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Deš ová voda 
nepat í do kanalizace!

 letních měsících se opět pro-

hloubily problémy s dešťovou 

vodou, která se velmi často 

vypouští do splaškové kanali-

zace, přestože z provozního řádu 

kanalizace již přes 20 let jasně vy-

plývá zákaz vypouštění dešťových 

vod do kanalizace připojené na ČOV 

Roztoky. Situace při přívalových 

deštích je kritická zejména v ulici 

V Údolí, kdy se tato část stoky stává 

„tlakovou“ kanalizací a výsledek je 

zřejmý z fotografi e. 

Přívalové deště jsou bohužel stá-

le častější událostí, a naši spoluob-

čané v ulici V údolí tak vždy obdrží 

„nadílku“ toaletních papírů a dalšího 

nevábného obsahu, který se vyva-

lí z natlakovaného potrubí. To je to-

tiž rychle zaplněné dešťovou vodou 

ze střech a dvorů v oblasti Výhled 

a Nového Suchdola a není schopné 

zvládnout tak velké množství vody.

Obdobné problémy bohužel vzni-

kají i v oblasti připojené na čističku 

v Tróji, kde čerpací stanice nezvlá-

dají příval vody a vše pak také pře-

teče do potoka a následně do Vlta-

vy. Dešťová kanalizace je nyní pouze 

v menší části Suchdola, dlouhodobě 

zjevně bude u dešťových vod prefe-

rováno využití vody na pozemcích.

Je nutné zopakovat a zdůraznit, 

že kanalizace v oblasti Výhled a No-

vého Suchdola by měla být kanali-

zací výhradně splaškovou s mini-

mem dešťových a balastních vod 

a že i v ostatních částech je nutné 

maximum dešťové vody zachytávat 

a využívat na parcelách. Vyzývá-

me všechny majitele nemovitos-

tí, aby si prověřili a zvážili všech-

ny možnosti zachytávání a využití 

dešťových vod přímo na parce-

lách. V současné době je možnost 

získat fi nanční podporu z dotační-

ho programu DEŠŤOVKA na aku-

mulaci dešťových vod a její násled-

né využití na zalévaní nebo třeba 

i na splachování.~
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

ATLETICKÝ OVÁL 
ZA SOKOLOVNOU

festival volnočasových 
aktivit pro děti, zábavný 

doprovodný program 

sobota 21. září 2019 
od 14.30 hodin

SVATOVÁCLAVSKÁ 
mše svatá

sobota 28. září v 18.00
kaple sv. Václava

slouží farář Matúš Kocian 

z farnosti sv. Matěje

Městská část Praha-Suchdol,

DDM Praha 6-Suchdol

Mateřský klub Rybička,

Sbor dobrovolných hasičů, 

Spolek Suchdol Sobě 

a Základní škola Mikoláše Alše

Vás zvou na

XV. SUCHDOLSKÉ 
(P)OSVÍCENÍ

sobota 28. zá í 2019 od 13 hodin 
na Suchdolském nám stí

PROGRAM:

13.00 ~ REGISTRACE CHARITATIVNÍHO BĚHU 
13.30 ~ START BĚHU okolo náměstí 
14.30 ~ ŽABÍ PŘÍBĚHY divadlo pro děti 
15.30 ~ pěvecký sbor MIKEŠ ZŠ M. Alše 
15.45 ~ SAMETOVÉ DIVADLO – představení Domova Sedlec 
16.30 ~ kapela RESERVE BAND  
17.30 ~ (NE)TRADIČNÍ SOUTĚŽE 
18.00 ~ kapela RESERVE BAND 

DOPROVODNÝ PROGRAM:  

~ výstava INVENTURA na radnici ~ TVŮRČÍ DÍLNY  

~ PEČENÍ PRO CHARITU ~ RUKODĚLNÉ STÁNKY  

~ JÍZDA NA PONÍCÍCH ~ SOUTĚŽE PRO NEJMENŠÍ

TRADIČNÍ  
POSVÍCENSKÁ  

POLÉVKA
~

 OBČERSTVENÍ
~

PIVO JENÍK
~

BURČÁK NĚTICE

Změna programu vyhrazena. Aktualizovaný program na www.praha-suchdol.cz a  praha-suchdol

zapište si do kalendáře

 SOBOTA 19. 10. 

 Sportovní den 

ZŠ Mikoláše Alše

 NEDĚLE 3. 11. od 19 hodin

2. Suchdolské jamování

  PÁTEK 22. 11. 

Adventní trhy na radnici

Letecký hluk 
na Suchdole

středa 16. října 2019 

od 18.30 hodin 
                                 na suchdolské radnici

Svou účast na besedě přislíbili zástupci Letiště Praha a.s.

Cílem setkání je informovat občany o důvodech změn v provozu 

letiště v posledních letech, přij atých a plánovaných opatřeních 

na omezení zejména nočního hluku a informování o aktuálním 

stavu přípravy rozšíření letiště.
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UZÁV RKA 
DALŠÍHO 

ÍSLA JE  
15. 10. 2019.

Každý po sob  
m že zanechat 
stopu
Čest. Každý z nás si pod tím před-

staví něco jiného. Pro někoho je to 

pozdrav z dob komunismu, pro ji-

ného je to životní fi lozofi e. Čest má 

mnoho podob. Je to pocta, nezišt-

nost jednání, morální kredit nebo 

ocenění a úcta ze strany druhých. 

Čestný člověk je nesobecký. Asi tu-

šíte, kam tím mířím. Přímo k čest-

ným občanům, kterých má Suchdol 

třiatřicet. 

Udělení čestného občanství je 

vlastně vyjádření úcty a poděko-

vání za činy člověka, které pro ně-

koho mohou být těžko uchopitel-

né, ale které jsou pro společnost 

určitým způsobem významné. Ta-

koví lidé dělají svět lepším a hez-

čím. A my chceme, aby věděli, že si 

jich vážíme a že je za to obdivuje-

me. Kéž by ty stopy, které tu po so-

bě zanechali, nikdy nezasypal písek 

zapomnění. 

Více o nejčerstvějších čestných 

občanech Suchdola si přečtěte 

o pár stránek dál.

Krásný podzim.

PAVLA BRADÁČOVÁ

obsah

Máme tu čest aneb Suchdoláci, 
kteří by neměli být zapomenuti 5
Ani kapku nazmar 
aneb Dotace DEŠŤOVKA II  6
Co se dá v kanalizaci všechno změřit 7
Zvyšování daně 
z nemovitosti od roku 2020 8
Jak to vidí právník:
  Chcete rentu z nemovitosti? 

Děkuji, NECHCI!  10

Poznej svého zastupitele:
 Marek Bor a Pavla Bradáčová 11

Zachráníme srdce i duši 
aneb Realizujeme vaše trumfy 12

Suchdolské Rychlonožky   13

Názory zastupitelů 14–15

Projekt SMACKER 16

 Přes bláto, prach 
a objížďky k Suchdolu hezčímu 17

Přehled kontejnerů a sběru odpadů 
na 2. pololetí 2019 18

Výstava Pavla Beneše 19

Ze suchdolských škol:
  Prezentace projektu Stavitelé města 

– adaptace sídel na změnu klimatu 20

  Po prázdninách do nového 
aneb měníme se v duchu pohádek 21

  Reklama neklamá 21

Rybička plná zážitků 22

Skoky, salta a triky na kole bez boule 26
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

Městská část Praha-Suchdol vás srdečně 

zve 1. října v 18 hodin na vernisáž výstavy 

LENKA HATAŠOVÁ 

„30“ 
Dosud nepublikované fotografi e zachycující 
atmosféru i osobnosti vázané k událostem 

17. listopadu 1989, které pořídila tehdy začína-
jící fotografka. Lenka Hatašová prošla coby 
fotoreportérka válečným bojištěm na Bal-
káně, zeměmi Střední a Severní Ameriky 

i tenisovými kurty legendárního grandslamu. 
V posledních letech se věnuje již výhradně 
portrétu, fotografuje zejména osobnosti 

české kultury, politiky a sportu. Od roku 2016 
je držitelkou titulu Nikon Ambassador. 

Alšův kabinet, radnice městské části Praha-Suchdol
Suchdolské nám. 3, vstup zdarma.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL 

A SPOLEK SUCHDOL SOBĚ

vás zvou na večery s promítáním

a besedou s autory

středa 18. září 2019 

od 19.30 hodin

CHA IPE 
život v dětském domově, 

večer s Mírou Jankem

pondělí 23. září 2019 

od 19.30 hodin

SARKOFÁG 
PRO KRÁLOVNU
sběrný dokument Pavla Štingla 

o unikátním uměleckém objektu

čtvrtek 17. října 2019 

od 19.30 hodin 

DIVADLO 
SVOBODA 
Umění a životní osudy světoznámého 

scénografa Josefa Svobody, večer 

s Jakubem Hejnou

radnice městské části Praha-Suchdol, 
Suchdolské náměstí 3  

VSTUP VOLNÝ

sobota 9. listopadu 2019
stadion za sokolovnou
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Máme tu est aneb Suchdoláci, 
kte í by nem li být zapomenuti
Jak řekl francouzský spisovatel Stendhal: „Každá práce vykonávaná čestně, je 
užitečná, a zasluhuje proto uznání.“ Za dobu své existence se Suchdol stal místem, 

kde se narodili, tvořili nebo se jakkoliv zasloužili o rozvoj obce lidé, kterým za to 

patří projevit úctu. 

itul čestný občan se uděluje 

od reformy samosprávy v čes-

kých zemích v roce 1848. Za-

stupitelstvo naší městské 

části udělilo titul čestný občan již 

33 osobnostem. Jména 22 z nich, 

kteří zahynuli během německé oku-

pace v letech 1939 až 1945, jsou 

uvedena na pomníku u základní 

školy M. Alše. Mezi nově čestně 

jmenované patří Ing. Stanislav Husa 

a Ing. Miroslav Kněžek, CSc. Pojďme 

si je představit. Myslím, že si zaslou-

ží naši pozornost.

 ING. MIROSLAV KNĚŽEK, CSC.

dlouholetý a aktivní člen 

protipovodňové komise MČ, zástupce 

starosty a Ochotný Suchdolník

Miroslav Kněžek se narodil 24. červ-

na 1930 v Bratislavě. V komunálních 

volbách v roce 1990 byl zvolen do za-

stupitelstva naší městské části. Až 

do listopadu 1994 zastával funkci zá-

stupce starosty.

Ing. Kněžek dlouhá léta pracoval 

ve Výzkumném ústavu vodohospo-

dářském T. G. Masaryka. A protože 

své práci rozuměl a byl odborníkem 

ve svém oboru, stal se i členem pro-

tipovodňové komise městské části. 

Při katastrofálních povodních v roce 

2002 účinně pomáhal řešit kritickou 

situaci. Právem se stal čestným čle-

nem České vědeckotechnické vodo-

hospodářské společnosti.

Aktivně se také zapojoval do kul-

turního dění na Suchdole. Působil jako 

člen Ochotných Suchdolníků, jako at-

letický rozhodčí startoval běhy v rám-

ci Suchdolského (p)osvícení. Na Such-

dole zanechal rovněž kulturní stopu 

jakožto autor kreseb významných 

stromů městské části. V roce 2007 

se v Alšově kabinetu konala výstava 

jeho prací Kresby z cest spolu s kraj-

kami jeho maminky. Miroslav Kněžek 

zemřel 4. června 2019 ve věku 88 let.

 ING. STANISLAV HUSA

politický vězeň a aktivista 

v legionářské obci

Stanislav Husa se narodil 6. květ-

na 1927 v Košicích, kde jeho otec, le-

gionář na východní frontě, půso-

bil jako policista. „Za svůj život jsem 
se třikrát nuceně stěhoval,“ vzpo-

míná na nelehká období svého ži-

vota. „Když mi bylo 12 let, viděl jsem 
na vlastní oči pogrom na Židy. Bě-
hem svého života jsem se setkal s ně-
kolika lidmi židovského původu, kteří 
se ke mně zachovali čestně, a od těch 
dob mám Židy rád,“ vysvětluje pan 

Husa své tvrzení, že je z přesvědče-

ní sionista. 

Během druhé světové války byl na-

sazen na výrobu součástek ve škol-

ních dílnách. Na konci války byl po-

slán na budování zákopů v Novém 

Jičíně a Valašském Meziříčí. Zažil 

bombardování Prahy a stavbu bari-

kád během Pražského povstání. 

Na vojnu utekl před svou těžkou ro-

dinnou situací v roce 1948. Jak na ty 

dva roky na vojně vzpomíná? „Byly to 
jedny z nejkrásnějších let mého živo-
ta a mám z těch dob spoustu věrných 
přátel.“ Na vojně absolvoval jednoroč-

ní školu navigátorů pro důstojníky le-

tectva v záloze při Letecké akademii 

v Hradci Králové. Létal na větroních 

a byl navigátorem na motorových le-

tadlech. „Na vojnu jsem šel v roce 1948 
jako naivní loajální občan. Věřil jsem 
Benešovi a Masarykovi. Na vojně jsem 
se setkal se skutečností a odcházel 
jsem jako největší reakcionář,“ popisu-

je Stanislav Husa počátky svého roz-

chodu s režimem.

Zapojil se do převaděčských ak-

tivit, ke kterým se v německém pří-

hraničí shodou náhod připletla jeho 

tchyně. „Zrnková káva tehdy plati-
la jako jízdenka na vlak do západního 
Německa,“ vzpomíná. Podařilo se jim 

T ČESTNÉ OBČANSTVÍ
je projev úcty konkrétním lidem 

za jejich dílo související se Such-

dolem. Krom 22 obětí nacistic-

ké okupace a dvou výše zmí-

něných se mezi čestné občany 

Suchdola řadí: generálmajor 

Ing. Rudolf Pernický, akademický 

malíř Jaroslav Šerých, pan učitel 

Radovan Papež, profesor Václav 

Žilka, hrdina z dob nacistické 

okupace Ing. Artur Radvanský, 

paní učitelka Jana Burianová, hu-

dební skladatel Václav Hálek, his-

torik a cestovatel Ing. Vladimír 

Laštovka a suchdolský hasič 

František Malý.
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Ani kapku nazmar aneb 
Dotace DEŠ OVKA II 
Sucho. Myslíme si, že se nás to netýká. Že to je problém rozvojových zemí. 

Vždyť máme řeky, rybníky a vodní nádrže. Nedávno vyšel v médiích článek 

o tom, že Česko by se mělo připravit na suché a horké roky, kterým se podle 

vědců nevyhne. Máme třetí nejnižší kapacitu vody v rámci EU a hrozí, že ji 

budeme muset dovážet. Sucho může stát i stovky miliard korun. Proč tedy 

nevyužít dary přírody v podobě deště?

e druhém kole dotačního progra-

mu Dešťovka mají majitelé ro-

dinných, rekreačních a bytových 

domů příležitost získat příspě-

vek až 105 tisíc korun na efektivní hos-

podaření s dešťovou a odpadní vodou 

v podobě akumulační nádrže. Ze zdro-

jů Státního fondu životního prostředí 

ČR je připraveno 340 milionů korun.

Stále je možné využít dotaci na:

~  akumulaci srážkové vody 

pro zálivku zahrady (dotace 

až 55 tisíc Kč)

~  akumulaci srážkové vody 

pro splachování a pro zálivku 

zahrady (dotace až 65 tisíc Kč)

~  využití přečištěné odpadní vody 

pro splachování a zálivku zahra-

dy (dotace až 105 tisíc Kč)

Poslední roky ukazují, jak důležité je 

hospodařit s dešťovou a odpadní vo-

dou. Státní fond životního prostře-

dí nabízí dotace pro vlastníky či sta-

vebníky rodinných a bytových domů 

na využití srážkové a odpadní vody 

v domácnosti i na zahradě. 

Dotace je ve výši až 50 % z celko-

vých způsobilých výdajů. Kalkulač-

ku předpokládaných nákladů včetně 

formuláře pro on-line podání a dal-

ší užitečné informace naleznete 

na www.dotacedestovka.cz.

Podání žádosti není moc složi-

té, využij te tedy této možnosti získat 

příspěvek na zadržení vody pro zalé-

vaní. V případě potřeby vám na rad-

nici poradí MgA. Jitka Navrátilová, 

referentka veřejného prostoru.

Se srážkovými vodami je tře-

ba hospodařit a majitelé nemovi-

tostí mají povinnost je likvidovat 

na vlastním pozemku. Dešťová voda 

ze střech a dvorů se nesmí vypouš-

tět do splaškové kanalizace! ~
[red]

V

převést asi osmadvacet osob. Stát-

ní bezpečnost jej za to předved-

la k výslechu do Litoměřic. Stani-

slav Husa byl nakonec v roce 1954 

odsouzen za špionáž ke čtyřem ro-

kům nucených prací v uranovém 

dole Jáchymov. Zde strávil devět 

měsíců. 

Pak byl 14 let zaměstnaný ve Ško-

dových závodech. Na tu dobu vzpo-

míná moc rád. „Stál jsem u rýsova-

cího prkna a připravoval projekty, 
které byly v té době velké.“ Hodně 

cestoval po světě jako supervizor 

na stavbách například rafi nérií nebo 

elektráren.  

Od roku 1947 je členem Českoslo-

venské obce legionářské, do jejíchž 

aktivit se začal zapojovat po ro-

ce 1989. Čtrnáct let byl předsedou 

Československé obce legionářské 

na Praze 6. V důchodu pomáhal na-

příklad s elektronickým evidováním 

spisů z doby prvního odboje. Stani-

slav Husa se v současnosti účast-

ní pietních a vzpomínkových akcí 

a snaží se tak udržovat vzpomín-

ku na svého otce a celé legionářské 

hnutí. Za svoji činnost obdržel mno-

há ocenění.

„Jsem docela obyčejný člověk,“ ří-

ká o sobě.  ~
Pavla Bradáčová

čištěné odpadní 
ným využitím 

ody 

srážkové vody 
vání WC 
hrady 

5

vé vody 
dy 

5

Akumulace srážkové vody 
pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody 
pro splachování WC a zálivku zahrady

Využití přečištěné odpadní vody 
s možným využitím srážkové vody
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Co se dá v kanalizaci 
všechno zm it
Například to, že v sobotu a v neděli si obyvatelé bydlící na Výhledech přispí 

o několik hodin, že v neděli večer se sprchují skoro 2x víc než v sobotu a nebo že 

při přívalovém dešti teče v potrubí 26x víc vody než běžný den. 

ěhem září loňského roku probí-

halo měření průtoku na splaš-

kové kanalizaci, která odvádí 

splašky z oblasti Výhled do čis-

tičky v Roztokách. Přístroje na měře-

ní průtoku byly umístěny v šachtě 

u Brandejsova statku a srážkoměr 

na střeše základní školy.

Cílem měření bylo ověření množ-

ství balastní vody, která se dostává 

do splaškové kanalizace. 

Měření doložilo, že 2. září napršelo 

za cca 1 hodinu 12 minut skoro 11 mm 

srážek a potrubím teklo 26x víc vody 

a nebo že 23. září jím teklo skoro 25x 

víc vody než běžný den.

Naměřená data potvrdila kritickou 

situaci v nátoku balastní vody, kte-

rá do splaškové kanalizace natéká 

např. v ulicích přes díry v poklopech 

na šachtách, ale především nelegálně 

napojenými svody ze střech či zpev-

něných ploch vydlážděných dvorů. Po-

trubí a čistička nejsou a nemohou být 

postaveny tak, aby zvládaly navýšení 

přes 2000 % běžného provozu! 

S větší četností přívalových dešťů 

se problém s dešťovou vodou, kte-

rá do splaškové kanalizace nepatří, 

zvyšuje a bude potřeba jej řešit, a to 

na celém území městské části. ~
[red]

B

Rozbor odezvy stokové sítě v určených profi lech na vybrané významné srážkové události

datum
časové rozmezí doba trvání 

srážky

naměřené veličiny

srážky průtok

max. 
intenzita

úhrn Q
max

Q
max

/Q
24

od do [µm/s] [mm] [l/s1] [-]

24. 8. 2018 0:14 1:53 1:39 6.83  2.64 5.07 2.11

24. 8. 2018 8:10 9:28 1:18 1.68  1.61 9.47 3.94

24. 8. 2018 19:43 20:02 0:19 10.53  3.97 51.80 21.58

1. 9. 2018 5:32 9:08 3:36 1.68  5.53 19.42 8.09

2. 9. 2018 0:53 5:12 4:19 6.8  8.65 36.43 15.18

2. 9. 2018 20:12 21:24 1:12 16.23  10.44 63.58 26.49

21. 9. 2018 18:41 19:19 0:38 12.88  3.63 12.65 5.27

23. 9. 2018 12:45 14:01 1:16 1.68  2.21 11.60 4.83

23. 9. 2018 18:45 20:18 1:33 24.17  12.39 59.04 24.60

1. 10. 2018 11:12 13:05 1:53 1.68  2.12 6.46 2.69

Q 24 – průměrný denní průtok za bezdeštného stavu 
Q max – maximální průtok při srážkové události 
Zdroj dat: PVK, a.s., Měření hydraulických veličin na stokové síti Praha-Suchdol, ul. Na Mírách, 09/2018
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Zvyšování 
dan  z nemovitosti 
od roku 2020
Zastupitelé městské části v červnu poprvé rozhodovali o tom, jak vysoká může 

být od roku 2020 daň z nemovitostí na Suchdole a zvýšení daní je a bude aktuální 

téma. Daně všeobecně jsou téma nepříjemné a současně velmi citlivé. Nikdo 

z nás nemá rád, když část vydělaných peněz musí zaslat fi nančnímu úřadu 

a vlastně z toho bezprostředně na oplátku nic nemáme. Pojďme se podívat na to, 

proč a jak došlo k návrhu na zvýšení daně z nemovitostí na Suchdole. 

JAK SE NA SUCHDOLE 

PRAVDĚPODOBNĚ ZMĚNÍ 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ OD ROKU 2020

Hlavní město připravilo změnu 

obecně závazné vyhlášky o stanove-

ní výše daně z nemovitostí na území 

hlavního města Prahy a navrhuje 

úpravu koefi cientů pro výpočet 

této daně. Návrh hlavního města 

předpokládá:

~  závazné zdvojnásobení daně 

z nemovitostí na celém úze-

mí Prahy od 1. 1. 2020, a to 

zvýšením místního koefi cientu 

z „1“ na „2“,

~  o snížení daně z nemovitostí mo-

hou jednotlivé městské části 

rozhodnout požadavkem na sní-

žení tzv. základního koefi cien-

tu z jeho současné hodnoty „5“ 

na hodnotu nižší (jedná se o ko-

efi cient, kterým se násobí daň 

z obytného domu a stavebního 

pozemku a dle návrhu stanovu-

je tento koefi cient městská část 

dle svého uvážení).

Návrh vyhlášky byl městským čás-

tem předložen k vyjádření 31. 5. 2019, 

schválení vyhlášky předpokládá HMP 

na jednání zastupitelstva v září to-

hoto roku. Časový prostor pro vyjá-

dření jednotlivých MČ byl do konce 

června 2019, Suchdol tak měl na vy-

jádření pouhých 30 dní. 

Zastupitelstvo městské části roz-

hodlo 19. června o tom, že městská 

část nebude hlavnímu městu navr-

hovat snížení základního koefi cien-

tu, což fakticky ve výsledku znamená 
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zdvojnásobení daně proti současné-

mu stavu. O tom, že se daně nesní-

ží, rozhodli svojí většinou zastupitelé, 

proto jsme starostu MČ požádali o vy-

světlení, jaké je k tomu vedly důvody:

Proč jste daně nesnížili a jak  

využij ete zvýšené příjmy z daní?

Snažíme se neustále vylepšovat a in-

vestovat do naší městské části, na to 

jsou zapotřebí nemalé prostředky 

a vždy je výhodou nabídnout při re-

alizaci alespoň částečné fi nancová-

ní z vlastních prostředků. Postupně 

je nyní dokončováno odkanalizování 

zbývajících částí Suchdola, po obno-

vě technické infrastruktury jsou pro-

jektovány a v některých ulicích již rea-

lizovány kompletní úpravy komunikací 

a chodníků. Také realizujeme výstav-

bu kulturně-komunitního centra v ná-

stavbě radnice, v budoucnu je nutné 

vytvářet zázemí pro sport, zřídit hřbi-

tov, rozšířit čistírnu odpadních vod, 

nemalé prostředky vyžaduje školství 

apod. Všechny velké akce vyžadují 

značné fi nanční prostředky a samotná 

městská část nemá šanci zafi nanco-

vat tyto záměry jen ze svého rozpočtu.

Ponechání základního koefi cientu 

na úrovni 5 znamená navýšení příjmu 

městské části o 3,3 mil. Kč za rok, 

které nám zejména umožní spolufi -

nancovat investiční výstavbu s vyu-

žitím dotací od hlavního města nebo 

z národních a případně evropských 

zdrojů.

 Rozhodnutí městské části 

o ponechání základního koefi cientu 

„5“ bylo velmi těžké – proč jste 

se tak rozhodli? 

Protože naše městská část je závis-

lá na prostředcích z hlavního měs-

ta Prahy. Výše těchto prostředků 

do rozpočtu městské části se od-

víjí např. od počtu obyvatel, rozlo-

hy zeleně, komunikací či počtu dětí 

ve školských zařízeních. Zhruba de-

setinu rozpočtu městské části tvoří 

právě daň z nemovitosti, která je ce-

lá příjmem městské části.

Dalším důvodem ponechání ko-

efi cientu „5“ je také avizovaný pří-

stup hlavního města k přidělování in-

vestičních prostředků. A jak nám 

několikrát zástupci hlavního měs-

ta zdůrazňovali, mělo by být při bu-

doucím rozdělování fi nancí z rozpoč-

tu hl. města přihlíženo také k výši 

vlastních fi nančních zdrojů, tedy 

i zdrojů z daní, o kterých si jednotli-

vé městské části nyní mají rozhodo-

vat. Stručně řečeno, čím méně pe-

něz z vlastních zdrojů Suchdol bude 

mít, tím složitější má být možnost 

získání účelových dotací od hlavní-

ho města. Je to trochu drsný ale lo-

gický přístup, jak bude naplněn uká-

že budoucnost.

Důvodem rozdílného přístupu 

ke snižování daní na straně jednot-

livých městských částí je zejména 

struktura příjmů, jejich celková vý-

še, přesvědčení o dostatku stávají-

cích zdrojů, samozřejmě zde hraje 

roli zjevná nepopulárnost opatře-

ní a další faktory. Ve výhodě jsou ta-

ké z hlediska příjmů z daní ty měst-

ské části, které mají na svém území 

průmyslové objekty a jejichž zvýšení 

daně magistrát rovněž centrálně na-

vrhuje. Suchdol má bohužel tyto pří-

jmy v minimálním rozsahu, univerzi-

ta je od daní osvobozena, letiště leží 

na území Prahy 6 a Suchdol musí vzít 

v úvahu tlak HMP na zvýšení příjmů 

z daní.

Jaký byl rozhodovací proces 

ze strany Suchdola?

Úprava daně z nemovitosti je ře-

šena jako změna vyhlášky hl. měs-

ta a na připomínkování návrhů vyhlá-

šek má městská část vždy jen jeden 

měsíc. Proto v červnu nebyl praktic-

ky čas na nějakou širší debatu. Na za-

stupitelstvu, které se konalo 20. červ-

na, jsme souhlasili s navýšením daně 

z nemovitosti, protože tyto prostřed-

ky smysluplně využij eme na dofi nan-

cování investic, které nás čekají. Pře-

dejdeme tím také argumentům, že 

jenom žádáme a že jsme se nesnažili 

peníze pro městskou část zajistit tím-

to nepopulárním opatřením. 

O tom, zda tento nový způsob ur-

čování výše daně z nemovitosti bude 

zaveden, by mělo rozhodnout Zastu-

pitelstvo HLMP během září. ~
[red]

P ihlaste se 
na podzimní 
VÍTÁNÍ OB ÁNK !
V sobotu 5. října 2019 přivítáme nové suchdolské občánky. Vzhle-

dem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme zís-

kávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dě-

tí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zú-

častnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlá-

sili nejpozději do pondělí 23. září 2019 na suchdolské radnici. Své 

údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého

bydliště, zákonného zástupce a kontakt, můžete zaslat na e-mail: 

kultura@praha-suchdol.cz nebo osobně předat v kanceláři sekre-

tariátu v 1. patře radnice paní Krumpholcové. Vyjádřením zájmu 

a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas 

se zpracováním podkladů městskou častí Praha-Suchdol. Děku-

jeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.
[red]

D kujeme, 
že v Zón  30,
zejména v ulicích 
Suchdolská, 
K Horoměřicům 
a Internacionální
(a kromě Kamýcké 
i ve všech ostatních 
suchdolských ulicích),

dodržujete 
maximální 
povolenou 
rychlost.
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Chcete rentu z nemovitosti?
D kuji, NECHCI!
Řada seniorů se nyní setkává s masivní reklamní nabídkou tzv. renty z nemovitosti, 

neboli pravidelné měsíční částky. V televizi v rámci jimi často sledovaných 

programů a v denním tisku si ji senioři mohou přečíst určitě jednou týdně. 

Reklama vždy uvádí příběhy spokojených seniorů, kteří si rentu opatřili a nyní díky 

ní navštěvují daleké krajiny, rekonstruují nemovitosti, podporují vnuky na studiích 

apod. Reklama zdůrazňuje výhodu, že senior zůstává majitelem své nemovitosti, 

neprodává ji a užívá si radostí života. V reklamě se nepoužívá slovo „hypotéka“ nebo 

„úvěr“, ale bohužel právě tímto renta je a seniorova nemovitost slouží jako zástava. 

ž v detailních informacích 

mimo tuto líbivou reklamu 

člověk zjistí, co je povinen – že 

bude o dům nebo byt nadále 

řádně pečovat, bude platit veškeré 

účty spojené s jeho nemovitostí 

a platit pojištění nemovitosti. Nemo-

vitost tedy neprodá a nadále v ní 

bude bydlet. 

Úvěr (renta z nemovitosti) bude 

splatný, pokud nastane jedna z ná-

sledujících situací: 

~  úmrtí posledního žij ícího účast-

níka smlouvy (poslední z majitelů 

zemře),

~  dům nebo byt bude prodán 

majitelem,

~  dům nebo byt je více než 6 měsí-

ců neobydlený,

~  majitelé neplatí účty spojené 

s nemovitostí nebo neplní ostatní 

povinnosti smlouvy. 

Nemá-li senior peníze na splacení, 

tak mu nezbyde, než nemovitost pro-

dat a z prodeje splátku zaplatit (se-

znam povinností a podmínek splat-

nosti je převzat z webu společnosti 

FINEMO.CZ, prvního z poskytovatelů 

renty u nás).

Z pohledu odborníků i bank je renta 

produkt rizikový. Jaká rizika skrývá?

Senior neví přesně, kolik bude mu-

set splatit. Jedná se jak o úvěr, ale ta-

ké o úroky převyšující bankovní hypo-

teční úroky dnešní doby. Seniorova 

povinnost řádné péče o nemovitost 

po celu dobu renty znamená pravidel-

nou údržbu, opravy a rekonstrukce. To 

vše proto, aby dům po dobu trvání hy-

potéky neklesal na hodnotě oproti pů-

vodnímu znaleckému posudku. Senior 

toto platí vždy ze svých peněz a ne-

má-li na to, nastupuje povinnost hypo-

téku s úroky splatit ihned. Je tu i hroz-

ba splacení celé hypotéky s úroky 

v případě, kdy se senior z nejrůznějších 

důvodů musí přesunout do pečovatel-

ského domu nebo léčebného zařízení. 

Senior musí nemovitost pojistit 

a pojistky platit, stejně jako musí pla-

tit bez prodlev veškeré náklady na ne-

movitost – vždy pod hrozbou okamži-

tého splacení vč. úroků. Dále zaplatí 

i poplatek za uzavření smlouvy (po-

dle článku dTestu z r. 2016 ve výši 

i desítek tisíc korun), poplatek za ka-

tastr a samozřejmě i znalecké oceně-

ní nemovitosti.

Renta je poskytována osobám 

starším 60 let, celkem se pohybuje 

v rozmezí 10–50 % hodnoty nemovi-

tosti po určený počet let. Současně 

platí, že čím je senior starší, tím ob-

drží víc.

A nakonec to nejdůležitější, hypo-

téku musí vč. úroků vždy někdo spla-

tit. Pokud to není senior, pak jsou to 

jeho dědicové, kteří dostanou v rám-

ci dědictví „dárek” v podobě až něko-

likamiliónového dluhu. Pokud dědici 

nebudou mít dostatek fi nancí na jeho 

uhrazení, nezbyde jim nic jiného než 

nemovitost v lepším případě prodat.

Proto je na místě velká opatrnost! 

V případě takovéto nabídky je dobré 

se poradit s rodinou nebo nezávislý-

mi odborníky a za žádných okolnos-

tí nepodepisovat jakoukoli 

smlouvu na kurzu fi -

nanční gramotnosti, 

jež pro seniory prá-

vě tyto poskytova-

telé renty „nezištně“ 

pořádají. ~
JUDr. Zlata Kohoutová

A

INFORMA NÍ A PORADENSKÝ SERVIS
osobní konzultace s právníkem

čtvrtek 19. září a 14. listopadu od 18 do 20 hodin na radnici
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Otázky pro p edstavitele 
v ele Suchdola
Milí Suchdoláci, přišli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tváře do čela 

místní radnice. Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít? 

Již potřetí se vám prostřednictvím tří otázek představí ti, jimž jste dali důvěru 

k vedení naší městské části. Tentokrát bude na tři otázky odpovídat zastupitel 

za Sdružení občanů pro rozvoj Suchdola (SORS) Marek Bor a nová zastupitelka 

za Sdružení občanů Suchdola (SOS) Ing. Pavla Bradáčová.

1. Co Vás vedlo ke vstupu do politiky?

PAVLA: Lidé. Suchdoláci, kte-

ří zde žij í. Moje rodina, která má 

své kořeny právě na Suchdole. Do-

ma máme staré fotky, kde je Such-

dol zachycen jako místo s loukami 

a zahradami. Z těch fotek vyzařuje 

pohoda, která se ze Suchdola za-

čala v posledních letech vytrácet. 

Když jsme byli malí, nepamatuji si, 

že bychom na sebe museli na za-

hradě křičet, abychom se přes pro-

létající letadlo slyšeli. Nerada bych, 

aby si právě tohle pamatovaly mo-

je děti. Aby vzpomínaly na Suchdol 

plný hluku a nepohody.

MAREK: Na Suchdole jsem se na-

rodil a s výjimkou jedné deká-

dy jsem zde strávil celý svůj ži-

vot. Když jsem se v roce 2010 vrátil 

zpět, byl jsem zděšený, v jak hroz-

ném stavu se mé rodiště nachází. 

Zanedbaná infrastruktura, chybě-

jící kanalizace, rozbité chodní-

ky a ulice, nedostatečná kapacita 

v mateřských školách a katastro-

fální stav na základní škole, odkud 

odcházeli žáci a kvalitní učitelé. 

Nejsem přítelem nadávání na vě-

ci veřejné po hospodách, tak jsem 

se rozhodl zapojit a vstoupil do ko-

munální politiky, abych věci změnil.

2. Jaké máte ambice a cíle 

na politické suchdolské scéně?

PAVLA: Nečekám, že jeden člo-

věk dokáže pohnout vesmírem. 

Do suchdolské politiky jsem šla 

proto, abych se spojila s lidmi, kte-

ří rozumějí své práci, potřebám 

Suchdola a snaží se je naplňovat. 

Chci pochopit, proč nejde jen tak 

opravit chodníky, co tomu před-

chází a jak napomoci rychlejšímu 

vyřešení palčivých problémů Such-

dola. Nemám žádné vzletné am-

bice. Chci se jen aktivně zapojit 

do chodu života na Suchdole, který 

je mým domovem. 

MAREK: Mám vlastní fi rmu, rodinu 

se 4 dětmi, rád bych maximum ča-

su věnoval jim. Tedy mojí jedinou 

ambicí je, aby se Suchdol stal pěk-

ným místem pro život a já se ne-

musel angažovat v politice. Přál 

bych si, aby doprava na Suchdole 

byla bezpečná, aby se nám dobře 

chodilo po chodnících. Aby zde by-

lo dostatečné sportovní vyžití pro 

děti i dospělé. Abychom nemuseli 

za nákupy do Středočeského kraje 

a aby zde radnice byla pro lidi a ne 

naopak.

3. Máte nějaký osobní vzkaz 

pro Suchdoláky?

PAVLA: Když jsem se potkala s lid-

mi, kteří stojí v čele naší radnice, 

pochopila jsem, že jsou to lidé jako 

my všichni ostatní. Bydlí tu po mno-

ho let a nesnaží se na Suchdolá-

cích nějak obohatit. Pronikla jsem 

do zdlouhavých procesů rekon-

strukcí silnic a chodníků, problema-

tik ohledně okruhu a letiště. Není 

to jednoduché, ale všichni táhneme 

za jeden provaz. Jak řekl klasik: Je-

den za Suchdol, Suchdol za všechny.

MAREK: Hodně bylo z mé strany ře-

čeno v nedávné předvolební kampa-

ni, proto necítím potřebu vysílat dal-

ší osobní vzkazy svým kamarádům 

a sousedům. Jak jsem již psal v pře-

dešlém bodě, radnice tu má být pro 

ně a ne naopak. Proto tentokrát uví-

tám jakékoliv vzkazy od vás. Kontakt 

na mě najdete na webových strán-

kách suchdolské radnice. ~
[red]

Pavla BradáčováMarek Bor

Veřejné jednání zastupitelstva se uskuteční ve velké zasedací 
místnosti radnice ve čtvrtek 19. září od 18 hodin
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Z RADNICE

Zachráníme srdce i duši 
aneb Realizujeme vaše trumfy
Slovní spojení „participativní rozpočet“ je samo o sobě nezáživné, 

a pro mnohé z nás nicneříkající, evokuje nám to čísla a tabulky. 

Ale Suchdol je místo, kde se čísla dokáží přeměnit v hmatatelné 

výsledky. A proto i po dalším ročníku participativního rozpočtu 

se díky vám podařilo vybrat a realizovat tři užitečné projekty.

rumf v mluvě karbaníků zna-

mená srdce. Pro případnou 

záchranu těch suchdolských 

srdcí se díky vašemu hlasování 

pořídily defi brilátory AED (Automa-

tický externí defi brilátor). Přístroj 

AED může dobře posloužit při náhlé 

srdeční zástavě, kdy je potřeba rych-

le jednat a co nejdříve zahájit resus-

citaci. Pro první pomoc jsou umístě-

né u vchodu na radnici u ordi nace 

lékařky nebo nonstop v recepci 

hotelu Galaxie. Použití přístroje je 

snadné, stačí zapnout tlačítko a pří-

stroj vše vyhodnotí a navede obsluhu 

ke správné resuscitaci. Poradit 

na místě mohou proškolení úředníci, 

praktičtí lékaři, sestřičky, hoteloví 

zaměstnanci či hasiči. 

První pomoc pro srdce už máme 

tedy ošetřenou. A co ta duše, ptá-

te se? Nejen pro cyklistovu duši je 

T

Máte nějaký nápad na vylepšení veřejného prostoru na Suchdole? Již na podzim 

bude zahájena příprava dalšího ročníku participativního rozpočtování. Tentokrát bude 

možno navrhovat projekty, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ, až do výše 

225 000 Kč a na návrhy bude vyčleněno celkem 450 000 Kč. 

Termín odevzdání návrhů je středa 11. prosince 2019.

toru na Suchdole? Již na podzim

TRUMFY 
PRO SUCHDOL
PARTICIPATIVNÍ ROZPO ET 2020
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Suchdolské 
Rychlonožky
Možná už jste nás viděli. Skupina lidí ve zralém věku, která rychlým 

krokem rázuje Suchdolem a v rukou třímá hole na nordic walking. Náš styl je doko-

nalý, tempo slušné a čas strávený společně prostě báječný. Ano, to jsme byli my. 

ožná nevíte, co je nordic 

walking a možná vás toto cizí 

slovo odrazuje. Nuže, není 

třeba mít obavy. Nordic walk-

ing je rychlá chůze za pomoci speci-

álních holí, které ale zas tak speciál-

ní nejsou. Seženete je prakticky 

všude. Můžete se nás zeptat. Krom 

toho s námi můžete jít i bez holí. 

Máme i takové členy, kteří potřebují 

mít volné ruce. 

Možná nejste tak rychlí, jak nazna-

čují první věty. No, vlastně ani my 

jsme všichni moc rychlí nebyli, ale 

vzhledem k obyčejné lidské slušnos-

ti a přátelské pospolitosti se těmto 

méně rychlým dovedeme přizpůso-

bit. Tito zpočátku rozvážnější chodci 

jsou nakonec nejen oceňováni za vy-

trvalost a statečnost, ale také sami 

sebe můžou překvapit, kolik kilome-

trů dovedou ujít, aniž by to od se-

be čekali.

 Takže, když už jsme si vyjasnili, 

cože to je nordic walking a že ne-

ní třeba mít strach, rádi bychom vás 

pozvali, abyste to s námi také zkusili. 

Zveme jak muže, tak ženy, abychom 

byli genderově vyvážení, jak si žádá 

doba. Na věku také nezáleží. Schází-

me se každý čtvrtek dopoledne a vý-

hledově možná i nějaký další den. Ur-

čitě vyvěsíme letáčky, abyste o nás 

věděli a mohli se k nám připojit. Při-

pojit se ke zdravému pohybu na čer-

stvém vzduchu, k objevení nových 

možností a v neposlední řadě k par-

tě prima lidí.

Až nás příště uvidíte, těšíme se, že 

budete mít hole, dobrou náladu a že 

vás uvidíme, jak přicházíte k nám. 

Ano, to budeme my a vy s námi. ~
Lucie Burešová z Centra Horizont

M

na Suchdolském náměstí nově umís-

těná veřejná pumpa, a to v blízkos-

ti vlajkového stožáru. Pomocí pum-

py snadno dofouknete kolo, kočárek, 

koloběžku či invalidní vozík. 

Dalším vítězným trumfem byly 

pro vás tři nové ping-pongové stoly, 

které jsme umístili na hřiště na Vý-

hledské náměstí, hřiště U Kruhovky 

a na Komunitní zahradu. Jsou to mo-

derní a kvalitní stoly, které jsou vhod-

né do venkovního prostoru. I když 

jsme přidali navíc pálky a míčky, je 

lepší přij ít pro jistotu s vlastními. Za-

hrát si tu mohou všichni ping-pongo-

ví nadšenci bez ohledu na věk. 

Další vítězné trumfy máme před-

jednané a čekají na podzimní rea-

lizaci. Jsme rádi, že společně mů-

žeme vytvářet vzhled našeho okolí. 

Vaše nápady a podněty jsou přes-

ně to, co Suchdol potřebuje. Už ny-

ní můžete přemýšlet o nových trum-

fech pro další ročník participativního 

projektu. ~
[red]

CO JE NORDIC WALKING?

Nordic walking není nic jiného než svižné procházky v příjemném tempu 

se speciálními sportovními holemi. Kolébkou tohoto nového sportovního 

odvětví je Finsko. Tuto severskou chůzi je možné provozovat celý rok kde-

koliv a ve všech věkových a výkonnostních skupinách. Nordic walking je 

pro nás jakousi srdeční záležitostí, protože je to právě srdce, které se díky 

tomu stává silnější a zdravější.
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NÁZORY ZASTUPITEL

Létání proti budoucnosti
 jednom horkém dni letošního července jsem 

se dozvěděl, že pražské letiště podalo žádost 

o územní rozhodnutí na novou dráhu. Jak je 

vidět, navzdory všem námitkám a nevyřízené 

žalobě běží přípravy rozšíření letiště na plné obrátky.  

Naší městské části se samozřejmě nelíbí, že nová 

dráha má na Suchdol přinést letecký hluk přesahující 

hygienické normy. Horké a suché léto nás ale upozor-

ňuje na další aspekt zvýšené letecké dopravy, který 

se netýká jenom Suchdola a okolních obcí, ale doslova 

všech.

Nedávno jsem četl názor na rozšíření letiště, kte-

rý sice vyslovil místostarosta sousední městské čás-

ti, ale zřejmě tím vyjádřil i názory mnohých jiných pod-

porovatelů nové dráhy. Někteří lidé podle něj mají rádi 

status quo, a ti jsou proti rozšiřování letiště, na druhé 

straně stojí zastánci modernity, kteří se rozhodují pro 

budoucnost a ti jsou pro novou dráhu. Ta jim umožní 

pohodlně a v příjemných časech létat.  

Tato vize budoucnosti předpokládá, že bude be-

ze změny probíhat současný trend: už teď můžeme 

bez problémů cestovat letadlem na dovolenou a pra-

covní cesty, tak to prostě budeme dělat ještě poho-

dlněji a ještě víc. Mně ale připadá právě tohle ja-

ko minulost nebo přesněji jako ozvěna starých 

rozhazovačných časů, která doznívá v naši 

přítomnosti. Je to představa, že mejdan bude 

pokračovat donekonečna bez ohledu na to, že 

tenhle náš večírek v podobě emisí CO
2
 vyvolá-

vá katastrofální oteplování, ničí lesy, připravuje 

nás o vodu, hrozí katastrofálním suchem a s tím spo-

jenou migrací lidí z postižených oblastí.  

Aby nedošlo k mýlce - chápu, že někdy je letět po-

třeba, jde o ten trend neustálého nárůstu, který mi 

připomíná, jak komunisté vynášeli spotřebu masa 

na osobu jako měřítko pokroku společnosti. Kdyby-

chom se podívali na tehdejší předpovědi a vynesli je 

až do dnešních dnů, museli bychom každý den sníst 

celou krávu. Myslím, že brzy se budeme stejně dívat 

na dnešní předpovědi nalétaných kilometrů.

Naše noviny si v poslední době všimly nového švéd-

ského slova fl ygskam, které označuje „stud z létání“. 

Tento stud vyplývá z faktu, který si každý může ověřit 

na volně dostupných kalkulačkách tzv. uhlíkové sto-

py - pokud někdo letí letadlem, příslušné emise CO
2
 

spolehlivě vymažou všechny úspory, o které se tře-

ba jinak snaží. Preferovaná doprava z tohoto hlediska 

je jednoznačně vlak. U nás si možná budeme chtít tu 

ozvěnu starých časů užít trochu déle než ve Švédsku, 

ale změna klimatu se nám nij ak nevyhýbá a nevyhnou 

se nám ani následky. A jedním z těchto následků bude 

dle mého názoru jiné vnímání dopravy. 

Dopravní stavby jsou dnes velmi často předkládá-

ny jako jednoznačné klady, jako veřejný zájem, 

který má jasnou přednost před vším ostatním. 

Myslím si, že tohle je právě myšlení minulos-

ti a že bychom to rozhodně neměli extrapo-

lovat do budoucnosti jako kdysi tu spotřebu 

masa. ~
Karel Kuna, zastupitel za SOS

V

Když dan  rostou 
pro blaho radnice!

ředstavte si situaci, kdy si na vás někdo vynutí 

peníze, pak vám za ně koupí dárek a očekává, že 

budete šťastní a budete mu děkovat. Umíte si to 

představit? Pokud ne, nevadí. Tato situace se pro 

vás již brzo stane realitou!

Možná jste již zaznamenali, že jedním z důležitých bo-

dů čtvrtečního jednání zastupitelstva, bylo dvojnásobné 

zvýšení daně z nemovitosti. V době, kdy se všichni ohá-

ní snižováním daní, u nás se daň bude zvyšovat. Zajíma-

vé je, co k tomu zastupitele vedlo. Radnice tímto krokem 

získá do rozpočtu 3 miliony korun (to je desetina rozpoč-

tu Suchdola). A za ty 3 naše miliony něco na Suchdole, 

dle svého uvážení vybuduje. A potom se nám všem oby-

vatelům pochlubí a odprezentuje kvality té své budova-

telské práce!

Až příští rok budeme platit dvojnásobnou cenu, měli 

bychom vědět, že se zvyšování této daně dalo předejít. 

Daň z nemovitosti totiž vychází ze dvou na sobě nezá-

vislých koefi cientů. První koefi cient, tzv. Místní, je sta-

noven hlavním městem Praha. Dlouhá léta byl na úrovni 

1, až do letošního roku, kdy jej nové vedení magistrá-

tu zvedlo na úroveň 2, čímž daň z nemovitosti praktic-

ky zdvojnásobilo. Aby to nebylo tak jednoduché, k da-

ni se ještě přidává druhý koefi cient, Velikostní, který je 

na maximální úrovni 5 a nově si jej může upravit kaž-

dá městská část, tj. může si jej snížit, a to až na úroveň 

2,5. Pokud by toto Suchdolská radnice udělala, tak jak 

se opoziční zastupitelé (SORS a Sdružení pro Suchdol) 

snažili prosadit, zůstala by nám daň z nemovitosti prak-

ticky ve stejné výši.

To by udělal každý, komu jde opravdu o blaho občana. 

Ale někteří zastupitelé SOS tuto situaci vnímají a komen-

tují slovy: „Jde nám o blaho radnice!“ ~
 Zastupitelé SORS

P

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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3/2019 NÁZORY ZASTUPITEL

SOS v tichosti zdvojnásobilo 
da  z nemovitosti

lavní město Praha umožnilo svým městským čás-

tem navýšit daň z nemovitosti, která je přímým 

příjmem jejich rozpočtu. Na posledním zasedání 

zastupitelstva vládnoucí sdružení SOS protlačilo, 

přes odpor našeho sdružení Žij eme pro Suchdol a též 

sdružení SORS, zdvojnásobení daně z nemovitosti (daň). 

Zastupitelé za naše sdružení byli zásadně proti, neboť:

~  zvýšení nebylo vůbec diskutováno se suchdolskou 

veřejností (ani s námi jako opozičními zastupiteli);

~  bod jednání byl „zakamufl ován“ pod označením „Výše 

koefi cientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“;

~  zvýšení příjmu Suchdolského rozpočtu bude činit 

cca 3,3 milionu Kč (neuvěřitelných cca 10 % (!) pří-

jmů za rok), což v době přebytkového rozpočtu (přes 

6,8 milionů Kč výnosů za rok 2018) vůbec nepotřebu-

jeme a zvýšení daně bychom měli ponechat na „hor-

ší časy“;

~  projekty, jenž chce vládnoucí SOS ze zvýšení fi nan-

covat (spolufi nancovat výstavbu sportovní haly, pro-

dejny potravin na Budovci, ZUŠ, lékařské ordinace, 

opravy komunikací, výstavbu a modernizaci veřej-

ně přístupných hřišť atd.), je možné realizovat i bez 

dodatečného přímého zvýšení daňové zátěže 

obyvatel Suchdola.

Naše sdružení navrhovalo dvě odlišná znění 

usnesení zastupitelstva:

1.  maximálně snížit základní koefi cient z dneš-

ního čísla 5 na 2,5 (maximální možné snížení, 

které hl. m. Praha dovoluje) tak, jak postupovaly jiné 

městské části (například celá MČ Praha 6), nebo 

2.  odložit hlasování o zvýšení daně na příští zastupitel-

stvo a do té doby celou problematiku prodiskutovat 

s občany.

Žádný z návrhů zastupitelé za SOS nepodpořili. I přes 

nesouhlas se zvýšením daně u některých zastupite-

lů SOS nakonec všichni svorně a poslušně zvýšení od-

hlasovali. Od příštího roku tedy budeme všichni platit 

dvojnásobnou daň z vlastněných nemovitostí. A vsa-

dím se, že o tom většina občanů ani neví, neboť SOS 

o tom nij ak neinformovalo na rozdíl od našeho sdruže-

ní, které se o tom opakovaně zmiňovalo na svých FB 

stránkách.

Zvýšení daně zároveň ukazuje na neschopnost rady 

a starosty naší městské části vyjednat na Magistrátu 

hl. m. Praha a na dalších institucích fi nanční prostřed-

ky na realizaci potřebných veřejně-prospěšných pro-

jektů.  Vládnoucí SOS si tak vlastně kupuje hlasy voličů 

za peníze, které voličům vytáhne z jejich vlastní kapsy. 

To je absurdní a nepřij atelné. Proto naše sdružení bu-

de důsledně trvat na tom, aby vládnoucí SOS řád-

ně informovala o tom, jakým způsobem naklá-

dají s tímto velkým objemem nových peněz 

v suchdolském rozpočtu. ~
za sdružení Žij eme pro Suchdol 

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,
 zastupitel a předseda kontrolního výboru

H

Zastánci okruhu přes Suchdol se mýlí!   
 Suchdolských listech č. 2/2019 

na str. 11 zástupci sdružení 

Žij eme pro Suchdol píší o tom, 

že tunel přes Suchdol bude 

ražený pod povrchem a nad ním 

bude možno upravit území například 

jako park.

Omyl spočívá v tom, že tunel ne-

bude ražený pod povrchem, ale měl 

by být hloubený z povrchové staveb-

ní jámy. To by znamenalo, že na dobu 

několika let by byl celý Suchdol roz-

dělen hlubokou a širokou stavební já-

mou. Velkou měrou by se to dotklo 

i širokého okolí stavební jámy, které 

by bylo značně zdevastováno. 

Tunel má být následně zasypán 

vrstvou zeminy. Vzhledem k tomu, 

že celá vrstva zeminy nad tunelem 

bude nejdříve odklizena a pak znovu 

nasypána, dojde k odvodnění celého 

území nad tunelem. Z výše uvedené-

ho vyplývá, že ani po dokončení tu-

nelu nebude možno využít území nad 

tunelem jako plnohodnotný park, kde 

by mohly růst větší stromy a kde by 

byla dostatečná zásoba spodní vody 

pro růst jakékoliv zeleně.

Rozdíl v technologiích spočí-

vá v tom, že ražení se dá použít jen 

v případě, že nadloží nad tunelem je 

dostatečně vysoké a dostatečně sta-

bilní. Tato technologie byla použita 

u tunelu Blanka a všichni si vzpomí-

náme na problémy, které to vyvolalo 

ve Stromovce – došlo ke dvěma pro-

padům. Metoda hloubením z povrchu 

byla použita např. při výstavbě sta-

nic metra A Leninova, dnes Dejvic-

ká, nebo metra C Sokolovská, Hlavní 

nádraží atd. My starší si ještě dob-

ře vzpomínáme na devastaci široké-

ho okolí. Tato druhá metoda je samo-

zřejmě podstatně lacinější než ražení 

hluboko pod povrchem.

Co z toho vyplývá? Že jediné ro-

zumné řešení je nadále všemi sila-

mi a prostředky se bránit tomu, aby 

přes Suchdol dálniční okruh vedl, 

ať mu říkáme jakkoliv. Proto buďme 

vděčni všem, kdo se v této záležitos-

ti angažují v zájmu všech obyvatel 

Suchdola! ~
Vladimír Hynek

V

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.

Z REDAK NÍ POŠTY
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Projekt SMACKER
Městská část se účastní projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu 

znalostí a chování v periferních oblastech“, který byl připraven v rámci programu 

nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. Navazuje na dřívější projekt 

EPTA, který se zabýval studií tramvajové trati na Suchdol. Projekt je fi nancován 

85 % z Evropského regionálního rozvojového fondu a 15 % hradí jednotliví 

partneři. Městská část spolupracuje na projektu SMACKER s dalšími devíti 

evropskými partnery z Itálie, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovinska.

CÍLE PROJEKTU: 

Projekt SMACKER je zaměřen 

na podporu služeb veřejné dopravy 

a udržitelné mobility, na výměnu zku-

šeností a na přenos dobrých praxí 

partnerů. Bude podporovat řešení 

organizace veřejné dopravy v pří-

městských aglomeracích, které 

budou přispívat ke zlepšení životntího 

prostředí, k lepší integraci obyvatel-

stva do hlavních dopravních koridorů 

a k rozvoji služeb hromadné dopravy.

MĚSTSKÁ ČÁST BUDE V RÁMCI 

PROJEKTU ŘEŠIT:

~ organizaci a začlenění připravo-

vaného tramvajového terminálu Vý-

hledy a souvisejícího P+R, BUS a cyk-

lo terminálu do území a do systému 

veřejné dopravy, do systému sdílení 

aut, kol a využití vozidel; 

~ rozšíření a optimalizaci hromad-

né dopravy z přilehlé části praž-

ské aglomerace s cílem omezit 

individuální dopravu z obcí a měst té-

to aglomerace, v kterých probíhá ne-

koordinovaný rozvoj bytové výstav-

by, a to bez potřebné infrastruktury, 

a proto pak tito obyvatelé mohou re-

alizovat praktický život pouze a pře-

vážně na území hl. m. Prahy, a to 

prostřednictvím individuální dopra-

vy (zaměstnání, školky, školy, dětské 

kroužky, kultura, nákupy apod.); 

~ program mobility městské části 

– organizaci obsluhy území městské 

části veřejnou a individuální dopra-

vou v souvislosti s koncentrací pá-

teřní veřejné dopravy do jedné uliční 

osy v ul. Kamýcká po realizaci tram-

vajové trati; optimalizaci docházko-

vých vzdáleností na MHD; podporu 

pěší a cyklodopravy.

V rámci projektu zpracuje městská 

část studii proveditelnosti přestupní-

ho terminálu TT Podbaba – Suchdol, 

ve které bude navrženo uspořádá-

ní území TT, P+R a veřejné vybave-

nosti, navrhne řešení veřejné dopravy 

na území městské části v souvislos-

ti s TT a organizaci návazné dopra-

vy z přilehlé aglomerace a která bude 

podkladem pro projednávanou změnu 

ÚP Z2976/09 dle požadavku HLMP.

Cílem je připravit opatření k pre-

ferenci veřejné dopravy a k omeze-

ní individuální dopravy z aglomera-

ce do hl. m. Praha. Opatření budou 

diskutována se zástupci sousedních 

městských částí a obcí (Praha 6, Ly-

solaje, Únětice, Horoměřice, State-

nice, Roztoky, Velké Přílepy a dal-

ší), organizátorem dopravy ROPID, 

Magistrátem hl. m. Prahy, Středo-

českým krajem, ČZU, areálem AV, 

případně s dalšími relevantními in-

stitucemi. Bude provedeno základní 

posouzení vlivu opatření na zlepšení 

životního prostředí (snížení exhalací, 

PM
10

, CO
2
, snížení hluku a další).

Výsledky studie budou navrže-

ny k začlenění do územního plánu – 

změna ÚP Z2976/09.

Ve dnech 7. – 8. května se kona-

lo úvodní setkání všech partnerů 

u vedoucího partnera SRM Bologna. 

Za městskou část se setkání zúčast-

nila radní Ing. Gabriela Lněničková 

a manažerka projektu Ivana Poláko-

vá. Každý partner přednesl svoji pre-

zentaci o svém území a představil 

oblasti, které budou v projektu řeše-

ny. Další setkání partnerů proběhne 

24.–25. října v Budapešti. 

V současné době městská část vy-

hlásila Výzvu k podání nabídky k ve-

řejné zakázce malého rozsahu s ná-

zvem „Terminál Výhledy – studie 

proveditelnosti“, na základě kte-

ré vybere zhotovitele studie projek-

tu SMACKER. A v září uspořádáme 

Local Mobility Forum, na které po-

zveme zástupce organizací zajišťu-

jících veřejnou dopravu, starosty či 

zástupce okolních městských částí 

a obcí a další zainteresované subjek-

ty k navázání vzájemné spolupráce.

Další informace o projektu nalez-

nete na webových stránkách měst-

ské části https://praha-suchdol.cz/

smacker/ (sekce Projekty). ~
[red]

Doba projektu 1. 4. – 31. 3. 2022 

Rozpočet pro městskou část 137 218 EUR / 3,5 mil. Kč

Spolufi nancování MČ ve výši 15 % 20 583 EUR / 529 tis. Kč
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 P es bláto, prach aobjíž ky 
kSuchdolu hez ímu
Jistě nikomu ze Suchdoláků neunikly četné rekonstrukce povrchů komunikací 

nebo výkopy podél ulic. Co se tu zase kope? Pojďme se na to podívat blíž, ať víme 

CO, PROČ A KDY.

 POVRCHY KOMUNIKACÍ

Na Starém Suchdole staví společ-

nost MBM Trade s.r.o. gravitační stoky 

splaškové kanalizace, a to:

~ na schodech z ulice V Údolí

~  v části ulice Starosuchdolské 

u Palpostu 

Stejná společnost provádí rekonstruk-

ci povrchů komunikací po předchá-

zející výstavbě kanalizace a plynovo-

dů v ulicích: 

~ U Kapličky

~ Ke Kozím Hřbetům

~ Bažatní 

Investorem stavby je městská část 

a dokončení stavby je plánováno 

na listopad 2019.

Rekonstrukce stok splaškové kanaliza-

ce na Výhledech bude zahájena v prů-

běhu září. Stavba bude postupně pro-

bíhat v ulicích:

~ Hašlerova

~ Majerové

~ Přeletová

~ Návazná

~ K Transformátoru

~  v části ulic Rohová, Vysokoškolská 

a v části Výhledského náměstí. 

Investorem stavby je hlavní město 

Praha a stavbu bude provádět společ-

nost Alstap, a. s. Stavbu bude kompli-

kovat to, že bude prováděna „za pro-

vozu“, tzn. že splašky se budou muset 

přečerpávat. Předpokládaný termín 

dokončení stavby je na jaře 2020.

Na Budovci dokončila městská část 

počátkem června po předchozí vý-

stavbě splaškové kanalizace, obnově 

rozvodů vody a výstavbě plynovodu re-

konstrukci povrchů v Lysolajské ulici.

Na Budovci a pak v Horním Sedlci 

pokračuje obnova vodovodních řadů. 

Investorem stavby je Pražská vodo-

hospodářská společnost (PVS) a do-

davatelem je společnost Subterra. 

Obnova bude postupně probíhat až 

do listopadu 2020, a to v ulicích: 

~  Brandejsovo náměstí a Kamýcká 

(do listopadu 2019)

~  Budyňská, Gagarinova, Inter-

nacionální, K Mírám, Osvo-

bození, Stehlíkova, U Hotelu, 

U Višňovky, Za Hájem

~   Suchdolské náměstí

~  v části ulic Májová, Na Mírách, 

Suchdolská, Na Rybářce a U No-

vého Suchdola.

Na Novém Suchdole by měla od září 

probíhat výměna vodovodních řadů 

v části ulic:

~ K Roztokům

~ Armádní

~ Keltů

~ Rýznerova

Ukončení stavby je plánováno na jaro 

2020. Investorem stavby je Pražská 

vodohospodářská společnost (PVS).

Přestože Rada hl. m. Prahy schválila 

vyhlášení soutěže na dodavatele re-

konstrukce povrchů ulic Nad Spále-

ným mlýnem a U Myslivny a dalších 

ulic na Novém Suchdole koncem lis-

topadu 2018, nebyl bohužel magis-

trátní investiční odbor přes naše 

opakované urgence schopen za uply-

nulých osm měsíců na tuto stavbu 

vysoutěžit dodavatele. Jelikož ty-

to ulice potřebují rekonstrukci jako 

sůl, doufejme, že se tak stane zkraje 

podzimu, aby se stihla do zimy opra-

vit alespoň jedna z nich.

 KULTURNÍ CENTRUM A HŘBITOV

V srpnu byla zahájena výstavba Kultur-

ně komunitního centra, které vznikne 

místo původní půdy ve 4. podlaží rad-

nice. Stavbu provádí společnost 4P IN-

VEST s.r.o. a potrvá do konce února. 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost 

v okolí stavby. Za případná omezení při 

vašich návštěvách pošty, ordinace či 

radnice se předem omlouváme.

Příprava nového hřbitova v okolí 

kaple sv. Václava pokračuje a oče-

káváme, že během září bude vydáno 

územní rozhodnutí. Současně se už 

dokončuje dokumentace pro staveb-

ní povolení. Rádi bychom stavbu za-

hájili během příštího roku. Vedení naší 

městské části také jedná s představi-

teli hl. m. Prahy ohledně opravy kap-

le sv. Václava, kde je potřeba opra-

vit krovy, strop a mokré zdi. Nebylo 

asi dobré uprostřed nového hřbito-

va začít opravovat kapli, obě stavby je 

správné provést současně. 

Další informace k probíhajícím 

stavbám naleznete také na webu 

městské části v sekci Projekty.
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P ehled kontejner  
a sb ru odpad  – 2. pololetí 2019

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
úterý 8. 10. a čtvrtek 7. 11. 2019

stanoviště čas

křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30–15:50

křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00–16:20

křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30–16:50

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

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

OBJEMNÝ ODPAD (VOK)
kontejnery přidělené MHMP

stanoviště SUCHDOLSKÁ:

26. září, 10. října, 

24. října, 7. listopadu, 

21. listopadu a 5. prosince

vždy čtvrtek 14–18 hodin

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY:
společné přistavení kontejnerů na objemný odpad, bioodpad, 

stavební odpad a dřevo (přiděleny 2 ks)

V ÚDOLÍ (u domu 402/6) neděle 29. září 8–14 hodin 

VÝHLEDSKÉ NÁMĚSTÍ sobota 23. listopadu 8–14 hodin

SBĚRNÝ DVŮR 
HL. M. PRAHY

Proboštská 1, 

Praha 6 - Dejvice: 

Provozní doba

pondělí až pátek 

8:30–18:00 

(v zimě do 17:00) 

sobota 8:30-15:00 hod.

pro téměř všechny 

druhy odpadů, 

bližší informace 

tel. 736 518 204

(pro všechny občany 

s trvalým bydlištěm 

v Praze – v kterékoli 

městské části)

STANOVIŠTĚ 
KONTEJNERŮ 
SUCHDOLSKÁ 

(objemný odpad, bioodpad, dřevo, 

stavební odpad – V MNOŽSTVÍ 

DLE PROVOZNÍHO ŘÁDU! – 

elektrospotřebiče, elektroodpad, 

použité rostlinné oleje) 

Provozní doba 

úterý a čtvrtek 
14:00–18:00, 

sobota 9:00–12:00 hod.
(jen pro občany MČ Praha-Suchdol)

BIOODPAD 
kontejnery na „venkovních“ 

stanovištích (1. Výhledské nám., 

2. Suchdolská / Na Rybářce, 

3. K Roztokům / K Drsnici): 

5.října, 19. října, 

2. listopadu

a 16. listopadu 2019
vždy v sobotu dopoledne 

od 9 do 12 hodin

 VÝSADBA STROMŮ

Na červnovém jednání Zastupitel-

stva hl. m. Prahy byla schválena dota-

ce na několik desítek projektů v celé 

Praze, které jsou zaměřeny na proble-

matiku snižování negativních dopa-

dů probíhající klimatické změny. Jsou 

určené především na podporu rozši-

řování vegetace, zvyšování retenč-

ní schopnosti krajiny, obnovu původ-

ních koryt vodních toků a na využívání 

dešťové a odpadní vody. 

Naše městská část obdržela do-

taci v celkové výši 2,2 mil. Kč, kte-

ré budou použity na výsadbu no-

vých stromořadí nebo obnovu těch 

stávajících. Z peněz bude vysaze-

no celkem 242 stromů. V ulici K Ho-

roměřicům proběhne dosadba 27 lip 

a javorů do stávajícího stromořa-

dí. V ulici Za Sokolovnou v úseku 

od zastávky k otočce autobusů bu-

de do chodníku vysazeno 10 stromů 

se sloupovitou korunou.

Na pozemku parc. č. 2195/27; k. ú. 

Suchdol, který vede od konce ulice 

K Horoměřicům k rozcestníku za ben-

zínovou pumpou na Kamýcké bu-

de vysazena alej, kterou bude tvořit 

90 ovocných stromů. Dalších 70 stro-

mů bude doplněno do aleje podél Ka-

mýcké v úseku od benzínky po hrani-

ce města u Kozích hřbetů. Na místě 

sanované skládky za bývalým lomem 

u cesty Na Skalce, která vede na hra-

nicích s Horoměřicemi od Kamýcké 

k bývalému vodojemu, bude založen 

ovocný sad s 35 stromy. Za Suchdol-

ským sadem u kaple sv. Václava bude 

podél cesty ke Kozím hřbetům pokra-

čovat vysazování stromů čestným ob-

čanům městské části. ~ [red]

ODPADY
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 pondělí 22. července 

jsme v podvečerní hodině 

zahájili v Alšově kabinetu 

výstavu Pavla Beneše 

– INVENTURA. Autor představil 

své básně a aforismy, obrazy, 

umělecké kousky a zároveň 

představil svoji nově vydanou 

knížku – ROZPUSTILÉ ŘÍKÁNKY, 

KTERÉ NEJSOU Z ČÍTANKY, 

doplněnou ilustracemi suchdol-

ského učitele Radovana Papeže. 

Výstavu můžete z hlédnout 

do konce září a při Suchdolském 

Posvícení bude naposledy s au-

torovým komentářem. ~
[red]

V

PAVEL BENEŠ si vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem

INVENTURA aneb stopy a ťápoty

Léta se vrší a mám leccos za sebou. Můj celkem poklidný život ale byl dramaticky změněn odchodem 

mé ženy. Nakonec jsem se z hluboké deprese dostal tím, že jsem ji v sobě nedusil, ale pustil ji na pa-

pír. A pak jsem ještě přidal pár dalších věcí a nakonec se ohlédl také trochu zpět. Nezávisle na tom 

mi Jáchym Šerých nabídl přípravu mých dávno napsaných říkanek pro tisk. A tak se postupně nahro-

madilo dost materiálu, který je letmým pohledem na některé stopy, které za sebou zanechávám.

Výstavu můžete zhlédnout v Alšově kabinetu na suchdolské radnici až do 30. 9. 2019. 

Výstava se koná pod záštitou MČ Praha-Suchdol.

ROZPUSTILÉ ŘÍKÁNKY,

KTERÉ NEJSOU Z ČÍTANKY
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Prezentace projektu 

Stavitelé m sta 
– adaptace sídel na zm nu klimatu
Ve čtvrtek 13. června se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila závěrečná 

soutěž projektu Stavitelé města – adaptace sídel na změnu klimatu od ekocentra 

Koniklec, který absolvovali žáci čtvrtých tříd. 

 rámci projektu děti navrhovaly adaptační opatření 

pro svou školu a čtvrť, zpracovávaly je na plakát 

a při závěrečné soutěži je vybraná skupinka pre-

zentovala zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy. Mezi 

nejčastější návrhy našich žáků patřila úprava pítka v are-

álu školy a na ulici Internacionální, aby se tolik neplýtvalo 

vodou. Mezi další nápady patřilo rozšíření komunitní za-

hrady, kterou žáci rádi využívají. Neotřelým nápadem 

se stal návrh na ozelenění fasád okolních budov a auto-

busových zastávek, protože žáci se v rámci projektu 

Stavitelé města dozvěděli, že zeleň chytá prach a sou-

časně ochlazuje vzduch v zástavbě.

Děkujeme žákům za úspěšně dokončený projekt, pre-

zentaci školy a jejich nadšení zamýšlet se nad svým oko-

lím a nad dopady změny klimatu. ~
Dalia Peterová, koordinátorka EVVO, ZŠ Mikoláše Alše

V
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Po prázdninách do nového
aneb m níme se v duchu pohádek
Letní prázdniny jsou ve školkách a školách jediným časem, kdy se mohou 

provádět rozsáhlejší stavební práce. Letos to v naší mateřské škole nebylo jinak. 

řed dvěma lety se zrekonstruo-

valo přízemí školky, letos 

se na náklady radnice provádí 

úprava prvního patra. Vybourá-

ním zdi se zvětší část herny a zasklí se 

otevřený balkon, který nebyl využívaný 

z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. 

Herna tím získá nejen větší plochu, ale 

i více světla. Značně se tak zvýší kom-

fort pro děti i učitelky, neboť nově 

vzniklý prostor tzv. zimní zahrady 

nabídne zajímavé využití. Dosud bylo 

první patro školky se sníženým stro-

pem a ponuřejším přímým světlem 

jakousi neprávem opomíjenou ušmud-

lanou Popelkou. Po provedené rekon-

strukci (včetně zateplení stropu a no-

vého vybavení herny) se prostor 

otevřel a rozzářil. A z balkónové neú-

tulné Popelky se během dvou měsíců 

vyklubala princezna v podobě prosvět-

lené zimní zahrady. To, že se budeme 

moci po celý rok dívat skrze prosklené 

dveře i část střechy do korun stromů, 

je třešnička na dortu, jejíž chuť jsme si 

předem ani nedokázali představit.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Z prvního patra nyní seběhneme 

do sklepa. Ve velké konkurenci 

pražských školských zařízení jsme 

v březnu získali grant z fondů EU 

ve výši 500 tisíc korun na realiza-

ci projektu polytechnická učebna. 

Možná je pro některé čtenáře slovo 

„polytechnický“ poněkud neznámé, 

ale za mých školních let jsme poly-

technickému vzdělávání říkali dílny. 

Tak jako trpaslíci od Sněhurky chodi-

li každý den získávat poklady z nitra 

země, také my budeme denně bádat 

a poznávat naši zem a její poklady.

A co budeme v nové učebně pro-

vádět? Bude zde ponk se čtyřmi 

svěráky, poličky s nářadím i bedny 

a skříňka na další pomůcky, mate-

riály. To vše napovídá tomu, že zde 

plánujeme rozvíjet u dětí řemesl-

né dovednosti – šroubování, pilová-

ní, natírání, smirkování, zatloukání, 

lepení, vrtání, řezání. Jako mate-

riál budeme nejvíce využívat dřevo, 

klacíky, kůru z lesa, ale děti budou 

pracovat i s dalšími materiály – ko-

rek, polystyrén, fi lc, drátky, karton. 

Zkrátka budeme opravovat a vy-

rábět, co je potřeba (opravit rozbi-

tou hračku či bedýnku na dříví) či co 

se nám líbí (třeba krmítko pro ptáč-

ky, lodičku). 

Řemeslné dovednosti přirozeně 

rozvíjejí celou osobnost dítěte – jeho 

koncepční myšlení, jemnou motoriku 

rukou, koordinaci pohybu ruka-oko, 

prostorové vnímání, rozšiřování slovní 

zásoby o nové pojmy. Ve školce reali-

zujeme aktivity na rozvoj geometrie 

a matematiky, v neposlední řadě pod-

porujeme sebevědomí a důvěru dětí 

v jejich schopnosti, smysl pro krásu, 

dodržování bezpečného chování při 

práci s nářadím a udržování pořádku. 

Tolik toho děti u nás získají díky 

„obyčejnému“ sklepu. Proto se po-

lytechnická výchova stane trvalou 

součástí našeho výchovně vzdělá-

vacího programu. A pokud by se na-

šli dobrovolníci, kteří by chtěli s dět-

mi něco společně vyrobit či jim předat 

něco ze svých zkušeností a doved-

ností, jsou srdečně vítáni. Již od říj-

na budeme pravidelně chodit tvořit 

do sklepa. A co nás ještě čeká v no-

vém školním roce? To až příště.

P.S. A pokud máte doma nepotřeb-

ný materiál, který bychom mohli v na-

ší dílně využít, podělte se s námi. Dě-

kujeme! ~
 Jaroslava Barková Hešíková, 

ředitelka MŠ K Roztokům

P

Reklama neklamá
ramatická chyba v nadpisu 

článku má nás čtenáře vybudit 

ke bdělosti, zda nás reklama 

nesvádí na scestí. Ve své pod-

statě reklama nemusí být zlá, ale ko-

merční reklama má ve své podstatě 

zakotvené, že chce prodávat a vydělá-

vat. Nejde jí o osvětu, ani o jiné lidu-

milné konání, ale především o zisk. 

Mně v tuto chvíli jde o reklamu ve škol-

ství, konkrétně v předškolní výchově. 

Vedle státních školek existují různá 

soukromá zařízení, miniškolky a agen-

tury, které se však na rozdíl od těch 

státních musí především uživit. Musí si 

na sebe vydělat, což je hlavní cíl. Pre-

zentovat aktivity školy není vůbec 

špatné, naopak je to dokonce žádoucí, 

aby rodiče věděli, co jejich ratolesti 

ve školním zařízení dělají. Nicméně by 

se věci pokud možnost neměly nafu-

kovat, ale informace by měla být co 

nejvíce civilní a pravdivá. Tedy prezen-

tovat to, co se skutečně dělá. 

Kam touto úvahou mířím? Sledu-

ji kolem sebe, jak se různá soukro-

má zařízení „podbízejí“ rodičům a svoji 

činnost zaštiťují různými názvy uni-

verzit, jmény věhlasných vzdělávacích 

kurzů, případně šermující moderní-

mi a cizími slovy jako polytechnic-

ká výchova, dynamický rozvoj moz-

kových hemisfér atd., která jsou v 

soukromých zařízeních často naduží-

vaná. Hlavním cílem je nalákat rodiče, 

že právě v tomto zařízení z jejich dě-

tí vyrostou malí géniové, kteří budou 

moci bezmála hned jít na univerzi-

tu. Omlouvám se za dloubavou ironic-

kou nadsázku, ale zlobí mě to, protože 

dost často se těmto dětem dostane 

naprosto průměrná péče jako kdeko-

liv jinde. Ale rodič si to tvrdě zaplatí. 

Zatím bych řekl, že státní školy 

v České republice patří k tomu nejlep-

G
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Rybi ka plná zážitk
Mateřský klub Rybička, jehož zřizovatelem je sbor Církve adventistů sedmého dne 

Praha-Sedlec, působí v Praze-Suchdole již čtvrtým rokem. Díky podpoře mnoha sub-

jektů obohacuje rodiny s malými dětmi o zážitky a smysluplně strávený společný čas. 

 tomto roce oslavuje Rybička 

12. výročí svého vzniku. Vel-

kým zážitkem byla pro 44 do-

spělých a 31 dětí z 28 rodin 

ze Suchdola a okolí oslava tohoto 

výročí – společná jízda historickou 

tramvají po Praze v neděli 12. května. 

Téměř hodinová jízda vedla centrem 

Prahy. V tramvaji byla skvělá nálada 

a pro tento den jsme složili a zazpí-

vali si novou písničku. Památkou 

na akci pro nás je speciální výroční 

jízdenka. Výročí Rybičky jsme si při-

pomněli i na sportovním dopoledni 

pro nejmenší – Závodech na odráže-

dlech, které se konaly 24. května 

na hřišti Na Rybářce. Na hřišti se se-

šlo 15 malých závodníků a jezdili 

V

šímu, co děti mohou dostat, pokud si 

je rodiče nenechají doma. Pokud by si 

někdo dal práci a přečetl si Rámcový 

vzdělávací program, případně si ales-

poň přečetl Školní vzdělávací program, 

tak zjistí, že většina školek dělá to sa-

mé a mnohem víc. Jenže reklama je lá-

kavá svojí stručností a jednoduchostí, 

nikoho nezatěžuje zdlouhavým čtením, 

argumentováním, vysvětlováním, jen 

trefně osloví a oslní. Není zlato všech-

no, co se třpytí, jak říká známé přísloví. 

Poruším svoji zásadu se podbízet a ta-

ké si jako školka uděláme reklamu.

CO DĚLÁME VE ŠKOLCE

Je nutné si především stále připo-

mínat hlavní cíle předškolní výchovy. 

Jsou jimi výchova dětí a v druhé řadě 

vyučování dětí. Znamená to zhuště-

ně řečeno děti vychovat k sebeobslu-

ze (obléknout se, najíst se příborem, 

umět si zavázat tkaničky), sociál-

ní orientaci (vycházet s dětmi v kolek-

tivu, umět jednat s cizím dospělým) 

a psychické zralosti (naučit se sluš-

nému chování – pozdravit, poděkovat, 

poprosit, omluvit se, umět být chví-

li bez rodičů samostatný). Souběžně 

s tím dochází k rozvoji myšlenkových 

a emočních operací, pak teprve násle-

dují tzv. akademické vědomosti typu 

„jak se jmenuje nejvyšší hora Čech“.

Nechci shazovat různé skvělé me-

tody, jako je – NTC learnig – menza 

metoda, maxikovy polytechnické 

kroužky, Montessori pedagogika a dal-

ší. Jsou určitě dobré a dětem mo-

hou prospět. Nicméně obsah těch-

to všech skvělých kroužků je obsažen 

ve vzdělávacím programu pro školky. 

Když se podívám na programy někte-

rých těchto kurzů a jejich instruktáž-

ní videa, tak zjišťuji, že něco děláme 

v předmatematické výchově, něco ji-

ného zase ve cvičení, tu stejnou logic-

kou didaktickou pomůcku či stavebni-

ci používáme při ranní chvilce. V rámci 

běžného programu ve školce máme 

rozvoj tělesné dovednosti dítěte, což 

osobně považuji za jeden ze stěžejních 

cílů. Rozvíjíme obratnost, sílu a spolu-

práci při hře. Jsou zde obsaženy zá-

klady lehké atletiky, gymnastiky a celé 

řady míčových her – vybíjená, házená, 

košíková, fotbal, fl orbal. Plně tím na-

hradíme kroužek atletiky, na kterém 

se ani zdaleka nedělalo tolik rozmani-

tých věcí. Další oblíbené kroužky jsou 

různé hry na fl étnu, což u nás dělají 

minimálně tři paní učitelky. 

Můžeme pokračovat nabídkou „po-

lytechnických kroužků“, na které 

jsme již přešli dávno, aniž bychom če-

kali na pokyn z ministerstva. Máme 

ve školce dílnu, kde se děti seznámí 

s pilou, svěrákem, vrtačkou, kladivem, 

hřebíky, kleštěmi, rašplí, hoblíkem 

a vytvoří si první dřevěné výrobky. Ve-

dle toho si zkusí celou řadu řemesel, 

jako je zdění se skutečnými cihlami 

a maltou, kdy si děti postaví dům. Se-

známí se s prací instalatéra, elektri-

káře, konstruktéra. Jazykové krouž-

ky jsou především zastoupeny výukou 

rodného jazyka, který zdaleka nekon-

čí tím, že se děti učí vyslovovat správ-

ně slabiky. Poslechem četby si roz-

víjí  slovní zásobu, učí se převyprávět 

příběh zpaměti či podle obrázků, učí 

se vyjadřovat svoje myšlenky, odpo-

vídat celou větou, cvičí si paměť bás-

ničkami a říkadly. Turistický oddíl na-

hrazujeme častými celodenními výlety 

či půldenními vycházkami a exkurze-

mi. Ještě bychom mohli založit krou-

žek Malý zahradník, protože každá tří-

da má svůj záhon venkovní a jeden 

ve skleníku. Na zahradě si trhají rybíz, 

třešně či víno. Také jsme nově zasa-

dili jabloně. Dále by to byl kroužek Do-

pravní výchova, kde máme dopravní 

hřiště. Tam s dětmi trénujeme do-

pravní situace, jak se správně chovat 

na silnici. S tím souvisí i zdravověda, 

jak se správně zachovat, když se ně-

co stane. Osobně bych ještě nabídl 

kroužek Filmové výchovy, kdy v kaž-

dé třídě máme fi lmové plátno a lze za-

půjčit projektor a fi lmy jako doplnění 

jednotlivých témat, která s dětmi pro-

bíráme. Osobně se snažím děti kulti-

vovat kvalitní fi lmovou tvorbou. Ma-

lý vědec, výtvarník či tanečník, to jsou 

další témata, která mě napadají a kte-

rých se ve školce dotýkáme. Rozdíl je 

tedy v tom, že u nás to máte takzvaně 

v ceně „školkovného“, kdežto v sou-

kromém sektoru za to zaplatíte a po-

měrně dost. Obecně platí stará známá 

pravda, že na dětech se nejlépe vydě-

lává, to zná každý prodejce, od zmrzli-

ny počínaje a drahými mobily konče. 

NOVÁ KLUBOVNA

 A na závěr bych se rád pochlubil po-

slední novinkou. Tím, že se odstěhova-

lo DDM, tak nám zůstaly dvě místnosti, 

se kterými máme již dlouhodobé plá-

ny. Bude se jednat o klubovnu. V této 

klubovně budou věci, které každá tří-

da mít nemůže. Takže zde bude zaříze-

ná kuchyňka, kde paní učitelky s dětmi 

budou moci vařit a péci. To mohou si-

ce již nyní, ale paní učitelky si do třídy 

musí převážet mobilní vařič a troubu. 

Dále zde bude vybavená materiálová 

dílna s různými druhy materiálů (hlav-

ně dřevo) a nářadí. Místnost bude mo-

ci být použita také jako laboratoř s mi-

kroskopem nebo jako keramická dílna 

s keramickou pecí. Takže, ať žij e rekla-

ma, která neklame. ~
Stanislav Zelený,

ředitel MŠ Gagarinova
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opravdu výborně. Všichni dostali 

za své výkony diplomy a odměny. 

Na 31. května jsme připravili v Rybič-

ce oslavu Dne dětí. Společně 

s 19 dětmi jsme si zazpívali a zatan-

covali. Maminky z kroužku Notičky si 

připravily vystoupení na xylofonky. 

Dětem jsme zahráli pohádku Hrneč-

ku vař! Velkou radost dětem udělaly 

připravené balíčky s dárky. Ve čtvr-

tek 6. června jsme potěšili seniory 

v suchdolském Horizontu. Za krásné-

ho počasí jsme mohli být na zahradě, 

společně si zazpívat, zacvičit a popo-

vídat. Tato setkání obohacují, jak 

věříme, nejen seniory, ale také nás 

z Rybičky. Příchod léta jsme oslavili 

Letní indiánskou slavností 21. června 

na radnici. 16 dětí a jejich rodiče 

se převlékli za indiány a společně 

absolvovali stezku odvahy, stezku 

moudrosti, lovení bizona, pomalovali 

si obličeje a vyrobili indiánskou če-

lenku. Za ulovení bizona děti dostaly 

bizoní zub od náčelnice Velké Ryby 

a dobrou svačinku. V horkých letních 

dnech se Rybička přesunula na Ko-

munitní zahradu Suchdol. Dopolední-

ho programu od pondělí 24. června 

do čtvrtka 27. června se zúčastnilo 

18 dospělých a 20 dětí. Pod přístřeš-

kem jsme společně zpívali, opakovali 

říkadla s pohybem a hráli pohádky. 

Po celé zahradě jsme mohli běhat, 

skákat a soutěžit podle chuti. Neza-

pomněli jsme ani na zalévání našeho 

záhonku a sklizeň úrody. Tento týden 

zakončila společná akce Tátové 

na tahu v pátek 28. června. Pro tatín-

ky s dětmi byly připravené sportovní 

disciplíny na Komunitní zahradě, 

opékání buřtíků a rozdávání odměn. 

Příjemně nás překvapil velký zájem 

o tuto akci. Přišlo nás sedmdesát 

z 26 rodin. 

Od 15. do 19. července jsme mě-

li v Rybičce Týden zážitků. Je to již 

tradiční akce – celotýdenní příměst-

ský tábor pro rodiny s malými dětmi. 

Letošního programu na téma „Moř-

ský svět“ se zúčastnilo 11 dospělých 

a 19 dětí mladších čtyř let. Dopoled-

ní program probíhal v Rybičce a po-

dobal se obvyklému rybičkovskému 

dopoledni. Pro děti bylo připrave-

né zpívání, pohádka, sport a výtvar-

né činnosti. Po obědě a odpočin-

ku malých dětí se skupinka rodičů 

a dětí s lektorkami vydávala do pří-

rody nebo do města za dobrodruž-

stvím a společnými zážitky. Navští-

vili jsme zvířátka v pokusné stáji 

ČZU v Suchdole, bludiště v zahra-

dách u Trojského zámku v Praze-

-Troji, ekocentrum Prales v Praze-

-Kbelích, Letecké muzeum v Praze 

a Mořský svět na Výstavišti v Pra-

ze-Holešovicích. Zážitků jsme mě-

li opravdu hodně. Týden jsme zakon-

čili společným celodenním výletem 

do zábavního parku Mirakulum v Mi-

lovicích nad Labem. Po prázdni-

nách se znovu sejdeme na suchdol-

ské radnici v pondělí 9. září v 9.30 h. 

Děkujeme všem, kteří Mateřský klub 

Rybička podporují a přejí mu zdar. 

O pravidelném programu a pořáda-

ných akcích budeme veřejnost infor-

movat na našich webových strán-

kách www.klubrybicka.cz.~
Za MK Rybička Jitka Michalcová

suchdolskelisty_03_19_CMK_05.indd   23suchdolskelisty_03_19_CMK_05.indd   23 23.9.2019   13:41:4623.9.2019   13:41:46



24

 S
U

C
H

D
O

LS
K

É
 L

IS
TY

3/2019
Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 

na svém jednání dne 20. 6. 2019:

~ projednalo Zprávu o plnění roz-

počtu a vyúčtování výsledku hospo-

daření městské části Praha-Suchdol 

za rok 2018 a Zprávu o přezkoumá-

ní hospodaření městské části Pra-

ha-Suchdol za rok 2018 a schválilo 

závěrečný účet městské části Pra-

ha-Suchdol za rok 2018.

~ vzalo na vědomí informaci o vý-

sledcích hlasování o projektech par-

ticipativního rozpočtu roku 2019.

~ schválilo využití principu par-

ticipativního rozpočtování v roz-

počtu MČ Praha-Suchdol na rok 

2020 ve výši 450 tis. Kč s maximál-

ní možnou výší podaného návrhu 

225 tis. Kč.

~ schválilo přij etí neinvestiční do-

tace ve výši 3 347,7 tis. Kč na posílení 

mzdových prostředků zaměstnanců 

škol a školských zařízení včetně pod-

pory pracovníků ve stravování v ob-

lasti obecního školství.

~ schválilo přij etí dotace ve výši 

423,9 tis. Kč na akci „MŠ K Roztokům 

polytechnická učebna“. 

~ schválilo přij etí účelové investič-

ní dotace od HLMP na akci č. 80854 

- Splašková kanalizace U Kapličky, 

Bažantní ve výši 12 mil. Kč.

~ schválilo navýšení rozpočtu 

MČ Praha-Suchdol na rok 2019 o pře-

vod 100 % podílu MČ Praha-Such-

dol na celkové daňové povinnosti 

hl. m. Prahy na dani z příjmu práv-

nických osob za rok 2018 ve výši 

1 638 887,86 Kč.

~ schválilo s ponecháním základ-

ního koefi cientu (dle § 6 odst. 4 

a § 11 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 338/1992 Sb.,) ve stávající výši 5 

a uložilo v rámci rozpočtu MČ Praha-

-Suchdol na rok 2020 vyčlenit pro-

středky ve výši 100 tis. Kč na řeše-

ní eventuálních negativních dopadů 

pro sociálně slabé spoluobčany.

~ nesouhlasilo se změnou územ-

ního plánu (podnět P277 změna ÚP 

HLMP z OP (orná půda) na OB-D (čis-

tě obytné) na pozemcích podél ulice 

Na Rybářce parc. č. 185/3 (53 563 m2) 

a 185/6 (10 419 m2), oba k. ú. Sedlec 

v celkové ploše 63 982 m2), kterou 

navrhuje žadatel Suchdolský ostroh 

a.s. a požaduje ponechat dosavadní 

funkční využití plochy (OP) dle platné-

ho územního plánu hl. m. Prahy, resp. 

v budoucnu dle Metropolitního plánu 

z těchto důvodů:

   změna ÚP předpokládá výstav-

bu bytů pro více jak 1500 oby-

vatel (přes 40 tisíc m2 HPP) 

a na tento objem nemá MČ ka-

pacitu škol a školek, pro zajiš-

tění vzdělávání bylo by třeba 

vybudovat nové školní budovy 

na pozemcích o velkosti 7000 

až 10 000 m2, které MČ nemá 

k dispozici,

   podnět je v rozporu s projedná-

vaným řešením v Metropolitním 

plánu, kde je na těchto pozem-

cích zeleň a území je nezasta-

vitelné (nezastavitelná přírodní 

lokalita, krajinné rozhraní),

   podnět podmiňuje umístě-

ní přivaděče Rybářka k SO-

KP na pozemek parc. č. 185/6 

k. ú. Sedlec (dle ÚP z roku 1999) 

do těsné blízkosti stávající 

obytné zástavby,

   v Metropolitním plánu je tra-

sa přivaděče vedená přes po-

zemek parc. č. 185/3, k. ú. Sed-

lec dál od stávající obytné 

zástavby.

~ schválilo bezúplatné nabytí po-

zemku parc. č. 290, druh pozemku 

- ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, o výměře 130 m2, pozemek 

pod opěrnou zdí v ul. Pod Rybníčkem, 

z majetku České republiky, Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majet-

kových do majetku hlavního měs-

ta Prahy, správa nemovitosti svěřena 

městské části Praha-Suchdol.

~ schválilo přípravu projektové do-

kumentace na akci Rekonstrukce ko-

munikací Budovec.

~ udělilo na základě § 10 odst. 2 

a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zá-

kona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, čest-

né občanství městské části Praha-

-Suchdol, Ing. Stanislavu Husovi, ja-

ko projev úcty a ocenění jeho osobní 

statečnosti a aktivního připomínání 

legionářského hnutí.

~ udělilo na základě § 10 odst. 2 

a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zá-

kona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, čest-

né občanství městské části Praha-

-Suchdol in memoriam, Ing. Mirosla-

vu Kněžkovi, CSc., jako projev úcty 

a ocenění jeho odborného přínosu 

a občanské angažovanosti pro měst-

skou část.

~ udělilo paní Dagmar Járové u pří-

ležitosti nadcházejícího životního ju-

bilea čestné uznání za dlouhodobou 

aktivní činnost věnovanou komunitě 

suchdolských seniorů, zejména or-

ganizaci setkání klubu aktivního 

stáří.

~ schválilo přij etí daru Letiště Pra-

ha, a.s. městské části Praha-Such-

dol ve výši 913 220 Kč na projekty 

zaměřené na ochranu životního pro-

středí v rámci programu „Žij eme zde 

společně“ a použití daru na fi nan-

cování následujících projektů: v ob-

lasti Péče o zeleň – údržba zeleně 

na obecních pozemcích, ošetřování 

stromů a regenerace parků; v oblasti 

Odpadového hospodářství - příspě-

vek na zavedení a provoz systému 

třídění odpadů, příspěvek na „sběr-

ný dvůr“ odpadů od občanů, zajiš-

tění odstranění „černých skládek“ 

na obecních pozemcích.  

Z JEDNÁNÍ RADY

Rada MČ Praha-Suchdol na svých 

jednáních projednala 24. dubna – 

29. července mimo jiné následují-

cí body:

~ vzala na vědomí změny smlou-

vy v předmětu díla stavby „Výstav-

ba splaškové kanalizace a plynovo-

du U Kapličky, Bažantní“, popsané 

změnovými listy č. 1–3 (nepředví-

datelné změny v provádění výkopů, 

změna technologie čerpací stani-

ce). Rada souhlasila s návrhem do-

datku smlouvy č. 1, kterým se mění 

předmět díla a cena díla se zvyšu-

je o 320 641 Kč bez DPH na celkovou 

cenu díla 34 560 828,53 Kč bez DPH.

~ nesouhlasila s prodejem čás-

ti pozemků parc. č. 2194/2 a 2195/27 

v k.ú. Suchdol do vlastnictví Spo-

lečenství vlastníků pro dům Holubí 

č.p. 1236, Praha–Suchdol. 

~ schválila výběr společnosti Inter-

projekt Odpady s.r.o., Heleny Malířo-

vé 11, 169 00 Praha 6, IČ: 26473224, 

na vyhotovení projektové dokumen-

tace a inženýrské činnosti na opra-

vy komunikací v Horním Sedlci za ce-

nu 215 000 Kč bez DPH s termínem 

odevzdání PD do 1 měsíce po podpisu 

smlouvy o dílo.

~ schválila objednávku na zajiš-

tění provozu profi lu zadavatele MČ 

Praha-Suchdol na Portálu vhodné-

ho uveřejnění, programu „PREMIUM 

zadavatel“ v období 2019/2020, a to 

na dobu jednoho roku s platbou pře-

dem za zvýhodněnou cenu ve výši 

10 000 Kč bez DPH. 

~ nesouhlasila s prodloužením 

stavby dočasné na osvětlenou obou-

strannou stavbu pro reklamu fi rmy 
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Czech Outdoor s.r.o. při ulici Kamýc-

ká na pozemcích parc. č. 164/25, 

429/14, 512/1 v k. ú. Sedlec. 

~ vzala na vědomí předložený pra-

covní návrh zadávací dokumenta-

ce na veřejnou zakázku „Renovace 

a intenzifi kace městské ČOV Rozto-

ky“ zadávanou v užším řízení dle § 58 

zákona č. 136/2016 Sb., o zadává-

ní veřejných zakázek, zadavatelem 

je město Roztoky. Zadavatel před-

pokládá zadání kompletní zakázky 

na stavební a technologickou část 

metodou tzv. „žlutý FIDIC“, tedy včet-

ně návrhu technologie a zpracování 

projektové dokumentace. 

~ vzala na vědomí informaci 

o skládce větví u ulice Pod Rybníč-

kem a ukládá Ing. Kosařovi zajistit 

odstranění větví i jiného odpadu z té-

to lokality včetně následné nezbyt-

né úpravy terénu a zeleně v tomto 

místě. 

~ v souladu se schváleným pro-

jektem „Poznej, prožij , změň a po-

chop“, na který byla poskytnuta do-

tace hl. m. Prahy ve výši 84 000 Kč 

z Grantového programu hl. m. Pra-

hy pro oblast adiktologických služeb 

pro městské části pro rok 2019 urče-

né na realizaci protidrogové preven-

ce na místní úrovni, schválila objed-

nání cyklu divadelních představení 

u společnosti Divadelta, z.s. za cenu 

84 000 Kč. 

~ souhlasila s výběrem společnosti 

COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348 

jako dodavatele opravy asfaltového 

povrchu komunikace u autobusových 

zastávek Suchdol za cenu 460 976 Kč 

bez DPH (jednotková cena opravy po-

vrchu 1245,9 Kč/ m2). Oprava bude 

provedena během prázdnin.

~ vzala na vědomí, že je navrho-

vána změna volebních obvodů pro 

volby do Senátu Parlamentu ČR – 

MČ Praha-Suchdol by měla být dle 

návrhu přesunuta z volebního obvo-

du 27 do volebního obvodu 25. Rada 

s navrhovanou změnou nesouhlasí 

z důvodu opakované změny obvodů 

v posledních letech. 

~ schválila dar pro pedago-

gické pracovníky a vychovatele 

ZŠ Mikoláše Alše, MŠ K Roztokům 

a MŠ Gagarinova za období leden až 

červen 2019, uvedených v sezna-

mu, který je přílohou tohoto zápisu 

(55 pedagogů ZŠ M. Alše, 10 pedago-

gů MŠ K Roztokům, 18 pedagogů MŠ 

Gagarinova), dle pravidel schvále-

ných usnesením rady č. 25.19. 

 schválila podání žádosti městské 

části Praha-Suchdol na Úřad práce 

ČR o příspěvek na vytvoření pracov-

ní příležitosti, v rámci veřejně pro-

spěšných prací, k umístění uchazečů 

o zaměstnání pro 1 osobu na pozi-

ci uklízeč veřejných prostranství 

(CZ-ISC 93131) na období 1. 9. 2019 

až 28. 2. 2020. Zaměstnanci budou 

v rámci veřejně prospěšných prací 

provádět údržbu veřejných prostran-

ství, úklid a údržbu veřejných budov 

a komunikací a další obdobné práce 

ve prospěch městské části. 

~ vzala na vědomí, že seznam 

s 36 ne pojízdnými vozidly odstave-

nými v ulicích Suchdola byl zaslán 

náměstkovi primátora hl. m. Prahy 

Ing. Hlubučkovi a bude předán k ře-

šení městské policii.

~ souhlasila s uspořádáním akce 

DIRT JAM – závody BMX/MTB 

a Pumptrack v sobotu 17. srpna 2019 

od 13 hodin na suchdolském Dirt 

parku a souhlasí se spoluúčastí 

městské části na této akci, MČ ob-

jedná 3 ks mobilních WC pro tuto 

akci. Rada žádá pořadatele o dodr-

žování nočního klidu. 

~ souhlasila s pořádáním a objed-

náním letního kina u fi rmy Film For 

People, o.s, IČ: 22834605, tři projek-

ce ve dnech 25. 8., 30. 8. a 8. 9. 2019 

na komunitní zahradě, cena max. 

44 000 Kč (dle výběru fi lmů hlasová-

ním) s kompletním servisem a právy 

pro veřejnou fi lmovou projekci. Rada 

dále souhlasí se vstupným 100 Kč/os. 

~ souhlasila s dodatkem č. 2 

ke smlouvě o dílo č. SOD 221/2018 

se společností MBM TRADE CZ, s.r.o. 

na akci „Výstavba splaškové kanali-

zace a plynovodu U Kapličky, Bažant-

ní“, kterým se cena díla po započtení 

změn ze změnových listů 4 a 5 snižu-

je o 148 686,53 Kč bez DPH. 

 schválila podání žádosti o podpo-

ru projektu v oblasti bezdomovectví 

ve výši 200 tis. Kč a 15 % spoluúčasti. 

~ schválila smlouvu s HLMP 

č. 152/2019 o fi nancování projektu 

„Kulturně komunitní centrum“ v rám-

ci operačního programu Praha – pól 

růstu. 

~ vzala na vědomí, že OPŽP zare-

gistroval akci „Snížení energetické 

náročnosti ZŠ M. Alše – rekuperace“ 

a rozhodl o poskytnutí dotace v cel-

kové maximální výši 5 384 277,36 Kč.  

~ vzala na vědomí písemnou zprá-

vu o hodnocení nabídek podaných 

do výběrového řízení na zakázku „Ná-

kup užitkového elektrovozidla“. Ra-

da na základě doporučení hodnoticí 

komise vybrala dodavatele užitkové-

ho elektrovozidla: EUROGREEN CZ 

s.r.o., IČ: 64651959, který nabídl cenu 

1 144 780 Kč bez DPH. 

~ vzala na vědomí písemnou zprá-

vu o hodnocení nabídek podaných 

do výběrového řízení na zakázku 

„Kulturně komunitní centrum“. Ra-

da na základě doporučení hodnoti-

cí komise určuje na základě vyhod-

nocení pořadí nabídek na realizaci 

zakázky „Kulturně komunitní cent-

rum“: 1. v pořadí 4P INVEST, s.r.o., IČ: 

27740498 s celkovou nabídnutou ce-

nou 17 477 987 Kč; 2. v pořadí AMIKA 

FIRST s.r.o., IČ: 24219169 s celkovou 

nabídnutou cenou 17 897 395 Kč. 

~ na základě průzkumu cen vybra-

la pro nákup ochranných pomůcek 

pro jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů cenově nejvýhodnější nabíd-

ku od společnosti Duffek s.r.o., IČ: 

04768663, za cenu 212 597 Kč včet-

ně DPH. 

~ vzala na vědomí, že dodateč-

né úpravy projektu BD Kamýcká 684 

s ohledem na dosažitelnost dotač-

ního titulu z programu „Nová zelená 

úsporám“ na výstavbu bytových do-

mů v pasivním standardu jsou eko-

nomicky neefektivní.

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitel-
stva a rady městské části jsou k dispozi-

ci i na stránkách městské části 
www.praha-suchdol.cz.

Starý Suchdol: rozvoj a dopravaStarý Suchdol: rozvoj a doprava
středa 25. září v 18.30 hodin na suchdolské radnici

SETKÁNÍ S OBČANY 
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Skoky, salta a triky 
na kole bez boule
V sobotu 17. srpna 2019 se v místním Dirtparku Suchdol konaly závody na BMX 

a MTB kolech. Závody byly rozděleny hned do několika kategorií: závody 

pumptracku na čas a ve skoku do výšky. Hodnotily se také ty nejlepší triky. Věkové 

kategorie byly letos opravdu pestré. Sešlo se 32 závodníků ve věku 13–37 let. 

ejlepší trik letos vyhrál tři-

náctiletý Ondřej Baranec, 

a to za backfl ip (salto pozadu 

na kole ve vzduchu). Mezi 

účastníky závodu v pumptracku, 

tedy jízdy přes malé, hliněné „bou-

le“, byl také pětiletý Miky Kohout, 

který si za své celodenní ježdění 

a jako nejmladší účastník vysloužil 

dárkovou tašku plnou zdravých 

dobrot. 

Dalšími zajímavými jezdkyněmi zá-

vodu byly Kateřina Jalůvková a Ni-

kol Přikrylová. Protože holek v tomto 

sportu není moc, tak ani ony neode-

šly s prázdnou. Skok do výšky byl ex-

trémní podívanou pro všechny při-

hlížející a výhercem se stal místní 

sedmnáctiletý Martin Křen, který do-

kázal přeskočit laťku v neskutečných 

4,7 metrech! Na závodech jsme mě-

li i zdravotnickou službu a jsme moc 

rádi, že letos nemusela asistovat při 

žádném zranění. 

Závody byly přes den doprovázeny 

hudbou od DJ a následně do večer-

ních hodin i živými kapelami. Za celý 

Dirtpark Suchdol děkujeme městské 

části Praha-Suchdol za umožně-

ní této akce a všem zúčastněným 

a náv štěv níkům za skvělé odpoledne. 

Tak snad zase příští rok! ~
Marek Urban 

N
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Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz 

www.realitni-asistent.cz

Spolehlivý realitní maklé

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ 
ORDINACE

• Kompletn  vybavená novými p ístroji.
•  Máme smlouvy s pojiš ovnami: 

VZP, OZP, Vojenská a Ministerstva.
• Nevybíráme žádné ro ní ani vstupní poplatky.
•  Pro t hotné maminky nabízíme kardiotokogra  cké 

vyšet ení od 36. týdne a 4D ultrazvukové vyšet ení.

Ordina ní hodiny: po, út, t a pá 7.30–14.00, st 12.00–20.00
Adresa: Poliklinika Vít zné nám. 9, Praha 6, 3. patro

tel.: 224 311 210 a 736 677 786

UZÁV RKA INZERCE 
DO DALŠÍHO ÍSLA 

JE  15. 10. 2019

ZDE M ŽE BÝT 
I VÁŠ INZERÁT

Ozvěte se: tel.: 222 361 419 

z.krumpholcova@praha-suchdol.cz

INZERCE
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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.
PŘIJĎTE DO LR FYZIO 

A SPOLEČNĚ VÁS 
DÁME DO POŘÁDKU!

• POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE CHRONICKÝCH I AKUTNÍCH
• SPORTOVNÍ FUNKČNÍ FYZIOTERAPIE – KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
• CVIČENÍ NEJEN PRO DĚTI PŘI VADNÉM DRŽENÍ TĚLA/SKOLIÓZE
• PODIATRIE – DIAGNOSTIKA CHŮZE, BOLESTI NOHOU A ŘEŠENÍ JEJICH OBTÍŽÍ
• STÉLKY FORMTHOTICS 
• REHABILITACE PO OPERACI KLOUBŮ 
• MASÁŽE REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WWW.LR-FYZIO.CZ

 TEL. +420 777 343 050 NEBO E-MAIL: OBJEDNAVKY@LR-FYZIO.CZ
KAMÝCKÁ 131/10 PRAHA 6-SUCHDOL (VSTUP Z UL. LYSOLAJSKÁ)
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DÁMSKÁ A PÁNSKÁ 
MANIKÚRA A PEDIKÚRA

MASÁŽE

KOSMETOLOGIE

ÚPRAVA OBO Í

PRODLUŽOVÁNÍ AS

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ DEPILACE

BRANDEJSOVO NÁM STÍ 433/7, PRAHA-SUCHDOL
TEL.: +420 603 994 995

E-MAIL: INFO@SALONAURORA.CZ
WWW.SALONAURORA.CZ

SLEVA 

10 %10 %
PRVNÍ SEZNÁMENÍ

na všechny 
služby

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–SO 8.00–21.00

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

700 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměstí 734/3
 (zastávka: Internacionální)

Rodilí mluvčí

www.logos-suchdol.cz 
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VYBAVENÍ

KOMPLETNÍ SET* 999,- 1299,- 1299,- 1299,-

999,- 1250,- 1250,- 1250,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

VYBAVENÍ

KOMPLETNÍ SET* 999,- 1599,- 1599,-

999,- 1550,- 1550,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

VYBAVENÍ

KOMPLETNÍ SET* 1699,- 1699,- 1899,- 1899,-

1550,- 1550,- 1750,- 1750,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

INZERCE
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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

INZERCE
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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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