CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

2/2010

Veselý masopustní průvod plný
maškar kráčel i tančil Chuchlí…

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. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 18.1.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

8
1
0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení - schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka,
Mgr. Martina Schönbauerová
Program:
1. Informace starosty.
2. Závěry kontrol MHMP u MČ
- přezkum hospodaření za rok 2009 – dílčí zpráva
- kontrola na úseku evidence obyvatel.
3. Závěry kontroly ČŠI u MŠ.
4. Závěry kontrol MČ u ZŠ a MŠ.
5. Bytové záležitosti.
6. Pečovatelská služba.
7. Žádost o dotaci ČZS – ZO.
8. Majetkové záležitosti – projednání smluv.
9. Stavební záležitosti
- optimalizace traťového úseku Praha hl. n.-Praha Smíchov
- stanovisko k prodeji pozemku 564/6 v k.ú. Velká Chuchle
- studie Viladomů Hvězdárna
- stanovisko k PD – přístavba RD v ulici Nad Libří 343
- smlouva o dílo na zateplení Radotínské.
10. Různé – termíny jednání ZMČ v roce 2010.
11. Závěr.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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1) Informace starosty:
 poděkování za pomoc při likvidaci sněhové nadílky, kromě zaměstnanců se na
úklidu chodníků a komunikací podílela řada brigádníků, dobrovolníků, firem,
občanů i hasičů, podařilo se zajistit i odvoz sněhu z některých lokalit. Starosta
všem vyjádřil velký dík za pomoc.
 o veřejném ústním jednání o vydání ÚR o umístění stavby „SOKP stavba 514
Lahovice-Slivenec, SO 154.1 svážnice, Velká Chuchle-Radotín“ dne 9.2.2010
v 9.00 hod. na ÚMČ Praha 16 (ZMČ Praha-Velká Chuchle umístění stavby
neschválilo).
 o veřejném ústním jednání dne 16.2.2010 na ÚMČ Praha 16 v Radotíně o vydání
rozhodnutí o změně využití území a vydání souhlasu s provedením terénních
úprav pozemků Praha-Malá Chuchle, Praha-Velká Chuchle při komunikaci
Mezichuchelská (MČ Praha-Velká Chuchle změnu využití neschválila).
 připravuje se další ročník závodu Czech Bigman ve dnech 3.-4. července 2010.
 dne 16.10.2010 se uskuteční automobilový závod do vrchu, spojený s výstavou
veteránů.
 ÚMČ Praha – Velká Chuchle a TJ Sokol Chuchle pořádají dne 7.2.2010 od 10.00
hodin masopustní průvod dětí a dospělých.
 o jednání starosty a Bc. Kozlovské na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ohledně změn
ÚP v souvislosti s žádostí A.P.Investment na navyšování koeficientů výstavby
v lokalitě u panelových domů Na Hvězdárně. Starosta jednal v intencích usnesení ZMČ – tedy zachovat koeficient „A“ max. „B“.
 FINEP v Chuchli končí, dodělá I. etapu a bude zde působit jiná společnost. Ta
předpokládá výstavbu 106 bytů místo původně plánovaných 209, což představuje snížení počtu obyvatel o 200. Starosta trvá na požadavku na zabezpečení služeb v této lokalitě - až bude zpracována zastavovací studie, společnost
ji představí na jednání ZMČ (je třeba požadovat zachování veřejných staveb
dle ÚP).
2) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se zápisem z 1. dílčího
přezkoumání hospodaření, provedeného kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha
– Velká Chuchle dokladově v úřadu městské části ve dnech 23.11.2009-11.12.2009
za období od 1.1.2009 do 31.10.2009. Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny během
kontroly. Tajemnice rovněž seznámila s protokolem o výsledku kontroly výkonu
státní správy na úseku evidence obyvatel, provedené ve dnech 24.-27.11.2009
u ÚMČ Praha – Velká Chuchle pracovnicemi MHMP. Kontrolní skupina konstatovala, že výkon státní správy na kontrolovaném úseku je prováděn na velmi dobré
úrovni, kontrolovaný při vedení agendy prokazuje dobrou znalost příslušných právních předpisů a výkonu agendy věnuje náležitou pozornost. ZMČ vzalo výsledky
kontrol na vědomí.
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3) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o závěrech kontroly České školní inspekce v Mateřské škole Velká Chuchle, která proběhla ve dnech 21.
a 22. října 2009. Inspekční zpráva vyzněla velmi pozitivně a ČŠI zvláště ocenila
systematické vedení školy, kvalitní průběh vzdělávání a pohodovou atmosféru prostředí, což výrazně přispívá k pozitivním výsledkům vzdělávání. ZMČ vzalo inspekční zprávu na vědomí.
4) Mgr. Felixová seznámila i se závěry kontrol zřizovatele u Základní školy Charlotty Masarykové a Mateřské školy Velká Chuchle, které proběhly dne 4.12.2009.
Během kontrol nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky a drobné chyby byly
odstraněny. ZMČ vzalo výsledky kontrol na vědomí.
5) Starosta, v souvislosti s dopisem paní V., který zaslala zastupitelstvu ohledně
nájemní smlouvy na byt v Radotínské ulici, konstatoval, že ÚMČ bude v této věci
postupovat v souladu s právními předpisy. ZMČ vzalo dopis p. V. na vědomí.
6) Starosta požádal členy ZMČ o vyjádření k dopisu starosty MČ Prahy 16 Mgr.
Hanzlíka s požadavkem finančního příspěvku na rozvoz obědů seniorům Malé
a Velké Chuchle ve výši 96 700,- Kč na r. 2010. V této souvislosti informoval, že
předcházející ZMČ schválilo příspěvek na dovoz obědů seniorům se zdravotním
omezením, případně zákonným nárokem ve výši 15,- Kč. Vzhledem k tomu, že se
jedná o radikální zvýšení nákladů, ZMČ po projednání neschválilo úhradu finančního příspěvku v této výši pro MČ Praha 16 – Radotín a pověřilo Mgr. Felixovou,
aby prověřila jiné, levnější možnosti dovozu. Ačkoliv úhrada dovozu obědů má být
v režii seniorů, zastupitelstvo se shodlo, že bude nadále přispívat částkou 15,- Kč
a v případě potřeby uhradí seniorům i nosiče. MČ písemně osloví stávající uživatele této služby a vysvětlí důvody případné změny. Následně zahájí jednání s jiným
dovozcem o poskytnutí této služby.
Hlasování: jednohlasně schváleno
7) Starosta předložil žádost ZO Českého zahrádkářského svazu o finanční příspěvek na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně schváleno
8) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku
obce, které se uskutečnilo dne 18.12.2009. Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu části pozemku parc.č.
1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 v Dolích nebyly ze stran občanů žádné
připomínky, doporučil výbor ZMČ uzavření nájemní smlouvy s žadatelem p. Romanem Bodnárem.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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9) Výbor se rovněž zabýval nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví hl. m.
Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil s tímto bezúplatným převodem souhlasit a ZMČ bezúplatný převod schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Pan Vlasák též na základě doporučení výboru předložil ke schválení smlouvu
o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 670/3,
1170 a 1171 v k.ú. Velká Chuchle (ul. Starolázeňská – trafostanice) za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení na základě smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11.4.2008. ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Pan Vlasák rovněž předložil ke schválení kupní smlouvu se spol. PREdistribuce, a.s. na pozemek pod trafostanicí ve Starolázeňské ul. – parc. č. 670/29 v k.ú.
Velká Chuchle o výměře 12m2 (odděleno geometr. plánem z pozemku parc.
č.670/3) na základě budoucí smlouvy kupní ze dne 20.3.2008 za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ uzavření kupní smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Starosta informoval o žádosti SUDOPu Praha o vyjádření souhlasu pro vydání
ÚR stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Smíchov“, která
v traťovém úseku Praha Smíchov – Praha Radotín řeší výstavbu nového traťového
zabezpečovacího zařízení . Stavební výbor doporučil souhlasit a ZMČ schválilo
vydat souhlas pro vydání územního rozhodnutí.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Starosta dále požádal o vyjádření k zaslané dokumentaci telekomunikační
stavby „Optického rozlišení sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic“.
ZMČ nemá připomínek za předpokladu zajištění koordinace uvedené telekomunikační stavby s trasou plánované výstavby protipovodňových opatření v dané lokalitě, jejíž investorem je OMI v zastoupení společnosti IDS, a.s.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Starosta informoval o nové žádosti odboru obchodních aktivit MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 564/6 o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Chuchle,
na kterém je umístěna TS 3534. SV tuto žádost řešil již na svém zasedání dne
15.4.2009, nesouhlasil s odprodejem uvedeného pozemku a na svém stanovisku i nadále trvá. Důvodem je fakt, že v případě prodeje je na pozemku 564/6
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a dalších pozemcích 561/5 a 564/9 investorem A.P.Investment plánována
výstavba areálu viladomů Hvězdárna. Dle předložené zastavovací studie
z 10/09 zde má vyrůst areál několika bytových domů v rozporu s platným ÚP,
který umožňuje využití OB-kód B. Kromě toho nebylo do dnešního dne uspokojivě projednáno umístění nové trafostanice. Stavební výbor z uvedených důvodů nedoporučil ZMČ revokovat zamítavé stanovisko usnesení ZMČ 4/2009 b.
4/17 ze dne 27.4.2009 a ZMČ rovněž trvá na zamítavém stanovisku k prodeji
pozemku parc. č. 564/6 o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Chuchle.
Hlasování: jednomyslně proti prodeji
15) Stavební výbor se znovu zabýval zastavovací studií ateliéru Kosek z 10/2009,
předloženou panem Aznavourem, který zastupuje A.P.Investment na výstavbu areálu viladomů Hvězdárna, umístěného na parc. č. 561/5, 564/6 a 564/9 v k.ú. Velká Chuchle. SV se touto studií zabýval již na zasedání 4/2009 dne 15.4.2009
a nesouhlasil s plánovanou výstavbou areálu viladomů Hvězdárna vzhledem
k neúměrně husté a pro danou lokalitu nevhodné zástavbě několikapodlažních
domů, která je v rozporu s platným ÚP pro tuto lokalitu. SV nedoporučil ZMČ revokovat zamítavé stanovisko usnesení 4/2009 b. 4/17 ze dne 27.4.2009 a ZMČ
nesouhlasí s výstavbou viladomů.
Hlasování: jednomyslně proti výstavbě
16) Stavební výbor projednal předloženou PD Ing. O.N. na stavební úpravy
a přístavbu RD v ulici Nad Libří č.ú. 343. ZMČ v souladu s doporučením SV (za
předpokladu, že si stavebník vyřídí souhlas majitele nemovitosti na pozemku
parc. č. 998/71 s umístěním přestavby a schválení této stavební úpravy na stavebním odboru ÚMČ Praha 16) nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17) Starosta informoval o usnesení okresního soudu v Jindřichově Hradci, který
rozhodl v exekuční věci oprávněného: MČ Praha – Velká Chuchle proti povinnému: MacSim a.s. se sídlem Halámky 3, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (bývalý provozovatel kabelové televize) tak, že exekuce na majetek povinného nařízená usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci se zastavuje, neboť je exekuce
bezvýsledná. Starosta tedy navrhl, aby pohledávka ve výši 99.193,75 Kč s příslušenstvím byla odepsána.
Hlasování: jednomyslně schváleno
18) Starosta navrhl termíny řádných jednání ZMČ do konce září 2010: 22.2., 29.3,
26.4., 31.5., 28.6., 20.9.2010
Hlasování: jednomyslně schváleno
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19) O slovo požádala Mgr. Schönbauerová, která informovala o tom, že p. Kateřina
Nedomová ukončila členství ve výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
a jako nového člena navrhla p. Václavu Šafářovou. ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
20) O slovo se přihlásil p. Rys a požádal o intervenci ÚMČ na ROPIDu, aby na
vlakovém nádraží bylo zavedeno hlášení o zpoždění vlaků.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY CHARLOTTY MASARYKOVÉ
Nebylo ještě ani čtrnáct hodin, když se 19.
ledna dostavil k zápisu do první třídy chuchelské Základní školy Charlotty Masarykové
první zájemce. Během několika dalších minut
se prostor před první třídou zaplnil dalšími
zájemci a po několika slabších letech začal
opravdový zápisový maratón. Ještě že budoucí učitelka první třídy paní Mgr. Renata Králová měla asistentky z řad učitelského kolektivu
paní Saviovou, Bálkovou, Merhautovou,
výchovnou pracovnici paní Semotánovou
a ředitelku školy paní Jančíkovou, které jí
vydatně pomáhaly až do devatenácti hodin,
kdy zápis skončil. K zápisu se dostavilo 45
dětí nejenom z Velké Chuchle, ale i z Radotína, Zbraslavi, Měchenic a Řitky, což svědčí
o dobré pověsti chuchelské školy. Zatím co
některý z rodičů vyplňoval potřebné údaje,
budoucí žáčci si povídali s paní učitelkou.
Poznávali barvy, předměty, řekli nějakou básničku, kreslili obrázky a nakonec si mohli
vybrat předmět vyrobený jejich příštím patro-
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nem - žákem šesté třídy. Přirozené a bezprostřední chování dětí během zápisu
svědčí o dobré předškolní výchově. Přál bych všem 39 žákům, kteří by po prázdninách měli do první třídy nastoupit, aby jim jejich bezprostřednost vydržela a ve
škole se jim líbilo.
Vysoký počet přihlášených dětí je na jedné straně potěšující, ale na straně druhé
přináší pro vedení školy a zřizovatele nelehký úkol, který spočívá v zajištění finančního pokrytí, neboť bude nutné otevřít dvě první třídy a to, lidově řečeno bude něco
stát. Nezbývá než věřit, že se potřebné finance pro naší školu na příslušných místech najdou a všichni přihlášení budou mít možnost do první třídy, vlastně prvních
tříd nastoupit. Při zápisu to totiž vypadalo tak, že se všichni do první třídy chuchelské školy těší. Byla by škoda připravit jim zklamání a z finančních důvodů je umístit
do jiné školy.
Protože jsem optimista a věřím, že vše dobře dopadne, tak se se všemi třiceti
devíti budoucími žáčky prvňáčky rozloučím: Prvního září v chuchelské Základní
škole Charlotty Masarykové NASHLEDANOU !
Text i foto: Jan Zágler

CHUCHELŠTÍ HASIČI NA SNĚHU
Opravdová nadílka sněhu, která se
začátkem roku snesla na celou
naší zem, přinesla někomu radost,
jiným zase pořádnou dávku starostí. Nejprve to byla údržba komunikací a chodníků. Když ale přišla
obleva, přišly starosti jiného rázu.
Na střechách domů se tvořily rampouchy, které spolu se sněhem
padajícím ze střech domů tvořily
nebezpečí. Do boje s rampouchy
a tajícím sněhem se dali i členové
chuchelských dobrovolných hasičů. Odtávající sníh na střeše jedné
z budov chuchelské základní školy
a okap zanesený ledem způsobil,
že do třídy zatékalo. Veliteli hasičů
Jiřímu Koktovi a Jaroslavu Malatincovi mladšímu se po usilovné práci
podařilo okap od ledu vyčistit
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a střechu zbavit zbytku sněhu. Stejná
dvojice byla povolána k odstranění
rampouchů, které se vytvořily na střeše tělocvičny DTJ. Kontrolu bylo nutné provést i na budově místního úřadu i tam se vytvořily nebezpečné
rampouchy přímo nad vchodem do
budovy.
Jaké další překvapení nám letošní
zima přinese zatím nevíme, ale členové sboru chuchelských dobrovolných
hasičů jsou připraveni přijít na pomoc.
Text i foto: Jan Zágler

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
KRÁČEL VELKOU CHUCHLÍ
Čtyři stupně pod nulou, slabý vítr a mírné
sněžení, tvořilo kulisu masopustnímu průvodu, který v neděli sedmého února procházel
Velkou Chuchlí. Hlavním pořadatelem akce,
kterou v deset hodin dopoledne zahájil starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl, byl úřad
naší městské části a chuchelský Sokol. Pestrobarevný průvod masek i „civilistů“ provázený hudební skupinou vyšel od sokolovny. Včele průvodu jel Jan Matl se svým „velorexem“,
se kterým získal velkou oblibu hlavně u dětí.
Na své pouti měl celkem 12 zastavení a končil
vyhlášením tomboly v chuchelské sokolovně.
Na osvěžovacích stanicích se podávaly nejrůznější dobroty ve stavu pevném i tekutém,
což v chladném počasí přišlo každému vhod.
Všem, spoluobčanům kteří Masopustní poutníky pohostili, patří poděkování. Druhy pohoštění byly různé, a hlavně chutné. Na
zahradě autorky známé internetové e- kuchařky, paní Malatincové vyrostly opět na
stromě jitrnice. Poslední zastavení bylo před restaurací U Václava, kde se podávalo
svařené víno a výborný guláš, který uvařila sl. Karolína Janoušová a přítomným jej
rozdával chuchelský starosta.
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Na úspěšnosti Masopustního průvodu, který se těšil pěkné účasti občanů,
mají mimo již zmíněného úřadu naší
městské části a chuchelského Sokola
podíl další sponzoři:
Samoobsluha Kotal, Janoušovi –
restaurace „U Václava“, Femat, fa Salebra – Schröderovi, fa Lutea – Matlovi,
řeznictví Fatkovi, fa Ekosan, SDH Chuchle, Martin Roman, Stanislav Fresl, Lenka
Jiráková, Martin Švec, Jitka Vránová,
Hana Jačková, Mirka Košumberská,
Malatincovi, Matlovi, Hrickovi, Hrnjicovi,
Schönbauerovi starší a Šimkovi.
Pohostinné domy:
Rosenfeldovi u sokolovny, Hrickovi, Lošťákovi, Hanlovi, Stewartovi, Svobodovi /
Havlíčkovi/, Schönbauerovi, Kultovi, Pavlasovi, Vlasákovi, Malatincovi a Humlovi.
Poděkování za přípravné práce rovněž patří: Dáše Kultové, Mirce Košumberské,
Ince Benešové, Janě Hrickové, Vendule Šafářové, Hance Lošťákové, Marii Schönbauerové a Karolíně Janoušové.
Ti, kteří se masopustního průvodu zúčastnili, se jistě dobře pobavili a určitě se již
nyní těší na příští rok. Díky občerstvovacím stanicím a tekutému vytápění nikdo
z účastníků po cestě nezmrzl a do cíle průvodu přišli všichni zdrávi a v dobré náladě a o tom to je.
Text i foto Jan Zágler
(více fotek najdete na www.chuchle.cz)
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CHUCHELSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE
zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 25. března 2010 od 13.00 hodin do
17.00 hodin v MŠ Na Cihelně 456/17, Praha 5 – Velká Chuchle.
 den otevřených dveří pro rodiče s dětmi se bude konat v úterý 16. března
2010 a ve středu 17. března vždy od 15.00 do 16.00 hodin.


Alena Kučerová, ředitelka MŠ

MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
MÁ SVOJI POŠTOVNÍ ZNÁMKU
Můj první článek, který jsem kdy do Chuchelského
zpravodaje napsal, byl v roce 1995 článek o autorce
známé kuchařky Magdaleně Dobromile Rettigové
(1785 - 1845) a jejím vztahu k Malé Chuchli (u Mariánského pramene se zasnoubila se svým manželem). Na
to (i na okolnosti otištění - článek nebyl zveřejněn tehdy celý) jsem si vzpomněl, když jsem se dozvěděl radostnou zprávu, že 20. ledna
2010 vyšla a o několik dní v rodných Všeradicích na Podbrdsku byla slavnostně
pokřtěna její vlastní poštovní známka v hodnotě 12 Kč.
Mgr. Tomáš Hromádka

VÝSLEDKY NAŠÍ KNIHOVNY V ROCE 2009
Naše obec má ke konci roku 2009 celkem 1.764 obyvatel, z toho 1.484 dospělých
(84 %) a 280 dětí do 15 let (16 %). Čtenářů naší knihovny je 15 % obyvatel, tj. 260
čtenářů, z toho 172 dospělých a 88 dětí. Je potěšující, že u nás čte 31 % dětí, které
žijí či navštěvují školu v Chuchli. Byli bychom rádi, kdyby k nám našlo cestu i více
dospělých.
V uplynulém roce jsme půjčili 12.226 knihovních jednotek, z toho na dospělé
čtenáře připadá 66 % a na děti 34 %. Nejvíce se půjčovala beletrie (8.073), časopisy (2.495) a naučná literatura (1.658). Do knihovny přišlo 2.699 návštěv za účelem
půjčování a 465 návštěv na internet. V průměru si tedy každý čtenář půjčil 47 knihovních jednotek.
Do knihovny jsme zakoupili v roce 2009 celkem 324 knih v celkové hodnotě
70.099,- Kč (bez rabatu) a Městská část Velká Chuchle přispěla na nákup knih
částkou 5.000,- Kč. Za časopisy jsme vydali 10.974,- Kč. Pravidelně odebíráme
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a půjčujeme časopisy 100+1 zahraniční zajímavost, Bravo, Burda – světová
móda, Čtyřlístek, Domov, Kačer Donald, Květy, Praktická žena, Receptář,
Reflex, Vlasta, Zahrádkář. Půjčování časopisů je u nás využíváno ve velké
míře.
Připomínáme, že děti do 15 let mají půjčování zdarma, dospělí čtenáři zaplatí 60,Kč na rok a při přihlášení jednorázový poplatek 20,- Kč za plastovou legitimaci, na
kterou si mohou půjčovat nejen u nás, ale i ve všech knihovnách v Praze. Internet
může u nás každý využívat zdarma. Pro předškoláky máme také dostatečný výběr
leporel a pohádek, pro začínající malé čtenáře pak první čtení s velkými písmeny.
Můžeme také nabídnout naučnou literaturu ze všech oborů. Naše knihovna má
otevřeno v úterý, středu a čtvrtek od 13 do 18 hod. Přijďte nás navštívit, rádi vás
přivítáme.
A. Jelínková, knihovnice
Přehled nových knih najdete na www.chuchle.cz

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU NA PŘEDNÁŠKY
Český zahrádkářský svaz zve všechny zahrádkáře z Prahy a Středočeského kraje
na cyklus odborných přednášek oblastního školení, za symbolickou cenu 15,- Kč.
Přednášky se konají vždy v sobotu v přednáškovém sále Vzorové ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 – Strašnice, a to od 9.00 do 14.00 hodin.
Dopravní spojení :
 metrem A do stanice Skalka a odtud busem MHD č. 224 směr Sídliště Skalka“ tři
stanice do zastávky Královická. Autobus zastaví přímo před vchodem do zahrádkové osady Na Skalce.
 nebo tramvají č. 22 do zastávky „Na padesátém“ ve Strašnicích a odtud čtyři
zastávky (do zastávky Královická jedou pouze spoje, které nejsou označeny písmenem S), event. ze Skalky cca 8 min. chůze.
Odjezdy busu č. 224 od stanice metra Skalka: 8.15, 8.45, 9.15 hod.
Připravili jsme pro Vás následující program:
6. 3. 2010
Dr. Martin Koudela, PhD.
Méně známá a neobvyklá zelenina
13. 3. 2010
Ing. Pavel Hasman
Prostředky na ochranu rostlin
Dále Vás zveme na 32. národní výstavu zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin,
ekologie a zpracování výpěstků JARNÍ ZEMĚDĚLEC, která se bude konat ve
dnech 17. – 21.3.2010 Na Výstavišti v Lysé nad Labem, Masarykova 1727.
Český zahrádkářský svaz
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v roce 2010 výběrové řízení o životních podmínkách domácností v ČR – SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které
navazuje na předchozí ročníky. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území ČR v cca 11 000 domácnostech, z nichž 6708 se
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 20. února do 9. května 2010 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje
k provedení tohoto šetření. Všichni zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech (zákon 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů).
Případné dotazy směřujte na RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084, e-mail: jana.
sidlova@czso.cz.

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA INFORMUJE …
Vážení přátelé, od 1. března 2010 zahajujeme předprodej akcí Pražské vlastivědy
na turistických informačních střediscích PIS na Staroměstské radnici a v Rytířské
ulici 31. Zájemci o naše vycházky a přednášky budou mít však nadále možnost
zakoupit si akci přímo na místě srazu. Možnost předprodeje doporučujeme využít
zejména v případě akcí, kde je uveden omezený počet účastníků. Zároveň jsme
připravili pro pravidelné účastníky našich akcí slevovou kartu 5 + 1 PRAŽSKÝCH
VYCHÁZEK. Podrobnější informace o využití slevové karty získáte na našich akcích
a na adrese: vlastiveda@pis.cz nebo na www.pis.cz.
PRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY VE SPRÁVĚ PIS
Staroměstská radnice – Prohlídkový okruh (románsko-gotické podzemí, historické sály a radniční kaple) po 11 - 18, út. – ne 9 – 18,
gotická věž po 11 - 20, út – ne 9 – 20.
Stoková síť v přízemí věže Staroměstské radnice je přístupná pro skupiny zájemců po předchozím objednání na tel. čísle 724 559045.
Staroměstská mostecká věž – denně 10 - 22 s promítáním filmu „Karlův most –
paprsek staletími“.
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Malostranská mostecká věž – denně 10 - 21 s expozicí „Na mostě o mostě“.
Prašná brána – denně 10 - 20
Věž kostela sv. Mikuláše (Malá Strana) – denně 10 - 20 s novou expozicí
„Pražské zvony“.
Bludiště na Petříně - denně 10 - 20
Rozhledna na Petříně - denně 10 - 20 s výstavou „Jára Cimrman – genius, který
se neproslavil“.
Více na: www.pis.cz, www.prazskeveze.cz
Zámek Ctěnice (Praha 9 – Vinoř) - během března uzavřen.
Kočárovna v areálu zámku ve Ctěnicích - během března uzavřena.
Více na: www.zamekctenice.cz
Pražská vlastivěda
tel.: 221 714 152, 221 714 151, vlastiveda@pis.cz.

POZVÁNKA
TJ SOKOL CHUCHLE
pořádá v pátek 12. března 2010 v 18.00 hodin v sokolovně
VALNOU HROMADU
Program:

Zpráva o činnosti za rok 2009
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Zpráva revizní komise
Volba výboru T.J.
Plán činnosti na rok 2010
Finanční plán na rok 2010
Diskuse, usnesení
Společné posezení

Své členy a příznivce srdečně zve
Výbor TJ

14 ÚNOR – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
CHUCHELSKÁ RADNICE ZKVALITŇUJE SLUŽBY PRO OBČANY

 SLUŽBA CZECH POINT, jehož kontaktní místo je i v podatelně a účtárně chuchelské radnice, šetří občanům především čas. Ti tak kvůli výpisům z různých rejstříků a registrů nemusejí obíhat více úřadů, ale vyřídí vše na jednom místě a na
počkání.
Jaké výpisy u nás získáte:
 výpis z rejstříku trestů
 výpis z katastru nemovitostí
 výpis z obchodního rejstříku
 výpis ze živnostenského rejstříku
 výpis z insolventního rejstříku
 výpis z bodového hodnocení řidiče
 výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
 registraci a vydání přístupových údajů a další z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
Co musíte při žádosti předložit a kolik za jednotlivé výpisy zaplatíte najdete na
našich webových stránkách www.chuchle.cz v sekci Czech Point.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v minulém roce těchto služeb na našem úřadě
využilo 163 zájemců.
Czech Point však nenabízí jen výše uvedené výpisy, ale také zřízení datové schránky, změny přístupových hesel a další služby agendy datových schránek. Rovněž provádí konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak.
Provozní doba je v době úředních hodin ÚMČ a to: Pondělí a Středa 8:00-17:30
Čtvrtek 8:00-11:00
Na základě domluvy je možné pořídit výpisy i mimo úřední hodiny.

 CO SI MŮŽETE ZAŘÍDIT NA NAŠEM ÚŘADU
ověření listiny
ověření podpisu
 přihlášení k trvalému pobytu
 zrušení trvalého pobytu ve správním řízení
 povolení vjezdu na chuchelský hřbitov pro starší a méně pohyblivé občany
 povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
 vydání rybářského lístku
 uhrazení poplatku ze záboru veřejného prostranství
 uhrazení poplatku ze psů
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 BEZPLATNÝ PŘÍSTUP NA INTERNET
Chuchelská radnice nabízí chuchelským občanům bezplatný přístup internet.
Počítač je volně zpřístupněn v přízemí budovy ÚMČ Velká Chuchle.

 HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
VE VELKÉ A MALÉ CHUCHLI
Od 22.2.2010 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních
odpadů na území hl. m. Prahy, který bude zajišťovat spol. Pražské služby, a.s. na
základě smlouvy s hl. m. Prahou.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
 baterie, akumulátory
 nádoby od sprejů
 mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 ředidla a barvy
 léky a teploměry
 kyseliny a hydroxidy
 lepidla a pryskyřice
 detergenty (odmašťovací přípravky)
 fotochemikálie
 pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 zářivky a výbojky
Svoz proběhne ve dnech: 6.5.2010, 5.8.2010 a 4.11.2010
Místo a čas svozu:
1. ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15) 15:00 - 15:20
2. křižovatka ul. Na Hvězdárně - Nad Libří 15:40 - 16:00
3. nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy) 16:10 - 16:30
4. nám. Omladiny 16:40 - 17:00
V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či zjištění
nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru, kontaktujte Ing. Radima
Poláka, tel.: 236 00 43 76, email: Radim.Polak@cityofprague.cz

 PRŮKAZKY KLUBU PATRIOT
Společnost TMM opět pro letošní rok vydala průkazky klubu Patriot, a to pro občany s trvalým pobytem ve Velké nebo Malé Chuchli a minimálním věkem 60. let.
Tyto průkazky opravňují k bezplatnému vstupu na všechny dostihové akce
v roce 2010.
Občané, kteří tyto podmínky splňují, si průkazky klubu Patriot mohou vyzvednout
na své jméno v sekretariátu ÚMČ Praha – Velká Chuchle koncem února .
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme
paní Marii Pavlišové, která oslavila v únoru 2010
významné životní jubileum.
Do dalších let jí přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

Chuchelská miminka
V měsíci prosinci se narodili:
Antonín Plhoň
Patrik Motyčka
Novým chuchelským občánkům, přejeme do
života hodně zdraví, štěstí a radosti.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Vážená redakce,
dovoluji si nabídnout postřeh z naší
obce, možná by se hodil do Zpravodaje.
S pozdravem
Vladislav Veselý

Kalamita po našem:
Kam se sněhem z našeho dvorku?
No přece na obecní schody, jak jednoduché!
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA BŘEZEN 2010
5. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

19. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

PRINCEZNA A ŽABÁK

Se zpívajícími veverkami jsme se seznámili před dvěma roky. Také
jsme poznali neúspěšného skladatele Davida, který z těchto zvířátek kapelu. A nyní se vracejí na plátna kin ve svém dalším dobrodružství.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Klasická animovaná pohádka ze studia Walta Disneye zachycuje
krásnou dívku Tianu, žabího prince, který zoufale touží stát se člověkem a jeden osudový polibek.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
20. sobota - 17 a 1930 hodin

6. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR)

GALIMATIÁŠ
Akční kriminální komedie J.P.Jenneta ve stylu jeho nejslavnějšího filmu „Amélie z Montmartru“ nás zavede mezi obchodníky se
zbraněmi. Těm se na ruce podívá se svérázným humorem, šarmem
a svým typickým vizuálním ztvárněním. V hlavních rolích Dany
BOON, Dominique PINON, André DUSSOLLIER.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

TIT

(USA)

TWILIGHT SÁGA : NOVÝ MĚSÍC
Poté co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá
se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18té narozeniny. V hlavních rolích pokračování veleúspěšného filmu Kristen STEWARTOVÁ, Robert PATTINSON, Tailor LAUTNER, Ashley GREENOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
21. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

STÍNU NEUTEČEŠ
7. neděle - 16 a 19 hodin

TIT

(FR)

PROROK
19letý Malik je odsouzen na šest let do vězení. Ještě se pořádně
nenaučil číst ani psát, ve vězení je nejmladší a bez přátel. Jeho život
si vezme na starost korsický gang. V hlavních rolích dramatu Tahar
RAHIM, Niels ARESTRUP, Adel BENCHERIF, Reda KATEB. Film
obdržel Velkou cenu poroty na MFF CANNES, Evropskou filmovou
cenu za hlavní roli a byl nominován na Oskara.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
12. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(GB/BEL)

PLANETA 51
Animovaný film o obyvatelích Planety 51, kteří žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psi...
Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy
se jednoho dne naplní.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Po šedesáti letech manželství přichází Evženie za svou vnučkou, právničkou
Katkou s žádostí, aby jí pomohla s rozvodem. V hlavních rolích dramatu Jaroslava ADAMOVÁ,Pavel LANDOVSKÝ, František NĚMEC,
Alois ŠVEHLÍK, Anna POLÍVKOVÁ, Matěj HÁDEK, Marian RODEN.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
26. pátek – 19 hodin

TIT

(POL)

BŘEZOVÝ HÁJ (FK)
Příběh dvou bratrů z prostředí venkovské lesní samoty. Starší žije
s malou dcerou a se vzpomínkami na zesnulou ženu a mladší, který
se po letech vrací ze sanatoria, kde si marně léčil souchotiny. Ocenění: Filmové léto Lagow 1971 - cena za režii; MFF Moskva – Zlatá
medaile za nejlepší film a nejlepší mužská hlavní role.
Vstupné 70,- Kč, členové FK 50, -Kč
Mládeži nepřístupno
27. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

KAWASAKIHO RŮŽE
13. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŠVÉD)

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
Netradiční upírský horor se odehrává ve 2.polovině minulého století na
ponurém sídlišti. Tady žije 12letý Oskar a sem se přistěhuje nový soused
s dívkou Eli a chlapec zjistí, že tajemná dívka je upírka. V hlavních rolích
Kåre HEDEBRANT, Lina LEANDERSSONOVÁ, Per RAGNAR.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim
čas obrousit hrany? Nové drama J. Hřebejka a P. Jarchovského vytváří
spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu protichůdných
odpovědí. V hlavních rolích Martin HUBA, Daniela KOLÁŘOVÁ, Ladislav CHUDÍK, Lenka VLASÁKOVÁ, Petra HŘEBÍČKOVÁ, Isao ONODA.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
28. neděle - 17 a 1930 hodin

14. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/IRS)

HLAD
Příběh z r. 1981 popisuje poslední měsíce života Bobbyho Sandse,
člena IRA, který ve věznici Maze v severním Irsku držel hladovku
proti ponižujícím a brutálním praktikám dozorců. V hlavních rolích
Michael FASSBENDER, Liam CUNNINGHAM, Stuart GRAHAM,
Rony MULLEN. Film získal 28 cen, z nichž nejprestižnější Zlatá
kamera CANNES 2008 a BAFTA 2009.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
14. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

TIT

(FR)

LUISE - MICHEL
Luise je nevrlá samotářská dělnice v továrně na hračky, kde pracují samé ženy. Když šéfové továrny jednoho dne prásknou do bot
s veškerým majetkem, rozhodnou se ženy dát dohromady zbytky
svých peněz a udělají něco smysluplného, najmou si zabijáka, aby
je pomstil. V hlavních rolích Yolande MOREAUOVÁ, Bouli LANNERS,
Mathieu KASSOVITZ, Silvia COLLOCAOVÁ, Albert DUPONTEL.
Film získal Zvláštní cenu poroty na Sundance film festival 2009.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Neděle v 15 hodin
21. PSÍ KAMARÁDI
Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,- Kč
28. KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
tel. 257 910 322

FordLeasing

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA PRÁVĚ TEĎ!

• Balíček příslušenství ZDARMA
k vozům Fiesta, Fusion, Focus, CMAX
• Leasing a úvěr s nulovým navýšením
• Aktuální nabídka vozidel za nejvýhodnější ceny
na www.fordamb.cz

www.fordamb.cz

Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, tel. 257 941 041, 257 940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.cz;
http://www.chuchle.cz•Redakční rada: Jana Černá, Jiřina Hanlová, Mgr. Lenka Felixová, Jan Zágler, Pavla Pajerová.
Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci. Podepsané články nemusejí
vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 2/2010, 16. ročník. Vyšlo v únoru 2010.

