CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

12/2010

Foto: Jiří Laburda

NOVÁ GENERACE SK ČECHOSLOVANU
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 č. 2/2010 z 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2010
Místo konání: ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5, Velká Chuchle
Přítomni: členové zastupitelstva 11
Veřejnost: 8
Hosté: Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové, Ing. arch. Peter
Sticzaj - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič, zástupci společnosti Grido,architektura
a design,s.r.o. Starosta požádal ZMČ o souhlas s přijetím hostů a to jej schválilo.
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. Jednání bylo
zahájeno v 18.00 hodin, kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.
Starosta následně dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisu, kdy do
funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Viktor Čahoj, Ladislav Kadeřábek
Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy navržena byla Mgr. Gabriela Dudášová, načež dal o návrzích hlasovat.
Hlasování. Schváleno jednomyslně
Před započetím projednávání bylo starostou navrženo rozšíření programu jednání zastupitelstva o nový bod – projednání smlouvy o dílo na dodávku a montáž
prvků pro víceúčelové hřiště v Malé Chuchli a jeho zařazení jako bodu 15, před
bodem jednání Různé.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle
pozvánky:
K bodu 1
Přístavba ZŠ a zadání projektové dokumentace
Starosta uvedl tento bod jednání, přičemž následně předal slovo Ing. arch Vokurkovi, do jehož kompetence příprava tohoto bodu jednání spadá.
a) Vyhodnocení výběrového řízení
Ing. arch. Vokurka krátce informoval o projektu přístavby základní školy, kdy tato
je nutná s ohledem na zajištění kapacity základní školy pro potřeby městské části.
Informoval o výzvě k podání nabídek, kterou městská část učinila za účelem výběru nejvhodnější nabídky, přičemž jako nabídka nejvhodnější byla odbornou komisí
zvolena nabídka společnosti Grido,architektura a design,s.r.o.. Následně Ing.arch.
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Vokurka předal slovo zástupcům této společnosti, aby vítěznou nabídku představili.
b) Prezentace vítězného návrhu
Následovalo představení vítězné nabídky a to jednak verbálně, tak i formou videoprojekce. V průběhu přestavení nabídky byly zástupcům společnosti Grido,architektura a design,s.r.o. kladeny ze strany jednotlivých zastupitelů doplňující a upřesňující dotazy, které směřovaly na splnění požadavku na splnění nízkoenergetických
až pasivních standardů, dále na světelnost, přehřívání objektu, energetickou bilanci, Energetická bilance – FVE panely, náklady na pořízení FVE 2. mil Kč záleží na
sehnání dotace, dále možnosti využití FVE, pouze pro vlastní spotřebu, rozdíl
v konstrukci střechy v návaznosti na možné umístění FVE panelů nebude. Ředitelka školy Mgr. Jančíková bez dotazů a bez připomínek
c) Projednání smlouvy
Starosta poděkoval přítomným zástupcům společnosti Grido,architektura a design,s.r.o. za účast a prezentaci vítězné nabídky, načež tito opustili jednání zastupitelstva, taktéž i Mgr. Jančíková, ředitelka ZŠ. Následně bylo přistoupeno k projednání návrhu smlouvy předloženého společností Grido,architektura a design, s.r.o.
v souvislosti s budoucí realizací jejich vítězné nabídky.
Za účelem schválení samotné smlouvy bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo na
6.12.2010 v 18.00 hod., na úřadě MČ, s úkolem pro tajemnici vyjasnit podklady ke
spornému pozemku Povodí Vltavy do 6.12.2010. Připomínky zastupitelů k návrhu
smlouvy o dílo nejpozději do neděle 28.11.2010 večer. Do čtvrtka 2.12. bude na
úložišti návrh smlouvy po připomínkách obou smluvních stran. Smlouvu připraví
Ing. Vokurka a uloží na úložiště do 2.12.2010
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 2
Výsledky architektonické soutěže areálu Kazínská 8
Starosta požádal zastupitele o případná vyjádření k výsledkům architektonické
soutěže na využití areálu Kazínská 8, kdy výsledky, jakož i jednotlivé návrhy jsou
prezentovány na webových stránkách městské části. Zastupitelstvo schválilo výsledky architektonické soutěže na nové centrum obce v areálu Kazínská 8.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 3
Rozpočtové úpravy na listopad 2010
Tajemnice seznámila s návrhem rozpočtových úprav na 11/2010. /viz příloha č. 1
usnesení 2/2010 nové ZMČ/
Starosta přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy na listopad 2010.
Hlasování: schváleno jednomyslně
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K bodu 4
Záležitosti školství ZŠ a MŠ
4a)
Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové stran čerpání finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč z FRM za účelem oprav a údržby školy.
Hlasování: schváleno jednomyslně
4b)
Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové o změnu odpisového
plánu z důvodu nutnosti zakoupení nové el. pánve do školní kuchyně a možnost
využití rozdílu v odpisech na financování provozních záležitostí školy. Odpisy se
mění z původních 68.683,44 Kč na 59.947,00 Kč.
Hlasování: schváleno jednomyslně
4c)
Tajemnice informovala o žádosti ředitelky ZŠ o schválení celoroční odměny, kdy
podkladem pro rozhodování o odměnách jsou zprávy o aktivitách zařízení, kroužcích, výsledcích kontrol atd. a na základě předložených podkladů navrhla odměnu do výše 15. 000,- Kč (dle finančních možností školy).
Hlasování: schváleno jednomyslně
4d)
Tajemnice informovala o žádosti ředitelky MŠ o schválení celoroční odměny, kdy
podkladem pro rozhodování o odměnách jsou zprávy o aktivitách zařízení, kroužcích, výsledcích kontrol atd. a na základě předložených podkladů navrhla odměnu do výše 15. 000,- Kč (dle finančních možností školy).
Hlasování: schváleno jednomyslně
4e)
Starosta přednesl oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v období od
27.12.2010 do 31.12.2010.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
K bodu 5
Majetkové záležitosti
5.1.
Byla projednána doručená žádost RNDr. Ondreje Valenta, Csc. o prodloužení
nájemní smlouvy č. P/330/2007 na pozemek č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle, o výměře 886m2 – zahrada.
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení závěru na pronájem výše uvedeného pozemku.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.2.
Byla předložena a projednána žádost pana Libora Bendy o prodloužení nájemní
smlouvy č.P/416/2009 schválenou usnesením ZMČ Praha – Velká Chuchle
č.3/2009 dne 30.3.2009, na parcele č. 923/61 o výměře 500m2 a výši ročního
nájmu 100.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.

4 PROSINEC – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.3.
Byla předložena a projednána žádost Mgr. Veroniky Buriš na pronájem nebytových prostor bývalého autosalonu v areálu Kazínská 8, Praha 5- Velká Chuchle.
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru na pronájem na 1 rok.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.4.
Byla předložena a projednána žádost společnosti CMMS, s.r.o. o prodloužení
smlouvy ze dne 22.10.2009 pod číslem N/2002/D8/2009 na pronájem nebytového prostoru parc. č. 3 k.ú. Malá Chuchle o celkové výměře 40m2 za účelem skladování materiálu. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.5.
Byla předložena a projednána žádost pana Josefa Dostála o prodloužení pronájmu pozemku a objektu za účelem provozování zámečnické dílny, dle dodatku
č. N1/2001/D13/2010 ke smlouvě uzavřené dne 19.12.2001. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.6.
Byla předložena a projednána žádost společnosti Radiové systémy a komunikace
spol. s r.o. Provozovna Pod Akáty 60/169, Praha 5, Velká Chuchle o dlouhodobý
pronájem cca 10 let, prostoru v objektu bývalé stodoly areálu Kazínská 8. Jedná
se o část haly -cca 100m2. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru na pronájem
tohoto prostoru na 1 rok.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.7.
Byla předložena a projednána žádost společnosti SAHAB, s.r.o. o prodloužení
nájemní smlouvy v prostorách objektu bývalého autosalonu v areálu Kazínská
8,Velká Chuchle na rok 2011.
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: schváleno jednomyslně
5.8.
Byla předložena a projednána žádost MHMP odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. K námitkách
zastupitelů, že se jedná o jedinou přístupovou cestu dále, k připomínce požárního
hlediska, a s ohledem na to, že se na předmětném pozemku nachází sdružená
přípojka splaškové kanalizace, zastupitelstvo prodej předmětného pozemku
nedoporučuje.
Hlasování: jednomyslně proti
5.9.
Byla předložena a projednána žádost pana Uzelace o koupi části pozemku p.č.
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1038 mezi pozemky 1036/36 a 335/1 o celkové výměře 268 m2, dle přiloženého
plánku. Vzhledem k tomu, že je tento pozemek pro obec bezcenný není nijak využitelný ani strategicky položený schválilo zastupitelstvo vyvěšení záměru na prodej výše uvedeného pozemku.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 6
Kompetence starosty a místostarostů
a) Starosta přednesl navrhované kompetence starosty a místostarostů:
Starosta - Mgr. Martin Melichar
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, v oblasti
sociální a bytové, školství a vzdělávání, hospodářské politiky, správy majetku svěřeného městské části Praha - Velká Chuchle
- zodpovídá za zadávání veřejných zakázek
- má právo rozhodnout o zveřejnění záměru na prodej, směnu nebo darování nemovitého majetku, jeho pronajmutí nebo poskytnutí jako výpůjčky dle § 36 odstavec 1 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
1. Zástupce starosty - Ing. Jiří Petr
- podílí se ve vymezených oblastech na výkonu funkce starosty
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti dopravy,bezpečnosti,
investic, životního prostředí a sportu
- po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje a plní úkoly v nezbytném rozsahu
2. Zástupce starosty - Ing. arch. David Vokurka
- podílí se ve vymezených oblastech na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje MČ,
v oblasti stavební a v oblasti kultury
- po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty je zastupuje a plní úkoly v nezbytném rozsahu
Hlasování: schváleno jednomyslně
b) Tajemnice dále seznámila ZMČ s pravomocemi starosty v těch MČ, kde se
nevolí rada. (§ 95 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze). Ocitovala § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a seznámila členy ZMČ s tím, že v MČ kde se
rada nevolí, plní její funkci starosta, s výjimkou pravomocí uvedených v § 94, odst.
2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace tajemnice o pravomocech starosty
v těch MČ, kde se nevolí rada a schvaluje, aby starosta plnil funkci rady s výjimkou
pravomocí uvedených v § 94, odst. 2 písm. b), d) a e) zákona 131/2000 Sb., o hl.
m. Praze, které plní ZMČ.
Hlasování: schváleno jednomyslně
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K bodu 7
Schválení členů jednotlivých výborů a jejich tajemníků
7.1.
Tajemnice předkládá návrh na tajemníky jednotlivých výborů z řad zaměstnanců
úřadu městské části následovně:
Finanční výbor – p. Pavla Pajerová
Kontrolní výbor – p. Jana Černá
Výbor ŽP – p. Pavla Pajerová
Strategie a komunikace-p. Marie Schönbauerová
Doprava a bezpečnost-Ing. Petr Schůrek
Majetku obce-Ing. Lenka Svobodová
Stavební a ÚP-Ing. Michaela Benešová
Sociální a volnočas. aktivity-Ing. Eva Šmejkalová
Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o shora uvedeném návrhu.
Hlasování: schváleno jednomyslně
7.2.
Schválení členů výborů
Výbor strategie a komunikace
Pan Mgr. Oto Linhart, představil budoucí činnost nově vzniklého výboru strategie
a komunikace a navrhl schválit předložený jednací řád a členy:
p. Viktora Čahoje, MUDr. Ivo Matla
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor sociálních a volnočasových aktivit.
MUDr. Vrběcká dala následující návrh složení výboru, navrhla minimálně 7 členů
- vznikl spojením 2 výborů. Informovala, že oslovila Mgr. Martinu Schönbauerovou, která dosud neodpověděla. Dále MUDr. Vrběcká informovala, že by preferovala přibrání někoho z nové výstavby FINEPu ev. ještě z Malé Chuchle. Složení
výboru není rigidní, lze dovolit.
Návrh k dnešnímu dni:
MUDr.Jana Vrběcká, Mgr.Martin Melichar, Mgr.Věra Hajná, Miroslav Holeček, Dis.
Kateřina Vomáčková, Petra Benčátová, Ivana Vinšová
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor finanční:
Ivan Petr, Bc. Ondřej Švec, Ing. Miroslav Mendlík, David Steigerwald
Předkládá: Viktor Čahoj, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor majetku:
Milan Dubský, Petr Chalupecký.
Náhradník: Tomáš Benčat.
Předkládá: Jan Matl, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně
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Výbor stavební a územního plánu
Bc. Daniel Šatra, Ing. Jan Janda, Ing. arch. Karel Doubner, Ing. Daniel Kozický
Předkládá: Ing. arch. David Vokurka, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor dopravy a bezpečnosti:
Marek Malý, Ing. Daniel Kozický, Michal Strnad, Jaroslav Rieger
Předkládá: Ing. Jiří Petr, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor životního prostředí:
Kuzníková Olga, Rys Jan
Předkládá: Ladislav Kadeřábek, předseda výboru
Hlasování: schváleno jednomyslně
Výbor kontrolní:
Stanislav Fresl, Olga Kuzníková, Zdeňka Děrdová, Martin Šimek
Předkládá: Gabriela Dudášová
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu č. 8
Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta předložil návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v tomto znění:
Návrh:
a) Neuv.zástupce starosty Ing. Petr Kč 18.000,b) Neuv. zástupce starosty Ing. arch. Vokurka Kč 18.000,c) předseda zvl.orgánu – přestupková komise Kč 8.300,Neuvolnění zastupitelé :
d) Předsedové výboru Kč 1.000,e) Člen zastupitelstva bez výboru Kč 500,- Kč.
K návrhu p. Fresla, aby člen zastupitelstva, který není ve vedení žádného výboru
neměl nárok na odměnu, dal starosta hlasovat o svém návrhu ve znění pozměňovacího návrhu p. Fresla s tím, že člen zastupitelstva bez výboru bude bez odměny. Nárok na odměnu neuvolněným zastupitelům vzniká dnem schválení na
ZMČ.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 9
Schválení povodňového a krizového štábu
Starosta přednesl návrh složení povodňového a krizového štábu /viz. příloha č.2
usnesení 2/2010 nového ZMČ/ a následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 10
Schválení členů likvidační komise
Starosta přednesl návrh složení likvidační komise ve složení pan Ladislav Kadeřá-
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bek, pan Viktor Čahoj, Mgr. Lenka Felixová a následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 11
Schválení redakční rady Chuchelského zpravodaje
Starosta přednesl návrh složení redakční rady Chuchelského zpravodaje, ve složení : předseda Mgr. Oto Linhart, členové Jiřina Hanlová, Jana Černá.
Tajemnice poznamenala, že dle dohody s Mgr. Linhartem bude působit v redakci
na přechodnou dobu, než bude redakční rada doplněna. Mgr.Linhart uvedl, že
pan Hromádka nebude členem, ale dle svých časových možností bude zasílat
příspěvky. Dále starosta informoval, že je třeba hledat fotografa pro zpravodaj,
jako náhradu za pana Záglera, který podal písemnou rezignaci. Následně dal starosta o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 12
Pověření členů zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle k podepisování
doložky dle ust. § 43 z.č. 131/2000 Sb. , o hl. m. Praze
Starosta přednesl návrh, aby zastupitelstvo schválilo, aby doložky podle § 43 zák.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů podepisovali:
Mgr. Oto Linhart, MUDr. Jana Vrběcká.
Následně dal starosta o předneseném návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 13
Informace tajemnice o kontrolách u ÚMČ
a)Tajemnice seznámila s tím, že na základě pověření ředitele Magistrátu hl. m.
Prahy Ing. Trnky bylo dne 22.11.2010 zahájeno u ÚMČ přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za rok 2010, které provede kontrolní skupina zaměstnanců MHMP.
b)Tajemnice seznámila s výsledky kontroly VZP, které provedla dne 15.11.2010.
Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání kopií záznamů o prac. úrazech.
Z výsledků kontroly vyplynulo zjištění: „Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky“ .
c) Tajemnice informovala o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, zabezpečované ÚMČ
Praha-Velká Chuchle, kterou provedli u úřadu zaměstnanci MHMP dne 4.11.2010.
Předmětem kontroly byl povodňový plán MČ, povodňové kontroly včetně provedených zápisů, prověření aktuálnosti dat v Povodňovém informačním systému
a materiální a technické zabezpečení ochrany městské části před povodněmi. Závěr kontroly zněl: „Lze konstatovat, že v rámci úřadu jsou vytvořeny podmínky pro

PROSINEC – 2010

9

plnění úkolů souvisejících s ochranou městské části před povodněmi.“
Zastupitelstvo vzalo výše uvedené informace na vědomí.
K bodu 14
Schválení zimní údržby chodníků
Starosta předložil návrh nového režimu zimní údržby chodníků ve Velké a Malé
Chuchli a následně dal o předloženém návrhu hlasovat. /viz příloha č. 3 usnesení
2/2010 nového ZMČ/
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 15
Schválení smlouvy na vybavení nového hřiště
Tajemnice seznámila s návrhem smlouvy o dílo mezi MČ Praha-Velká Chuchle
a Mgr. Lenkou Moštěkovou – TOJA na dodávku a montáž prvků včetně zemních
prací a vybudování dopadových zón na víceúčelovém hřišti v Malé Chuchli (dodavatel byl schválen předcházejícím ZMČ). Tajemnice rovněž informovala, které prvky budou na hřišti umístěny. Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu smlouvy dotazy
ani připomínky, dal starosta o předloženém návrhu smlouvy hlasovat a ZMČ
schválilo uzavření smlouvy za cenu 1.876.008,- Kč včetně DPH.
Hlasování: schváleno jednomyslně
16. Různé
16.1.
Pan starosta předkládá návrh na podpisové oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto
členy ZMČ:
Mgr. Martin Melichar, Ing. Jiří Petr, Ing. arch. David Vokurka, Mgr. Gabriela Dudášová, Viktor Čahoj
Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu dotazy ani připomínky, dal starosta o předloženém návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
16.2.
MUDr. Vrběcká přednesla žádost paní Stratilové o zařazení její žádosti do seznamu žadatelů o obecní byt, MUDr. Vrběcká konstatovala, že žadatelka splňuje podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, konkrétně podmínku uvedenou pod
písm. F) Kriterií pro výběr uchazečů o nájem bytů schválených ZMČ Velká Chuchle dne 29.9.2008, žádost je však třeba ještě upravit a doplnit. MUDr. Vrběcká navrhuje, aby byla žádost paní Stratilové do seznamu žadatelů zařazena, s tím že
bude vyzvána a bude jí poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k doplnění žádosti.
V případě, že by žadatelka výzvě v dodatečně poskytnuté lhůtě nevyhověla a žádost nedoplnila, může být ze seznamu žadatelů vyřazena, o těchto důsledcích
bude žadatelka ve výzvě poučena.
Následně dal starosta o návrhu hlasovat.
Hlasování: schváleno jednomyslně
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16.3.
Přestupková komise
Starosta informoval, že jmenoval předsedkyní přestupkové komise Mgr. Lenku Felixovou a tyto členy přestupkové komise: Vlastu Markovou, Věru Bínovou, Jiřinu
Hanlovou, Janu Černou, Marii Schönbauerovou, Hanu Hlavatou.
ZMČ vzalo informaci o jmenování předsedy a členů přestupkové komise na vědomí.
Tímto bylo ukončeno projednání jednotlivých bodů programu jednání zastupitelstva, s tím, že následně dal starosta prostor dotazům přítomné veřejnosti.
O slovo se přihlásil Ing. Špaňhel a dotazoval se Ing. Petra na problematiku udělování výjimek resp. povolení pro povolení vjezdu nákladních aut do ulice Dolomitová, dále se dotazoval na možnosti a podmínky záboru chodníků v souvislosti se
stavbou nebo rekonstrukcí. Ing. Petr přislíbil, že se k věci vyjádří do týdne. K dotazu se vyjádřila paní tajemnice Hanlová, která uvedla, že povolení vydává ÚMČ
Praha - Velká Chuchle, zábor chodníku je v souvislosti se stavbou, která je povolena a úhrada se provádí na odboru daní, smluv a poplatků.
Stran bezpečnostní a dopravní situace v obci starosta informuje o jednáních
s Městskou policií a PČR, kdy by měla být zvýšena kontrola nepovolených průjezdů nákladních aut obcí, dále informoval o rozšíření činnosti služebny policie pro
občany.
Ještě zazněl apel p. Riegra na řešení průjezdu fekálních vozů obcí.
Závěr jednání 21.10 hod.
Zapsala Mgr. Gabriela Dudášová
Mgr. Martin Melichar starosta

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
z celého srdce Vám přeji krásné svátky
vánoční, plné pohody, klidu a odpočinku,
výborného kapra a mnoho dárků pod
stromečkem.
Přeji Vám všem i naší obci
šťastný a úspěšný rok 2011.
Mgr. Martin Melichar,
starosta
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ZIMNÍ ÚKLID CHODNÍKŮ VE VELKÉ A MALÉ CHUCHLI
Zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle schválilo dne 24.11.2010 na svém
2. zasedání bodem 2/14 plán zimní údržby chodníků ve Velké a Malé Chuchli,
který Vám pro informaci předkládáme.
ZIMNÍ ÚDRŽBA C H O D N Í K Ů
zajišťuje ÚMČ v I. pořadí
Bruntálská
Drážní
Dubnická
K Vápence
Na Cihelně
Na Hvězdárně
Nad Drahou
Strmý vrch

zajišťuje ÚMČ ve II. pořadí
Na Mrázovce
Nad Libří
Starochuchelská
U Bažantnice
V Dolích
V Úvoze
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zajišťuje ÚMČ ve III. pořadí
Bílčická
Dolomitová
Dostihová
K Sádkám
Kazínská
Nad Závodištěm
nám. Chuchelských bojovníků
náměstí Omladiny
Novochuchelská
Pod Akáty
Prodloužená
Radotínská
Spádová
Starolázeňská
Strakonická
U Černé rokle
U Křižovatky
U Skály
U Zahradnictví
U Závodiště
Mezichuchelská
V Lázních
V Uličce
Podjezd
Zbraslavská
Paroplavební

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

VÝSLEDKY ANKETY OBČANŮ
„NOVÉ CENTRUM VELKÉ CHUCHLE“
Návrhy, které nejvíce oslovily:
Číslo návrhu
Oceněný návrh
č. 5 (č.3 v I. kole)
autoři: Bc. Hora, Bc. Veisser, Ing.arch. Burian
Oceněný návrh
č. 6 (č.5 v I. kole)
autoři: Ing. Přeček, Ph.D, Ing.arch. Pánek
žádný ze dvou oceněných
Další preferované návrhy:
jeden z oceněných návrhů ve II. kole

Číslo návrhu
2
3
4

počet hlasů
26
23
19
počet hlasů
6
12
11

jeden z nevybraných návrhů v I. kole
4
8
12
14
18
19
21

1
2
1
3
1
1
1
CELKEM
107
Počet anketních lístků
74
Šest návrhů, které porota vybrala do II. Kola, naleznete na našich webových stránkách v odkazu „Nové centrum pro Chuchli“.
KOMENTÁŘE OBČANŮ:
k návrhu č. 5:
- líbí se mi nápad a detail sochy koně, jsou dobré sedlové střechy;
- pěkné, srozumitelné, málo betonu – hodně zeleně, evokuje společenský
prostor malé obce, ne obchodní centrum;
- návrh je velmi vzdušný, zapadá do původní výstavby, socha koně je hodně
zajímavá;
- je nejlepší řešení z navrhovaných, jinak mě žádný návrh zvlášť nezaujal;
- vysoké hubené věžáky nepůsobí dobře;
- tato varianta by asi byla obecně přijatelnější, pokud by se domy před činžákem
snížily o jedno podlaží. Autoři v diskusi tuto možnost i připouštějí. Velmi oceňuji
vytvoření volného prostoru, který v obci chybí, zejména zapojení potoka.
V dalším stupni by se asi mělo rozpracovat krátkodobé parkování (při návštěvě
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lékaře, pošty apod.), návrh má vysokou úroveň, za uspořádání soutěže děkuji;
- jde o citlivé začlenění nových objektů do okolní zástavby;
- dobré využití prostoru, dává dojem otevřeného prostoru;
- je třeba doladit a doplnit multifunkční prostor pro kulturní akce = projekce,
koncerty, besedy, výstavy…
k návrhu č. 6:
- návrh nejlépe odpovídá charakteru okolní zástavby;
- zapadá dobře do dosavadní zástavby;
- obě finálně vybraná řešení mají z mého pohledu jednu vadu – myslím, že není
nezbytně nutné zahušťovat zástavbu úzké ulice Na Mrázovce. Nové náměstí
není průjezdné, veškerý automobilový provoz je sveden do podzemního
parkoviště, fasády jsou už v návrhu navrhovány tak, aby alespoň budily zdání
přírodního materiálu. Plochá střecha na úrovni ulice Na Mrázovce skýtá
možnost dalšího využití (a nemusí to být zrovna tráva, mohla by to také být
parkovací místa pro obyvatele ulice a jejich návštěvy – částečně). Budovy
přiléhající k věžákům jsou nižší, nikoliv stejně vysoké nebo dokonce vyšší;
- více zeleně okolo potoka a trochu více potoka využít;
- špatně zvolený materiál (plech);
- prostor je dobře řešený, budovy nejsou předimenzované, oceňuji návaznost
na stávající činžák a pozvolné snížení hmoty;
- návrh nejlépe odpovídá mému názoru, jen se v Chuchli nemá stavět Václavák;
- návrh postrádá umístění bezbariérového MÚ;
- chybí hasičovna, mohla by být místo sportovní haly;
- ucelenější, uzavřenější prostor, výškově více zapadající do zástavby (součané)
středu obce, nepřevyšující současně příliš vysoké 2 činžáky;
- nelíbí se nám umístění sportovní haly těsně u našeho pozemku;
- bylo by fajn v provedení mít více zeleně;
ostatní:
- č. 4 z II. kola - ostatní návrhy jsou vzhledem k městské části velmi „megaloman
ské“ a hodí se spíše na sídliště;
- č. 21 z I. kola - z výsledku jsem poněkud zklamán, v centru obce jsem očekával
místo pro setkávání lidí, dětské hřiště, park a respektování ke svažitému terénu.
Namísto toho je zde betonový prostor, připomínající kulturní zařízení éry minulé.
Tvar terénu nejlépe odráží návrh č. 21;
- č. 18 z I. kola - projekty se mi zdají dost naddimenzované, představovala bych si
větší respekt k vesnicko-městečkovskému rázu okolí, přírodnímu rámci (kopec,
kaskádovitost, stará zástavba), více zeleně, méně budov, nízkou zástavbu,
klidné místo, prostor bez aut. Proč byty? Je jich v Chuchli dost. Můj dojem je
poněkud rozpačitý. Děkuji za veřejnou diskusi;
- vše zbytečné, do prostoru se nehodí, citlivá rekonstrukce stávajících budov je
levnější a dle mě i vhodnější v dané lokalitě;
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- vzhledem ke značně modernímu pojetí návrhů mne žádný neoslovil. Zcela
postrádám návrh drobných provozoven, obchůdků apod. Z další vybavenosti
pak např. bazén (ne však aquapark) či kulturní sál (občasná divadelní
představení či kino);
- v každém návrhu je prvek, který by se mi líbil, ale žádný z návrhů mi sem
„nesedí“, nejlepší je spojení celého náměstí vč. památníku a kolem Vrutice park;
- č. 14 z I. kola má myšlenku a patinu;
- č. 2 z II. kola zohledňuje ulici Na Mrázovce;
- č. 4 z II. kola z urbanistického hlediska zapadá do prostoru;
- č. 4 z II. kola nejvíce odpovídá potřebám Chuchle, potok by byl pěkným
oživením náměstí;
- cokoliv bude lepší než současný stav;
- č. 8 z I. kola se nejlépe hodí ke staré zástavbě;
- vše nám přijde naddimenzované;
- č. 3 z II. kola – jeho hmotové rozložení ANO, architektonický výraz NE, dala bych
přednost tomu, aby zóna byla klidová s omezenou rychlostí pro auta. Je
potřeba myslet na pěší, cyklisty a na malé děti, které si rády hrají, např. u potoka
pouští listy;
- č. 2 a 3 z II. kola – propojení komerčního využití + možnost venkovního parkování
a nevýrazná zastavěnost – NE obrovské prosklené domy jako v moderních centrech;
- žádný návrh nerespektuje vesnický charakter obce.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na výstavu a vyjádřili svůj názor. Veškeré
materiály včetně e-mailů, které obdržel úřad budou předány novému vedení jako
podklad pro další řešení tohoto území.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI
Žáci VIII. a IX. ročníku ZŠ Charlotty Masarykové 15. listopadu 2010 navštívili radotínské kino, kde shlédli projekci hraného dokumentu „Nicholas Winton - Síla lidskosti“. Film slovenského režiséra Matěje Mináče získal prestižní ocenění americké filmové a televizní akademie EMMY AWARD a představuje příběh o iniciativě
jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech 669 českých a slovenských dětí, které byly vyslány
v osmi vlakových soupravách z okupované Prahy do Londýna. Zde byly adoptovány svými novými rodiči a začaly vlastně nový život. O svém zachránci celých padesát let nevěděly. Až náhodou byl na půdě Wintonovou manželkou objeven sešit
plný výstřižků...
Dojímavý příběh je proložen osudy „Wintonových dětí“ a spontánně vyvolal ohlas
i u dětí z naší školy. Některé z nich se připojily k iniciativě „Nobelova cena míru pro
Sira Nicholase Wintona“.
Mgr. Tomáš Hromádka
PROSINEC – 2010
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VÝSLEDEK PROJEKTU MAPA VELKÉ CHUCHLE
Ve školním roce 2009/2010 v ZŠ Charlotty Masarykové žáci 4. třídy pod vedením
p. učitelky Mgr. Hany Merhautové sestavili a vytvořili v rámci Vlastivědy ručně malovanou mapu Velké Chuchle a okolí s památkami, přírodními zajímavostmi a významnými objekty. Následně tyto informace žáci povinně volitelného předmětu
Informatika ze 7.-9. třídy převedli pod vedením p. učitele Mgr. Tomáše Hromádky
do elektronické podoby a vytvořili podklad pro tisk v programu Zoner Callisto.
Následně byly ve spolupráci s Úřadem městské části Praha - Velké Chuchle zhotoveny 2 výtisky mapy, které byly v týdnu od 11. do 15. října 2010 nainstalovány na
panely u samoobsluhy a na křižovatku ulic Dostihová a Mezichuchelská. Instalací
a slavnostním fotografováním byl celý projekt, který v loňském roce zaměstnal
vybrané žáky prvního a druhého stupně zakončen. Je ovšem škoda, že za dobu
jednoho měsíce už někdo stačil svým sprejovým výtvorem dětskou práci poškodit.
V projektu využívali žáci zejména znalosti získané při výuce vlastivědy, přírodovědy,
prvouky, zeměpisu, dějepisu, výchovy k občanství, výtvarné výchovy a informatiky.
Důraz byl kladen na praktické využití znalostí a dovedností žáků z oblasti vlastivědy a přírodovědy (místní region), a také Informační a komunikační technologie,
především na vyhledávání a zpracování informací.
Žáci měli za úkol zpracovat informace vyhledávané v klasických i digitálních zdrojích, prezentovat je a obhájit před spolužáky. K tomuto účelu bylo v průběhu projektu využito veškeré informační a technické zázemí školy.
Děkujeme paní Jiřině Hanlové - tajemnici Úřadu městské části Praha - Velká
Chuchle za podporu projektu Mapa Velké Chuchle.
Text i foto: Mgr. Tomáš Hromádka
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VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VELKÁ CHUCHLE
Mateřská škola každoročně plánuje na adventní
čas spoustu akcí. Tento vánoční čas si děti se
svými učitelkami hodně užívají!
V letošním roce jsme začali oslavu adventu
výletem na výstavu betlémů. V úterý 30. listopadu
2010 jsme měli zajištěné dva autobusy na výlety
za betlémy
– hradilo se vše z finančních prostředků
Unie rodičů při MŠ Velká Chuchle.
Velké děti ( třída Motýlků a Včelek) odjely na
výstavu betlémů do kostela Anežky Sněžné na Jungmannovo náměstí. Pro děti to
byl velký zážitek, neboť měly možnost si prohlédnout i celý kostel. Malé děti ( třída
Berušek a Šnečků ) odjely na Karlštejn, kde je nádherná výstava betlémů, pro
malé děti to byl též velký zážitek. Následoval „Čertí den“, kde si děti dopoledne
zahrály na Čerty a Mikuláše, při té příležitosti děti zdolávaly různé překážky a našly
poklad – adventní kalendáře! (Též pro děti zakoupeno z Unie rodičů).
Další akce: Divadelní představení pro všechny děti: „Vánoční příběh“ a „Vánoční koncert“.
A poslední co máme připravené pro děti a rodiče jsou :
„Vánoční besídky a posezení s rodiči a s dětmi“, které se konají se v tyto dny :
Třída Šnečci:
v úterý
14.12. od 16.00 hodin
Třída Včelky:
v úterý
14.12. od 16.00 hodin
Třída Motýlci:
ve středu
15.12. od 16.00 hodin
Třída Berušky:
ve čtvrtek
16.12. od 16.00 hodin.
A tak se těšíme, že všechny akce proběhnou ke spokojenosti dětí, rodičů i nás pedagogů.
Dovolujeme si popřát všem dětem a rodičům krásné, pohodové vánoce a hodně
štěstí v novém roce 2011!
Za kolektiv zaměstnanců Alena Kučerová – ředitelka MŠ Foto: Vlasta Formanová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO MALÉ FOTBALISTY
V září se na hřiště SK Čechoslovanu vrátily děti. Sešla se skupinka 15-ti dětí, které
jsou pro fotbal zapálené a chtějí ho hrát. Jejich elán a nadšení pro hru nás motivovalo k přípravě Mikulášské nadílky. I přes velikou zimu, jsme se sešli v klubové restauraci na hřišti. Děti se posilnily tvarohovým koláčem a teplým čajem. Dobu čekání na příchod Mikuláše a čerta jsme využili k fotografování našeho oddílu mini
přípravky. Po převlečení dětí přišel mezi nás Mikuláš s čertem a děti obdaroval
balíčky.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří se účastnili na přípravě tohoto setkání.
Za SK Čechoslovan Chuchle - Luděk Forman Foto : Jiří Laburda

VÁNOČNÍ DÍLNY A SPANÍ V TĚLOCVIČNĚ
Jako každý rok i letos uspořádaly naše cvičitelky předvánoční dílny. Během odpoledne se sešly v tělocvičně děti se svými rodiči, aby si vyrobili vánoční svícny,
závěs ze sušených pomerančů, rybičky na vánoční stůl z pedigu (proutí) nebo si
upekli vinné cukroví. Novinkou letošních dílen byly korálkové přívěsky, náramky,
náušnice, atd. Po večeři, ke které byla k radosti dětí pizza, čekalo děti (už bez
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rodičů) mytí, čištění zoubků a večerní překvapení. Potom všechny ulehly do svých
spacáků.
Ráno po probuzení už čekala na děti snídaně a po snídani se začali scházet rodiče, aby si vyzvedli své děti i s hotovými výrobky z dílen. Doufáme, že akce se všem
dětem líbila a těšíme se za rok.
Vaše cvičitelky
Text a foto:Ingrid Benešová

VEŘEJNÁ CVIČEBNÍ HODINA S MIKULÁŠEM
Na veřejnou cvičební hodinu s Mikulášem se jako každý rok sešlo tolik dětí, rodičů,
prarodičů a dalších příbuzných, že naše malá tělocvična praskala ve švech. Po
cvičení rodičů s dětmi následovaly předškolní děti, školní děti předvedly, jak dovedou cvičit na nářadí a potom předvedly své umění malé slečny z Aerobic teamu
Veroniky Vrzbové.
Potom už všichni netrpělivě čekali, jestli i letos přijde Mikuláš nadělovat dárečky
do naší TJ. Napětí vyvrcholilo, když do tělocvičny vběhl čert s pytlem. Ale chvíli po
něm už do tělocvičny vkráčel důstojným krokem Mikuláš s Andělem a začali rozdávat dárečky. Za krásné sportovní výkony odměnili děti mikulášskou nadílkou.
Text a foto: Ingrid Benešová
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Příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do Nového roku 2011 Všem
svým členům a příznivcům přejí
Cvičitelé a výbor TJ Sokol Chuchle

NOVINKY V JÍZDNÍM ŘÁDU VLAKŮ PID OD 12.12.2010
Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o novinkách v jízdních řádech vlaků Pražské integrované dopravy od 12.12.2010.
Posílení dopravy do Úval přímými vlaky linky S7 z Berouna
 ve špičkách pracovního dne je prodlouženo 16 párů vlaků linky S7 z Berouna
do Úval
 v úseku Praha - Úvaly ve špičce pracovního dne pojedou vlaky linek S1 a S7
v souhrnném intervalu 15 minut
 rychlé spojení berounské trati s východní částí Prahy (Libeň, Běchovice, Klánovice)
 rychlé spojení východní části Prahy s jihozápadní částí města (Smíchov, Radotín)
 na lince S7 Beroun - Praha - Úvaly budou provozovány výhradně jednotky řady
471 „City Elefant“
 Jízdní doba z Úval na Smíchov: 40 minut
 Jízdní doba z Klánovic do Radotína: 45 minut
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Přímé vlaky Praha - Dobříš také v odpolední špičce
 v odpolední špičce pracovního dne odstraněna nutnost přestupu u většiny vlaků
Praha - Dobříš (linka S80)
 v úseku Praha - Vrané nad Vltavou pojede nově o 6 párů vlaků více, dojde tím ke
zkrácení intervalu v tomto úseku v odpolední špičce na cca 30 minut
 všechny vlaky od Vraného nad Vltavou budou vedeny až do stanice Praha hlavní
nádraží
Nejpozději 9.12.2010 budou k dispozici kartičkové jízdní řády vlaků PID, které
budou postupně zdarma distribuovány ve vlacích, v železničních stanicích a poté
i v dalších infocentrech. Veškeré jízdní řády včetně zastávkových jízdních řádů ve
formátu „MHD“ budou také k dispozici ke stažení na webových stránkách www.
ropid.cz <www.ropid.cz> .
Ing. Filip Drápal
vedoucí odboru marketingu
tel.: +420 234 704 593; +420 602 379 792

NADSTANDARDNÍ SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ
Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu
v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu
bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich.
Svoz směsného odpadu bude v období 24.12.2010 – 2.1.2011 zajištěn:
24.12.2010
normální svoz odpadu dle pátečních programů
25.12.2010
plný svoz dle sobotních programů
26.12.2010
plný svoz dle nedělních programů
27.-30.12.2010 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů
31.12.2010
normální svoz odpadu dle pátečních programů
1.1.2011
svoz z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) a na Praze 1
2.1.2011
provedení sobotních a nedělních svozových programů
Svoz tříděného odpadu:
24.12.2010
normální svoz v rozsahu pátečních programů
normální svoz v rozsahu sobotních programů, mimořádný svoz papíru
25.12.2010
26.12.2010
normální svoz v rozsahu nedělních programů
21.-31.12.2010 mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1.1.2011
bez svozu
2.1.2011
provedení sobotních a nedělních svozových programů
3. – 7.1.2011
mimořádný svoz skla vybraných stanovišť
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Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2010 do 28.2.2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční
stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde
se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
Miroslava Egererová, tisková mluvčí Pražské služby, a. s.

CHATOVÉ OSADY V CHUCHLI JSOU POD
DOHLEDEM STRÁŽNÍKŮ
Po skončení zahrádkářské a chatařské sezóny přichází pro strážníky
čas, kdy v rámci své služby dohlížejí také na opuštěné kolonie rekreačních objektů. Ty totiž v zimě patří k objektům sloužícím nejen jako útočiště pro lidi bez domova, ale představují také atraktivní a velmi snadný
cíl pro zloděje. Také v případě chatek je proto namístě zamyslet se nad
spolehlivým zabezpečením. Chatové kolonie také rozhodně nejsou
dobrým úložištěm pro jakékoli cennosti.
Opuštěné a zazimované chaty se často stávají dočasným příbytkem pro lidi
bez domova, kteří hledají úkryt před mrazy. Právě chatové kolonie ale v zimě
vyhledávají také zloději, kteří tu hledají cokoli, co by se dalo zpeněžit, tedy
například zahradní techniku nebo elektroniku. Strážníci městské policie proto tyto kolonie pravidelně kontrolují. V Chuchli se jedná zejména o lokalitu Na
Hvězdárně, kde se nalézají chatové oblasti Lahovská a Třešňovka. „Přesné
určení hlídkové činnosti v zahrádkářských koloniích závisí na rozhodnutí jednotlivých obvodních ředitelství městské policie na základě znalostí místních
podmínek. V Chuchli strážníci kontrolují chatové osady pravidelně zhruba
pětkrát týdně, a to i v nočních směnách. Kromě běžných pochůzek využívají
i služební vozidlo, na jaře a na podzim motocykly a horská kola,“ uvedl vrchní
inspektor David Janda z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5.
Jak zabezpečit chatu na zimu
Vhodná míra zabezpečení je závislá na umístění objektu nebo na jeho atraktivitě pro zloděje. Rozhodně se vyplatí mít pevné dveře s kvalitním zámkem,
případně s mříží nebo závorou. Také okna by měly chránit okenice. „Vzhledem k tomu, že se nejedná o domy či byty, ale o chaty, je pochopitelné, že je
majitelé většinou nechrání bezpečnostními zámky nebo elektronickým spínacím zařízením. Je však nezbytné, aby uvnitř neuschovávali žádné cenné věci,
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jako například dražší nářadí nebo elektroniku,“ upozornil David Janda. V případě, že majitel chaty zjistí, že se mu do chaty někdo vloupal, neměl by do ní
vstupovat a už vůbec ne v ní uklízet. Vstup do chaty a její prohlídku by měl
nechat na policistech nebo na strážních, kteří policisty přivolají, vznikne-li
podezření ze spáchání trestného činu.
MgA. Martina Polívková

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA V LAHOVIČKÁCH
Novou mateřskou školku Eldo Rado otevřeli v prosinci v Lahovičkách. Tři nové třídy potěší rodiče předškoláků z blízkého okolí, ale i ty dojíždějící za prací do centra
Prahy, protože se nachází přímo na Strakonické ulici. Šanci tak mají i rodiče dětí
ze Zbraslavi, Radotína a Lipenců.
Školka nabízí pod vedením zkušených pedagogů péči o děti ve věku 2 až 7 let.
V Eldo Radu se pracuje podle zajímavého anglicko-českého výchovně-vzdělávacího programu, který je koncipován s přihlédnutím k individuálním možnostem
a schopnostem dětí. Dále je v programu školky široká škála zájmových kroužků
(např. ruský jazyk, francouzský jazyk, tanečky, flétničky apod.)
adresa: Strakonická 73 (vstup z ulice K závodišti), zastávka MHD: Lahovičky
kontakt: Mgr. Markéta Machová, ředitelka: tel. 739 560 407,
skolkaeldorado@seznam.cz, www.eldo-rado.cz
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CHUCHELÁČCI V CHUCHLÍCH
Každoročně je v Chuchli pořádáno vítání holčiček a chlapečků - malých občánků.
V minulém roce bylo uspořádáno vítání koncem listopadu. Letos proběhly podzimní volby, ustavující zasedání zastupitelstva bylo až 9. listopadu, změnil se
starosta a z velké části i zastupitelé. Dohodli jsme se, že setkání přesuneme až na
konec ledna nebo začátek února.
V roce 2011 proběhnou tedy vítání dvě, to druhé nejlépe koncem září. Je to přívětivější termín, podzimní barvy, sluníčko, méně oblékání a rýmiček – ale to ze mne
mluví doktorka.
Listovala jsem v pamětní knize - vždy jméno děťátka a podpis rodičů. Nevěděla
jsem, že rodiče stvrzují svým podpisem jakýsi slib oddané a čestné výchovy svého
potomka. Znělo to jaksi nabubřele, velikášsky a budovatelsky. Zamrazilo mne, ale
nutno podotknout, že v místnosti místostarosty byla skutečně zima (nějak haprovalo topení) a den byl mrazivý a sněžný. Pro nás starší upomínka na pionýrský slib.
Celé bych to postavila obráceně. My - zastupitelé MČ Velké Chuchle - bychom
měli za obec slibovat, že se budeme ze všech sil snažit vytvořit pro vaše děti
ty nejlepší podmínky ke zdravému, aktivnímu a radostnému dětství! Nebo že
bychom si to podepsali navzájem?
Ráda potkávám maminky s kočárky, kluky a holky rachotící na odstrkovadlech,
plačící v obchůdcích po čokoládě a lízátku. Nevrhám se k dětem a nevykřikuji na
dálku, jak jsou nádherní a sladcí, přihlouple nešišlám do kočárků a přesto jsem
neskonale blažená za každý oční kontakt, úsměv a mávnutí. Zemitost a spojení
s rodným místem těmto okamžikům dodává paměť patriota (někdy využiji i paměť
mojí maminky), znala jsem prarodiče, rodiče a na konci lidské řady občánek.
Neznamená to však, že jaksi vyčleňuji nové osídlence, jak se rozčilovala onehdy
jedna paní. I oni každým rokem života v Chuchli vrývají do chuchelské hroudy své
kořeny, obzvláště pak narozením svých dětí.
Přeji Vám a Vašim dětem krásné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2011.
Jana Vrběcká,
zastupitelka
PS: Příště o studeném slově senior a hebkých slovech bábinka a dědoušek.
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VÍTÁNÍ CHUCHELSKÝCH OBČÁNKŮ
!!!!!!! POZOR!!!!!!
Milí rodiče !
Prosíme rodiče dětí narozených počínaje rokem 2010 trvale žijících v MČ Praha
- Velká Chuchle, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, aby nahlásili osobní údaje
na ÚMČ Praha – Velká Chuchle, nejlépe osobně, eventuelně telefonicky nebo
mailem. Možno využít formulář pro vítání občánků. Potřebujeme tyto údaje - jméno, příjmení, datum a místo narození děťátka, bydliště a rovněž jméno, příjmení
a doručovací adresu jednoho z rodičů. Od července 2010 místní úřady nedostávají z matriky rodné listy nově narozených miminek a nemají oprávnění jinak získat
jména a adresy rodičů.
Jak jste si jistě všimli, došlo na radnici v listopadu k povolebním změnám, letošní vítání občánků nebylo připravené, a tak se s Vámi setkáme až koncem ledna
nebo v únoru 2011. Včas dostanete pozvánku!!
Těšíme se na Chucheláčky, mámy a táty, sourozence, dědy a babičky ….

Kontaktní údaje sekretariát ÚMČ Praha-Velká Chuchle p. Černá - evidence
obyvatel
telefon
257 941 041 p.Černá
e-mail
info@chuchle.cz
Starosta a zastupitelé MČ Praha-Velká Chuchle
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Mstská ást Praha – Velká Chuchle
Úad M Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

V Praze dne…………..

Vítání obánk
Mám zájem zúastnit se slavnostního obadu „Vítání obánk“ v M Praha – Velká Chuchle.
Pro vyhotovení zápisu do pamtní knihy a doruení pozvánky níže uvádím:
Údaje pro vyhotovení pamtního zápisu:
Jméno a píjmení dítte (dtí):

…………………………………………………..

Datum a místo narození:

.…………………………………………….

V souladu s ustanoveními zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých
zákon souhlasím s využitím výše uvedených osobních údaj pro organizaní zajištní akce Vítání
obánk M Praha – Velká Chuchle.
Údaje pro doruení pozvánky:
Jméno, píjmení rodie, titul:

…………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………

Kontakt (telefon, e-mail):

…………………………………………………

V Praze dne:
……………………………..
Podpis

Formulá lze stáhnout z webových stránek úadu www.chuchle.cz a odeslat e-mailem na
info@chuchle.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům,
kteří oslavili v měsíci prosinci
významné životní jubileum:
Antonie Kamicová, Drahuše Stříhavková,
Karel Andrle, Jaroslava Chalupecká,
Jarmila Vlčková, Jaroslava Soukupová,
Helena Stibůrková, Miroslava Mendlíková.
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci listopadu 2010 se narodil

Michal Kdolský
Novému chuchelskému občánkovi,
přejeme do života jenom vše dobré
a především hodně zdraví.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA V CHUCHLI
Jako každý, rok tak i letos se na Štědrý den bude konat bohoslužba v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji, a to od 20.00 hodin.
Kostel bude zpřístupněn půl hodiny před zahájením.
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ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli pro
školní rok 2011/2012 se bude konat ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 14:00 do 19:00
hod. v horní budově školy.
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
- Začátkem prosince proběhlo jednání pana starosty Mgr. Melichara s ředitelem
Městské policie s panem Jandou, týkající se bezpečnosti v osadách Lahovská
a Třešňovka.
Starosta předal panu Jandovi mapu osídlení těchto osad a ze strany Městské policie nám byly přislíbeny častější pochůzky městských strážníků v této lokalitě.
- „Koncert Pražské mobilní zvonohry – k informaci z minulého čísla o přípravě
tohoto vánočního koncertu sdělujeme, že nově zvolené zastupitelstvo na svém
zasedání dne 6.12.2010 nezaujalo jednoznačné stanovisko ohledně pořádání zvonohry (řešeno nevhodné místo, finanční náklady apod.) a pověřilo p. Hanlovou
prověřením možnosti odstoupení od akce. Tajemnice se na základě tohoto pověření dohodla s p.Manouškem na zrušení koncertu.
- Povinné kontroly komínů – z důvodu častých požárů, způsobených zanedbanými
komíny, stát od ledna roku 2011 provádí změnu pravidel a každý, kdo používá
komín, bude muset alespoň jedenkrát ročně pozvat kominíka a současně si nechat potvrdit doklad o provedené kontrole. Pro usnadnění zveřejňujeme telefonní
kontakt na nejbližší kominíky:
- Komictví MRHAL
737 914 998
- Jan Brožek
728 378 757
- P. Šafařík (Zbraslav)
257 922 232
- P. Šimána (Zbraslav)
603 268 096
- Kominictví ŠÍP – Praha 5, Plzeňská ul.
257 311 710
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7. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

95min.

(USA)

JÁ , PADOUCH
Hluboko pod domem je obrovský tajný úkryt, kde žije padouch Grua
s armádou zlomyslných pisluhova mimo a plánuje nejvtší loupež
v historii zemkoule. Chystá se ukrást msíc. Animovaná rodinná komedie.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

8. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

100min.

(USA)

Byl ideálním kandidátem k tomu, aby na nj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že
je to bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. V hlavních rolích
Danny TREJO, Robert De NIRO, Jessica ALBAOVÁ, Steven SEAGAL,
Michelle RODRIGUEZOVÁ,, Lindsay LOHANOVÁ.
Vstupné 70,- K

Mládeži nepístupno

9. nedle - 17 a 19 hodin

MLU

100min.

(SR/POL)

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIANOVI
Podle staré legendy, kdysi dávno žil v kláštee ztraceném v horách znalec
tisíce vd a mistr tisíce emesel, tajemný mnich Cyprián, o kterém lidé íkali,
že sestrojil létající stroj. V hlavních rolích Marko IGONDA, Radoslav
BRZOBOHATÝ, Vladimír JAVORSKÝ, Daniel OLBRYCHSKI, Jerzy
NOWAK, Kristína KOPRDOVÁ, Lubomír PAULOVI.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

14. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

95min.

(R)

KUKY SE VRACÍ
Loutkový film Jana Svráka je dobrodružný i poetický rodinný píbh, v nmž
hlavní role pebírají hrdinové ze svta fantazie. Hlavní postavou je odvržený
hadrový medvídek, který je vyhozen na skládku a podniká strastiplnou cestu
zpt dom.
Tento film opakujeme pro ty, kteí ho ješt nevidli, jelikož byl uvádn
o letních prázdninách.
Vstupné 60,- K

Mládeži pístupno

15. sobota – 16 a 19 hodin
16. nedle - 16 a 19 hodin

MLU

145min.

MLU

135min.

(R)

OBANSKÝ PRKAZ

Sedmé a poslední pokraování dobrodružství kouzelnického un je rozdleno do
dvou ástí, z nichž první nás eká nyní a druhá ve druhé polovin r. 2011.
V hlavních rolích Daniel RADCLIFFE, Emma WATSONOVÁ, Rupert GRINT,
Ralph FIENNES, Alan RICKMAN.

Vstupné 80,- K

Mládeži pístupno

23. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

125min.

Mládeži pístupno

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNM

Vstupné 75,- K

Mládeži nepístupno

28. pátek - 19 hodin

TIT

125min

D  T S K Á

(RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB)
Kolem š astného manželského páru obíhají neš astné a osamlé životy jejich
pátel a píbuzných.Jako jejich dvrníci vidí do jádra všech jejich zamotaných
život, do jejich pátelství a osamlosti, do nadje a zoufalství, do vzniku nového
i zániku starého. To vše by bylo v poádku, pokud by se jedna neprovdaná
kamarádka nezamilovala do jejich syna. V hlavních rolích Jim BROADBENT,
Lesley MANVILLEOVÁ, Ruth SHEENOVÁ, Peter WIGHT, Oliver
MALTMAN, Imelda STAUNTONOVÁ.

Tento film je uvádn v rámci 17. roníku nejvtší putovní
pehlídky v echách - PROJEKT 100.
Vstupné 70,- K, lenové FK 60,-K
29. sobota – 17 a 1930 hodin

TIT

Do 12 let nevhodné
90min.

Pokladna otev ena 1 hodinu p ed p edstavením

(ISLAND)

REJKJAVÍK
Sledování velryb z paluby lodi se mže zdát jako píjemná nápl severské
dovolené, ovšem jen do té doby, než dojde k nehod a vaší záchranou se stane
psychicky labilní rodina s oste nabroušenou harpunou. V hlavních rolích hororu
Pihla VIITALA, Gunnar HANSEN, Hanna María KARLSDÓTTIROVÁ.
Mládeži nepístupno

30. nedle - 17 a 1930

TIT

100min.

(IRSKO)

ONDINE
Když irský rybá vylovil z moe krásnou mladou ženu, ekla jen, že se jmenuje
Ondine. Píznané jméno, které znamená „ta, která pochází z moe“………….
V hlavních rolích Colin FARRELL, Alicja BACHLEDOVÁ, Stehen REA,
Alison BARRYOVÁ, Tony CURRAN.
Do 12 let nevhodné

P  E D S T A V E N Í
23. BROUCI – A BYLA ZIMA

Nedle v 15 hodin
322

(GB)

DALŠÍ ROK - PROJEKT 100

Vstupné 70,- K

9. KAMARÁDI Z TELEVIZE IV

(ŠVÉD)

Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona
„Milenium“, zaíná vraždou novináe a jeho partnerky, kteí byly na stop
obchodu s bílým masem. V hlavních rolích Noomi RAPACEOVÁ, Michael
NYQVIST, Lena ENDREOVÁ, Sofia LADARPOVÁ, Per OSCARSSON.

Vstupné 70,- K

Hoká komedie Ondeje Trojana a Petra Jarchovského podle knihy Petra
Šabacha sleduje osudy ty mladík, jejich pátel, lásek a rodi od chvíle,
kdy v patnácti letech dostanou obanku, až do doby, kdy v osmnácti se snaží
uniknout vojn pomocí modré knížky. V hlavních rolích Libor KOVÁ,
Matouš VRBA, Jan VLEK, Jakub ŠÁRKA, Aa GEISLEROVÁ, Martin
MYŠIKA, Jana ŠULCOVÁ, Jií MACHÁEK, Kristýna LIŠKOVÁ.

(USA)

HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – ÁST 1

Vstupné 75,- K

M A CH E T E

30

21. pátek - 18 hodin
22. sobota - 15 a 18 hodin

30. MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI

Vstupné 40,-K
Zmna programu vyhrazena

e-mail:kinoradotin@email.cz

tel. 257 910
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