CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

10/2010

Foto: Ing. Svobodová

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
- VELKÁ CHUCHLE A ZASTUPITELSTVA
HL.M. PRAHY PROBĚHLY I U NÁS …

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. 8/2010
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného dne 20.9.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen
hosté

8
1
2

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. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová
1) Před projednáváním programu složil slib člena ZMČ Praha-Velká Chuchle Ing. Jan
Janda, kterému vznikl mandát dne 16.7.2010, vzhledem k tomu, že dne 15.7.2010
rezignoval Mgr. Tomáš Hromádka
(zvolen za ČSSD).
Starosta předložil ke schválení program:
1. Složení slibu nového člena ZMČ.
2. Informace starosty.
3. Rozpočtové úpravy za r. 2010.
4. Rozpočtový výhled na rok 2011-2012.
5. Protokol o kontrole správy místních a správních poplatků.
6. Protokol o výsledku kontroly životního prostředí.
7. Protokol o výsledku kontroly PSSZ
8. Počet zaměstnanců ÚMČ v roce 2011.
9. Projednání příspěvku pro hospic Čerčany.
10. Projednání přijetí žádosti o byt.
11. Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku).
12. Stavební záležitosti.
13. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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2) Informace starosty:
 hřiště u ZŠ – stavbu provádí OMI a inženýring spol. ISTAR – zhotovitel bohužel
nedodržel technologický postup a následkem toho došlo k deformaci povrchu
– proběhlo měření vlhkosti a vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možno
povrch znovu položit – na provedení prací zadal OMI znalecký posudek . Projednává se i navýšení plotu směrem ke komunikaci Starochuchelská, aby omezilo
padání míčů do ulice.
 během prázdnin se u ZŠ vybudovalo a otevřelo hřiště pro družinu.
 pokračuje se ve výstavbě komunikace Na Hvězdárnu včetně finálního povrchu,
provádí se zasíťování, připravuje se výstavba otočky pro autobus – proběhla zkušební jízda autobusu a zatím není ujasněna s provozovatelem trasa a termín
zahájení provozu.
 v říjnu bude zahájena realizace můstku přes Vrutici v ulici Starochuchelská nad
Náměstím Omladiny, přechod do ulice Pod Akáty bude v úrovni zpomalovacího
prahu. Investorem a zhotovitelem bude TSK.
 2. kolo anonymní architektonické soutěže na nové centrum Velké Chuchle proběhne 7.- 8.10.2010 a následně proběhne výstava projektů v areálu Kazínská 8.
Starosta předpokládá vyhlásit pro návštěvníky anketu o názoru občanů, který
projekt by byl přínosem pro Chuchli.
 dne 16.9.2010 se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy před
volbami.
 20.9.2010 byla otevřena jižní část silničního okruhu Prahy – což bude znamenat
pro Chuchli úlevu, starosta se vyjádřil pochvalně k zákazu vjezdu nákladních
automobilů na Jižní spojku.
Po ukončení informací předal starosta všem členům ZMČ publikaci „Malá a Velká
Chuchle“ a poděkoval za spolupráci ve volebním období 2006-2010.
3) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 09/2010:
V příjmové části rozpočtu:
+15 700,- zapojení pojistné náhrady–oprava sl.
OdPa 2212 Pol 2322
ve Starochuchelské ul.
+13 000,- zapojení náhrady (pořiz.ceny) za prodané
OdPa 3349 Pol 2324
publikace
+10 000,- zapojení příjmů z vybraných pokut
OdPa různé Pol 2212
+400 000,- zapojení inv.dotace na rekonstr.hřiště před ZŠ Pol 4221
-400 000,- snížení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli Pol 4221
+62 000,- zapojení neinv.dotace na provoz JSDH
Pol 4121
+269 700,- zapojení neinv.dotace na integraci žáků ZŠ
Pol 4121
Celkem: 370 400,- Kč
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Ve výdajové části rozpočtu:
+15 700,- zapojení přijaté pojistné náhrady-opravy sloupků OdPa 2212 Pol 5171
+13 000,- navýšení prostř.na výst.hřiště u MŠ-kolaudace
OdPa 3111 Pol 6121
+nástěnk
+10 000,- navýšení prost.na opravy v MŠ – střecha
OdPa 3111 Pol 5171
+400 000,- zapojení inv.dotace na rekonstr. hřiště před ZŠ OdPa 3113 Pol 6121
-400 000,- snížení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli OdPa 3421 Pol 6121
+62 000,- zapojení neinv.dotace na provoz JSDH‚
OdPa 5512
(PHM,STK, výjezdy, Pol různé výzbroj, výstroj, techn. pomůcky)
+269 700,- zapojení neinv.dotace na integraci žáků ZŠ
OdPa 3113 Pol 5331
Celkem: 370 400,- Kč
/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 8/2010 b. 8.3/
Hlasování: jednomyslně schváleno

4) Tajemnice, na základě doporučení FV, předložila návrh rozpočtového výhledu
MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2011 a 2012 a ZMČ jej schválilo.
/viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 8/2010 b. 8.4/
Hlasování: jednomyslně schváleno

5) Tajemnice informovala o výsledcích kontroly, kdy v měsíci červnu 2010 provedly
pracovnice odboru daní, poplatků a cen MHMP kontrolu správy místních a správních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích za období
2007, 2008, 2009.
Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Závěr: „Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že vybírání poplatků je
správcem poplatku věnována pozornost a poplatky jsou vybírány podle příslušných právních předpisů. Pozornost je věnována i vyhledávací činnosti směřující
k podchycení všech poplatníků (např. místní poplatek ze psů, za užívání veřejného
prostranství) a provádění kontrol u poplatníků za účelem zjištění, zda jsou místní
poplatky odváděny ve správné výši a včas (např. místní poplatek z ubytovací kapacity). V zájmu zvyšování vlastní příjmové základny je třeba těmto činnostem věnovat pozornost i nadále.“ ZMČ vzalo na vědomí.
6) Tajemnice informovala i o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku
ochrany životního prostředí, kterou provedli na ÚMČ pracovníci MHMP. Během
kontroly nebyly zjištěny zásadní nedostatky.
Závěr: „Kontrolní orgán konstatuje z hlediska dodržování zásady zákonnosti, že
Úřad městské části Praha – Velká Chuchle vykonává kontrolované agendy na dobré úrovni. Zjištěné nedostatky byly projednány na místě a objasněna jejich podstata. Kontrolní orgán zároveň konstatuje, že opatření k odstranění zjištěných nedostatků je třeba přijmout ve stanovené lhůtě.“ ZMČ vzalo na vědomí.
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7) Tajemnice uvedla, že i kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedená dne 28.4.2010, PSSZ nezjistila žádné chyby a nedostatky. ZMČ vzalo na vědomí.
8) V rámci dalšího bodu programu požádala tajemnice o schválení počtu zaměstnanců na r. 2011 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
konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy
za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednomyslně schváleno

9) Starosta informoval o žádosti Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech o finanční
příspěvek ve výši 12 000 Kč, vzhledem k tomu, že v letošním roce přijali do své
péče 1 pacienta z naší městské části. Mgr. Felixová doplnila, že v žádosti nebylo
uvedeno jméno pacienta, po zjištění jména jsme kontrolou v evidenci obyvatel zjistili, že tento občan v dubnu t.r. zemřel (tato okolnost nebyla v žádosti zmíněna). FV
poskytnutí příspěvku nedoporučil a ZMČ jej rovněž neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

10) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která požádala o vyjádření k žádosti p. I.S.,
bytem v Praze 5 o zařazení do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu. Vzhledem k tomu, že žádost splnila kriteria pro zařazení, VSaB doporučil zařazení do
seznamu a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno

11) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, aby informoval o jednání výboru majetku ze
dne 13.9.2010. Výbor projednával žádost spol.SAHAB s.r.o., která má v nájmu část
areálu Kazínská 8, o snížení nájemného za měsíc srpen 2010 z důvodu rekonstrukce Starochuchelské ul., která údajně omezila firmu v prodeji a zablokovala příjezd
do areálu (navíc byla před výlohami zaparkovaná stavební technika a materiál zhotovitele). Výbor po zvážení nedoporučuje ZMČ nájemné za měsíc srpen 2010
snižovat, vzhledem k tomu, že opravu komunikace neprováděla MČ, ale TSK a příjezd do areálu byl umožněn. ZMČ rovněž snížení nájemného neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti

12) O pronájem části areálu na Kazínské 8 požádala spol. Radiové systémy a telekomunikace s.r.o. (cca 200m2 stodoly a 300 m2 volné plochy dvora), a to na dobu
neurčitou. Vzhledem k tomu, že v současné době není jasné, kdy započne výstav-
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ba nového centra MČ v této lokalitě a vzhledem k nadcházejícím volbám do zastupitelstva MČ, doporučují členové výboru tuto žádost ponechat na rozhodnutí nového ZMČ. ZMČ souhlasilo s doporučením výboru a pronájem neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti pronájmu

13) P. Vlasák informoval o projednávání žádosti Mgr. V. B. o pronájem nebytových
prostor pro sportovní aktivity mládeže a veřejnosti v areálu na Kazínské 8. Vzhledem k nedostatečné specifikaci záměru (m2, doba, účel) a z důvodů uvedených
v b. 12 zápisu, doporučují členové výboru tuto žádost ponechat na rozhodnutí
nového ZMČ. ZMČ souhlasilo s doporučením výboru a pronájem neschválilo.
Hlasování: jednomyslně proti pronájmu

14) Výbor též řešil žádost spol. Optimal Project CZ s.r.o., která vstoupila jako
obchodní partner do projektu spol. Jarnette Réclame spol. s r.o. a která bude
v rámci této spolupráce vystupovat vůči třetím osobám jako nájemce, o uzavření
nájemní smlouvy se spol. Optimal Project CZ s.r.o. Výbor doporučil, aby nájemní
smlouva byla uzavřena za stejných podmínek na základě již dříve schváleného
pronájmu části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle na umístění reklamního
zařízení spol. Jarnette Réclame spol. s r.o., a to s účinností od 1.10.2010 (zároveň
se k 30.9.2010 ukončí nájemní smlouva se spol. Jarnette Réclame).
Hlasování: jednomyslně schváleno

15) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru
a k prodeji části pozemků parc. č. 342/1 o výměře 322 m2, 343 o výměře 34 m2,
1021 o výměře 178 m2 a 1188/1 o výměře 111 m2 v k.ú. Velká Chuchle p .J.K. nebyly ze stran občanů připomínky, požádal p. Vlasák ZMČ, aby prodej na základě
doporučení výboru schválilo. ZMČ po projednání prodej schválilo za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel

16) Výbor se zabýval i žádostí Ing. J.P. o směnu pozemků parc.č.923/64 (210 m2)
a 923/153 (37m2) za obecní pozemky parc. č. 923/218 (221 m2) a 923/221 (34 m2)
v k.ú. Velká Chuchle z důvodu scelení svých pozemků. Výbor směnu pozemků
nedoporučil a ZMČ ji rovněž zamítlo - nevidí v této směně pro MČ prospěch.
Hlasování: jednomyslně proti

17) Výbor rovněž projednal žádost odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření ¼
lesního pozemku parc.č. 1111 v k.ú. Velká Chuchle (lokalita u „Areálu zdraví“) s tím, že
tento pozemek navazuje na další lesní pozemky, které má již odbor ochrany prostředí
MHMP ve správě. Výbor nedoporučil odsvěření, ale ZMČ jej po projednání schválilo.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel
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18) Na základě žádosti p.R. o pronájem hrobového místa na hřbitově ve Velké Chuchli
(pozemek parc. č. 1127 v k.ú. Velká Chuchle) – konkrétně pozemku pod budovou
márnice, kterou by následně odstranila a na jejím místě zřídila rodinnou hrobku – výbor
nedoporučil ZMČ pronájem pozemku pod objektem márnice schválit, a to z toho důvodu, že márnice je tradiční součást hřbitova, která zde stojí již od založení hřbitova a měla
by být zachována. Navíc jsou dle sdělení Ing. Šmejkalové na hřbitově v současné době
volná dvě hrobová místa, která by mohla k výstavbě rodinné hrobky sloužit, a to č. 211
(4,8 m2) a č.166 (3,9 m2). P.R. rovněž v žádosti nabízela financování oprav části poškozené obvodové zdi hřbitova. Výbor doporučuje nabídnout p.R. k pronájmu shora uvedená volná hrobová místa. ZMČ po projednání rozhodlo v souladu s doporučením
výboru a neschválilo pronájem pozemku parc. č. 1127.
Hlasování: jednomyslně proti

19) Na závěr výbor opět projednával situaci ohledně žádosti JUDr. Zdeňka Jankovského, právního zástupce p.M.H. a pí. R.B. o prodloužení nájemní smlouvy na prostory restaurace v Klubovém domě, a to od 1.1.2011 do 30.11.2015 s tím, že nájemci zároveň žádají o povolení úprav pronajatých prostor – instalace klimatizace
a odsávání, a povolení oprav WC, vše na vlastní náklady. Na základě právních
stanovisek doporučují členové výboru uzavřít dodatek ke stávající smlouvě,
(v důsledku změny na straně nájemců- jeden nájemce akceptoval výpověď), který
by upravil nájemní vztah do 31.12.2010 se skutečnými nájemci a vyhlásit výběrové
řízení na další období. Ohledně úprav a oprav v objektu chybí výboru v žádosti
alespoň přibližný rozpočet plánovaných stavebních prací a konstatoval, že stavební úpravy prováděné nájemcem jsou většinou problematické. Po projednání se
všichni členové ZMČ shodli na řešení, doporučeném výborem a schválili uzavření
dodatku ke stávající smlouvě a vyhlášení výběrového řízení.
Hlasování: jednomyslně schváleno

20) V souvislosti s ukončením volebního období požádal starosta předsedy výborů, aby se spojili s tajemnicí a převzali pro členy výborů publikaci „Malá a Velká
Chuchle“ jako poděkování za práci ve výborech.
21) V rámci bodu „různé“ požádal p. Vokurka, aby uvolnění zastupitelé starosta
a místostarostka informovali o svých měsíčních příjmech, což tito neučinili. Pan Vlasák poznamenal, že tuto informaci může získat v tabulkách v příslušné vyhlášce.
Jednání ZMČ bylo poslední v tomto volebním období a starosta se rozloučil s přítomnými a popřál hodně zdraví a úspěchů v dalším životě.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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JAK DOPADLY KOMUNÁLNÍ VOLBY V CHUCHLI
Jmenné seznamy
Kandidátní listina

Kandidát
poř. příjmení, jméno,
číslo tituly

věk

Navrhující
strana

Hlasy
Politická
příslušnost abs.

v%

Pořadí
Zvolení

Mandát

číslo

název

1

1

Petr Jiří Ing.

52

ČSSD

ČSSD

273

14,91 1

*

1

Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.

2

Linhart Oto Mgr. 52

ČSSD

BEZPP

242

13,22 2

*

2

TOP 09

1

Melichar Martin 46
Mgr.

TOP 09

BEZPP

346

12,69 1

*

2

TOP 09

7

Matl Jan

39

TOP 09

BEZPP

299

10,96 2

*

2

TOP 09

2

Čahoj Viktor

23

TOP 09

TOP 09

291

10,67 3

*

39

SZ

BEZPP

245

15,66 1

*

47

SZ

BEZPP

175

11,18

2

*

42

ODS

ODS

400

10,29 1

*

3

Strana zelených

1

3

Strana zelených

8

5

Občanská
demokratická strana
Občanská
demokratická strana
Občanská
demokratická strana
Občanská
demokratická strana

3

Vokurka David
Ing. arch.
Vrběcká Jana
MUDr.
Felixová Lenka
Mgr.

1

Fresl Stanislav

62

ODS

ODS

388

9,98

2

*

2

Kadeřábek
Ladislav
Dudášová
Gabriela Mgr.

41

ODS

ODS

374

9,62

3

*

35

ODS

BEZPP

362

9,31

4

*

5
5
5

4

Praha – Velká Chuchle
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Praha – Velká Chuchle

SPRÁVA OBCE V DOBĚ MEZI KONÁNÍM VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA A ZVOLENÍM NOVÝCH ORGÁNŮ
Dovoluji si pro informaci občanů i nově zvolených zastupitelů uvést několik informací o „fungování“ samosprávy v mezidobí do konání ustavujícího zasedání nového ZMČ:
 volbami končí mandát všem neuvolněným členům ZMČ (v naší MČ není volena
rada) a do zvolení nového starosty (místostarosty) plní úkoly uvolnění členové, tj.
v našem případě starosta a místostarosta (mají veškeré pravomoci jako před
volbami, ale je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na činnosti nezbytné
a na rozhodnutí, jež nesnesou odkladu tak, aby závažnější rozhodnutí činily již
nově zvolené orgány MČ)
 dosavadní starosta a místostarosta přestávají vykonávat pravomoci okamžikem zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty (není-li na ustavujícím
zasedání zvolen starosta ani místostarosta, působí dosavadní starosta a místostarosta až do zvolení nového – může být zvolen i jeden z nich a ten pak dočasně spravuje MČ do zvolení druhého na dalším zasedání ZMČ)
 ustavující zasedání ZMČ – dosavadní starosta musí po uplynutí 10. dne ode
dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí zjistit u příslušného krajského
soudu, zda byl v naší MČ podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování (SVK
vyhlásila výsledky 19.10.2010, tedy lhůta končí 29.10.2010 v 16.00 hodin)
 svolání ustavujícího zasedání v případě, že návrh na neplatnost voleb nebo
hlasování nebyl podán – starosta jej musí svolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula 10denní lhůta pro odvolání (tj. 25 dní od vyhlášení výsledků voleb SVK – 10
+ 15 dní)
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Pokud budeme předpokládat, že návrh na neplatnost voleb v naší MČ nebyl
nebo nebude podán, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání
tak, aby se konalo nejpozději do 15. listopadu 2010 (poslední den patnáctidenní lhůty pro jeho konání připadá na sobotu 13.11.2010 – zákonná lhůta tedy
skončí následující pracovní den, tj. v pondělí 15.11.2010). Oznámení o konání
ustavujícího zasedání ZMČ musí být zveřejněno na úřední desce MČ a webových stránkách nejméně 7 dní předem. (Pokud by se tedy např. ustavující zasedání mělo konat poslední den zákonné lhůty tj. 15.11.2010, musí být oznámení
zveřejněno nejpozději 8. listopadu 2010.
Ustavující zasedání je stejně jako každé zasedání zastupitelstva MČ veřejné.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

NOVÉ CENTRUM PRO VELKOU CHUCHLI
Občané Velké Chuchle mohou svým hlasem ovlivnit, jak by mohlo vypadat
nové centrum. A zdá se, že si to nechtějí nechat ujít. Výstavu urbanistických
návrhů navštívilo téměř 300 „chucheláků“.
18. 10. 2010 byly veřejně vyhlášeny výsledky veřejné anonymní architektonickourbanistické soutěže, která Městské části Velká Chuchle přinesla 21 návrhů
podoby budoucího centra obce.
Všechny návrhy byly k vidění na výstavě. Prostřednictvím anketních lístků zde
mohli občané vyjádřit svůj názor na oceněné i neoceněné návrhy.
Architekti však neměli nijak lehký úkol. Obtížné bylo zejména vyrovnat se s existujícími nepřiměřeně velkými pětipatrovými činžáky, které vyčnívají nad okolní
zástavbu rodinných domků. Vyhlašovatel také požadoval rozdělení budoucí investice do 3 fází. Jako první by se s výstavbou nového centra mělo začít na nevyužívaných pozemcích za potokem - na místě bývalého autoservisu, kde by měly vzniknout nové prostory pro služby, obchod a bydlení. Chucheláci by tak po celou dobu
stavby neměli přijít o služby pošty, restaurace a obchodu.
Nezávislá odborná porota složená z uznávaných architektů a urbanistů společně
se zástupci obce z předložených návrhů vybrala dvě rovnocenná řešení, která se
s tímto úkolem vyrovnala nejlépe a kterým proto udělila dvě druhé zvýšené ceny
návrhům.
„I když porota neudělila první cenu, soutěž splnila očekávání ve smyslu nalezení
vhodného názoru na řešení území,“ je přesvědčena architektka Markéta Cajthamlová, předsedkyně nezávislé odborné poroty. „Porota se jednomyslně shodla na
tom, že oba nejvýše oceněné návrhy jsou velmi kvalitní a mají velký potenciál pro
zhodnocení dané lokality. Porota doporučuje vyhlašovateli, aby s autory těchto
dvou oceněných prací vstoupil do dalšího jednání.“
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Důvod, proč porota udělila jen dvě ceny, byl ten, že řešení u ostatních návrhů
nebyla podle názoru odborníků zcela přiměřená požadavkům vyhlašovatele nebo
neodpovídala velikosti obce nebo by v konečném důsledku pravděpodobně přinesla investorovi značné vlastnické, realizační či provozní kolize.
Porota posuzovala předložené práce anonymně. Obálky se jmény autorů se otevíraly až po ukončení hodnocení. Porota snad volila dobře, neboť nakonec se ukázalo, že autoři oceněných prací za sebou mají i další zajímavé realizace a mohou
být pro Velkou Chuchli přínosem.
„Jako nezávislí porotci jsme velmi ocenili postup vyhlašovatele, který se rozhodl
hledat řešení komplikovaného úkolu formou architektonicko-urbanistické soutěže,“
dodává jeden z nezávislých porotců zkušený architekt Jan Aulík. „Je to nejefektivnější a navíc naprosto transparentní cesta, jak nalézt pro obec to nejvhodnější řešení.“
Předpokládaná investice na realizaci těchto dvou projektů se pohybuje mezi 100
až 120 mil. Kč, které bude muset Městská část Velká Chuchle získat, a to buď formou grantů, dotací nebo spojením s vhodným developerem.
ing. Markéta Kohoutová, sekretář soutěže Velká Chuchle
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Soutěžní návrh autorů: Bc. Jan Hora, Bc. Jan Veisser, Ing. arch. Petr Burian
(atelier DAM)
(č. 5 ve druhém kole, č.3 v prvním kole číslo)
Hodnocení poroty: Rozdělení řešeného území na „obecní louku“ a hustší pevnou zástavbu nově vytvořeného centra v návaznosti na činžovní dům je dopracováno do přesvědčivé podoby. Porota návrh obecní louky ocenila a doporučuje obci o něm dále uvažovat. Návrh zhodnocuje potenciál potoka
v návaznosti na rekreační plochy a tvoří přirozenou hranici mezi oběma rozdílnými plochami. Obytná zástavba na severní hraně území působí přiměřeně
a navazuje na stávající zástavbu v jižním svahu. Odsazení dvou věží od činžovních domů je přínosné pro uvolnění struktury zástavby. Diskutabilní je výška
a architektonická forma obou věží.
Celkové investiční náklady
109 mil. Kč
celková užitná plocha
4869 m2
celkový obestavěný prostor
23477 m3
byty
1954 m2
obchody
575 m2
společenské a správní funkce
1240 m2

Soutěžní návrh autorů: Ing. Libor Přeček, Ph.D, Ing. arch. Libor Pánek,
Ing. arch. Pavel Nosál (atelier Plans architekti)
(č. 6 ve druhém kole, č 5 v prvním kole)
Hodnocení poroty: Návrh představuje citlivý přístup a pokus o nastolení rovnováhy mezi stávajícími činžovními domy a okolní zástavbou. Definuje novou
zástavbou tři rozdílné veřejné prostory, jejichž vzájemný vztah lze považovat za
vyvážený. Je ale otázkou, zda zelený park u frekventované silnice má oddělovat
dvě zpevněné klidové plochy náměstí. Potenciál potoka jako přírodního prvku je
málo využit pro kvalitní řešení veřejného prostoru. Urbanistické řešení je velmi
kvalitní a přesvědčivé, ale architektonické řešení jednotlivých částí není dotažené
a jasné. Zejména objekt prodejny v severovýchodním cípu území je nesrozumitelný - z projektu není jasná funkce a náplň tohoto objektu. Tvar střechy je schematicky neodůvodněný.
Celkové investiční náklady
120 mil. Kč
celková užitná plocha
4300 m2
celkový obestavěný prostor
17350 m3
byty
1500m2
obchody
800 m2
společenské a správní funkce
7600 m2
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DOSTIH ŽÁKŮ – CENA HIPPOSPOLU – 19.9.2010
Posledním dostihem svátečního dostihového odpoledne, kdy se ve Velké Chuchli
běžela 32. VELKÁ CENA ČESKÉHO TURFU (zvítězil TARO s žokejem Lukáškem,
trenér J. Váňa, ze stáje Viktora Komárka) a 32.VELKÁ CENA PRAHY (zvítězila
CORCOVADA s žokejem Zatloukalem, trenér Ing. V. Luka ml., stáj DAR), byl žákovský dostih CENA HIPPOSPOLU na 1400 metrů.
V padocku se po vyslechnutí posledních pokynů před dostihem od trenérů
vyhouplo do sedel pět žáků a šest žákyň (z toho 2 žákyně z dálkového studia),
absolvovali zkušební cval a všichni bez problémů vstoupili do startovacích boxů.
Po startu byla nejaktivnější Myranga, v cílové rovině se do čela dostal favorit
CANEY s Martinem Laubem a velmi lehce o 5 délek v dostihu zvítězil, druhý doběhl KEVIN THE KNIGHT s Michalem Demo, třetí MYRANGA se Sabrinou Kuchařovou, čtvrtý CHRISSIO s Petrou Prenerovou, pátá ROSEBURN s Barborou Galatíkovou, dále proběhli cílem NEXTREME s Hanou Růžičkovou, LETNÍ HVĚZDA
s Barborou Skořinskou, RABBIT ZAHA s Danielem Zurynkem, ANDALOUSE s Martinem Piruchem, ARROWS PEPE s Marianem Kolčavou a DOORNBLOEM s Lucií
Škábovou.
Po převážení jezdců po dostihu a schválení doběhu dostihovou komisí obdrželi
v malém padocku zástupce majitele stáje Hexion - Váňa, trenér Josef Váňa a první
tři umístění jezdci hezké poháry.
Dostihy žáků nás v letošní dostihové sezóně čekají ještě dva: 3.10. a 31.10.2010.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová
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DOSTIH ŽÁKŮ 3.10.2010
První říjnovou neděli se ve Velké Chuchli
konal předposlední letošní žákovský dostih
CENA SPOLEČNOSTI IDS PRAHA na
1400 metrů. V padocku se představilo
8 koní v sedlech byli 4 žáci a 5 žákyň
(1 z dálkového studia). Největší favorit
Roseburn s Martinem Laubem v sedle splnili svoji roli a jistě o jednu a čtvrt délky zvítězili. Pro Martina to bylo páté letošní
vítězství. Majitelem Roseburn je stáj KUFR, vítězným trenérem Jaroslav Drlík.
Na druhém místě doběhl Velasques s Pavlínou Honsovou, třetí Redul s Kristýnou
Skořinskou, čtvrtá Roxala s Michalem Demo, pátá Tankréda se Sabrinou Kuchařovou, dále Dajka s Lívií Machalíkovou, Blýskáček s Danielem Zurynkem a Borneus
s debutujícím Josefem Chmelařem.
Vítězný tým a první tři umístění jezdci - žáci převzali v dekorovacím altánku čestné ceny,
které za občanské sdružení Hippospol Velká Chuchle předával Ing. Václav Kolečko.
Poslední žákovský dostih letošní sezóny a vyhodnocení seriálu žákovských dostihů se uskuteční 31.10.2010.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli Ing. Marcela Sýkorová

NA POSVÍCENÍ ZAHRÁLI TŘI PSI
V pořadí již čtvrté chuchelské posvícení jsme uspořádali 19. září 2010. Akci jsme
chystali jako připomínku dávných mariánských posvícení, které se v Chuchli prokazatelně konaly v 18.- 20. století. S myšlenkou přišli členové výboru DTJ Ing. František Lapáček, Doc. Zdeněk Trojan a Mgr. Tomáš Hromádka právě před čtyřmi lety
s cílem oživit dění ve Velké Chuchli a současně oslavit konec léta a nadcházející
podzim. Tradiční chuchelské posvícení za uplynulá léta se stalo očekávanou akcí
mezi dětmi a dospělými. Nejinak tomu bylo i letos.
Zdálo se, že i tentokrát počasí vyjde, nakonec skutečně nepršelo, byť polovinu odpoledne bylo pod mrakem. Již před čtrnáctou hodinou se začali do areálu trousit první
návštěvníci, největší nápor byl potom o hodinu později. Připraveny byly jako vždy nápoje, posvícenské koláčky, pečené sele a hlavně soutěže pro děti, ve kterých mohly
vyhrát hodnotné hračky a sportovní potřeby. V obležení byl i zapůjčený skákací hrad.
Novinkou byla letos živá hudba v podání country skupiny „Tři psi“. Ta hrála k poslechu
a zábavě po celé odpoledne. V úvodním slově starosta Ing. František Lapáček připomenul, že areál DTJ je v provozu pět let, připomenul současné aktivity jednotlivých
oddílů jednoty a poděkoval sponzorům, kteří se letos na akci finančně a materiálně
podíleli. Nadace ČEZ finančně podporuje činnost naší jednoty, občerstvení a ceny

14 ŘÍJEN – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
zajistil Ing. Jiří Petr. V průběhu odpoledne se opět konala oblíbená soutěž v prokousávání posvícenských koláčů. Letos v nich byla zapečená dvacetikoruna.
Také jsme tentokrát poprvé zaznamenali větší počet zájemců z okolních městských částí. Samozřejmě tu nechyběl nejstarší žijící někdejší člen jednoty skoro
devadesátiletý pan Josef Lukeš z Lochkova, kterému jsme předali kopii fotografie
z roku 1930 ze slavnostního předávání vlajky.
DTJ Velká Chuchle

DVĚ NOVÉ ULICE V CHUCHLI
Pojmenování nových ulic v Městské části Praha – Velká Chuchle schválila 6.4.2010
městská rada. Jedná se o první dvě ulice v nově budovaném komplexu bytových
a rodinných domů (Finep - 1. etapa). Ponesou názvy Hvězdářská a Mrkosova.
Podle projektu by zde mělo být celkem osm nových ulic. Místopisná komise doporučila při jejich pojmenování navázat na již existující název Na Hvězdárně a zvolit
další jména podle významných českých astronomů, případně názvy z vědního oboru
astronomie. První dva návrhy jsou již schváleny: Hvězdářská a Mrkosova.
Hvězdářská - název tematicky navazuje na zdejší pomístní název Na Hvězdárně.
Ulice vychází jihovýchodním směrem z ulice Na Hvězdárně jihozápadně od křižovatky s ulicí U bažantnice, stáčí se k jihu a slepě končí.
Mrkosova - RNDr. Antonín Mrkos, CSc. (1918 – 1996) - astronom a polární badatel,
objevil 13 komet a 60 planetek. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na Hvězdárně
jihozápadně od křižovatky s ulicí Hvězdářskou, stáčí se k jihu a končí kolmou příčkou.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

ZAZPÍVALA PRO WALDOVY FANOUŠKY
17. června se konala na chuchelském závodišti až do pozdního večera tradiční
„Country fontána“, kterou pořádalo Country rádio. Podobně jako při dostizích byla
zcela zablokována doprava, fanoušků hudebního stylu country a western je přece
jenom hodně. Překvapením programu bylo vystoupení Olgy Blechové, vdovy po
zesnulém W. Matuškovi, která zde vystoupila přesně rok poté, co proběhlo poslední rozloučení na pražském Žofíně.
Bylo to poprvé, co se manželka slavného zpěváka odvážila vystoupit před veřejnost v rámci hodinového bloku věnovaného právě známému zpěvákovi. Spolu
s Olgou Blechovou vystoupila mateřská kapela K. T. O. Před vystoupením řekla:
„Mám velkou trému, abych to zvládla. Nemyslím tím hlasově, ale po psychické
stránce. Nikdy v životě jsem bez Waldy na pódiu nestála.“ řekla.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
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Z HISTORIE CHUCHELSKÉ POŠTY
Ani nevím, kdy to bylo poprvé, co jsem vzal za kliku dveří chuchelské pošty. Jistěže
tomu tak bylo minimálně před dvaadvaceti lety. Vzpomínám, jak jsme tehdy se
spolužáky odsud odesílali společně odpovědi do soutěže „Kdo ví, umí“, kterou
tehdy pořádal Obvodní dům pionýrů a mládeže v Praze 5. Psala se osmdesátá léta,
ale na poště to vypadalo v podstatě pořád stejně, jako v roce 1953, kdy zde - v dřívějším Srkalově pekařství - na Starochuchelské 241, byla pošta otevřena. Přestěhovala se sem z Malé Chuchle, kde na dvou místech postupně existovala už od roku
1869. A považte, dokonce jsem se letos dozvěděl díky panu Jiřímu Kratochvílovi,
že zde v Malé Chuchli pošta byla otevřena 13. března. V loňském roce tomu bylo
úctyhodných 140 let!
První doložené umístění chuchelské pošty je ve Zbraslavské 7/35. Dnes je to
dům, který obhospodařuje městská část a nikdo by nepoznal, že tudy procházely
zásilky z Malé a Velké Chuchle, že zde byl od roku 1883 telegraf. Když měl být na
poštu zaveden telefon, musela se z prostorových důvodů přestěhovat. Volné místo
bylo nalezeno blízko hned vedle ve Zbraslavské 5/41, a zde v prvním patře (!)
pošťáci přijímali a vydávali zásilky až do roku 1953. Zmínit se musím také o tom, že
až do roku 1944 patřil do poštovního obvodu také Slivenec.
Nejstarší doklady o provozu chuchelské pošty v mé sbírce se datují do devadesátých let minulého století. Skutečným skvostem je žádost a potvrzení ze slivenecké matriky odeslané formou korespondenčního lístku z Chuchle roku 1896
a opatřené vedle poštovního razítka také razítkem farním. A to již vůbec ani
nemluvím o nádherných pohlednicích, které jsem představil na loňské výstavě
v rámci tradičního Chuchelského posvícení. Klein Kuchel - Malá Chuchle, tak se
tehdy poštovní úřad jmenoval. Po roce 1918 už jenom Malá Chuchle a od roku
1922 v souvislosti s připojením k Praze získala pošta nové větší razítko s označením PRAHA 64. Za války pak opět nesla dvojjazyčný název od roku 1948 do
svého zániku Praha 160.
Vraťme se do Velké Chuchle. Teď si říkám, že už jsem vlastně také pamětník! Ve
staré poště vše dýchalo a žilo jako v Čapkově Pošťácké pohádce. Dovnitř se vcházelo jakousi prosklenou verandičkou, za kterou byla umístěna na stěně tabule,
kam pracovnice pošty vyvěšovaly čísla Sportky, Sazky a MATESA. Byl tam také
stoleček, kam se dalo sednout a vyplňovat složenky. Za ním už byla přepážka,
která sloužila převážně k finančním operacím. Platily se tady zejména složenky.
Seděla tady paní poštmistrová (tehdy tady pracovaly dvě pracovnice, pošťačky v to
nepočítaje), zkontrolovala, zda je složenka správně vyplněná, vložila ji do stroje,
zatáhla páčkou a složenka byla orazítkovaná. Vpravo pak byla balíková přepážka
se stařičkou váhou. Na poště byla také ohlašovna požáru a na dnešní poměry
zajímavá věc - veřejná telefonní hovorna. Na tu si pamatuji velmi dobře, protože se
dost často využívala (naše rodina čekala 20 let na pevnou telefonní linku). Zajíma-
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vé bylo, že hovory odsud byly mnohem dražší než z klasické tel. budky (ty se potom
v Chuchli objevily tři). Hovorna zde existovala ještě dlouho po revoluci, vlastně až
do konce.
Nová doba s sebou přinesla restituce, a tak se pošta, která nesla označení
postupně Velká Chuchle, Praha 59 (Velká Chuchle) a Praha 59 musela na konci roku 1994 odsud stěhovat. Na několik měsíců našla azyl v suterénu místního
úřadu (U Skály 262), kde dnes sídlí s ordinací MUDr. Albrecht. Bylo to provizorium, ale pro uživatele pošty se kromě docházkové vzdálenosti vlastně nic
nezměnilo. Považte, dnes se na to vzpomíná s úsměvem, ale skromné prostory
ve Starochuchelské 241 i v provizoriu na úřadě neumožňovaly skladování balíků, takže adresáti museli v případě nezastižení poštovním doručovatelem jezdit již předtím po mnoho let až na poštu 150 00 (V Botanice 6) za Smíchovskou
tržnici!!!
Uvedl jsem, že šlo o provizorium - to trvalo až do 25. května 1995, kdy byla pošta
bez okázalostí otevřena ve stávajících prostorách v tzv. Klubovém domě ve Starochuchelské 7. Samozřejmě postupně byl nasazen plně automatický provoz
APOST s využitím výpočetní techniky a rozvojem dalších služeb. Přesto i současné
prostory jsou pro poštu velmi malé. A tak v malé hale, kde opět nechybí stoleček
s dvěmi židličkami, jsou opět pouze dvě přepážky, které jsou ovšem dnes víceméně univerzální díky umístění váhy uprostřed mezi přepážkami.
Poštovní provoz mě fascinuje, snad i proto jsem příležitostným filatelistou a nadšeným filokartistou a s radostí sleduji práci zdejší pošty se všemi příjemnými
i nepříjemnými událostmi. Mezi ty příjemné lze jistě zařadit vedle rozšiřujícího se
portfolia služeb také zajímavé mimořádnosti - a to je existence příležitostných přepážek na chuchelském závodišti (v roce 1991 při výročí vzletu ing. J. Kašpara
a v roce 2006 při příležitosti 100. výročí závodiště) a v loňském roce poprvé v historii sobotní provoz na stříbrnou a zlatou sobotu před Vánoci. Na druhé straně je to
pak několikeré vykradení a přepadení pracovnic pošty, či přesun pošťaček do
Radotína z ekonomických důvodů.
O chuchelské poště by se dalo psát ještě poměrně dlouho (např. o zvláštní poště
na chuchelském závodišti v letech 1906 - 1914, filatelistických zajímavostech,
o pošťácích a pošťačkách). Já svůj exkurz do historie zakončím přehledem současných poštovních schránek v Chuchli:
 roh Kazínské a Starochuchelské
 Starochuchelská 7 (u pošty)
 Starochuchelská 241 (připomínka staré pošty!)
 Náměstí Omladiny
 Na Hvězdárně
 Zbraslavská
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
převzato z www.praha16.cz
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V ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ POKRAČUJE
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o právě ukončeném projektu
„Vynálezy bez hranic“ a rádi oznamujeme, že mezinárodní spolupráce v Základní
škole Charlotty Masarykové bude pokračovat i v dalších dvou letech, a to dvouletým projektem „Planeta zdraví“. Tento projekt byl opět podpořen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a kromě naší školy se ho účastní dalších
šest evropských škol. Partnerské školy si můžete prohlédnout již teď prostřednictvím internetových stránek:
Kettlethorpe High School - Velká Británie
www.kettlethorpehigh.co.uk
COLLEGE AUSONE - Francie
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/AusoneB/
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego – Polsko
www.lo2hajn.atmax.pl
Gesamtschule Rheydt-Mülfort - Německo
www.gesamtschule-muelfort.de
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI PASCOLI” - Itálie
www.pascolifasano.net
IES “La Eria” - Španělsko
www.laeria.com
V průběhu letošního školního roku nás čekají celkem tři partnerské schůzky.
První schůzka koordinátorů se bude konat 21. - 25. října 2010 ve Španělsku,
další setkání se uskuteční v naší škole v březnu 2011 a poslední schůzka letošního roku bude v květnu 2011 ve francouzském Bordeaux. Na schůzkách
v březnu a květnu 2011 se žáci 2. stupně setkají se žáky a studenty partnerských škol, budou mít možnost po dobu jednoho týdne nepřetržitě hovořit anglicky a zlepšit tak své komunikativní dovednosti, poznat nové přátele i jiné
metody výuky ve škole v Bordeaux. Se žáky a učiteli z partnerských škol budeme v kontaktu také prostřednictvím pravidelných videokonferencí v naší interaktivní učebně.
Zároveň budou žáci 2. stupně v hodinách vaření připravovat české pokrmy ze
zdravé kuchyně, fotografovat, filmovat a překládat recepty do angličtiny. Výsledkem této práce bude mezinárodní kuchařka zdravých receptů z Velké Británie,
Francie, Itálie, Španělska, Polska, Německa a České republiky, kterou Vám představíme na konci projektu v červnu 2012.
Mgr. Lenka Jaklová, koordinátorka projektu
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STRÁŽNÍCI OKRSKÁŘI STŘEŽÍ PRAŽSKÉ
ULICE JIŽ DESET LET
Již deset let se starají o dodržování veřejného pořádku či bezpečí obyvatel
Velké Chuchle strážníci-okrskáři. Jejich největší devízou je znalost svého
působiště, místních zákoutí, ulic i zdejších obyvatel. Městská část Velká
Chuchle má dva okrsky a rovněž dva okrskáře.
Dohlížet na veřejný pořádek, pomáhat školákům či poradit občanům v nesnázích
– to jsou jen některé úkoly pražských strážníků-okrskářů, kteří v hlavním městě
působí již deset let. „Okrskáři jsou tu především od toho, aby byli zdejším lidem
kdykoli k dispozici. Jsou připraveni poradit i pomoci i s běžnými starostmi, díky
svým detailním znalostem okrsku mohou navíc včas odhalit některé přestupky či
upozornit na páchání trestné činnosti. Jejich zásluhou tak dochází k poklesu kriminality,“ uvedl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence činnost městské policie spadá.
U městské policie slouží v současné době 469 okrskářů ve 255 okrscích. Městská část Velká Chuchle je rozdělena na dva okrsky, a sice na Velkou Chuchli –
Závodiště a Malou Chuchli – Chuchelský háj. Prvně jmenovaný okrsek má na starosti strážník Michal Kadlec. Ke své práci využívá především služební motocykl
a vozidlo. Během své činnosti dohlíží na dodržování veřejného pořádku a vyhlášek
hlavního města Prahy. V dopravě kontroluje respektování dopravního značení či
oprávněný vjezd nákladních automobilů. „Do jeho svěřeného okrsku patří i dostihové závodiště, kde sídlí Jízdní skupina Městské policie Praha 5. Strážníci na
koních zde pak pomáhají s kontrolami v chatových osadách, na břehu Vltavy
u cyklostezky a v dalších hůře přístupných lokalitách,“ doplnil David Janda, vedoucí okrsku Praha 16.
Okrsek Malá Chuchle – Chuchelský háj má na starosti Ivo Trojanský. Ten využívá
ke své práci především služební kolo a kromě běžné činnosti svou pozornost soustřeďuje také na nepovolené skládky, znečišťování veřejného prostranství či zakázané rozdělávání ohňů v Chuchelském háji. Stejně jako jeho kolega kontroluje
také cyklostezku u Vltavy, zákaz vjezdu na Zbraslavské či do Chuchelského háje
nebo například nepovolený vjezd nákladních automobilů.
Na okrskáře se můžete obrátit přímo v terénu nebo v budově Úřadu Městské
části Velká Chuchle každou středu od 15 do 17 hodin. K dispozici je také telefonická linka na detašované pracoviště v Radotíně 257 911 780 či mobilní telefon okrskářů 777 156 656.
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ČECHOSLOVAN ZVEDÁ HLAVU
S fotbalovým klubem Čechoslovanu Chuchle je to skoro jako v biblickém příběhu
o létech hubených a tučných. Není to tak dávno, co se na A mužstvo dostavila
krize a v soutěžních skupinách se propadlo až do II. třídy. Ale to nebyl jediný neúspěch Čechoslovanu. Tomu se totiž také rozpadlo nadějně se vyvíjející družstvo
mládeže. Jsem rád, že se v letošním roce snad dostavilo období let tučných
a Čechoslovan uviděl světlo na konci tunelu. První A mužstvo se pochlapilo a hráči postoupili do I.B. třídy a v současné době se usadili na 2. příčce tabulky. Díky
snaze a agitaci pana Formana se podařilo zmobilizovat i část chuchelské mládeže
a tak se do Čechoslovanu opět vrátilo mládežnické družstvo věkové hranice 4 – 7
let. K tomu lze říci jediné. Vy dospělí i vy mladí, držte prapor Čechoslovanu co
nejvýše a co nejdéle a udělejte všechno pro to, aby se do chuchelského fotbalu
nevrátily ty hubené roky.
Jan Zágler

TJ SOKOL CHUCHLE INFORMUJE
PODZIM 2010
Zahájení cvičebního roku 13.9.2010
4. říjen, pondělí, 17.00 hod.
přednáška pro zdraví – s Janou Maršálkovou
6. října, sobota, 10.00 hod.
Drakiáda, Na Houpačkách
říjen, sobota, 15.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti, sokolovna
bude upřesněno
26. října, úterý, 19.00 hod.
Zajištěny lístky „Čtyři dohody“,
J.Dušek. Divadlo Lávka
Lístky u Martiny Schönbauerové
6.listopad, sobota, 9.00 hod.
Bazar sportovních věcí, vše o snowbordingu,
výroba placky
11. listopad, čtvrtek, 16.00 hod. Lampiónová stezka odvahy
27. listopad, sobota
Adventní spaní v tělocvičně
28. listopad, neděle
vánoční dílny, pohádka a překvapení
2. prosinec, čtvrtek, 17.00 hod. Veřejná cvičební hodina s Mikulášem a čertem
17. prosinec, pátek, 19.00 hod. Turnaj v sálové kopané, muži
18. prosinec, sobota, 14.00 hod. Volejbalový turnaj, ženy
V týdnu před vánočními svátky Turnaje v dětských oddílech
Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na vývěsce sokola, případně se
ptejte cvičitelů.
Za TJ Sokol Chuchle Mgr. Martina Schönbauerová
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TEAMY VERONIKY VRZBOVÉ OPĚT ZABODOVALY
Dne 26.9.2010 proběhla v Mladé Boleslavi soutěž Wellness týmů, kde náš nejmladší team v kategorii benjamínci (4-7 let) vybojoval zlato!
Tým soutěžil ve složení:
Dudášová Kristina, Fiurášková Sofie, Fryšová Sarah, Gren Karina, Karbanová Barbora, Křečková Petra, Maříková Sandra, Smíšková Natálie, Vlčková Adéla
Ve dnech 2. - 3.10. 2010 proběhla v Českých Budějovicích soutěž Aerobic
a Fitness Cup, které se zúčastnily i naše teamy a získaly rovněž pěkná místa:
KATEGORIE 8 – 10 LET - AEROBIC
1. místo
Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková,
Veronika Košumberská, Eva Pospíšilová, Veronika Stádníková, Sára Škorpíková,
Nikol Vosková
KATEGORIE 8 – 10 LET – AEROBIC
6. místo
Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčová,
Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů, Andrea Šimková, Adéla Šimůnková
KATEGORIE 11 – 13 LET – AEROBIC
6. místo
Lucie Čuřínová, Claudie Hrubošová, Michaela Klepalová, Daniela Kolečková,
Bára Křečková, Kateřina Rohová, Lucie Samcová, Anna Zajíčková
KATEGORIE 14 – 16 LET – AEROBIC
1. místo
Eva Bečvářová, Andrea Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá,
Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Vernerová
KATEGORIE SENIOR – AEROBIC
4. místo
Zorka Dušková, Zdena Janoušková, Barbora Klepalová, Zuzka Novotná, Dana Pochylá,
Silva Řeháková, Markéta Sílová, Barbora Vavroňová
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SPORTOVNÍ AEROBIK
KATEGORIE 8 – 10 LET 4. místo
Barbora Bohatová, Veronika Košumberská, Nikol Vosková
KATEGORIE SENIOR
Ivana Dvořáková
Silva Řeháková

5. místo
10. místo
Veronika Buriš (Vrzbová) – trenérka

AEROBIC TEAM VERONIKY VRZBOVÉ INFORMUJE
Aerobic team Veroniky Vrzbové oddíl sportovního aerobicu otevírá
AEROBIC PRO DĚTI
Ve věku 5-7 let
Pro děvčata a chlapce - rok narození 2003 - 2005
TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT V TĚLOCVIČNĚ TJ SOKOL CHUCHLE,
Starochuchelská 96, Praha 5 – Velká Chuchle
Pondělí: 14,30 – 15,30
Středa: 15,00 – 16,00
Začínáme ve středu 1. září 2010 v 15,00 hodin
Bližší informace u trenérky Mgr. Veroniky Buriš, tel. č. 608 880 624
nebo na: www.aerobicteam.eu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme těm občanům, kteří oslavili v měsíci
říjnu významné životní jubileum:
Doležel Ladislav, Hájková Zdena,
Daňhelka Jaroslav, Rathouský Zdeněk, Slavík Josef,
Tomášková Jarmila, Rotter Lubomír
a Andrlová Vlasta
Do dalších let všem jubilantům přejeme především pevné zdraví, hodně
štěstí a životní pohody.
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DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ
STŘÍHAVKOVÝCH
Dne 23.9.2010 vstoupili Josef a Drahuše Stříhavkovi opět do kostela, aby svým slibem znovuuzavřeli své šedesátileté manželství.
Chtěli bychom jim za celou rodinu poděkovat
za jejich příkladný manželský svazek, který je
pro nás velmi vzácný.
Přejeme jim k jejich diamantové svatbě ještě
hodně dalších šťastných let, kdy budou vždy
oporou jeden druhému.
Rodina Stříhavkova, Prouzova, Vrzbova a Burišova

I náš úřad a redakce Zpravodaje se připojují ke gratulantům a manželům Stříhavkovým
přejí do dalších společně prožitých let hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu.
CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci červenci 2010 se narodila:
Barbora Koníčková, Jana Opatrná
a Adéla Hakenová
Novým chuchelským občánkům, přejeme do života jenom vše dobré a především
hodně zdraví.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Vyzýváme manželské páry, které v letošním roce oslaví významné kulaté či půlkulaté výročí sňatku a mají zájem o zveřejnění této významné životní události v Chuchelském zpravodaji, aby kontaktovali paní Černou na tel. 257 941 041.
Děkujeme

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
P O Z O R – změna termínu přistavení a navýšení počtu velkoobjemových
kontejnerů určených na BIOODPAD (rostlinný odpad) v roce 2010
7.11.2010 - neděle - 9.00 - 12.00 hod.
místa přistavení:
Velká Chuchle, Dostihová
Velká Chuchle, Nad Libří
Velká Chuchle, nám. Omladiny
Malá Chuchle, proti č.p. 13
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
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KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL
Dle informace ředitelky Diakonie Broumov p. Wienerové činila svezená tonáž
z kontejneru na textil na nám. Omladiny 4,2 t.
Děkujeme všem.

Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE
Na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů,
upozorňujeme na povinnosti majitelů pozemků:
1. Majitel pozemku, v případě, kdy z jeho pozemku, který přiléhá k chodníku nebo
komunikaci prokazatelně pochází rostlinný odpad, znečišťující tyto chodníky
a komunikace (listí, odpad z živých plotů, popínavých rostlin, ovoce z ovocných
stromů atd.) je povinen tento odpad průběžně odstraňovat.
2. Majitel pozemku, z jehož pozemku přerůstají dřeviny, popínavé rostliny a větve
stromů nad chodníky a komunikace (případně zakrývají dopravní značky) je
povinen tyto odstranit a zachovat podchozí výšku, která je stanovena 220 cm.
Povinností úřadu je kontrolovat úklid chodníků znečištěných ze zahrad a v případě, že vlastníci pozemků neodstraní uvedené nedostatky, vystavují se riziku uložení
pokuty ve správním řízení až do výše 20 000,- Kč.
Pavla Pajerová, ref. ŽP

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ A.S.
Ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s. zabezpečujeme novou službu pro
občany naší městské části. Jedná se o projekt tzv. mobilní obchodní kanceláře,
která je v pravidelných intervalech a na sjednaném místě k dispozici našim
občanům - odběratelům zemního plynu a jejím prostřednictvím si mohou stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské a.s. vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst.
Termíny přistavení:
 dne 14.11.2010 od 12,30 do 15,00 hod.
 dne 20.12.2010 od 9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném u budovy ÚMČ Praha-Velká
Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru


24 ŘÍJEN – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202 .




Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

KAM ZAVOLAT V PŘÍPADĚ, ŽE :
 nejde el. proud - Pražská energetika – zákaznická linka – 267 055 555,
 neteče voda nebo praskla voda a vytéká na silnici - Pražské vodovody a kanalizace - zákaznická linka - 840 111 112,
 dojde k havárii plynu - Pražská plynárenská – zákaznická linka - 840 555 333,
 nesvítí lampa veřejného osvětlení - ELTODO – 800 101 109 (zapište si číslo
lampy – na dispečinku ho po Vás budou chtít).
Jana Černá, sekretariát

CZECH POINT
Připomínáme občanům, že mohou využívat služby Czech Pointu, přímo na našem
ÚMČ, a to v sekretariátu nebo v účtárně.
POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Před tím než půjdete na pracoviště Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu,
ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do
registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento
ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost
(např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.
CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či
parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely, nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
Kolik to bude stát: 100Kč za první stránku a 50Kč za každou následující, i započatou stránku. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: Výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká
Co potřebujete vědět: Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát: 50Kč za podání žádosti
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3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát: 100Kč za první stránku a 50Kč za každou následující, i započatou stránku.
4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát: 100Kč za první stránku a 50Kč za každou následující, i započatou stránku
5. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB
Co dostanete: Výpis bodového hodnocení osob
Co potřebujete vědět: Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát: 100Kč za stránku
6. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.
7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
(modul autovraky inform. systému odpadového hospodářství)
Co dostanete: registrace a vydání přístupových údajů
změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Co potřebujete vědět: statutární zástupce potřebuje OP
kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP
Kolik to bude stát: 100Kč za první stránku a 50Kč za každou další, i započatou
stránku
8. DATOVÉ SCHRÁNKY
Od 1. července 2009 si mohou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby
nezapsané v obchodním rejstříku na pracovištích Czech Point podat žádost
o zřízení datové schránky. Žádost bude elektronicky předána na ministerstvo
vnitra, které zašle žadatelům přístupové údaje do datové schránky poštou.
První zřízení datové schránky je zdarma. Právnickým osobám zapsaným
v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona.
Pavla Pajerová, sekretariát
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Obecní úřad
Velká Chuchle 20. září 2010
Žádám Vás o prošetření, neetického, nemorálního, vandalského, barbarského
činu, který na začátku 21. století snad nemá obdoby. Pachatelern je pravděpodobně úředník obecního úřadu chuchelského nebo radotínského. Činu, který je
dokonce proti zákonům České republiky. Stromy nelze ořezávat v době nevegativního klidu.
Navíc starosta Stanislav Fresl na veřejné schůzi, kde se projednávalo pokácení
stromů u železničního přejezdu prohlásil, že se nic takového v naší obci nebude
opakovat. A ejhle už je to tady!! Navíc zdůraznil, že vše se bude projednávat s občany, kterých se káceni bezprostředně bude dotýkat! Proč někdo nepřišel a celou
tuto zaležitost se mnou neprojednal. Proč uříznuti bylo provedeno teroristicky
v době, kdy jsem nebyl v prodejně přítomen?
Nějaký hrubián, necita, blázen, vydal příkaz, kvůli úplně zbytečné silniční značce,
ořezat jednu z hlavních větví historické, 110 let staré lípy, která je chloubou naší obce.
V současné době se jedná o nejstarší a nejkrásnější strom ve Velké Chuchli. Jedná
se o plochu cca 50 metrů čtverečních. Ó, jak to bylo nádherné pozorovat včeličky,
jak každoročně na lípě sbíraly svůj nektar. Kam se chudinky dneska podějí.
Jeden hloupý ouřada přijel a osadil na stávající zbytečnou značku - dej přednost
na hlavní silnici - dodatkovou tabuli a to byl asi důvod proč lípu podřízl. Za dva dny
přijel inteligentní úředník a tuto zbytečnou značku odstranil. Bohužel se mu i přes
veliké úsilí nepodařilo odříznutou hlavní větev na strom vrátit. Přilepit nešla, přišroubovat rovněž ne....
Žádám Vás o prošetření tohoto vandalského činu a o neprodlené navrácení hlavní větve na své místo!!! Dále chci znát jméno pachatele a důvod proč tento necitlivý
čin provedl. Je snad tak hloupý - a pak nemá na radnici co dělat - nebo byl pod
vlivem nějaké návykové látky.
Žádám o prošetření a o vše vypovídající písemnou odpověd‘, Tento zločin by měl
být varující pro všechny, kteří ničí staré, památné a chráněné dřeviny.
P.S. tuto stížnost žádám otisknout v chuchelském Zpravodaji, aby spoluobčané
věděli, jak se zachází s chráněným stromem! ! !
Václav Burle , Starochuchelská 12, Velká Chuchle

MČ Praha – Velká Chuchle není vlastníkem komunikace ani nebyla zhotovitelem
a investorem rekonstrukce ulice Starochuchelské, proto jsme stížnost pana Burleho zaslali k vyjádření zhotoviteli společnosti BENE s.r.o., který nám odpověděl
následující:
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA LISTOPAD 2010
5. pátek - 17 a 1930 hodin
T I T 100min. (FR/MON)
(K)LAMAČ SRDCÍ
Romantická komedie o tom, že každá životní jistota je relativní a láska si nedá poroučet. Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „speciální“ služby.
V hlavních rolích Romain DURIS, Vanessa PARADISOVÁ,
Julie FERRIEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
T I T 100min. (USA)
6. sobota - 17 a 1930 hodin
LET’S DANCE 3
Luke je osiřelý streetový tanečník, který se zoufale snaží
vyhnout vystěhování z jediného domova, starého skladiště v NY,
které je rájem mladých lidí z celého světa. V hlavních rolích Rick
MALAMBRI, Sharni VINSONOVÁ, Alyson STONEROVÁ, Adam G.
SEVANI, Harry SHUM.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
7. neděle - 17 a 1930 hodin
T I T 100min. (USA)
SINGLE MAN
Profesor Falconer je vyschlou řekou. Po smrti dlouholetého
přítele nemůže přijít životu na chuť a svět se pro něj stal jen
nepříjemnou rutinou. Dnešní den ale bude jiný ! V hlavních
rolích dramatu Colin FIRTH, Julianne MOOREOVÁ, Nicholas
HOULT, Matthew GOODE. MFF Benátky – nejlepší mužský
herecký výkon v hlavní roli.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
T I T 105min. (USA)
12. pátek - 17 a 1930 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ
Balthazar Blake je čarodějnickým mistrem, který se na Manhattanu snaží ubránit město před úhlavním nepřítelem. Vyhledá
pomoc mladého Davea a učiní z něj svého učně. V hlavních rolích
Nicolas CAGE, Alfred MOLINA, Jay BARUCHEL, Teresa PALMEROVÁ, Monica BELLUCIOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
13. sobota

KINONEHRAJE
14. neděle - 17 a 1930 hodin
T I T 100min. (NOR)
BEZVA CHLAP
Ulrik je sympaťák, který se právě vrátil z vězení. Nic moc od okolí
nevyžaduje, chce jen v rámci možností vést spořádaný rodinný
život. Není to však jednoduché. Jeho bývalá manželka je svolná
maximálně k jedné „rychlovce“ a dospělý syn ho skoro nezná.
V hlavních rolích Stellan SKARSGARD, Bjorn FLOBERG, Jannike
KRUSEOVÁ, Aksel HENNIE. Film byl nominován na Zlatého medvěda - Berlinale 2010.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

19. pátek - 17 a 1930 hodin
M L U 90min. (BEL)
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až
do dospělosti. Sledujeme ho na úžasné cestě plné dobrodružství
s kamarádem Rayem, jak společně hledají přítelkyni Shelly.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
M L U 100min. (ČR)
20. sobota - 17 a 1930 hodin
21. neděle - 17 a 1930 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Pouto, které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické smrti
rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal
nejstarší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. V hlavních rolích tragikomedie Miroslav DONUTIL, Vanda HYBNEROVÁ, Miroslav VLADYKA, Táňa PAUHOFOVÁ, Jan BUDAŘ.
Vstupné 80,- Kč
Do 12 let nevhodné
26. pátek - 19 hodin
T I T 100min (SRN)
A TOU NOCÍ NEVIDÍM
ANI JEDINOU HVĚZDU (FK)
Film popisuje poslední dny života věhlasné české spisovatelky
Boženy Němcové. Jednoho večera roku 1861, vyčerpaná a na
smrt nemocná, se vydává na svou poslední cestu, která je zároveň
pokusem uniknout z rozvráceného manželství. V hlavních rolích
Corinna HARFOUCHOVÁ, Boleslav POLÍVKA, Petr FORMAN, Ondřej VETCHÝ, Anna POLÍVKOVÁ, Táňa FISCHEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč, členové FK 50,- Kč
Mládeži přístupno
27. sobota – 17 a 1930 hodin
T I T 100min. (FR)
TAJEMSTVÍ MUMIE
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adéle Blanc je
ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do
boje s podvodníky i šílenými vědci. V hlavních rolích Louise BOURGOINOVÁ a Mathieu AMALRIC.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
M L U 100min. (ČR)
28. neděle – 17 a 1930
HABERMANNŮV MLÝN
Film otevírá jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin,
poválečný odsun Němců. Jednou z obětí psaných vítězi, měl
být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na
severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné.
V hlavních rolích dramatu Karel RODEN, Mark WASCHKE, Hannah HERZSPRUNGOVÁ, Zuzana KRONEROVÁ, Jan HRUŠÍNSKÝ,
Andrej HRYC, Oldřich KAISER, Ben BECKER.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
7. RÉZI, BROK A OSTATNÍ
14. KÁŤA A ŠKUBÁNEK
21. M I K E Š II
28. KAMARÁD KRTEČEK
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,- Kč
tel. 257 910 322

AMB Praha

Největší výběr aut značky Ford v Praze
na jednom místě
Fiesta
od

199 990, Kč *

Focus
od

249 990, Kč *

Fusion
od

199 990, Kč *

K vybraným vozům navíc
zimní pneumatiky nebo balíček příslušenství
v hodnotě 5 000 Kč ZDARMA!
* při financování AMB

AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha  západ
tel.: 234 234 111, 724 759 520, 724 760 020, 725 114 797

www.fordamb.cz
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