CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

11/2010

CHUCHELSKÁ RADNICE
MÁ NOVÉ VEDENÍ
Nově zvolení zastupitelé MČ Praha - Velká Chuchle se dne 9.11.2010 sešli na
ustavujícím zasedání. Hlavními body jednání byla volba starosty a jeho zástupce.
Starostou MČ Praha - Velká Chuchle bude následující čtyři roky:
Mgr. MARTIN M E L I C H A R (za TOP O9).
Do funkce neuvolněných místostarostů byli zvoleni:

Ing. Jiří P E T R (ČSSD) a Ing. arch. David V O K U R K A (za SZ).
Bylo zřízeno 8 výborů zastupitelstva, jejichž předsedy byli zvoleni následující
zastupitelé:
Výbor finanční: Viktor Č A H O J
Výbor kontrolní: Mgr. Gabriela D U D Á Š O V Á
Výbor životního prostředí: Ladislav K A D E Ř Á B E K
Výbor stavební a územního plánu: Ing. arch. David V O K U R K A
Výbor majetku obce: Jan M A T L
Výbor sociální a volnočasových aktivit: MUDr. Jana V R B Ě C K Á
Výbor dopravy a bezpečnosti: Ing. Jiří P E T R
Výbor strategie a komunikace: Mgr. Oto L I N H A R T
Jiřina Hanlová
tajemnice ÚMČ Praha - Velká Chuchle

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
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 9.11.2010, od 18:00 hodin v budově ZŠ Charlotty Masarykové.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou p. Stanislavem
Freslem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva MČ (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace o ustavujícím zasedání byla v souladu se zákonem zveřejněna po dobu
7 dní, a to od 2.11.2010 do 9.11.2010 na úřední desce MČ Praha-Velká Chuchle
a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomno 56 hostů.
1. Volba mandátové komise
Předsedající navrhl do mandátové komise Mgr. Gabrielu Dudášovou a p. Jana Matla.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje mandátovou komisi ve složení Mgr. Gabriela Dudášová
a pan Jan Matl.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti:0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. Ověření platnosti voleb do ZMČ, zpráva mandátové komise
Předsedající předal slovo člence okrskové volební komise p. Hanlové, která seznámila přítomné se zápisem výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Velká
Chuchle, konaných ve dnech 15.-16.10.2010 podle výsledků převzatých od
okrskových volebních komisí a zpracovaných ČSÚ a informovala o tom, že dle
sdělení Krajského soudu v Praze nebyla ve volebních okrscích 381 a 382 podána
žaloba na neplatnost výsledků voleb. K dnešnímu dni nebyla podána žádná
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písemná rezignace na mandát člena ZMČ a zvolení členové zastupitelstva pro
volební období 2010-2014 jsou:
Ing. Jiří Petr .................................člen za ČSSD
Mgr. Oto Linhart.........................člen za ČSSD
Mgr. Martin Melichar .............člen za TOP 09
Jan Matl ....................................člen za TOP 09
Viktor Čahoj .............................člen za TOP 09
Ing.Arch. David Vokurka................ člen za SZ
MUDr. Jana Vrběcká ...................... člen za SZ
Mgr. Lenka Felixová ................... člen za ODS
Stanislav Fresl .............................. člen za ODS
Ladislav Kadeřábek .................... člen za ODS
Mgr. Gabriela Dudášová ........... člen za ODS
Náhradníci:
1. náhradník za ČSSD..................Ing. Daniel Kozický
1. náhradník za TOP 09...........Ing. Miroslav Mendlík
1. náhradník za SZ ............................. Bc. Daniel Šatra
l. náhradník za ODS ...................Bc. Olga Kuzníková
Členové mandátové komise Mgr. Dudášová a p. Matl ve smyslu uvedených informací předložili zprávu mandátové komise.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schválilo zprávu mandátové komise.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti:0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno ( příloha č. 1)
3. Složení slibu členy zastupitelstva
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib člena zastupitelstva „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Předsedající
složil slib do rukou 2. nejstaršího člena ZMČ Ing. Jiřího Petra.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech 11 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Felixovou a MUDr. Janu
Vrběckou a a zapisovatelem Jiřinu Hanlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Felixovou a MUDr. Janu
Vrběckou a zapisovatelem Jiřinu Hanlovou.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu vznesl připomínku Mgr. Linhart, aby byl vypuštěn bod 5
„volba společné volební a návrhové komise“ a doplněn bod „ zřízení výborů zastupitelstva“.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. volba mandátového výboru
2. ověření platnosti voleb do Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle, zpráva
mandátové komise
3. složení slibu zvolených členů zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
4. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
6. volba starosty
7. volba zástupce starosty
8. zřízení výborů zastupitelstva
9. organizační záležitosti
10. různé.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart)
Proti: 3 (Dudášová,Kadeřábek,Felixová), Zdrželi se: 1 (Fresl)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva
a) Předsedající navrhl, aby funkce starosty městské části byla vykonávána jako
uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se : 0
Návrh usnesení č. 6a):
Zastupitelstvo schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
b) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho zástupce starosty, jehož
funkce bude vykonávána jako neuvolněná. Mgr. Linhart přednesl další návrh, aby
zastupitelstvo volilo dva zástupce starosty, nikoliv jednoho. Na dotaz členky ZMČ
Mgr. Dudášové proč mají být voleni dva zástupci starosty reagovala MUDr. Vrběcká
s tím, že 2 místostarostové umožní starostovi zabezpečit lépe rozdělení kompetencí
a zástupcům starosty zcela neopustit dosavadní zaměstnání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart)
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Proti: 3 (Fresl,Felixová,Dudášová) Zdrželi se: 1 (Kadeřábek)
Návrh usnesení č. 6b):
Zastupitelstvo schvaluje, že pro výkon zástupce starosty budou voleni 2 členové
zastupitelstva, kteří nebudou dlouhodobě uvolněni.
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
7. Určení způsobu volby starosty a zástupce starosty a volba starosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a zástupce starosty veřejně hlasováním. Mgr. Linhart prohlásil, že o tajném hlasování se neuvažuje a předsedající tedy vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na funkci starosty dle pořadí, v jakém se umístily volební strany ve volbách. Za
ODS zazněl návrh na pana Stanislava Fresla.
Výsledek hlasování: Pro: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,Kadeřábek),
Proti: 7 (Melichar, Vokurka, Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart), Zdžel se: 0
Návrh nebyl schválen
Za TOP 09, za ĆSSD a za SZ byl navržen Mgr. Martin Melichar.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart),
Proti: 3 (Felixová,Dudášová,Kadeřábek), Zdržel se: 1 ( Fresl)
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo zvolilo uvolněným starostou MČ Praha-Velká Chuchle Mgr. Martina
Melichara.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Po zvolení starosty Mgr. Melichara mu předal předsedající p. Fresl vedení zasedání. Mgr. Melichar převzal slovo a požádal tajemnici úřadu p. Hanlovou o podporu
při řízení ZMČ. P. Hanlová tedy vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci zástupce starosty.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo zvolilo 2 neuvolněné zástupce starosty – Ing. Jiřího Petra
a Ing. arch. Davida Vokurku.
Ze strany ODS zazněl návrh na Mgr. Lenku Felixovou.
Výsledek hlasování pro Mgr. Felixovou: Pro: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,
Kadeřábek), Proti: 7 (Melichar, Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart),
Zdržel se: 0
Za TOP 09, za ČSSD a za SZ byl navržen Ing. Jiří Petr.
Výsledek hlasování pro Ing. Petra: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,
Matl, Vrběcká, Linhart),
proti: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová), Zdržel se: 0
Za TOP 09, za ČSSD a za SZ byl jako druhý zástupce starosty navržen Ing. arch
David Vokurka.
Výsledek hlasování pro Ing. arch. Vokurku: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,
Čahoj,Matl, Vrběcká,Linhart),
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proti: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová), zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8. Zřízení výborů zastupitelstva
Tajemnice úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti ze zákona zřídit finanční
a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně
pět členů.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo 8 výborů zastupitelstva, o jejichž
zřízení a jmenování předsedů bylo hlasováno jednotlivě.
Finanční výbor:
Za ODS nebyl navržen kandidát.
Za TOP 09 byl navržen pan Viktor Čahoj.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního výboru a předsedu p. Viktora Čahoje.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart),
Proti: 3(Felixová,Fresl,Dudášová), Zdržel se: 1 ( Kadeřábek)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Kontrolní výbor:
Za ODS byla navržena Mgr. Gabriela Dudášová, jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo schválilo zřízení kontrolního výboru a předsedkyni Mgr. Gabrielu
Dudášovou.
Výsledek hlasování: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart, Felixová,Fresl,Kadeřábek),
Proti: 0, Zdržel se: 1 ( Dudášová)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Výbor strategie a komunikace:
Za ČSSD byl navržen Mgr. Oto Linhart. Členka ZMČ p. Dudášová se dotázala na
náplň činnosti tohoto výboru a odpověděl pan Linhart, že by výbor měl být poradním výborem pro klíčová strategická rozhodnutí ZMČ. Měl by navrhovat a předkládat celkovou vizi a misi rozvoje Velké a Malé Chuchle a koncepčně řešit informovanost a zapojení občanů do aktivit MČ.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru strategie a komunikace a jeho předsedou
Mgr. Otu Linharta.
Výsledek hlasování pro výbor a pro předsedu: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,
Petr,Čahoj,Matl, Vrběcká, Linhart),
Proti: 0, Zdržel se: 4 (Fresl,Felixová,Kadeřábek,Dudášová)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Výbor životního prostředí:
Za ODS byl navržen Ladislav Kadeřábek, jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru životního prostředí a jeho předsedou
p. Ladislava Kadeřábka.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,
Vrběcká, Linhart, Felixová,Fresl,Dudášová),
Proti: 0, Zdržel se: 1 (Kadeřábek)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Výbor sociální a volnočasových aktivit:
Za SZ byla navržena MUDr. Jana Vrběcká, za ODS Mgr. Felixová, ale ta kandidaturu
odmítla.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru sociálního a volnočasových aktivit a jeho
předsedkyní MUDr. Janu Vrběckou.
Výsledek hlasování pro výbor i pro předsedu: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,
Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,Linhart,
Proti: 0, Zdržel se: 4 ( Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Výbor dopravy a bezpečnosti:
Za ČSSD byl navržen Ing. Jiří Petr, jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru dopravy a bezpečnosti a jeho předsedou
Ing. Jiří Petr.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro: 7 ((Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,
Matl,Vrběcká, Linhart),
Proti: 0, Zdržel se: 4 (Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Výbor stavební a územního plánu:
Za SZ byl navržen Ing. arch. David Vokurka.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru stavebního a ÚP a jeho předsedou
Ing. arch. Davida Vokurku.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu: Pro:7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,
Matl,Vrběcká, Linhart),
Proti: 0, Zdržel se: 4 (Felixová,Fresl,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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Výbor majetku obce:
Za ODS byl navržen p. Stanislav Fresl, za TOP 09 byl navržen p. Jan Matl.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schválilo zřízení výboru majetku obce a jeho předsedou p. Jana Matla.
Výsledek hlasování pro výbor: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výsledek hlasování pro předsedu p. Fresla: Pro:3 (Felixová,Dudášová,
Kadeřábek) Proti:6 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Vrběcká, Linhart),
Zdržel se: 2 (Fresl,Matl)
Výsledek hlasování pro předsedu p. Matla: Pro: 6 (Melichar,Vokurka,Petr,
Čahoj,Vrběcká, Linhart), Proti: 0,
Zdržel se: 5 (Felixová,Dudášová,Kadeřábek,Fresl,Matl)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
9. Organizační záležitosti
V rámci tohoto bodu požádal o slovo Mgr. Linhart a vznesl 3 požadavky ke schválení:
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schválilo možnost natáčení audiovizuálního záznamu z jednání
zastupitelstva veřejností, pokud nebude narušován průběh jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 9 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart, Fresl, Dudášová) Proti: 0, Zdržel se: 2 (Kadeřábek, Felixová)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schválilo zrušení moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart), Proti: 0,
Zdržel se: 4 (Fresl,Felixová,Dudášová,Kadeřábek)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo schválilo, aby v případech, kdy nebude jednomyslné hlasování, bylo
v zápisu uváděno hlasování jmenovitě.
Výsledek hlasování: Pro: 10 ((Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart,Fresl, Dudášová,Kadeřábek) Proti: 0, Zdržel se: 1 (Felixová)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Dále požádala tajemnice, v souvislosti s přípravou na provedení inventarizace
majetku a závazků MČ Praha-Velká Chuchle za rok 2010, o schválení členů Hlavní
inventarizační komise (HIK).
Za úřad navrhla Ing. Evu Šmejkalovou a Ing. Michaelu Benešovou a požádala
ZMČ o návrh na předsedu komise z řad členů ZMČ (dosud byl předsedou HIK
zást. starosty). P. Vokurka navrhl starostu Mgr. Melichara a po kratší diskusi bylo
hlasováno o tomto návrhu.
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Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schválilo Hlavní inventarizační komisi (HIK) ve složení: Mgr. Martin
Melichar – předseda, Ing. Eva Šmejkalová-člen, Ing. Michaela Benešová-člen.
Výsledek hlasování: Pro: 10 (Melichar,Vokurka,Petr,Čahoj,Matl,Vrběcká,
Linhart,Fresl, Dudášová,Kadeřábek)
Proti: 0, Zdržel se: 1 (Felixová)
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
10. Různé
Na závěr ustavujícího zasedání dal předsedající možnost k vyjádření občanům.
Přihlásila se p. Helena Kuzníková a požádala, vzhledem k tomu, že nikdo ze
zástupců Malé Chuchle nebyl zvolen do nového zastupitelstva, aby předsedové
výborů zohlednili tuto skutečnost při nominaci členů výborů a využili zkušeností
některých občanů z M. Chuchle (p. Patočky, p. Steigerwalda a dalších).
O slovo požádal Ing. arch. Doubner, který zmínil několik záležitostí, kterým by mělo
nové ZMČ věnovat pozornost a to: protipovodňová opatření, protihlukový val podél Strakonické, terminál nákladní dopravy mezi Strakonickou a Mezichuchelskou
- v ÚP by bylo dobré požádat o změnu funkce alespoň na obytnou, stavba tunelu
železničního koridoru pro vysokorychlostní vlaky, přístavba základní školy, železniční zastávka s mimoúrovňovou křižovatkou, pokračování ve formulaci a výstavbě
centra Velké Chuchle/Femat/, protažení autobusu do chatové kolonie, průjezd do
Lochkova, evidence stromů v chráněném území v katastru obce - v lese se kácí
mimo vegetační klid. K poslední připomínce se ostře ohradil p. Kadeřábek (hajný)
s tím, že kácení probíhá dle plánu a kácí se pouze postižené a suché stromy.
Mgr. Dudášová apelovala na to, aby v zápisech ze ZMČ byly u každého hlasování
uvedeny argumenty členů ZMČ, proč hlasovali tak, jak hlasovali. Na to reagovala
tajemnice, že odmítá provádět takto podrobné zápisy ze ZMČ a Mgr. Dudášová se
nabídla, že bude zápisy pořizovat. K této záležitosti se vyjádřil i Ing. Kozický, který
vyjádřil názor, že dosavadní zápisy ze zasedání ZMČ, prováděné zapisovatelkou
jsou dostačující.
Do diskuse se přihlásil pan Burle, který vyjádřil přání, aby se občané, diskutující na
diskusním fóru představovali.
Dále se dotázal Ing. Špaňhel provozovatele webu „chuchle-info“ p. Strnada, proč
se nemohl dostat na jejich stránky, když chtěl zveřejnit svůj příspěvek. Odpověděl
pan Strnad, že by žádný problém být neměl.
Tajemnice ještě upozornila nové členy ZMČ, že musí rozhodnout o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a o nové redakční radě Chuchelského zpravodaje.
Došlo ke shodě, že tyto otázky budou řešeny na 1. řádném zasedání ZMČ a předběžný termín byl stanoven na 24.11.2010.
O slovo požádal p. Fresl, který poděkoval všem za důvěru v uplynulých téměř 16
letech. Vyjádřil přesvědčení, že se snažil pro Chuchli udělat to nejlepší co šlo s tím,
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že kdyby nic nedělal, tak by též nic nezkazil. Uvedl dále, že se domnívá, že jak po
povodních, tak i v dalších letech se zhostil své práce docela dobře. Poděkoval
všem svým příznivcům i voličům a zmínil volební výsledky, dle kterých by podle
obdržených hlasů získala v novém ZMČ ODS deset mandátů a TOP 09 jeden,
ovšem volební zákony jsou takové, jaké jsou. Na závěr uvedl, že se všemi rád
potká nejen na radnici, ale i na ulici. Většina přítomných jej odměnila potleskem.
O slovo požádala i tajemnice úřadu, která poděkovala p. Freslovi jménem svým
i jménem zaměstnanců úřadu za dlouholetou spolupráci, kdy se podařila v Chuchli
řada věcí a vyjádřila přání, aby tento vývoj pokračoval, i když to není tak jednoduché, jak si někteří představují. Poblahopřála nově zvoleným členům ZMČ a poděkovala za spolupráci předcházejícímu zastupitelstvu.
Na závěr vystoupil nově zvolený starosta, který poděkoval p. Freslovi za jeho práci
v čele radnice v uplynulých volebních obdobích a vyjádřil přání, aby p. Fresl byl
oporou v novém zastupitelstvu. Dále poděkoval všem voličům za projevenou důvěru,
které si nesmírně váží, ale kterou bere hlavně jako velkou odpovědnost a výzvu.
Zdůraznil, že do voleb nešel s cílem dělat kariérního politika, jemuž radnice slouží
k osobnímu prospěchu, ale s vůlí pracovat, zkvalitňovat a hlavně měnit tvář obce,
ve které se narodil. Vyzval přítomné, aby mu sdělovali své názory, podněty, myšlenky či připomínky a ujistil, že se všemi podněty bude zabývat.
Předsedající ukončil jednání ZMČ v 19.50 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ Praha-Velká Chuchle
Ověřovatelé: Mgr. Lenka Felixová
MUDr. Jana Vrběcká
Mgr. Martin Melichar, starosta

PODĚKOVÁNÍ BÝVALÉMU STAROSTOVI
Zaměstnanci úřadu, redakční rada Chuchelského zpravodaje a další spolupracovníci si dovolují poděkovat odstupujícímu starostovi Stanislavu Freslovi za dlouhodobou spolupráci a za nelehkou šestnáctiletou práci na postu starosty MČ Praha - Velké Chuchle. Jeho působení v čele radnice bylo pro Chuchli přínosem,
i když ne vždy se vše podařilo tak, jak si představoval, ale voliči ocenili jeho činnost
značným počtem hlasů. Volební strana ODS získala nejvyšší počet hlasů, ale
přesto, tak jako v řadě měst a obcí, bude působit v opozici.
Přejeme Vám, vážený pane Fresle, hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.

10 LISTOPAD – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO NOVÉHO STAROSTY
Vážení sousedé,
děkuji Vám za projevenou důvěru, které si nejen nesmírně vážím, ale kterou beru
hlavně jako velkou odpovědnost a výzvu. Nemluvím k Vám nyní jako Váš starosta,
ale jako nespokojený obyvatel Velké Chuchle, jemuž nebyl a není stejně jako
Vám všem, osud naší obce lhostejný. Do voleb jsem nešel s cílem dělat kariérního
politika, jemuž radnice slouží hlavně k osobnímu prospěchu, ale s vůlí pracovat,
zkvalitňovat a hlavně změnit tvář a chod obce, ve které jsem se narodil, ve které
žiji a kterou miluji.
Vím, co od nás očekávají občané, neboť ty samé nesplněné sliby mne přinutily
radikálně změnit svůj život, zaběhnuté zvyky a vyměnit lukrativní zaměstnání na
Univerzitě Karlově za složitou a nejistou službu pro moji rodnou obec.
Prioritami, které mne přiměly jít do voleb jsou: důsledná informovanost občanů,
zkvalitnění života v naší obci po stránce dopravní, volnočasové a v neposlední
řadě i zlepšení služeb a životního prostředí Velké Chuchle.
Vedením obce ode dneška nejsem pověřen pouze já, ale i my všichni. Zajímá
mě totiž názor, podnět, myšlenka či připomínka každého z Vás. Budu se těšit, že
všechny iniciativy, které pomohou ke změně Velké Chuchle k lepšímu místu pro
život budeme řešit společně na formálních, ale hlavně neformálních setkáních.
Chci vás upozornit, že ode dneška jsem tu pro každého z Vás a moje dveře, oči
a uši jsou pro každý názor, nápad či kritiku otevřeny.
Děkuji Vám za důvěru
Mgr. Martin Melichar, starosta

PROSBA
Vážení spoluobčané,
je tu opět zima a s ní i povinnost zimní údržby chodníků a komunikací, na kterou
bohužel chuchelská radnice nemá dostatek finančních prostředků.
Proto se obracím s prosbou na Vás občany, majitele nemovitostí, zda byste se tak,
jako v loňském roce, mohli o zimní úklid chodníku před vaším domem postarat vy
sami. Velmi tak pomůžete rozpočtu radnice.
Děkuji za pomoc a pochopení a pevně doufám, že i letošní zimní úklid chodníků
společně zvládneme.
Mgr. Martin Melichar, starosta
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PIETNÍ AKT K VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V pátek 22. října se u Základní školy
Charlotty Masarykové uskutečnil pietní
akt k uctění památky vzniku samostatného Československého státu. Po zavěšení kytice k pamětní desce umístěné
na budově školy, promluvil k přítomným,
mezi kterými byla i místostarostka naší
městské části paní Mgr. Lenka Felixová
a také občanka Velké Chuchle paní Marie
Serafínová a pan Mgr. Tomáš Hromádka.
Na závěr zazpívaly žákyně 8. třídy Českou
státní hymnu. Kytarový doprovod zajistil
pan Mgr. Marek Burian. Žáci deváté třídy
položili kytici také k památníku na náměstí
Chuchelských bojovníků. S hezkým nápadem přišli žáci prvních tříd. Ti si pro tuto
příležitost vlastnoručně vyrobili papírové
vlaječky ve státních barvách.
Kytice byla položena také k památníčku
v Malé Chuchli.
Text i foto Jan Zágler

NOVÉ HŘIŠTĚ V MALÉ CHUCHLI
Magistrát hlavního města Prahy poskytl naší městské části pro letošní rok dotaci
na „Výstavbu nového hřiště v Malé Chuchli“. Hrací prvky původního hřiště, které
se zde nacházely, nevyhovovaly svým stavem bezpečnosti a ohrožovaly tak zdraví,
proto byla řada z nich již v minulosti odstraněna.
Dle projektu schváleného ZMČ by součástí hřiště měly být tyto herní prvky:
Závěsná houpačka pro 2 děti, lezecká sestava, otočná mísa, balanční most, vertikální
točidlo, houpadlo na pružině – slepička, domeček, herní sestava s nerez skluzavkou,
fitness sestava free runner – Gross traper, multifunkční hřiště + sloupky na volejbal
a síť + koš na basketbal.
Obnova hřiště je komplikovaná tím, že hřiště se nachází v ochranném pásmu drah
a je nezbytné mezi hřištěm a tratí vybudovat ochrannou síť. Vzhledem k poloze
hřiště je třeba kromě všech vyjádření správních orgánů, hasičů , hygieniků a Drážního
úřadu předložit stavebnímu úřadu v Radotíně vyjádření Správy železniční dopravní
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cesty, které se skládá z pěti nezávislých vyjádření, na jejichž základě bude vydáno
souhrnné stanovisko SŽDC s.o.
Velký dík patří kolegyni Ing. Benešové ze stavebního odboru, která obětavě osobně
„obíhá“ výše uvedené instituce a získává veškerá potřebná vyjádření. Náš úřad
dělá vše proto, aby se podařilo dokončit schvalovací proces a realizovat výstavbu
do konce letošního roku, aby hřiště bylo pro všechny hezkým vánočním dárečkem.

J. Hanlová, tajemnice ÚMČ

EXKURZE DO FRANCIE
Ve dnech 30.9. – 5.10.2010 žáci Střední školy dostihového sportu a jezdectví
v Praze – Velké Chuchli měli možnost navštívit podobnou školu, některá tréninková
centra a významný dostih CENU VÍTĚZNÉHO OBLOUKU ve Francii.
Po noční jízdě autobusem byla první zastávkou dostihová škola AFASEC v Chantilly, kde nás přivítal její ředitel a společně se svými kolegy nás seznámil s tamním
vzdělávacím systémem, který je podobný našemu, prohlédli jsme si areál a stáje
školy s vlastní tréninkovou dráhou. Po malém občerstvení jsme viděli největší francouzské tréninkové centrum, kde je ustájeno přes 2500 koní, které je rozděleno
na několik částí: Les Aigles, Lamorlaye, Coye-la-Foret, Avilly-St-Léonarrd a Piste
des Lions nedaleko zámku Chantilly. Centrum nabízí dostihové elitě 120 hektarů
travnatých drah, 120 km písčitých drah s kvalitním pískem na vápencovém podloží,
dráhu se speciálním povrchem z umělých vláken a písku, využívanou za každého
počasí, dráhu pro překážkové koně. Dráhy jsou pečlivě upravovány 3-10x denně.
Prohlédli jsme si muzeum a dostihovou dráhu, kde se běhá Prix Jockey Club
(Derby) a Prix Diane (obdoba Oaks), pak nás autobus dovezl do hostelu v Paříži.
Další den byly na programu nejznámější památky: katedrála Notre-Dame, která je
považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury,
Louvre – největší muzeum na světě, Vítězný oblouk, který nechal postavit v letech
1806 –1836 Napoleon Bonaparte na počest vítězství v bitvách nebo Eifelovka
– 324 m vysoká ocelová věž.
Odpoledne se konaly na závodišti v Longchamp dostihy, běhal svěřenec v Čechách
působícího trenéra Šavujeva Shamalgan a část z nás se vydala ho sledovat.
V areálu jsme potkali několik dostihových příznivců z Velké Chuchle.
První říjnovou neděli jsme se vydali sledovat QATAR PRIX DE ĽARC DE TRIOMPHE
(Cenu Vítězného oblouku) a výkony známých žokejů jako je např. L.Dettori, O. Peslier,
C. Soumillon, G. Mossé, Y. Také, M. Ebina, KF. Fallon, JP. Murtagh, D. Bonilla,
S. Pasquier, RL.Moore, CP.Lemaire a dalších.
V hlavním dostihu zvítězil anglický kůň Workforce s žokejem Ryanem Moorem,
který se v roce 2003 stal šampiónem mladých jezdců v Anglii a v letech 2006
a 2008 anglickým žokejem-šampiónem. V roce 2010 vyhrál anglické a irské Oaks
a derby s Workforcem. Trenérem vítězného koně je Sir Michael Soute, který trénuje
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od roku 1972 a desetkrát získal anglický trenérský šampionát. Cenu Vítězného
oblouku vyhrál jeho kůň poprvé. Majitelem Workforce je třiaosmdesátiletý saudský
šejk Chalid Abdulah, který vlastní dostihové koně nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech. Byl nejlepším dostihovým majitelem v roce 2000. Cenu Vítězného
oblouku získal počtvrté.
Další den jsme se vydali do tréninkového centra Maisons-Laffitte, kde je v tréninku
přibližně 800 koní a poskytuje ideální podmínky hlavně pro překážkáře. Je zde 90
hektarů pískových drah a 40hektarů travnatých drah, které jsou vybaveny automatickým zavlažovacím systémem. Trenéři mohou volit několik možností. Např. Adam
Ring nabízí ,,velkou cestu“- tj. 950 metrů dlouhou dráhu s pěti 105cm vysokými
překážkami, ,,střední cestu“ – tj. 450 metrů dlouhou dráhu se čtyřmi 80cm vysokými překážkami a ,,malou cestu“ s pěti 70 cm vysokými překážkami. Dále dráhu
s překážkami: vodní příkop, živý plot, bullfinch , zeď a další překážky pro zlepšení
skokových schopností koní. Několik let zde pracoval také absolvent naší školy,
Pavel Vítek, syn jednoho z našich nejlepších trenérů Františka Vítka.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili ještě v historickém městě Remeši, kde se
nechávali korunovat francouzští králové a zde jsme navštívili katedrálu.
K naší škole nás autobus řízený zkušenými a tolerantními řidiči dovezl v úterý ráno
v časných ranních hodinách.
Exkurze, která byla zajištěna z prostředků grantu OPPA byla pro naše žáky
přínosem, protože mohli načerpat mnoho užitečných a zajímavých informací
z francouzského dostihového prostředí a seznámit se slavnostní atmosférou
Ceny Vítězného oblouku.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli, Ing. Marcela Sýkorová
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VÝSTAVA REPRODUKCÍ HISTORICKÝCH
POHLEDNIC CHUCHLE
ÚMČ Praha - Velká Chuchle uspořádal dne 4.11.2010 ve spolupráci s kronikářem
Mgr. Tomášem Hromádkou VÝSTAVU REPRODUKCÍ HISTORICKÝCH POHLEDNIC
CHUCHLE, kterou si se zájmem prohlédli žáci i pedagogové ZŠ a řada občanů.

ŽOKEJ JANÁČEK DVOJNÁSOBNÝM ŠAMPIONEM!
Rovinový žokej Václav Janáček (25) si už během léta, s velkým předstihem, zajistil
pátý domácí titul šampióna a v posledních týdnech se soustředil na získání šampiónského primátu také na Slovensku. Exkluzivní double se českému jezdci podařilo
završit poslední říjnoou neděli, kdy v Bratislavě končila tamní sezóna. Janáček
titul potvrdil dalšími dvěma vyhranými dostihy a se ziskem 17 vítězství definitivně
dosedl na trůn: stal se tak prvním jezdcem v historii, který dokázal během jedné
sezóny získat šampiónské tituly v obou zemích bývalé federace.
Na Slovensku se letos konalo 23 dostihových dní a Janáček startoval pouze
v pěti z nich. Celkem tam absolvoval 44 dostihů, ale jeho mimořádná úspěšnost
téměř 40 procent jej vynesla na nejvyšší příčku (v ČR má letos Janáček úspěšnost
přes 27 procent, přitom už patnáctiprocentní hranice je obecně považována za
vynikající...).
Česká dostihová sezóna skončí v AUTO HASE PARKU Velká Chuchle tuto neděli, 7. listopadu a novopečený dvojnásobný šampión (a otce roční dcery Viktorie)
samozřejmě nebude na chybět. Program začne ve 12 hodin a nabídne celkem
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osm dostihů. Na konci dne proběhne tradiční slavnostní přípitek šampiónů, tedy
Václava Janáčka a Josefa Váni mladšího, který letos získal titul na překážkách.
Václav Janáček:
Kariéra: 1790 startů / 366 vítězství (k 31.10.2010)
18x hattrick (tři vítězství za den), 5x čtyři vítězství za den, 4x pět vítězství za den
První dostih: 7.4.2002 - Lysá nad Labem (nedokončil)
První vítězství: 5.7.2003 - Karlovy Vary (Verior, V. kat.)
2003: 71 startů / 10 vítězství - šampión žák
18.7.2004: první vítězství v dostihu nejvyšší kategorie (Lázeňská míle - Karlovy
Vary, All Meine Träume)
11.9.2004: první hattrick (tři vítězství během jednoho dne, Lysá nad Labem)
2004: 220 startů / 33 vítězství - šampión žák
17.4.2005: 50. vítězství (Praha, Vodorys, IV. kat.) - udělení titulu žokej
5.11.2006: 100. vítězství (Praha, Vadesta, IV. kat.)
2006: žokej-šampión ČR (42 vítězství), vítěz Českého derby (Laureat)
2007: žokej-šampión ČR (48 vítězství - vyrovnaný tehdejší český rekord),
vítěz CEBC Sprint (Scyris)
6.9.2008: poprvé čtyři vítězství během jednoho dne, Most
2008: žokej-šampión ČR (36 vítězství), vítěz Českého derby (Tullamore)
26.4.2009: 200. vítězství (Praha, Sharpour, I. kat.), poprvé pět vítězství během
jednoho dne, Praha
2009: žokej-šampión ČR (82 vítězství - překonaný český rekord), vítěz: Velké
ceny Prahy (Sharpour), účast v Prix de l‘Arc de Triomphe
5.6.2010: 300. vítězství (Most, Charmillon, III. kat.)
2010: žokej-šampión ČR i SR
Ing. Jiří Zlámaný
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SOUŽITÍ PRAŽANŮ SE PSY JE JEN O LIDECH
Pes pro někoho znamená pracanta, pro
jiného ochránce, pro někoho je to člen
rodiny. Ať už si psa pořizujeme z jakéhokoli důvodu, musíme mít na paměti, že
přijímáme povinnosti nejen vůči zvířeti
samotnému, ale také vůči lidem ve svém
okolí.
Majitelé psů jsou povinni dodržovat některá
pravidla upravovaná příslušnými zákony a vyhláškami. Prvním krokem každého pejskaře
by tak mělo být označení psa staršího šesti
měsíců čipem nebo tetováním a také přihlášení do evidence psů na příslušný úřad městské části. Další povinností každého pejskaře
je postarat se o to, aby po psovi nezůstávaly
na chodníku či trávníku exkrementy. A právě
na to někteří z nich velmi často zapomínají,
a to nejen v Chuchli. „Počet psů se v metropoli neustále zvyšuje. Na jaře letošního
roku jich bylo evidováno přes šestaosmdesát tisíc. Vzhledem k tomu, že ale řada
lidí své psy nenahlašuje, lze jejich počet odhadnout na více než sto tisíc,“ uvedl
Rudolf Blažek, první náměstek pražského primátora ve volebním období 2006 2010, a dodal: „S jejich narůstajícím počtem přibývají také odpadkové koše na psí
exkrementy, speciální vysavače a další potřebná technika. Bez aktivní účasti a odpovědnosti pejskařů se však situaci podaří jen těžko řešit.“ Majiteli psa, který ignoruje povinnost uklidit po zvířeti exkrement, přitom za jeho přestupek hrozí na místě
bloková pokuta až do výše 1000 Kč. „Znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy je nejčastější předmět stížností občanů i pejskařů Chuchle. Obvykle
se vše snažíme řešit domluvou. Pokud však pejskař naše výtky opakovaně ignoruje,
jsme nuceni přistoupit k finančním sankcím,“ upozornil strážník-okrskář Jiří Šantín.
Respektování pravidel platí i v případě volného pobíhání psů. To je totiž zakázáno
na plochách označených jako veřejná zeleň. Psi ale nesmějí za žádných okolností
ani na dětská hřiště. Na vodítko musí pejskaři své kamarády určitě připnout také
v Chuchelském háji. Tady totiž volné pobíhání zakazuje Vyhláška hlavního města
Prahy č. 8/1990 o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze.
MgA. Martina Polívková
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MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SPORTOVNÍM
AEROBIKU A FITNES 2010
Ve dnech 18. – 24. října 2010 se v holandském Eindhovenu konal vrcholný závod
sezóny ve sportovním aerobiku a fitness – Mistrovství světa. Kromě evropských
týmů a závodníků se na MS představili také zástupci z Jihoafrické republiky,
Austrálie a Malajsie.
V letošním roce měl chuchelský tým aerobiček zastoupení hned ve dvou věkových
kategoriích fitness - aerobik. Mladší tým juniorek – letošní Mistryně Evropy – startoval ve složení: Eva Bečvářová, Andrea Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda
Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová a Alžběta Vernerová.
Po úspěchu na evropském šampionátu se tým chystal zabojovat o titul i na světovém mistrovství. Příprava byla opravdu náročná a dlouhá. Juniorský závod byl na
programu ve dvou dnech, 20. Října čekalo děvčata preliminary (předkolo) a 21.
Října potom semifinále a finále, do kterého se probojovalo pouze šest nejlepších
týmů. V prvním kole naše juniorky trochu chybovaly, nervozita v týmu byla veliká
a to se projevilo i na výkonu. Po preliminary se chuchelský tým juniorek umístil,
i přes nedostatky v předvedení, na druhém místě. Semifinálový závod se nám
povedl už o něco lépe, nicméně pětice rozhodčích ponechala náš tým na druhém
místě. Do finále nastupovala děvčata s odhodláním zabojovat o mistrovský titul,
předvedla fantastický výkon podmíněný skvělou diváckou atmosférou, ale to již na
mínění rozhodčích nic nezměnilo. V letošním roce jsme si do Velké Chuchle přivezli titul vicemistryň světa pro velmi nadějný juniorský fitness tým.
Seniorský fitness tým byl dodatečně nominován Českým svazem aerobiku, takže
děvčata měla kratší, ale o to vydatnější
přípravu. Jejich pozice nováčků v této
soutěži byla velice obtížná, protože jejich
kategorie byla nabitá kvalitními týmy nejen z České republiky, ale také z Austrálie
a Ruska. Do boje náš tým ve složení
Zorka Dušková, Zdena Janoušková,
Barbora Klepalová, Zuzka Novotná, Dana
Pochylá, Silvie Řeháková, Markéta Sílová,
Barbora Vavroňová zasahoval z pozice
„třetího“ z České republiky. Po preliminary
se na výsledkové listině náš tým objevil na
pátém místě. První kola jsou vždy hodně
nervózní, musíte se sžít s pódiem, které je
na každé soutěži jinak stavěné. Semifiná-
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lový závod byl na pořadu v pátek 22. října. S jistotou a odhodláním se děvčata
vydala na závodní plochu a „vystřihla“ sestavu s fantastickým drivem. Mezinárodní
panel rozhodčích to ocenil a posunul chuchelský seniorský tým na čtvrtou příčku.
Ve finálovém závodě, který byl na programu v sobotu 23. října večer, se pořadí
týmů na prvních čtyřech místech nezměnilo, takže v celkovém hodnocení se
chuchelská děvčata z Aerobic Teamu Veroniky Vrzbové umístila na výborném
čtvrtém místě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili výjezd na Mistrovství světa a podporovali naše týmy nejen finančně. Chtěla bych také poděkovat
svým děvčatům za výbornou reprezentaci nejen České republiky, ale také našeho
malého chuchelského týmu.
Před Mistrovstvím světa se konaly také domácí soutěže, takže ve zkratce jen úspěchy
chuchelských závodníků:
AEROBIC A FITNESS CUP, 2. – 3.10.2010, ČESKÉ BUDĚJOVICE
SPORTOVNÍ AEROBIK
KATEGORIE 8 – 10 LET
Barbora Bohatová, Veronika Košumberská, Nikol Vosková 4. MÍSTO
KATEGORIE SENIOR
Ivana Dvořáková
5. MÍSTO
Silvie Řeháková
10. MÍSTO
FITNESS TÝMY
KATEGORIE 8 – 10 LET - AEROBIC
Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková, Veronika
Košumberská, Eva Pospíšilová, Veronika Stádníková, Sára Škorpíková, Nikol Vosková
1. MÍSTO
KATEGORIE 8 – 10 LET - AEROBIC
Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčová, Michaela
Skálová, Martina Starýchfojtů, Andrea Šimková, Adéla Šimůnková
6. MÍSTO
KATEGORIE 11 – 13 LET – AEROBIC
Lucie Čuřínová, Claudie Hrubošová, Michaela Klepalová, Daniela Kolečková,
Barbora Krečková, Kateřina Rohová, Lucie Samcová, Anna Zajíčková
6. MÍSTO
KATEGORIE 14 – 16 LET – AEROBIC
Eva Bečvářová, Andrea Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Anna
Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Vernerová
1. MÍSTO
KATEGORIE SENIOR – AEROBIC
Zorka Dušková, Zdena Janoušková, Barbora Klepalová, Zuzka Novotná, Dana
Pochylá, Silvie Řeháková, Markéta Sílová, Barbora Vavroňová
4. MÍSTO
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AEROBIC A FITNESS BASIC CUP, SEMILY - 9.10.2010
FITNESS TÝMY
KATEGORIE 8 – 10 LET - AEROBIC
Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčová,
Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů, Andrea Šimková, Adéla Šimůnková
1. MÍSTO
KATEGORIE 11 – 13 LET – AEROBIC
Lucie Čurřnová, Claudie Hrubošová, Michaela Klepalová, Daniela Kolečková, Bára
Krečková, Kateřina Rohová, Lucie Samcová, Anna Zajíčková
2. MÍSTO
SPORTOVNÍ AEROBIK
KATEGORIE 8 – 10 LET
Barbora Bohatová, Veronika Košumberská, Nikol Vosková 2. MÍSTO
KATEGORIE SENIOR
Ivana Dvořáková
1. MÍSTO
Táňa Bednářová
2. MÍSTO
Silvie Řeháková
4. MÍSTO
WELLNESS TÝMY, 16.10.2010, KLADNO
HAPPY MINI – KATEGORIE BENJAMÍNCI (4 – 7LET)
Kristina Dudášová, Sofie Fiurášková, Sarah Fryšová, Karina Gren, Bára Karbanová,
Petra Křečková, Sandra Maříková, Natálka Smíšková, Adélka Vlčková
3. MÍSTO
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VĚTŠINA PRAŽSKÝCH PŘÍVOZŮ PLUJE I PŘES ZIMU
V současné době je v rámci Pražské integrované dopravy provozováno celkem
6 lodních linek. Oproti loňskému roku však bude většina přívozů provozována
i v zimním období. Jedinou sezónní linkou zůstává přívoz P4 mezi centrálními
pražskými ostrovy, který letos ukončí svůj provoz v neděli 31.10.2010.
V minulých zimách byly provozovány pouze linky P1 a P2 na severu Prahy, spojující trojský břeh se Sedlcem a Podbabou. Ostatní lodní linky se letos přidaly až
počátkem dubna. Na základě zkušeností z provozu a díky navýšení rozpočtu na
provoz přívozů hlavním městem Prahou bude možné provozovat celoročně také
linky P3, P5 a P6.
„Přívoz P3 představuje významnou alternativu pro spojení Podolí na Praze 4 a dopravního uzlu Lihovar na Praze 5. Přívoz P5 zásadně zlepšuje přístupnost ostrova
Císařská louka, protože ji spojuje s výtoňským i smíchovským břehem. Nejnovější
přívoz P6 zajišťuje spojení Modřan a Lahoviček, na zimu s provozem upraveným
pro lepší využití ke každodenním cestám do školy či zaměstnání,“ popisuje význam
jednotlivých lodních linek Tomáš Prousek, specialista ROPIDu na lodní dopravu.
Na lince P2 bude přes zimu v provozu pouze jedna loď, druhá posilová vypluje
opět v dubnu.

Přehled přívozů PID provozovaných celoročně
linka

P1 Sedlec – Zámky
P2 V Podbabě – Podhoří
P3 Lihovar – Veslařský ostrov
P5 Jiráskovo náměstí – Císařská
louka
P6 Nádraží Modřany – Lahovičky

provozní doba
pracovní
nepracovní
dny
dny
5:25 – 20:00 6:45 – 20:00
5:40 – 20:00 6:35 – 20:00
6:00 – 22:00 7:00 – 22:00
8:00 – 20:00 8:00 – 20:00

interval (zima)
na požádání
10-12 (24) minut
20 minut
60 minut

6:40 – 19:00 8:00 – 19:00 na požádání

POZVÁNÍ
TJ Sokol pořádá pro své malé i velké příznivce
veřejnou cvičební hodinu

S MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM,
která se bude konat
ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 17,00 hodin v chuchelské sokolovně
Těšíme se na Vás !!!
Výbor TJ a cvičitelský sbor
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SK Čechoslovan Chuchle pořádá pro své nejmladší členy a jejich sourozence

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU,
která se bude konat dne 3.12.2010 od 15,30 hodin v klubovně na hřišti.
Za výbor srdečně zve
Forman Luděk

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
 ÚMČ již tradičně připravuje vánoční koncert „Pražské mobilní zvonohry“ na
26.12.2010 od 10.00 hodin v areálu na Kazínské 8.
 UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V RADOTÍNĚ
Technické služby Praha - Radotín nám oznámily, že od 1. do 13. listopadu byl
z provozních důvodů uzavřen sběrný dvůr Radotín (V Sudech 1488/2, Praha
5 - Radotín).
V této době probíhaly především nutné opravy komunikace, kanalizačních žlábků
a údržba dvora, která je již po více jak pětiletém nepřetržitém provozu nezbytná.
Od 15. listopadu do 31. prosince 2010 budou přijímány pouze následující
druhy odpadu:
elektroodpad, TV, monitory, lednice, papír, kovový odpad, barvy, chemikálie,
léky, zářivky, baterie a v omezeném množství plasty a sklo.
S ostatním odpadem je nutné se v uvedeném období obrátit na ostatní sběrné
dvory v Praze.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
 ODBOR EVIDENCE OBYVATEL INFORMUJE
TRVALÝ POBYT
Kde se přihlásíte k trvalému pobytu ve Velké a Malé Chuchli.
- v ohlašovně na ÚMČ Praha-Velká Chuchle – v přízemí budovy
- upozorňujeme, že odhlašovat se na úřadě v místě bývalého trvalého pobytu není nutné,
přihlášením na novu adresu bude současně odhlášení provedeno ohlašovnou.
Jaké doklady potřebujete při přihlášení k trvalému pobytu?
- platný občanský průkaz
- výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnické právo domu či bytu - ten lze
pořídit na ÚMČ, nebo originál nájemní smlouvy
- majitel domu nebo nájemce bytu (který je uveden na výpisu z KN nebo na
nájemní smlouvě) se dostaví osobně a svým podpisem na přihlašovacím lístku
potvrdí souhlas s přihlášením osoby do jeho domu, bytu či pronajatého bytu
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nebo dá souhlas písemně s úředně ověřeným podpisem. Pokud je majitelů
více stačí souhlas pouze jednoho z nich.
- při přihlašování dětí, které ještě nemají občanský průkaz nutno předložit
jejich rodný list
- po přihlášení k trvalému pobytu referent odstřihne pravý dolní roh občanského
průkazu a vystaví potvrzení o změně místa k trvalému pobytu, které současně
s občanským průkazem občan přikládá k žádosti o vystavení nového občanského
průkazu, o který dle zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech musí
požádat do 15 pracovních dnů ode dne změny místa trvalého pobytu
VYSTAVENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Kde požádáte o vystavení nového občanského průkazu?
- na ÚMČ Praha 16 – Radotín, odbor občanskoprávní, nám. Osvoboditelů 21,
Praha 16 – Radotín, tel. 234 128 245
- nebo na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností (kde se
vydávají občanské průkazy).
- nový občanský průkaz převezmete na úřadě obce s rozšířenou působností,
který uvedete v žádosti
Jaké doklady potřebujete?
- občanský průkaz s ustřiženým pravým dolním rohem spolu s potvrzením o změně
místa trvalého pobytu
- rodný list
- doklady týkající se změny stavu (vdaná, ženatý, vdova, vdovec, rozvedená/ý),
které nejsou uvedeny ve stávajícím občanském průkazu (např. oddací list,
úmrtní list manžela/ky, pravomocné rozhodnutí o rozvodu…)
- pokud budete chtít zapsat do OP další nepovinné údaje jako je nově nabytý
titul, manžela nebo partnera či děti, musíte předložit patřičné doklady (diplom,
rodné listy manžela a dětí, pokud nejsou ve stávajícím OP zapsáni)
- 1 fotografii o rozměru 35 x 45 mm
Případné další dotazy Vám zodpoví pí Černá na tel.č. 257 941 041, 257 940 092.
Jana Černá, evidence obyvatel
 JAK ORDINUJÍ CHUCHELŠTÍ LÉKAŘI
Praktický lékař MUDr. Albrecht (tel. 257 941 090)
Pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Úterý
-----------13.00 – 17.30
Středa
8.00 -12.00
13.00 – 15.00 interna*
Čtvrtek
8.00 -15.00 kardiologie *
Pátek
8.00 -12.00
* pouze objednaní
Odběry krve každý dne od 7.30 mimo úterý.
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Dětská lékařka MUDr. Matlová (tel. 257 941 290)
Pro nemocné děti:
Pondělí
8.00 -10.00
Úterý
8.00 - 9.30
Středa
14.00 – 16.30
Čtvrtek
8.00 - 9.30
Pátek
8.00 - 9.30
Odběry krve v pondělí a ve čtvrtek 7.30 – 8.00 hod.
Poradny pro zdravé děti a očkování: dle pozvání a objednání.
Veterinární ambulance – MVDr. Daniela Králová
(tel. 257 941 093, 724 092 383)
Pondělí
10.00-12.00
13.00-18.00
Úterý
10.00-12.00
13.00-18.00
Středa
PORADNA (konzultace na objednání)
Čtvrtek
10.00-12.00
13.00-18.00
Pátek 10.00-12.00
13.00-18.00
Výjezdová služba pro naše pacienty.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří dosáhli v listopadu 2010
významného životního jubilea:

Klíčníková Doňa, Frajerová Květoslava,
Čahojová Hana, Erbenová Adéla,
Michalíková Melánie, Serafínová Marta,
Petrová Emilie a Kamicová Antonie.

Do dalších let jim přejeme především
pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
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CHUCHELSKÁ MIMINKA:
V září 2010 se narodili:
David Sobotka
a Adam Cafourek
V říjnu:
Noemi Zara Novodvorská
a David Fusek
Novým chuchelským občánkům,
přejeme do života jenom vše dobré
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
a především hodně zdraví.

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
PODĚKOVÁNÍ
Jménem sboru dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli bych rád tímto způsobem
poděkoval odstupujícímu starostovi Velké Chuchle panu Stanislavu Freslovi za
jeho dlouholetou úspěšnou spolupráci a podporu našeho sboru. Stanislav Fresl
společně s náměstkem primátora hl. města Prahy Rudolfem Blažkem má zásluhu
na tom, že chuchelští dobrovolní hasiči mají v současné době technické vybavení
na velmi dobré úrovni a mohou se pyšnit i motorovým nafukovacím člunem.
Stanislav Fresl měl vždy pro práci chuchelských hasičů, (jejichž sbor byl rozhodnutím představitelů obce Velká Chuchle založen již v roce 1893 a je tak nejstarší
zájmovou organizací naší městské části) plné pochopení. Naše poděkování patří
také členům bývalých zastupitelstev. Věříme, že i u nově zvoleného zastupitelstva
a starosty nalezneme stejnou podporu a porozumění pro naší práci a budeme
moci i jim po letech rovněž poděkovat.
Závěrem si dovolím ještě připomenout, že chuchelští hasiči za dlouhá léta své
existence vykonali pro Velkou Chuchli a její občany mnoho užitečné a poctivé
práce a do Velké Chuchle mimo jiné přivezli ze soutěží v požárním sportu mnoho
vítězství a dobrých umístění.
Za SDH Velká Chuchle Jan Zágler
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Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Stanislavu Freslovi za jeho práci v zastupitelstvu, kde pracoval 16 let ve funkci starosty a za své působnosti udělal pro
Chuchli velmi mnoho dobrého i když to neměl vždy jednoduché.
Do dalších let hlavně zdraví, spokojenost a méně starostí přeje bývalá kolegyně
v zastupitelstvu V. Marková a hodně chuchelských příznivců.
Stando děkujeme!
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám, kteří jste ve volbách odevzdali své
hlasy pro mne, co nejsrdečněji poděkovala. Díky Vaší důvěře jsem se počtem
hlasů stala absolutní vítězkou voleb. Velice si toho vážím a i když mi byla přisouzena
role řadové opoziční zastupitelky, budu se snažit ze všech sil, abych Vás nezklamala.
Ještě jednou děkuji.
Vaše Mgr. Lenka Felixová
Vážený pane magistře Hromádko,
dovolte mi, abych Vám srdečně a s velkým obdivem k Vaší doslova mravenčí práci,
poděkovala za knihu o Chuchlích. Nebyla jsem v posledních dvou letech na
malochuchelských rodácích, tak musím děkovat touto cestou. I když jsem si myslela, že hlavně o Malé vím dost, stejně jste mě překvapil několika fakty. K Velké
mám jednu osobní vzpomínku: fotka, která zachycuje rozstřílenou část kdysi vily
Jockey klubu, byla domovem rodičů mé matky (Machačovi) a strávila jsem tam
mnoho dětských radostných chvil. V revoluci, kdy všichni muži se kdesi skrývali,
dědeček odmítl před Němci utíkat a zůstal v bytě. Samozřejmě byl Němci objeven,
v noční košili a čepičce, ale nedal se, představil se anglicky a nabídl jim čaj. Byl
několik let jako trenér dostihových koní v Anglii a jazyk mu nedělal problémy. Němci
mu nakonec zasalutovali a odešli. Na domě byly v přízemí, ze strany stájí, dědečkem malované sluneční hodiny s výjevem dostihů. Tolik pro zajímavost. Doufám,
že příští září se nevyvrbí zase nějaký zdravotní problém a budu Vám moci ještě
jednou osobně poděkovat.
Srdečně Hana Jírová
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INZERCE

Nově otevřená
ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. FRANTIŠEK RACEK

Ke Smíchovu 78/98, Praha - Slivenec
Telefon: 251 812 847

STŘEDNÍ ŠKOLA DOSTIHOVÉHO SPORTU
A JEZDECTVÍ Praha – Velká Chuchle

PŘIJME NA ČÁSTEČNÝ
PRACOVNÍ ÚVAZEK

PRACOVNICI NA ÚKLID
Jedná se o úklid školy v odpoledních hodinách,

6 hodin denně (Po – Pá)
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle
Informace na tel. čísle 257 941 094 ing. Málková
e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz
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