CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Nebývalá sněhová
nadílka v Chuchli.

1/2010

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti 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.
Zápis č. 10/2009
z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká
Chuchle, konaného dne 21.12.2009
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

7
2
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, Zdeněk Vlasák
Na začátku zasedání starosta navrhl doplnění programu o 2 body, které by se projednávaly na řádném zasedání ZMČ 28.12.2009 a navrhl, aby se vzhledem k dovoleným některých členů jednání ZMČ konalo až v lednu 2010 a to 18.1.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Návrh na program zasedání:
Rozpočtové úpravy za 12/2009.
Odměny členům výborů ZMČ a přestupkové komise.
Odpisový plán ZŠ.
Odpisový plán MŠ.
Rozpočet 2010.
Počet zaměstnanců ÚMČ na r. 2010.
Majetkové záležitosti.
Hlasování: jednomyslně schváleno
1) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 12/2009:
V příjmové části rozpočtu:
+500 000,- zapojení inv.dotace na zastavovací studii – FEMAT
Pol 4221
+1 500 000,- zapojení inv.dotace na příjezd.komun.Nad Závodištěm Pol 4221
Celkem: 2 000 000,- Kč
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Ve výdajové části rozpočtu:
+500 000,- zapojení inv.dotace na zastavovací studii – FEMAT
+1 500 000,- zapojení inv.dotace na příjezd. komun. Nad Závodištěm
- 150 500,- snížení rezervy
+ 85 000,- zvýšení prostř.na opravy a udržování – silnice (značky)
+ 5 000,- zvýšení prostř.na nákup obleků, atd. - JSDH
+ 40 000,- zvýšení prostř.na kanalizaci Starochuchelská
+ 20 500,- zvýšení prostř.na akci zateplení byt. domu Radotínská
- 5 000,- sníž.prostř.na opravy rozhlasu
+ 5 000,- navýš.prostř.na nákup ost.sl.-zpravodaj
Celkem: 2 000 000,- Kč

OdPa 3613
OdPa 2212
OdPa 6171
OdPa 2212
OdPa 5512
OdPa 2321
OdPa 3612
OdPa 3341
OdPa 3349

Pol 6119
Pol 6121
Pol 5901
Pol 5171
Pol 5134
Pol 6121
Pol 6121
Pol 5171
Pol 5169

/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 10/2009/
Hlasování: jednomyslně schváleno
2) Tajemnice na základě doporučení finančního výboru požádala předsedy jednotlivých výborů, aby na předloženém seznamu schválili rozdělení odměn členům
výborů za r. 2009. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 10/2009/
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Starosta předložil k vyjádření odpisový plán ZŠ na rok 2010. ZMČ schválilo odpisový plán dle návrhu ředitelky ZŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Rovněž předložil odpisový plán MŠ na rok 2010. ZMČ schválilo odpisový plán
dle návrhu ředitelky MŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5) Starosta, na základě doporučení finančního výboru, seznámil s návrhem rozpočtu na
r. 2010 (po dobu 15 dnů byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle) a plánem vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 11 267 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti ve výši 1 400 tis. Kč) a výdajů ve výši 11 267 tis. Kč.
ZMČ předložený návrh rozpočtu schválilo. /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 10/2009/
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Starosta předal slovo tajemnici, která požádala o schválení počtu zaměstnanců
ÚMČ na rok 2010 a to: 5 úředníků na plný úvazek, 3 úředníci na částečný úvazek,
3-4 zaměstnanci pracovní četa, ostatní dohody o provedení práce nebo pracovní
činnosti. (uklízečka, archiv, dat. schránky, obsluha kotelny Radotínská, kronikářské
práce, vymáhání pohledávek). ZMČ po projednání počet zaměstnanců schválilo
a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracích
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konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy
za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Starosta požádal o vyjádření k žádosti p. R. B. ohledně pronájmu pozemku parc. č.
1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 (V Dolích – po p. Horkém). Výbor doporučil pronájem schválit a ZMČ schválilo vyvěšení záměru na pronájem pozemku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8) Starosta ještě informoval o problémech se zabezpečením elektřiny pro nájemce pozemku 923/61 v k.ú. Velká Chuchle. Jedná se o zátopové území a zatím se nepodařilo (přes
intenzivní jednání s PRE) zajistit zavedení elektřiny pro nájemce p. L. B., Bendol s.r.o. a LIP
Praha s.r.o. Na základě žádosti všech nájemců a po projednání schválilo ZMČ částečnou
revokaci usnesení 3/2009 b. 3/15 ze dne 31.3.2009 a schválilo pro pana B. a Bendol s.
r.o. (kteří využívají pozemek částečně) snížení nájmu pro r. 2009 na 100 Kč/m2.
Rovněž schválilo revokaci usnesení 3/2009 b. 3/17 ze dne 31.3.2009 v plném
rozsahu a schválilo uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se spol. LIP
PRAHA, s.r.o. na část poz. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, neboť z výše uvedených
důvodů společnost nemohla pozemek využívat a ani neužívala.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9) Zároveň starosta požádal o částečnou revokaci usnesení 6/2009 b. 6/13 ze
dne 29.6.2009, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou
Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 1159/1 a 1160
v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku a částečnou revokaci usnesení 7/2009 b. 7/9 ze dne 21.9.2009 se stejnou společností , kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 996,
1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
V obou případech byla z časových důvodů uzavřena smlouva za cenu 10 tis. Kč.
ZMČ s touto revokací souhlasí a schválilo uzavření obou smluv za tuto cenu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Na závěr jednání starosta poděkoval přítomným zastupitelům za celoroční práci,
popřál příjemné a klidné prožití vánoc a hodně zdraví v r. 2010, zároveň všem předal
barevný nástěnný kalendář Malá a Velká Chuchle 2010. Členy ZMČ i rodinné příslušníky a přátele pozval na vánoční koncert „Pražské mobilní zvonohry“, který MČ
zabezpečila na 25. prosince 2009 v 10.00 a bude se konat v areálu na Kazínské 8.
Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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VÁNOCE S PRAŽSKOU MOBILNÍ ZVONOHROU
Náhlé předvánoční oteplení nám „nadělilo“ Vánoční svátky na blátě. Sníh rychle
zmizel a ochudil nás o vzhledovou atmosféru svátečních dnů. Poezii vánočních
svátků ale skvěle doplnily zvuky padesáti sedmi zvonů Pražské mobilní zvonohry
zbraslavského zvonaře pana Manouška. K manuálu této české rarity zasedl pan
Radek Rejšek, který po úvodních přivítacích slovech starosty Velké Chuchle pana
Stanislava Fresla předvedl pěknému počtu posluchačů své umění. Mezinárodní
punc této vydařené akci dodala návštěva belgické hráčky na tento unikátní nástroj
paní Chantal Willemsové, která hezkými melodiemi rozezvučela již zmíněných 57
zvonů. Při této akci, která se uskutečnila 25. prosince od deseti hodin v areálu
bývalého Fematu (areál je již ve vlastnictví naší městské části) si přítomní hosté
mohli zakoupit chuchelský nástěnný kalendář na rok 2010, zdarma se občerstvit
svařeným vínem, vaječným koňakem, výborným jablečným závinem a chutnými
koláčky. Myslím, že potlesk od přítomných posluchačů si plným právem zasloužili
nejen pan Rejšek, pani
Willemsová, pan Manoušek, ale také vedení úřadu
naší městské části a všichni, kteří se na přípravě
a uskutečnění této hezké
akce podíleli jak organizačně, tak finančně – Inka
Benešová, Mirka Košumberská, Vendula Šafářová,
Karolína Janoušová, Petr
Kotal, Jiřina Hanlová, Martina Schönbauerová.
Text i foto: Jan Zágler

LEDEN – 2010

5

V TĚLOCVIČNĚ VLÁDLA BÁJEČNÁ NÁLADA
12. prosince 2009 se zaplnila tělocvična DTJ Velká Chuchle dětským smíchem
a radostí. Již podruhé se sešli rodiče a děti z řad členů a příznivců jednoty, aby
společně oslavili svátek sv. Lucie. S Luciemi v podání herců z divadla Minor hráli
hry, zpívali a vůbec se radovali z nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce.
Předvánoční setkání se uskutečnilo díky finanční podpoře NADACE ČEZ. Více než 130 fotografií
najdou zájemci ve fotogalerii na
http://dtj.chuchle.cz.
DTJ Velká Chuchle je historické
občanské sdružení, které v naší
městské části vzniklo v roce
1926 a bylo znovu obnoveno po
několikerých zákazech totalitními režimy v roce 1991. Po rozsáhlé rekonstrukci původního
areálu vyvíjí od roku 2006 tělocvičné a společenské aktivity.
V rámci jednoty cvičí různě
početná družstva sálové kopané,
florbalu, moderního tance, tenisu, tai - či, atletiky, zdravotního
cvičení s míči a nově dokonce
tenisu, volejbalu a bojových umění. V současné době má jednota
více než 120 členů všech věkových kategorií a zájemci o členství jsou stále vítání. Vedle pravidelných cvičení se Výboru
jednoty společně s členy a příznivci DTJ podařilo v loňském
roce uspořádat další akce, které
se již pomalu stávají tradicí a mají velký ohlas: Přespolní běh, Chuchelské posvícení, sportovní turnaj Chuchelské míče a oslavu svátku. sv. Lucie.
Výbor jednoty přeje všem členům a příznivcům DTJ Velká Chuchle úspěšný
nový rok 2010, srdečně zve všechny do sportovního areálu a doufá, že
i v roce 2010 se s vaší spoluprácí podaří i nadále tělocvičnou i společenskou činnost jednoty dále rozvíjet.
Výbor DTJ Velká Chuchle
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OHLÉDNUTÍ ŽÁKOVSKÉHO ŠAMPIÓNA
JANA VERNERA ZA SEZÓNOU 2009
Ve své druhé dostihové sezóně
Jan Verner, žák 3. ročníku Střední školy dostihového sportu
a jezdectví ve Velké Chuchli,
absolvoval 228 startů (za kariéru celkem 328 startů, z toho 110
pro trenéra Jiřího Hurta), 21 jich
bylo vítězných (v kariéře 29
vítězství, tzn., že do titulu žokej
mu zbývá 21 vítězství). Dvakrát
se mu podařilo zvítězit v dostihu
I. kategorie s koněm Terssio stáj Hrubý. Příležitost dostal
v Derby v sedle Maribora - stáj
Martin Tour&MIKO Racing
a v St.Legeru v sedle Pumpkina
- stáj Rabbit Trhový Štěpánov.
,,V Derby jsem měl pocit jako
v běžném dostihu, nebyl na mne
vyvíjen žádný tlak, mohl jsem
jen překvapit. Věděl jsem jakéJan Verner s koněm Dabl.
ho koně mám pod sebou a věřil
jsem, že vyhraju. Ale Maribor si v cílové rovině usmyslel, že nepoběží… byl to kůň,
který mne asi nejvíce zaujal, určitě dobrý, muselo se na něho přijít. To se mi bohužel
úplně nepovedlo. Radek Koplík na něho přišel a dokázal se s ním umístit ve Francii. V St.Legeru s Pumpkinem už to bylo jiné. Měl jsem trochu nervy, abych něco
nepokazil. Musel jsem jet úplně jinak. Byl to těžší dostih. Jsem moc rád, že jsem
dostal důvěru od majitelů a trenérů.
V příštím roce bych rád vyhrál více jedničkových dostihů, pokusím se získat titul
žokeje, ve škole zvládnout závěrečné zkoušky a rád bych konečně vzal maminku,
která si letos v zimě zamarodila, na dovolenou u moře.
Na podzim jsem odjezdil hmotnost 51 kilogramů, tak také na jaře zahájím sezónu. Fyzičku udržuji jízdou na kolečkových bruslích, cvičením na hrazdě a každodenním tréninkem v sedle.
Líbí se mi, že dostihy mají větší popularitu. Určitě také zásluhou ankety Sportovec
roku, ve které získal Josef Váňa st. 3. místo. Je to borec“.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová
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ÚKLID SNĚHU
Letošní přívaly sněhu určitě potěšily milovníky sněhu, ale v metropoli způsobily
značné problémy. Naposledy Praha zažila tolik sněhu před sedmnácti lety. Odklízení sněhu je nově povinností majitele chodníků, tedy hlavního města, které z větší
části přeneslo tyto povinnosti na městské části.
Děkujeme naší pracovní četě za obětavou práci a děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří úřadu nabídli svoji pomoc a samozřejmě i všem občanům, kteří nám
pomohli bojovat proti sněhovým závějím (určitě nelze všechny vyjmenovat).
Děkujeme za pochopení a věříme, že i další mimořádné rozmary počasí se nám
díky společnému úsilí a vaší případné laskavé pomoci podaří zvládnout.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

ÚMČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
A TJ SOKOL CHUCHLE
pořádají pro své malé a velké příznivce
MASOPUSTNÍ PROCHÁZKU
DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
kdy? neděle 7.2.2010 v 10 hodin
kde? sraz na zahradě u sokolovny, potom půjdeme Chuchlí
co?
tombola, zpěv, tanec i něco dobrého přehlídka alegorických dopravních
prostředků – každé jedno „vozidlo“ = 1 lístek do tomboly zdarma
jak?
doporučujeme masky, rozličné hudební nástroje a veselou náladu
Zájemci o návštěvu masopustního veselí – dejte o sobě vědět do poštovní
schránky v sokolovně.
Přijďte, těšíme se na Vás
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V ROCE 2010
Vzhledem k tomu, že velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až od března, doporučujeme občanům prozatím využít služeb Sběrného dvora v Praze
16 – Radotíně, kde mohou odevzdat pneumatiky, směsný stavební odpad,
papír, lepenku, elektro odpad, dřevo, kompostovaný odpad, kovy a objemný
odpad.
Od fyzických osob zde jsou rovněž přijímány nebezpečné odpady (např. rozpouštědla, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, chladící zařízení,
barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory).
Poplatky: Služeb dvora mohou využít všichni občané a drobní živnostníci,
mající trvalý pobyt na území hlavního města Prahy s tím, že uložení odpadu je
pro občany bezplatné, živnostníci musí tuto službu zaplatit. Avšak i pro občany je zpoplatněno odevzdání pneumatik (25,- Kč/1 ks) a rovněž odevzdání
většího množství odpadu (např. více než 1 ks lednice, televizoru a dalších
domácích spotřebičů nebo více než 1 m3 stavebního odpadu nebo křovin za
1 měsíc).
Provozovatelem sběrného dvora jsou Technické služby Praha – Radotín.
Kde ho najdete? V blízkosti radotínské cementárny na křižovatce ulic
K cementárně a V sudech, v Praze 5 – Radotíně.
Provozní doba areálu: v zimním období , tj. od 15.11. do 15.3.
Po - Pá 8.30 - 17.00 hodin
Ostatní měsíce:

Po – Pá 8.30 – 18.00 hodin
So 8.30 – 15.00 hodin
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PRAHA 5 V NOVÉM ROCE UVÍTÁ DALŠÍ STRÁŽNÍKY
Další městské policisty by v novém roce rádo přijalo Obvodní ředitelství Městské
policie v Praze 5. V současnosti v městské části slouží 103 strážníků a podle
zástupce obvodního ředitele Michala Vocetky by byl na bezpečnosti v ulicích
samozřejmě znát každý další člověk. „Bohužel důležitost prevence je nezměřitelná, ale je jasné, že se strážníky v ulicích klesá i kriminalita. Již jen svou přítomností odrazují případné pachatele od jejich úmyslů,“ poznamenal Vocetka. S novými
lidmi se počítá jako s posilou na pěší zóně Anděl nebo autobusovém terminálu Na
Knížecí či na Smíchovském nádraží. „Všechno to jsou místa s obrovskou koncentrací lidí, která přitahují i různé kriminální živly, kapsáře nebo lidi bez domova,“
konstatoval Vocetka.
Doplnil, že s kapsáři bývá problém hlavně během adventu, kdy je lákají vánoční
trhy a přeplněná obchodní centra, kde lidí ztrácejí při nákupu dárků ostražitost.
V pohotovosti byly hlídky v prosinci i kvůli pyrotechnickým výrobkům a nalévání
alkoholu mladistvým.
Bezpečnost a klid Pražanů a návštěvníků metropole je pro Městskou policii hlavního města Prahy prioritou i v roce 2010. „V novém roce chceme dát, samozřejmě
kromě zajišťování pořádku, důraz i na preventivní aktivity směřované na děti, mládež a seniory. Oni jsou ve společnosti ti nejzranitelnější a nám jde o to, aby se
nestávali oběťmi různých podvodníků nebo deviantů,“ upozornil náměstek
pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v hlavním
městě spadá, a dodal: „Naši pozornost si ale zaslouží i náprava mladistvých, kteří
zatím jen, dá se říci, zakopli a my chceme, aby se z toho klopýtnutí nestal pád.“
(teg)

NEZAPOMEŇTE VČAS ZAPLATIT ZA SVÉHO PEJSKA !!!
SPLATNOST DO 31.3.2010
Sazby poplatku dle vyhl. č. 23/2005 § 2:
1 500,- Kč
2 250,- Kč
300,- Kč
600,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
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za psa drženého v činžovním domě
za druhého a dalšího psa drženého v činžovním domě
za psa drženého v rodinném domě
za druhého a dalšího psa drženého v rodinném domě
pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
za druhého a dalšího psa pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu.

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Připomínáme, že ti, kteří byli osvobozeni od poplatku v roce 2008 a 2009 jsou
povinni v letošním roce zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši do 31.3.2010.
Informace podá na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Praha – Velká Chuchle
ing. Eva Šmejkalová, tel. 257 940 326.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme nájemce hrobových i urnových míst na povinnost vyplývající ze
zákona č.256/2001 Sb. oznámit předem písemně jakoukoliv činnost, prováděnou
na zdejším veřejném pohřebišti
např. : uložení či vyjmutí urny
pohřbívání do hrobu
opravy či demontáž hrobového zařízení,
a to na ÚMČ Praha - Velká Chuchle ing.Šmejkalová odbor smluv, daní a poplatků,
tel: 257 940 326

ODBOR EVIDENCE OBYVATEL INFORMUJE
TRVALÝ POBYT
Kde se přihlásíte k trvalému pobytu ve Velké a Malé Chuchli.
 v ohlašovně na ÚMČ Praha-Velká Chuchle – v přízemí budovy
 upozorňujeme, že odhlašovat se na úřadě v místě bývalého trvalého pobytu
není nutné, přihlášením na novu adresu bude současně odhlášení provedeno
ohlašovnou.
Jaké doklady potřebujete při přihlášení k trvalému pobytu?
 platný občanský průkaz
 výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnické právo domu či bytu - ten lze
pořídit na ÚMČ, nebo originál nájemní smlouvy
 majitel domu nebo nájemce bytu (který je uveden na výpisu z KN nebo na nájemní smlouvě) se dostaví osobně a svým podpisem na přihlašovacím lístku potvrdí souhlas s přihlášením osoby do jeho domu, bytu či pronajatého bytu. Pokud je
majitelů více stačí souhlas pouze jednoho z nich
 při přihlašování dětí, které ještě nemají občanský průkaz nutno předložit jejich rodný list (to neplatí při narození – automaticky jsou přihlášeni na adresu matky)
 po přihlášení k trvalému pobytu referent odstřihne pravý dolní roh občanského
průkazu a vystaví potvrzení o změně místa k trvalému pobytu, které současně
s občanským průkazem občan přikládá k žádosti o vystavení nového občanského průkazu, o který dle zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech musí
požádat do 15 pracovních dnů ode dne změny místa trvalého pobytu
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VYSTAVENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Kde požádáte o vystavení nového občanského průkazu?
 Na ÚMČ Praha 16 – Radotín, odbor občanskoprávní, nám. Osvoboditelů 21,
Praha 16 – Radotín
Jaké doklady potřebujete?
občanský průkaz s ustřiženým pravým dolním rohem spolu se potvrzením o změně místa trvalého pobytu
 rodný list
 doklady týkající se změny stavu (vdaná, ženatý, vdova, vdovec, rozvedená/ý),
které nejsou uvedeny ve stávajícím občanském průkazu (např. oddací list, úmrtní
list manžela/ky, pravomocné rozhodnutí o rozvodu…)
 pokud budete chtít zapsat do OP další nepovinné údaje jako je nově nabytý titul,
manžela nebo partnera či děti, musíte předložit patřičné doklady (diplom, rodné
listy manžela a dětí, pokud nejsou ve stávajícím OP zapsáni)
 1 fotografii
Případné další dotazy Vám zodpoví pí Černá na tel.č. 257 941 041, 257 940 092.


Jana Černá, evidence obyvatel

LÉKAŘI VE VELKÉ CHUCHLI
A JEJICH ORDINAČNÍ HODINY
Praktický lékař MUDr. Albrecht (tel. 257 941 090)
Po
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Úterý
--13.00 – 17.30
Středa
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00 interna*
Čtvrtek
8.00 – 15.00 kardiologie *
Pátek
8.00 – 12.00
* pouze objednaní
Odběry krve každý dne od 7.30 mimo úterý.
Dětská lékařka MUDr. Matlová (tel. 257 941 290)
Pro nemocné děti:
Pondělí
8.00 – 10.00
Úterý
8.00 – 9.30
Středa
14.00 – 16.30
Čtvrtek
8.00 – 9.30
Pátek
8.00 – 9.30
Odběry krve v pondělí a ve čtvrtek 7.30 – 8.00 hod.
Poradny pro zdravé děti a očkování: dle pozvání a objednání.
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Veterinární ambulance – MVDr. Daniela Králová
(tel. 257 941 093, 724 092 383)
Pondělí
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Úterý
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Středa PORADNA (konzultace na objednání)
Čtvrtek
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Pátek
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Výjezdová služba pro naše pacienty.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli nebo dosáhnou v lednu 2010 významného životního jubilea:
Antonín Vlček, Jiřina Zamrzlová,
Věra Růžičková, Emil Ševel, Věra Staňková,
Maria Dostálková, Jan Vávra, Marie Jarešová,
Vlasta Holečková.
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

Chuchelská miminka
V měsíci listopadu 2009 se narodili
Jakub Janouš,
Eliška Veseláková,
Anna Chromečková.
Novým chuchelským občánkům přejeme do
života hlavně hodně zdraví, štěstí a jejich rodičům především trpělivost při jejich výchově.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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MANŽELÉ ERBENOVI OSLAVILI
DIAMANTOVOU SVATBU
Manželé Adéla a Václav Erbenovi byli prvním manželským párem, který byl oddán
na tehdejším MNV ve Velké Chuchli. Psal
se datum 14. 1. 1950. Oddávajícím byl
předseda MNV pan Michálek. Uplynulo
šedesát let a na úřadě naší městské části
přijal jubilanty starosta Velké Chuchle pan
Stanislav Fresl, aby jim jménem úřadu
i jménem svým k tomuto v dnešní době
vzácnému jubileu poblahopřál, předal
kytici a dárkový koš. Společně si též připili na zdraví a další společná léta.
Hodně zdraví a mnoho společných let přeje manželům Erbenovým i redakce
Chuchelského Zpravodaje.
Text i foto Jan Zágler

Vážení čtenáři, v naší městské části není matriční oddělení a o podobných výročích se dozvídáme pouze náhodou a tak vás prosíme, pokud víte o někom z vašeho okolí, nebo rodiny, kdo podobné kulaté výročí společného života v letošním
roce oslaví, oznamte to na našem úřadě.
Předem děkujeme.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA ÚNOR 2010
5. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(NIZ)

19. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(FR)

HRDINOVÉ Z DARAMU

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Jimmy, chlapec z Evropy, přijíždí do Afriky s matkou, zaměstnanou
stavbou golfového letoviska, která na něj nemá čas. Na tržišti potká
domorodou dívku a bílou mluvící žirafu s kouzelným talismanem.
Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé o přátelství, víře v sebe sama a snaze něco dokázat a někomu pomoci.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikolášovi se konečně
dostávají do kin. Za 50 let od vydání knihy si Mikuláše a jeho zběsilé
spolužáky oblíbily generace dětí po celém světě.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
20. sobota - 17 a 1930 hodin

6. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

3 SEZONY V PEKLE
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a očekávání. Devatenáctiletý Ivan, pohledný dandy a provokatér utíká z domova, aby oslavoval svobodu a umělecké ideály. V hlavních
rolích milostného dramatu Kryštof HÁDEK, Karolina GRUSZKAOVÁ,
Jan KRAUS, Martin HUBA, Táňa PAUHOFOVÁ, Miroslav KROBOT.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(USA)

2012

(ČR)

O tom, jak se dalo žít v 70.letech a zároveň se nenechat zmrazit. Všední
a přitom nevšední osud pohledné, životaschopné Marty a jejích dvou
dcer Majdy a Gábiny a jejich „tatínků“. V hlavních rolích Vilma CIBULKOVÁ, Miroslav ETZLER, Tereza VOŘÍŠKOVÁ, Dana MARKOVÁ, Ondřej
VETCHÝ, Jan ZADRAŽIL, Bára SEIDLOVÁ, Jan HARTL.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
21. neděle - 17 a 1930 hodin

7. neděle - 16 a 19 hodin

MLU

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

TIT

(IZR/SRN)

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha
lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, že temných předpovědích
něco bylo. V hlavních rolích sci-fi thrilleru John CUSACK, Amanda
PEETOVÁ, Oliver PLATT, Danny GLOVER, Woody HARRELSON.
Vstupné 75- Kč
Do 12 let nevhodné

Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení?
Komedie je určena těm, kteří bojují s nadváhou, nesnáší diety a mají
chuť to změnit. V hlavních rolích Itzik CIHEN, Irit KAPLANOVÁ, Dvir
BENEDEK, Levana FINKELSTEINOVÁ, Alon DAHAN. Film získal cenu
diváků na MFF Karlovy Vary.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

12. pátek - 17 a 1930 hodin

26. pátek – 18 hodin

MLU

(USA)

TIT

(MAĎ/SRN)

VÁNOČNÍ KOLEDA

ČLOVĚK BEZ OSUDU (FK)

Animovaná adaptace proslulého románu Charlese Dickense
o zapšklém Ebenezeru Vydřigrošovi, kterého navštíví duchové
Vánoc a vezmou ho na fantastickou pouť, která mu otevře oči a on
je nucen otevřít své srdce a napravit roky zlé vůle. V hlavní roli Jim
CARREY.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Citlivé a neobvykle pojaté vyprávění židovského chlapce, který se
souhrou náhod dostává do transportu vedoucího do Osvětimi a po
návratu do všední reality zjišťuje, že jeho zkušenost je nesdělitelná
a musí se sní vyrovnat sám. V hlavní roli dramatu podle novely Imreho Kertesze Marcel NAGY. Film obdržel ceny na festivalech CAMERIMAGE, Kodaň a byl nominován na MFF Berlín a na Oscara.
Vstupné 70,- Kč, členové FK 50,- Kč
Mládeži nepřístupno

13. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

ZOUFALCI

27. sobota - 17 a 1930 hodin

Realistická komedie o šestici bilancujících třicátníků, dlouholetých
přátel, kteří spolu studovali a postupně se všichni přestěhovali
z Jablonce do Prahy. V hlavních rolích Simona BABČÁKOVÁ, Jakub
ŽÁČEK, Václav NEUŽIL, Zuzana ONUFRÁKOVÁ, Jaroslav PLESL,
Dagmar BLÁHOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

SHERLOCK HOLMES

14. neděle - 17 a 1930 hodin

28. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(SR/ČR)

TIT

(USA)

Nové zpracování nejznámějšího díla sira Arthura Conana Doyla přináší
Holmesovi a doktoru Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že jeho bojové schopnosti jsou stejně tak dobré, jako jeho intelekt. V hlavních rolích
Robert DOWNEY jr., Jude LAW, Rachel McADAMSOVÁ, Mark STRONG.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(RAK)

ŽENY MÉHO MUŽE

IMPORT / EXPORT

Osudy mediálně úspěšného páru Very a Daniela, jejichž manželství
je již delší dobu na mrtvém bodě. Do jejich rodina navíc vstupuje
mladá Liana, v níž Vera nachází část svého já. V hlavních rolích dramatu Zdena STDÉNKOVÁ, Martin STROPNICKÝ, Eva BÁNDOROVÁ,
Vladimír DLOUHÝ, Táňa PAUHOFOVÁ, Anna PLÍVKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Dějem filmu jsou paralely mezi mladou Ukrajinkou Olgou, která nachází práci v bohatém Rakousku a mladým Rakušanem Paulem, který se
svým otčímem odjíždí na Ukrajinu montovat automaty do zchátralých
městských čtvrtí. V hlavních rolích dramatu Jekaterina RAKOVÁ, Paul
HOFFMAN, Michael THOMAS, Maria HOFSTÄTTEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
14. BROUČCI - BROUČKOVY TAJNOSTI
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Neděle v 15 hodin
21. BRUNDIBÁŘI
Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,- Kč
28. CVRČEK A SPOL.
tel. 257 910 322
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