CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

PRSKAVKY, TANEC A LUCIE …

01/2011

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 3. mimořádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
Datum konání: 6.12.2010 v 18.00 hod
Místo konání: Úřad městské části, kancelář starosty, U Skály 262/2, Praha 5 -Velká Chuchle
Přítomni: členové zastupitelstva 11
Veřejnost: pan Rieger
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: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Oto Linhart
Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy navržena byla Mgr. Gabriela
Dudášová, načež dal o návrzích hlasovat.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Paní tajemnice si vzala slovo a informovala přítomné zastupitele o žádosti ze strany ředitelky MŠ o projednání odměn pro zaměstnance školky vzhledem k omezeným mzdovým prostředkům a z tohoto důvodu požádal starosta o rozšíření programu jednání zastupitelstva o nový bod – navýšení neinvestičního příspěvku pro
MŠ a ZŠ v návaznosti na žádost doručenou dnešního dne ze strany ředitelky MŠ
a jeho zařazení jako bodu 2, před bodem jednání Různé.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle
pozvánky:
K bodu 1
Projednání smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace na
přístavba ZŠ Charlotty Masarykové.
Zastupitelé se vrátili k otázce Smlouvy o dílo navržené k uzavření společností Grido.
Jako první z připomínek a jako otázka zásadní je řešeno, s kým by měla být vlastně
předmětná SOD uzavřena, když existuje rozpor mezi subjektem, který podával
závaznou nabídku a subjektem, se kterým by měla být uzavírána smlouva. Je dis-
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kutována otázka rizik, platnosti a neplatnosti smlouvy. Starosta předkládá další
připomínky ke smlouvě. Pan Ing. Vokurka předkládá návrh, zda celou akci nezrušit. Následně voláno Ing. Gromskému s dotazem na rozpor mezi subjektem, který
podával závaznou nabídku na výzvu (fyzická osoba – pan Ing. Peter Sticzay)
a subjektem, který je uveden ve smlouvě (Grido). Tento bohužel není schopen
předmětný rozpor uspokojivě vysvětlit. Slovo si bere Ing. Petr – informuje, že se
zabýval problematikou energetických standardů navrhované přístavby školy, kdy
došel bohužel k závěru, že bez dotací nebude možné projekt realizovat. Ing. Petr
dále informoval přítomné, že jde v této věci na ministerstvo ŽP, p. Fresl podává
informaci, že máme podanou žádost o investiční dotaci na MHMP. Školy jsou dotovány z operačního dotačního programu MŽP – zelená úsporám – bylo dočasně
zastaveno. Po diskuzi k zaslanému návrhu smlouvy o dílo bylo navrženo hlasování
o následujícím usnesení.
Návrh usnesení la):
Starosta zajistí písemné stanovisko architektů, kdo a proč by měl být subjektem,
se kterým bude uzavírána smlouva o dílo, stanovisko bude obsahovat vyjasnění
otázky autorských práv, komu tato svědčí, a dále bude písemné stanovisko obsahovat jednoznačné a výslovné vyjádření, zda je pan Ing. Sticzay případně ochoten
uzavřít smlouvu i na svoji fyzickou osobu – resp. dle stanoviska právníka - do
8.12.2010.
Starosta zajistí předání veškerých podkladů týkající se výběrového řízení na podání nabídky na projekt přístavby ZŠ právníkovi, který vydá jasné písemné stanovisko, zda a s kým je možné smlouvu uzavřít, právník také zapracuje do návrhu
smlouvy své připomínky a návrhy na doplnění, přičemž předloží finální návrh
smlouvy (připomínky budou uvedeny v revizích, aby bylo možné efektivně kontrolovat navrhované změny smlouvy). Termín pro vyhotovení právního stanoviska do
14.12.2010.
Smlouva bude upravena, tak, že bude obsahovat závazek zajištění dvou verzí dokumentace – projekt bez energetických prvků, které by zajišťovaly pasivní resp.
nízkoenergetický standard přístavby, a dále projekt včetně energetických prvků,
které by splňovaly energetický standard dle norem EU pro veřejné budovy – to vše
při zachování stávající navrhované ceny díla. Smlouva by měla obsahovat výlučné
právo objednatele některé etapy nebo části díla nerealizovat a to na základě rozhodnutí objednatele, bez jakýchkoliv sankcí a právo objednatele vyplatit zhotoviteli pouze již reálně odvedené části díla. Případné připomínky zastupitelů k návrhu
smlouvy do 20.12.2010.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
lb) Paní Hanlová si bere slovo a informuje, že v areálu ZŠ je pozemek o výměře 60 m2,
který je ve vlastnictví Povodí Vltavy a bude dotčen přístavbou a dává návrh na
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odkoupení rozděleného pozemku p.č. 1207/4 o výměře 60m2 od vlastníka. ZMČ
schválilo odkoupení pozemku p.č. 1207/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Velká Chuchle
od Povodí Vltavy za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Bod 2 doplněný
Neinvestiční příspěvek pro MŠ a ZŠ na odměny.
Po prověření možností rozpočtu navrhuje paní Hanlová navýšení neinvestičního
příspěvku pro MŠ ve výši 40 tis. Kč na odměny pro zaměstnance. Po diskuzi zastupitelů, kterou zahájil p. Fresl, zastupitelé navrhují navýšení neinvestičního příspěvku
pro MŠ ve výši 50 tis. Kč a rovněž navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ ve
výši 50 tis. na odměny pro zaměstnance, což bude řešeno zapojením rezervy
z vrácení z daně z příjmů za rok 2009.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Bod 3 různé:
3.1 Tajemnice informovala, že magistrát bude hospodařit dle rozpočtového provizoria, tedy ani MČ nemůže schválit do 31.12.2010 rozpočet a ZMČ schválilo, že se
bude řídit hospodaření MČ v období do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. /viz příloha č. 1 usnesení 3/2010 nové ZMČ „Zásady pro hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle v období rozpočtového provizoria v r. 2011“./
Hlasování: Schváleno jednomyslně
3.2 Paní Hanlová předestírá problém zajištění pečovatelské služby v rámci Velké
Chuchle a Malé Chuchle. Na základě jednání s ředitelem Občanského sdružení
Most k domovu p. Kabátem, který zabezpečuje na základě registrace domácí
zdravotní a hospicovou péči a pečovatelskou službu, byla vyžádána nabídka
a ceník služeb, který tajemnice zašle všem zastupitelům. ZMČ po projednání
schválilo na zajištění pečovatelské služby vypsat výběrové řízení a zastupitelé byli
vyzváni, aby dali své případné návrhy nebo doporučení.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
3.3 Tajemnice a Mgr. Dudášová iniciovaly požadavek na jednotný formát ukládání návrhů usnesení na úložiště pro zastupitele a formulace návrhu usnesení předkladatelem bodu.
3.4 Ze strany starosty opět zazněl požadavek na zajištění fotografa pro Chuchelský zpravodaj a požadavek Radotína na přispívání do novin MČ Praha 16. Příspěvky bude zajišťovat pan Linhart v rámci výboru Strategie a komunikace.
Výsledek hlasování k b. 3.3 – 3.4
Hlasování: schváleno jednomyslně
3.5 Paní Hanlová vznáší připomínku ke stávající sněhové kalamitní situaci – výbor
dopravy a bezpečnosti zatím nic neřeší a apeluje na zastupitele, aby odpovědní
zastupitelé začali situaci řešit a pomohli jí s organizačním zabezpečením.
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3.6 Tajemnice informovala, že předcházející vedení objednalo vánoční koncert
„Pražské mobilní zvonohry“ na 26.12. v 10.00 hod. v areálu Kazínská 8. Po diskusi
– řešeno nevhodné místo, finanční náklady apod. nezaujali zastupitelé jednoznačné stanovisko ohledně uspořádání zvonohry a pověřili paní Hanlovou prověřením
možnosti odstoupení od akce.
Žádné další návrhy a připomínky.
Závěr jednání 20.10 hod. Zapsala Mgr. Gabriela Dudášová
Mgr. Martin Melichar, starosta
Zápis z 4. řádného jednání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
Datum konání: 20.12.2010, v 18.00 hod.
Místo konání: Úřad MČ, kancelář starosty, U Skály 262/2, Velká Chuchle
Přítomni: v 18.00: 8/11 zastupitelů; v 18.30: 9/11 zastupitelů (dostavil se zastupitel p. Čahoj)
Omluveni: zastupitelé pí. Dudášová a p. Fresl
Veřejnost: pí. Vokurková, p. J. Špaňhel, p. M. Holeček, p. Z. Vlasák, p. Vomáčková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vrběcká a pan Matl
Zápis provedl: ing. Jiří Petr
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Melichar. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod., kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomno 8 z 11 členů zastupitelstva. Starosta navrhl do funkce ověřovatelů zápisu
MUDr. Vrběckou a pana Matla. Dále navrhl do funkce zapisovatele ing. Jiřího Petra.
Po té dal starosta o obou svých návrzích hlasovat.
Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů
Následně dal starosta hlasovat o Programu jednání podle pozvánky z 13.12. 2010.
Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů
Následující body odpovídají značení dle schváleného programu jednání:
1. Kontrola ÚMČ v ZŠ a MŠ.
2.Schválení smlouvy na přístavbu ZŠ.
3.Řešení vzniklých víceprací a poskytnutých slev - sml. o dílo s firmou Zepris
„Komunikace Nad Závodištěm“.
4.Dočasné využití areálu Kazínská 8.
5.Majetkové záležitosti:
- projednání nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory, projednání smluv
na zřízení věc. břemene
- schválení personálních změn ve výboru majetku.
6.Stanovení pravidel pro diskusní fórum na webových stránkách ÚMČ, projednání
změny struktury fóra.
7. Dodatek k Organizačnímu řádu ÚMČ.
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8.Dodatek č. 4 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003“ k zajištění řádného oběhu
účetních dokladů.
9.Různé:
- Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou“ na další období
- nabídka zřízení hlídacího centra pro děti
- nadace ČEZ – prodloužení termínu vyúčtování.
K bodu1.
Starosta podal Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ, kterou provedl společně s kontrolní skupinou. V rámci kontroly nebyly shledány žádné nedostatky. ZMČ vzalo zprávu starosty na vědomí.
K bodu 2.
Starosta podal zprávu o výsledcích nezávislé právní analýzy smluvních vztahů na
provedení projektové dokumentace pro přístavbu ZŠ tak, jak k tomu byl zavázán
dle zápisu z jednání ZMČ č. 3 ze dne 6.12. t.r. Komentářem zprávu dále doplnil
Ing. arch. Vokurka. Výsledkem odborných a právních analýz je následující řešení:
Mohou být podepsány dvě smlouvy s firmou Grido. První smlouva bude na provedení díla v rozsahu dle zadání veřejné soutěže, druhá pak v rozsahu následně
zpracované prováděcí dokumentace.
Návrh usnesení:
ZMČ pověřuje starostu uzavřením dvou smluv se společností Grido, architektura
a design, s.r.o. na provedení projektové dokumentace přístavby ZŠ dle odevzdaného návrhu. (U druhé smlouvy po vyjádření auditora MHMP)
Hlasování: 8/0/1; 8 zastupitelů pro návrh, jeden (Mgr. Felixová) se zdržel, nikdo
proti návrhu.
K bodu 3.
Starosta přednesl zprávu o výsledcích svého jednání s f. Zepris, která provedla
uznané vícepráce na příjezdové komunikaci v ul. Nad Závodištěm. Výsledkem jednání
je snížení dříve požadované ceny 121.458,- Kč ze strany dodavatele o 72.383,- Kč.
Na uhrazení výsledné částky 49.075,- Kč použijeme peníze z investiční dotace
(30.000,- Kč) a částku 19.075,- zaplatíme z vlastních zdrojů MČ. Obě strany o tom
uzavřou dodatek ke stávající smlouvě. Následně starosta dal hlasovat o předloženém návrhu řešení v následujícím znění:
ZMČ pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 78040012 ze
dne 4.10. 2010 se společností Zepris, s.r.o. na akci „Příjezdová komunikace Nad
Závodištěm“.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 4.
Arch. Vokurka předložil ideový návrh způsobu dočasného využívání areálu Kazínská 8. Cílem je zajistit využití areálu pro potřeby občanů MČ při vynaložení minimálních prostředků. A to po celou dobu až do zahájení rekonstrukce centra obce.
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Záměrem je rovněž zabránit vzniku sporným či dlouhodobým smluvním vztahům,
které by mohly plánovanou rekonstrukci centra obce ohrozit. Řešení uvažuje vytvoření účelových zón pro různé druhy aktivit kulturního a společenského charakteru. Starosta po té navrhl arch. Vokurku jako garanta prověření realizovatelnosti
záměru. Dále bylo hlasováno usnesení ve znění :
ZMČ souhlasí s předloženým ideovým návrhem na dočasné využití areálu Kazínská 8 v r. 2011. Část areálu, tj. bývalá dílna a přilehlé sociální zařízení by měly
sloužit pro účely kulturního a společenského využití občanů. Prověřením realizovatelnosti záměru se pověřuje ing. arch. Vokurka.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 5 Majetkové záležitosti
Pan Matl přednesl zprávu, doporučení a návrhy k předloženým žádostem o projednání nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory resp. pronájemních
smluv na zřízení věcného břemene a budoucích kupních smluv.
K jednotlivým žádostem předložil následující návrhy usnesení o nichž bylo hlasováno s níže uvedenými výsledky:
5.1 Pronajmout firmě RSK na dobu jednoho roku stodolu a část dvora, která bude
využívána pouze pro nakládku a vykládku dvou automobilů. Podmínkou je dále
osazení podružného měření el. energie. Cena nájemného bez energií za jeden
měsíc činí 9000,-Kč.
Hlasování: 9/0/0.
5.2 schvaluje neprodloužit nájemní smlouvu se spol. SAHAB v areálu Kazínská 8
Hlasování: 9/0/0.
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostory v ul. Kazínská 8 (Prodejna nábytku) paní Veronice Buriš za cenu 370,- Kč/m2 bez energií, a to na dobu jednoho
roku s tím, že případné úpravy pronajatých prostor k využití pro sportovní účely
(i pro veřejnost) provede na vlastní náklady.
Hlasování: 9/0/0.
5.3 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. P/330/2007 z 21.10.
2009 s RNDr. Ondřejem Valentem na pronájem pozemku č. 82/1 na dobu jednoho roku za stávajících podmínek.
Hlasování: 9/0/0.
5.4 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. N/2002 uzavřené se
společností CMMS s.r.o., na pronájem nebytového prostoru o rozloze 40 m2 a to
s platností na dobu jednoho roku a za stávajících podmínek.
Hlasování: 9/0/0.
5.5 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Dostálem na pronájem části pozemku parc.č. 670/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 135 m2 a nebyt.
prostoru na pozemku parc.č. 670/4 v k.ú. Velká Chuchle o rozloze 66 m2 a to
s platností na dobu jednoho roku a za stávajících smluvních podmínek.
Hlasování: 9/0/0.
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5.6 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Bendou na pronájem části pozemku parc.č. 923/91 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2 a to
s platností na dobu jednoho roku a za stávajících smluvních podmínek.
Hlasování: 9/0/0.
5.7 ZMČ bere na vědomí oznámení pí. Benýškové ve věci parcely č. 566/2 neoprávněné užívání cca 60 m2 lesního pozemku parc.č. 570/1 v k.ú. Velká Chuchle
5.8 ZMČ schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 994, 996, 1004, 1184, a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem
umístění, provozování a užívání kabelového rozvodu 1 kV se spol. PRE Distribuce
a.s za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 9/0/0.
5.9 ZMČ schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 994, 996, 1184, a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložky
podzemního kabelového vedení elektrické energie, která bude součástí stavby
„Praha 5 – Velká Chuchle, Na Hvězdárně, TS,KVN a kNN, číslo stavby: S-132165“
se spol. PRE Distribuce a.s (investor spol. Vily Chuchle a.s.) za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 9/0/0.
5.10 ZMČ schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku pac.č.
993/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 9 m2(pod budoucí trafostanicí) s PRE
Distribuce a.s. za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 9/0/0.
5.11 Personální změny ve výboru majetku
ZMČ vzalo na vědomí rezignaci člena majetkového výboru p. Chalupeckého
a schválilo nového člena p. Tomáše Benčata.
Hlasování: 9/0/0
K bodu 6.
Mgr. Linhart předložil písemný návrh úprav pro diskusní fórum na webových stránkách ÚMČ. Záměrem je získat moderní, uživatelsky přívětivou občanskou komunikační platformu s možností adresného přenosu informací. V rámci diskuse bylo
konstatováno, že na úpravách se bude v rozsahu dle zadání podílet též provider.
Po té dal starosta hlasovat o návrhu usnesení ve znění:
ZMČ schvaluje předloženou změnu konceptu, názvu a nadpisu Diskusního fóra.
Schvaluje předložené znění Pravidel diskuse. Pověřuje Mgr. Otu Linharta k dalším
krokům dle předloženého návrhu, tedy k úpravě Fóra tak, aby bylo profesionálněji navržené a zásadně vstřícnější k běžnému návštěvníkovi a uživateli.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 7
Paní tajemnice předložila návrh dodatku č.1 ke stávajícímu Organizačnímu řádu
ÚMČ.
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Po té dal starosta hlasovat o usnesení ve znění ZMČ schvaluje Dodatek č. 1
k Organizačnímu řádu ÚMČ ze dne 1.3.2008 s účinností od 20.12.2010.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 8.1 a 8.2
Paní tajemnice předložila návrh dvou dodatků ke stávajícímu OŘ ÚMČ. A to návrh
Dodatku č.5 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003“ k zajištění řádného oběhu účetních dokladů a Dodatku č.6, který aktualizuje podpisová práva a podpisové vzory.
Po té dal starosta hlasovat o každém dodatku samostatně.
Hlasování: 9/0/0 (každé z hlasování)
K bodu 9.1
Z důvodů složitosti právního stavu případu pronájmu restaurace „Nad poštou“ na
další období a dále z důvodů poskytnutí dostatečného prostoru k diskusi a připomínkám přítomných občanů - byl tento bod operativně a jednomyslně zařazen až
jako poslední bod jednání. Dále jednání pokračovalo v následujícím pořadí bodů
programu :
K bodu 9.1 Nabídka zřízení hlídacího centra pro děti :
Tajemnice informovala o tom, že ÚMČ obdržel nabídku od Dětského klubu Maata
na provozování hlídacího centra a ZMČ po diskusi (MUDr. Vrběcká) a po projednání pověřilo tajemnici k zjištění dalších informací spojených s tímto podnikatelským záměrem.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.2 Nabídka na zřízení „Předškolního centra“:
Tajemnice rovněž informovala o nabídce p. Evy Pavlicové ohledně záměru na případné zřízení „Předškolního centra“ v naší MČ. ZMČ po projednání pověřilo tajemnici k zjištění dalších informací spojených s tímto podnikatelským záměrem.
Hlasování: 9/0/0
K bodu 9.3 Nadace ČEZ – starosta informoval o výsledku jednání s Nadací ČEZ
o prodloužení termínu vyúčtování smlouvy č. 157/09 do 31.8.2011.
ZMČ vzalo zprávu starosty na vědomí.
K bodu 9.4 Navýšení kapacity školní družiny :
Paní tajemnice přednesla žádost ředitelky ZŠ o projednání navýšení kapacity školní družiny. Návrhem takového opatřením chce ředitelka ZŠ vyhovět žádostem rodičů chuchelských dětí. Vzhledem k tomu, že ZŠ takovým požadavkům prostorově vyhovuje a toto opatření nevyvolá dodatečné vynakládání prostředků na
úpravy v ZŠ, ZMČ schválilo navýšení kapacity školní družiny ze 60 na 80 dětí
s platností od 1.9.2011.
Hlasování: 9/0/0.
Po projednání výše uvedeného bodu ZMČ vyhovělo (vzhledem k pokročilé době
jednání) žádosti přítomného občana pana Jiřího Špaňhela, aby před dalšími projednávanými body byl poskytnut prostor občanům pro dotazy, připomínky apod.
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Pan Špaňhel po té vyslovil požadavek, aby:
a)ZMČ zajistilo v případě sněhu a náledí posyp v celé délce ulice Na cihelně (kvalitu sjízdnosti silnice zhoršuje sáňkování dětí).
b)ZMČ zajistilo zřetelnější dopravní značení (vyznačení přednosti jízdy) na křižovatce ulic Na Cihelně a V úvoze (u MŠ).
Na místě starosta sdělil p. Špaňhelovi, že:
Ad a) ZMČ zjistí, zda se v případě ulice Na cihelně jedná o komunikaci v celé její délce. Jestliže ano, bude zajištěn posyp i v místech, kde tomu tak v současnosti není.
Ad b) ZMČ bude připomínku konzultovat s odborem dopravy Prahy 16 a podá
o tom p. Špaňhelovi zprávu.
dále
Přítomná veřejnost byla požádána, aby na chvíli opustila jednací místnost s tím, že
se jedná o preventivní opatření proti možnému porušení osobnostních práv některých občanů.
dále
Přítomný občan p. M. Holeček :
a)Podal novému zastupitelstvu výklad k některým právním skutečnostem vzniklým
v minulosti, které jsou spojeny s přípravou pronájmu restaurace „Nad poštou“ na
další období.
b)Požádal o informace o stavu příprav zajištění provozu předmětné restaurace pro
rok 2011.
ZMČ vzalo poskytnuté informace na vědomí a starosta odpověděl p. Holečkovi na
dotazy v rozsahu veřejně dostupných informací. Tím byla ukončena diskusní část
s občany a jednání dále navázalo na program v plánovaném pořádku.
K bodu 9.5 ZMČ vyslechlo informaci paní tajemnice o zrušení zvláštního účtu na
sociální fond 107-2000697329/0800 z důvodů nadbytečnosti a úspory a převod
finančních prostředků na běžný účet obce ZMČ schválilo zrušení účtu.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.6 ZMČ vzalo na vědomí požadavek p. Linharta i dříve vznesené připomínky Mgr. Dudášové k zajištění maximální přesnosti zápisu z jednání ZMČ. Dále
konstatovalo nutnost zajištění audio záznamu z každého jednání ZMČ.
- P. Linhart poděkoval starostovi jménem občanů z lokality „Mrázovka“ za zajištění
malého sběrného vozu pro svoz domovního odpadu, který již v úzkých ulicích lokality nedevastuje obrubníky ani neohrožuje parkující automobily.
K bodu 9.7 MUDr. Vrběcká poskytla informaci o souvislostech spojených s pronájmem obecního bytu o velikosti 29 m2 v ulici U Bažantnice 264/34 ve Velké
Chuchli pí. Stratilové, která se ocitla v komplikované životní situaci a doporučila
schválit pronájem bytu na dobu určitou do 31.12.2011.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.8.1 ZMČ vyslechlo zprávu paní tajemnice o žádosti MŠ, o čerpání pro-
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středků FRIM za účelem oprav školky (hřiště) ZMČ schválilo čerpání prostředků
FRIM.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.8.2 ZMČ vyslechlo zprávu paní tajemnice o odpisovém plánu MŠ, navýšení odpisového plánu z důvodu nutnosti zakoupení nového konvektomatu (vyřazení původního) dorovnáním rozdílu ve výši 68.632,- Kč navýšením neinvestičního příspěvku o tuto částku ZMČ schválilo návrh na jeho navýšení.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.9 Paní tajemnice poskytla ZMČ informaci o rozpočtových úpravách
a doporučila je ke schválení v celkové výši 33.500,- Kč.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.10 Starosta předložil návrh na odměnu veliteli hasičů ve výši 5000,- Kč
za trvale svědomitý výkon funkce.
Hlasování: 9/0/0.
K bodu 9.11 Starosta navrhl plán konání řádných zasedání ZMČ, a to na každé
poslední pondělí v měsíci. Přitom příští řádné zasedání ZMČ se koná 31.1.2011.
Hlasování: 9/0/0.
- Starosta zahájil projednávání bodu „ Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou“.
V čase 23.30 hod. opustil zasedání zastupitel pan Linhart. Zastupitelstvo je nadále
usnášeníschopné
Znovu k bodu 9.1 Po diskusi byl projednávaný bod přerušen a bylo přijato následující usnesení:
ZMČ schvaluje, že příští mimořádné zasedání ZMČ se bude konat dne 17.1.2011
v 18.00 hod. v objektu OÚ. Jediným projednávaným bodem bude Pronájem nebytových prostor - restaurace v Klubovém domě.
Hlasování: 8/0/0.
Závěr jednání: 00.05 hod. dne 21.12.2010
Zapsal: ing. Jiří Petr
Mgr. Martin Melichar
starosta
Ověřovatelé: MUDr. Jana Vrběcká, Jan Matl
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VILY CHUCHLE A.S. INFORMUJÍ
Projekt VILY CUCHLE má opět několik novinek, které bychom Vám rádi v Novém
roce představili. Již minulý rok na podzim jsme získali změnu územního rozhodnutí o umístění stavby, které nás přiblížilo k samotnému zahájení výstavby projektu.
První fáze výkopových prací bude zahájena nejpozději na jaře 2011. Dokončení
prvních vil je plánováno na konec roku 2012.
Aktuální stav popsal prodejní manažer projektu Miroslav Němec: V létě minulého
roku jsme zahájili prodej jednotlivých vil ve dvou prodejních etapách. Největší zájem projevili klienti o vily TYP 4 s užitnou plochou do 350 m2. Většina těchto typových vil je umístěna v druhé prodejní etapě, kde nabízíme již poslední vilu této velikosti. Tímto však nechceme tento typ z nabídky vyškrtnout a vyhlásit stav
„VYPRODÁNO“. Hned na začátku projektu jsme počítali s tím, že může tato situace nastat a tak nabízíme klientům možnost sloučení vybraných pozemků s možností stavby větší typové vily. Jako další alternativu nabízíme změnu typové vily na
konkrétním pozemku. V současné době vnímáme variabilitu projektu jako velice
důležitou a výhodnou hlavně pro samotného klienta.
Jedinečné umístění se musí umět využít
Již od první chvíle kdy jsme začali přemýšlet nad celkovým konceptem projektu
VILY CHUCHLE nám bylo jasné, že budeme chtít využít veškerých výhod, které
nám jedinečné umístění na kopci nad Velkou Chuchlí nabízí. Samozřejmou dominantou je krásný panoramatický výhled na Prahu, ale svým severovýchodním
umístěním není zcela ideální pro umístění pobytové terasy a obývací části. Z několika předložených řešení od ateliéru A69 architekti s.r.o. splňoval naše požadav-
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ky koncept kdy obývací část směřuje jak na severovýchodní výhledovou
část tak je propojen s jihozápadní
pobytovou terasou. Kuchyňská část
navazující na jídelnu je směřována
na menší „snídaňovou terasu“ která je předurčena ke klidné snídani
při východu slunce. Ložnice rodičů
pak nabízí v kombinaci s francouzským oknem jedinečný pohled na panorama Prahy. Nerušeným výhledům napomohlo umístění vil ve svažitém terénu, kdy z patra přehlídnete níže položenou vilu.
Tento základní koncept byl doplněn funkční a promyšlenou dispozicí s možností
výběru z několika typových uspořádání. Samotná lokalita však nabídne i možnost
umístění vily v bezprostřední blízkosti lesa s větší mírou soukromí.
Vybavení dotváří komfortní celek
Vybavení vil jednoznačně dotváří kompaktní celek kvalitního a útulného bydlení.
Standardy zahrnují nejenom širokou škálu komfortních prvků jako je například
klimatizace, předokenní polohovatelné žaluzie, rekuperační jednotka, příprava pro
centrální vysavač, ale také je kladen důraz na kvalitu použitých materiálů včetně
provedení veškerých detailů. Ve vile tak najdete kvalitní sádrové omítky, desingové
schodiště s dřevěnými nášlapy, zapuštěné sokly v líci s omítkou, bezúdržbové
okna v provedení hliník/dřevo, videotelefon umístěný ve dvou podlažích, ale
i praktické centrální vypínače žaluzií a světel celé vily. Pro vytvoření útulného bydlení bude každá solitérní vila vybavena krbem na tuhá paliva, kvalitní třívrstvou

LEDEN – 2011

13

dřevěnou podlahou a zařizovacími předměty předních značek. Samozřejmě bylo
myšleno i na bezpečí budoucích majitelů a tak je každá vila vybavena alarmem
s možností připojení na centrálně umístěnou ostrahu v rámci projektu. Dále je pro
vyšší bezpečnost vila vybavena bezpečnostními skly s úpravou CONEX. Další nedílnou součástí je samotná zahrada, která bude standardně osázena již vzrostlým
stromem a v rámci oddělení ulice od soukromé zahrady bude vytvořen živý plot
z habrových keřů se zakomponovaným pletivem pro zamezení prostupu. Naším
záměrem je nepředávat klientům jen holou pláň, ale již částečně osázenou zahradu vhodnou pro další případné úpravy s dostatkem zeleně směřující k ulici, čímž
bude dosaženo příjemného veřejného prostoru lemovaného živými keři.
Jak trávit volný čas?
Samotné umístění projektu v zeleni nabízí hned několik možností sportovního vyžití.
Blízkost Chuchelského háje a trasa cyklostezky je jednou z variant jak sportovně
strávit volný čas. Pro naše klienty jsme však připravili další možnost sportovního
vyžití a to ve spolupráci s nedalekým golfovým hřištěm PCGC Zbraslav. Jako standardní vybavení vily bude členství v golfovém clubu a předplatné několika hodin kursu
s instruktorem. Více informací o PCGC Zbraslav naleznete na www.preguecitygolf.cz
Spolupráce s obyvateli Velké Chuchle
Velice náš potěšil zájem místních obyvatel o udržování pořádku kolem komunikace Na Hvězdárně. Bohužel v tuto chvíli je tato lokalita rájem pro bezohledné občany, kteří nejsou schopni vyvážet odpad na sběrné dvory. Na podzim minulého roku
nás z vlastní iniciativy oslovilo sdružení občanů Osada Lahovská s prosbou o výpomoc při zajištění úklidu černé skládky. Tajemnice ÚMČ zajistila na sobotu
13.11.2010 velkoobjemový kontejner a spol. KSF, která buduje komunikaci Na
Hvězdárně ochotně zapůjčila nakladač. Samotnou likvidaci provedli dobrovolníci
sdružení občanů Osada Lahovská a 3 zaměstnanci úřadu městské části, za což
jim děkujeme. V minulém roce jsme tyto skládky nechali likvidovat celkem třikrát
včetně zmiňované iniciativy. Bohužel k tomuto datu musím konstatovat, že černá
skládka podél komunikace opět začíná rozrůstat a úřad ji již několikrát od té doby
odvážel. Doufáme, že tento neutěšený stav skončí po zahájení výstavby, která se
spustí během pár měsíců.
Mnoho úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje za společnost VILY CHUCHLE a.s.
a REFLECTA Development a.s.

Miroslav Němec
REFLECTA Development a.s.
miroslav.nemec@reflecta.cz
mob: 725 775 717
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JEDNIČKY V MINULÉM STOLETÍ

1901
* Jak je zaznamenáno v kronice školy (v soukromém držení na Slovensku), pražské prodavačky ze Zelného trhu nechaly vybudovat nad pramenem v Malé Chuchli kapličku Panny Marie v dnešní podobě umělé jeskyně.
* 16. června uvítání rakouského císaře Františka Josefa I. při jeho průjezdu vlakem
na hrad Karlštejn v Malé Chuchli
* V Malé Chuchli žilo 556 obyvatel a ve Velké Chuchli 648 obyvatel
1911
* Ing. Jan Kašpar přistává v Chuchli při prvním dálkovém letu z Pardubic
1921
* založena obecní knihovna ve Velké Chuchli
* k 15. 2. 1921 žilo v Malé Chuchli 602 obyvatel a ve Velké Chuchli 825 obyvatel
1931
* chuchelské závodiště navštívil T. G. Masaryk
* pro kostely Narození Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého pořízeny nové zvony
* kolaudace vodovodu ve Velké Chuchli
* schváleny plány stavby školní budovy arch. Františka Cuce (ve Velké Chuchli)
1941
* po nástupu R. Heydricha coby protektora zatčeni Fr. Molhanec a J. Mašek - odvlečeni a popraveni v Mauthausenu
1951
* dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů „J. K. Tyl“ sehrál v restauraci
U Holečků Lucernu od Aloise Jiráska
* ve Velké Chuchli (na křižovatce) byl start jedné z etap cyklistického závodu Praha - Varšava
* konal se v Chuchli Sokolský den (27. května)
* na poli „na Hvězdárně“ nalezeny larvy mandelinky bramborové. Nálezce - šestiletý chlapec - získal od MNV čestnou odměnu 100,- Kč
* obnovena ve Velké Chuchli místní odbočka Čs. červeného kříže
* ve Velké Chuchli první veřejný telefonní automat
1961
* rozpočet Velké Chuchle plánován jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů částka 584 200,- Kčs.
* MNV vyjádřil protest proti zavraždění Patrice Lumumby, premiéra nově vzniklého
afrického státu Kongo.
* při příležitosti 40. výročí vzniku KSČ pořádala místní vesnická organizace KSČ
ples za velké účasti občanů
* do obce přestěhováno Meliorační družstvo Praha - západ
* oslavy 1. máje se konaly poprvé v Chuchli na závodišti (doposud v Radotíně,
kam vždy směřovaly průvody)
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* zbořen akcíz (č. p. 267)
1971
* podle kroniky Velké Chuchle bylo v obci 441 televizorů, osobní auto mělo 138 občanů
* odbočka Svazu českolovensko-sovětského přátelství měla ve Velké Chuchli pouze 26 členů
1981
* 15. 9. otevření prodejny „střed“ (dnešní samoobsluhy), dále ve Velké Chuchli
fungují provozovny: drobné zboží - drogerie, Styl, Ovoce - zelenina, Pramen - maso,
uzeniny, mandlovna (Kresovna), sklenářství (Kresovna), sklad propanbutanu.
* ve Velké Chuchli žije 1764 obyvatel
* zaplavení dostihového závodiště při rozlití řeky Berounky
* do chuchelské knihovny sídlící v objektu MNV dochází 233 dospělých čtenářů a 119
dětí. Kino promítá čtyřikrát týdně (po, út, čt, pá - pro dospělé, pá odpoledne pro děti)
* ve Velké Chuchli působí Český svaz žen, Svaz zahrádkářů, Svaz protifašistických
bojovníků, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz invalidů, Sokol, Český červený kříž, Požárníci, Čechoslovan a Myslivecký spolek Javor.
* Mateřskou školu navštěvuje 91 dětí; podařilo se otevřít nový pavilon.
1991
* zánik dětské organizace Pionýr ve Velké Chuchli
* dostavěna a bez kolaudace otevřena nová tribuna na závodišti
* přístavba jídelny k ZŠ
* zbourání požární zbrojnice
* vyhlášení oblasti klidu Radotínsko - chuchelský háj
* zřícení stropu v restauraci Start (11 zraněných)
Z kronik a vlastních poznámek sestavil
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

OHLÉDNUTÍ ZA ANKETOU „KŘIŠŤÁLOVÁ LUPA 2010“

V listopadu loňského roku byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku ankety Křišťálová
Lupa. Cílem této ankety je zviditelnit a zvýraznit zajímavé projekty českého internetu a ocenit jejich tvůrce a provozovatele. Loni anketa prošla výraznými změnami,
především došlo k přepracování kategorií.
Vítězka kategorie „Uživatelská média“ z r. 2009 Ivanka Malatincová se tak se svojí videokuchařkou s vyzkoušenými recepty na webu www.ekucharka.net bohužel
díky zásahu pořadatelů dostala do kategorie „Vyhledávačů a databází“. Asi není
zcela spravedlivé, když tyto specializované weby mají soupeřit s takovými giganty
jako je Google nebo Seznam, ale právě proto je neuvěřitelné, že se Ivance podařilo dostat do užšího výběru a obsadit báječné 6. místo (l. místo Google.cz, 2. místo
Seznam.cz). Pokud jste ještě nenavštívili její webové stránky, vřele doporučuji, naleznete zde hodně inspirace. Ivanko, velká gratulace.
Jiřina Hanlová
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PRSKAVKY, TANEC A LUCIE

Že přichází Vánoce si v DTJ připomínáme adventním setkáním při příležitosti svátku sv. Lucie.
Nejinak tomu bylo i před uplynulými Vánoci. Lucie
opravdu přišly (tentokrát v předvečer svého svátku), opět to byly herečky z divadla Minor. S sebou
přivedly báječného tanečníka, který si s dětmi celé
odpoledne hrál, tancoval a soutěžil. Připraveno
bylo bohaté předvánoční občerstvení, radost vyvolaly i prskavky, se kterými děti dováděly v tělocvičně.
Za organizaci a spolupráci hezkého setkání patří poděkování všem organizátorům a spolupracovníkům - manželům Stewartovým, Františku Lapáčkovi a Zdeňku
Trojanovi a za finanční podporu Nadaci ČEZ, která dlouhodobě podporuje naše
aktivity. Ve fotogalerii na http://dtj.chuchle.cz najdete 265 snímků, které pořídila
M. Stewartová.
Výbor DTJ Velká Chuchle přeje všem členům a příznivcům DTJ Velká Chuchle šťastný nový rok a těšíme se na setkání v roce 2011, kdy si připomeneme
85. výročí vzniku naší jednoty.
DTJ Velká Chuchle,
foto M. Stewartová

TJ SOKOL CHUCHLE
pořádá v pátek 4. března 20011
v 18 hodin v sokolovně

VALNOU HROMADU T.J.
Program:

Zpráva o činnosti za rok 2010
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Zpráva revizní komise
Plán činnosti na rok 2011
Finanční plán na rok 2011
Diskuse, usnesení
Společné posezení
Své členy a příznivce srdečně zve

Výbor T.J.
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NENAHRÁVEJTE ZBYTEČNĚ ZLODĚJŮM,
ZABEZPEČTE PEČLIVĚ SVÉ AUTO

Častým cílem zlodějů jsou nejen v Chuchli také cizí vozidla. Strážníci městské policie se proto zejména v noci zaměřují při svých službách mimo jiné
také na kontroly parkovišť. Na určitá pravidla by ale neměl zapomínat především majitel vozidla. Ten by měl věnovat pozornost jeho zabezpečení
a kvalitní prevenci.
Městská policie se snaží vozidla chránit před vykradením dohledem nad parkovišti a nočními kontrolami zaparkovaných aut. „V Chuchli věnují strážníci zvýšenou
pozornost nejen parkovištím, ale při projíždění ulicemi kontrolují, zda zaparkovaná
vozidla nejsou poškozena nebo zda se s nimi někdo nesnaží neoprávněně manipulovat. Zloději nejčastěji rozbijí okno nebo se snaží vylomit zámek,“ uvedl vrchní
inspektor David Janda z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5. Jako první
by však měl svůj majetek zabezpečit sám majitel.
Jak své auto proti zlodějům nejlépe zabezpečit?
V první řadě nikdy nenechávejte své auto odemčené. Před odchodem navíc zkontrolujte uzavření všech oken a uzamčení všech dveří vozidla. V autě v žádném případě nenechávejte cennosti. „Velkým lákadlem pro zloděje bývá autorádio. Panel
či odnímatelné rádio si proto vždy vezměte s sebou domů. V žádném případě jej
neschovávejte do odkládacích prostor,“ upozornil David Janda. Na sedadlech ani
odkládacích plochách nenechávejte kabelky, kufříky, mobilní telefony i jiné zdánlivě „bezcenné“ věci. I ty totiž mohou pachatele přilákat. Vyplatí se také investovat
do bezpečnostních opatření, jako jsou vestavěné imobilizéry, elektronické či prostorové čipy nebo pagery.
Martina Polívková

NĚKTERÉ VYBRANÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ AKCE,
KONANÉ V ROCE 2011
Termín:
17.-20.3.2011
23.-27.3.2011
31.3.-3.4.2011
6.4.-10.4.2011
14.-17.4.2011
16.-19.6.2011
14.-17.7.2011
16.-24.9.2011

6.-9.10.2011
27.-30.10.2011
8.-11.12.2011
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Akce:
For Garden, For Greenery 2011 – Pražský veletržní areál Letňany
Zemědělec Jaro 2011 – Výstaviště Lysá nad Labem
For Family, For Senior 2011 – Pražský veletržní areál Letňany
Tržnice Zahrady Čech – Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
Narcis – Výstaviště Lysá nad Labem
Růžová zahrada – Výstaviště Lysá nad Labem
Květy 2011 – Výstaviště Lysá nad Labem
Zahrada Čech, Příroda čaruje – zahrádkář zírá – Výstaviště Zahrada
Čech Litoměřice
Zemědělec Podzim 2011 – Výstaviště Lysá nad Labem
Exotika 2011 – Výstaviště Lysá nad Labem
Stříbrné vánoční dny 2011 – Pražský veletržní areál Letňany.
J. Hanlová, tajemnice ÚMČ

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům,
kteří oslavili v měsíci prosinci
významné životní jubileum:
Antonín Vlček, Jiřina Zamrzlová,
Věra Růžičková, Emil Ševel,
Věra Staňková, Maria Dostálková,
Jan Vávra, Zdeněk Jačka, Marie Jarešová,
Vlasta Holečková
Do dalších let jim přejeme především pevné
zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci prosinci 2010 se narodila

Viktorie Lepišová
Novému chuchelskému miminku,
přejeme do života hlavně zdraví
a hodně zdraví.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
NEZAPOMEŇTE VČAS ZAPLATIT ZA SVÉHO PEJSKA !!!
Splatnost do 31.3.2011
Sazby poplatku dle vyhlášky. č. 23/2005 § 2:
Pes držený v činžovním domě :
1 500,- Kč
za jednoho psa(první částka je splatná k 31.3., druhá k 31.8.)
2 250,- Kč
za druhého a dalšího psa
Pes držený v rodinném domě :
300,- Kč
za jednoho psa
600,- Kč
za druhého a dalšího psa
pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu:
200,- Kč
za jednoho psa
300,- Kč
za druhého a dalšího
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Připomínáme, že ti, kteří byli osvobozeni od poplatku v roce 2009 a 2010 jsou povinni v letošním roce zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši do 31.3.2010
Informace podá na odboru smluv, daní a poplatků Ing. Eva Šmejkalová,
tel. 257 940 326
PUBLIKACE „MALÁ A VELKÁ CHUCHLE“
Jak jsme Vás již informovali, Městská část Praha – Velká Chuchle vydala obsáhlou publikaci o Malé a Velké Chuchli, ve které se autor publikace, kronikář MČ
Mgr. Tomáš Hromádka na více jak 100 stranách věnuje minulosti i současnosti
této lokality, přírodě, památkám, školství,spolkovému životu, kultuře, dostihovému
sportu, osobnostem, které žily v Chuchli. Publikaci lze stále ještě zakoupit v sídle
Úřadu MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle – kontaktní tel. 257941041, 257940092, Místní knihovna ji už nemá k dispozici.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
INTERNET NA ÚMČ PRO OBČANY ZDARMA
Připomínáme občanům, že v sekretariátu ÚMČ Praha – Velká Chuchle je k dispozici počítač s internetovým připojením, které můžete zdarma využít v úředních
hodinách úřadu:
Po a St 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30 hod
Čt
8.00 – 11.00 hodin

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Příspěvky zveřejňujeme v takovém pořadí jak je redakční rada obdržela.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste projevili přízeň nejen mně, ale i všem kandidátům z naší kandidátní listiny, sice trošku se zpožděním, ale o to více poděkoval.
Velice si toho vážím. Rozhodně Chuchli a všem jejím občanům přeji jen vše dobré. Děkuji i za slova uznání, uvedená v minulém čísle Chuchelského Zpravodaje,
která mě velice potěšila a také vedla k napsání tohoto krátkého článku.
Za léta mé funkce na postu starosty si Městská část Praha – Velká Chuchle nikdy
nemusela brát úvěr, půjčku a podobně. Nezadluženost byla vždy moji prioritou.
Proto Vám předkládám stavy účtů ke dni ukončení mé funkce. Činím tak na základě různých dohadů, že jsem údajně na poslední chvíli vyčerpal (vytuneloval)
všechny účty. Ostatně posuďte sami…
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Závěrem Vám všem do roku 2011 přeji pevné zdraví, hodně úspěchů, štěstí a
spokojenosti.
Stanislav Fresl

Omluva netrpělivým
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár řádek za ty, kteří se v posledních letech vymezovali proti některým krokům a činům části minulých zastupitelů pod vedením
pana Fresla, a kterým vaše důvěra nyní umožnila pracovat na nápravě některých
chuchelských záležitostí. Slýchám hlasy, že se nic neděje a nic nezměnilo.
Chtěl bych vás požádat: dejte nám čas. Dosud totiž tito zastupitelé řeší resty minulosti, které nesnesou odkladu. Ať již jde o následky narychlo připraveného výběrového řízení na projektovou dokumentaci dostavby školy nebo nekvalitně napsané
smlouvy, vedoucí například v případě restaurace Nad poštou k až neuvěřitelným
příběhům, znamenajících zatím pro městskou část dohru ve financování dvou prohraných soudních sporů.
Chci vás ujistit, že máme náš program nápravy na paměti. Mnoho projektů se
rozbíhá a vy o nich budete včas informováni. V tuto chvíli se intenzivně pracuje na
úpravě radničních webových stránek tak, aby umožnily všem občanům, kteří o to
projeví zájem, vést interaktivní diskusi ke všem důležitým tématům. Pokud zastupitelstvo tento projekt na svém zasedání 31.1. schválí, měl by se web široce otevřít
vašim názorům nejpozději v půlce února.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat vám za důvěru a popřát šťastný a úspěšný rok
2011.
Oto Linhart
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4. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

90min.

(GB)

KOUZELNÝ KOLOTOČ

18. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

100min.

(USA)

HANNAH MONTANA

Animovaná pohádka o malé Florence, která si bezstarostn hraje v krásné
zahrad s koloto em a znenadání se vinou zlého kouzla ocitne uv zn ná
v tajemném ledovém v zení. Její ty i kamarádi, psík Dougal, kráva
Ermintruda, slimák Brian a králík Dylan, se okamžit vydají na na
nebezpe nou cestu, aby našli t i kouzelné diamanty a zachránili kamarádku.

Miley se zoufale pokouší zvládat sv j náro ný dvojí život. P es den je oby ejnou
st edoškola kou, ve er popová hv zda. Její otec ji proto odveze dom do
Tennessee, aby si uv domila, co je v život opravdu d ležité. V hlavních rolích
Miley CYRUSOVÁ, Billy Ray CYRUS, Emily LAMENTOVÁ.
Vstupné 60,- K

Vstupné 70,- K

Mládeži p ístupno

Mládeži p ístupno
19. sobota - 17 a 1930 hodin

30

5. sobota - 17 a 19 hodin

MLU

100min.

Vstupné 75,- K

Do 12 let nevhodné
30

6. ned le - 17 a 19 hodin

TIT

110min.

(DÁN)

SUBMARINO
P íb h dvou bratr , outsider z koda ského p edm stí, kte í žijí ze dne na den
a snaží se v bezút šném prost edí p ežít, sta í jim jen udržet hlavu nad vodou.
Seversky syrové drama se strhujícími hereckými výkony je nato eno s citem
pro formu a autenti nost situací. V hlavních rolích Jakob CEDERGREN,
Peter PLAUGBORG, Patricia SCHUMANNOVÁ, Morten ROSE.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

11. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

90min.

( R)

RODINKA
Volné pokra ování kultovního seriálu „Taková normální rodinka“, v n mž
se setkáváme se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Ká ou, Zde kem
a dvoj aty (dnes muži v nejlepších letech) i „novými“ rodinnými p íslušníky
o které se rodinka rozrostla. V hlavních rolích Jaromír HANZLÍK, Daniela
KOLÁ OVÁ, Jaromír HANZLÍK, Petr FORMAN, Lenka VLASÁKOVÁ,
Lucie VONDRÁ KOVÁ, Tereza KOSTKOVÁ, Na a KONVALINKOVÁ.
Vstupné 75,- K

Mládeži p ístupno
TIT

100min.

(USA)

THE RUNAWAYS
Životopisný film o první dív í rockové skupin v bec. Holky v ele s Joan
Jett založily skupinu už jako teenagerky a úsp ch se dostavil velmi brzy. Ve
skupin však nastaly velké problémy s pen zi a každá z nich vid la spole nou
budoucnost trochu jinak, takže musel nastat konec. V hlavních rolích Kristen
STEWARTOVÁ, Dakota FANNINGOVÁ, Alia SHAWKATOVÁ, Scout
TAYLOR-COMPTONOVÁ, Tatum O’NEALOVÁ, Johnny LEWIS.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné
TIT

120min.

(USA)

THE SOCIAL NETWORK
P íb h nahlíží do okamžik , kdy vznikal Facebook, nejrevolu n jší sociální
fenomén nového století, prost ednictvím r zných pohled hyperinteligentních
mladých muž , kte í svorn tvrdí, že práv oni byli u toho, když vznikl.
V hlavních rolích Jesse EISENBERG, Justin TIMBERLAKE, Andrew
GARFIELD, Brenda SONGOVÁ, Rooney MARAOVÁ.
Vstupné 70,- K

D Ě T S K Á

(KAN/USA)

R E D

T A CH O

13. ned le - 17 a 1930 hodin

110min.

( R)

erná komedie o úsp šném automobilovém závodníkovi, který si bez rallye
nedovede sv j život p edstavit a pod izuje tomu vše. P i havárii se t žce zraní
jeho spolujezdec a termín nejd ležit jšího závodu se blíží. A tak se rozhodne,
že životní závod s ním pojede jeho dívka. V hlavních rolích Daniel LANDA,
Olga LOUNOVÁ, Georgie NICOLAS, Roman POMAJBO, Kamila
MAGÁLOVÁ, Rudolf HRUŠÍNSKÝ.

12. sobota – 17 a 1930 hodin

TIT

Mládeži p ístupno

P Ř E D S T AV E N Í

6. KAMARÁDI Z TELEVIZE II
Pokladna otev ena 1 hodinu p ed p edstavením

P íb h penzionovaného agenta CIA, který žije poklidn na venkov do doby, kdy
se jej nové vedení rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na
smrt. V hlavních rolích ak ní komedie Bruce WILLIS, Morgan FREEMAN,
Mary-Louise PARKEROVÁ, Helen MIRRENOVÁ, John MALKOWICH.
Do 12 let nevhodné

Vstupné 70,- K
20. ned le - 16 a 19 hodin

TIT

145min.

(ŠVÉD)

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Ve filmovém zpracování t etího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona
„Milenium“plánuje Lisbeth pomstu lidem, kte í se ji pokusili zabít. Komplikací
je kulka, která jí uvízla v hlav a fakt, že je obvin na ze t í vražd. V hlavních
rolích Noomi RAPACEOVÁ, Michael NYQVIST, Lena ENDREOVÁ, Sofia
LADARPOVÁ, Per OSCARSSON, Michalis KOUTSOGIANNAKIS.
Vstupné 75,- K

Mládeži nep ístupno

25. pátek - 19 hodin

125min

( SR)

E R O T I K O N - PROJEKT 100
(RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB)
Klasický n mý film o spalující touze a vášni p ipomene 110. výro í narození
režiséra sv tového formátu Gustava Machatého. P íb h d v ivé venkovské
dívky, která jedné deštivé noci podléhá svod m projížd jícího cizince.
V hlavních rolích Ita RINAOVÁ, Olaf FJORD, Karel SCHLEICHERT,
Theodor PIŠT K, Charlotte SUZAOVÁ.
Tento film uvádíme v rámci 17. ro níku nejv tší putovní p ehlídky v echách
Vstupné 70,- K , lenové FK 60,-K
26. sobota – 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné
TIT

90min.

( R)

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC
Dokumentární groteska provokativního režiséra Víta Klusáka o severomoravské
vesnici, která byla pov stná svým pivem a prvot ídním zelím. V r. 2006 se
politickým rozhodnutím stala místem, kam automobilka Hyundai umístila
výrobní závod. Korejská firma za pomoci místních politik rozeštvala zdejší
obyvatele a nátlakem je p esv d ila o prodeji svých pozemk .
Mládeži p ístupno

Vstupné 70,- K
27. ned le - 17 a 1930

TIT

100min.

(POL)

DRUHÁ STRANA MINCE - PROJEKT 100
Tragikomediální p íb h z 50.let. Mladá Sabina žije se svou matkou a babi kou,
které se jí snaží najít nápadníka. Po n kolika nezda ených pokusech se objeví
zdánliv ideální pohledný mladík, který v ní probudí lásku a vydíráním se ji
pokusí p im t, aby udávala své kolegy ze zam stnání. V hlavních rolích Agata
BUZEKOVÁ, Marcin DOROCINSKI, Krystyna JANDOVÁ, Marek PROBOSZ.
Tento film uvádíme v rámci 17. ro níku nejv tší putovní p ehlídky v echách
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

Neděle v 15 hodin

13. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II
Zm na programu vyhrazena

Vstupné 40,-Kč
27. KYTICE POHÁDEK I

e-mail:kinoradotin@email.cz

tel. 257 910 322
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