ozaika

SUCHDOLSKÁ

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny
v sobotu 2. května dopoledne od 9 do 12 hodin.
Stanoviště biokontejnerů:
• Výhledské náměstí, u trafostanice
• Na Rybářce, vedle bývalých sběrných surovin
• K Drsnici, vedle trafostanice u dětského
hřiště

KVĚTEN 2020

ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Pondělí 8:00–11:00

12:15–17:30

Středa

12:15–17:30

8:00–11:00

PODATELNA ÚŘADU A CZECHPOINT
Pondělí 8:00–11:00

12:15–17:30

Úterý

7:00–11:00

12:15–15:30

Středa

8:00–11:00

12:15–17:30

Kontejnery na bioodpad jsou vhodné především
na trávu, listí, nedřevité stonky, kořeny
a podobný drobný rostlinný materiál.
Při rychlém naplnění kontejneru jej obsluha
může odvézt na kompostárnu Úholičky – pokud
tedy ve výše uvedené době kontejner na místě
nenajdete, vyčkejte prosím na návrat obsluhy
a přistavení prázdného kontejneru.

Čtvrtek 7:00–11:00

12:15–15:30

Pátek

12:15–13:30

Nezapomeňte na úhradu poplatku za psa,
pokud jste tak nemohli učinit
do konce března 2020.

na Suchdole.

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
sobota 23. května od 8 do 14 hodin
v ulici V Údolí, u domu 402/6

VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE
PRO OBČANY
do přinesených nádob se od května
koná každou středu
od 16 do 18 hodin na dvoře za radnicí.
www.praha-suchdol.cz

7:00–11:00

NA BRANDEJSOVĚ
NÁMĚSTÍ se koná
vždy ve čtvrtek
Selský trh

Stanoviště kontejnerů s obsluhou
na Suchdolské ulici
Otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do
18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Žádáme spoluobčany, aby z důvodu dodržování
opatření proti šíření koronaviru vstupovali
do areálu jednotlivě a dodržovali odstupové
vzdálenosti.
Neodkládejte odpad ke stanovišti mimo
provozní dobu.
Děkujeme!
praha-suchdol

V MŠ Gagarinova a MŠ K Roztokům

Městská část nabízí potřebným zajištění

proběhnou zápisy dětí na školní rok 2020/2021
ve dnech 5. a 6. května
od 14 do 17 hodin.
Bližší informace naleznete na webech
obou mateřských škol.

Zájemci volejte na mobil: 776 319 737 nebo

www.msgagarinova.cz,
www.mskroztokum.cz

ROUŠKY SUCHDOLSKÝM OBČANŮM

Jarní vítání nových občánků
muselo být zrušeno.
Předpokládáme organizaci
vítání všech nových občánků
na podzim - o přesném termínu
budeme informovat.

POTRAVINOVÉ VÝPOMOCI
Z POTRAVINOVÉ BANKY.
pište na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz.

kontaktujte nás na telefonu: 776 319 737
nebo na e-mailu:
spolu@praha-suchdol.cz.

TRUMFY PRO SUCHDOL
Hlasování o projektech participativního
rozpočtu je zatím odloženo
na červen.
O novém termínu vás
budeme informovat.

Chcete dostávat aktuální informace z městské části nebo nám posílat
podněty? Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci MojeObec.

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

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

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,
•m
 ožnost si popovídat alespoň po telefonu,
• pomoc s venčením psů.
Pokud máte o pomoc zájem, kontaktujte nás:

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

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