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CHUCHELSKÝ
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Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Vánoční besídka v nové mateřské školce
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STAROSTA INFORMUJE
Dne 6.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Velká Chuchle, kde bylo m.j. projednáno:
ZMČ schválilo:
- předsedkyní výboru sociálního a bytového Mgr. Lenku Felixovou.
- zřízení výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a předsedkyni výboru
Mgr. Martinu Schönbauerovou.
- likvidační komisi ve složení: Václav Vlasák, Zdeňka Děrdová, Jan Rys.
- tajemníky výborů z řad zaměstnanců:
Výbor kontrolní:
p. Jana Černá
Výbor finanční:
p. Marie Schönbauerová
Výbor majetku obce:
ing. Lenka Svobodová
Výbor životního prostředí:
p. Eva Barsová
Výbor stavební a ÚP:
JUDr. Milan Kubát
Výbor bezpečnostní:
ing. Lenka Svobodová
Výbor sociální a bytový:
ing. Eva Šmejkalová
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity:
sl. Pavla Hradecká
- na základě návrhů předsedů členy výborů:
Výbor kontrolní:
předseda Zdeňka Děrdová, členové Karel Vojta,
Robert Pořízek, Eva Piskáčková, Magda Dvořáková
Výbor finanční:
předseda: Bc.Olga Kuzníková, členové Drahuše Stříhavková,
Hana Hlavatá, Zdeněk Vlasák, Vladimír Kuneš
Výbor majetku obce: předseda Václav Vlasák, členové Zdeněk Stříhavka,
Milan Dubský
Výbor životního
prostředí:
předseda Jan Rys, členové ing. Jiří Špaňhel, ing. Dana
Růžičková, Bc. Olga Kuzníková, Jana Rysová, náhr.
Rudolf Peterek
Výbor stavební a ÚP: předseda Ing. arch. David Vokurka, ing. Jan Janda, Daniel
Šatra, Stanislav Fresl, Bromek Burian, náhr. ing. arch. Jiří Vrzal
Výbor bezpečnostní: předseda Mgr.Tomáš Hromádka, členové Miroslav Patočka,
Josef Vrběcký, Jiří Laburda, Rudolf Peterek
Výbor sociální a bytový: předseda Mgr. Lenka Felixová, členové Marie Nedvědová,
Libuše Soušková, Dana Štveráková, Zdeňka Vlasáková
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity: předseda Mgr. Martina Schönbauerová
členové Ing. arch. Dana Szaboová, Miroslava Košumberská.
- "Jednací řád ZMČ".
- rozdělení kompetencí starosty a zástupce starosty:
starosta zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního
rozvoje MČ, v oblasti ekonomiky, investiční politiky, životního prostředí a zeleně,
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bezpečnosti a dopravy, hospodářské politiky a správy majetku, zodpovídá za
zadávání veřejných zakázek.
zástupce starosty se podílí ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální a bytové politiky,
školství a vzdělávání, kultury, je členem redakční rady Chuchelského zpravodaje.
pravomoci starosty dle § 95 odst. 2 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.
složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele ZŠ Charlotty Masarykové:
za zřizovatele: Stanislav Fresl, Mgr. Lenka Felixová
za MHMP: PhDr. Zdenka Klesnilová
řed. jiné ZŠ: PhDr. Helena Hainová - předseda
za ZŠ: Mgr. Lenka Kočišová
za ČŠI: PaedDr. Jana Křesťanová
za Školskou radu: Bc Olga Kuzníková
tajemník komise: Jiřina Hanlová.
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2006 s firmou PROFIS B&B s.r.o.
- "Úprava komunikace v ul. Pod Akáty" (směr hřbitov) a Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 30.6.2006 s firmou PROFIS B&B Rekonstrukce bytového domu
"Vojtěška" - zesílení izolace a změna omítky.
podpisová oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto členy ZMČ: Stanislav Fresl,
Mgr. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková.
redakční radu Chuchelského zpravodaje ve složení: šéfredaktor Tomáš Hromádka,
členové: Mgr. Lenka Felixová, Jiřina Hanlová, Jana Černá, Pavla Hradecká.
na základě žádosti spol. INPOS a na základě správních rozhodnutí o realizaci
stavby "Chuchle Hvězdárna" (plánovaná výstavba firmy FINEP & partners, a.s.)
převzetí zeleně a všech zařízení, vč. předmětných částí pozemku do správy naší
MČ s připomínkou, že je třeba prověřit vhodnost umístění 2 dětských hřišť pod
vysokým napětím.
prodej hrobového zařízení č. 301 na starém hřbitově p. Rohlíkovi dle znaleckého posudku.
ZMČ vzalo na vědomí:
rezignaci p. Jana Záglera na mandát člena ZMČ ke dni 24.11.2006 a vznik
mandátu Mgr. Martině Schönbauerové dnem 25.11.2006.
zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha - Velká Chuchle, které
provedla kontrolní skupina MHMP ve dnech 2.-27.10.2006.
informaci tajemnice o přípravě technického zázemí pro infokanál kabelové
televize ve spolupráci s provozovatelem kabelové televize spol. TV NET.
informaci tajemnice o rekonstrukci webových stránek MČ a přípravě nového
systému, nového designu a nové struktury.
ZMČ pověřilo:
s účinností od 1.1.2007 Mgr. Elišku Jančíkovou vedením ZŠ Charlotty Masarykové
do doby jmenování nového ředitele.
ZMČ nemělo námitek
proti prodeji části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle (žádost p. Viery
Donelly) s tím, že žadatelka předloží geometrický plán a znalecký posudek.
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Dne 27.12.2006 proběhlo 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Velká
Chuchle, kde bylo m.j. projednáno.
ZMČ schválilo
- rozpočet MČ Praha - Velká Chuchle na r. 2007 v objemu příjmů ve výši 9 660 tis. Kč
(včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu
hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 9 660 tis. Kč.
- plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2007.
- rozpočtová opatření na rok 2006 - rozpočet MČ Praha - Velká Chuchle nebyl
navýšen, došlo pouze k úpravám ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání.
- jednací řády výborů: finančního, kontrolního, bezpečnostního, sociálního a bytového,
životního prostředí, majetku obce.
- stavbu "Praha 16 - Radotín, Strážovská - TS, kVN, kNN na pozemcích parc.
č. 943/5 a 943/2, k.ú. Velká Chuchle.
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PRE distribuce, a.s. na umístění a provozování kabelového vedení a přístup na dotčené pozemky.
- zaslání výzvy stavebním firmám, aby dodržovaly dopravní předpisy v oblasti Lahovské.
- počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2007: 7 úředníků, pokladní a uklízečka na část.
úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa, 1 zaměstnanec na část. úvazek obsluha
kotelny a údržba bytových jednotek v Radotínské ulici.
- objednání "skutečného zaměření sítí v ulici Dubnická" u spol. VSV Engineering.
ZMČ vzalo na vědomí
- informace starosty o jednání Bezpečnostní rady správního obvodu Prahy 16.
- informace starosty o průběhu jednání Zastupitelstva Hl.m. Prahy ze dne 21.12.2006.
- informaci p. Rysa o záměrech výboru ŽP pro r. 2007.
- poděkování řady občanů naší městské části za dárkové balíčky k narozeninám
i vánoční balíčky od ÚMČ, které tlumočila Mgr. Felixová.
- informaci Mgr. Hromádky o projektu ÚMČ Praha 16 z oblasti prevence kriminality
a objednání informačních tabulí "Auto není trezor" pro naši MČ.
- informace tajemnice o výsledcích kontroly hospodaření a kontroly pokladní
hotovosti a pokladních dokladů školní jídelny příspěvkové organizace ZŠ
Charlotty Masarykové, které provedl zřizovatel.
- informaci starosty o kontrole výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zabezpečované
ÚMČ Praha - Velká Chuchle, kterou u ÚMČ provedl MHMP dne 14.11.2006.
ZMČ neschválilo
- změnu územního plánu parc. č. 1017/1 k.ú. Velká Chuchle z kategorie ZN na
kategorii OC dle žádosti ing. Pecákové s tím, že tento návrh je možno řešit až
jako další etapu po vypracování zastavovací studie celé chatové oblasti
Lahovská, ve které budou vyjasněny zejména otázky komunikací a sítí v této oblasti.
- změnu územního plánu areálu bývalého zahradnictví v Praze - Velké Chuchli ze
stávajícího funkčního určení ZOS na funkci kombinovanou ZOS + OC s cílem
výstavby 540 bytů v uvedeném prostoru dle žádosti spol. OMICRON-K - prostor
je v záplavovém území, ve kterém se stavby pro bydlení nesmí umísťovat /viz
vyhl. č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy ve znění dle usnesení ZHMP ze dne 14.9.2006/.
Stanislav Fresl
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ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ MČ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010

Stanislav Fresl

Mgr. Lenka Felixová

Václav Vlasák

za ODS - starosta

za ODS - zástupce starosty - předsedkyně
výboru sociálního a bytového

za ODS - předseda
výboru majetku obce

Zdeňka Děrdová

Bc. Olga Kuzníková

Jan Rys

za ODS - předsedkyně
kontrolního výboru

za ODS - předsedkyně
finančního výboru

za SZ - předseda výboru
životního prostředí

Ing. arch. David Vokurka

Mgr. Tomáš Hromádka

Mgr. Martina Schönbauerová

za SZ - předseda výboru
stavebního a ÚP

za ČSSD - předseda
bezpečnostního výboru

za ODS - předsedkyně výboru pro
kulturu, sport a volnočasové aktivity
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MALÁ A VELKÁ CHUCHLE A SEDMIČKA V DĚJINÁCH
MINULÉHO STOLETÍ
Na začátku nového roku přináším pro zajímavost přehled zajímavých výročí
a událostí v Chuchli během dvacátého století, jejichž datum končí sedmičkou.
Seznam byl sestaven na základě známých dokladů a zápisů v kronice. K vybraným
událostem se v průběhu roku podrobněji vrátím.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář městské části
1907
 založen v Chuchli SOKOL.
1917
 s velkými problémy, způsobenými válečným nasazením v době I. světové války,
se potýkalo zásobování obce.
 zrekvírován zvon z kostela Narození Panny Marie pocházející z 18. stol.
1927
 otevřena pobočka pražské městské knihovny v Malé Chuchli.
 firma Soukup ze Smíchova dokončila elektrizaci Velké Chuchle.
 ve Velké Chuchli zastavují první autobusy dopravce V. Nedomy.
 velký požár usedlosti č. p. 17 (U Holečků) - úspěšně zasáhl místní hasičský sbor.
 jednání o odškolení Velké Chuchle a o stavbě nové školy.
1937
 hlavní město koupilo pramen a potok v Malé Chuchli, budování zdejšího vodovodu.
 slavnostně odhalen pomník Antonína Švehly na dnešním nám. Chuchelských bojovníků.
 Společnost přátel zahrady založila ve Velké Chuchli Okrašlovací spolek.
1947
 Malou a Velkou Chuchli navštívil arcibiskup Josef Beran.
 velké sucho ovlivnilo úrodu - z celé obce bylo sedláky odevzdáno jen 52q žita
a 70q pšenice.
 členy strany národně socialistické zřízen nový můstek ke škole, členové Komunistické
strany Československa zbudovali dřevěný přístřešek na železniční zastávce
směrem k Radotín.
1957
 Místní národní výbor rozhodl přidělit pozemek "Na houpačkách" k volnému
použití spolku zahrádkářů.
 vybudován podchod pod dnešní Strakonickou ulicí.
 úprava komunikace na Hvězdárnu.
 slavnostně otevřena školička č. 2 (dolní) - na stavbě se podíleli brigádnicky
i místní občané.
1967
 na Základní devítileté škole působilo 13 učitelů, z toho 2 muži; do školy
docházelo 196 žáků, sedmdesát z nich bylo členy Pionýrské organizace
Československého svazu mládeže.
-6-
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1977
 Místní národní výbor definitivně vyčerpal parcely, které odprodával občanům
pro stavby rodinných domků.
1987
 v samoobsluze došlo vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců k omezení
prodejní doby.
 Dívčí klub při základní škole zvítězil v soutěži pražských dívčích klubů a postoupil
do národního kola, s vítězi natočena reportáž do televizní Pionýrské vlaštovky.
1997
 sbírka pro postižené povodní na Moravě organizovaná Místním úřadem
vynesla 154.640,- Kč.
 v průběhu roku byl dvakrát vykraden místní úřad, hodnota zcizených věcí
činila 149.000 Kč.
 na hřbitov v Chuchelském háji byla opět zavedena voda.

LOUČENÍ S ŘEDITELEM ZŠ MGR. JIŘÍM KOVAŘÍKEM
Dne 21. prosince 2006 za dlouholetou spolupráci poděkovali řediteli Mgr. Jiřímu
Kovaříkovi vedle učitelů také představitelé MČ Praha - Velká Chuchle starosta
Stanislav Fresl, zástupce starosty Mgr. Lenka Felixová a tajemnice ÚMČ Jiřina
Hanlová, kteří současně ocenili jeho zásluhu na rozvoji školy i kvalitě výuky.

Foto Mgr. Tomáš Hromádka
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VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve třech pěkně vybavených a vánoční výzdobou upravených třídách nové "mateřinky" se 18. prosince roku 2006 uskutečnila vánoční besídka. Žáčci školy, pod
vedením svých učitelek zde předváděli rodičům a ostatním přítomným ukázky
z toho, co se ve školce naučili. Vše, co děti předvedly působilo velice mile a bezprostředně a tak se také za předvedené výkony dočkaly zaslouženého potlesku.
Všichni přítomní se jistě rozcházeli s dobrým pocitem a možná, že stejně jako já
v duchu děkovali dětem i jejich učitelkám za hezké představení, které bylo pro
všechny pěkným zážitkem.

Foto a text Jan Zágler
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NAVŠTÍVILY NÁŠ ÚŘAD
Dne 22.12.2006 nás mile překvapila návštěva dětí z mateřské školy s paní ředitelkou Vostřákovou a paní učitelkou Appeltovou.
Přišly nám nejen popřát krásné svátky, předat vlastnoručně vyrobené vánoční
svícínky a zazpívat koledy, ale i poděkovat za krásnou mateřskou školu, ve které
se cítí velmi dobře. Na oplátku jim JUDr. Kubát pověděl pěknou pohádku, kterou
si vyposlechly bez jediného špitnutí.

Foto a text Jana Černá
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
Vás zve k zápisu dětí do mateřské školy
na školní rok 2007/2008,
který se bude konat dne 15.3.2007 od 13.00 do 17.00 hodin
v mateřské škole.

Dagmar Vostřáková - ředitelka

OVĚŘOVÁNÍ - ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB OD ÚNORA 2007
MČ Praha - Velká Chuchle bude od 1. února 2007 provádět ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu pro veřejnost kromě úředních dnů
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek dopoledne i každé úterý dopoledne.
Pro občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně k ověření
pravosti podpisu je možné dohovořit návštěvu ověřovatele v místě bydliště. Cílem
MČ je zkvalitňovat a rozšiřovat "služby" pro občany a věříme, že tímto dílčím
krokem k tomuto přispějeme.
Jiřina Hanlová - tajemnice ÚMČ

Výzva chuchelským spolkům a institucím
Stejně jako v minulých letech začínám schraňovat informace o událostech v naší
městské části za uplynulý rok. Tyto údaje jsou pravidelně zpracovávány do
chuchelské kroniky, která je v naší obci vedena již od roku 1926. Žádám proto
pracovníky všech chuchelských institucí a spolků, aby nejpozději do konce února
2007 zpracovali své zprávy o činnosti za rok 2006 a laskavě je poslali či předali na
chuchelskou radnici nebo mě osobně. Děkuji předem všem za spolupráci při
tvorbě chuchelské historie.

Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář městské části
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CHUCHELSKÉ CHODNÍKY
Chcete udělat něco pro svoje tělo a poznat aspoň část Velké Chuchle? Dám
vám typ na pěknou procházku po chuchelských chodnících, které vylepšují vzhled
naší obce a byly vybudovány v r. 2006. Začneme třeba na Náměstí Omladiny
v jakoby konečné stanici autobusu 172. Vydáme se směrem k nové mateřské
škole ulicí V Úvoze, která se po obou stranách pyšní novými chodníky a končí
u nové školičky. Ulicí Na Cihelně můžeme jít po levé i pravé straně rovněž novými chodníky a dostaneme se k autobusové zastávce na Starochuchelské. Zde si
všimneme, že prostranství na zastávce také dostalo nový povrch. Chceme-li se
projít až k fotbalovému hřišti, zjistíme, že za podchodem pod Strakonickou, mimo
starého schodiště k autobusové zastávce Dostihová, se vine pěkná cesta pro
maminky s kočárky a vozíčkáře. Když se trochu rozhlédneme, uvidíme kolem hřiště upravené záhonky zeleně.
Vrátíme se Dostihovou ulicí zpět kolem staveniště komunikace mezi Velkou
a Malou Chuchlí, kterou financuje Magistrát hl. m. Prahy. Za závorami odbočíme
doprava a vyjdeme na
Mrázovku. Tam jsou
chodníky vybudované
již v roce 2005. Zvláště
na těchto starších
chodnících (ale nejen
na Mrázovce) je vidět,
že někteří majitelé přilehlých domů si neváží
toho, co pro ně obec
pro vylepšení vzhledu
jejich okolí vykonala.
Některé chodníky jsou
zarostlé
plevelem,
místy až půl metru
vysokým. Chodník je
vizitkou každého majitele domu, ke kterému
náleží a je od slova
"choditi" a ne od slova
"parkovati", což si
mnozí naši občané
pletou. Budeme ale
pokračovat dále za
školou, kde zjistíme,
že se již nemusíme
obávat, že si zamaže-11-
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me boty cestou k autobusu, protože u transformátoru je vydlážděná cestička k
mostku přes potok Vrutici. Jdeme dál ulicí Pod Akáty, kde se blýská novotou chodník, který na konci navazuje na dlážděnou komunikaci. Tuto pěknou cestu si
pochvalují hlavně ti, kteří chodí na hřbitov. Půjdeme kousek Starochuchelskou ulicí
a dáme se doleva do ulice K Vápence. Po levé straně si prohlédneme nové schodiště do Dolomitové ulice. Budeme pokračovat k ulici Dubnická. Tady, i když to není
na první pohled znát, se musela na několika místech opravit dlážděná vozovka,
protože to byl jeden z požadavků, aby se mohla ulice Dubnická zkolaudovat a její
obyvatelé se stali právoplatnými Chucheláky. Pustíme se Strmým vrchem dolů
a zabočíme vlevo do Prodloužené ulice. Nový chodník nás zavede až tam, kde se
ulice setkává s potokem Vrutice. Tady je nová, krásná spojka s břehem potoka,
podle kterého půjdeme až na Náměstí Omladiny, odkud jsme původně vyšli.
Samozřejmě, že do tohoto okruhu můžeme vstoupit kdekoli a tam se zase vrátit.
Pokud tuto vycházku absolvujeme, uvědomíme si, kolik úsilí a peněz vynakládá
úřad naší městské části, abychom měli kolem sebe příjemné prostředí a aby se
nám v naší obci líbilo.
Záleží proto i na nás, abychom péčí o naše okolí k tomu přispěli. Noví zastupitelé slibují, že podle finančních možností i v příštích létech budou pokračovat
v budování dalších chodníků a zlepšování životního prostředí naší městské části.
Josef Stříhavka
foto Jan Zágler
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STŘEDNÍ ŠKOLA DOSTIHOVÉHO SPORTU A JEZDECTVÍ
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
Nevíte o jakou školu se jedná? Určitě ano. To je nový název bývalého Středního
odborného učiliště v Praze - Velké Chuchli. K přejmenování došlo v roce 50. výročí
založení tohoto specializovaného vzdělávacího zařízení od 1. listopadu letošního roku.
K tomuto významnému jubileu dostala škola nejlepší dárek od svých absolventů,
když získali šampionáty profesionálních jezdců a zvítězili v nejvýznamnějších
dostizích sezóny. Václav Janáček mezi rovinovými jezdci, včetně Českého derby
a Josef Bartoš na překážkách, když dokázal zvítězit i ve Velké pardubické
steeplechase cross country.
Nový název jistě lépe vystihuje vzdělávací nabídku školy, která nadále zůstává
jediným komplexním výchovně vzdělávacím zařízením v České republice pro
přípravu dostihových jezdců, vedoucích pracovníků na úseku chovu koní a trenérů
dostihových a sportovních koní. V současné době nabízí škola získání kvalifikace
v těchto oborech:
- Jezdec a ošetřovatel dostihových koní: tříletý obor vzdělání s výučním
listem pro absolventy základních škol (denní studium a studium při zaměstnání).
- Trenérství dostihových a sportovních koní: tříletý obor vzdělání pro
absolventy oboru jezdec a ošetřovatel dostihových koní a příbuzných oborů,
zakončený maturitní zkouškou (studium při zaměstnání).
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- Vzdělávací kurz specializovaný na problematiku sportovních koní: roční
kurz pro absolventy středních škol s maturitou (studium při zaměstnání).
Bližší informace o činnosti školy, možnostech a průběhu studia mohou zájemci
získat na těchto kontaktech:
adresa: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle
e-mail: sou-chuchle@sou-chuchle.cz
www.sou-chuchle.cz
tel. 257 941 094, 257 940 225
fax 257 940 269
Ing. Václav Kolečko

VEŘEJNÁ SPRÁVA A INTERNET
Každý z volených představitelů nebo zaměstnanců v samosprávě se téměř
každodenně setkává s tím, že musí něco udělat, protože mu to ukládá nějaký
zákon, vyhláška či nařízení. Často jistě přemýšlíte i nad tím, jak vyřešit určitý
problém tak, aby vše bylo v souladu s legislativou.
Všechny zákony pěkně pohromadě lze nalézt na Portálu veřejné správy
(http://portal.gov.cz). Tam je pravděpodobně nejucelenější a nejsnadnější ovladatelný systém vyhledávání platných zákonů. A jak postupovat? Na úvodní stránce portálu kliněte v jeho horní červené liště na odkaz Zákony. Objeví se zadávací
formulář pro vyhledávání v zákonech, kde můžete hledat podle čísla předpisu,
částky sbírky, názvu předpisu či podle tzv. fulltextu. Fulltext znamená, že zadáte-li
například slovo "chodník", zobrazí se seznam zákonů, v nichž se vyskytuje slovo
chodník.
Převzato z časopisu Moderní obec

V ROCE 2050: TŘICET PROCENT OBČANŮ NAD 65 LET
Organizace spojených národů každoročně slaví 1. říjen jako Mezinárodní den
starších občanů. V souvislosti s tímto datem publikoval Statistický úřad Evropských
společenství (Eurostat) studii, ve které porovnává občany starší 65 let z hlediska
demografických, ekonomických a sociálních aspektů s celkovým počtem obyvatelstva.
Ve studii se konstatuje, že podíl občanů starších 65 let ve státech EU činil v roce
1995 patnáct procent, kdežto v roce 2005 dosáhl tento ukazatel výše již sedmnácti procent. Česká republika se v žebříčku projekce roku 2050 umístila těsně
nad průměrem EU 25, když experti Eurostatu indikují, že za 45 let by měl podíl
starších občanů v České republice dosáhnout výše 31 % (Tabulka).
Ve studii Eurostatu jsou také prezentovány údaje z roku 2003, které udávají, kolika roků života v relativně dobré zdravotní kondici by se v průměru měli občané
-14-
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dožít po dosažení věku 65 let. U mužů dosáhl tento ukazatel výše 10,1 roku, u žen
činil 10,7 let. V tomto směru mají před sebou nejlepší vyhlídky muži z Kypru (12,6
roku), Itálie (11,9), Belgie (11,7) a Španělska (11,3). Mezi ženami, které dosáhly
65 let, mají relativně nejlepší perspektivu délky života Italky (14,4 roku),
Belgičanky (12,6), Španělky (12,5) a Rakušanky (12,2). Na druhé straně nejméně
let se při dobrém zdraví po 65 letech v průměru zřejmě dožijí muži v Maďarsku (6,1
roku), Finsku (6,5), Francii a Velké Británii (8,2). Ženy se dožijí v průměru nejméně let po dosažení 65 let ve Finsku (7,1 roku), Maďarsku (7,2) a Portugalsku (7,7).
Nízká zaměstnanost starších občanů.
Míra zaměstnanosti starších občanů ve srovnání se zaměstnaností občanů
v produktivním věku je ve všech státech podstatně nižší. V roce 2005 u věkové
kategorie občanů od 15 do 64 let dosáhla zaměstnanost v průměru úrovně
63,8 %, kdežto míra zaměstnanosti u starších občanů ve věku 60-64 let byla
26,7 % a u občanů od 65 do 69 let činila pouze 8,2 %.
Studie Eurostatu se zabývá též volným časem, který mají příslušníci jednotlivých
věkových kategorií k dispozici. Ve všech členských státech Evropské unie se podle
očekávání jednoznačně ukázalo, že lidé starší 65 let mají více volného času než
ostatní plnoletí občané.
Nejvíce volného času tráví starší lidé u televize.
Zajímavá je také struktura volného času starších občanů. Jak muži tak i ženy
tráví jednoznačně nejvíce volného času sledováním televizních pořadů a videa. Ze
starších mužů tráví nejvíce času před obrazovkou Maďaři (3:44), Britové
a Belgičané (3:30). Mezi staršími ženami kralují délkou času stráveného ve společnosti televize Maďarky (3:38) a Belgičanky (3:07). Na druhém místě se u starších občanů jako populární forma trávení volného času umístila četba. Nejvíce
času s knihou nebo tiskem tráví denně starší muži ve Švédsku a Finsku; také mezi
ženami využívají nejvíce volného času denně na čtení Finky a Švédky. Celkově lze
konstatovat, že ve všech členských státech EU tráví čtením volný čas více muži
než ženy. Pouze ve Finsku se časový údaj u obou pohlaví shodoval. V tomto státě
tráví jak starší muži, tak starší ženy čtením v průměru 1 hodinu a 13 minut denně.
Převzato z časopisu Veřejná správa

JAK ZVÝŠIT ÚČINNOST OCHRANY PROTI KADEŘAVOSTI BROSKVONĚ
Přestože je kadeřavost broskvoně (původce vřeckatá houba Taphrina
Deformans) obecně rozšířené a hospodářsky nejvýznamnější onemocnění broskvoně, dokáže pěstitele nepříjemně překvapit. Výskyt je ovlivňován především
počasím, které ovlivňuje nejen průběh a četnost infekcí, ale také růst a vývoj hostitele a tím i dobu trvání infekčního období. O úspěšnosti ochrany rozhoduje především termín a zejména včasnost prvního (základního) ošetření a jeho kvalita.
Menší význam má volba fungicidu, přestože i zde by měly být respektovány zásady optimálního výběru pro jednotlivé termíny ošetření.
Předpokladem úspěšné ochrany je znalost a respektování biologie a epidemio-15-
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logie původce a sledování vhodnosti podmínek pro průběh infekcí.
Pokud jde o vlastní systém ochrany, jsou rozhodující především termín prvního
(základního) ošetření, posouzení potřeby opakovaných ošetření a kvalita ošetření.
Optimální termín pro první ošetření je při nalévání (zvětšování) pupenů (pomůckou
může být první prášení pylu jehnědů lísky obecné). Pokud v tomto období není
vhodné počasí pro infekce, lze termín ošetření oddálit a ošetřit až ve fázi prvních
náznaků rašení, kdy se začínají rozevírat terminální listové pupeny na větévkách.
Tento posun prodlouží dobu působení použitých fungicidů ve vztahu k případným
dalším infekcím. Pokud je však ohlášena změna počasí, je třeba neprodleně ošetřit. Obecně platí, že je lépe ošetřit o něco dříve, než nepokrýt první infekce v období počátku rašení.
1.ošetření Prášení pylu jehnědů lísky. Důkladně ošetřit (prakticky omýt) celý
strom Kuprikol 5O WP
Zde je třeba zdůraznit, že systém ochrany proti kadeřavosti broskvoně je postaven
na preventivním použití fungicidů, které musí eliminovat zdroje napadení dříve než
dojde k infekci.
2.ošetření První náznaky rašení pupenů
Delan 750 SC, Dithane M 48, Novozir MN 80 nebo Syllit 65
Pokud následuje po vyrašení teplé počasí, které zajistí rychlý vývoj hostitele a tak
zkrátí infekční období (počátek rašení - konec kvetení) je dostačující jedno ošetření. Dojde-li však k ochlazení, které zpomalí počáteční vývoj a růst hostitele a tak
prodlouží infekční období a jsou-li přitom příznivé podmínky pro infekce, je vhodné
ošetření 1x, výjimečně i 2x opakovat.
Ing.Jiří Špaňhel
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhnou v I. čtvrtletí roku 2007 významného
životního jubilea.
LEDEN
Antonín Vlček, Josef Jelínek, Věra Růžičková, Emil
Ševel, Věra Staňková, Marie Nedvědová,
Maria Dostálková, Marie Jarešová
ÚNOR
František Řehoř, Jiřina Kultová, Jindřich Hodr
BŘEZEN
Zdeňka Petráňová, Jaroslava Horníková, Karel
Moravec, Karel Vojta, Věra Prachová
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně elánu a životní pohody.

ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
TRVALÝ POBYT
Kde se přihlásíte k trvalému pobytu ve Velké a Malé Chuchli?
- na ÚMČ Praha-Velká Chuchle, odbor občanskosprávní, evidence obyvatel
- v přízemí budovy.
Jaké doklady potřebujete při přihlášení k trvalému pobytu?
- platný občanský průkaz
- výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, prokazující vlastnické právo
domu či bytu nebo originál nájemní smlouvy
- majitel domu nebo nájemce bytu (který je uveden na výpisu z KN nebo na
nájemní smlouvě) se dostaví osobně a svým podpisem na přihlašovacím lístku
potvrdí souhlas s přihlášením osoby do jeho domu, bytu či pronajatého bytu.
Pokud je majitelů více stačí souhlas pouze jednoho z nich
- při přihlašování dětí, které ještě nemají občanský průkaz nutno předložit jejich
rodný list
- po přihlášení k trvalému pobytu referent odstřihne pravý dolní roh občanského
průkazu a vystaví potvrzení o změně místa k trvalému pobytu, které současně
s občanským průkazem občan přikládá k žádosti o vystavení nového občanského
průkazu, o který dle zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech musí požádat
do 15. pracovních dnů ode dne změny místa trvalého pobytu.
Kde požádat o vystavení nového občanského průkazu?
- na ÚMČ Praha 16 - Radotín, odbor občanskoprávní, nám. Osvoboditelů 21,
Praha 16 - Radotín.
-17-

chuchle1.qxd

31.1.2007

15:38

StrÆnka 18

Jaké doklady potřebujete?
- občanský průkaz s ustřiženým pravým dolním rohem spolu s potvrzením
o změně místa trvalého pobytu
- rodný list
- doklady týkající se změny stavu (vdaná, ženatý, vdova, vdovec, rozvedená/ý),
které nejsou uvedeny ve stávajícím občanském průkazu (např. oddací list, úmrtní
list manžela/ky, pravomocné rozhodnutí o rozvodu)
- pokud budete chtít zapsat do OP další nepovinné údaje jako je nově nabytý titul,
manžela nebo partnera či děti, musíte předložit patřičné doklady (diplom, rodné
listy manžela a dětí, pokud nejsou ve stávajícím OP zapsáni)
- 1 fotografii.
Případné další dotazy Vám zodpoví pí Černá na tel.č. 257 941 041, 257 940 092.
Městská část Praha -Velká Chuchle oznamuje záměr pronajmout stánek na
náměstí Omladiny ve Velké Chuchli
- bližší informace o nabízených prostorách lze získat na MČ Praha - Velká Chuchle
u ing. Šmejkalové na tel.č. 257 940 326.

BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR ZVEŘEJŇUJE DŮLEŽITÉ TELEFONY
Od 1.1.2007 jsou zprovozněny nové webové stránky ÚMČ Prahy - Velké
Chuchle, a to na adrese www.chuchle.cz .
Tísňová volání
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Městská policie - Zbraslav non-stop: 777 156 656
Městská policie - Zbraslav po-pá 7:00-19:00 : 257 921 146
Hasiči: 150
Rychlá zdravotní pomoc: 155
Tísňová linka: 112
Další tísňové linky
Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy: 222 022 200
Linka bezpečí dětí a mládeže: 800 155 555
Linka důvěry: 224 923 255
Národní linka prevence AIDS: 800 144 444
Toxikologické informační středisko: 224 915 402

Mgr. Tomáš Hromádka
předseda Bezpečnostního výboru
(pokračování příště)
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KINO
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POZVÁNKA PANA BURLEHO NA VÝSTAVU
Výstava
"JEDNA FOTOGRAFIE"
Byla otevřena ve vzorkovně dveří pana Václava Burleho
Starochuchelská 12, Praha - Velká Chuchle.
Přijďte identifikovat své předky.

Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle.
Adresa redakce: Úřad Městské části, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
tel.257 941 041, 257 940 092, FAX:257 641 317,E-mail:info@chuchle.cz;http://www.chuchle.cz
Redakčnírada:Mgr.Tomáš Hromádka, Jiřina Hanlová, Jana Černá, Mgr.Lenka Felixová, Pavla Hradecká.
Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci.
Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
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