CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle
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VE ČTVRTEK 3. ÚNORA 2011 BYL ZA PŘÍTOMNOSTI PANA STAROSTY
MELICHARA, ZASTUPITELŮ A OBČANŮ VELKÉ CHUCHLE SLAVNOSTNĚ
OTEVŘEN NOVÝ PROSTOR PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY – AEROBIC TEAM
CHUCHLE. DŘÍVE NEVLÍDNÉ PROSTORY SE V KRÁTKÉ DOBĚ PROMĚNILY
VE VELICE ÚTULNOU TĚLOCVIČNU…

STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás informovat, že těsně před ukončením lednového zasedání zastupitelstva oznámily paní Hanlová a paní Černá svoji rezignaci na členství v redakční
radě Chuchelského zpravodaje. Tímto si jim dovoluji poděkovat za přípravu a práci
v Chuchelském zpravodaji a za čas mu věnovaný. Bohužel však vzhledem k časové
tísni již nebylo možné do této rady zvolit nové členy, proto příprava tohoto
Chuchelského zpravodaje byla položena na bedra předsedy redakční rady. Nová
redakční rada tak může být zvolena až na příštím jednání zastupitelstva, které se
koná dne 28.02.2011.
Předsedou redakční rady jsem byl informován, že do připravovaného čísla
Chuchelského zpravodaje byly zaslány příspěvky, které obsahují mimo jiné osobní
invektivy a napadání a jsou v rozporu s platným Kodexem Redakční rady Chuchelského zpravodaje, schváleným ještě minulým zastupitelstvem. Já osobně zastávám
názor, že hlavním cílem Chuchelského zpravodaje musí být zveřejňování informací
o všech důležitých událostech probíhajících na území našeho správního obvodu,
které povedou k dobré orientaci Vás, občanů naší městské části, a že Chuchelský
zpravodaj bude zároveň polem pro názorové střety přispěvatelů, které budou vést
k návrhům na řešení jednotlivých sporných otázek, k poukázání na aktuální problémy v naší městské části a jejich možnému řešení, tedy takové, které budou
napomáhat k dalšímu úspěšnému rozvoji naší městské části. Zároveň zastávám
názor, že Chuchelský zpravodaj by se neměl stát místem, kde budou vyřizovány
osobní či politické neshody, sváry, jež budou vést k dalším sporům, které nás
budou odvádět od řešení podstatných problémů a otázek a nebudou nikterak
přispívat k informovanosti a pomoci Vám, občanům naší městské části, ani k rozvoji
naší městské části.
Předseda redakční rady uvedl, že není sám kompetentní k tomu, aby rozhodoval
o vhodnosti či nevhodnosti těchto jednotlivých příspěvků do Chuchelského zpravodaje a navrhl vydat toto číslo bez příspěvků, které – bez jakéhokoliv zřetele
k politickému či názorovému hledisku – obsahují osobní napadání a invektivy.
K tomuto názoru jsem se přiklonil, neboť se domnívám, že i do budoucna je
třeba oprostit Chuchelský zpravodaj od jakýchkoliv příspěvků, jejichž cílem není
informování Vás, občanů, ani prezentování jednotlivých názorových střetů, ale
řešení vzájemných osobních neshod a nesvárů prostřednictvím Chuchelského
zpravodaje. Zároveň bych byl velice rád, kdyby se k podobnému postoji připojila
nová redakční rada a Chuchelský zpravodaj vedla tak, aby v něm naši občané
našli řadu odpovědí na své otázky a prostor pro své příspěvky a byly jim předloženy důležité informace z naší městské části.
S přáním příjemného dne,
Mgr. Martin Melichar, starosta
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám sdělit, že zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva není z technických
důvodů k dispozici. Tento zápis ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněn po
příštím jednání zastupitelstva dne 28.2.2011.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Martin Melichar
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. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká
Chuchle, konaného dne 31.01.2011 od 18,00 hodin
Místo konání:
Přítomni:
Veřejnost:
Host:

Úřad Městské části Praha – Velká Chuchle
členové zastupitelstva - 11
11
p. Dzúr, společnost Some Jindřichův Hradec s. r. o.

Starosta před zahájením zasedání ZMČ požádal ZMČ o souhlas s přijetím hostů
a to je 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 zápisů, kdy do
funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Viktor Čahoj, Ladislav Kadeřábek
Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy byla navržena: Mgr. Alena
Klimtová
Následně dal starosta o návrzích na funkce ověřovatelů zápisů a funkce zapisovatele hlasovat.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Před započetím projednávání dle Programu bylo starostou navrženo, aby byl
přednostně projednán Bod č. 13 - nabídka komunální techniky. Starosta navrhl
o tomto hlasovat a dal hlasovat o upraveném programu s tím, že bod 13 bude
projednáván jako první:
1. Přezkum hospodaření za rok 2010 – dílčí zpráva.
2.Přezkum hospodaření za rok 2011.
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3.Inventarizace pohledávek a závazků za rok 2010.
4.Změna tajemníka výboru ŽP.
5.Vlajka pro Tibet.
6.Pozvánka OS „Osada Lahovská“.
7.Úprava webových stránek MČ.
8.Záležitosti výborů.
9.Majetkové záležitosti (nájemní smlouvy).
10.Vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa.
11.Zadání dopravní studie.
12.Řešení prostoru u hřiště ZŠ.
13.Různé – nabídka komunální techniky.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 13:
Navrhovatel:
Mgr. Martin Melichar
Navrhovatelem byla předložena nabídka na pořízení komunální techniky a požádal členy ZMČ o vyjádření, zda uvažovat o záměru pořízení některého z nabízených vozů.
Starosta představil všem zúčastněným hosta zasedání ZMČ p. Dzúra ze společnosti Some Jindřichův Hradec s. r. o., který provedl prezentaci nabídky komunální
techniky jejich společnosti.
Po provedené prezentaci starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. Ze stran zastupitelů byly položeny dotazy týkající se ceny techniky a výše dotace Ministerstva
životního prostředí včetně možnosti pořízení doplňků k této technice v rámci dotace. P. Dzúrem bylo uvedeno, že dotace se vztahuje pouze na stroj včetně doplňků
pro snížení prašnosti s tím, že v dané oblasti je prašnost naměřena dostatečná.
Mgr. Dudášová položila dotaz na celkové provozní náklady na rok při pořízení nabízené techniky. P. Dzúr uvedl, že nelze takto celkové provozní náklady na rok
obecně stanovit, neboť je třeba přihlédnout k mnoha faktorům, např. četnost využití stroje atd. Ze strany veřejnosti byl položen dotaz p. Vlasáka na skutečnost, jak
by se prezentovaná technika vypořádala s nerovným terénem v obci. P. Dzúr
uvedl, že technika jím prezentovaná je k těmto nerovnostem přizpůsobena. Mgr.
Dudášová vstoupila do diskuse s dotazem, že je třeba předně učinit zjištění, jaké
je stávající technické vybavení obce a navrhuje učinit zjištění, jaké budou provozní
náklady pro obec a jaký bude pro obec přínos pořízení takové techniky (tj. pojištění, provozní náklady na rok, zda je třeba něco dokupovat atd.). Starosta k tomuto
uvádí, že je třeba mít na paměti, že pořízení komunální techniky nebude určeno
pouze pro období sněhu, ale bude určeno na víceúčelové použití s tím, že nyní se
jedná pouze o návrh, zda má být z jeho strany iniciována další schůzka a zda má
obec využít možnosti dotace s tím, že investice se pohybuje cca kolem 200.000,- Kč,
které lze následně stanovit dle rozpočtu. Upozorňuje, že se jedná pouze o návrh
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řešení a to s ohledem na stav komunikací. Mgr. Dudášová k tomuto uvádí, že se
záměrem souhlasí, ale zda s ohledem na rozpočtové provizorium je zváženo, kolik
je možno investovat, zda je známo, jaké jsou podmínky získání dotace, opět připomíná otázku provozních ročních nákladů a zda je pořízení komunální techniky pro
obec nutné. Do diskuse vstupuje p. Fresl a uvádí, že nabídka p. Dzúra je srovnatelná s nabídkou společnosti BRAMAC a upozorňuje na určitá pozitiva této společnosti. K diskusi se připojuje p. Kadeřábek s dotazem, zda bude nabízená technika
schopna jezdit i po chodníku či zda by nebylo vhodné použít menší techniky.
P. Dzúr k tomuto uvádí, že ano a že technika funguje jako vysavač. Ing. arch. Vokurka
upozorňuje na stav ulice Pod Akáty a žádá zlepšení v této lokalitě. Starosta ukončuje diskusi s tím, že konstatuje, že se prozatím jedná pouze o návrh.
Diskuse byla starostou ukončena a byl jím předložen návrh na přijetí usnesení
č. 6/13:
ZMČ schvaluje záměr na pořízení nové komunální techniky a pověřuje starostu
prověřením dostupných možností a informování ZMČ na dalším zasedání.
Hlasování:
Pro: 6 (Mgr. Melichar, Mgr. Linhart, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl, Ing. Petr),
Proti: 0
Zdržel se: 5 (Ing. Arch. Vokurka, Mgr. Felixová, p. Fesl, p. Kadeřábek, Mgr. Dudášová)
Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle
pozvánky:
Před zahájením projednávání se starosta obrací na přítomné zastupitele s tím, že
je třeba plně respektovat znění Jednacího řádu zastupitelstva, především body
V., VI. a X., ve kterých je uvedeno, že informace uvádí předkladatel, do rozpravy se
všichni hlásí zdvižením ruky, slova se smí ujmout ten, komu je předsedající udělí,
ten, kdo právě hovoří, nesmí být nikým přerušován, jednotlivá vystoupení zastupitelů se omezují na 5 minut, vystoupení předkladatele návrhu na 10 minut. Zastupitel nemůže mluvit v téže věci více než 2x. Starosta dále upřesňuje, jak bude v budoucnu s ohledem na Jednací řád zastupitelstva jednání zastupitelstva probíhat.
Závěrem připomíná nutnost spolupráce s tajemníkem.
Následně starosta zahajuje zasedání ZMČ dle Programu:
Bod č. 1: Přezkum hospodaření za rok 2010 – dílčí zpráva.
Navrhovatel: Tajemnice
Tajemnice informovala o zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, které
provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha – Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ
Praha – Velká Chuchle ve dnech 22.11.-10.12.2010. Uvádí, že zpráva je uložena
k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ a dále informuje, že při dílčím přezkoumání byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
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Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno
k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/1:
ZMČ bere na vědomí zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina MHMP v MČ Praha – Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha
– Velká Chuchle ve dnech 22.11.-10.12.2010,.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 2: Přezkum hospodaření za rok 2011.
Navrhovatel: Tajemnice
a) Tajemnice informuje o tom, že je třeba objednat zabezpečení přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2011. Doporučuje učinit tak u Magistrátu hl. m. Prahy – odboru kontrolních činností.
Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno
k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/2a:
ZMČ schvaluje, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za
r. 2011 Magistrát hl. m. Prahy – odbor kontrolních činností.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
b) Tajemnice dále seznamuje ZMČ s nutností provést interní nebo externí audit
v příspěvkových organizacích a doporučuje, aby výkon interního nebo externího
auditu nahradila MČ veřejnoprávní kontrolou.
Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno
k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/2b:
ZMČ schvaluje nahradit v r. 2011 výkon interního a externího auditu v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty
Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou v příspěvkových organizacích.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 3: Inventarizace pohledávek a závazků za rok 2010.
Navrhovatel: Starosta
Starosta informuje o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.01.2011.
Uvádí, že veškeré doklady k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Velká
Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za r. 2010 jsou k nahlédnutí u Ing. Svobodové – hlavní účetní ÚMČ.
Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno
k návrhu na přijetí usnesení ZMČ č. 6/3:
ZMČ schválilo zápis z jednání Hlavní inventarizační komise a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové
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a MŠ Velká Chuchle za rok 2010.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 4: Změna tajemníka Výboru životního prostředí.
Navrhovatel: Tajemnice
Tajemnice navrhuje, aby funkci tajemníka Výboru životního prostředí zastávala
Ing. Michaela Benešová, neboť paní Pavla Pajerová přešla do Výboru strategie
a komunikace.
Starosta otevírá diskusi, nikdo nevstoupil do diskuse a tak bylo přikročeno
k návrhu na přijetí usnesení č. 6/4:
ZMČ revokuje usnesení č. 2/2010 z 24. 11. 2010 bod 2/7.1., kterým byla
pí. Pajerová schválena tajemníkem Výboru životního prostředí.
ZMČ schvaluje do funkce tajemníka Výboru životního prostředí paní Ing. Michaelu
Benešovou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 5: Vlajka pro Tibet.
Navrhovatel: Tajemnice
Tajemnice seznámila ZMČ s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým
občanské sdružení připomíná 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase dne 10. 03. 2011 a požádala členy ZMČ o vyjádření, zda se MČ PrahaVelká Chuchle připojí k akci „Vlajka pro Tibet“. Zároveň odkázala na úložiště, kde
byly uvedené dokumenty ZMČ k dispozici.
Starosta otevírá diskusi.
Za veřejnost se do diskuse přihlašuje p. Vlasák, který navrhuje vyvěšení vlajky
Vatikánu ve dnech 13. - 14. dubna 2011 s ohledem na historické souvislosti (památka všech persekuovaných a utýraných církevních hodnostářů). Dále odkazuje
na příspěvek, který byl ZMČ zaslán. K diskusi se připojuje ing. arch. Vokurka, který
upozorňuje na rozdílnost obou událostí. K tomuto přispívá p. Dubský ze strany
zúčastněné veřejnosti, jež podporuje vyjádření ing. arch. Vokurky s tím, že se jedná o rozdílné historické souvislosti, neboť je třeba odlišovat otázku komunistické
persekuce a otázky Tibetských událostí. Sděluje, že v minulosti se proti vyvěšení
vlajky Tibetu postavili především zastupitelé z ODS a pevně věří, že se toto nebude
již opakovat.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/5:
ZMČ schválilo, aby se MČ Praha – Velká Chuchle připojila ke kampani „Vlajka
pro Tibet“.
Hlasování:
Pro: 8 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, ing. arch. Vokurka,
MUDr. Vrběcká, p. Kadeřábek), Proti: 0
Zdržel se hlasování: 3 (p. Fresl, Mgr. Felixová, Mgr. Dudášová)

ÚNOR – 2011

7

Bod č. 6: Pozvánka OS „Osada Lahovská“.
Navrhovatel: Starosta
Starosta uvádí, že na základě pozvánky zaslané jemu a zastupitelům občanským sdružením „Osada Lahovská“ je třeba zorganizovat ve spolupráci s tímto
občanským sdružením poznávací vycházku osadou Lahovská v termínu nejpozději do 10. 04. 2011 (sobota v 10,00 hod.) za účelem řešení preventivních opatření proti vzniku černých skládek, stavu místních komunikací a bezpečnosti dopravy
na území osady.
Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.
Ing. arch. Vokurka se přihlašuje do diskuse s tím, že žádá, aby byl termín určen
dříve. Starosta k tomuto upozorňuje ing. arch. Vokurku, že toto je nejzazší termín
a s ohledem na současné počasí je třeba příznivějších podmínek. Dále starosta
uvádí, že na místě byl osobně a zítra je smluvena další schůzka na tomto místě.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/6:
ZMČ pověřuje Ing. Petra zorganizovat ve spolupráci s občanským sdružením
„Osada Lahovská“ poznávací vycházku osadou Lahovská v termínu nejpozději
do 10.04.2011 (sobota v 10,00 hod.) za účelem řešení preventivních opatření
proti vzniku černých skládek, stavu místních komunikací a bezpečnosti dopravy
na území osady.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 7: Úprava webových stránek MČ.
Navrhovatel: Mgr. Linhart, předseda Výboru strategie a komunikace
Mgr. Linhart sděluje, že ZMČ usnesením ze dne 20.12.2010 pověřilo předsedu
Výboru strategie a komunikace předložením řešení otevření webových stránek
občanům MČ, resp. nahrazením uzavřeného, tzv. „Moderovaného fóra“ skutečnou diskusní platformou pro občany. Na ÚMČ následně proběhlo jednání za účasti starosty a administrátora za ÚMČ Pavly Pajerové, bývalého správce stránek
pana Laburdy a dvou dodavatelů: Miroslava Stříšky, autora webových stránek
ÚMČ a Ing. Michala Karase a dalšího zástupce společnosti AustroBohemia, zajišťující správu IT systémů pro ÚMČ. K ostatním informacím odkazuje Mgr. Linhart na
informace uložené na úložišti.
Dále Mgr. Linhart navrhuje, aby bylo zrušeno diskusní fórum, neboť se jeví potřeba dát občanům, zastupitelům i úředníkům možnost okamžitě reagovat na aktuální témata. Na nových webových stránkách MČ by měla být vytvořena nová záložka
„Otázky a odpovědi“, kam by se občané mohli obracet. Pro občany tak bude
vytvořen prostor, kde se mohou na cokoliv zeptat a získat odpovědi. Mgr. Linhart
dále sděluje, že byla uskutečněna schůzka s pí. Pajerovou – administrátorem
a pracovníky IT a bylo hledáno řešení, jak tuto věc realizovat. Mgr. Linhart upřesňuje, že byly konzultovány a řešeny upozorňovací e-maily jednotlivým úředníkům
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a zastupitelům v návaznosti na e-maily Mgr. Linhartovi a starostovi obce, kdy by
tak byl vytvořen kontrolní systém, jehož cílem by bylo, aby občanům byla dána odpověď v co nejbližším termínu. Dále Mgr. Linhart uvádí, že jsou změněna Pravidla
diskuse a smazány by byly pouze ty příspěvky, které by odporovaly právním předpisům.
Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.
Mgr. Dudášová vznáší dotaz, zda bude někde kontrola nad smazanými e-maily.
Mgr. Linhart uvádí, že o mazání bude rozhodovat on a starosta a smazané e-maily
budou dále v Koši. Mgr. Dudášová doplňuje svůj dotaz o otázku, jak dlouho bude
trvat archivace. Navrhovatel k tomuto uvádí, že toto je otázkou diskuse a navrhuje,
aby byly smazané příspěvky ponechány v Koši cca půl roku a po uplynutí této
lhůty tyto příspěvky smazat i z Koše. Ing. arch. Vokurka vstupuje do diskuse s dotazem, zda se uloží zpět i 2 roky zrušené příspěvky ze starého fóra. Mgr. Linhart
k tomuto uvádí, že ano, že budou uvedeny v Historii. P. Dubský ze strany veřejnosti se přihlašuje do diskuse s dotazem, jak budou řešeny anonymní dotazy. Tajemnice k tomuto poznamenala, že MČ není povinna odpovídat na anonymní dotazy
a p. Dubský uvádí, že toto by mělo být zakotveno v pravidlech, neboť uvedení
jména tazatele vidí jako otázku základní slušnosti.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/7:
Zastupitelstvo revokuje bod č. 1/18 usnesení č. 1/2010 – nové ZMČ ze dne
9.11.2010,, kterým bylo zrušeno moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ v plném rozsahu a revokuje bod č. 4/6 usnesení 4/2010 – nové ZMČ ze
dne 20.12.2010, kterým byla schválena změna konceptu, názvu a nadpisu „Diskusního fóra“ a předložené znění „Pravidel diskuse“. a schvaluje vytvoření nové
záložky „Otázky a odpovědi“, úpravu webových stránek ÚMČ dle předloženého
návrhu a Pravidla diskuse v nově upraveném znění a pověřuje předsedu Výboru
strategie a komunikace realizací těchto úprav a jejich komunikací vůči občanům.
Smazané e-maily budou po dobu půl roku archivovány a přístup do jejich archivu
budou mít všichni zastupitelé. Pravidla diskuse budou doplněna o požadavek
sdělení jména a příjmení diskutujícího.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 8: Záležitosti výborů.
Navrhovatel: Mgr. Dudášová - Výbor kontrolní, MUDr. Vrběcká - Výbor sociální
a volnočasových aktivit
a) Navrhovatel výboru kontrolního předkládá ZMČ ke schválení Jednací řád Výboru kontrolního.
Starosta otevírá diskusi, k diskusi se nikdo nepřihlásil a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/8a:
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Výboru kontrolního.
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Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
b) Navrhovatel Výboru sociálního a volnočasových aktivit předkládá ZMČ ke
schválení Jednací řád Výboru sociálního a volnočasových aktivit a zároveň informuje ZMČ o současných záležitostech.
MUDr. Vrběcká z Výboru sociálního a volnočasových aktivit informuje, že při
projednávání bytových otázek bylo řešeno přidělení jednoho bytu pí. Stojkové.
K tomuto uvádí, že pí. Stojková má podánu žádost o byt již několik let, uvádí, že je
v naléhavé životní situaci a akutně žádá o přidělení bytu. MUDr. Vrběcká toto doplňuje sdělením, že žádost pí. Stojkové byla na Výboru projednána, v současné
době není žádný volný obecní byt a v seznamu žadatelů o byt je 5 žadatelů, mezi
nimiž je i pí. Stojková. Pí. Stojková uvedla, že od 01.02.2011 nemá možnost žádného ubytování, byl jí proto Výborem dán kontakt na Městskou část Praha 16 Radotín, Sociální odbor, aby zde požádala o zajištění ubytování v azylovém domě.
MUDr. Vrběcká k tomuto závěrem uvádí, že tyto skutečnosti sděluje ZMČ na vědomí. K danému tématu vystupuje Mgr. Felixová, která již řečené doplňuje tím, že
tato situace se již odehrála i v minulostí, a pí. Stojkové bylo nabízeno již uvedené
řešení, která jej však rezolutně odmítala a zcela výslovně žádala o přidělení bytu.
MUDr. Vrběcká dále vznáší dotaz, zda budou ve Velké Chuchli pořádány automobilové závody a zda již proběhlo v tomto směru nějaké jednání. K tomuto starosta sděluje, že ještě žádné jednání neproběhlo, avšak že ZMČ musí být o tomto
informováno. K tomu vystupuje tajemnice s tím, že napsala dotaz p. Paterovi, který
odpověděl, že o závodě uvažují a pokud to bude aktuální, budou informovat ZMČ.
P. Fresl k tomuto doplňuje, že akce je uvedena v kalendáři ÚAMK a že se p. Patera na úřad určitě obrátí.
Starosta otevírá diskusi.
V diskusi vystupuje Mgr. Felixová s dotazem, zda se Jednací řád vztahuje i na
nebytové prostory. Dotaz zodpovídá MUDr. Vrběcká s tím, že nikoliv, pouze na
byty. Starosta doplňuje k bodu 7. Jednacího řádu výboru sociálního a volnočasových aktivit, že by mělo být uváděno znění, že výbor „iniciuje a organizuje akce“,
nikoliv „pomáhá zajišťovat“, neboť se jedná o samostatnou působnost. MUDr.
Vrběcká k tomu sděluje, že v tomto smyslu Jednací řád bude upraven a Výbor
sociální a volnočasových aktivit s tímto bude seznámen. Tajemnice navrhla úpravu bodu 7 – viz usnesení.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/8b:
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Výboru sociálního a volnočasových aktivit
s tím, že bude upraven bod 7 takto: Iniciuje a organizuje akce v oblasti kultury,
sportu a volnočasových aktivit např. při pořádání vítání občánků MČ Chuchle,
setkání se seniory, při blahopřáních chuchelským jubilantům a vzpomínkových
akcích.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
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Bod č. 9: Majetkové záležitosti (nájemní smlouvy).
Navrhovatel: p. Matl
a) Navrhovatel předkládá žádost Rity Jasinské o pronájem 30 m2 v areálu Kazínská 8 na dobu 1 roku. Divadlo se zároveň zavazuje odehrát zdarma představení
pro děti.
Starosta otevírá diskusi.
Do diskuse se přihlašuje Mgr. Felixová s dotazem, zda by mohly být prostory
upřesněny. Navrhovatel prostory upřesňuje dle předložené mapky. Mgr. Dudášová vznesla dotaz, co přesně chtějí pronajmout, k čemuž starosta uvádí, že se jedná
o sklad rekvizit. Dále starosta uvádí, že byla přislíbena 2 představení zdarma pro
děti a dospělé. Závěrem tajemnice doplňuje, že záměr na pronájem byl řádně
vyvěšen 14 dní před projednáváním.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9a:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.2.2011
do 31.12.2011 s Divadlem Rity Jasinské, o.s., Horáčkova 13, Praha 4 na pronájem 52 m2 v areálu Kazínská 8 jako skladové prostory za cenu 380,- Kč/m2/rok.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
b) Navrhovatel předkládá žádost společnosti Quick Office s. r. o., Malinová 5, Praha 4,
na prodloužení smlouvy na pronájem skladovacích prostor do 31.03.2011.
Starosta otevírá diskusi.
Přihlašuje se Mgr. Dudášová s dotazem, kde a co tam budou přesně skladovat.
Starosta k tomuto upřesňuje, že se jedná o bývalou dílnu, kde bude sklad nábytku
do 31.03.2011. Mgr. Dudášová vznáší další dotaz, zda lze prostory takto pronajmout pro skladování a zda takový záměr odpovídá kolaudaci. Starosta k tomuto
uvádí, že se jedná o skladovací prostory. Ing. arch. Vokurka vstupuje do diskuse
s poznámkou, že tato otázka byla již v minulosti řešena a že se již ZMČ před měsícem usneslo na tom, že se jedná o skladovací prostory. K tomuto Mgr. Dudášová
uvádí, že pokud jsou uzavírány smlouvy a mají být v pořádku, je třeba zohlednit
i to, zda se dají takto uzavřít s ohledem na možnost uzavření pojištění. Spatřuje
v tomto podstatnou otázku a proto opět pokládá dotaz, zda se dají prostory jako
sklad pronajmout. Do diskuse vstupuje p. Španhěl s dotazem, zda smlouva bude
uzavřena do 31.03.2011 a po uplynutí této doby bude vyvěšeno další výběrové
řízení. Odpovídá Ing. arch. Vokurka, který sděluje, že před měsícem byl schválen
tento prostor k užívání občanů jako prostor pro kulturu. Na dotaz p. Vlasáka zda
byl záměr vyvěšen, odpověděl starosta, že MČ v souladu se zákonem uzavřela od
17.1. se žadatelem krátkodobý pronájem a nyní, po vyvěšení záměru ZMČ řeší
pronájem na 2 měsíce do 31.3.2011.
Po ukončení diskuse bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9b:
Tajemnice ještě doporučila, v souvislosti s předcházejícími informacemi schválit
nikoliv prodloužení smlouvy, ale uzavření nové smlouvy v souladu s vyvěšeným
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záměrem a to s účinností od 1.2.2011 a předkladatel upravil návrh usnesení takto:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Quick Office
s. r. o., Malinová 5, Praha 4 na dobu 1.2.-31.3.2011 za účelem skladování nábytku za cenu 380,- Kč/m2/rok.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
c) Navrhovatel předkládá žádost pí. Kadlecové o odprodej části pozemku
č. 983/32 Městské části Praha – Velká Chuchle. Důvodem žadatelky je vyasfaltování části tohoto pozemku při rekonstrukci vozovky. Ing. Schůrkem bylo na místě
zjištěno, že přes zmíněnou část pozemku je jediný možný přístup na sousední
pozemek – je tedy otázkou, co je hlavním důvodem k prodeji. Navíc žadatelka
požaduje zaměření a znalecký posudek na náklady MČ a neupřesnila požadovanou cenu. Koupě pozemku by nebyla pro obec přínosem, Majetkový výbor nedoporučuje tento výkup uskutečnit.
Starosta otevírá diskusi.
V diskusi vystupuje p. Matl a upřesňuje dle mapky, o jaký pozemek se jedná
a sděluje, že pí. Kadlecová neupřesnila cenu.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9c:
Návrh usnesení k bodu 6/9c na odkup části pozemku 988/32 nebyl přijat.
Hlasování:
Pro: 9 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, MUDr. Vrběcká,
Mgr. Felixová, p. Fresl, p. Kadeřábek), Proti: 0,
Zdržel se hlasování: 2 (Ing. Arch. Vokurka, Mgr. Dudášová)
d) Navrhovatel podává informace o kontrole užívání pozemku pronajatým panem
Bendou, parcela č. 923/61 o celkové výměře 3139 m2. Pan Benda měl od dubna
2009 pronajato 1000 m2 (s dodatky D1 a D2), dodatkem D3 je od 01.07.2010
změněna smlouva na 500 m2 za 100.000,- Kč na rok. Nedošlo však k vymezení
a zajištění hranic využívaného pozemku a p. Benda využíval plochu větší než měl
pronajatu. Navíc byly na pozemku skladovány odpady a suti (souběžně zjistil tyto
nedostatky při kontrole i Ing. Schůrek). Je nutné přesně vymezit hranice pronajaté
plochy a způsob užívání omezit na parkování nákladních aut s kontejnery a umístění stavebních buněk jako zázemí. Skladování odpadů a suti nelze tolerovat ani
dočasně. Starosta spolu s Ing. Schůrkem zajistili nápravu zjištěných nedostatků.
Navrhovatel žádá, aby tyto informace byly vzaty ZMČ na vědomí.
Starosta otevírá diskusi.
Ing. Petr vznáší dotaz, jak dlouho byl pozemek užíván v původním stavu. Navrhovatel k tomuto uvádí, že od dubna 2009 byla uzavřena smlouva na 1000 m2 na rok
a čtvrt, v červenci 2010 byla změněna na 500 m2. Mgr. Linhart se dotazuje, čím
bylo způsobeno to, že nebyla zkontrolována smlouva a p. Benda užíval něco jiného, než měl, a zda tímto byly způsobeny obci ztráty. P. Fresl uvádí, že k tomuto
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došlo proto, že pozemky nebyly oplocené a několikrát to bylo předmětem jednání.
Jako jediné řešení vidí buď oplocení pozemku, nebo ukončení smlouvy s p. Bendou.
Starosta k řečenému doplňuje, že bylo jednáno o tom, že do 28.02.2011 p. Benda
oplotí pozemek na vlastní náklady a odstraní navážku. P. Vlasák vystupuje s tím, že
se nezříká odpovědnosti za tyto kroky.
Starosta ukončuje diskusi, konstatuje, že informace byly vzaty ZMČ na vědomí
a přikročuje k dalšímu bodu programu.
e) Navrhovatel informuje o věci nájmu nebytových prostor p. Holečkem
a p. Barciagovou.
Starosta k tomuto dodává, že byla podána žaloba na vyklizení prostor a přes
úložiště byly zastupitelům doručeny návrhy na řešení celé věci ve variantách A a B.
Starosta otevírá diskusi k danému bodu.
Mgr. Dudášová sděluje, že chce, aby výběrové řízení bylo vyhlašováno, a případně chce, aby bylo uvedeno, proč hlasovala proti návrhu. V diskusi vystupuje Mgr.
Linhart, který vznáší dotaz, kolik vlastně MČ Praha – Velká Chuchle v tomto sporu
utratila a žádá o zjištění Mgr. Dudášovou. Mgr. Dudášová se vyjadřuje, že proběhlo prvoinstanční a odvolací řízení a též by chtěla vědět, kolik stálo už ZMČ hlasování o této věci. Mgr. Linhart se táže, jak se mohla uzavřít tak špatná smlouva. Mgr.
Dudášová zodpovídá, že smlouva byla uzavřena dle zákona, přímo do ní byla převzata ustanovení ze zákona. Pouze byla neurčitě formulována opce a byly v rozporu výpovědní důvody, kdy byly uvedeny výpovědní důvody dle zákona a pak znova
vyjmenovány, avšak ve prospěch nájemce. Nabízí se, že provede porovnání nákladů na tento spor. P. Kadeřábek vstupuje do diskuse s dotazem, kolik činí nájem na
měsíc a zda se jedná o tržní nájemné. Navrhovatel uvádí, že je to necelých 11.000,- Kč.
K tomuto Mgr. Dudášová uvádí, že se nejedná v žádném případě o tržní nájemné.
P. Kadeřábek se dotazuje, jaká bude pro MČ v tomto případě ztráta, k čemuž Mgr.
Linhart uvádí, že toto není předmětem jednání. P. Kadeřábek uvádí, že naprosto
nesouhlasí s tím, aby tam byla hospoda a že bude prodloužena smlouva, neboť
tím se prodlouží neutěšený stav v daném místě. Mgr. Dudášová sděluje, že se
v prvé řadě má dodržovat zákon a ten je právě v tuto chvíli obcházen. Vystupuje
p. Holeček, který by celý bod rád uzavřel tím, že chce uvést do zápisu, že byli několikrát napadáni ze strany obce a žádá, aby byla provedena omluva v místním
věstníku a aby tam byla celá kauza vysvětlena i s tím, kolik obec stály spory včetně
veškerých úvah v tomto směru. Starosta sděluje, že jeho žádost bere na vědomí.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9e1:
ZMČ revokuje usnesení č. 8/19 z 20.09.2010 bod 8.19 v části, kde se schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor po vyjasnění právních vztahů,
s tím, že nebude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve
Starochuchelské 20 (restaurace Nad poštou).
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Hlasování:
Pro: 7 (Mgr. Melichar, Mgr. Linhart, Ing. Petr, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl,
Ing. arch. Vokurka)
Proti: 3 (Mgr. Dudášová, p. Fresl, Mgr. Felixová),
Zdržel se hlasování: 1 (p. Kadeřábek)
Dále bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/9e2:
ZMČ schvaluje Variantu A – uzavření dohody o narovnání a dodatek k nájemní
smlouvě ve věci Nájemní smlouvy č. N/196/200 upravující nájem nebytového
prostoru v 1. podlaží nemovitosti o rozloze 80,15 m2, nacházejícího se na parcele
č. 28, Starochuchelská 7/20, Městská část Praha – Velká Chuchle, a to s dosavadními uživateli uvedeného prostoru, tedy s paní Renatou Barciagovou a panem
Miroslavem Holečkem. do 30.11.2015.
Hlasování:
Pro: 6 (Mgr. Linhart, Ing. Petr, MUDr. Vrběcká, p. Čahoj, p. Matl, Ing. arch. Vokurka),
Proti: 4 (Mgr. Dudášová, p. Fresl, p. Kadeřábek, Mgr. Felixová)
Zdržel se hlasování: 1 (Mgr. Melichar)
Bod č. 10: Vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa.
Navrhovatel: p. Kadeřábek
Navrhovatel předkládá návrh, aby ZMČ vzalo na vědomí záměr vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského lesa s tím, že se bude MČ po
schválení záměru všemi majiteli pozemků podílet na realizaci finančně dle možností rozpočtu a bude spoluautorem projektu.
Navrhovatel dále uvádí, že cílem je vybudování procházkového arboreta. Jedná
se o nízkonákladovou záležitost, kdy budou vyrobeny určité popisky formou cedulí, jež budou u jednotlivých stromů. Dřeviny, jichž se bude toto týkat, budou původní, tj. stromy z Chuchelského lesa z Velké a Malé Chuchle, kudy by vedla trasa.
Bylo by pouze třeba vysadit 5 stromů ve Velké Chuchli a 5 stromů v Malé Chuchli.
Autorem tohoto projektu jsou Lesy hl. m. Prahy, ZŠ v Chuchli a navrhovatel by byl
rád, aby se MČ Praha – Velká Chuchle stala spoluautorem tohoto projektu.
Starosta otevírá diskusi k tomuto bodu.
Mgr. Felixová vznáší dotaz, jak by taková účast byla finančně náročná pro MČ.
Navrhovatel uvádí, že by se jednalo celkově o 60.000,- Kč, tedy pokud by bylo
možno přispět částkou 20.000,- Kč ze strany MČ. Navrhovatel dále uvádí, že navrhuje řešit finanční otázku až v březnu t. r., kdy by mělo dojít k realizaci, neboť se
jedná pouze o záměr s ohledem na skutečnost, že je třeba souhlasu vlastníků
pozemků a lesů včetně MČ Praha – Velká Chuchle a Hl. m. Prahy. Dále uvádí, že
by se jednalo o cca 5 km trasy, kdy začátek by byl od Chuchelského lesa, trasa by
dále vedla kolem kostela do Malé Chuchle, kde by trasa končila u hřiště. Na realizaci trasy by se podílely i děti ze základní školy. Trasa by plnila mj. i funkci nauč-
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nou. Odkazuje na projekt města Brna, kde tento projekt funguje velmi dobře
a osvědčil se. Mgr. Linhart vstupuje do diskuse s dotazem, zda lze náklady již nyní
předběžně odhadnout. Navrhovatel uvádí, že ano, přibližně v částce 60.000,- Kč.
Ing. arch. Vokurka přispívá do diskuse s poznámkou, že MČ Praha-Slivenec již
obdobný projekt realizovala a zda by bylo vhodné realizovat projekt ve spolupráci
s nimi. Tajemnice uvádí, že toto se týkalo přibližně roku 2008. Navrhovatel k tomuto připomíná, že se jednalo o odlišný projekt.
Starosta ukončuje diskusi a sděluje, že ZMČ vzalo na vědomí informaci p. Kadeřábka
o záměru vybudování arboreta na území Malé a Velké Chuchle a Chuchelského
lesa s tím, že se bude MČ po schválení záměru všemi majiteli pozemků podílet na
realizaci finančně dle možností rozpočtu a bude spoluautorem projektu.
Bod č. 11: Zadání dopravní studie.
Navrhovatel: Ing. arch. Vokurka
Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zajišťování rozborů, průzkumů, jednotlivých studií musí být součástí každé „zdravé“ samosprávy. Uvádí, že v tomto ohledu
se mnoho let nic neudělalo.
Překládá řešení zadání dopravní studie. Uvádí, že poslední urbanistické studie
byly dle jeho zjištění v roce 1993. Ing. arch. Vokurka spatřuje důležitost zadání
dopravní studie vůči územnímu plánu, kdy jsou určité body, které jsou ve Velké
Chuchli a byla již žádána oprava, která nebyla vyslyšena. V dopravní studii spatřuje
vhodnou argumentaci v této věci, neboť by byl proveden rozbor situace v dopravě
a nutnost křížení dopravy. Následně byl navrhovatelem vyzván autor řešení zadání
dopravní studie Ing. Kozický k tomu, aby doplnil informace.
Vystupuje Ing. Kozický, který v úvodu sděluje, že se již k dané otázce vyjadřuje
potřetí, dvakrát se již vyjádřil v roce 2009. Chce uvést, co se za ty 2 roky změnilo.
Uvádí, že na podzim roku 2007 začalo jezdit obcí mnoho aut, v roce 2009 byly
k dispozici na internetových stránkách TSK nové podklady. Psal o tomto v článku
uveřejněném v místním věstníku. Dané téma spatřuje jako aktuální, neboť se nikdo
nezabývá tím, kolik aut je z tranzitu a kolik aut je obyvatel. Studii rozděluje na
2 části – rozlišuje mezi tranzity a dopravou lokální. Uvádí, že pokud převažuje
tranzit, měly by příslušné orgány navrhnout a projednat s dalšími orgány možné
řešení včetně železničního přejezdu, tedy zda je potřeba či nikoliv mimoúrovňové
křížení dle dopravní intenzity, což by mělo být výstupem z této studie. Uvádí, že
dopravní inženýři by se měli zabývat porovnáním hustoty dopravy při stažení závor
a z toho vyvodit propustnost tohoto přejezdu, což by ovlivnilo i druhou část zadání
dopravní studie.
Starosta otevírá k danému bodu diskusi.
Mgr. Felixová se přihlašuje do diskuse s dotazem, jak náročná by byla tato studie po finanční stránce. Ing. arch. Vokurka uvádí, že před 2 roky už takové práce
na řešení zadání dopravní studie proběhly a řádově se jednalo o 130.000,- Kč –
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350.000,- Kč, přičemž se domnívá, že by se měla celá záležitost poptat znovu
a usoudit, zda je vhodná na vyhlášení výběrového řízení či nikoliv. Uvádí, že koncept územního plánu bude pravděpodobně někdy v březnu t. r., budou probíhat
další kola schvalování územního plánu a připomíná zkapacitnění silnice z Velké
Chuchle do Radotína. Mgr. Felixová upozorňuje na rozpočtové provizorium a to,
že nyní by se o tomto hlasovat nemělo.
Tajemnice se v této souvislosti zeptala předsedy finančního výboru p. Čahoje na
názor finančního výboru a ten odpověděl, že věc konzultoval s p. Vokurkou a ten
jej ujistil, že toto rozpočet neohrozí. K tomuto ing. arch. Vokurka uvádí, že rozpočet
se bude schvalovat v březnu t. r. a bylo by tedy vhodné, aby předtím bylo známo,
kolik taková studie stojí. Mgr. Felixová souhlasí s tím, aby byla zjištěna finanční
nákladnost studie, avšak aby nebylo schvalováno její zadání. Mgr. Dudášová vstupuje do diskuse s tím, zda-li se někdo zabýval skutečností, jestli vůbec v rámci
současného územního plánu a s ohledem na právní předpisy lze vůbec něco změnit, v čemž vidí podstatu celé věci. Uvádí, že by bylo vhodné upřesnit náklady,
které budou předcházet zadání této studie jako takové a zda Ing. Kozický vše činil
zadarmo. Mgr. Linhart sděluje, že chápe uvedené argumenty, ale že takto bude
rozhodováno bez informací. V dopravě vidí klíč pro tuto obec, dle jeho názoru se
zprovozněním Mezichuchelské z místní komunikace stal třetí pruh Strakonické.
Spatřuje nutnost v zjištění aktuální situace. Mgr. Dudášová vystupuje s dotazem,
zda je ZMČ vůbec schopno, za předpokladu, že se nějakých výsledků dobere,
něco změnit. Mgr. Linhart sděluje, že toto jí nemůže být zaručeno, ale nejsou
k dispozici žádná data, dle jeho názoru je nejdříve potřeba informací a pak se
snažit s tím něco dělat. Ing. arch. Vokurka žádá o slovo a uvádí, že je naprosto
běžné u ostatních městských částí, že si nechají vypracovat průzkumy a pak urbanistické studie, kdy poslední taková je ve Velké Chuchli vypracována z r. 1993, je
v současnosti nefunkční a nemůže obstát. Dále uvádí, že se 17 let nic nedělo
a toto neopravňuje ZMČ k tomu, aby se dále nic nekonalo. P. Fresl upřesňuje, že
informace jsou na internetových stránkách TSK a na Útvaru rozvoje s tím, že ještě
není zpracován r. 2010, ale dostupné informace lze považovat za určité vodítko,
kterým se dá řídit. Mgr. Dudášová uvádí, že sice nějaká data k dispozici jsou, ale
není si jista, zda by se tyto změny územního plánu daly uskutečnit. Chce znát
úspěšnost této studie, že bude využita a že se ji podaří prosadit. Ing. Kozický
k tomuto doplňuje a odkazuje na svou studii. Dále uvádí, že současné kroky provedl zdarma a je již na ZMČ, zda učiní další kroky. Ke sdělení p. Fresla Ing. Kozický
upřesňuje, že podklady na stránkách TSK jsou a tyto podklady jsou uvedené
v jeho návrhu, avšak je měřeno, co tou určitou komunikací projíždí za celý den, ne
však dopravní forma a nelze z toho stanovit, kolik je dopravy lokální a kolik tranzitní, neboť toto TSK nedělá. Ing. Kozický odkazuje na svou práci s tím, že je tam
uvedeno, že toto by měl zhotovitel studie zjistit a zahrnout do svých podkladů. Vystupuje p. Špaňhel, který uvádí, že si přečetl internetové stránky Ministerstva do-
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pravy, kde je uvedeno, co se přesně bude realizovat. Dále sděluje, že by se ZMČ
mělo zaobírat přímo záležitostmi obce. Mgr. Dudášová uvádí, že sama má problém s automobilovou dopravou ve Velké Chuchli, ale chce jen vědět, zda taková
studie bude využitelná. Ing. Kozický zdůrazňuje, že pokud nebudou k dispozici
doklady od odborné firmy, tak nebude možno jednat s dopravním odborem, neboť
nebudou k dispozici argumenty. Mgr. Linhart závěrem uvádí, že dle něj Ing. Kozický zodpověděl všechny dotazy a rád by mu poděkoval, protože této práci věnoval
spoustu času zadarmo bez jakéhokoliv podtextu. Chce tedy za sebe i za ty, kteří
nevědí, co se s dopravou v obci stane, poděkovat.
Závěrem k připomínce Mgr. Dudášové, zda bude nyní rozhodováno o pověření
k poptání nabídek a pak bude znovu hlasováno o tom, zda studie bude provedena
či nikoliv, Ing. arch. Vokurka sděluje, že tento záměr je nutný znát před přípravou
rozpočtu a jedná se pouze o záměr.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/11:
ZMČ schvaluje obsah zadání dopravní studie vypracované Ing. D. Kozickým dle
přílohy. Pověřuje vedení MČ přípravou – poptáním této studie u nezávislých subjektů, v případě nutnosti vypsáním výběrového řízení malého rozsahu.
Hlasování:
Pro: 8 (Ing. Petr, Mgr. Linhart, Mgr. Melichar, p. Matl, p. Čahoj, ing.arch. Vokurka,
MUDr.Vrběcká, p. Fresl), Proti: 0,
Zdržel se hlasování: 3 (p. Kadeřábek, Mgr. Dudášová, Mgr. Felixová)
Bod č. 12: Řešení prostoru u hřiště ZŠ.
Navrhovatel: Ing. arch. Vokurka
Navrhovatel odkazuje na předchozí návrh s tím, že možnost čerpání dotace je
prodloužena do 31.08.2011. Jedná se o prodloužení nevyčerpané dotaze ČEZ.
Navrhovatel žádá, aby byly schváleny posloupné kroky, které by bylo možné za
tuto část dotace udělat.
Starosta otevírá k danému tématu diskusi.
Navrhovatelem je doplněno, že již na podzim on a starosta nesouhlasili s kolaudací a převzetím hřiště, neboť se povrch nepodařilo upravit, a byla uzavřena dohoda s prováděcí firmou, že hřiště vyberou a udělají nový podkladní povrch a dají
nový povrch, který nebude dělat problémy. Ing. arch. Vokurka uvádí, že by se měla
poptat hluková studie včetně projektu úpravy a schválení hygienou, neboť WC se
tam dle něj nedají postavit. Dále uvádí, že chodník mezi Starochuchelskou a hřištěm je ukončen v prostředku a nepokračuje dál a mělo by se stát prioritou a měly
by být využity prostředky na jeho dostavbu a zprovoznění hřiště pro veřejnost.
K tomuto návrhu upozorňuje tajemnice, že dle uzavřené smlouvy s Nadací ČEZ
musí být veškeré změny skladby nákladů předem projednány s Nadací ČEZ
a žádá toto doplnit do usnesení. Zároveň uvádí, že zbývá vyčerpat okolo 500 tis.
P. Kadeřábek klade dotaz, zda dodavatel souhlasí s touto výměnou na uvedené
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náklady, kdy navrhovatel k tomuto uvádí, že ano. P. Fresl k věci konstatuje, že již
v loňském roce bylo dojednáno, za účasti Ing. Schůrka, že hřiště nebude převzato, neboť firma nepracovala tak, jak měla.Uvádí, že hřiště bylo budováno s tím, že
zůstane v majetku MČ a ta jej bude provozovat, tedy že nebude převedeno na
základní školu. Dále uvádí, že bylo dojednáno, že MČ bude hradit i náklady na
veřejné osvětlení a po skončení výuky ZŠ bude hřiště otevřeno pro veřejnost.
K popínavé zeleni uvádí, že v prvním projektu měla být podél Starochuchelské
ulice osázena. Nedomnívá se, že by ČEZ souhlasil s vybudováním chodníku, neboť ten bude řešen lávkou přes potok Vrutice. Otázka WC byla řešena proto, že byl
předpoklad, že hřiště bude určeno pro veřejnost. Odpad by dle něj sice kolidoval
s výstavbou ZŠ, ale přeložka by ZŠ určitě nebyla na obtíž. Starosta toto doplňuje
tak, že dle jednání se stavebním úřadem v Radotíně prý bude složité schválit toto
hřiště pro veřejné užití.
P. Fresl dále uvádí, že by se další řešení mělo předně s ČEZ projednat. MUDr.
Vrběcká vstupuje do diskuse s příspěvkem, že nebylo součástí projednání, že to
bude veřejné hřiště a že by byla provedena hluková studie. P. Fresl k tomuto uvádí,
že ano, bylo toto projednáváno i na stavebním úřadě v Radotíně s tím, že hřiště
zůstane v majetku obce a nebude to hřiště pro ZŠ.
Starosta ukončuje diskusi a bylo přikročeno k návrhu na přijetí usnesení č. 6/11:
ZMČ, za předpokladu předběžného souhlasu nadace ČEZ s čerpáním dotace,
schvaluje realizovat v této posloupnosti:
1.Chodník mezi ulicemi Starochuchelská a hřištem – projekt, povolení, realizace.
2.Umožnění využívat hřiště i pro veřejnost, tzn. přepracování projektu sociálního
zařízení u hřiště, které nyní koliduje s přípravou projektu přístavby ZŠ. Zajištění
souhlasu hygieny – hluková studie.
3.Opatřit oplocení hřiště vhodnou popínavou zelení.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Bod č. 13 – Různé:
a)nabídka komunální techniky – projednáno přednostně v úvodu zasedání.
b)tajemnice tlumočila pozvání Mgr. Buriš na slavnostní otevření nových prostor
Aerobic Team Chuchle dne 3.2.2011 na Kazínské 8.
c)tajemnice informovala o tom, že MČ se přihlásila do soutěže o nejlepší webové
stránky města „Zlatý erb“ – tajemnice uvádí, na jakém odkaze lze MČ podpořit
a sděluje, že v loňském roce MČ zvítězila a ráda by své vítězství obhájila.
Starosta vyzývá přítomnou veřejnost k položení dotazů.
Vystupuje p. Rieger, který pokládá dotaz v tom smyslu, že v lese je předepsáno,
co se smí a nesmí, ale není uvedeno, co smí a nesmí soukromé osoby, které jezdí
na koních. P. Kadeřábek mu zodpovídá, že ze zákona je zakázán pouze vjezd
motorových vozidel, koně tedy mohou do lesa, avšak na zpevněné komunikace,
mimo nikoliv. P. Rieger se táže, zda je tím míněna i pěšina. P. Kadeřábek uvádí, že
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nikoliv, jedná se o asfaltové cesty a lesní cesty. Dále popisuje, které cesty jsou
v okolí zpevněné a kde mohou chodit koně. Starosta ukončuje diskusi k tomuto
tématu s tím, že ukládá Ing. Petrovi, aby tuto otázku řešil.
Vystupuje pí. Maršálková, která by ráda řešila situaci Na Hvězdárně, konkrétně
povolení vjezdu nákladních aut. Uvádí, že je v této lokalitě velký dopravní ruch,
špína, hluk, otřesy domů. Při dotazu na Policii ČR jí bylo sděleno, že auta mají povolenky. Žádá, aby s ohledem k tomu, že bude stavět spol. Vily Chuchle, bylo učiněno opatření, které by tomuto předcházelo, aby se situace neopakovala a byl
zamezen vjezd nákladních aut do ulice Na Hvězdárně. Starosta k tomuto příspěvku uvádí, že na Hvězdárně nyní FINEP odvážel deponii a do 31.1.2011 měl dokončit odvážení. Ing. arch. Vokurka sděluje, že dnešního dne pí. Maršálkové odpověděl e-mailem s tím, že situaci se zcela zabránit nedá. Vily Chuchle mají jezdit
vrchem, co se týče pokračování stavby silnice, musí se dělat zespodu a je třeba
počítat s tím, že se budou zastavovat další pozemky, které tam jsou. Pí. Maršálková se táže, kdo bude kontrolovat, jak se zamezí tomu, aby situace dále nepokračovala či se neopakovala. Starosta k tomuto sděluje, že je jednáno s Městskou policií
Prahy 5 a v průběhu druhého pololetí t. r. by měla být budována nová komunikace
k obratišti autobusů u osady Lahovská.
Dále vystupuje p. Špaňhel, který svým příspěvkem napadá Ing. arch. Vokurku
a Mgr. Linharta, předává příspěvek p. tajemnici a žádá o zveřejnění v únorovém
čísle Chuchelského Zpravodaje.
Pan Linhart se přihlásil ke slovu a požádal pana Špaňhela, aby dříve, než začne
šířit ve věstníku „Chucheláci trochu jinak“ informace, že pan Linhart je vrchní cenzor, měl by si zjistit fakta. Pan Linhart uvedl, že paní Černé schválil korekturu lednového Zpravodaje a pak náhled před tiskem již neobdržel a nevěděl, že příspěvek p. Špaňhela nebyl zařazen. Vyjádřil názor, že toto opomenutí p. Černé je velmi
nešťastné a požádal p. starostu o přešetření této záležitosti a vyvození důsledků.
Na to reagoval p. Špaňhel, že na jednání ZMČ 17.1. předal přes podatelnu článek
a žádal o jeho zveřejnění v lednovém čísle Chuchelského zpravodaje. Ve čtvrtek
27.1.2011 zjistil, že jeho příspěvek otištěn nebyl a článek p. Linharta, který předal
až 18.1.2011 ano a vyjádřil se ostře na jeho adresu.
Následně požádala o slovo tajemnice, která vysvětlila, jak funguje komunikace
s tiskárnou a provádění korektur s ohledem na volné místo v každém čísle a informovala o tom, že uzávěrka každého čísla je 5. každého měsíce a z tohoto důvodu
příspěvky p. Špaňhela i pana Linharta byly předány po termínu. Pan Linhart na
svém článku trval a chtěl jej umístit za článek p. Fresla. P. Černá již potřebovala
poslat podklady do tiskárny, ale p. Linhart neměl čas.
Pan Linhart znovu reagoval otázkou: „Jak to, že já jako předseda redakční rady
jsem neviděl 2. korekturu – tak já něco schválím a pak je to jinak.“
Tajemnice odpověděla, že je sice předsedou redakční rady, ale do dnešního
dne na všech číslech Zpravodaje pracovala pouze p. Černá, potažmo tajemnice
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a vzhledem k tomu, že se tohoto již nadále nechtějí zúčastňovat, předala písemnou rezignaci p. Černé na práci v redakční radě a ona se k této rezignaci připojila.
Pan Linhart reagoval, že je velmi rád.
Starosta ukončil diskusi a ještě se zapojila do diskuse p. Dudášová, které se
nelíbil článek Mgr. Linharta v posledním čísle Zpravodaje, ve kterém napadá bývalé členy ZMČ a zeptala se: „Co jste do dnešního dne udělali Vy?“ Poté následovala
ostrá diskuse ze strany bývalých a nových členů ZMČ a starosta ukončil jednání.
Starosta ukončuje dnešní zasedání ZMČ v 21,30 hodin.
Zapsala Mgr. Alena Klimtová
Ověřovatelé zápisu: Viktor Čahoj, Ladislav Kadeřábek
Mgr. Martin Melichar, starosta

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2011, které organizuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. V této
souvislosti již úřad městské částí s Českým statistickým úřadem spolupracoval na
územní přípravě sčítání. V blízké době se rozeběhne informační kampaň na podporu sčítání. Český statistický úřad by rád přiblížil informace o sčítání přímo obyvatelům městských částí a to umístěním odkazu na internetové stránky sčítání lidu,
domů a bytů 2011 na našich webových stránkách a v Chuchelském zpravodaji.
Občané tak budou mít přístup k aktuálním informacím o sčítání přímo od ČSÚ.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na webové stránky sčítání lidu www.
scitani.cz, kde můžete získat odpovědi na případné otázky, týkající se celé akce.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

WEBOVÉ STRÁNKY NA CESTĚ K VÁM
Vážení spoluobčané,
již brzy se vám k široké diskusi otevřou webové stránky radnice. Nyní se pracuje na jejich nezbytných technických úpravách, po odzkoušení systémů by vám
měly být k dispozici zhruba v půlce března.
Co vám nové úpravy přinesou? Především možnost okamžitě a cíleně reagovat
na témata, která vás v naší městské části pálí. Zastupitelé i úředníci se přesněji
dozvědí vaše názory a stanoviska a v odpovědích na ně mohou reagovat a požadované informace upřesňovat.
A v čem hlavní změny na webu konkrétně spočívají? Poněkud uživatelsky
nevlídné a dosud „moderované“ diskusní fórum bude uvolněno pro každého
a přenese se přímo na hlavní stranu (home page) webových stránek. Budete moci
přímo – jednoduchým kliknutím – reagovat na jednotlivá témata v hlavním menu.
Pokud budete mít připomínky či dotazy s tématy v hlavním menu nesouvisejícími,
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budete moci využít novou záložku „Otázky a odpovědi“, umístěnou rovněž přímo
na hlavní stránce webu.
Pokusili jsme se najít takové systémové řešení, aby se váš dotaz dostal právě
k tomu zastupiteli či úředníkovi, který má dané téma na starosti, a aby neskončil
v koši či nebyl časem „vyseděn“. Prosíme vás ovšem zároveň i o určitou toleranci.
Je možné, že ne vše hned bude fungovat dokonale – „zkušební provoz“ se ale bez
vašich příspěvků spustit nedá.
Tento nový diskusní prostor je určen vám všem. Podmínkou bude samozřejmě dodržování některých zásad a pravidel. S těmito „Pravidly diskuse“, budete
automaticky seznámeni při započetí diskuse. Byly upraveny tak, aby poskytovaly
maximální otevřenost a vylučovaly cenzuru vašich názorů – na druhé straně bude
nezbytné zachovat některé mantinely dané zákonem či umožňující zachování alespoň elementární lidské slušnosti.
Doufám, že toto otevření webových stránek oceníte a věřím, že vám umožní
rychlejší a přímější komunikaci s úředníky i s těmi, které jste si ve volbách zvolili
jako své zástupce. Pro ty z vás, kteří se k internetu nedostanete, bude možná důležitá informace, že další z plánovaných projektů v oblasti komunikace s občany by
se měl týkat Chuchelského zpravodaje. Ten bychom rádi rozšířili a také učinili interaktivnějším. O jeho možných proměnách se dozvíte v některém z příštích čísel.
Oto Linhart, předseda Výboru strategie a komunikace

SDĚLENÍ STAROSTY
Dovolte, abych uvedl na pravou míru informace pana Špaňhela, uváděné
v jeho letáku „Chucheláci trochu jinak“.
Ing. Špaňhel předal svůj příspěvek do Zpravodaje dne 17.1.2011 na jednání ZMČ s žádostí o zveřejnění. Vzhledem k tomu, že uzávěrka každého čísla je
5. každého měsíce, nemohl být jeho příspěvek zařazen do lednového čísla nejen
z tohoto důvodu, ale i z nedostatku místa, a proto bylo plánováno jeho zařazení do
dalšího čísla.
Poslední korektura tohoto čísla nebyla p. šéfredaktorovi Mgr. Linhartovi
redakční radou doručena, ale to nic nemění na faktu, že se nejednalo o cenzuru,
neboť byl příspěvek předán po termínu. (P. Špaňhel dopisem, předaným do podatelny úřadu dne 2.2.2011 sdělil, že na zveřejnění tohoto příspěvku v Chuchelském
zpravodaji již netrvá).
Zároveň sděluji, že žádná cenzura na MČ neexistuje – naopak na základě
materiálu, předloženého právě zastupitelem Linhartem, budou v nejbližší době
webové stránky úřadu široce otevřené pro diskusi veřejnosti. Rozhodnutím nového zastupitelstva na své ustavující schůzi pak není nově nijak omezeno ani pořizování audio a video nahrávek ze strany občanů při jednáních zastupitelstva.
Mgr. Martin Melichar, starosta
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DV TELEGRAFICKY
Pod tímto titulkem bych rád čtenáře pravidelně informoval o tom, co se událo
na místní radnici, pokusil se zkratkovitě popsat jaké je co fázi, v tématech, které
spadají do mé kompetence zástupce starosty.
Dostavba základní školy: koncem listopadu zastupitelstvo jednohlasně
schválilo výsledky výběrového řízení, které proběhlo před ustavující schůzí nového zastupitelstva i s vědomím, že mělo formální nedostatky. Tento rozpor bylo
nutné co nejrychleji vyřešit, tak aby smlouva s arch. kanceláří obsahovala všechny fáze projektu, aby nedocházelo v dalším období ke zbytečným vícepracem.
Během tohoto období bylo zadáno zaměření pozemku ( výškopis a polohopis)
a geologický průzkum, bez těchto podkladů nemohl projektant prakticky začít
projektovat
V prosinci byla odevzdána zpracovatelem arch. studie. Do měsíce března
bude hotov projekt k povolení stavby. Začátkem června by mohlo být stavební
povolení.
Další fáze projektování jsou závislé na potvrzení prodloužení finančního krytí
z magistrátu.
S vědomím toho, že škola by nové prostory potřebovala, budeme v tomto
ohledu žádat o dotaci na samotnou stavbu, i když připravovaný rozpočet města
s žádnými novými projekty nepočítá.
Hřiště u ZŠ – Po dohodě se subjekty, které hřiště realizují, bylo dohodnuto, že se
vyjme povrch včetně podkladu a bude po jeho obnovení realizován jednodušší a
méně na provoz náchylný ,,umělý trávník,,. To proběhne až v příhodných klimatických podmínkách.
Od hygieniků jsme se dozvěděli nemilou věc, nikdy nebylo počítáno s tím, že
by sloužilo hřiště i pro veřejnost. Tento fakt se pokusíme co nejrychleji řešit, WC,
hluková studie, s tím, že je výsledek vzhledem k poloze hřiště v zástavbě otevřený.
Byla dokončena realizace zvýšení oplocení.
Je v přípravě dokumentace a realizace chodníku mezi hřištěm a Starochuchelskou.
Zvažuje se možnost nechat oplocení hřiště porůst neopadavou popínavou zelení.
Přípravy developerských projektů – delší dobu nový majitel pozemku připravuje výstavbu u bytovky na Hvězdárně, postupně v návrhu dochází k redukci navrhované zástavby.
Dozvěděli jsme se, že nějaký čas probíhá příprava záměru zastavění části
prostoru mezi Chuchlemi. S oběma subjekty probíhá jednání o jejich záměrech.
O dalším vývoji budete následně informováni.
Vily Chuchle a komunikace Na Hvězdárně – Jsou u konce povolovací procesy
na realizaci sítí a komunikací uvnitř areálu – Vily Chuchle – Je u konce i povolení
změny SP komunikace Na Hvězdárně. Snahou obce je co nejvíce eliminovat ne-
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gativní vlivy z těchto staveb na obyvatele Hvězdárny. Vily Chuchle budou stavbu
zásobovat ,,odshora,, , developer se také zaručil lépe řešit zabránění splachu dešťových vod při průtržích mračen. Je třeba ale počítat s tím, že zásobování stavby
komunikace Na Hvězdárně bude probíhat ,,odzdola,,. Obec je připravena vytvořit zvýšený tlak na městskou policii, tak, aby při výstavbě přes Hvězdárnu jezdila
pouze ta nákladní auta, která budou mít povolení úřadu. Jsme si vědomi toho, že
abnormální zátěž obyvatel stavebními pracemi je už taková, že by bylo nejlepší
práce co nejrychleji realizovat a ukončit. To ale závisí na další politice investování
prostředků z magistrátu, které je zatím redukováno pouze na nezbytné ukončení
již probíhajících investičních akcí.
Dětské hřiště v Malé Chuchli - Koncem roku byla realizována základní část výstavby hřiště, které připravilo již předešlé vedení radnice. Bylo rozhodnuto navíc
prostor mezi tratí a hřištěm oddělit alespoň oplocením. Některé práce jsou vázány na dobré klimatické podmínky, takže dokončení se dá předpokládat v jarních
měsících.
Lahovská – Vedeme zatím dialog se zástupci osady Lahovská o oživení umrtveného rozvojového území.
Dopravní studie – Zjišťujeme finanční náročnost zadání dopravní studie, která by měla analyzovat stávající a budoucí stav rozvoje dopravy na území MČ , s
možným návrhy na zklidnění dopravy v obci. Tento dokument by měl dále sloužit
i jako podklad pro rozhodování a argumentaci při tvorbě nového územního plánu.
Zastupitelstvo schválilo zadání studie.
Kultura
Prostor Kazínská 8 – V současnosti připravujeme všechny nutné náležitosti
k tomu, aby mohl být cca začátkem května otevřen provizorní prostor pro kulturní
vyžití občanů v místech bývalého servisu. V ideové rovině je směr využití rozdělen
na tři části – výtvarnou, divadelní a využití času mládeže. Vy, kteří máte zájem
se zapojit do příprav realizace některé z těchto sekcí, neváhejte mne kontaktovat. ( myslím tím i např. tvořící profesionální a amatérské výtvarníky, literárně
tvořící občany, zájemce o hraní divadla atd.)
Vzhledem k tomu, že nemůžeme počítat se silnou podporou z rozpočtu obce,
prosím ty občany i organizace, kteří by byli ochotni finančně a materiálně pomoci
realizaci tohoto záměru, o případné kontaktování mé osoby ( jde např. o pořízení
přenosného podia, zajištění wifi přístupu, výstavní panely, nutné úpravy prostoru
pro zlepšení akustiky atd.).
Máte-li také doma židle, stoly nebo i např. koberce nebo textilie které již doma
nevyužijete a jsou v uspokojivém stavu, kontaktuje nás, v prostoru se pro ně využití
najde.

ÚNOR – 2011

23

Další podrobnější informace naleznete v dalším čísle zpravodaje.
Budete-li mít dotazy, připomínky, podněty, budete-li si myslet, že vám mohu pomoci v oblasti týkající se samosprávy, neváhejte se na mě obrátit. Každé pondělí
a středu jsem vám většinu dne k dispozici na úřadě MČ.
Mail pro kontakt: david.vokurka@chuchle.cz
David Vokurka – zástupce starosty

AKCE TJ SOKOL CHUCHLE 2011
4. březen, pátek, 18 hod.
21. březen, pondělí, 19.00 hod.
25. březen, pátek, 10 hod.
26.březen, sobota 10 hod.
7.duben, čtvrtek, 17.00 hod
duben
28. duben, čtvrtek, 17. hod
30. duben, sobota,celý den
7. květen, sobota, dopoledne
14. květen, sobota, celý den
28. květen, sobota, celý den
4. červen, sobota, odpoledne
9. červen, sobota, dopoledne
červen

Valná hromada TJ
Jóga – pozdrav slunci a měsíci součást
zdravotního cvičení
Jóga – pozdrav slunci a měsíci součást
zdravotního cvičení
Masopustní procházka masek Velkou
Chuchlí s tombolou, zpěvy a tancem
Turnaj v ping-pongu děti
Závody sokolské všestrannosti
Čarodějnice - oheň, loutky, buřty
a pečené brambory
Volejbalový turnaj ženy, Řeporyje
Jarní bazar sportovního oblečení s firmou
Salebra
Salám-cup,volejbalový turnaj neregistrovaných oddílů žen, Radotín
Výlet s dětmi do Prahy - parníkem do ZOO
Hasičský dětský den
Cvičení na velkých míčích s Jiřinkou
Výlet s dětmi do Prahy – exkurze do
Podolské vodárny

Těšíme se na Vás !!! Těšíme se na Vás !!! Těšíme se na Vás !!!

TJ SOKOL CHUCHLE PRO VÁS POŘÁDÁ BŘIŠNÍ TANCE S IVOU FASKOVOU
KAŽDÝ PÁTEK 18.00-19.00, ZAČÍNÁME 18.2.2011,
ZÁKLADNÍ KURZ 10 LEKCÍ /990,-KČ/
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AEROBIC TEAM CHUCHLE
NOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO OBČANY
Ve čtvrtek 3. února 2011 se ve Velké Chuchli v areálu Kazínská 8 (bývalý
autosalon Femat), za přítomnosti pana starosty Melichara, zastupitelů a tajemnice
ÚMČ a občanů Velké Chuchle, slavnostně otevřel nový prostor pro sportovní aktivity – Aerobic Team Chuchle. Slavnostním přípitkem a přáním mnoha úspěchů do
budoucna zahájil pan starosta provoz nového sportoviště. Poté vystoupila děvčata
z oddílu sportovního aerobiku a následovala prohlídka nově zrekonstruovaného
objektu. Návštěvníci byli nadšeni cvičebním sálem a příjemným prostředím a ihned
projevili zájem o lekce pro veřejnost. K dispozici byly malé informační letáčky.
Od pondělí 7. února 2011 byl zahájen provoz, prozatím jen v odpoledních
hodinách, v budoucnu přibudou také aktivity v dopoledním čase.
Aerobic Team Chuchle nabízí dětské lekce aerobiku (pondělí a středa od
14,30 – 15,30 hodin) a street dance (úterý a čtvrtek od 14,00 – 15,30 hodin).
Dále nabízí lekce Zumby, pilates, step aerobiku, aerobiku a bodystylingu pro širokou veřejnost pod vedením zkušených lektorů (pondělí – čtvrtek od 19,00 – 20,00
a 20,00 – 21,00 a neděle 20,00 – 21,00). Cena jedné lekce je 80,- Kč, v prodeji
budou také zvýhodněné permanentky na více vstupů. Tělocvična bude také sloužit
k tréninkům sportovního aerobiku a fitness týmů – závodníkům z bývalého Aerobic
Teamu Veroniky Vrzbové (nyní Aerobic Team Chuchle).
Více informací naleznete také na internetových stránkách www.aerobicteam.eu.
Těšíme se na Vaši návštěvu v Aerobic Team Chuchle!!!
Mgr. Veronika Buriš, foto Peter Buriš

ÚNOR – 2011

25

Rozvrh cvičebních hodin
POND LÍ

ÚTERÝ

ST EDA

TVRTEK

PÁTEK

14,30 – 15,30
D TSTKÝ
AEROBIK
5-8LET
14,00 – 15,30
STREET
DANCE PRO
D TI OD 10
LET
14,30 – 15,30
D TSTKÝ
AEROBIK
5-8LET
14,00 – 15,30
STREET
DANCE PRO
D TI OD 10
LET

15,30 – 18,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

19,00 – 20,00
AEROBIK
JARDA VOBR

20,00 – 21,00
BODYSTYLING
JARDA VOBR

15,30 – 18,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

19,00 – 20,00
ZUMBA
MÍŠA BÁRTOVÁ

20,00 – 21,00
STEP AEROBIK
VERONIKA
BURIŠ

15,30 – 18,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

19,00 – 20,00
BODYSTYLING
VLASTA
MATOUŠOVÁ
19,00 – 20,00
PILATES
IVANA
UZELACOVÁ

19,00 – 20,00
ZUMBA
VERONIKA
MALÍKOVÁ
20,00 – 21,00
STEP AEROBIK
VERONIKA
BURIŠ

16,30 – 19,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

20,00 – 21,00
STEP AEROBIK
VERONIKA
BURIŠ

15,30 – 18,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

14,30 – 20,30
NEVE EJNÝ
TRÉNINK

SOBOTA
NED LE
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SK ČECHOSLOVAN INFORMUJE
Dne 31.1.2011 sehráli mladí fotbalisti přátelské utkání s přípravkou SC Radotín. Děti nastoupili k utkání s velkým odhodláním v této sestavě: Lukáš a František Fatkovi, Sandra Maříková, Kristýnka a Marek Dudášovi, Matyáš Faust, Ondra
Kozický a Martínek Šimek. Jejich nadšení, že si zase po delší době zahrají fotbal
se vyplatilo. Družstvo SC Radotín porazili výsledkem 3:1. Nakonec utkání si podali
všichni ruce a dostali sladkou odměnu.
Za SK Čechoslovan Chuchle - Forman Luděk

NEPOŘÁDEK NA ZASTÁVCE V MALÉ CHUCHLI
MÁ NA STAROSTI TSK
Od srpna loňského roku jsem průběžně monitoroval dlouhodobě neúnosný
stav v okolí zastávky MHD Malá Chuchle ve směru do centra Prahy. Špína, odpadky, neuklizeno. V tomto stavu byli nuceni zdejší občané nastupovat a vystupovat
do autobusu. Nejhorší situace přitom byla na vstupní rampě směrem od podchodu pod Strakonickou ulicí.
Dotazem se mi podařilo zjistit, že tuto oblast spravuje (ostatně jako celou komunikaci) magistrátní podnik TSK Praha, s tím, že až donedávna zdejší úklid pro
tuto firmu zajišťoval důchodce na smlouvu. Protože však v TSK nastaly změny,
bylo v rámci úsporných opatření rozhodnuto všechny externí smlouvy zrušit a nahradit je centrálním úklidem. A zde je kámen úrazu, protože „centrální“ úklid se
zde neprováděl dle vizuální kontroly více něž půl roku. Na tuto skutečnost jsem
upozornil centrální dispečink TSK Praha a na začátku zimy byla zajištěna náprava.
Renata Kladivová z TSK Praha mi navíc odpověděla: „Děkujeme za Váš podnět, z rampy byla odstraněna přerostlá tráva, nepořádek byl uklizen a spadané
listí je uklízeno průběžně. U každé zastávky BUS je instalován odpadkový koš,
tento je vyvážen 1x denně, ostatní úklid je řízen průběžně dle potřeb, nejméně
však 1x za čtrnáct dní a též v závislosti na přidělených finančních prostředcích.“
Mgr. Tomáš Hromádka
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NOVINKY V CHUCHELSKÉM DOSTIHOVÉM
KALENDÁŘI 2011
Novinkou bude Středoevropský pohár (7. srpna), který přeruší tradici obvyklé
letní přestávky s dostihy na vzdálenostech 1200, 1600 a 2400 metrů s dotací
každého dostihu 30 000 eur. Dvouletí koně budou zase soupeřit o něco později, než je obvyklé (Gerschův memoriál na 2. října a Cena zimního favorita na 23.
října). Zpestřením budou opět dostihy na proutěných překážkách a novinkou zase
dostihy pro koně zařazené v katalogu aukcí BBAG Baden Baden a seriál dostihů
pro koně registrované EBF. Příští sezóna v sedle začíná na chuchelském závodišti
3. dubna 2011 ve 14 hodin.
Mgr. Tomáš Hromádka s využitím www.dostihy.cz

REKONSTRUKCE CHUCHELSKÉHO HŘBITOVA
Úřad městské části zadal v loňském roce uměleckému kovářovi opravu vrat
v urnovém háji a na starém hřbitově ve Velké Chuchli.
Věříme, že předcházející zahradnické úpravy i dokončená oprava vrat přispějí
k důstojnému prostředí hřbitova. Děkujeme občanům za kladné odezvy na tuto
naši snahu a zvláště děkujeme za finanční příspěvek pí. Lenky Haklové na tyto
opravy - po dohodě s ní a p. Haklem budeme ve zvelebování hřbitova pokračovat
Text Jiřina Hanlová, foto Ing. Petr Schůrek
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MČ POŘÁDÁ ZÁJEZD PRO SENIORY
Odjezd
16. 4. 2011 v 9 hodin z náměstí
Omladiny ve Velké Chuchli
Návrat
odpoledne kolem 14. hodiny
Cena zájezdu pro seniory MČ Chuchle
zdarma, ostatní 140 Kč
Přihlášky
UMČ Praha – V. Chuchle
u Ing. Šmejkalové osobně
nebo telefonicky tel. 257 940 326
Vstupné
hradí si každý sám;
senioři – 60 Kč
dospělí – 80 Kč
MČ Praha – Velká Chuchle pořádá 16. dubna 2011 zájezd pro seniory na
výstavní trhy do Lysé nad Labem na výstavu Narcis 2011.
Srdečně zveme seniory, kteří zkrášlují Chuchle pěstováním květin ve svých
zahrádkách a hledají inspiraci do nové sezony.
Jana Vrběcká

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
VE VELKÉ A MALÉ CHUCHLI
Od února 2011 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Tento mobilní sběr bude v roce 2011 zajišťován spol. Pražské služby, a.s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané
prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:

baterie, akumulátory

nádoby od sprejů

mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)

ředidla a barvy

léky a teploměry

kyseliny a hydroxidy

lepidla a pryskyřice

detergenty (odmašťovací přípravky)

fotochemikálie

pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

zářivky a výbojky
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Datum svozu:
5.5.2011
4.8.2011
3.11.2011
Místo a čas svozu:
1. ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15) 15:00 - 15:20
2. křižovatka ul. Na Hvězdárně - Nad Libří 15:40 - 16:00
3. nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy) 16:10 - 16:30
4. nám. Omladiny 16:40 - 17:00
V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či
zjištění nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru, kontaktujte
Ing. Radima Poláka, tel.: 236 004 376, email: Radim.Polak@cityofprague.cz
Pavla Pajerová

PRŮKAZKY KLUBU PATRIOT
Společnost TMM opět pro letošní rok vydala průkazky klubu Patriot, a to pro
občany s trvalým pobytem ve Velké nebo Malé Chuchli a minimálním věkem 60. let.
Tyto průkazky opravňují k bezplatnému vstupu na všechny dostihové akce
v roce 2011. Dle sdělení ředitele pana Drahoše budou koncem února předány
na sekretariát ÚMČ, kde si je občané, kteří tyto podmínky splňují, mohou vyzvednout.
Jana Černá, sekretariát

ÚPRAVA ZELENĚ U POMNÍKU NA NÁM. CHUCHELSKÝCH BOJOVNÍKŮ
Na základě popudu výboru životního prostředí v současné době provádí úřad
prořezání tisů, které jsou přerostlé a pomník zastiňují. Následně se zvažuje radikálnější úprava – předseda výboru ŽP připraví návrh na vykácení přerostlých jalovců
a tisů a případná vysázení nižších keřů – veřejnost bude včas informována.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům,
kteří oslavili v měsíci únoru
významné životní jubileum:

Marie Pavlišová
a Zdeňka Nagyová,
Do dalších let jim přejeme především pevné
zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci lednu 2011 se narodila

Ema Knížková a
Patricie Šefarová
Blahopřejeme rodičům a novým
chuchelským občánkům, přejeme
do života hodně zdraví a štěstí.

Redakce
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4. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

110min.

(USA)

Edmund a Lucinka asto vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, která tam
zažili, když jednoho dne ožije na zdi obraz lodi a oni se skrz nj dostanou
zpt. Penesou se na lo „Jitní Poutník“ krále Kaspiana, který se vydává
najít sedm ztracených lord. V hlavních rolích Ben BARNES, Skandar
KEYNES, Georgie HENLEYOVÁ, Will POULTER, Liam NEESON.
Mládeži pístupno

5. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

125min.

(GB/FR)

MUŽ VE STÍNU
Napínavý píbh spisovatele, který je najat na sepsání pamtí bývalého
britského premiéra. Dj nabere nebezpené obrátky poté, co na opuštnou pláž
známého letoviska vyplaví moe mrtvolu jeho pedchdce. Ukazuje se, že
v minulosti expremiéra jsou tajemství, která mají sílu zabíjet. V hlavních
rolích Ewan McGREGOR, Pierce BROSNAN, Kim CATTRALLOVÁ,
Olivia WILLIAMSOVÁ, James BELUSHI, Tom WILKINSON.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

6. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

105min.

(USA)

VRAH VE MN
Kontroverzní kriminálka na motivy knihy Jima Thompsona vypráví píbh
dvojího života šerifova zástupce z malého msteka. Charismatický a
skromný mladík má temnou stránku-nenávist vi ženám. Postupn se
odhaluje, že se jedná o nebezpeného sériového vraha. V hlavních rolích
Casey AFFLECK, Kate HUDSONOVÁ, Jessica ALBAOVÁ, Bill PULMAN.
Vstupné 70,- K

Mládeži nepístupno

11. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

95min.

MLU

90min.

(USA)

NA VLÁSKU

LETOPISY NARNIE : PLAVBA
JITNÍHO POUTNÍKA

Vstupné 75,- K

18. pátek - 17 a 1930 hodin

(USA)

Animovaná rodinná hudební komedie o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté
barvy dlouhé více než 70 stop. Princezna Locika byla unesena z hradu svých
rodi již jako dít, zamena v tajné vži a celý život touží po dobrodružství.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

19. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

105min.

(USA)

DCKA JSOU V POHOD
Píbh dvou sourozenc, jejichž matky jsou lesbiky a otce, který daroval
sperma na umlé oplodnní. Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou
vyhledat svého biologického otce a zalenit ho do jejich bžného života.
V hlavních rolích Julianne MOOREOVÁ, Anette BENINGOVÁ, Mark
RUFFALO, Josh HUTCHERSON, Mia WASIKOWSKÁ.
Film byl ocenn Zlatými

globy za „nejlepší komedie a nejlepší hereka“.

Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

20. nedle - 16 a 19 hodin

TIT

100min.

(RUM/FR)

ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH
Píbh muže, který se v pasti své vášn, má milující ženu, malou dceru a taky
milenku, rozhodne zachovat pímo, i když následky nemže dohlédnou ani on,
ani jeho blízcí. V hlavních rolích Mimi BANESCU, Mirela OPRISOROVÁ,
Maria POPISTASUOVÁ.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

25. pátek - 19 hodin

TIT

100min

(FR)

VELKÁ LÁSKA - PROJEKT 100
(RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB)

+ krátký film VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Když superpadouch Megamysl porazí svého úhlavního nepítele Metronama,
místo aby si vychutnával vítzství, upadne do depresí. Ukáže se, že život bez
protivníka nemá pro nj smysl. Proto si vytvoí nového superhrdinu Titana, ze
kterého se stane ješt vtší superpadouch. Zane se pro zmnu Megamysl
chovat jako klaas a zachrání msto?

Pierre se ožení s Florence, dcerou zámožného prmyslníka. Po patnácti letech se
stává novým editelem podniku, do šastného svazku však pichází krize a po
píchodu nové sekretáky zaíná Pierre snít …. V hlavních rolích Pierre ETAIX,
Annie FRATELLINIOVÁ, Nicole CALFANOVÁ, Alain JANEY.
Ocenní: Velká láska – nominace na Zlatou palmu na MFF Cannes
Všechno nejlepší – Oscar 1963 za nejlepší krátký film
Tento film uvádíme v rámci 17. roníku nejvtší putovní pehlídky v echách

Vstupné 70,- K

Vstupné 70,- K, lenové FK 60,-K

MEGAMYSL

Mládeži pístupno
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12. sobota – 17 a 19 hodin

TIT

95min.

(KAN)

26. sobota – 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné

TIT

90min.

(ISL/DÁN)

DOBRÉ SRDCE - PROJEKT 100

IMAGINÁRNÍ LÁSKY
Okouzlující snímek se stal jedním z milák publika canneského festivalu.
Píbh svérázného milostného trojúhelníku mezi páteli Francisem a Monikou
a jejich novým objevem Nicolasem, obdaeným antickou krásou. Láska
k nmu naruší jejich dlouholeté kamarádství a nutí je volit mezi láskou a
pátelstvím. V hlavních rolích Monia CHOKRIOVÁ, Niels SCHNEIDER,
Xavier DOLAN, Anne DORVALOVÁ, Louis GARREL.

Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho baru, jehož neurvalý majitel
Jacques už chce povsit emeslo na hebík. Najde si proto na ulici svého
následovníka, mladého pobudu a snílka Lucase, který má ale na barmanskou
profesi až píliš „dobré srdce“. V hlavních rolích Brian COX, Paul DANO,
Stephanie SZOSTAKOVÁ, Isild LeBESCOVÁ, Nicolas BRO.
Tento film uvádíme v rámci 17. roníku nejvtší putovní pehlídky v echách

Vstupné 70,- K

Vstupné 70,- K

13. nedle - 17 a 1930 hodin

Mládeži nepístupno
TIT

90min.

(NOR)

DOM NA VÁNOCE

Do 12 let nevhodné

27. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

90min.

NA MAMUTA !

Nkolik obyvatel zasnženého msteka se pipravuje na dležitý okamžik
v roce. Štdrý veer spojuje osudy místních obyvatel, kteí sní o lásce,
domov a prožívají slavnostní okamžik po svém, ale ne vždy, jak by chtli.
Mísí se zde humor i smutek, štstí a beznadj, ale stále je pítomna nadje a
odpuštní. V hlavních rolích Trond Fausa AURVAG, Fridtjov SAHEIM, Nina
ANDERSEN-BORUDOVÁ, Rejdar SORENSEN.

Mammuth nasedá na legendární motorku z r. 1973 a ítí se za bývalými
zamstnavateli získat potvrzení potebná k vyízení penze. Jenže vyjížka se brzy
promní v bláznivou road-movie plnou bizardních setkání, vzpomínek na
bývalou lásku a neekaných zvrat. V hlavních rolích Gepard DEPARDIEU,
Yolande MOREAUOVÁ, Isabele ADJANIOVÁ, Bendit POELVOORDE.
Vstupné 70,- K

Vstupné 70,- K

D  T S K Á

(FR)

Do 12 let nevhodné

Do 12 let nevhodné

P  E D S T AV E N Í

6. KAMARÁDI Z TELEVIZE I

13. KRTEK VE SNU

Pokladna otevena 1 hodinu ped pedstavením

Nedle v 15 hodin
20. KAMARÁDI Z TELEVIZE V

Zmna programu vyhrazena

Vstupné 40,-K
27. CIRKUS HURVÍNEK

e-mail:kinoradotin@email.cz

tel. 257 910 322
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Nová soukromá mateřská školka
K závodišti (Strakonická) 73, Praha 5
Přijímáme děti ve věku od 2 – 7 let,
nabízíme anglicko-český program zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu
pro nejmenší, přípravu na vstup do základních škol a širokou škálu zájmových kroužků
(jazykových, výtvarných, hudebních, hudebně-pohybových apod.).

Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří, které se konají
vždy v úterý 1.3., 8.3., 15.3. a 22.3.2011 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Zápisy do školky jsou od 1.3.2011 každé pondělí a středu od 8.00 do 16.00 hod.,
je možné se také domluvit individuálně. tel. 739 560 407–ředitelka Mgr. Markéta Machová
spravce@skolkaeldorado.cz, více na www.skolkaeldorado.cz
Těšíme se na vás i vaše děti.
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