Sdružení občanů Suchdola
… aby se na suchdole dobře žilo

komunální volby 2018

v městské části Praha-Suchdol

Prvořadým cílem našeho sdružení
je zachování a rozvoj rezidenčního
rázu Suchdola a Sedlce a ochrana
doposud kvalitního životního prostředí
i pro další generace.

www.sos-suchdol.cz
sos.suchdol

CHRÁNÍME SUCHDOL
 udeme hájit Suchdol
B
před dopady nepřiměřeného rozvoje letiště.
Budeme nadále podnikat kroky na ochranu
Suchdola před dálničním okruhem a pro podporu přípravy Regionální
trasy, která chrání Prahu
před kamiony.
Odmítneme nepřiměřenou zástavbu území bez
dostatečné občanské vybavenosti (školy, hřiště,
obchody,…) v oblasti Sedlce, v souladu s územním plánem podporujeme zachování zahradního charakteru městské části.
Budeme usilovat o vybudování záchytného
parkoviště P +R před Suchdolem u benzinové
pumpy na Výhledech, které přispěje k omezení
průjezdu vozidel přes městskou část.
V souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové trati na Suchdol budeme kategoricky požadovat kvalitní místní dopravní obslužnost všech
částí Suchdola elektrobusy a kvalitní zastávky
s parkováním pro kola ...

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA SUCHDOLE
 okončíme poslední
D
části kanalizace, tím
zmizí historický dluh
na veřejném vybavení
Suchdola.
Požadujeme změnu
územního plánu, která
u plánovaného parkoviště P+R na Výhledech
umožní vybudovat nezbytné zázemí a nákupní
centrum.
Budeme pokračovat v rekonstrukcích
a opravách povrchů chodníků a komunikací
v návaznosti na probíhající výstavbu inženýrských sítí.
Podpoříme nápady a aktivitu našich občanů
formou participativního rozpočtu a projektů
jako jsou např. komunitní zahrada, Ukliďme
Česko – ukliďme Suchdol.
Dále rozvineme koncept „otevřené radnice“
zejména o moderní komunikační prostředky.
Nasloucháme vašim názorům, vítáme vaše
podněty.
Budeme pokračovat v přípravě domu se startovacími byty a v modernizaci bytových domů
městské části.
Nadále budeme spolupracovat s ČZU na zlepšování prostředí v naší městské části.
Vybudujeme v Suchdole nový veřejný prostor
– pietní místo u kaple svatého Václava podle
návrhu z architektonické soutěže.

SUCHDOL
PRO VŠECHNY
GENERACE
 adále udržíme v maN
teřských školách místa
pro všechny děti od tří
let a připravíme program
podpory výchovy a hlídání dětí starších dvou let.
Nadále budeme podporovat otevřenou a dobře
fungující školu.
Budeme pokračovat ve zlepšování prostředí
ve třídách.
Připravíme novou sportovní halu a zmodernizujeme atletický ovál pro děti ze základní školy
i ostatní suchdolské sportovce.
Podpoříme spolupráci mezi školou a suchdolským DDM pro zajištění kvalitních uměleckých
a sportovních kroužků i dalších zájmových aktivit.
Budeme pokračovat v podpoře sportování dětí
a mládeže.
Nadále budeme podporovat vznik a rozvoj venkovních sportovišť.
Budeme pokračovat v obnově a modernizaci
suchdolských dětských hřišť.
Nadále budeme podporovat činnost dobře
fungující pečovatelské služby Centra pro seniory
Horizont.
Rozšíříme podporu a usnadníme péči o seniory
v jejich domovech.

NA SUCHDOLE TO ŽIJE
 ybudujeme komunitní
V
centrum se společenským sálem v nástavbě
radnice pro pravidelná setkávání všech
generací.
Bez posvícení, masopustu, plesu, čarodějnic,
Čertobraní a dětských
dnů si Suchdol už neumíme přestavit.
Podpoříme i další sousedské aktivity jako je
Suchdolský betlém, Alšoviny, Restaurant day.
Podpoříme naše hasiče, v roce 2020 spolu oslavíme 130 let od založení suchdolského sboru.
Podpoříme i místní fotbalisty, v roce 2021 spolu
oslavíme 100 let od založení oddílu kopané
TJ Slavoj Suchdol.
Nadále budeme připravovat výstavy v Alšově kabinetu. Díky výstavám v Alšově kabinetu
můžeme poznávat historii Suchdola, ale také
tvorbu suchdolských sousedů.
Nadále budeme podporovat vzdělávací aktivity místní veřejné knihovny a její spolupráci
se školou. Knihovna již není skladištěm knih, ale
místem, kde se toho spoustu děje a kam chodí
rádi Suchdoláci všech generací.

Petr Hejl (Ing.)
• 58 let, ženatý, tři děti • je členem hnutí Starostové a nezávislí
• od r. 2006 byl třikrát zvolen starostou naší městské části • vystudoval
Fakultu elektrotechnickou na ČVUT
• od počátku devadesátých let podniká v oboru měřící techniky • když má volný čas, rád
jezdí na kole a chodí po horách

Věra Štěpánková
(Ing., MBA)
• 50 let, má dceru, kočku a psa
• pracuje jako lektorka, konzultantka
osobního rozvoje a koučka • ve svém
volném čase dělá místostarostku naší
městské části • vystudovala zahraniční obchod na obchodní fakultě VŠE • 20 let strávila
v manažerských pozicích u zahraničních farmaceutických společností • založila občanské sdružení Suchdol
sobě a divadelní soubor Ochotní Suchdolníci • rozjela
projekt participativního rozpočtu • podílí se na organizaci tradičních společenských akcí, které jsou stěžejní
pro suchdolský kulturní život

Václav Vik (Ing.)
• 57 let, ženatý, jedna dcera • pracuje
jako zástupce starosty naší městské
části, zabývá se zejména přípravou
staveb, modernizací škol, výstavbou a provozem kanalizace, dotacemi • vystudoval Stavební fakultu
na ČVUT • pracoval ve stavebnictví a energetice
• od roku 2007 se aktivně zasazuje o omezení negativních dopadů letiště • má rád horskou turistiku,
houbaření, cestování, lyžování

Ludmila
Knappová (RNDr.)
• věk 59 let, vdaná, čtyři děti • již 16 let
učí matematiku na Gymnáziu Jana
Keplera • vystudovala Teorii pravděpodobnosti na MFF UK • do sousedského
a společenského života se zapojila
organizací Lyžařské školičky • založila dodnes aktivní
pěvecký sbor „Suchdol zpívá“ • již 8 let působí v Radě
městské části Praha-Suchdol a rovněž v zastupitelstvu
• mezi její vášně patří rodina, hory, lyže, kolo, hudba,
divadlo a společenský život

Pavla Bradáčová (Ing.)
• 34 let, vdaná, dvě děti • pracuje jako
webmaster Fakulty informačních technologií na ČVUT • vystudovala Zahradní
a krajinnou tvorbu na České zemědělské
univerzitě • pracovala na Ministerstvu
zemědělství ČR • s manželem založila
Kolektiv mladých hasičů na Suchdole • vedoucí na dětských táborech při DDM Suchdol, instruktorka dětských
outdoorových táborů • v Suchdolských listech pravidelně informuje o činnosti místních hasičů • miluje vysokohorskou turistiku, češtinu, tvůrčí psaní a svou rodinu

Gabriela
Lněničková (Ing., MBA)
• 38 let, vdaná, dvě děti • projektová manažerka v mezinárodním
obchodě • vystudovala mezinárodní obchod na VŠE a MBA
na Anglo-American University/
Chapman University, USA • spoluzakladatelka a členka rady Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu
(www.rozumnadoprava.cz) • ve spolupráci s odborníky usiluje o nalezení optimálního řešení Pražského
okruhu • kandidátka do Zastupitelstva hl. m. Prahy
za Pirátskou stranu • mezinárodní mistryně a bývalá
reprezentantka ČR v šachu

Karel Kuna (Mgr.)
• 48 let, ženatý, dvě děti • pracuje v oblasti informačních technologií • vystudoval biologii a matematiku
na Universitě Karlově • zastával funkci
radního naší městské části • působil
jako novinář v ČTK a v Literárních novinách • v současné době je aktivním členem Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol • krom mnoha jiných věcí miluje běhání a kolo, a to právě u nás
v okolí Suchdola

Andrea Hrobská
Mináriková (Ing.)
• 40 let, vdaná, dvě děti • pracuje
jako investiční koordinátor přípravy a realizace liniových staveb
na území hl. m. Prahy • vystudovala Stavební fakultu ČVUT v oboru
Stavby vodního hospodářství krajinného inženýrství
• členka Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu • bývalá hráčka basketbalu, v současnosti ráda
běhá a sportuje, a to nejlépe s rodinou

Ondřej Imlauf (Ing.)
• 39 let, ženatý, dvě děti • podnikatel s laboratorní technikou pro stavebnictví • vystudoval Vysokou
školu finanční a správní a Bankovní
institut VŠ v oboru Informatika
a management • člen Zastupitelstva
městské části Praha-Suchdol a předseda Finančního výboru městské části Praha-Suchdol • mezi
záliby patří fotbal, sport, historie, příroda a rodina

Magdalena
Doubková (Mgr.)
• 43 let, vdaná, dvě děti • učí na prvním stupni Základní školy M. Alše
• vystudovala Pedagogickou fakultu
UK a UJAK • členka Zastupitelstva
městské části Praha-Suchdol • mezi
záliby patří především profesní práce s dětmi, potom
také čtení, hudba a amatérská gastronomie

Robert Marek
• 49 let, ženatý, dvě děti • projektový
manažer v oblasti pro výrobu lékařských zařízení • vystudoval Graphic
design/ New media na Foothill College v Kalifornii • přes 20 let byl poradcem a manažerem mezinárodních dodavatelských firem • založil sportovní oddíl parkouru
pro děti ze základní školy M. Alše • je členem Komise
pro výstavbu nové multisportovní haly na Suchdole
• žije sportem a vším, co s ním souvisí

Milada Tomková
• 57 let, vdaná, dvě děti • ekonomka, nyní v domácnosti • vystudovala
školu Obchodní akademie Vinohradská • od roku 2014 členka Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol
a Finančního výboru • dlouholetá
předsedkyně Školské rady ZŠ M. Alše • pracovala
v redakcích novin a časopisů • velkou zálibou je český
jazyk a cizí jazyky, dále sport a patchwork

Petr Hořejš (Ing.)
• 58 let, ženatý, dvě děti • pracuje
jako středoškolský učitel angličtiny
a lektor angličtiny ve firmách • vystudoval fytotechnický obor na České
zemědělské univerzitě, kde následně
pracoval jako technik a jako asistent
• od roku 2002 je členem Zastupitelstva městské části
Praha-Suchdol, byl zástupcem starosty, členem Rady
a předsedou Finančního výboru a předsedou Bytové
komise • ve volném čase se věnuje hudbě, cyklistice,
fotografování a kávě

Zdeněk Skála (Ing.)
• věk 64 let, ženatý, tři děti • pracuje
hlavně jako projektant a dozor investora, je členem představenstva společnosti zabývající se správou nemovitostí
• poprvé členem Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol v roce 1990
• předseda Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu

Michal
Lobkowicz (RNDr.)
• 54 let, ženatý, čtyři děti • pracuje v oblasti finančního poradenství,
v zemědělství a ve správě nemovitostí • vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
• byl poslancem Parlamentu ČR, pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí a vykonával funkci ministra
obrany • spoluzakladatel suchdolského CityCrossu
• miluje svou rodinu a cestování, je vášnivý sportovec

PODPORUJÍ NÁS…
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
senátor za Suchdol, předseda Výboru
pro záležitosti EU, profesor fyziologie
na 2.LF, emeritní rektor Univerzity
Karlovy

Ve volbách do zastupitelstva Suchdola podporuji Sdružení občanů
Suchdola v čele s úspěšným a zkušeným starostou
Petrem Hejlem. Petra řadu let osobně znám a i z naší
politické spolupráce vím, že pro Suchdol dýchá, ať
už se jedná o problematiku paralelní dráhy, silničního
okruhu nebo bytové, vzdělávací, sportovní nebo kulturní infrastruktury. Proto budu rád, když ve volbách
opět dáte svůj hlas Sdružení občanů Suchdola.

Matěj Forman
výtvarník a divadelník

Pro mě už dříve a pak po minulých
volbách bylo vaše zvolení nadějným důkazem, že umíme ještě ocenit, kdo dělá
svou práci pro lidi a pro obec poctivě
a se snahou obohatit nás a ne sebe.
Děkuji za přítomnost mezi lidmi, otevřenost při osobních setkáních, nepovýšenost, poctivost, pracovitost
a lidský přístup k lidem kolem.
Moc zdravím a přeji nám další poctivou, moudrou
a nepovýšenou „radnici“ s vámi a vaším týmem.

Mgr. David Marek, PH.D.
ekonom

Vedení obce není o programech politických stran, ale především o znalosti
lokálních problémů a snaze je poctivě řešit. Na Suchdole se žije dobře
a velkou zásluhu na zlepšování podmínek má dosavadní činnost Sdružení občanů Suchdola.
Za to si zaslouží poděkování a podporu do dalšího
období.

MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
lékař

Myslím, že za SOS je za minulá období, kdy opakovaně vedlo radnici, vidět
odvedená práce. Rozhlédnu-li se jako
občan Suchdola po naší obci, vidím
mnoho pozitivního. Z dřívější doby
např. nástavbu MŠ Gagarinova, z novější rekonstrukce
inženýrských sítí, konečně dokončovanou kanalizaci,
nová hřiště, fungující komunitní zahradu. Z pohledu
mojí profese, kdy jsem několik let pracoval na Suchdole jako praktický lékař, také oceňuji služby, které zajišťuje Centrum Horizont pro suchdolské spoluobčany
díky grantům od naší obce. V neposlední řadě je pro
mne také velmi důležitá slušnost, s jakou zastupitelé
SOS komunikují s názorovými oponenty. Nebavilo mne
číst v Suchdolských listech agresivní články bez věcné
argumentace. Zastupitelé SOS nebyli autory takovýchto příspěvků. I proto mají mou podporu.

k problematice leteckého hluku
a k rozšíření ochranného hlukového
pásma (OHP) ruzyňského letiště
považujeme za důležité, protože:

rozšíření hlukového pásma a neomezený letecký hluk by měly negativní
vliv na zdraví a majetek obyvatel,
pomůže zvýšit informovanost obyvatel o připravovaných projektech výstavby paralelní dráhy a rozšíření OHP,
názor obyvatel vyjádřený v referendu
je pro vedení městské části závazný
a zvýší váhu jeho připomínek při budoucích jednáních,
podpoří naše úsilí zachovat přiměřený
letecký provoz nad městskou částí.

Neptáme se, zda máme hájit zájmy obyvatel proti neomezené expanzi letiště, neboť to děláme již 12 let, a přitom
se řada věcí podařila.
Protože ochranné hlukové pásmo prakticky chrání letadla před lidmi, a ne obyvatele před hlukem, navrhované rozšíření
pásma by umožnilo násobný nárůst leteckého provozu.
S tím nesouhlasíme, a proto i nadále
budeme usilovat o

SUCHDOL BEZ OHP
a současně budeme požadovat

závazná omezení hluku
z leteckého provozu.
Děkujeme za dosavadní podporu snahy
zachovat dobré životní podmínky v naší
městské části.

www.sos-suchdol.cz
sos.suchdol

REFERENDUM: odmítáme neomezený hluk z leteckého provozu na Suchdole

REFERENDUM

