CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle 7-9/2007

STAROSTA INFORMUJE
Oba zápisy z jednání ZMČ z důvodu transparentnosti zveřejňujeme v plném znění,
upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Dne 25. 6. 2007 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle:
Přítomni: členové zastupitelstva
7
nepřítomen, omluven
2
hosté
0
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení - schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Václav Vlasák
Návrh na program zasedání:
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2007.
2. Zpráva o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle
za rok 2006.
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu v oblasti kapitálových výdajů na
období 2008-2013.
4. Rozpočtové úpravy.
5. Zpráva o kontrole v ZŠ a MŠ.
6. Organizační záležitosti ZŠ.
7. Informace z výborů.
8. Projednání návrhů:
- majetkové záležitosti (prodej pozemků)
- projekční a investiční činnost pro stavbu dešťové kanalizace v prostoru vymezeném ulicí Strakonická, Dostihová a Starolázeňská.
9. Diskuse
10. Závěr
Hlasování: jednohlasně schváleno
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.7/2007, uskutečněného dne
28.5.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která podrobně seznámila ZMČ s návrhem
zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za
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rok 2006 (závěrečný účet), která byla projednána na finančním výboru dne
20.6.2007 s doporučením ke schválení na zasedání ZMČ. Zpráva byla vyvěšena
na úřední desce od 6.6.2007 do 22.6.2007 a ZMČ po projednání schválilo závěrečný účet s výhradou (zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru
při přezkoumání hospodaření).
Hlasování: jednohlasně schváleno
2/ Starosta rovněž seznámil ZMČ s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu v oblasti kapitálových výdajů na období 2008-2013, který byl předjednán
a doporučen finančním výborem dne 20.6.2007. ZMČ po projednání schválilo
předložení těchto požadavků MHMP:
- rekonstrukce topení „Klubový dům“
2 mil.
- přípojka kanalizace a plyn, plynové topení, samoobsluha
2 mil.
- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice
10 mil.
- hřiště Malá Chuchle
2.5 mil.
- přístavba budovy ZŠ
30 mil.

3/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního
výboru, seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 100 000,- Kč (zapojena neinv. dotace na
provoz SDH a vlastní zdroje na výdaje k hřišti u MŠ a navýšení příspěvku pro ZŠ
– na základě požadavku ZŠ navýšení pojištění odpovědnosti za škodu v případě
vážného úrazu žáka). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
4/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila s protokoly o výsledcích
kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chuchle a příspěvkové organizace Základní škola Charlotty Masarykové. Kontroly provedla MČ
v sídle organizací dne 5.6.2007 a jak v ZŠ, tak MŠ byly zjištěny chyby a nedostatky
méně závažného charakteru, které byly vyřešeny s oběma ředitelkami. Problémy
závažnějšího charakteru zjistila kontrolní skupina ve školní jídelně a doporučila
provedení další kontroly, zaměřené pouze na tuto oblast. ZMČ vzalo na vědomí
5/ Starosta dále předložil návrh na finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Charlotty
Masarykové Mgr. Elišku Jančíkovou, která převzala funkci po Mgr. Jiřím Kovaříkovi.
Od února t.r., kdy byla jmenována do funkce ředitelky, působila zároveň i jako
zástupkyně, vzhledem k tomu, že nový zástupce ředitele nastoupí až od září 2007.
ZMČ po projednání schválilo finanční odměnu dle návrhu.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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6/ Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání výboru bezpečnostního dne 20.6.2007 a podnětech některých členů výboru na zlepšení bezpečnosti v obci. Dále seznámil s projednáváním dotazů p. Kodeta, adresovaných
starostovi a ZMČ ohledně hustoty osídlení na pozemcích FINEPu a snahy vyřadit
stavbu přemostění ze seznamu veřejně prospěšných staveb s tím, že většina členů
výboru se ztotožňuje s pisatelem dopisu. Zároveň tlumočil dotaz ing. Vrběckého
a p. Patočky na termín odložené veřejné schůze. Odpověděl starosta, že termín
schůze bude stanoven po prázdninách.
7/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o jednání výboru
stavebního dne 20.6.2007 a o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kterého se
zúčastnil se starostou ohledně projednávání navrhovaných úprav ÚP změny 06,
07. V této souvislosti seznámil s tím, že nebyla doporučena ke schválení změna
Z 1225/06 – zrušení spojovací komunikace (přemostění libeřského údolí), kterou
projednávalo a schválilo ZMČ Praha – Velká Chuchle na svém jednání 6/2007 dne
30.4.2007 – b. 6/24. ZMČ trvá na tomto usnesení a schválilo, aby žádost o změnu
ÚP byla znovu zaslána na MHMP – Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Hlasování: jednohlasně schváleno
8/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která seznámila ZMČ s jednáním
výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a informovala o tom, že kontaktovala
řadu firem, které vyrábějí komponenty pro dětská hřiště, aby se dovybavilo nové
hřiště u MŠ. Zároveň předložila členům ZMČ řadu prospektů, katalogů i předběžných nabídek a ZMČ se po delší diskusi shodlo na pořízení komponentů ze dřeva
s umělohmotným doskočištěm. Starosta navrhl, aby ÚMČ zaslal oficielní výzvy
k podání nabídek a ZMČ na dalším zasedání rozhodne o nejvhodnější nabídce.
Hlasování: jednohlasně schváleno
9/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která informovala o pořádání „Dětského
dne“ v Malé Chuchli. Akce pro děti, která se uskutečnila za podpory místních podnikatelů za krásného slunečného počasí se povedla a p. Kuzníková vyjádřila přesvědčení, že tato tradice bude obnovena.
10/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového. K dotazům p. Kodeta se výbor vyjádřil, s tím, že k věci není kompetentní.
11/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku obce
a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení koupě pozem-
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ku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 pí J.Z. z Velké Chuchle za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 520,- Kč/m2. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
12/ Pan Vlasák dále informoval o žádosti jednatele společnosti Podzimek a synové, s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2,
a to za cenu dle znaleckého posudku. Výbor prodej doporučil a ZMČ jej po projednání schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: 6 pro, l proti
13/ Pan Vlasák rovněž seznámil se žádostí p. O.V. na pronájem části pozemku
parc. č. 82/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře cca 800 m2. Výbor neměl proti tomuto
pronájmu námitek, ale ZMČ po projednání pronájem neschválilo.
Hlasování: 5 proti, l pro, l se zdržel
14/ Pan Vlasák též informoval o žádosti MHMP, odboru obchodních aktivit o vyjádření k žádosti firmy Mars, zast. Ing. V. K. o prodej pozemku parc. č. 15 v k.ú. Malá
Chuchle o výměře 5590 m2, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy. ZMČ po projednání
nedoporučilo pozemek prodat vzhledem k tomu, že nezná záměr a chce zachovat
území chráněné lokality bývalých lázní, na které tento pozemek, určený k plnění
funkcí lesa navazuje.
Hlasování: jednohlasně proti
15/ Pan Vlasák ještě vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na
vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu
ZMČ o schválení uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha-Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 1159/3 v k.
ú. Velká Chuchle o výměře 13 m2 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ uzavření
kupní smlouvy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
16/ Starosta informoval o děkovném dopisu TJ SOKOL CHUCHLE za poskytnutí
finančního příspěvku při příležitosti 100. výročí založení TJ.
17/ Starosta dále seznámil s nabídkou na projekční a investiční činnost pro stavbu
dešťové kanalizace ve Velké Chuchli – prostor vymezený ul. Strakonická, Dostihová a Starolázeňská a objízdnou komunikací u trati ČD. Vzhledem k finanční náročnosti této stavby navrhl starosta, aby byla akce zadána MHMP – OMI. ZMČ schválilo, aby MČ projednala (požádala o) zařazení této stavby dešťové kanalizace ve
Velké Chuchli do investičních akcí OMI.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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18/ Starosta seznámil s novou žádostí předsedy Mysliveckého sdružení Radotín p. Rady
o příspěvek na myslivecké hospodaření, ve které uvedl další argumenty pro poskytnutí
příspěvku. ZMČ žádost znovu projednalo, ale finanční příspěvek opět neschválilo.
Hlasování: 3 proti, 4 se zdrželi
19/ Starosta na závěr seznámil se žádostí p. Adély Vokurkové, aby obec zajistila
nezabezpečenou šachtu na soukromém pozemku nedaleko kopce Homolka. Starosta informoval o tom, že se tato záležitost již 2x řešila na jednání zastupitelstva
a majitel pozemku byl již 2x písemně vyzván, aby tuto nebezpečnou situaci řešil,
což se bohužel dosud nestalo. Pan starosta tedy jednal s panem Kadeřábkem
a dohovořil způsob, jak tuto šachtu na nepřístupném místě zabezpečit. Pokud
ÚMČ získá souhlas vlastníka ke vstupu, nabídne mu součinnost.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Dne 6. 8. 2007 se konalo 9. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle:
Přítomni: členové zastupitelstva
9
nepřítomen, omluven
0
hosté
6
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 8/2007.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
3. Jednostranné zvýšení nájemného.
4. Výběr dodavatele hracích prvků na hřiště u MŠ.
5. Kynologická akce „Hafík 2007“.
6. Projednání smluv.
7. Majetkové záležitosti - prodej pozemku.
8. Rekonstrukce komunikací.
9. Rozhodnutí o umístění stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké
Chuchli“.
10. Příprava nového územního plánu.
11. Závěr
Hlasování: jednohlasně schváleno
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I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.8/2007, uskutečněného dne
28.6.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru,
seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 704 300,- Kč (zapojeny prostředky z fin. vypořádání za rok 2006 a z vrácené daně z příjmů za rok 2006) a ve výdajové části byly
doplněny UZ k výdajům čerpaným z daně z příjmů a o částku 573 300,- Kč zvýšeny
rezervy. ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
2/ Starosta, vzhledem k tomu, že MČ Praha – Velká Chuchle předala na základě protokolu práva a závazky k investiční akci: „st. č. 4685 MČ Praha - Velká Chuchle – Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové“ MHMP – Odboru městského investora,
požádal ZMČ o souhlas s finanční spoluúčastí MČ, která je nutná ze zákona. ZMČ po
projednání prohlašuje, že MČ Praha – Velká Chuchle má zajištěny veškeré finanční
prostředky potřebné k dofinancování akce nad rámec dotace a že tyto prostředky převede do rozpočtu přejímajícího (OMI MHMP).
Hlasování: jednohlasně schváleno
3/ Starosta dále požádal ZMČ o schválení, aby po dokončení výstavby hřiště u ZŠ
a převzetí stavby Městskou částí Praha – Velká Chuchle se MČ zavázala, že bude
hradit veškeré náklady spojené s provozováním hřiště. ZMČ po projednání schválilo, že MČ Praha – Velká Chuchle bude náklady hradit.
Hlasování: jednohlasně schváleno
4/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o tom, že ve Sbírce zákonů č.
151/2007 je uveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2007, ve kterém
MMR v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu pro období od
1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Kat.území Malé a Velké Chuchle je zařazeno do oblasti označené číslem 16 (příloha č. 2). V příloze č. 4 (4a) jsou uvedeny maximální možné přírůstky měsíčního nájemného v %, stanovené pro aktuální nájemné za l m2.
Příloha č. 4 – byty standardní
stávající nájemné
max. % navýšení
nájemné pro r. 2008
43,52 Kč
o 22,50 %
53,18 Kč
36,13 Kč
o 30,00 %
46,97 Kč
29,50 Kč
o 39,10 %
41,03 Kč
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Příloha č. 4a – byty se sníženou kvalitou
stávající nájemné
max. % navýšení
23,63 Kč
o 44,60 %
18,36 Kč
o 57,30 %
ZMČ návrh schválilo.

nájemné pro r. 2008
34,17 Kč
28,88 Kč
Hlasování: 8 pro, l se zdržel

5/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala o veřejné zakázce
malého rozsahu na akci “ Vybavení dětského hřiště u MŠ“. MČ vyzvala k podání
nabídky 4 firmy a ve stanoveném termínu předložily nabídku 3 firmy a to HAGS
Praha s.r.o., TOMOVY PARKY s.r.o. a firma TR ANTOŠ s.r.o. Komise pro otevírání
obálek jmenovaná starostou ve složení Mgr. Schönbauerová – předseda, členové
Mgr. Felixová, Ing. arch. Vokurka a tajemník P. Hradecká, provedli otevírání obálek
s nabídkami a jejich posouzení. Komise doporučila zastupitelstvu jako nejvýhodnější a nejvhodnější nabídku č. 2 TOMOVY PARKY s.r.o. a ZMČ se po prostudování nabídek a po projednání přiklonila k doporučení komise a schválila jako dodavatele vybavení dětského hřiště u MŠ firmu TOMOVY PARKY s.r.o.
Hlasování: jednohlasně schváleno
6/ Starosta rovněž tlumočil žádost MČ Prahy-Slivenec, týkající se zapůjčení prostor
v horní části Chuchelského areálu a povolení uspořádat tradiční soutěž sliveneckých a volyňských pejsků „HAFÍK 2007“ dne 23.9.2007. ZMČ souhlasí.
Hlasování: jednohlasně schváleno
7/ Starosta dále předložil ke schválení smlouvu, která není z hlediska objemu
veřejnou zakázkou: OXAMO s.r.o. – rekonstrukce vozovky – ul. Dolomitová. ZMČ
uzavření smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a OXAMO s.r.o. schválilo.
Hlasování : jednohlasně schváleno
8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který vzhledem k tomu, že uplynula zákonem
stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. Malá
Chuchle o výměře 1306 m2 společnosti Podzimek a synové, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: 8 pro, l proti
9/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která požádala o revokaci b. 5/3 usnesení č. 5/2007 ze dne 26.3.2007, který se týkal prodeje pozemku parc. č. 572
a 1166/1 v k.ú. Velká Chuchle. Oddělením od pozemků 1166/1 a 572 vznikly
pozemky parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 (4 m2 z pozemku 1166/1 a 2 m2 z pozemku 572) a výměra pozemku parc. č. 572 tedy činí 20 m2, nikoliv 22 m2, jak bylo
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schváleno v usnesení 5/2007. ZMČ s revokací usnesení 5/2007 souhlasí, schválilo znovu prodej pozemku parc. č. 572 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 1166/4
o výměře 6 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku J.Š. a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno
10/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o návrhu na provedení rekonstrukcí chodníků a doporučení stavebního výboru na řešení oblasti Strmého vrchu. ZMČ po projednání ve smyslu doporučení výboru schválilo rekonstrukci chodníků v ul. Dolomitová, Prodloužená a Na Cihelně. (Oblast Hvězdárny
bude řešena až po výměně vodovodních řadů)
Hlasování: jednohlasně schváleno
11/ Ing. arch. Vokurka v souvislosti s rozhodnutím o umístění stavby a ochranném
pásmu stavby nazvané „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli Praha
– Velká Chuchle“, vydaným MČ Praha 16 dne 16.7.2007, předložil návrh na odvolání. P. Vokurka podrobně rozebral písemné připomínky, které předal všem členům
ZMČ. (návrh tvoří přílohu č. 2 usnesení ZMČ 9/2007) Po téměř dvouhodinové
diskusi ke všem připomínkám, ke které byl se souhlasem ZMČ přizván i JUDr.
Kubát ze stavebního odboru, došlo k hlasování, ve kterém ZMČ neschválilo, aby se
MČ Praha – Velká Chuchle odvolala proti územnímu rozhodnutí.
Hlasování: 6 proti odvolání, 3 pro
12/ V souvislosti s předloženým návrhem Ing. arch. Vokurky ZMČ schválilo, aby
MČ Praha – Velká Chuchle v dalších jednáních ohledně projektové dokumentace
stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ byly zohledněny připomínky, předložené ing. arch. Vokurkou.
Hlasování: jednohlasně schváleno
13/ Ing. arch. Vokurka dále informoval o přípravě nového územního plánu a v souvislosti s tím bylo schváleno utvoření pracovní skupiny v čele s panem starostou
Freslem a Ing. arch. Vokurkou, která organizačně zabezpečí přípravu a realizaci
tohoto projektu. Vzhledem k rozsahu a náročnosti těchto prací, na kterých se bude
podílet ÚMČ i ZMČ by významným partnerem měla být veřejnost. V souvislosti
s přípravou ÚP proběhne informační kampaň, aby veřejnost mohla předložit své
připomínky a návrhy.
Hlasování: jednohlasně schváleno
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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VZPOMÍNKA NA HANU ŽIŽKOVOU
Hana Žižková, náměstkyně pražského primátora a bývalá
starostka MČ Praha 16 – Radotín zemřela po těžké nemoci
dne 27. června 2007.
Ve sdělovacích prostředcích bylo o p. Žižkové řečeno
mnoho – o jejím životě, její rodině, pracovních i politických
aktivitách. Na ÚMČ Praha 16 působila od r. 1990 – postupně jako tajemnice místního úřadu, ve volebním období
1998 – 2002 jako zástupkyně starosty MČ Prahy 16 –
Radotín a ve volebním období 2002-2006 zastávala funkci
starostky MČ Prahy 16. V říjnu loňského roku byla zvolena do Zastupitelstva hl.m.
Prahy a současně se stala náměstkyní primátora pro oblast školství. Vzhledem
k tomu, že působila mnoho let ve vedení MČ Praha 16 – tedy našeho správního
obvodu a úzce spolupracovala se mnou i ostatními starosty je pro nás všechny její
odchod velmi bolestný. Bude chybět všem, nejen rodině, přátelům a kolegům.
Čest její památce.
Stanislav Fresl, starosta

ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY
– PODNĚTY PRO K.Ú. MALÉ A VELKÉ CHUCHLE
Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo usnesením č.7/1 ze dne
31.5.2007 k návrhu na pořízení Územního plánu hl.m.Prahy, (v souladu s § 44
zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon) o pořízení územního plánu z vlastního
podnětu.
Ve snaze zajistit co nejširší účast zainteresovaných stran, především městských
částí, na procesu tvorby nového územního plánu pro hl.m.Prahu, je zpracovatel
územního plánu připraven i nad rámec zákonem stanoveného postupu posoudit a zvážit při tvorbě dokumentu všechny smysluplné podněty.
V zájmu umožnění co nejširší účasti občanů rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha
– Velká Chuchle na svém zasedání dne 6.8.2007 v bodě 9/13 Usnesení č.9/2007
vytvořit pracovní skupinu, která bude zpracovávat a posuzovat obdržené podněty a předloží je k vyjádření Zastupitelstvu MČ Praha – Velká Chuchle. Občané
Malé a Velké Chuchle mohou tyto podněty zaslat nebo předat do podatelny
ÚMČ Praha – Velká Chuchle do 15.10. 2007. Je však třeba vycházet z toho
předpokladu, že územní plán řeší pouze funkční využití a uspořádání ploch na
území hl.m.Prahy jako celku, tzn.neřeší jednotlivé stavby nebo objekty. Předmětem územního plánu je vymezení polyfunkčních ploch např. pro území čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, výroby a služeb /VN/, sportu a rekreace /

10 ČERVENEC–ZÁŘÍ – 2007

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
SP/, dopravy apod. Stávající platná verze územního plánu je k nahlédnutí na
stavebním odboru ÚMČ.
Příprava a schvalování územního plánu patří k tomu nejdůležitějšímu v samostatné i přenesení působnosti města, při jehož tvorbě má důležitou roli veřejnost. Dovolujeme si proto požádat občany, kteří nechtějí jen přihlížet, ale
zúčastnit se aktivně jako významný partner, aby své případné náměty předložili v písemné formě (včetně kontaktu na navrhovatele), kde bude definováno,
které plochy se námět na změnu týká a jaké nové nebo jiné využití je na této
ploše navrhováno.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Stanislav Fresl, starosta

Ve Velké Chuchli dne 5.9.2007

ZAČÍNÁ SE PŘIPRAVOVAT
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY
Město rozhodlo o zahájení příprav na tvorbu nového územního plánu, který
bude po jeho schválení (v horizontu několika let) bernou mincí dalšího rozvoje
města. Pro nás občany obou Chuchlí by to měl být v první řadě podnět k zamyšlení se nad dalším vývojem a rozvojem naší městské části. Vytvoření vize toho,
co bychom chtěli z Chuchlí do budoucna mít, jakým směrem by se naše žité
okolí mělo ubírat, je do velké míry v našich rukách. Je potřeba si uvědomit, že
nebýt pod křídly Prahy, museli bychom stejně jako všechny samostatné obce
v republice o svém rozvoji rozhodovat pouze a jenom sami. Velká Praha umocňuje pocit, že vše se rozhoduje někde ,,nahoře“ bez možnosti něco ,,zdola“
ovlivnit, jak tomu bylo dříve. Není tomu docela tak. Nepřijde-li impuls z naší
obce, s definovanými podmínkami co opravdu naše městská část chce, třeba
právě jakou má vizi, je pravděpodobné, že se závažné nevratné chyby budou
opakovat, ne-li umocňovat. Je důležité také dát Praze najevo to, co mohou
Chuchle městu jako celku nabídnout.
Bohužel Chuchle jasně pojmenovanou, pro většinu občanů přijatelnou vizi
v současnosti nemají. Je třeba nalézt společné znaky z názorů co nejvíce obyvatel. Proto se v brzké době na Vás občany obrátíme s prosbou o pomoc a spolupráci, kdy se například formou ankety pokusíme zjistit co „chucheláky“ opravdu pálí, čeho si považují, která místa jsou pro ně v okolí důležitá, která je zas
iritují atd. Pevně věřím, že máme ke svému okolí vyhraněnější vztah, než například obyvatelé panelových sídlišť, která jim slouží mnohokrát pouze jako noclehárna.
David Vokurka – zastupitel
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ZPROVOZNĚNÍ KOMUNIKACE „MEZICHUCHELSKÉ“
Dne 27. 7. 2007 v dopoledních hodinách
došlo k dlouho očekávanému zprovoznění
komunikace mezi Malou a Velkou Chuchlí.
Řidiči - občané Velké Chuchle se tedy
konečně dočkali jednoduššího spojení na
Prahu bez zajíždění až k Lahovickému
mostu, občané z Malé Chuchle pak jistě
rádi využijí přímého spojení do Velké
Chuchle za účelem návštěvy svého lékaře,
vyřízení záležitostí na chuchelské poště,
ÚMČ či v místní knihovně anebo pořízení
nákupu v chuchelské samoobsluze. Občanům neřidičům s dopravou mezi Malou
a Velkou Chuchlí pomohou linky autobusů č. 172 a 204, které jsou od 1. září nově
provozovány po této komunikaci. Linka autobusu č. 204 již funguje bez omezení
včetně víkendu a je provozována obousměrně po Radotínské ulici.
Stanislav Fresl, starosta
Foto: Jan Zágler

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ZMĚNY OD 1.9.2007
Vážení občané,
v souvislosti s otevřením propojení mezi Malou a Velkou Chuchlí zpracoval ROPID
nové jízdní řády s platností od 1. 9. 2007. (Před zpracováním jízdních řádů si ROPID
prováděl l měsíc průzkum, aby zjistil, jaká je vytíženost autobusů a z něj vycházel.)
ÚMČ na úředních i informačních deskách a na webu informoval o tom, že po zkušebním provozu bude s ROPIDEM vedeno jednání o případných změnách. Ještě
před provedením změn (v srpnu) jsem inicioval, aby trasa busu 172 z Prahy vedla
po Strakonické, aby se usnadnil přístup občanům ze spodní části Chuchle i přijíždějícím ze Zbraslavi do horní části a dále jsem požadoval návaznost busů na
vlakovou dopravu. Provedení těchto úprav již ROPID předběžně schválil a k úpravám dojde v návaznosti na nový jízdní řád. Na dalším jednání s ředitelem ROPIDu
jsem na základě našich podnětů i připomínek občanů požádal o zvážení možnosti
zřízení zastávky na znamení U závodiště v ul. Radotínská pro bus 204 při cestě
směrem do Prahy a dále o posouzení, zda by bus 204 při cestě do Radotína mohl
z ul. Mezichuchelské zajíždět na nám. Omladiny a zpět Radotínskou do Radotína,
aby se dosáhlo přímého spojení s Radotínem, což by výrazně usnadnilo život starším lidem a zajistilo bezpečnější dopravu pro děti dojíždějící do ZŠ a na různé
mimoškolní aktivity do Radotína.
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Většina chucheláků si pochvaluje výrazné zrychlení autobusového spojení s Prahou, ale vím, že některým se doprava zkomplikovala – bohužel vždy se nemůže
vyhovět všem.
Děkujeme všem, kteří se na nás obracíte s připomínkami a věříme, že ve spolupráci s ROPIDEM se nám podaří jízdní řád „doladit“.
Stanislav Fresl, starosta

POVODNĚ 2002
Neradi a se smutkem se vracíme ke katastrofálním povodním v roce 2002, které
tak citelně zasáhly i naši městkou část, ale na tuto tragickou událost v srpnu před
5 lety se nedá zapomenout …
ÚMČ Praha – Velká Chuchle,
foto: amatérské záběry chuchelských občanů

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Sepsání bezprostředních dojmů, postřehů ze zahájení školního roku 2007/2008 před
hlavní, prvorepublikovou budovou chuchelské školy, stává se pro mne důležitým
vyznáním, neboť se tak děje v den sedmdesátého výročí úmrtí T.G.Masaryka, našeho
prvního prezidenta, muže, jenž po vzplanutí citů k jisté Charlottě Garrigue při studijním
pobytu v Lipsku naplnil poté svou touhu prožít nemalou část života v blízkosti této
půvabné ženy jako její choť. Ve známých „Hovorech“ z Lán jednou Masaryk ozřejmil
posluchačům, co pro něj Charlotta Garrigue znamenala. „Byla naprosto nekompromisní a nikdy nelhala, její pravdivost a nekompromisnost měly velký vliv na mne.
Toužila celý život po přesném poznání, milovala matematiku, ale tím v ní netrpěl cit.
Byla hluboce zbožná, přesná a pevná v politice a otázkách sociálních.“
Když jsem třetího září 2007 naslouchal uvítací řeči paní ředitelky Jančíkové
a pana starosty Fresla v prostranství před hlavním vchodem do školy, přítom-
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ným dětem, školákům, dospělým se nad hlavami skvěl nápis „Škola Charlotty
Masarykové“, nápis, který jakoby vybízí k touze po poznání, po vzdělání a uvědomil jsem si, že pouhý název školy může býti velkou inspirací pro dítka školou povinná. My, učitelé, můžeme ono možné vnuknutí dále v dětech rozvíjet
ve svobodném duchu, v tvořivé náladě, v níž i paní Charlotta rozvíjela své
hudební nadání, svou lásku k literatuře či matematice. Nechť se proměňuje
její hledání pravdy pro dívky a chlapce zdejší chuchelské školy v jejich privátní tvůrčí jiskru projevující se dennodenně ve školních lavicích! Mnoho dobrého a vzletného přeji všem dětem Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli.
Marek Burian

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
V CHUCHELSKÉM ZPRAVODAJI
Kodex Redakční rady Chuchelského zpravodaje
1. Hlavní cíl
Redakční rada dbá na to, aby hlavní náplní Zpravodaje MČ Prahy – Velké Chuchle
bylo zveřejňování informací o všech důležitých událostech probíhajících na území
tohoto správního obvodu. Týká se to zejména informací nezbytných pro dobrou
a efektivní orientaci občanů v oblastech: stavební, občansko-správní, sociální, ekonomické, kulturní a sportovní. Ve Zpravodaji budou zveřejňovány též informace
z jiných městských částí, resp. informace z Hl.m. Prahy, pokud s naší lokalitou úzce
souvisejí.
Redakční rada bude průběžně zjišťovat a zveřejňovat fakta o připravovaných
budoucích záměrech samosprávy a současně uvádět ve známost postupy, kterými se občané budou moci k těmto zamýšleným krokům vyjádřit a ovlivňovat je.
2. Vyváženost
Redakční rada bude pracovat v rámci premisy vyváženého zpravodajství. Prostor
k vyjádření svých názorů a postojů bude poskytován vedení radnice, zastupitelům,
předsedům výboru, zaměstnancům ÚMČ, jakož i občanům. Tato sdělení budou
bez redakčních úprav.
3. Odmítnutí zveřejnění
Redakční rada odmítne zveřejnění příspěvku či sdělení:
a) který překročí hranice věcné kritiky,
b) v případě osobního napadání jiné osoby,
c) který svým obsahem či formou naplňuje podstatu rasové a náboženské nesnášenlivosti,
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d) pokud se bude autor opakovat ve svých příspěvcích nebo jeho argumenty
nebudou mít věcný charakter (v případě a)-d) bude autor informován),
e) jejichž autory nebude možné kontaktovat (zveřejnění totožnosti autora sdělení
– však v rámci zachování důvěrnosti podléhá vždy informovanému souhlasu
autora).
4. Odpovědnost za sdělení
Redakční rada ponechává odpovědnost za pravdivost předkládaných alternativních sdělení na jejich autorech se všemi důsledky z toho plynoucími. Redakce
jejich zveřejněním podporuje názorové střety a argumentaci, které mohou výrazně
přispět k tříbení postojů a postupů v důležitých otázkách, týkající se života v obci.
Výjimkou je zveřejnění informací, v jejichž důsledku by došlo k narušení práv ve
smyslu znění zákonů autorského, tiskového, trestního a občanského zákoníku.
Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout příp. zkrátit příspěvek (po dohodě
s autorem), pokud rozsah přesahuje kapacitu vydání.
Redakční rada si může rozhodnout o odsunutí zveřejnění konkrétního příspěvku
do některého z dalších vydání (nutnost zveřejnit aktuálnější informace) – autor
bude informován.
5. Inzerce
Komerční sdělení (případně skrytá reklama) lze zveřejnit pouze v rubrice „inzerce“.
Tímto kodexem jsou povinni se řídit všichni členové redakční rady.
Za Redakční radu šéfredaktor Mgr. Tomáš Hromádka

Ve Velké Chuchli dne 12.9.2007

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU
– ZAPOJTE SE I VY
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty - slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude
posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů
má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hnojení
zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde
kupovat a odnikud jí vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup
fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud
dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou.
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Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že
nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.
Petr Štěpánek
radní HMP pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada
cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit
papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném
odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více.
Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad.
Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí
kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické
hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!
V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:
■ domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např.
exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
■ komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na
dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
■ kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání
bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
■ sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány
s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit
i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
■ tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán
do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je
pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení
prostředí při svozu.
Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších
plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete informace na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro
občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).
Anna Vojtěchová
Oddělení komunální hygieny
Odbor ochrany prostředí MHMP
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Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku o bioodpadu, který je
vložen v tomto Zpravodaji nebo je k vyzvednutí na ÚMČ Praha – Velká
Chuchle. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která
jsou uvedena na druhé straně dotazníku.
V elektronické podobě pak dotazník naleznete na webových stránkách
MČ Praha – Velká Chuchle: www.chuchle.cz
nebo na magistrátních stránkách:
http://envis.praha-mesto.cz/default.aspx?1=1&path=bio,
který lze po vyplnění odeslat on-line přes internet .
Dotazník vyplní vlastník objektu (§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č.
5/2007 Sb. HMP, o odpadech). V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku
a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového
objektu.
Termín odevzdání dotazníků je do 31.10.2007.
Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity
jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle

OTEVŘENÍ SAMOOBSLUHY VE VELKÉ CHUCHLI
Dne 15.8.2007 v 7.00 hodin ráno
byla po rekonstrukci otevřena chuchelská samoobsluha. Vše vonělo
novotou, zboží bylo čerstvé a personál milý a usměvavý. První den při
nákupu obdrželi zákazníci malou
pozornost – zrnkovou kávu a lízátko,
ve vchodu pak mladíci čepovali pro
zákazníky zdarma pivo.
Přejme si, aby do této prodejny
chodili rádi nakupovat nejen chuchelští občané.
Redakce, foto Jan Zágler
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Upřímně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhli
nebo dosáhnou významného životního
jubilea.
červenec
Terezie Absolonová, Václav Erben,
MUDr. Vítězslav Křen, Ema Miřacká,
Marie Poupětová, Otilie Špaňhelová,
Anton Truska, Jaroslava Dífková,
Akad. arch. Vladimír Frajer,
srpen
Josef Beneš, Miroslav Dífko,
Doleželová Marie, Ing. Lubomír Klíčník,
září
Václav Čumrda, Ing. Zděnek Forst,
Věra Hrdličková, Božena Kadlecová, Ludmila Landovská, Ing. František Lapáček,
Julie Stejskalová.
Do dalších let přejeme všem jubilantům pevné zdraví, hodně elánu a životní pohody.

Dne 20.9.2007 slečna Pavla Hradecká, zaměstnankyně ÚMČ Praha – Velká Chuchle
a členka Redakční rady Chuchelského zpravodaje, vstoupila do stavu manželského.
Za celou redakční radu i zaměstnance ÚMČ si dovolujeme touto cestou popřát novomanželům Pajerovým hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
Redakce

BIGMAN 2007
V pátek 7. 9. a v sobotu 8. 9. 2007 proběhl v Malé a Velké Chuchli dvoudenní závod
Czech BIGMAN 2007 složený z disciplín terénního a dlouhého triatlonu. Závod
proběhl pod záštitou:
MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
RNDr. Miroslav Škaloud
senátor Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Milan Jančík
starosta MČ Praha 5
Stanislav Fresl
starosta MČ Praha - Velká Chuchle
Lucie Váchová
Miss ČR 2003
Ing. Petr Vabroušek
nejúspěšnější český IRONMAN
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Jako doprovodný program k závodu
jednotlivců byl na sobotu 8.9.07 vyhlášen závod štafet v dlouhém triatlonu.
Jedna ze štafet byla i ta naše za MČ
Praha – Velká Chuchle.
Štafeta ve složení Dana Szabóová,
Miriam Stewartová, Tomáš Pavlík, Jan
Schönbauer a Edward Stewart skončila
na 3. místě, když všichni „naši borci“
podali fantastický výkon.
V 7 hod ráno nejdříve Dana, Honza
a Tomáš uplavali každý 1 250 m ve Vltavě /měla 13,5°C/, potom Tomáš s Honzou ujeli každý 90 km na kole a nakonec Miriam a Eddie ve skvělém závěru
uběhli 42,5km . Všechno zvládli hluboko pod časovým limitem a časem
11:11,59 překvapili především sami
sebe. Jejich výkon byl obdivuhodný
a nadšení, které projevili „nakazilo“
i jejich fanoušky.
Děkujeme za krásné sportovní zážitky
a příští rok snad určitě nashledanou !!!
Text M. Schönbauerová a fanoušci
Foto: Miriam a Moira Stewartová
a Jan Zágler
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PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
2007/2008 - TJ SOKOL CHUCHLE
Rodiče s dětmi

pondělí

17,00 – 18,00

O. Kuzníková

Mladší žákyně - gymnastika

čtvrtek

13,00 – 14,30

I. Kněžínková

Mladší žákyně a žáci –

čtvrtek

16,30 – 17,30

míčové hry – přípravka

Volejbal pro začínající –

míčové hry

M. Schönbauerová

17,30 – 18,30

M. Košumberská

všestrannost

žactvo, dorost, dospělí

čtvrtek

18,30 – 20,00

D. Szabóová

Nejmladší žactvo

čtvrtek

15,30 – 16,30

Schönbauerová

úterý

18,00 – 19,30

D. Kultová

Míčové hry - žactvo

D. Szabóová
Zdravotní cvičení

pondělí

18,30 – 20,00

J. Jelínková

Odbíjená – ml. ženy

pondělí

20,00 - 22,00

M. Košumberská

středa

20,00 – 22,00

D. Stříhavková

Kondiční cvičení

středa

19,00 – 20,00

J. Hanlová

Sálová kopaná – muži

pátek

19,00 – 22,00

J. Kult ml.

Zdravotní jóga

pátek

10,00 – 11,30

J. Jelínková

Jóga

úterý

19,30 – 21,30

J. Klenerová

pondělí

15,00 – 16,45

V. Vrzbová

SAE

úterý

15,00 – 17,45

V. Vrzbová

SAE

středa

15,00 – 18,45

V. Vrzbová

SAE

pátek

15,00 – 18,30

V. Vrzbová

neděle

16,00 – 19,00

V. Vrzbová

– st. ženy

Sportovní aerobik

Aerobic pro veřejnost čtvrtek a neděle 20,00 – 21,00 V. Vrzbová
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TJ SOKOL CHUCHLE INFORMUJE
PODZIM 2007
6. října, sobota
20. října, sobota, 14 hod
7. listopadu, středa, 17 hod
15. listopadu, čtvrtek
15,30 – 17,00 hod
1. prosince, sobota
3. prosince, pondělí, 17 hod
15. prosince,sobota, 14 hod
V týdnu před vánočními svátky

Výlet – ZOO Praha
Drakiáda
Lampionová vycházka
Čarodějnická olympiáda

Na Houpačkách
sokolovna

Pohádkové spaní v tělocvičně + vánoční dílny
Veřejná cvičební hodina s Mikulášem a čertem
Volejbalový turnaj, ženy
Zdobení vánočního stromu pro zvířata

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na vývěsce sokola, případně se
ptejte cvičitelů.
!!!TĚŠÍME SE NA VÁS!!!TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

PĚŠÍ TURISTIKA – ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO
Vážení přátelé pohybu,
naše městská část se nachází v blízkosti nejkrásnějších míst v okolí Prahy: Českého krasu, Hřebenů, údolí říček Berounky, Vltavy a Sázavy. Terén je zalesněný,
pahorkatý a příroda je překrásná, pokud si odmyslíme odpadky, které odhazují
nepořádní turisté. Mezi ně se ale v žádném případě nechceme zařadit. Byla by
škoda nevyužít volných dnů k poznání naší krajiny, její historie a přírodní krásy.
Navíc pěší turistika utuží zdraví každého, bez rozdílu věku.
Účelem tohoto příspěvku je rámcová informace o možnostech rodinných i přátelských výletů do těchto oblastí. Podrobnější informace získáte z turistické mapy
„Okolí Prahy“, z regionálního jízdního řádu 2006/2007 (od 8.12.2007 bude platit
nový a lze jej koupit za 22,- Kč - např. na Smíchovském nádraží), z jízdních řádů
příměstských autobusů a v neposlední řadě také z internetu.
V jihozápadní části, v okolí řeky Berounky stojí za poznání pěší trasy:
1. Beroun – Sv. Jan pod Skalou – Karlštejn
2. Beroun – Koněprusy – Tobolka – Srbsko s možností prodloužení do Karlštejna
3. Beroun – Tetín – Korno – Liteň – Běleč – Zadní Třebaň
4. Řevnice – U Šraňku – Černolice – Jíloviště – Zbraslav – Baně
5. Řevnice – Halouny – Liteň – Karlštejn
6. Dobřichovice – Karlík – Mořinka – Karlštejn – Zadní Třebaň
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Lom Velká Amerika

7. Dobřichovice – Vonoklasy – Černošice
8. Černošice – Kazín (minichatičky) – Jíloviště –
Zbraslav – Baně
9. Karlštejn – Malá Amerika – Mexiko – Velká
Amerika – Mořina – Karlštejn.

Každý si vybere podle své kondice, všude najdete možnost se naobědvat, například v Karlštejně,
v Hlásné Třebáni, v Litni nebo v Motorestu v Jílovišti a jistě také na dalších místech na trase. Vlaky
na trati Praha – Beroun odjíždějí z Velké Chuchle
v sobotu a v neděli vždy 39 minut po celé hodině. Jízdenku si zakoupíte ve vlaku.
Zpáteční vlaky jezdí přibližně každou půlhodinu, většinou staví v Chuchli.
V jižní části v okolí řeky Vltavy stojí za prohlídku tyto trasy:
1. Davle – Březová – Oleško – Vrané nad Vltavou – Hradiště Závist (památky na keltské
osídlení) – Zbraslav
2. Měchenice – Trnová – Jíloviště – Všemíry
3. Davle – Líšnice – Řitka – Dobřichovice
4. Dobříš – Stará Huť – Strž – Nový Knín –
Malá Hraštice
5. Bojov – Bojanovice – Bratřínov – Mníšek
pod Brdy
6. Bojov – Bojanovice – Malá Lečice – Nový
Most ve Štěchovicích
Knín – Malá Hraštice
7. Smíchovské nádraží – Štěchovice – Třebenice – Nová Rabyně (busem č. 390
tam v neděli 9.05 hod a zpět ve 13.05 , 15.05 nebo 7.05 hod.)
Za prohlídku stojí také zámek v Dobříši a muzeum Karla Čapka ve Strži. Vlaky
odjíždějí z vlakového nádraží Zbraslav (za řekou) v 8.32, 9.34 eventuálně v 10.54
hodin a zpět od Dobříše ve 14.57, 16.14 nebo 17.21 hodin. Také na těchto trasách
se dobře neobědváte například v Dobříši, v Novém Kníně i jinde. Známá je například cukrárna v Malé Hraštici.
Do kouzelné oblasti Posázaví se dostanete také z vlakového nádraží Zbraslav k doporučení jsou trasy:
1. Luka pod Medníkem - Jílové – Petrov – Pikovice (oběd) – Petrov
2. Posázavská stezka s nádhernými výhledy na řeku vede z Petrova do Kamenného Přívozu –možnost prodloužení její další části přes Horní a Dolní Požáry až do
Týnce nad Sázavou.
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3. Borek – Jílové – Libeř – údolí Záhořanského
potoka až do Davle
4. Poříčí nad Sázavou - Měsíční údolí – Konopiště – Týnec nad Sázavou.

Pikovice

Možností pochodů je daleko víc, cesty jsou
převážně velmi dobře značené a každý si může
přizpůsobit trasu podle svých sil a chuti. V Posázaví se dobře naobědváte v Pikovicích, v Kamenném Přívoze, v Týnci nad Sázavou a samozřejmě i na Konopišti. Vlaky ze Zbraslavi do
Posázaví odjíždějí o sobotách a nedělích v 9.11 nebo 9.59 hodin. Zpátky od Čerčan vyjíždějí vlaky na Zbraslav ve 14.06, v 15.12, v 16.37 v 18.07 a v 18.37 hodin.
Všechny uvedené trasy a mnohé další byly několikrát prověřeny příznivci pěší
turistiky, kteří jsou současně členy TJ Sokol Velká Chuchle.
Doporučuji Vám nesedět doma a prohlédnout si krásná místa v našem okolí.
Chce to jenom dobré boty, trochu peněz a hlavně chuť chodit. Vaše děti i vnoučata
Vás mohou doprovázet a přitom objevovat stále něco nového. Největším přínosem
vyjma utužení fyzické kondice bude také to, že se Vaše putování odrazí v jejich
vztahu k přírodě i ke kulturnímu dědictví naší země.
Ráda pro Vás sestavila Danuše Růžičková

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Chtěla bych velice pochválit změnu jízdní trasy autobusu č.204, za sebe i za většinu
chuchelských občanů. Ti si libují, protože autobusové spojení do Radotína a zpět
přes naší obec je velmi výhodné. Též i autobus č. 172, který zkrátí cestu do stanice
Smíchov na 5-8 minut a nemusí se objíždět až skoro přes Radotín. My chuchelští
občané bychom chtěli poděkovat všem, kdo má na této dobré věci zásluhu a hlavně
našemu starostovi panu Freslovi. Tato krásná změna je ku prospěchu a spokojenosti všech občanů Velké Chuchle a stojí to za velkou pochvalu.
Vlasta Marková, Chuchle

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní a pane řidiči autobusu č.172,
chtěl bych Vám moc poděkovat za to, že jste 12.9.2007 našli můj mobilní telefon
a že jste zařídili, aby se vrátil ke mně zpátky v pořádku. Hodně jste mi pomohli.
Jan Schönbauer ml.

ČERVENEC–ZÁŘÍ – 2007

23

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
■

Základní škola Charlotty Masarykové přijme uklízečku. Další informace
podá ředitelka školy na tel. 257 941 039.

■

Ověřené výstupy z katastru nemovitostí lze získat
na Úřadu městské části Praha 16
Úřad městské části Praha 16 poskytuje od 6. 2. 2007 ověřené výstupy z katastru
nemovitostí. S účinností od 1. 7. 2007 lze tyto výstupy získat na úseku matrik
odboru občansko správního v přízemí budovy v ulici Václava Balého 23/3, Praha
5 - Radotín.
Výpis se poskytuje na počkání. Správní poplatek za každou, byť i započatou
stránku výpisu, činí 50,- Kč.

■

Úprava četnosti svozu separovaného odpadu
Magistrát hl. m. Prahy požádal na základě našeho podnětu Pražské služby
o úpravu četnosti svozu separovaného odpadu na území MČ Praha – Velká
Chuchle a osazení nových nádob na nápojové kartony. Byla zvýšena četnost
svozu u papíru a byly osazeny 3 nové nádoby na nápojové kartony (u pošty, na
nám. Omladiny, Nad Libří).
Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadu.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

■

Bankomat České spořitelny
MČ Praha – Velká Chuchle požádala o umístění bankomatu ČS, a.s. v lokalitě
Velká Chuchle. Stanovisko ČS, a.s. je prozatím negativní, zejména s ohledem na
počet obyvatel, který je vzhledem k potřebné výkonnosti bankomatu velmi nízký.
Dle sdělení Č S, a.s. posoudí náš požadavek znovu podle přírůstku obyvatel
v souvislosti s výstavbou.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

■

Informace o digitálním vysílání a kabelové televizi ve Velké Chuchli
Přinášíme Vám krátkou informaci na základě mnoha dotazů od občanů ve Velké
Chuchli. Přenos signálu v televizním kabelovém rozvodu (TKR) je v analogové formě. Používání tzv. set-top-boxů má význam pouze pro individuální příjem digitálního vysílání DVB-T z pozemních vysílačů. Přechodem pozemního analogového
vysílání na digitální se pro Vás, uživatele TKR v příjmu na TV přijímačích nic
nezmění. (Termín přechodu v Praze stále není pevně určen 2009-2014)
Již v dnešní době přijímáme digitální programy ze satelitu i z pozemního vysílání
a vše přenášíme pomocí kabelů v analogové podobě. Tato situace se v dohledné době nezmění.
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Pro přenos digitálních programů po kabelu je určen standard DVB-C, který ale
vyžaduje zatím dosti nákladnou konverzi na hlavní stanici TKR a následnou distribuci speciálních set-top-boxů, které nejsou běžně v prodeji.
O vývoji situace vás budeme včas informovat.
Pracovníci TV NET s.r.o – tel. 274860600

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
Termín
Místo přistavení
Hodina přistavení
8.11.2007- čt.
nám. Chuchelských bojovníků
16.10 - 16.30
(u samoobsluhy)
nám. Omladiny
16.40 – 17.00

■

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Velká Chuchle
Malá Chuchle
Termín
Místo přistavení
Termín
Místo přistavení
9. 10. 2007
nám. Omladiny
9. 10. 2007 Zbraslavská 30/13
U Podjezdu
6. 11. 2007
Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
27. 11. 2007 Nad Libří
27. 11. 2007 Zbraslavská
(u třídění odpadu)
proti domu č.p. 39/37
4. 12. 2007 Nám. Omladiny
4. 12. 2007 Zbraslavská 30/13
U Podjezdu

■

■

Útulky pro psy a kočky v Praze
Pro potřeby občanů zveřejňujeme kontakty na útulky pro opuštěné psy a kočky
Útulek pro psy – Praha 8 – Troja, V Zámcích 56
tel. 233 554 242, 283 011 711
Zde lze objednat i odchytovou službu a likvidaci uhynulých jedinců.
Útulek pro kočky – Praha 10, Dolnoměcholupská 58/27
tel. 272 701 819, 272 705 656
Na těchto adresách si mohou zájemci vybrat dobrého čtyřnohého kamaráda
nebo najít svého ztraceného.
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INZERCE

ELEKTŘINA OD ZÁŘÍ
– JEDEN ODEČET, STABILNÍ ZÁLOHY
Změnu ve fakturaci chystají od září pražští energetici. Napříště budou odečítači
navštěvovat domácnosti jen jednou ročně, stejně tak přijde vyúčtování jednou za
12 měsíců. Lidé se však nemusejí obávat, že by doplatek elektřiny byl pak pro ně
velkým soustem - výši záloh si každý odběratel může s Pražskou energetikou
domluvit podle svých potřeb. Na nový systém jsme se zeptali tiskového mluvčího
Pražské energetiky, a.s. (PRE) Petra Holubce.
Jaké výhody změna vyúčtování přináší?
Roční cyklus fakturace funguje i u ostatních dodavatelů energií, a to nejen v České republice. Daří se nám získávat zákazníky mimo zásobovací území PREdi, a tak vznikal nesoulad mezi fakturačním obdobím distributora a PRE. Také z průzkumů, provedených
u našich zákazníků vyplývá, že upřednostňují roční interval.
Naší dlouhodobou snahou je snižování nákladů, které se promítají do konečné ceny za
elektřinu. Nový systém především zjednoduší administrativu: místo tří vyúčtování ročně
dostanou odběratelé pouze jediné. To také v důsledku přispívá k ochraně životního prostředí. Konstantní výše záloh po celý rok pomáhá větší přehlednosti rodinných finančních
rozpočtů. Navíc se jejich počet zvýší z devíti na jedenáct, což umožní pokles částky. Tím
se sníží nárazové zátěže peněženek odběratelů
Pokud bude odběratel chtít vámi stanovenou výši záloh pozměnit dle
svých potřeb, jaké má možnosti?
Změnu záloh nedoporučujeme, protože dokážeme z hlediska roční spotřeby stanovit
jedenáct záloh vcelku přesně, takže vyúčtování za rok se může pohybovat v částkách
plus mínus desetikorun. Snad jen u rekreačních objektů z důvodu sezónnosti lze o změně uvažovat. Těm, kteří platí zálohy měsíčně poštovní poukázkou, doporučujeme změnu
platebního způsobu, protože nyní by měli složenek jedenáct. Největší časovou i finanční
úsporou je přímé inkaso z bankovního účtu. Zákazník pak nemusí měsíčně chodit na
poštu či do banky s příkazem. Přitom však neztrácí kontrolu nad svými výdaji. Dopředu
zákazníky seznamujeme s tím, jakou částku budeme z účtu inkasovat. Mají tak dostatek
času uplatnit případné připomínky. Pokud odběratel používá k placení záloh již nyní přímé inkaso či SIPO nemusí s novým systémem nic zařizovat, o správný a včasný předpis
záloh se postará PRE.
Může si odběratel své platby kontrolovat i přes internet?
Jistě, na stránkách PRE si zaktivuje chráněný přístup ke svým datům ve složce Můj
zákaznický účet.
Více informací lze získat na webových stránkách www.pre.cz, na Zákaznické lince
Pražské energetiky 267 055 555 nebo v Zákaznickém centru společnosti.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2007
5. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

19. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

VELKEJ BIJÁK

SIMPSONOVI VE FILMU

Filmová parodie, která si tentokrát bere na mušku ten největší žánr
ze všech: velkorozpočtové epické podívané(X-men, Piráti z Karibiku, Harry Potter).
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné

Žlutá placatá rodinka ze Springfieldu konečně opustila televizní
obrazovku a zamířila na filmové plátno.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
20. sobota

6. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

KINO NEHRAJE

DANNYHO PARŤÁCI 3
Danny a spol. se rozhodnou zničit na duchu i peněžence vydřiducha, který dohnal jejich kamaráda na ARO. V hlavních rolích George CLOONEY, Brad PITT, Matt DAMON, Al PACINO, Andy GARCIA,
Ellen BARKINOVÁ.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
7. neděle - 16 a 19 hodin
TIT
(FR/POL)
INLAND EMPIRE
Příběh o záhadě vnitřních světů, rozvíjející se kolem ženy zamilované a v nesnázích. V hlavních rolích nového dramatu Davida Lynche Laura DERNOVÁ, Jeremy IRONS, Harry STANTON,
Scott COFFEY.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
12. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(GB/USA)

21. neděle – 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné série s Brucem WILLISEM, jako nekompromisním protivníkem teroristů, slibuje klasickou akční podívanou s hrdinou ze staré školy.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
26. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

DIVOKÉ VLNY
Příběh o mladíkovi, který se chce stát surfařskou legendou by
nebyl nijak zajímavý, kdyby nebyl animovaný a neodehrával se
v tučňáckém světě.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
27. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

RATATOUILLE

HEZKÉ SNY

Hlavní hrdina krysák Remy sní o tom, že se stane vyhlášeným
kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci a společně
s vynašečem odpadků se vydají za svým cílem.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

Gary potká ženu svých snů-ve snu. V bdělém stavu má manželku,
a proto spí, jak jen může. Co se ale stane, když zjistí, že jeho láska skutečně žije. V hlavních rolích romantické komedie Gwyneth
PALTROWOVÁ, Martin FREEMAN, Penélope CRUZOVÁ, Danny
DeVITO.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

13. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(HONG KONG/ČÍNA)

KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Dobrodružná dramatická romance o majestátu, o tom, jak udržet
roli, tvář či masku , o rozpadu rodiny, jenž má být původní zárukou
všech hodnot, na nichž stojí čínská říše desátého století. V hlavních
rolích Chow YUN-FAT a Gong LIOVÁ.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
14. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

HOSTEL II
Tři mladé Američanky se pod vedením okouzlující známé
z Evropy vydávají na výkendový výlet do lázní za odpočinkem.
V hlavních rolích hororu Lauren GERMANOVÁ, Bijou PHILIPSOVÁ, Heather MATARAZZOVÁ, Vera JORDANOVÁ, Milan
KŇAŽKO.
Vstupné 65,- Kč
Do 18 let nepřístupno
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

28. neděle – 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

INTERVIEW
Příběh bývalého válečného reportéra, který dostane za úkol udělat
rozhovor s hvězdou béčkových filmů, se odehrává mezi lahvemi
alkoholu a dávkami kokainu, dává nahlédnout do světa lží a pokrytectví obklopujících profesi obou postav, V hlavních rolích Steve
BUSCEMI a Sienna MILLEROVÁ.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
14. Z DEVATERA POHÁDEK
21. KRTEK VE SNU
28. RÉZI, BROK A OSTATNÍ
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

Vstupné 35 Kč
tel. 257 910 322

Firma FEMAT-užitková litina, s.r.o.
v Malé Chuchli hledá
administrativní pracovnici
uklízečku (1 x týdně 5 hod.)
Kontakt:
Tel.: 224 923 857, e-mail: litina@femat.cz

Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze – Velké Chuchli
přijme do pracovního poměru:
ÚČETNÍ, požadavek: střední vzdělání, práce na PC, praxe v oboru,
možno i na částečný úvazek, nástup v prosinci 2007
VEDOUCÍ (-HO) TECHNICKO-EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ, požadavek:
VŠ ekonomického směru (event. SŠ), znalost problematiky ve školství vítána,
práce na PC, organizační schopnosti, nástup dle dohody
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, požadavek:
střední vzdělání, práce na PC, praxe v oboru, nástup dle dohody.
Kontakt: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325, Praha 5, 159 00
e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz, reditel@sou-chuchle.cz
nebo tel.: 257941094, 731502870, 731502873.
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