
SUCHDOLSKÁ

ozaika
DOVOZ OBĚDŮ 

zajišťuje pro suchdolské seniory 

Centrum služeb pro seniory HORIZONT. 

Zájemci, KONTAKTUJTE Horizont  
na telefonu: 233 101 421, mobilu: 608 237 198  

či na e-mailu: info@centrumhorizont.cz. 

Na uvedená čísla mohou senioři volat i případě dalších naléhavých situací 
způsobených karanténou. Pokusíme se pomoci. 

Aktuální informace o situaci  
jsou dostupné na webu městské části 
www.praha-suchdol.cz nebo ve 
zprávách mobilní aplikace MojeObec.

MNOHOKRÁT DĚKUJEME SUCHDOLSKÝM ŠIČKÁM, 
které neúnavně sedí za šicími stroji a vyrábí 

textilní roušky pro naše spoluobčany nebo nemocnic, 
domovů pro seniory a i jinam. 

POMOC SUCHDOLSKÝM 
SENIORŮM
Městská část s pomocí dobrovolníků nabízí 
suchdolským seniorům:

• pomoc s vyzvednutím léků z lékárny,
• pomoc s nákupem základních potravin,
•  k postupnému odběru látkové roušky, které 

vyrábí suchdolské šičky,
•  možnost si popovídat alespoň po telefonu,
• pomoc s venčením psů.

 www.praha-suchdol.cz praha-suchdol

DOBROVOLNÍCI, KTEŘÍ MOHOU POMÁHAT  

při řešení stávající složité situace, nechť 

se prosím hlásí na výše uvedených číslech 

či e-mailu. Děkujeme a děkujeme všem, 

kteří se již do pomoci zapojili.

Děkujeme všem, kteří jsou v první linii a slouží veřejnosti! 
Zdravotníkům, hasičům, policistům, učitelům, prodavačům, dobrovolníkům...

Suchdolským  
švadlenkám můžeme 

dodat látku na roušky. 

OZVĚTE SE NÁM!

Pokud máte o pomoc zájem, kontaktujte nás: 

telefon: 222 361 411
mobil: 776 319 737
e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Městská část nabízí potřebným zajištění 
POTRAVINOVÉ VÝPOMOCI Z POTRAVINOVÉ BANKY. 

Zájemci volejte na mobil: 776 319 737 nebo pište 
na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz.



TRUMFY PRO SUCHDOL

Hlasování o projektech participativního 
rozpočtu je zatím odloženo 
pravděpodobně na červen. 

O novém termínu vás budeme 
informovat.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Letos proběhne zápis do 1. tříd Základní školy 

Mikoláše Alše od 1. do 30. dubna 2020. 

Podrobné informace naleznete na 

www.zssuchdol.cz. 

ŠTĚPKOVÁNÍ 20.-26. DUBNA
Štěpkování větví z prořezů stromů – stejně 
jako v loňském roce je pro shromáždění větví 
určeno 5 stanovišť:

• Výhledské náměstí, za trafostanicí,
•  Na Pasece, travnatá plocha vpravo před 

křižovatkou Na Vrchmezí,
•  Na Rybářce vedle bývalých sběrných surovin, 

vpravo od cesty do Dolního Sedlce,
•  K Drsnici, na konci ulice směrem k vysokému 

napětí, na poli za domem č. 16,
• V Údolí, travnatá plocha u ořešáků.

Na místa je možné ukládat větve z prořezů stromů 

od pondělí 20. dubna do neděle 26. dubna.

Průměr větví maximálně do 15 cm. Pro snadnější 

manipulaci a zpracování větve nekraťte (neřežte na 

kratší části), dřevo musí být čisté bez příměsí (dráty, 

hřebíky). Štěpkovač je určen ke zpracování dřevité 
hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál!

Odpad bude likvidován pomocí štěpkovače v násle-

dujícím týdnu, vzniklou štěpku je možné v případě 

zájmu odebírat, je vhodná do kompostu, k mulčování 

záhonů a podobně.

Fotografická soutěž
Spolek SUCHDOL ŽIJE vyhlašuje v rámci místního FESTIVALU SLON 
veřejnou fotografickou soutěž s názvem:

„Suchdol žije - suchdolské příběhy ve fotografii“. Tématem fotografií 

je život a dění na Suchdole a blízkém okolí v průběhu doby, od nejstarších 

zaznamenaných snímků až po současnost. Cílem soutěže je zaznamenat 

a veřejnosti představit širokou paletu fotografických příběhů ze Suchdola.

Lze zasílat aktuální i starší snímky z rodinného a veřejného dění, fotografie 

míst i portréty, a to v digitální podobě (formát jpg., velikost nejméně 1 MB, 

max. 8 MB). Adresa pro zasílání příspěvků do soutěže je 

fotosoutez@festivalslon.cz. 

Podmínky a pravidla soutěže naleznete na facebookové stránce Festival SLON. 

Chcete dostávat aktuální informace z městské části nebo nám posílat 

podněty? Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci MojeObec.


