehnout
naɁodolné aɁpracovité hasiÈe aɁpracovníky úĭadu, kteĭí zaɁkaždého poÈasí nastoupí kɁpráci aɁpomŐžou.
Prosím tedy ÈarodÒjnici Živelínu,
aĶ ten déšĶ naɁden pĭeruší aɁpĭižene
zase sluníÈko. No aɁpovedlo se! Po-

arodÒjnická škola DDM

slední dubnové odpoledne je azurovÒ modré. Máme sice trošku chladno, ale oproti pĭedchozímu dni je
nádhernÒ. Hned seɁmi iɁmysl rozjasČuje aɁspoleÈnÒ sɁdalšími pomocníky
vše chystáme. PoɁ17. hodinÒ už vítáme první ÈarodÒjnický slet MEDV)DÍ BAND zeɁškolky Gagarinova aɁznámého MIKEŠE zeɁzákladní školy.

Létání sɁÈarodÒjkami

Nechybí ani ÈarodÒj Martin alias DJ
Veselá huba, který roztancuje snad
všechny pĭítomné aɁdokonce seɁobjevuje ÈarodÒjka Živelína seɁsvojí známou Lazarýmou aɁuÈí létat
naɁkoštÒti ty nejmenší nezkušené.
OɁzábavný aɁtvŐrÈí program seɁstarají také ÈarodÒjky zɁDDM Suchdol
aɁdoɁsalónu krásy kɁÈarodÒjce Mar-

celce seɁjde naÈanÈat celá ĭada malých ÈarodÒjek iɁÈarodÒjŐ.
NávštÒvníkŐ pĭišlo opravdu hodnÒ
aɁspoleÈnÒ jsme si užili Filipojakubskou noc uɁzapálené vatry, lahodných klobás, buĭtíkŐ aɁpÒnivého moku. Díky Živelíno, že jsi to tak dobĭe
zaĭídila!Ɂ

~
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ZٶJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo M Praha-Suchdol
naɁsvém jednání dne 28. 3. 2019
schválilo pĭūetí úÈelové investiÈní
dotace zɁrozpoÈtu hl.Ɂm. Prahy veɁvýši
z 7Ɂ150Ɂ801,40ɁKÈ naɁakci Modernizace aɁrozšíĭení areálu ZŠ
M.ɁAlše,
z 8Ɂ195Ɂ573,33ɁKÈ naɁakci Splašková kanalizace UɁKapliÈky,
Bažantní,
z 27Ɂ000Ɂ000,- KÈ naɁakci Výstavba
bytového domu Kamýcká 684,
z 990Ɂ000,- KÈ naɁakci MultifunkÈní hala uɁZŠ sɁvenkovním sportovištÒm, pĭíprava PD,
z 6Ɂ105Ɂ112,07ɁKÈ naɁakci Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská aɁVýjezdní,
z 4Ɂ240Ɂ000,- KÈ naɁakci Stavba
plynovodu UɁKapliÈky, Bažantní,
z 214Ɂ180,- KÈ naɁakci Lávka pĭes
ÚnÒtický potok uɁTrojanova
mlýna-PP,
z 2Ɂ527,23ɁKÈ naɁakci Oprava dešĶové kanalizace Starý Suchdol,
z 681Ɂ270,49ɁKÈ naɁakci Stoka
splaškové kanalizace NaɁMírách,
z 50Ɂ000,- KÈ naɁpodporu aktivit vɁoblasti plánování sociálních
služeb,
z 8Ɂ297,- KÈ naɁpodporu aktivit
vɁoblasti ĭešení bezdomovectví,
z 8Ɂ000Ɂ000,- KÈ naɁakci MultifunkÈní hala uɁZŠ sɁvenkovním sportovištÒm (pĭíprava
projektu);
schválilo navýšení rozpoÈtu M
Praha-Suchdol naɁrok 2019 oɁneinvestiÈní dotaci zɁobdrženého odvodu
zɁVHP 2. pololetí 2018 vɁcelkové výši
450Ɂ864ɁKÈ urÈenou naɁpodporu Èinností nestátních neziskových organizací pŐsobících naɁúzemí mÒstských
Èástí hl. m. Prahy, které zajišĶují dlouhodobÒ organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované vɁjednotlivých nestátních neziskových
organizacích, naɁkulturu, školství,
zdravotnictví aɁsociální oblast,
souhlasilo sɁúÈastí mÒstské Èásti vɁprojektu SMACKER – „Aktivity
aɁopatĭení pro zmÒnu znalostí aɁchování vɁperiferních oblastech“, který je
pĭipraven vɁrámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL
EUROPE; sɁpĭūetím podpory zɁprogramu nadnárodní spolupráce ɁInterreg CENTRAL EUROPE (celkový rozpoÈet) veɁvýši 137Ɂ218ɁEUR, tj.
cca 3Ɂ526ɁtisícɁKÈ; sɁpovinnou spoluúÈasti mÒstské Èásti veɁvýši 15Ɂ%

~

celkového rozpoÈtu, tj. 20Ɂ583ɁEUR,
tj. cca 529ɁtisícɁKÈ; seɁvznikem pracovnÒ právního vztahu mezi M Praha-Suchdol aɁIng.ɁGabrielou LnÒniÈkovou, jehož pĭedmÒtem bude vedení
projektu SMACKER zaɁmÒstskou Èást.
souhlasilo seɁzámÒrem nákupu
užitkového elektrovozidla N1 vɁpĭedpokládané cenÒ doɁ1Ɂ400Ɂtis. KÈ bez
DPH zaɁpĭedpokladu získání podpory zɁNárodního programu Životního prostĭedí (NPŽP), výzva 11/2018
- Podpora alternativních zpŐsobŐ
dopravy naɁakci „Nákup užitkového
elektrovozidla“,
schválilo pĭípravu aɁrealizaci
akce „Výstavba splaškové kanalizace
vɁul.ɁNaɁMírách“,
schválilo pĭūetí dotace zɁMŠMT
zɁOperaÈního programu Výzkum, vývoj aɁvzdÒlávání, vɁrámci Výzvy Šablony II, pro Základní školu Mikoláše Alše
vɁcelkové maximální výši 2Ɂ247Ɂ621ɁKÈ,
uložilo zajistit zveĭejČování podkladŐ pro jednání výborŐ zastupitelstva naɁwebu mÒstské Èásti veɁstandardní lhŐtÒ 5ɁdnŐ pĭed jednáním;
zajistit zveĭejnÒní mÒsíÈních odmÒn
všech zastupitelŐ naɁwebu mÒstské
Èásti; pĭipravit návrh ĭešení zveĭejČování jednání zastupitelstva veɁformÒ on-line pĭenosu naɁwebu mÒstské Èásti; zajistit zveĭejČování všech
zámÒrŐ prodeje aɁpronájmu nemovitého majetku kromÒ úĭední desky iɁnaɁrealitním portálu hl. m.ɁPrahy
(www.realitniportalpraha.cz).

~

~
~
~

~
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ZٶJEDNÁNÍ RADY
Rada M Praha-Suchdol naɁsvých jednáních projednala 6. února – 17.ɁdubnaɁ2019 mimo jiné následující body:
schválila žádost mÒstské Èásti
Praha-Suchdol oɁpĭezkum hospodaĭení zaɁrok 2019.
schválila poskytnutí daru veɁvýši 5Ɂ000ɁKÈ Nalžovickému zámku, poskytovateli sociálních služeb, seɁsídlem 262Ɂ93 Nalžovice, I 42727243,
kde je umístÒn obÈan mÒstské Èásti
Praha-Suchdol.
schválila zvýšení nájemného oɁmíru roÈní inŦace zaɁrok 2018, která odpovídá výši 2,1 %. Navýšení nájemného probÒhne odɁ1.Ɂ5.Ɂ2019 veɁvšech
pĭípadech uzavĭených smluvních
vztahŐ uɁpronájmŐ pozemkŐ aɁnebytových prostor, které obsahují ujednání oɁvalorizaci nájemného. Rada
dále schválila zvýšení ceny nájmu pozemkŐ vɁzahrádkáĭských koloniích
naɁcenu 12 KÈ/m2/rok aɁto sɁúÈinností

~
~
~

odɁ1.Ɂ1.Ɂ2020, DŐvodem kɁnavýšení ceny je míra inŦace aɁskuteÈnost,
že souÈasná cena 11ɁKÈ/m2/rok byla
dlouhodobÒ nemÒnná.
vzala naɁvÒdomí zápis zɁjednání
veɁvÒci obnovy aɁrozšíĭení OV Roztoky zeɁdne 14. 2. 2019 aɁupĭesČující informace Ing.ɁKokrmenta zeɁspol. VRV,
a.s. Rada sɁohledem naɁinformace
oɁopÒtovném otevĭení problému velikosti budoucí rezervované kapacity naɁOV Roztoky pro obce Statenice
aɁÚnÒtice (obec Statenice nepotvrdila rozhodnutí oɁvýstavbÒ vlastní OV),
navrhuje doplnit doɁzápisu požadavek
naɁurychlené
a) dokonÈení vymezení rozsahu
aɁzákladních technických parametrŐ OV,
b) stanovení pĭedpokládané ceny
investice aɁjednotlivých podílŐ
zájmových obcí,
c) zpracování základního návrhu spoleÈné dohody oɁzpŐsobu,
provozu aɁťnancování rozšíĭené
OV.
Rada dále vzala naɁvÒdomí informaci
oɁpožadavku mÒsta Roztoky naɁpodstatné navýšení ťnanÈních prostĭedkŐ naɁobnovu OV vɁcenách stoÈného
odɁ1. 1. 2020. Rada sɁohledem naɁtuto
skuteÈnost požaduje, aby mÒsto Roztoky veškeré nevyÈerpané ťnanÈní
prostĭedky, získané vɁcenÒ stoÈného
naɁobnovu OV odɁroku 2015, využilo výhradnÒ naɁpĭípravu rozšíĭení OV.
Rada uložila místostarostovi Ing.ɁVikovi zaslat uvedené pĭipomínky kɁzápisu mÒstu Roztoky sɁtím, že naɁdalších
jednáních sɁostatními partnery projektu bude mÒstská Èást požadovat
zásadní zrychlení pĭípravy stavby.
souhlasila sɁpostoupením smlouvy oɁdílo È. 018/2018 zeɁdne 7.Ɂ2.Ɂ2018
naɁ„Zhotovení PD Zahrady seɁhĭbitovem uɁkaple sv. Václava“ zɁIng.Ɂarch.
Rosy (I: 73933261) naɁMgA.ɁVáclava Šubu (I 05284538), podle ustanovení § 1895 zákona È. 89/2012 Sb., OZ.
Postoupení smlouvy seɁdÒje vɁrámci autorského týmu, který zvítÒzil
vɁarchitektonické soutÒži pĭedcházejícíɁuzavĭení smlouvy. DŐvodem
postoupení jsou organizaÈní zmÒny vɁrámciɁautorského týmu, všechny závazky vŐÈi M budou nadále
zachovány.
konstatovala, že vɁĭádném termínu byly doruÈeny 3 nabídky doɁvýbÒrového ĭízení „Údržba veĭejné zelenÒ naɁúzemí M Praha–Suchdol
2019/2021“. Nabídku podali následující
uchazeÈi: Sadovnický aɁzahradnický

~

~

~
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servis Chládek, I 27404862, nabízená cena 1Ɂ029Ɂ468ɁKÈ vÈetnÒ DPH zaɁrok; Pražské služby a.s., I 60194120, nabízená cena
595Ɂ259,50ɁKÈ vÈetnÒ DPH zaɁrok;
Údržba zelenÒ – Sekyra, I 62611437,
nabízená cena 1Ɂ357Ɂ378ɁKÈ vÈetnÒ
DPH zaɁrok.
vzala naɁvÒdomí zápisy zɁjednání komise pro výbÒr zhotovitele kompletní projektové dokumentace vÈetnÒ potĭebných prŐzkumŐ stávajících
staveb aɁúzemí, inženýrské Èinnosti
aɁautorského dozoru naɁstavbu „MultifunkÈní hala uɁZŠ sɁvenkovním sportovištÒm vɁPraze-Suchdole“. VýbÒr
zhotovitele projektové dokumentace byl proveden formou jednacího ĭízení bez uveĭejnÒní (JvBU) dle zákona
È. 134/2016 Sb. sɁvítÒzem architektonické soutÒže – spoleÈností ov architekti, s.r.o. JvBU sɁtouto spoleÈností
probíhalo naɁzákladÒ výsledkŐ architektonické soutÒže oɁnávrh aɁzávÒreÈného doporuÈení poroty této soutÒže zɁ18.Ɂ10.Ɂ2018. Komise projednala
požadované podklady, rozsah požadovaných prací vɁjednotlivých fázích
díla, harmonogram aɁplatební kalendáĭ aɁprojednala návrh smlouvy oɁdílo
pĭedložený mÒstskou Èástí.
Vybrala vɁsouladu seɁzávÒrem aɁdoporuÈením komise JvBU
zɁ5.Ɂ3.Ɂ2019 zhotovitele kompletní projektové dokumentace vÈetnÒ potĭebných prŐzkumŐ stávajících staveb
aɁúzemí, inženýrské Èinnosti aɁautorského dozoru naɁuvedenou stavbu – spol. ov architekti, s.r.o., Badeniho 29/6, PrahaɁ6, I 24758094 zaɁcenu
10Ɂ250Ɂtis. KÈ bez DPH. Cena díla vyplývající zɁnabídky vɁarchitektonické soutÒži byla dle požadavkŐ komise
doplnÒna oɁcenu zaɁkompletní výkon
autorského dozoru poɁdobu výstavby.
souhlasila seɁzámÒrem požádat
oɁvznik poboÈky Základní umÒlecké školy Jana Hanuše naɁSuchdole,
aby bylo umožnÒno kvalitní umÒlecké
vzdÒlání suchdolských dÒtí bez nutnosti dojíždÒní. VɁrámci Èinnosti budoucího kulturnÒ-komunitního centra má M zájem oɁprogram akademie
umÒní poɁseniory. Rada povÒĭila starostu posláním oťciální žádosti oɁpoboÈku ZUŠ naɁSuchdole.
vzala naɁvÒdomí vyhodnocení prŐzkumu spokojenosti klientŐ peÈovatelské služby aɁdÒkuje Horizontu
zaɁposkytování peÈovatelské služby
obÈanŐm M Praha-Suchdol.
vzala naɁvÒdomí, že vSD nevyhovÒlo pĭipomínkám mÒstské Èásti kɁtechnické studii vedení SOKP 518.

~
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Rada M považuje zaɁpotĭebné projednat sɁRSD zejména nezbytnost navrženého vybudování až 8ɁmetrŐ vysoké bariéry (zásyp nadzemní Èásti
tunelu) mezi Výhledským námÒstí aɁBrandejsovým statkem, dále pak
zejména oddálení plánovaných mimoúrovČových kĭižovatek odɁobytné
zástavby.
souhlasí sɁnákupem cisternové
nástavby vɁkontejnerovém provedení
oɁobjemu 1500 litrŐ aɁzɁpĭedložených
nabídek vybírá dodavatele - spoleÈnost SIMED s.r.o., IO: 648Ɂ27Ɂ496,
zaɁcenu 234Ɂ600ɁKÈ bez DPH.
souhlasila sɁobjednáním spolupráce sɁAK Frank Bold vɁprocesu zmÒny územního plánu Z3000/09 – Nový
Sedlec aɁvɁnavazujícím procesu zamýšlené pĭípravy výstavby nové obytné Ètvrti vÈetnÒ veĭejné vybavenosti (školy, hĭištÒ, parky…). Spolupráce
zahrnuje formulování požadavkŐ klienta, vyjednávání sɁdalšími mÒstskými Èástmi, veĭejností, IPR, poĭizovatelem zmÒny územního plánu,
vlastníky dotÈených pozemkŐ aɁdevelopery, vÈetnÒ úÈasti vɁsamotném
procesu, který je sɁtÒmito zmÒnami
aɁvýstavbou spojen vɁrozsahu 25Ɂhodin, pro 1. fázi pĭi hodinové sazbÒ sazbu 1Ɂ990ɁKÈ + DPH.
souhlasila seɁsjednáním služby
umístÒní aɁobsluhy kontejnerŐ naɁpoužitý textil uɁspoleÈnosti Koutecký s.r.o., I 63147084, formou udÒlení
souhlasu sɁumístÒním kontejnerŐ naɁ3
stanovištích (Suchdolská - uɁstanovištÒ kontejnerŐ, Brandejsovo námÒstí, KɁHoromÒĭicŐm) zaɁnásledujících
podmínek: zajištÒní svozu minimálnÒ 3 x týdnÒ, zajištÒní úklidu uɁkontejnerŐ poɁsvozu, poskytnutí pĭíspÒvku
naɁprovoz ZŠ veɁvýši 1ɁKÈ zaɁkg vloženého textilu, nájemného zaɁumístÒní 1 kontejneru veɁvýši 6000ɁKÈ roÈnÒ,
provozován 24hodinové linky pro hlášení pĭípadných problémŐ.
souhlasila sɁumístÒním odkládací schrány eské pošty naɁpozemku parc.È. 2318/1, k.ú. Suchdol, pod
opÒrnou zdí vɁul. Pod RybníÈkem poblíž kontejnerŐ naɁtĭídÒný odpad.
souhlasila sɁobjednáním provedení „kolejí“ zeɁzatravČovací dlažby
vɁpropojení spodní ul. VɁÚdolí aɁhlavní komunikace uɁpana Petra Kukly, IO:Ɂ13820729, zaɁcenu 64Ɂ533ɁKÈ
bez DPH.
souhlasila sɁpĭípravou dokumentace pro rekonstrukci hlavních elektroinstalaÈních
rozvodŐ vɁbytových domech Kamýcká È.p. 940–943 aɁsɁpĭípravou

~
~

~
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dokumentace rekonstrukce kotelny pro dŐm Stehlíkova È.p. 928–
930. Rada ukládá vedoucímu OHSOM vybrat projektanta aɁzajistit
zpracování pĭíslušné dokumentace pro výbÒr zhotovitele vɁtermínu
doɁ30.Ɂ11.Ɂ2019.
vzala naɁvÒdomí, že vɁrámci výbÒru dodavatele akce bylo osloveno 10Ɂťrem, výzva byla zveĭejnÒna naɁproťlu zadavatele, doruÈena
byla pouze 1Ɂnabídka odɁspoleÈnosti AMIKA FIRST, s.r.o. zaɁcenu
1Ɂ126Ɂ067ɁKÈ bez DPH.
schválila pĭidÒlení úÈelových
neinvestiÈních dotací vɁrámci grantového programu M pro rok 2019
dle návrhu grantové komise aɁuložila Z. Krumpholcové pĭipravit
Smlouvy oɁposkytnutí úÈelové neinvestiÈní dotace pro pĭíjemce grantŐ: Centrum péÈe oɁdÒti aɁrodinu,
z.s. veɁvýši 10Ɂ000ɁKÈ; MS Hubertus veɁvýši 7Ɂ500ɁKÈ; Sbor CASD –
MKɁRybiÈka veɁvýši 98Ɂ000ɁKÈ; Centrum Horizont veɁvýši 13Ɂ000ɁKÈ;
Studentský spolek Pupen veɁvýši 5Ɂ000ɁKÈ; Michal Novotný veɁvýši 20Ɂ000ɁKÈ; EWTO R veɁvýši
15Ɂ000ɁKÈ; TJ Sokol Suchdol veɁvýši 10Ɂ000ɁKÈ aɁSDH Praha-Suchdol veɁvýši 40Ɂ000ɁKÈ. Dále rada
schválila neinvestiÈní dotaci pro ZŠ
M.ɁAlše veɁvýši 68Ɂ250ɁKÈ naɁprojekt
Školní psycholog.
schválila výpŐjÈní smlouvu
sɁeskou republikou – HasiÈským
záchranným sborem hlavního mÒsta Prahy naɁvýpŐjÈku hasiÈské techniky vɁcelkové cenÒ 481Ɂ949,77ɁKÈ
pro zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasiÈŐ M Praha-Suchdol.
naɁzákladÒ doporuÈení KÚRI souhlasila sɁpokraÈováním vɁprojekÈních
pracích naɁpŐvodním soutÒžním návrhu haly oɁrozmÒrech hĭištÒ 36x18m
zɁdŐvodu nenavyšování investiÈních
aɁprovozních nákladŐ, dodržení podmínek arch. soutÒže, menšího ovlivnÒní sousední nemovitosti naɁpozemku parc.È. 1070/1, k.ú. Suchdol,
praktiÈtÒjšího umístÒní skladŐ podél delší strany hĭištÒ, širšího ochozu
naɁvšech Ètyĭech stranách haly. Rada žádá projektanty stavby oɁpĭípravu podkladŐ pro umístÒní haly aɁjejího
propojení seɁškolou aɁbudovou Sokolovny, které budou zaslány Sokolu
Suchdol kɁprojednání.

~

~
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Kompletní zápisy zeɁzasedání zastupitelstva aɁrady mÒstské Èásti jsou kɁdispozici iɁnaɁstránkách mÒstské Èásti
www.praha-suchdol.cz.
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Spolehlivý realitní makléŐ

Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz
¬ÁDKOVÁ INZERCE

Manželský pár hledá naɁSuchdole nebo vɁokolí naɁpronájem nebo zapŐjÈení zahrádku naɁdrobné pÒstování kvÒtin aɁtrávení Èasu sɁtĭíletým dítÒtem. Tel.: 725Ɂ824Ɂ700,
p.ɁBureš.
Darujeme zeminu vhodnou naɁterénní úpravy,
ccaɁ120ɁkubíkŐ. PrahaɁ6 aɁpĭilehlé okolí. Odvoz zajistíme.
Janderová, tel.Ɂ732Ɂ410Ɂ447.
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pro odvoz kontejnerů
po Praze 6 a okolí.
Velmi dobré platové ohodnocení,
flexibilní pracovní doba.

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

ZDENĚK PLEŠNER ml.

± zabezpečení bytů a domů ² systém generálního klíče
± výroba plotů a brán na elektrický pohon + zábradlí
± montáž dveřního a okenního kování
² výroba mosazného kování ± zakázková výroba
² oprava starých zámků soustružnické práce
± kovovýroba ² 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

SUCHDOLSKÝ MASÉR
MASÉR CERTIFIKOVANÝ PRO PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Klasická švédská masáž
Masáže pro tġhotné
Masáže pro seniory
Baũkování
Kompletní výbava pro mobilní masáže.
Profesionální pƛípravky a desinfekce.
Výhodná cena v dopoledních hodinách.

Razítka

20 %
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+420 605 271 667
masaze.mazanec@gmail.com
Pod rybníĒkem 23, Praha-Suchdol

Sleva platí jen pro objednávky on-line.

www.masaze-mazanec.cz

www.powerprint.cz
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Slevy pro niory
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Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA
Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA

~ŃȟŒȳƖȚȟɃȴơƖ˿ȡȞȽȴ
ǊŒȨȻȚǶȾǜʛʙ̼ˤ
ǶȮɉǶŒșȽŕǔȚȾȨơȱƖŕ
ƖĦ§ȪȘȷŊȾȡŒ˩

e2~
l
 z 
aA 


ȈaA AȈ AȈȈ,A
Ǧǣ̷Ǥ 
ͺͻ͵ǡ
www.salonpropsybaruska.cz
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Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě
 zimní zahrady
 rolety, žaluzie
 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu
 okenní parapety PVC, ALU
 zednické práce
 hodinový manžel
 garážová vrata
 markýzy

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

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

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
zahradybaobab
www.baobab.cz
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INZERCE

V Ý uka dÝtí zážitkem a hrou

Získejte pro své dÝti ten nejhodnotnÝjší základ do života.
Nabízíme Vašim dÝtem 11–66 let unikátní výchovnÝ vzdÝlávací program ve dvou tĔídách.
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Zážitek jako cesta k úÏinnÝjšímu vzdÝlávání dÝtem pĔináší:
uÏení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj, kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitkĨ, rozvoj myšlení.
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PRÁCE MINIBAGREM
Ŷ ODVOZ ODPADŢ
Ŷ ZEMINY Ŷ SEKÁNÍ
Ŷ VYKLÍZENÍ Ŷ BETONY
Ŷ

E-mail: pakk@seznam.cz

777 12 12 21

www.odpad-kontejnery.cz
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