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Výstavba
kulturně-komunitního
centra finišuje

O

d srpna 2019 probíhala za podpory z Operačního programu
Praha – pól růstu ve čtvrtém
podlaží na suchdolské radnici
výstavba sálu a třech kluboven se zázemím nového komunitního
centra.
Stavba, kterou prováděla firma 4P
INVEST, s.r.o., byla náročná, řešily se
mnohé problémy a překážky, ale nako-

nec se to podařilo a vznikl krásný nový
prostor pro kulturně-sociální činnost.
Máme konečně společenský sál se
zázemím pro divadlo, kino, cvičení,
ale třeba i výuku tance.
Velká klubovna a dvě menší klubovny budou sloužit pro pravidelné
aktivity našich seniorů, rodin z mateřského klubu Rybička a dalších skupin.
Působit tu bude i detašované praco-

foto: Martin Micka
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viště ZUŠ Jana Hanuše z Břevnova,
které zde zahájí individuální výuku
suchdolských žáků. Prostor si zde
najdou i aktivní lidé či spolky, kteří budou chtít nabídnout zajímavou činnost
pro místní komunitu, např. rukodělné
dílny, vzdělávací kurzy apod.
Pokračování na str. 4
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

Výstava abstrakcí

VERONIKY SLÍVOVÉ

pořádá

V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2020
OD 10 HODIN NA RADNICI

„Kdyby moře umělo mluvit“

slavnostní

vernisáž

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

pondělí 7. září od 18 hodin

Vážení rodiče,
pokud máte trvalé bydliště v městské části
Praha-Suchdol a máte zájem se zúčastnit se svým
dítětem slavnostního vítání občánků,

kavárna Don Cafeto,
Suchdolské náměstí 3

PŘIHLASTE SE NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 11. ZÁŘÍ 2020.

Výstava potrvá v kavárně do
17. 10. 2020

Přihlášení je možné osobně, telefonicky nebo
e-mailem paní Zuzaně Krumpholcové z kanceláře
starosty, tel.: 222 361 419, kultura@praha-suchdol.cz,
(jméno a příjmení dítěte,
datum narození,
trvalé bydliště, kontakt
na zákonného zástupce).
Děkujeme a těšíme se na setkání.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY pro děti i dospělé
On-line zápisy na školní rok 2020/2021
již na www.ddmsuchdol.cz
Těšíme se na Vás!

VERONIKA KOLÁŘOVÁ
KERAMIKA
vernisáž čtvrtek 24. září 2020
od 17 hodin
Alšův kabinet,
suchdolská radnice
Suchdolské nám. 734/3,
zastávka autobusu 107, 147, 160, 359.
Výstava otevřena ve všední dny
v obvyklé otevírací době úřadu
do 5. listopadu 2020.
2
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Odkryjme
suchdolskou
historii
Co znamenají ty dvě labutě v našem znaku?
A které ulice tvoří Budovec či Nový Suchdol?
A proč tu máme ulici Keltů nebo Nad Mohylou?
Historie Suchdola je pestrá a promítá se téměř
na každém kroku při procházce Suchdolem.
Už dávno se tu zalíbilo Keltům a v 10. století se
v oblasti dnešního Trojanova mlýna usídlili první
Suchdoláci. Prvním stavením tehdy byla lovecká chatrč zřízená pro potřeby lovu, ze které se
později stala myslivna. Toto stavení najdeme
dnes na Suchdole pod č. p. 2 (pod zvoničkou na
Starém Suchdole).
První název Suchdola zněl Suchi dól. Původ
názvu pochází pravděpodobně z faktu, že skalnatý útvar Kozí hřbety zvedal nízké mraky táhnoucí se od severozápadu a ty „přeskočily
obec“. Proto zde pršelo méně.
A to je jen střípek z historie Suchdola. Žijeme
zde, bojujeme za lepší chodníky, více zeleně
a méně letadel. Je zvláštní si uvědomit, že
i naši předci měli svá trápení, například vpád
Švédů, morové epidemie, požáry či válečnou
okupaci. Když byl prostor, probíralo se toto
dění především v krčmách. Celá politika se
vlastně vždycky řeší hlavně u pípy :-) První hospoda zde vznikla už ve 13. století v místě dnešní
ulice Kamýcká a jmenovala se Na Chumberku.
Na webových stránkách www.historiesuchdola.cz autoři uvádějí, že jen na Suchdole fungovalo historicky celkem 17 hostinců, hospod
a restaurací.
Je jasné, že nelze srovnávat vyplenění Suchdola Švédy, následkem čehož byl Suchdol zcela
opuštěn, s leteckým hlukem. Každá doba má
svoje mouchy. Důležité je, že Suchdoláci jsou
houževnatí a že bojují za Suchdol lepší a přátelštější.
Tak jen doufám, že se jednou naši potomci nebudou zabývat otázkou, proč se některá ulice
jmenuje Letecká, U Přivaděče, Hluková, Prašná, nebo dokonce Opuštěná…
~ PAVLA BRADÁČOVÁ
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DALŠÍHO
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PŘIPRAVUJE SE

Trumfy pro Suchdol
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021
Máte nějaký nápad na vylepšení veřejného prostoru na Suchdole?
Již na podzim bude zahájena příprava dalšího ročníku participativního rozpočtování.
Tentokrát bude max. cena projektu až 450.000 Kč.
Chcete probrat svůj nápad – konzultace ve dnech: 12. 10., 9. 11., 26. 11. a 7. 12. nebo
dle domluvy na e-mailu: spolu@praha-suchdol.cz
TERMÍN ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ JE STŘEDA 16. PROSINCE 2020.

Výstavba kulturně-komunitního centra... pokračování ze str. 1
Čeká nás ještě vybavení centra
nábytkem a technikou, které bychom
rádi pořídili z druhé dotace OPPPR na
provoz komunitních center, o kterou
jsme požádali v červnu. Zřizovatelem
komunitního centra bude městská
část Praha-Suchdol.
Připravujeme podmínky pro zahájení provozu a uvítáme zájemce
s nabídkou zajímavých kurzů, seminářů, pravidelných společenských,
volnočasových, vzdělávacích aktivit
nekomerčního charakteru podporujících mezigenerační soužití zaměřené převážně na cílovou skupinu –
senioři, rodiny v nepříznivé situaci,
zdravotně postižení apod.
Jak se provoz centra rozjede
a co vše nabídne za činnosti, bude
záviset i na vás a neziskových organizacích či spolcích. Máte-li zájem
spolupracovat, kontaktujte nás:

foto: Martin Micka

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka městské části
tel.: 222 361 419,
kultura@praha-suchdol.cz
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SUCHDOL BĚŽÍ

II. ročník běžeckého seriálu
nakonec odstartoval
Zrušit? Posunout?
Odložit? Takovéto otázky se honily v hlavách
organizátorů běžeckého
seriálu, kterému se také
omezení s pandemií nevyhnula. Nakonec padlo
rozhodnutí na přesun
březnového termínu na
sobotu 27. 6. 2020 a modlili jsme se, aby to klaplo.

A

klaplo to! Na Komunitní zahradě
Suchdol se přece jen podařilo
odstartovat finálový závod
SUCHDOL BĚŽÍ v rámci seriálu
BĚHEJ S NÁMI. Za žhavého
letního slunce jsme přivítali závodníky
i z okolních obcí a městských částí
a ze sportovních oddílů. Ani místní
borci a hlavně děti nechyběli na startovní listině.
Běželo se ve všech kategoriích od
nejmenších dětí na 100 m po nejstarší
děti do 15 let na 1850 m – tato běžecká
distance byla otevřená i pro „hobby
závodníky“, kteří si netroufli na hlavní
6km závod do Roztok a zpět.
Hlavního závodu se zúčastnilo 75 borců a nechyběla ani místní běžkyně Magda Nováková, která přiběhla a zvítězila.
Nemohla prostě na domácí půdě chybět,
i když dává přednost delším tratím.
Také možná lákavé ceny v běžeckém
seriálu vybízely k dobrým výkonům,
a dokonce byl překonán i traťový rekord.
Bylo to ve vedru náročné, ale i za příjemného kropení od suchdolských dobrovolných hasičů jsme si závod užili
a máme zase na co vzpomínat. Tak
pokud to klouby dovolí, běhejme, choďme na delší procházky a udržujme se
v dobré kondici!
Děkujeme všem organizátorům,
sponzorům, dobrovolníkům a hlavně závodníkům za úžasný sportovní zážitek. ~
[red]
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Z RADNICE

Stavbami pro Suchdol
hezčí aneb co se kde kope
Potkáváme je denně. Bagry, náklaďáky s hlínou, zapáskované výkopy nebo
dělníky s krumpáči. Znamená to pro nás plno omezení, ale vydržme. Odměnou
za naši trpělivost a shovívavost nám budou nové chodníky a ulice, které budou přidanou hodnotou k funkčním vodovodům a kanalizacím. Přinášíme vám
stručný přehled aktuálních výkopových prací.

VODOVODY

Na Budovci už od loňského léta
probíhá rekonstrukce vodovodů, investorem je PVS a.s. a stavbu provádí
společnost SUBTERRA a.s. Během
letošního léta bohužel stavba výrazně
omezila život ve velké části Budovce.
Tato situace je jedním z důsledků
omezení, která způsobila covidová
epidemie. Během ní byly několik měsíců zakázány tzv. výluky vody, tedy
nebylo možné nové řady propojovat
a připojovat na ně přilehlé nemovitosti. Výluky jsou totiž organizovány
centrálně v celé Praze a to poměrně
složitě. Z důvodu zajištění náhradního zásobování vodou nemohou
být výluky v rozsáhlé oblasti, aby se
omezila možnost rozšíření zdravotně
závadného znečištění vody, mohou
se v jednom území výluky konat až
po určité době. Proto zůstaly ulice
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veny povrchy ulic a chodníků. Už
během srpna byly takto po obnově
vodovodů opraveny povrchy v ulicích
Budyňská, Osvobození a v části ul.
Stehlíkova.
Kompletní rekonstrukce většiny
ulic na Budovci včetně zajištění likvidace dešťové vody, vymezení míst
pro parkování či prostoru pro zeleň,
obnovy veřejného osvětlení a přípravy pro pokládku optických kabelů se
nyní připravuje a bude prováděna
v příštích letech dle poskytnutí dotací od hl. města.
Rádi bychom vám chtěli tímto
poděkovat za vaši velkorysost a toleranci situace, kdy velký rozsah
rozkopaných ulic výrazně omezoval
život na Budovci.
Na Novém Suchdole provádí
rekonstrukci
vodovodů společnost
na Budovci plné ohrádek kolem vyINOS
Zličín,
práce
nyní probíhají po
kopaných děr s potrubím a okolo se
úsecích
v
ulici
K
Roztokům
v úseku
nepracovalo.
Otvovická
Keltů
Rýznerova
a měly
Zastavit obnovu vodovodních řadů
by
být
dokončeny
koncem
září.
na Budovci, když se nedalo přepojovat, jsme nechtěli proto, aby uzavřená ulice Internacionální nebránila SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Až do podzimu bude probíhat na
zahájení výstavby poslední stoky
Výhledech
rekonstrukce splaškové
splaškové kanalizace na Suchdole
kanalizace
a výkopy budou probíhat
v ulici Kamýcké, kterou investor PVS
v
druhé
části
ulice Návazné a v ulici
plánuje zahájit na podzim letošního
roku. V úseku od Brandejsova náměstí po Suchdolskou totiž čeká
na připojení na kanalizaci přes
60 domácností. Při této stavbě bude
Kamýcká v tomto úseku obousměrně
průjezdná jen pro autobusy MHD
a obousměrná objížďka pro všechnu ostatní dopravu povede ulicemi
Internacionální a Suchdolská.
Během září by měly být všechny
řady přepojeny a následně i opra-
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K Transformátoru. Na závěr pak budou opraveny povrchy ulic. Investorem stavby je HLMP a stavbu provádí
společnost ALSTAP s.r.o.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
NA NOVÉM SUCHDOLE

V srpnu byla konečně zahájena
rekonstrukce v ulici Armádní, kde
před tím proběhla obnova vodovodních řadů. Investorem stavby je hl. m.
Praha a stavbu provádí společnost
STRABAG a.s. Letos koncem září
bude pak rekonstrukce pokračovat,
a to po dokončení obnovy vodovodů
v části ulice K Roztokům, v ulicích
Nad Spáleným mlýnem a U Myslivny.
V příštím roce bude následovat rekonstrukce ulic Keltů, Nad Mohylou,
Rýznerova (část), U Roztockého háje,
Za Rájem a bezejmenné (mezi Stržnou a K Roztokům).

OPRAVA KAPLE SV. VÁCLAVA

Městská část připravuje opravu
kaple sv. Václava, kde jsou v havarijním stavu části krovu a stropu.
Oprava též obsahuje kvůli snížení vlhkosti zdiva odvedení dešťové vody od
budovy. Práce by měly být zahájeny
na podzim tohoto roku. Při přípravě
stavby však byly v rámci průzkumů,
které prováděl restaurátor ak. malíř
Tomáš Rafl, objeveny na stěnách
kaple zajímavé původní malby z poloviny 18. století, které byly ukryty pod
několika vrstvami bílých, modrých
a dalších barevných nátěrů.
Kaple svatého Václava vznikla
v roce 1755 přestavbou zděné zvonice, kterou v roce 1704 nechal postavit suchdolský rychtář Martin Ježek
na morovém hřbitově z roku 1680.
Za vlády Josefa II. byla v roce 1786
kaple odsvěcena a pak zpustla.
V roce 1807 ji zakoupil suchdolský
mlynář Karel Trojan, dal ji opravit
a znovu vysvětit.

VÝSTAVBA HŘBITOVA
U KAPLE SV. VÁCLAVA

Na podzim připravujeme zahájení
stavby hřbitova u kaple sv. Václava.
Stavba by letos měla začít pokládkou inženýrských sítí a vybudováním
oplocení. Vstupní objekt, kolumbárium a náhrobní zídky se budou stavět
v příštím roce.

MODERNIZACE PROSTOR
VE ŠKOLE

I o letošních prázdninách probíhá
ve škole stavební činnost, která souvisí se zvyšováním kapacity školy
a zlepšováním prostředí pro výuku.
Na střechu se nainstalovaly velké
vzduchotechnické rekuperační jednotky, které budou zajišťovat čistý
vzduch ve třídách po dobu výuky,
dále třídy mají nové akustické podhledy, které výrazně sníží zátěž
z hluku a také nová LED osvětlení
s teplým barevným podáním. Na tuto
akci v celkových nákladech přes
26 mil. Kč obdržela městská část dotaci ve výši 6,2 mil. Kč z Operačního
programu Životní prostředí. Vzhle-

dem k rozsahu stavební činnosti a
omezené době na stavbu po dobu
prázdnin bylo takto letos vylepšeno
22 tříd a zbývajících 9 bude zrekonstruováno o prázdninách příští rok.
Další práce souvisely se zvyšováním celkové kapacity školy, počtu
strávníků, pro které školní kuchyně
vaří jídla, a se zajištěním požární bezpečnosti a únikových koridorů.
Také počítačová učebna je od
začátku tohoto školního roku přestavěná, navýšil se v ní počet pracovišť
až pro 36 žáků a je také vybavena
novými počítači. Celkové náklady
na modernizaci učebny byly ve výši
1,1 mil. Kč. ~
[red]

PŘEHLED STAVEB:
Rekonstrukce vodovodů na Budovci
Investor: PVS a.s.
Technický dozor investora: Ing. Iveta Kohelová, tel.: 775 131 158
Dodavatel: SUBTERRA a.s.
Stavbyvedoucí: Martin Vlk, tel.: 737 255 500,
e-mail: mvlk@subterra.cz
https://praha-suchdol.cz/ovr-budovec/

Rekonstrukce vodovodů na Novém Suchdole
Investor: PVS a.s.
Technický dozor investora: Ing. Andrea Hrobská, tel. 251 170 254,
e-mail: hrobskaa@pvs.cz
Dodavatel: INOS Zličín, a.s.
Stavbyvedoucí: Richard Cach, tel.: 724 160 080, e-mail: cach@inos.cz
https://praha-suchdol.cz/ovr-novy-suchdol/

Rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole
Investor: hl. m. Praha, Investiční odbor MHMP
Zástupce investora: Ivana Králová, MHMP INV, tel.: 731 193 725,
e-mail: ivana.kralova@praha.eu
Dodavatel: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí: Martin Kovář, tel.: 725 368 034,
e-mail: martin.kovar@dsp.cz
https://praha-suchdol.cz/komunikace-novy-suchdol/

Výstavba splaškové kanalizace Výhledy
Investor: HLMP, MHMP Odbor investiční, Ing. Ivo Freimann, vedoucí
oddělení technické vybavenosti, e-mail: ivo.freimann@praha.eu
Technický dozor stavebníka: 3L studio s.r.o., Ing. Martin Šuma –
odpovědná osoba, e-mail: tds@3Lstudio.cz, tel.: 724 340 239
Dodavatel: ALSTAP s.r.o., vedoucí projektu: Petr Matějka,
e-mail: matejka@alstap.cz, tel.: 731 620 945
https://praha-suchdol.cz/vystavba-splaskove-kanalizace-vyhledy
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Projekt SMACKER:
efektivní a ohleduplná
doprava
Přes naši městskou část denně cestují desítky tisíc lidí za prací, za školou, za nákupy
a dalšími cíli do hl. města Prahy. Navíc zde studuje cca dvacet tisíc studentů České
zemědělské univerzity. To vše znamená velkou dopravní zátěž, zejména v podobě
autobusové a individuální automobilové dopravy. Naši občané jsou vystaveni negativním dopadům dopravy, kterou sami můžeme ovlivňovat jen zčásti. Pokud k tomu
přidáme fakt, že okolní obce se rozrostou během několika let o více než 20 tisíc
nových obyvatel, je zapotřebí to začít řešit už teď. My všichni můžeme udělat něco
pro to, aby se v naší městské části žilo a bydlelo lépe.

A

utomobilová doprava je sice
rychlá a pohodlná, avšak přináší
s sebou také negativní důsledky
jako emise, prach, hluk, nehody nebo obrovské nároky na prostor.
Samozřejmě, že v řadě případů je cesta
autem nezbytná, např. zásobování,
převoz lidí nemocných a s omezenou
pohyblivostí, převoz těžkého nákladu
nebo když neexistuje rozumná alternativa. Pro běžné cestování po městě
(do práce, do školy, menší nákupy, za
kulturou atd.) by však bylo přínosné
z hlediska dopadů na životní prostředí
a veřejný prostor využívat šetrnější
druhy dopravy. Uvolnily by se tak ulice
od aut, byly by bezpečnější, lépe by se
nám dýchalo a zlepšila by se kvalita
veřejného prostranství.
Vedení městské části se proto
dlouhodobě snaží o zlepšení dopravní
situace a životního prostředí v oblasti
Suchdola. Jedním z připravovaných
projektů je studie terminálu Výhledy
a dopravní obslužnosti v jeho okolí,
která bude podkladem pro změnu
územního plánu a projektovou přípravu
plánovaného terminálu s navazující
infrastrukturou (zejména tramvajové
trati Podbaba – Suchdol a propojení
stezkami pro pěší a cyklisty s okolními
obcemi).
Od dubna 2019 se naše městská část
zapojila do evropského projektu
SMACKER, který je zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné dopravy
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paň „Pěšky do školy“, které se zúčastní
několik tříd suchdolské základní školy.
Cílem je přispět ke zklidnění dopravní
situace, zvýšení bezpečnosti a zlepšení
ovzduší v okolí školy a také ukázat přínosy aktivního způsobu dopravy.
Volba dopravního prostředku je
svobodné rozhodnutí každého z nás.
Jako každá volba má ale také své důsledky. Městská část může nabídnout
nové možnosti, ale o jejich využití se
a mobility. Zároveň chceme informovat rozhoduje každý sám za sebe. Ne náhoi o možnostech bezemisní dopravy,
dou je heslem letošního Evropského
kterými jsou především chůze nebo
týdne mobility „Tvůj styl, tvoje volba!“.
jízda na kole či koloběžce na kratší
Význam této výzvy může být přeložen
vzdálenosti.
také „My jsme si vybrali, jdeme touto
V rámci projektu SMACKER se
cestou, a co vy?“
připravuje řada akcí a aktivit, do kteDěkujeme všem, kteří svým dopravrých se mohou zapojit také obyvatelé
ním chováním přispívají ke zlepšení
Suchdola.
prostředí, ve kterém žijeme. A zároveň
13. srpna se uskutečnilo setkání
mějme prosím trpělivost s občany,
s občany pod názvem „Budoucnost
kteří jezdí často autem, aniž by museli.
dopravy na severozápadě Prahy“,
Jak praví staré indiánské přísloví: „Nekteré je součástí tzv. „Local to Global“ suď druhého, pokud jsi neušel míli
seminářů s cílem poskytnout odborné v jeho mokasínech.“
informace k projektu a sdílet znalosti
Další informace o projektu SMACKER
a zkušenosti v oblasti udržitelné monaleznete na webu městské části Prability. Na 10. září připravujeme besedu ha-Suchdol www.praha-suchdol.cz/
s občany o plánovaném terminálu
smacker a společném webu projektu
Výhledy a tramvajové trati Podbaba –
SMACKER www.interreg-central.eu/
Suchdol. 19. září se bude konat na
smacker. ~
Suchdolském náměstí „Den bez aut“
Ing. Gabriela Lněničková, MBA
s bohatým doprovodným programem,
který zaštiťuje hl. m. Praha v rámci
Evropského týdne mobility (16.- 22. 9.
2020). Od 21. září bude probíhat kam-
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Dejte BIOodpadu druhou
šanci - pořiďte mu hnědou
BIOpopelnici

Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě
užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná
tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

H

nědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes
13 000 pražských domácností
už ano. Chcete ji? Pokud jste
vlastník nemovitosti, sdružení
vlastníků, bytové družstvo apod.,
stačí vyplnit a odeslat formulář,
který najdete na https://bio.praha.
eu/formular/. Jako běžný nájemník
požádejte o objednání BIOpopelnice
povolanou osobu. Svoz bioodpadu je
pro vlastníky nemovitostí volitelný
a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž
sníží poplatky za odvoz odpadu. Po
převzetí služby pod Magistrát hl. m.
Prahy je pro vlastníky nemovitostí,
kteří již nyní využívají BIOpopelnici,
cena snížena o 50 % oproti cenám
z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat
si kromě četností svozu 1x za 14 dní
i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
Četnost obsluhy/

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

objem nádoby

Nenechte živiny odlétat
komínem

Nezdá se to, ale rostlinný odpad
tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě
mohly posloužit ozdravení ovzduší,
končí ve spalovně… Topivo je to ale
mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez
užitku komínem. Čistý separovaný
bioodpad je svážen do kompostáren
v Praze a Středočeském kraji a dál
slouží jako hnojivo. Pražská zeleň
proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění
zeleně, a tedy i životního prostředí,
znamená zkvalitnění života nás všech.
[red, za použití materiálů z hl. m. Praha]
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KONTEJNERY NA BIOODPAD
sobota 5. září od 9 do 12 hodin

OBJEMNÝ ODPAD (VOK)
kontejnery přidělené MHMP

na obvyklých třech stanovištích

stanoviště SUCHDOLSKÁ

sobota 17. října od 9 do 12 hodin

3. září, 10. září, 24. září
1. října, 8. října, 22. října
5. listopadu, 19. listopadu

jen na Výhledském náměstí

sobota 24. října od 9 do 12 hodin
jen Na Rybářce a K Drsnici

vždy ve čtvrtek 14-18 hodin

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
společné přistavení kontejnerů na objemný odpad, bioodpad, stavební odpad a dřevo
(přiděleny 2 ks)

8–14 hodin

V ÚDOLÍ (u domu 402/6) sobota 31. října
VÝHLEDSKÉ NÁMĚSTÍ

sobota 3. října a 21. listopadu

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
úterý 6. října a čtvrtek 5. listopadu 2020
stanoviště 								

čas 				

křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova				
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 					
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská				
Suchdolské nám. / ul. Internacionální (u pošty)			
Výhledské nám. (u transformátoru)					

15:30–15:50			
16:00–16:20			
16:30–16:50			
17:00–17:20		
17:30–17:50			

Co s dešťovou vodou

I

v letošním roce zažíváme důsledky klimatické změny. Chvíli je
sucho, pak přijdou velké lijáky,
a voda nám tak způsobuje škody. Přitom je důležité s vodou
hospodařit, zadržet ji v naší krajině či

na našich zahrádkách. Dešťové vody
si nevážíme. Místo toho, abychom ji
jímali do nádrží a pak s ní zalévali, je
velmi často vypouštěna ze střech
přímo do splaškové kanalizace. Přitom
z provozního řádu splaškové kanalizace již přes 20 let jasně vyplývá zákaz
vypouštění dešťových vod do kanalizace. Vyzýváme všechny majitele
nemovitostí, aby si prověřili a zvážili
všechny možnosti zachytávání a využití dešťových vod přímo na parcelách.
V současné době je možnost získat
finanční podporu z dotačního programu DEŠŤOVKA na akumulaci dešťových vod a jejich následného využití na
zalévání nebo třeba i na splachování.

Podrobné informace k dotačnímu
programu DEŠŤOVKA jsou na webu:
www.dotacedestovka.cz.
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 předčištěné odpadní vody
pro splachování a zálivku zahrady
(dotace až 105 tisíc Kč)
Potřebujete-li poradit, obraťte se
na radnici na Ing. Čestmíra Mudruňku,
referenta investic, tel.: 222 361 427. ~
[red]
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Byli jste svědomití, a šetřili
tak životní prostředí

V

naší městské části máme
možnost odevzdávat elektroodpad do kontejnerů,
a tak šetřit životní prostředí.
Elektroodpadem se rozumí
například odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek.
Za loňský rok jsme na Suchdole
vyrecyklovali neuvěřitelných 18 990
kg elektroodpadu!
Celostátní systém zpětného
odběru elektrozařízení organizuje
nezisková organizace ASEKOL,
která v naší městské části zajišťuje
sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně
financování celého systému. Od
firmy ASEKOL jsme obdrželi tzv.
Environmentální vyúčtování. Zde
je přesně vidět, kolik jste uspořili
elektrické energie, energetických
surovin, primárních surovin a pitné
vody. Vyčíslen je zde i náš podíl na
snížení acidifikačního potenciálu
a emisí skleníkových plynů. Základem Environmentálního vyúčtování
je studie životního cyklu, která
vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. V potaz je
bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL zajišťuje. ~
[red]

SBĚRNÝ DVŮR HL. M. PRAHY
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice:

Pro všechny, kdo mají trvalý pobyt na území
hlavního města (v kterékoli městské části).

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 www.psas.cz/sberne-dvory
a tel.: 736 518 204.
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ŽÁDOST O ÚDRŽBU ZELENĚ
Žádáme občany, jejichž pozemky sousedí
s veřejným prostranstvím, zejména s chodníky a vozovkami, aby kontrolovali, zda zeleň
z jejich pozemků nepřesahuje takovým způsobem, který omezuje užívání přilehlých cest
(ať pohyb chodců, vozidel, nebo i úklidové
techniky). Děkujeme.
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Bude možný rozumný dialog s letištěm?
d března zažíváme na Suchdole mimořádně klidné
období z hlediska leteckého hluku, který poklesl
na úroveň, kterou už si většina z nás nepamatuje –
trvalý nárůst leteckého provozu vystřídal jeho
dočasný pokles. Extrémní pokles není bohužel
dlouhodobý a ani pro okolí letiště zcela pozitivní – nárůst
leteckého provozu po období relativního klidu bude vnímán jako více rušivý. Mimořádné situace většinou vždy
někoho těžce postihnou a neměly by být důvodem radosti na žádné straně. Proto se nadále snažíme, aby nešťastná vize státu a letiště o podřízení rozvoje obcí potřebám
letiště byla nahrazena rozumnou úvahou a kompromisem
o dlouhodobém směřování letiště umístěného na území
Prahy.V posledních měsících proběhla v této věci dvě
jednání vedení městské části s letištěm, a to zejména
o možnostech omezení nočního provozu ještě před vybudováním paralelní dráhy (odmítnuto) a také o požadavku
vymezení ochranného hlukového pásma (OHP) mimo
zastavěná území Suchdola, který vyplynul z výsledku
místního referenda na Suchdole v roce 2018. Na jednání
nám vedení letiště slíbilo zodpovědně prověřit rozsah
OHP, výsledek by měl být znám v září.
Jednat o cílovém uspořádání letiště a rozsahu
OHP je zatím nadále možné, zejména v souvislosti
s rozsudkem Krajského soudu v Praze, který zrušil
textové i grafické vymezení plochy veřejně pro-

spěšné stavby D300 – plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně
v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
Důvodem zrušení bylo nedostatečné posouzení synergických a kumulativních vlivů hluku a emisí v souběhu
s dalšími dopravními záměry v okolí letiště. Soud v tomto
případě vyhověl návrhu městských částí Praha-Suchdol
a Praha-Nebušice, které dlouhodobě a opakovaně upozorňují na významné nedostatky ve vymezení a posouzení
tohoto záměru.
Proti rozsudku byla samozřejmě podána ze strany Středočeského kraje kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu i návrh na odklad účinnosti rozsudku a nezbývá než
čekat na výsledek posouzení oprávněnosti kasační stížnosti. Nicméně je zjevné, že situace kolem letiště
a správnosti jeho vymezení není ani pro soudy zdaleka tak
černobílá a jasná, jak je často prezentováno v médiích.
Nezbývá než doufat, že i druhá strana sporu konečně zváží
naše připomínky, návrhy. Výše uvedená jednání s letištěm
pak konečně budou mít nějaký smysl a obsah a nepůjdeme z extrému do extrému: městská část nepožaduje
zrušení letiště, druhá strana by tedy neměla válcovat
okolí prosazováním neomezeného rozvoje.~
Václav Vik,
zastupitel za SOS

Suchdol součástí Prahy 6 - kacířská
myšlenka, nebo NE?
Praze je 22 větších a 35 malých městských částí.
Otázkou je, zda takto pojaté dělení Prahy je ekonomicky i efektivně smysluplné? Suchdol hospodaří
s rozpočtem cca 60 mil. Kč, kdy větší část tvoří výdaje
na mzdy úředníků a platy vedení radnice (včetně volených zastupitelů). Suchdol si platí starostu a dva místostarosty, tedy převedeno např. na Prahu 6, by to znamenalo
zde platit starostu a cca 40 místostarostů.
Pokud jsou potřeba finance na stavbu silnic, kanalizace, školky či školy, aj. musí Suchdol čerpat dotace od
magistrátu. Stejně je to s podporou sportovních či obdobných kroužků. Suchdol v podstatě žádnou státní správu nevykonává a obyvatelé Suchdola si musí pro
vše, počínaje od občanky či stavebního povolení,
vyřídit na OÚ Praha 6. Někteří by připojení Suchdola k Praze 6 jistě zavrhli s tím, že by Suchdol
již dále nemohl rozhodovat o svých problémech
včetně zániku občanských aktivit. Nicméně, jak
ukazují příklady z jiných městských částí není třeba se obávat. Například větší historické městské
části Bubeneč, Břevnov, Hanspaulka, jistě v této
oblasti nestrádají, stačí se podívat na sdružení
jakou jsou např. Občanská iniciativa starého Břev-

nova – Sdružení Tejnka, Občanské sdružení Bubeneč sobě,
Spolek „Pro“ Hanspaulku, aj. Připojením Suchdola
k Praze 6 se pro většinu Suchdoláků v zásadě nic nezmění,
a naopak by Suchdoláci získali status občanů Prahy 6
(nejbohatší okres ČR) včetně možnosti parkování, nižší
daně z nemovitosti, dostupné sociální i zdravotní péče ale
např. i větší možnost omezit parkování mimopražských
vozidel na území Suchdola.
Samozřejmě předpokladem této změny je souhlas obyvatel Suchdola v referendu ale rovněž i souhlas Prahy 6.
Precedent tady již je, sousední Sedlec takovýto krok uskutečnil už v roce 2005.
Zastupitelé SORS nemají ambice rozhodovat
o připojení Suchdola k Praze 6, to je výsostná
pravomoc obyvatel Suchdola v referendu.
Tento článek byl napsán z důvodu vyvolat možnou
diskusi, zda Suchdoláci, kteří jsou jistě rovněž Pražáci, nevidí možná pozitiva v připojení Suchdola
k Praze 6. ~
Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za SORS

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.
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Drahé Suchdolačky, drazí Suchdoláci,
milí rodiče, milé děti,

M

máme za sebou prázdniny, kdy jsme se trochu
nadechli po období karantény plném omezení
a zkoušek naší odolnosti, kdy jsme se stali
kromě pracujících rodičů na chvíli i učiteli.
Během léta jsme si užili výletů a dovolených
hlavně po naší zemi, s naší rodinou jsme prozkoumali
hodně tuzemských koupališť. I lidé, co se ze začátku báli
chodit do znovuotevřených restaurací, si mohli sednout
na zahrádku. Bylo moc fajn zažít pocit, že se vlastně skoro
nic moc neděje. Začíná nám nový školní rok a tedy nová
výzva, jak opět všechno zvládneme za „plného provozu“.
Bitvu s koronavirem ještě nemáme úplně vyhranou, ale
věříme, že nyní, kdy se očekává zhoršení, vše opět zvládneme společně, jako na jaře. Toto jaro se totiž ukázala neskutečná míra lidskosti, solidarity a ochota pomoci mezi
všemi lidmi a těší nás, že Suchdol nebyl výjimkou. Spolu
s manželkou jsme měli velmi dobrý pocit, že můžeme
být součástí komunity, která drží takhle pohromadě. Zároveň jsme velmi rádi naší komunitě
přispěli i svou troškou i my.
Rádi bychom poděkovali všem učitelům,
lékařům, obchodníkům, prodejcům, restauratérům, lékárnicím, hasičům, řidičům autobusů

i kurýrních služeb a všem ochotným lidem, kteří se na tuto
situaci skvěle adaptovali, aby životy nás všech ostatních
fungovaly s co nejmenšími změnami. Dále bychom chtěli
poděkovat všem dobrovolníkům, co šili roušky, vozili
nákupy či jinak pomáhali.
Přejeme všem školákům, kteří se po prázdninách do
školy vrátili, i těm, co se s novými nablýskanými aktovkami objevili u školy letos poprvé, aby se jim dařilo a aby
se s chutí pouštěli do nových výzev. Držíme palce všem
rodičům, kteří se budou s dětmi opět učit doma, aby
vše zvládli, trénink už máme, že? Sami jsme se ke konci
karantény rozhodli k „výměnným studijním pobytům“
našeho syna a jeho spolužáka. Učili se spolu. Jednou byli
u nás, jednou se učili s rodiči kamaráda. Byla to pro obě
rodiny velká pomoc a usnadnění. Budete-li mít možnost,
doporučujeme to vyzkoušet.
Držme si palce, užívejme si hezkého počasí
a všechno společně zvládneme! ~
Milan Listík,
zastupitel za ŽpS

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Kdy můžete přijít volit:
sobota 2. října 2020 od 14 do 22 hodin
neděle 3. října 2020 od 8 do 14 hodin
(případné II. kolo proběhne 9. a 10. října 2020)

Kam můžete přijít volit:
Místem konání voleb jsou pro občany Suchdola volební místnosti v budově Základní školy
Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro.

Koho můžete přijít volit:
IVO BUDIL (Trikolóra)
PETR FEJK (Iniciativa občanů)
VÁCLAV FISCHER (Nezávislá iniciativa)
VÁCLAV HAMPL (nestraník za Praha Sobě, KDU-ČSL, Zelení, SEN 21)
MIROSLAVA NĚMCOVÁ (ODS, TOP 09, STAN)
JAKUB ŠTĚDROŇ (ČSSD)
MILAN URBAN (SPD)
ROBERT VEVERKA (Piráti)
Více informací naleznete na webu MČ
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Končí daň z nabytí nemovitých věcí

V

době, kdy se psal tento článek,
stále ještě probíhal legislativní
proces, jehož výsledkem mělo
být zrušení daně z převodu
nemovitých věcí (tedy zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.).
Lze předpokládat, že v době vydání
Suchdolských listů se tak již stalo a
zrušovací zákon je účinný, neboť zrušení této daně má podporu v celém
politickém spektru. Text zrušovacího
zákona prošel v Poslanecké sněmovně bouřlivou diskuzí se spoustou
změnových návrhů, přijat byl však jen
jeden.
Tento článek shrnuje stručný výklad textu zákona, který sám o sobě
je formulačně dosti nepřehledný.

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA
1. ruší daň z nabytí nemovitých věcí,
a to se zpětným účinkem. Daň již
nezaplatí nikdo, komu byl proveden
vklad na katastru nemovitostí nejpozději v prosinci 2019. (Text zákona
toto jasně neuvádí, ale operuje
s rozhodným datem 31. března 2020,
pokud v tento den nebo později
skončí lhůta pro podání daňového
přiznání). Těm, kteří už v předstihu

zaplatili daň, vznikne přeplatek,
o jehož vrácení budou moci požádat.
Tedy požádat, nikoli, že jim bude
vrácen z iniciativy finanční správy,
na to je třeba pamatovat.
2. upravuje prodloužení tzv. časového
testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu
bydlení z 5 na 10 let a slouží pro
posouzení povinnosti zaplatit nebo
nezaplatit daň z příjmu z peněz získaných prodejem nemovitých věcí. Prodloužení časového testu bude účinné
až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu
2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.
U příjmů z prodeje těch nemovitých
věcí, které byly pořízeny z jiného
důvodu než pro potřebu vlastního
bydlení, se prodlužuje tzv. časový test
mezi nabytím vlastnického práva
a prodejem těchto nemovitých věcí
ze stávajících 5 na 10 let.
Současně se s cílem zmírnit následky navrhované úpravy doplňuje,
že příjem z prodeje nemovité věci
nebo vypořádání spoluvlastnictví k
nemovité věci je od daně z příjmů
osvobozen i v případě, že časový test
10 let není splněn. To vše za pod-

mínky, že poplatník použije získané
prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby (např. koupě rodinného
domu nebo bytové jednotky).
3. počítal se zrušením možnosti
uplatňovat si po roce 2021 odpočty
úroků pro nově uzavřené smlouvy
o úvěru na bydlení jako nezdanitelné
části základu daně. Poslaneckým
pozměňovacím návrhem ale zůstává
tato možnost ponechána (uplatnění
odpočtu úroků bude zachováno),
pouze se pro nové úvěry na bydlení
obstarané od 1. ledna 2022 snižuje
limit odpočtů z původních 300 000
Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby
obstarané před tímto datem se bude
nadále aplikovat limit 300 000 Kč,
a to včetně pozdějšího refinancování.
JUDr. Zlata Kohoutová

INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS
10. ZÁŘÍ 2020
24. ZÁŘÍ 2020

Hrazeno z grantu hl. m. Prahy.

PŘEDNÁŠKA S PRÁVNÍKEM NA TÉMA:

ABECEDA DLUHŮ, EXEKUCE A BANKROTU
ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ OD 18 HODIN - RADNICE
Hrazeno z grantu hl. m. Prahy.
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HASIČSKÝ ODSTAVEC

Ani během prázdnin
se naši hasiči nenudí
Kromě pravidelné údržby techniky a výcviku je zaměstnalo hned několik výjezdů.
V červenci vyjížděli nejprve k nahlášenému požáru, ze kterého se nakonec vyklubalo neohlášené pálení, a tak se zasahovat nemuselo. Když jsme u toho, chtěli
bychom všechny požádat, aby pálení poctivě hlásili. Předejdete tím zbytečným
problémům s planým výjezdem hasičů.

H

ned další den se však již zasahovalo, a to při požáru balíku
slámy poblíž ohrady s koňmi
v ulici K Drsnici. V červenci pak
naše hasiče zaměstnal ještě
únik plynu v ulici Internacionální, kde
došlo k poškození plynového vedení
při výkopových pracích. V srpnu se
likvidovala vosí hnízda v ZŠ M. Alše
a v ulici K Roztokům. Při vydatných
deštích 14. srpna se naši hasiči nejprve zapotili při čerpání zatopené výtahové šachty v Dejvicích a následně
byli vysláni na čerpání do tunelového
komplexu Blanka, odkud byli urychleně povoláni k požáru elektroinstalace
v tom samém tunelu. Přesunovat se
co nejrychleji s velkými hasičskými
auty tunelem za běžného provozu
není vůbec snadné, takže klobouk
dolů před našimi řidiči. Během srpna
také doplňovali jezírka a v největších
vedrech kropili ulice. ~
Oldřich Bradáč,
Starosta SDH Praha-Suchdol
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Už vím, kde bydlím
Tak jako má Suchdol svou historii, mají ji i jeho ulice. Důvod pojmenování většiny
z nich je jasný - například K Roztokům, Nad Spáleným mlýnem, Ke Kozím hřbetům nebo Gagarinova. Suchdol však křižuje také plno ulic, jejichž historii málokdo
zná. Rádi bychom vám postupně představili ty ulice, jejichž název má své dějinné
opodstatnění. Tentokrát to budou ulice Rýznerova, Nad Mohylou a Keltů.
rostoucí výstavbou na Suchdole nastala potřeba pojmenovat nově vzniklé lokality.
Na základě návrhu, na kterém
se podílel Ing. Vladimír Laštovka, místní patriot, autor knihy Kapitoly
z minulosti Suchdola a Sedlce a čestný občan MČ Praha-Suchdol, byly
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 952 ze dne 13. 10. 1998 tyto výše
zmíněné ulice nově pojmenovány.
Všechny tři ulice se nacházejí na
Novém Suchdole u Roztockého háje.
A proč byly zvoleny tyto názvy? Čeněk
Rýzner byl roztocký lékař a amatérský
archeolog, který se narodil v roce
1845. Postupně objevil na území Roztok, Suchdola a Únětic kostry, nádoby
i nástroje pocházející z dávné minulosti, které dnes můžeme obdivovat

v Národním muzeu v Praze. Podle
něho je tedy nazvána ulice Rýznerova.
Při příležitosti hloubení základů
výletní restaurace „Na háji“ v roce
1848 a otevření pískovny v souvislosti se stavbou byly v háji objeveny
prvním výkonným terénním pražským
archeologem Václavem Krolmusem
četné mohyly. A odtud vznikl název
ulice Nad Mohylou. Mohyla je uměle
navršený násep z kamení a/nebo hlíny
obvykle nad jedním či více hroby. Tento způsob pohřbívání se objevoval od
pravěku v různých kulturách po celém
světě, je známý i z raného středověku
a někde přetrvával ještě dlouho do
pozdního středověku.
K objevu první významné lokality
na území této obce pomohla náhoda
právě v roce 1848: rostoucí turistický

ruch z nedaleké Prahy způsobil, že
majitel roztockého statku, bývalý
lékárník Josef Leder dal ve Velkém či
Roztockém háji (přesněji bažantnici)
na ostrohu nad soutokem Vltavy
s Únětickým potokem jižně od obce
v letech 1848–49 postavit význačným
pražským architektem Josefem Krannerem výletní restauraci; otevřena
byla 9. května 1850. V háji bylo patrné
množství nevelkých pahorků, jimž
nikdo nevěnoval pozornost. Když se
ale v roce 1848 začaly kopat základy,
budovat restaurační zahrada a ke
stavebním účelům otevřena poblíž ve
vltavské terase pískovna, začaly se
objevovat nálezy. Tehdy ovšem žila
Praha i Krolmus revolučními starostmi, takže o prvních nálezech se nikdo
kompetentní nedozvěděl a informace
o nich dochované jsou velmi kusé. Na
své objevení pro archeologii muselo
naleziště počkat do roku 1851.
V Roztockém či Velkém háji bylo
ještě v polovině 19. století odhaleno
až 50 mohyl zbudovaných z kamene
a hlíny; pod nimi či v nich byly objeveny kostrové i žárové hroby, keramika, broušené kamenné nástroje,
bronzové ozdoby a železné zbraně. Po
zmíněných vykopávkách po celé ploše
pohřebiště a další stavební činnosti,
a to zejména různých terénních úpravách (založení anglického parku atd.)
ke konci 19. století, došlo k takovým
změnám, že dnes lze nalézt jen několik pozůstatků jednotlivých rozkopaných mohyl na jižním konci háje.
I třetí název je spojen s historií
a archeologickými nálezy. Ulice Keltů
dostala jméno po pravěkých předchůdcích dnešních obyvatel. Keltové
osídlili místní krajinu, zejména údolí
Únětického potoka, ve 2. pol. 1. tisíciletí př. n. l. ~
Z. Kučerová, kronikářka
(Za použití textů a fotografií
z www.historiesuchdola.cz)
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ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-SUCHDOL

na svých zasedáních ve dnech
30. 1., 29. 4. a 25. 6. 2020 kromě jiného
~ schválilo přijetí účelové investiční

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na
akci „Kulturně komunitní centrum“
ve výši 6.322,50 tis. Kč;
~ přijetí účelové investiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy na akci
„Nákup užitkového elektrovozidla
pro MČ Praha-Suchdol“ ve výši
440 tis. Kč
~ účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektu „SMACKER“
ve výši 260 tis. Kč
~ přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období
1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v celkové výši
597 tis. Kč určenou na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální
oblast.

~ v zalo na vědomí doplněné právní

posouzení postupu městské části
při přípravě projektové dokumentace na multifunkční halu u ZŠ
s venkovním sportovištěm.

~ s chválilo poskytnutí darů v celkové

výši 540 tisíc Kč těmto subjektům
poskytujícím sociální služby občanům městské části Praha-Suchdol:
~ Domov sv. Karla Boromejského
v Řepích (IČ: 65400143) ve výši
100.000 Kč za účelem zajištění
možnosti využití lůžek LDN,
lůžek zdravotně-sociálních
a odlehčovacích občany městské
části.
~ Horizont - centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské
(IČ: 73632813) ve výši 390.000 Kč

18

na provoz pečovatelské služby
a denního stacionáře v městské
části.
~ Domov Sedlec SPMP o.p.s.
(IČ: 24252999) ve výši 60.000 Kč
na provoz chráněného bydlení
v městské části Praha-Suchdol.

~ v zalo na vědomí závěrečnou infor-

maci o participativním rozpočtu
pro rok 2019, z níž vyplývá, že:
~ hlasování se zúčastnilo 473 občanů MČ, tedy 8,88% oprávněných
hlasujících;
~ do konce roku 2019 bylo úspěšně
realizováno pět vybraných návrhů
od občanů;
~ celkové náklady participativního
rozpočtu činily 405.429 Kč vč.
DPH;
~ 50 % bude financováno hlavním
městem Praha.

~ s chválilo pořízení projektových

dokumentací na rekonstrukce komunikací Budovec a Starý Suchdol.

v roce 2020 v celkové výši
52 957 898,52 Kč.

~ v zalo na vědomí, že Zastupitelstvo

hlavního města Prahy svěřilo městské části Praha-Suchdol do správy
následující nemovitý majetek hlavního města Prahy - pozemek parc.
č. 2223, k.ú. Suchdol o výměře
674 m2 včetně na ní stojící stavby
kaple svatého Václava; pozemek
parc.č. 289/1, k. ú. Suchdol při ulici
V Ořeší o výměře 1 530 m2; pozemek parc.č. 533/4, k.ú. Sedlec při
ulici Suchdolská a Na Rybářce
o výměře 124 m2.

~ s chválilo přípravu a realizaci akcí

„Zkvalitnění vnitřního prostředí
učeben a navýšení kapacity ZŠ“
a „Rekonstrukce kaple sv. Václava
a výstavba hřbitova“.

~ s chválilo přípravu projektové dokumentace na akci „Čerpací stanice
Brandejsův statek“.

~ v zalo na vědomí přednesené zprávy ~ v zalo na vědomí zprávu o proveo bezpečnostní situaci a popisy
činnosti Policie ČR a Městské policie Praha na území městské části.

~ s chválilo účetní závěrku městské
části Praha-Suchdol za rok 2019.

~ s chválilo navýšení rozpočtu MČ

Praha-Suchdol na rok 2020
o ponechané nevyčerpané účelové
prostředky, které byly městským
částem hl. m. Prahy poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019
a v předchozích letech, k čerpání

dených opatřeních na zmírnění
dopadů nouzového stavu a zajištění
opatření proti šíření koronaviru
Covid-19 na území městské části.

~ p oděkovalo

~ v šem dobrovolníkům, kteří se
zapojili do šití roušek, distribuce
balíčků s dezinfekcí seniorům
a pomoci seniorům s nákupy
potravin a vyzvedáváním léků
z lékárny,
~ zdravotníkům, obchodníkům
a provozovatelům služeb, kteří
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poskytují své služby i v těchto
komplikovaných podmínkách,
~ členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole,
~ učitelům základní školy, kteří
dálkově vzdělávají děti, a rodičům, kteří se učení se svými
dětmi intenzivně věnují.

~ v zalo na vědomí, že na základě

vyhodnocení celkové situace
s pozemky, existence části stávající
komunikace Bažantní na pozemcích
společnosti EKOSPOL, potřeby
rekonstrukce této komunikace
a nejisté pozici při zabránění kolaudace vybudovaných komunikací rada
městské části souhlasila s vyřešením sporu dohodou o narovnání
včetně přijetí daru ve výši 150.000 Kč.

~ s chválilo nákup pozemků parc.

č. 74/1, 74/4, 74/19 a 74/29 v k.ú.
Suchdol o celkové ploše 4 044 m2
včetně nových dne 22. 4. 2020 č.j.
MCP6 130225/2020 zkolaudovaných
komunikací a včetně pozemku pod
stávající komunikací Bažantní
v rozsahu 1 398 m2 za celkovou cenu
1 000 Kč od společnosti EKOSPOL,
IČ: 63999854.

~ s chválilo žádost vydání územního

opatření o stavební uzávěře v oblasti Nového Sedlce.

~ s chválilo závěrečný účet městské
části Praha-Suchdol za rok 2019.

~ v zalo na vědomí informaci o hlaso-

vání občanů v rámci participativního rozpočtu MČ Praha-Suchdol na
rok 2020.

~ s chválilo využití principu participa-

tivního rozpočtování v rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2021.

~ s chválilo navýšení rozpočtu MČ

Praha-Suchdol na rok 2020
o převod 100 % podílu MČ PrahaSuchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu
právnických osob za rok 2019 ve
výši 2 632 019,10 Kč.

~ s chválilo v souladu s nařízením
vlády 318/2107 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků od 1. 2. 2020 výši
měsíčních odměn (v Kč) neuvolněným
zastupitelům MČ Praha-Suchdol
následovně:
zastupitel

2 171

člen komise/výboru

3 619

~ s chválilo navýšení rozpočtu měst-

ské části Praha-Suchdol na rok
2020 o finanční prostředky určené
na výdaje při řešení krizové situace
v souvislosti s šířením nového typu
koronaviru:

Opatření v souvislosti s šířením
nového koronaviru

2 161 800 Kč

(300 Kč / 1 obyvatel
předseda komise /
výboru

4 343

člen rady

8 687

místostarosta

Dotace na činnosti

39 089

Při souběhu dvou nebo více funkcí
se k odměně za funkci připočte
částka 2 000 Kč.

~ V rámci zřizovaných rozpočtových
organizací schválilo příspěvek na
provoz (v tisících Kč):

Základní škola
M. Alše (včetně
příspěvku na provoz

5 760

jídelny)
Mateřská škola
Gagarinova
Mateřská škola
K Roztokům

1 590

800

~ s chválilo navýšení rozpočtu měst-

ské části Praha-Suchdol na rok
2020 o poskytnuté účelové investiční dotace z rezervy v rozpočtu hl.
m. Prahy na rok 2020 na následující
akce:

vnitřního pro7 350 000 Kč

a navýšení
kapacity ZŠ
Rekonstrukce
kaple sv. Václava a výstavba
hřbitova

JSDH v souvislosti
se zamezením
šíření koronaviru /

115 000 Kč

JSDH Suchdol JPO III/

~ s chválilo přijetí dotace z OPPPR

ve výši 2.905,2 tis. Kč na projekt
Základní školy Mikoláše Alše
„Modernizace jazykového vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše“.

~ s chválilo přijetí daru Letiště Praha,

a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220 Kč na projekty
zaměřené na ochranu životního
prostředí v rámci programu „Žijeme
zde společně“ a použití daru na
financování následujících projektů:
v oblasti Péče o zeleň - údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků;
v oblasti Odpadového hospodářství
- příspěvek na zavedení a provoz
systému třídění odpadů, příspěvek
na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů,
zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích.

~ v zalo na vědomí zpracovanou Studii

Zkvalitnění
středí učeben

MČ)

5 000 000 Kč

proveditelnosti výstavby sportovní
haly s venkovním sportovištěm,
kterou ve variantách řešení pro
městskou část zpracovala společnost M.C.TRITON, spol. s.r.o.
a která na základě zpracované
studie proveditelnosti a optimalizovaných výpočtů citlivostní analýzy
doporučila z důvodů ekonomických přínosů realizovat projekt ve
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variantě „ekonomický standard
bez druhého podzemního podlaží a
spojovacího krčku“ v odhadovaných
nákladech 212 mil. Kč včetně DPH,
která zajistí dostatečné sportovní
zázemí ZŠ a nabídne kvalitní sportovní prostředí pro širokou skupinu
obyvatelstva.

~ s chválilo pokračování přípravy

projektové dokumentace sportovní
haly pro územní a stavební povolení
ve zvolené variantě.

~ s chválilo granty městské části
Praha-Suchdol na rok 2020
v celkové výši 335 tisíc Kč
v následujících oblastech:

~ s chválilo návrh vlajky městské

části Praha-Suchdol dle vexilologického popisu: vlajka je horizontálně
dělená, střed je rozhraní barev,
horní pole je červené, dolní pole tvoří modré a bílé pruhy, první modrý
pruh sousedí s horním červeným
polem, třetí modrý pruh vlajku dole
ukončuje, poměr šířky k délce listu
je 2 : 3; a souhlasilo s podáním žádosti o udělení vlajky městské části
Praha-Suchdol v souladu s § 15 odst.
4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze.

na podporu tělovýchovným spolkům
působících na úze-

70 000 Kč

mí městské části
- podpora práce

Tělovýchovná

s dětmi a mládeží

jednota Slavoj
Suchdol, z.s.,

v oblasti kultury

150 000 Kč

a vzdělávání

Tělovýchovná
jednota Sokol
Suchdol-

115 000 Kč

s dětmi a mládeží

IČ: 69060177
EWTO Česká
republika,

Celkem

171 000

-Sedlec,

Grantový program
na podporu práce

553 000

IČ: 17048290

Grantový program

335 000 Kč

z.s.,

6 000

IČ: 04257596

~ s chválilo navýšení rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2020

o finanční prostředky určené na realizaci projektů schválených v rámci
Operačního programu Praha – pól růstu:

Číslo akce
2541082

~ p ověřilo radu MČ k jednání se všemi
dotčenými stranami o výstavbě
prozatímní komunikace mezi ulicemi Dvorská a Ke Kozím hřbetům.

podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech
členů a aktivitách pro veřejnost
poskytnutí následujících peněžitých darů na podporu práce
s mládeží tělovýchovným organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol v celkové
výši 730.000 Kč:

Grantový program

~ s chválilo poskytnutí daru ve výši

100.000 Kč Sdružení hasičů ČMS
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol, IČ 65991966, se sídlem
K Mírám 1298/3, 165 00 Praha-Suchdol na financování oslavy
130. výročí vzniku sboru.

~ s chválilo na základě předložených

2520894

Účel / Název akce

Realizátor
akce

MŠ K Roztokům polytechnická
učebna

Mateřská
škola
K Roztokům

325 500

Kulturně-komunitní
centrum

MČ PrahaSuchdol

302 400

Částka (Kč)

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou k dispozici i na stránkách www.praha-suchdol.cz.
Přečíst si zápis on-line můžete i v místní veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V PRAZE-SUCHDOLE POŘÁDÁ

INTENZIVNÍ DESETIDÍLNÝ BEZPLATNÝ KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY
LEKCE BUDOU PROBÍHAT DVAKRÁT TÝDNĚ MEZI 8. 9. A 8. 10.,
VŽDY ÚTERÝ A ČTVRTEK V ČASE 14–15.30 HODIN
PRO ÚČAST SI NEJPOZDĚJI DO 7. ZÁŘÍ REZERVUJTE MÍSTO
NA TELEFONU: 222 366 824 nebo na e-mailu: knihovna@praha-suchdol.cz
KAPACITA JE OMEZENA.
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PŘIPRAVUJE SE

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

SUCHDOLSKÉ
XV.XVI.
SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
(P)OSVÍCENÍ
pondělí
září 2019
2020 od
hodin
sobota
28.28.září
od1313
hodin

Suchdolské náměstí
na Suchdolském
náměstí
PROGRAM:

Bubeníci
BLABUBURO sCHARITATIVNÍHO
workshopem
13.00
BĚHU
~ REGISTRACE
taneční
vystoupení
DDM
SUCHDOL
13.30 ~ START BĚHU okolo náměstí
HUSY NA
TAHU
– divadlodivadlo
DamDam
14.30
PŘÍBĚHY
pro děti
~ ŽABÍ
DJ
Martin
Krulich
–
zábavné
písničky
a hry
15.30 ~ pěvecký sbor MIKEŠ ZŠ M. Alše
CHARITATIVNÍ
BĚH
PRO
NF
PINK
BUBBLE
15.45 ~ SAMETOVÉ DIVADLO – představení Domova Sedlec
TVŮRČÍ kapela
DÍLNABAND
s Veronikou Kolářovou
16.30
RESERVE
~ KERAMICKÁ
kapela ŽIVÁ
HUBA – pop,SOUTĚŽE
country
17.30
~ (NE)TRADIČNÍ
18.00
RESERVE BAND
~ kapelaPROGRAM:
DOPROVODNÝ
(NE)TRADIČNÍ soutěže „Přijela k nám pouť“, LUKOSTŘELBA,
JÍZDA NA PONÍCÍCH, LYŽNÍK, PEČENÍ PRO CHARITU,
výstava INVENTURA na radnici ~ TVŮRČÍ DÍLNY
~RUKODĚLNÉ
STÁNKY,
CHARITU ~ RUKODĚLNÉ STÁNKY
~ PEČENÍ PRO
radniciNA
výstava
VERONIKA
KOLÁŘOVÁ
KERAMIKA
PONÍCÍCH
PRO- NEJMENŠÍ
~naJÍZDA
~ SOUTĚŽE

DOPROVODNÝ PROGRAM:

TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ POLÉVKA
TRADIČNÍ
POSVÍCENSKÁ
OBČERSTVENÍ
POLÉVKA
ÚNĚTICKÝ BURČÁK
~
PIVO JENÍK ČZU
OBČERSTVENÍ

~
~
BURČÁK UNĚTICE

Náměstí bude uzavřeno pro veškerou PIVO
dopravu,
JENÍK
zastávky autobusu posunuty na obvyklá stanoviště.

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

praha-suchdol
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Z pohádky do pohádky
aneb moudrost poselství
českých pohádek a přísloví

To je náš celoroční projekt nadcházejícího školního roku. Pokračujeme tak v našem záměru seznámit děti každý školní rok s novým tématem. V minulých letech
jsme za náměty zvolili např. Můj domov je na Zemi (vše o planetě Zemi), Cesta
kolem světa za jeden školní rok (o světadílech), Naše Země maličká ve vesmíru
kulička (o vesmíru).

V

ybraný pohádkový příběh
využijeme k tomu, abychom
zážitkovou formou mohly
dětem předat nejen jeho
poselství a moudrost, ale aby
mohly získat informace a poznatky
v širším kontextu, které pohádkové
téma nabízí.
PROČ ZROVNA POHÁDKA?
Náš záměr vychází z touhy předávat dětem prostřednictvím našich
lidových pohádek, které doprovázely
život našich předků odpradávna, ty
nejzákladnější hodnoty lidského života - láska, soucítění, nezištná pomoc,
spolupráce, cílevědomost, odvaha,
pokora.
Pohádka může obohatit povědomí
dětí o našich kulturních hodnotách,
o našich kořenech, které jsou pro nás
velmi důležité. Pohádka poskytuje
dětem možnost vlastní realizace,
prožitku, uplatnění fantazie a kreativity při její přípravě a dramatizaci.
Prostřednictvím pohádek se děti
seznámí s krásou a zvučností mateřského jazyka, přirozenou formou se
u nich rozvine řeč a slovní zásoba.
Dětem přiblížíme zázemí a prostředí
divadla a jeho různé formy - vyzkouší
si hraní s různými druhy loutek a kulis
a budou tak moci prožívat společnou
radost z hraní pohádek. Starší děti
navštíví některé z divadel v centru
Prahy, mladší děti divadelní představení v Dejvickém divadle.
CO JE NA POHÁDKÁCH CENNÉ?
Pohádky vnášejí smysl a řád do
často chaotického světa, kterým
děti nemohou plně rozumět. Pohádky
zprostředkovávají poznání, že ve svě-
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tě jsou neustále pospolu dobré a zlé
síly, láska a nenávist, pravda a lež.
Pohádky zrcadlí vše, co život
přináší. Poskytují útěchu. Povzbuzují
k odvaze. Udržují mravní hodnoty. Učí
vidět symboly. Učí poznat a přiznat
pocity. Ukazují, že vždy vítězí dobro
nad zlem. Obsahují kouzlo, poezii,
napětí, humor a moudrost. Rozvíjí
sociální cítění, myšlení, inteligenci,
citové prožívání, představivost, jazyk
a poznávací schopnosti.
Víme, že rodiče v dnešní uspěchané době mají méně času na čtení,
a proto se již několik let snažíme
tento nepříznivý trend zvrátit a více
zapojit rodiče do četby pohádek:
rodiče chodí (dle svých časových
možností) dětem – spinkáčkům do
školky předčítat pohádky či různé
příběhy. Rodičům necháváme volný
výběr. Vypozorovaly jsme, že největší
úspěch mají u dětí tatínkové… Ráda
bych tímto pochválila pana Listíka,
který je již několik roků naším nejčastějším „čtečem“, a navíc má profesionální přednes.

poznáš přítele); O perníkové chaloupce (téma rodina a přísloví - Kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá);
Šípková Růženka (téma životní etapy
a přísloví - Konec dobrý, všechno
dobré); Dvanáct měsíčků (téma roční
období, měsíce a přísloví - Jak se do
lesa volá, tak se z lesa ozývá); princ
Bajaja, Cínový vojáček, Ošklivé káčátko (téma zdraví, handicap a přísloví
- Zdání klame); Jak se Honzík učil
latinsky (téma světové jazyky, vzdělání a přísloví - Mluviti stříbro, mlčeti
zlato); Tři zlaté vlasy děda Vševěda
(téma životní přání a přísloví - Dobrá
rada nad zlato); Chytrá horákyně
(téma chytrost, humor, vytrvalost
a přísloví - Chytrost nejsou žádné
čáry); O kohoutkovi a slepičce (téma
orientace v mapě a přísloví V nouzi poznáš přítele); Zlatovláska,
Princezna na hrášku (téma síla lásky
a přísloví - Láska hory přenáší); Sůl
nad zlato (téma nerostné bohatství
Země, úcta k ní a přísloví - Chytrému
napověz a hloupého kopni).
Děti seznámíme i s různou formou
zpracování pohádkového vyprávění –
pohádky čtené, audio-namluvené,
JAKÉ POHÁDKY?
A JAKÉ SOUVISLOSTI?
filmové, televizní, rozhlasové. PoCelý školní rok se budeme věnovat zornost budeme věnovat i ilustracím
především lidovým pohádkám Boženy dětských knih. Na pohádkách Perníková chaloupka, Pohádka o řepě,
Němcové, K. J. Erbena, Františka
Otesánek a Budulínek od Františka
Hrubína doplněné i pohádkami dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Hrubína ukážeme rozdíl mezi pohádkou veršovanou a prozaistickou. ~
Uvedu několik příkladů: Otesánek
Jaroslava Barková Hešíková,
(pohádka bude doplněna o téma zdravá výživa a vysvětlíme si přísloví Mateřská škola K Roztokům
Jez do polosyta, pij do polopita);
(s využitím časopisu Rodiče)
O Smolíčkovi (téma lesní zvěř
PS: Pokud nejste rodič našeho
a přísloví - Pozdě bycha honit); Dloudítěte, ale chtěli byste přijít po obědě
hý, Široký a Bystrozraký (téma míry,
přečíst dětem pohádku, jste vítáni!
Stačí zavolat na tel.: 220 921 707.
váhy, velikosti a přísloví - V nouzi
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Léto v Rybičce
Mateřský klub Rybička zahájil po covidové karanténě svoji činnost 2. června
2020. Po celý měsíc červen se dopolední kroužky konaly na Komunitní zahradě Suchdol. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme mohli od pondělí do čtvrtka
společně zpívat, běhat, hrát pohádky dětem a zalévat záhonky, přitom se občas
sklouznout na skluzavce a poskočit si na trampolíně.

N

a Komunitní zahradě se nám
moc líbilo a děkujeme suchdolskému úřadu, že se o zahradu
stará. Na „komunitce“ jsme
uskutečnili také naši tradiční
Letní slavnost v pondělí 22. 6. 2020.
Nesla se v duchu oslav 55. narozenin
Večerníčka, a tak jsme s dětmi vyráběli Večerníčkovu papírovou čepici,
v níž děti absolvovaly Cestu z pohádky do pohádky. Připomněli jsme si na

ní pohádky z večerníčků. Za splněné
úkoly děti dostaly diplomy a odměny.
Červnové pátky nám přinesly také
spoustu zážitků. 12. června jsme
se sešli na pikniku v Houslích a 26.
června jsme jeli přívozem přes Vltavu
tam a zpátky, abychom zjistili, co se
skrývá za vodou v rákosí. Viděli jsme
i planetární stezku, která představuje
planety sluneční soustavy a vede ze
Zámků do Klecan.
Červenec přinesl tradiční Týden
zážitků v Rybičce. V týdnu od 13. do
17. července jsme se scházeli s 12
rodinami s malými dětmi – dopoledne
v Rybičce a odpoledne na výletech.
Dopoledne jsme si zazpívali, zaběhali
a vyrobili něco pěkného a odpoledne
jsme se sešli například u Štefánikovy
hvězdárny na Petříně, v minizoo DDM
Prahy 5 nebo v Dinoparku na Harfě.
Měli jsme dva celodenní výlety. První
nás zavedl do Malešic, kde jsme si
hráli v lese a ve vodním parku. Na druhém výletě jsme se připojili k velké
partě suchdolských rodin a jeli jsme
společně do zábavního parku Miráku-

lum v Milovicích. Bylo nás neuvěřitelných 80 – dospělých a dětí. Tím však
společné letní akce neskončily. Jeli
jsme se podívat do České televize na
výstavu Večerníček slaví narozeniny,
sešli jsme se ve sportovním parku
Gutovka, strávili jsme i společné
tvořivé dopoledne v Rybičce.
20. srpna jsme přivítali rodiče s dětmi
na sportovní akci Tátové na tahu na
Komunitní zahradě. Léto v Rybičce
bylo pestré a veselé.
A co nás čeká v novém školním
roce? Chystáme se na největší změnu
– stěhování do Komunitního centra
na suchdolskou radnici. Září přinese
i novou skladbu dopoledních kroužků
v Rybičce a také zajímavé páteční
akce. Rádi vás v Rybičce přivítáme!
O všech akcích budeme informovat
v Suchdolské Mozaice, na informačních tabulích a na webu Rybičky
www.klubrybicka.cz. Děkujeme všem,
kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar! ~
Text a foto koordinátorka MK Rybička
Jitka Michalcová
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DC MLÁĎÁTKA SE PŘEDSTAVUJE

Jesle a školka DC Mláďátka
Pokud vybíráte pro své dítě ideální školku nebo jesličky, navštivte DC Mláďátka.
Šťastné a sebevědomé dítě je cíl našeho společného poslání. „Objevujeme“
i nadané děti, u kterých dále rozvíjíme strategii předškolního vzdělávání.
Pyšníme se titulem certifikovaná Školka spolupracující s Mensou ČR.
Jsme zaměřeni na vzdělávací program formou výuky Mensa NTC Learning.
Realizujeme projektovou výuku s využitím zážitkové pedagogiky.

N

aše školka a jesličky pečují
o rozvoj dětí od toho nejútlejšího věku dítěte (1-6
let). Ve třídě je nejvýše 8 až
15 dětí, kterým se věnují dvě
paní učitelky. Dětem v jesličkách
poskytujeme navíc zcela individuální a nadstandardní péči zaměřenou na jednotlivé dítě, a to nejen
v období adaptace, kdy si děti
zvykají na nové a neznámé prostředí, na tety ve třídě a na nový kolektiv
těch nejmenších kamarádů vrstevníků, ale po celé období.
Ve školce je příjemná rodinná
atmosféra, prostředí, které potřebuje dítě cítit jako přijetí, když je
vítáno, vždy očekáváno a milováno,
jako když jde tam, kde je mu dobře,
dokonce nejlépe, jako doma mezi
svými nejbližšími. V prostředí, kde
se může bez obav projevovat emocionálně, může si hrát, také tvořit,
tancovat, zpívat, cvičit, vzdělávat
se a rozvíjet se. Bohatý program je
zaplněn dalšími různými aktivitami,
např. výukou anglického jazyka, zaměřujeme se také na rozvoj mluvení
„Logopedie hrou“.
Děti k nám do školky chodí rády
a těší se nejen na kamarády, ale
také na tety a na paní učitelky, které
se jim s láskou a odbornou péčí
věnují.
Školka Mláďátka se pyšní certifikovaným titulem „Školka spolupracující s Mensou“. Titul uděluje Mensa
ČR mateřským školkám, které se na
celonárodní poměry nadstandardně
věnují práci nejen s nadanými dětmi.
Výuka je dětem vedena zábavnou
hrou, děti pracují s encyklopediemi,
atlasy a mapami. K výuce využíváme multimediální materiál. Děti se

učí a poznávají svou zem, světové
vlajky, dopravní značky a světové
zajímavosti. Na základě žádosti
rodičů máme otevřené i odpolední
kroužky, které mohou navštěvovat
i děti, které nejsou zapsané v naší
školce. Přímo v Mláďátkách organizujeme dětem programy s malými i velkými zvířátky, vědecké objevování a loutková divadélka. S dětmi podnikáme různorodé exkurse
a výpravy za poznáním.
Pravidelně se setkáváme s rodinami našich dětí na besídkách,
které pořádáme v krásném prostředí reprezentačních sálů. Přátelská
rodinná atmosféra přináší dětem
radost a nadšení z představení.
Je neuvěřitelně krásné vnímat
radost dětí, nadšení rodičů a lásku
pedagogického personálu k dětem.

Dostáváme příležitost vidět důvod,
proč jsme tady, pro radostné a šťastné děti, pro jejich zdravý vývoj, pro
jejich další cestu životem, pro jejich
nezranitelnost a lásku, kterou nám
za naši společnou péči přináší. Školka DC Mláďátka se nachází v rodinné vile s velkou zahradou. Prostory
školky jsou vybaveny předměty
a podněty, které přináší dětem veškerý komfort, zdravý vývoj a harmonický rozvoj.
Více informací na www.skolkamladatka.cz. Zápis dětí na školní rok
2020/2021 probíhá průběžně. ~
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.,
zakladatelka DC Mláďátka

V následujících číslech vám plánujeme představit další organizace působící na Suchdole.
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PRO CHYTRÉ HLAVY

Luštění a hry

,

Do redakce jsme obdrželi podnět, abychom zařadili také nějaké luštění. S nápadem na novou rubriku
„pro chytré hlavy“ přišel Félix Galán Fernández. Na úvod si pro vás připravil tři šachové úlohy a osmisměrku s šachovou tematikou. Šachové úkoly jsou označeny vpravo nahoře symboly pěšců podle obtížnosti od nejlehčího (jeden pěšec) k nejkomplikovanějšímu (tři pěšci). V osmisměrce na vás pak čeká
jméno světově proslulého českého šachisty.
Přejeme vám příjemnou zábavu a pěkný zbytek léta!

Osmisměrka šachovnice

BOJ, DÁMA, HRA, JEZDEC, KRÁL, MAT, PARTIE, PAT,
PĚŠEC, REMÍZA, ROŠÁDA, STŘELEC, ŠACH, VĚŽ
Luděk 		
(1924–2003) byl mezinárodní šachový
velmistr. Vynikající hráč, pedagog, šachový teoretik a publicista,
který v dobách své největší formy dokázal porazit i šachového
génia a budoucího mistra světa Bobbyho Fischera.
Správná řešení šachových úloh naleznete v příštím čísle Suchdolských listů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej nízkoenerg. novostavby 2+kk 15 km od Suchdola v Libčicích n. Vltavou, 58 m2 + balkon 4,5 m2 +
sklep 2 m2, podlahové vytápění, vlak 6 min. chůze, Masarykovo nádraží vlakem 25 min., cena 4.199.000 Kč,
k nastěhování červen 2021, tel.: 726 461 327.

UZÁVĚRKA INZERCE
DO DALŠÍHO ČÍSLA JE
18. 10. 2020
25

Š

tel.:

+420 603 994 995
e-mail: INFO@SALONAURORA.CZ
K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
3/2020
WWW.SALONAURORA.CZ
INZERCE
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Spolehlivý realitní makléř

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

Roderik Hyrman

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování a čištění obrazů
• Renovace rámů
• Zlacení, stříbření
• www.realitni-asistent.cz
Prodej obrazů a graﬁky
• UV skla muzeální kvality
K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
• Patina
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E
• Laminace

603 456 275

roderik@hyrman.cz

Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.
Pracujeme mimo dílnu.
zdroj: www.mapy.cz
Děkujeme za pochopení
a těšíme se na spolupráci.

+420 608 001 372

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

kl.

Zá

Otevírací doba:
Po
9 – 12 / 14 – 18
Út
9 – 12
St
ZAVŘENO
Čt
9 – 12 / 14 – 17
Pá
9 – 12 / 14 – 17
So + Ne ZAVŘENO

ola

šk

ramysuchdol@gmail.com

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
K Roztokům
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

• Rámování
•
• Napínání plátna
•
• Alu rámy a zrcadla
•
• Paspartování
•
• Restaurování obrazů •
• Renovace
rámů kl. škola
BUS
– zast. Suchdol

Zlacení, stříbření
Prodej obrazů a graﬁky
UV skla muzeální kvality
Patina
Laminace

Zá

107, 160, 359

OBRAZ �

RáMOVáNÍ

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com
Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.
Pracujeme mimo dílnu.
Děkujeme za pochopení
a těšíme se na spolupráci.

Otevírací doba:
Po
9 – 12 / 14 – 18
Út
9 – 12
St
ZAVŘENO
Čt
9 – 12 / 14 – 17
Pá
9 – 12 / 14 – 17
So + Ne ZAVŘENO

zdroj: www.mapy.cz

zdroj: www.mapy.cz

ZÁMEČNICTVÍ

Kadeřnictví

ZDENĚK PLEŠNER ml.

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
Kamýcká
126/8,
Praha-Suchdol
 kovovýroba

otevíraní
zabouchnutých
dveří
bytů
tel: 220 920 499
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Do našeho
dobrého
Kamýcká
814/125, Praha-Suchdol
e-mail:
zdenek.plesner@repasekovani.cz
kolektivu přijmeme
www.repasekovani.cz

kadeřnici
20
Razítka
/kadeřníka

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

kl.

Zá

na HPP i zkrácený úvazek či brigádu.
Ob�e�n���� on-����
se ���v�u 20 %,
v��ve��ět�
��o�ně
Zájemci,
kontaktujte
nás
na telefonních
S���d��e. číslech:
na
Sleva platí
jen379
pro objednávky
604
272
(Marie on-line.
Plassová),
603 516
975 (Daniela Langerová).
www.powerprint.cz

OVOCNÁŘSKÁ FARMA

ola

šk

PRODEJ
JABLEK

zdroj: www.mapy.cz

Suchdolská
pobočka
v novém kabátu!
zdroj: www.mapy.cz

zdroj: www.mapy.cz

Díky spojení aktivit dvou silných
a úspěšných pojišťoven nabídneme
klientům nejširší produktové portfolio,
ještě kvalitnější služby, lepší dostupnost
a rychlejší likvidaci pojistných událostí.

od 9,- Kč/kg

PRODEJ SUCHDOL
Brandejsovo náměstí:
neděle

Jaroslav Pařík, M 603 830 878
jaroslav.parik@generaliceska.cz
Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

37

NABÍZÍME VÁM KVALITNÍ ČESKÁ JABLKA
25 let tradice, široký sortiment, nízké ceny
Jablka bez chemického ošetření na uskladnění
přepravky 6,5 kg, 10 kg a 13 kg

Pro zajímavější nabídky pojištění
se zastavte u nás na pobočce.
VÁŠ PORADCE

%

S�E��

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

SUCHDOLSKÉ LISTY

OBRAZ �

RáMOVáNÍ

ř

INZERCE 1/2020

50.1407636N, 14.3804083E

SUCHDOLSKÉ
LISTY
SUCHDOLSKÉ
LISTY

GPS:
1/2020

ř

8. 3., 22. 3.,
5. 4., 19. 4. 2020
10.00–11.00 hod.

• JABLKA: Bohemia, Šampion, Rubín,
Golden Delicious, Jonagold, Idared…
• VČELÍ MED • ČESKÝ ČESNEK
• BRAMBORY • CIBULE NA USKLADNĚNÍ
• OVOCNÉ
3/24,
252 62MOŠTY
Úněticebez chemické konzervace:
jablečný, hruškový, rybízový, jahodový, višňový

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova
mobil:
731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
Zástupce Generali Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
zahradybaobabJezdíme
www.baobab.cz
za každého počasí!
Facebook “f ” Logo

2638

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Tel.: 724 321 870
39

a účetnictví.
3/2020

Účetnictví Daniela s.r.o.

vhodné registrační pokladny
* Pomoc při registraci k EET včetně
zastupování na příslušném finančním úřadě
INZERCEosob
* Zpracování přiznání z příjmů fyzických
i pro občany Slovenské republiky podle
slovenských zákonů.
NABÍDKA PRÁCE

Katedra tělesné výchovy České zemědělské univerzity
v Praze hledá

šikovného kolegu /
kolegyni do recepce KTV.
Pracoviště:
KTV ČZU Praha 6 - Suchdol („bazén“)

Požadavky:
 spolehlivost
 ochota pracovat ve směnném režimu

Nabízíme:
 pracovní poměr / dohoda
 částečný / plný pracovní úvazek
 fyzicky nenáročnou práci
 zaměstnanecké výhody ČZU (stravenky, 13. plat...)
 mzdové podmínky dle vnitřního mzdového
předpisu ČZU
Kontakt:
ing. Petr Diviš, tel.: 603 556 971,
e-mail: divisp@ktv.czu.cz

SUCHDOLSKÉ LISTY

CZU_KTV_SL_04-2019_86x126_gray.indd 1

SuchdolskáPŘIJĎTE
pobočka
DO LR FYZIO
A
SPOLEČNĚ
VÁS
DÁME
DO
v novém kabátu! POŘÁDKU!

• POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE CHRONICKÝCH I AKUTNÍCH
• SPORTOVNÍ FUNKČNÍ FYZIOTERAPIE – KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
Díky spojení aktivit dvou silných a úspěšných
• CVIČENÍ NEJEN PRO DĚTI PŘI VADNÉM DRŽENÍ TĚLA/SKOLIÓZE
pojišťoven nabídneme klientům nejširší
• PODIATRIEproduktové
– DIAGNOSTIKA
CHŮZE, BOLESTI
NOHOU A ŘEŠENÍ
JEJICH OBTÍŽÍ
portfolio,
ještě kvalitnější
služby,
• STÉLKY FORMTHOTICS
lepší dostupnost a rychlejší likvidaci pojistných
• REHABILITACE
PO OPERACI KLOUBŮ
událostí.
• MASÁŽE
REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WWW.LR-FYZIO.CZ
Pro zajímavější
nabídky
pojištění
se zastavte
TEL. +420 777
343 050 NEBO
E-MAIL: OBJEDNAVKY@LR-FYZIO.CZ
u násKAMÝCKÁ
na pobočce.
131/10 PRAHA 6-SUCHDOL (VSTUP Z UL. LYSOLAJSKÁ)

NÁVRHY A REALIZACE

Jaroslav Pařík, M 603 830 878
jaroslav.parik@generaliceska.cz

Steindesign

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol
Po, Út, St, Čt
Pá, so, Ne

Dále Vám zpracujeme:
* přiznání k daním fyzických osob za rok 2019
* přehledy
zdravotního
a sociálního
pojištění
Prestižní
kosmetické
ošetření
Ericson Laboratoire
za rok
2019
Přístrojová kosmetika / mezoterapie
dermapenem
KONTAKT:
Dekorativní
Artdeco
GSM: +420 728 795kosmetika
790
řas / My Lamination
e-mail: Prodlužování
ucetnictvi-daniela
Depilace luxusními vosky Lycon
@seznam.cz
www.ucetnictvi-daniela.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!
Otevírací doba od září 2020:
po–čt 10–17 h
pá 10–15 h
Dále dle objednávek.
Najdete nás na adrese:
Uzoučká 1028/3, Praha 6, Suchdol 165 00

VÁŠ PORADCE

Otevírací doba

25.10.2019 19:47:55

731 449 092
08:30petra@steindesign.cz
- 12:30 13:00 - 17:00
Zavřeno
www.steindesign.cz

• dispoziční řešení interiéru (bytů, RD, komerčních prostor)
• celkový koncept interiéru

• návrh stylu, barev interiéru i nábytku

• půdorysy, 2D pohledy, 3D vizualizace

Tel: 739 659 390
www.salondaniell.myfox.cz

• zajištění realizace rekonstrukce/stavby
• autorský dohled při realizaci projektu
Zástupce Generali Distribuce a.s.,
• konzultace,
poradenství
dceřiné společnosti
Generali
České pojišťovny a.s.

Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci

EGYTA

„SPLNÍME VAŠE SNY“

STAVBY
NA KLÍČ

FASÁDY:
REALIZACE,
OPRAVY

REKONSTRUKCE
BYTŮ A DOMŮ

PVC, ALU OKNA,
DVEŘE A ZIMNÍ
ZAHRADY

STÍNÍCÍ
TECHNIKA

PŮJČOVNA
A PRONÁJEM
LEŠENÍ
A PŘÍVĚSNÝCH
VOZÍKŮ

tel.: 773 59 89 40, 721 85 61 03
info@egytagroup.cz, www.egytagroup.cz

36

zivot_jako_hra_SL_04-2019_86x126_gray.indd 1

30.10.2019 11:11:08

700 Kč za 10 týdnů!
 zimní zahrady

 mark zy



 sít

 okenní parapety PVC, ALU

 rolety

 zednické práce

 gará ová vrata

roti hmyzu

Budy ká 17/3a, Praha-Suchdol |
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

Suchdolské náměstí 734/3
(zastávka: Internacionální)
Rodilí mluvčí
www.logos-suchdol.cz
LOGOS_podzim_2019_86x125.indd 1
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V Ý uka dětí zážitkem a hrou

Získejte pro své děti ten nejhodnotnější základ do života.
Nabízíme Vašim dětem 1–6 let unikátní výchovně vzdělávací program ve dvou třídách.

SMART BAMBINO
program pro rozvoj
dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING
certifikovaná školka

MATES

polytechnická výuka
certifikovaná školka

Zážitek jako cesta k účinnějšímu vzdělávání dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitků, rozvoj myšlení.

ZÁPISY DO JESLÍ A ŠKOLKY probíhají v průběhu celého roku.
DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol | +420 731 218 267 | www.skolkamladatka.cz

■
■
■
■

PRÁCE MINIBAGREM
ODVOZ ODPADŮ
ZEMINY ■ SEKÁNÍ
VYKLÍZENÍ ■ BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

777 12 12 21

www.odpad-kontejnery.cz
2840
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