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Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Královský průvod v čele s Karlem IV.
se při své cestě na Karlštejn letos
poprvé zastavil i ve Velké Chuchli…

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti v plném
znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ.
Zápis č. 10/2011
ze zasedání zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle konaného
dne 9.5.2011 od 18,00 hodin
Místo konání:
ZŠ Charlotty Masarykové
Přítomni:
členové zastupitelstva – 11
Mgr. Martin Melichar, Ing. arch. Vokurka, Ing. Jiří Petr, Tomáš Benčat, Viktor Čahoj,
Mgr. Gabriela Dudášová, Mgr. Lenka Felixová, Stanislav Fresl, Ladislav Kadeřábek,
Ing. Daniel Kozický, Bc. Daniel Šatra.
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. (I .soubor 0:28). Jednání bylo zahájeno v 18,05 hodin, kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.
Starosta dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisu - Mgr. Felixovou a p.
Benčata. (0:41)
Mgr. Felixová odmítla tuto funkci z důvodu netransparentnosti provádění minulých
zápisů, proto byl následně navržen na tuto funkci Ing. Petr.
Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele - pí Černou.
Načež dal o obou návrzích hlasovat. (5:01-6:22)
Hlasování: Pro: 7 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Čahoj, Šatra, Kozický)
Proti: 0, Zdržel se: 4 (Fresl, Dudášová, Felixová, Kadeřábek)
ZMČ schválilo, aby ověřovateli zápisu 10/2011 byli p. Benčat a Ing. Petr a zapisovatelkou pí Černá.
Před schválením programu 10. zasedání ZMČ bylo p. Benčátem navrženo rozšíření programu jednání zastupitelstva o nový bod – doplnění jednoho člena do výboru majetku a jeho zařazení do bodu 14. Různé. (7:10)
Poté dal starosta hlasovat o takto upraveném programu 10. zasedání ZMČ Praha
– Velká Chuchle. (7:45)
Hlasování: jednomyslně schváleno 11 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat,
Čahoj, Šatra, Kozický, Fresl, Dudášová, Felixová, Kadeřábek)
ZMČ schválilo upravený program 10. zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle, rozší-
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řený v bodě 14 o doplnění jednoho člena majetkového výboru. Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu podle pozvánky.
K bodu 1
Schválení zápisu č. 8/2011 ( 7:50)
Starosta dal návrh na schválení zápisu č. 8/2011, z důvodu nesouhlasu ověřovatelky MUDr. Vrběcké s tímto zápisem a současně jejím odmítnutím podílet se na jeho
opravě a ověření.
Starosta otevírá diskuzi.(8:30)
Mgr. Felixová se zněním zápisu rovněž nesouhlasí s realitou, protože např. v posledním bodě, týkajícím se hlasování o upraveném programu 8. zasedání ZMČ
hlasoval pouze Melichar PRO, jak hlasovali ostatní v zápise není zaznamenáno.
Do diskuze se dále zapojila Mgr. Dudášová, Ing. Kozický, Bc. Šatra, Ing. arch. Vokurka, Vlasák, Špaňhel, kdy polemizovali o správnosti tohoto, ale i minulých zápisů
ze ZMČ a o zveřejňování protokolů o hlasování – viz audio nahrávka.
p. Špaňhel i Mgr. Dudášová se dotázali, jaké důvody měla MUDr. Vrběcká k odmítnutí ověření zápisu – starosta odpověděl, že důvody nespecifikovala.
Mgr. Dudášová odmítla hlasovat o tomto zápisu, jelikož její připomínky k němu
nebyly akceptovány. Mgr. Felixová dává podnět, aby byly zveřejňovány protokoly o
hlasování. (29:53)
Starosta ukončil diskuzi a dal návrh na schválení usnesení: ZMČ po projednání
schvaluje znění zápisu č. 8/2011 (32:10)
Hlasování: Pro: 7 (Melichar, Vokurka, Petr, Čahoj, Benčat, Kozický,Šatra),
p. Fresl, Dudášová, Kadeřábek a Felixová odmítají o bodu 1 hlasovat
K bodu 2 (33:20)
Revokace usnesení č. 2/2010 bod 2/12 ze dne 24.11.2010.
Z důvodu rezignace zastupitelů Mgr. Linharta a MUDr. Vrběcké starosta navrhl revokaci bodu 2/12 Usnesení č. 2/2010, týkající se podepisování doložek ke
smlouvám.
Diskuze neproběhla a starosta dal hlasovat o revokaci bodu 2/12 usnesení č.
2/2010 ze dne 24.11.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno 11 (Melichar, Vokurka, Petr, Čahoj,
Benčat, Kozický, Šatra p. Fresl, Dudášová, Kadeřábek a Felixová) (34:10
2/1 ZMČ schvaluje revokaci bodu 2/12 usnesení č. 2/2010 ze dne 24.11.2010
(34:23)
Starosta následně dal návrh, podle § 43 zák. 131/2009 Sb. o hl.m.Praze, ve znění
pozdějších předpisů aby doložky podepisovali Ing. Daniel Kozický a p. Tomáš Benčat.
Hlasování: jednomyslně schváleno 11 (Melichar, Vokurka, Petr, Čahoj,
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Benčat, Kozický, Šatra p. Fresl, Dudášová, Kadeřábek a Felixová) (34:50)
2/2 ZMČ po projednání schvaluje, podle § 43 zák. 131/2009 Sb., o hl.m. Praze, ve
znění pozdějších předpis, aby doložky podepisovali Ing. Daniel Kozický a p. Tomáš Benčat.
K bodu 3-1 (35:10)
Informace starosty.
a) Poděkování zastupitelům p. Freslovi, Felixové, Dudášové, Čahojovi, Benčatovi a
Vokurkovi za účast na jednání v osadě Lahovská dne 30.4.2011.
b) Spuštění nových modulů na webových stránek MČ Praha – Velká Chuchle bylo
pozdrženo z důvodu nemoci programátora firmy SKY MEDIA, s r.o. v současnosti probíhají provozní zkoušky modulu přidávání příspěvků v článcích. Spuštění je
plánované na 16.5.2011. (36:10)
c) Veřejná schůze je plánovaná na 25.5.2011 ve školní jídelně ZŠ. (37:40)
Ing. Vokurka seznámil přítomné s jejím programem :
Přístavba ZŠ – přizváni k účasti p.arch. Gromski a výtvarník
Nové centrum v areálu bývalého Fematu – představí se 2 vítězové soutěže (p.
Vokurka s pí Dudášovou připraví společně anketu pro občany - jaký mají názor
na využití areálu býv. Fematu)
Stavební záležitosti ve Velké Chuchli
d) Nová služebna Městské Policie (39:30)
Starosta informoval přítomné, že od 26.4.2011 byla zprovozněna a otevřena
nová služebna Městské
policie v areálu Dostihového závodiště v ulici Radotínská č.p. 69 ve Velké
Chuchli.
Zde od 27.4.2011 zajišťují chuchelští okrskáři úřední hodiny pro veřejnost každou středu v měsíci
v novém časovém intervalu od 16:00 do 18:00 hod.
g) informace z jednání Školské rady ze dne 26.4.2011(zápis je založen u starosty),
která podporuje:
- využití školního bytu pro účely ZŠ
- přístavbu ZŠ (43:30)
Informaci, týkající se přístavby ZŠ podá Ing. Vokurka na příštím ZMČ.
h) Kontakty na zastupitele pro občany – tel. nebo e-mail. Mgr. Felixová nesouhlasí
s uveřejněním soukromých tel. čísel na zastupitele ani s e-mailem. Přítomní se
dohodli na zřízení e-mailů pro jednotlivé zastupitele (44:50)
Pí Pajerová do příště prověří možnosti zřízení e-mailů s dálkovým přístupem pro
jednotlivé zastupitele.
ch) Starosta ještě doplnil aktuální pozvánku p. Drahoše na Dostihové závodiště
v pátek 13.5. mezi 8-9.30 hodinou, kdy v rámci 100 výročí prvního dálkového

4 Červen – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
letu v Čechách přistane pan Petr Mara s letadlem Blériot na Chuchelském
závodišti pozval všechny k účasti.
K bodu 3-2 (48:25)
Starosta předložil přítomným žádost Občanského sdružení BIKE FOR LIVE o souhlas s průjezdem cyklistického závodu Praha – Karlštejn Tour Velkou Chuchlí dne
23.7.2011.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání souhlasí s průjezdem cyklistického závodu
Velkou Chuchlí v souvislosti s pořádáním 6. ročníku cykl. závodu Praha – Karlštejn
Tour dne 23.7.2011 dle předloženého plánku.(49:46)
Hlasování: jednomyslně schváleno 11 (Melichar, Vokurka, Petr, Čahoj,
Benčat, Kozický, Šatra p. Fresl, Dudášová, Kadeřábek a Felixová)
K bodu č. 4  (49:49)
Interpelace koalice - předkládá Mgr. Felixová:
obrací se na zastupitele - pány Melichara, Vokurku, Petra, Čahoje, Kozického, Benčáta a Šatru a žádá je, aby odpověděli na následující dotazy:
Existuje v současné době mezi těmito zastupiteli platná koaliční smlouva, kterou
akceptuje všech 7 zastupitelů ?
Má tato koalice společný program ?
Akceptuje a podporuje koalice ve funkci starosty pana Melichara a ve funkci zástupce starosty pana Vokurku ?
Požadují zveřejnění koaliční smlouvy
Na zastupitelstvu dne 28.3. 2011 byla přítomná veřejnost a opoziční zastupitelé
ústně seznámeni s částí textu koaliční smlouvy - který přečetla MUDr. Vrběcká.
Vzhledem ke skutečnosti, že od této doby odstoupili někteří zastupitelé a mandátu
se ujali noví zastupitelé, není znám aktuální stav a případné plány a cíle koalice.
Ing. Kozický - koaliční smlouva zatím není, příchodem 3 nových zastupitelů pozbyla platnosti. V koalici jsou 3 strany, které mají podobný program . Všechny 4 strany
včetně ODS mají programy s min. odlišnostmi a liší se pouze v jednom bodě, kterým je nadjezd.
Starostu a místostarostu ve funkci podporuje. (53:00)
Benčat – potvrzuje slova Ing. Kozického (55:17)
Koaliční smlouva není a starostu a místostarostu ve funkci podporuje.
Čahoj – potvrzuje slova pana Kozického (55:55)
Podporuje ve funkci starostu i místostarostu
Pí Felixová se dotázala p. Čahoje, který na 8. zasedání navrhoval odvolání starosty
pro porušení důvěry, co se od té doby změnilo – p. Čahoj odpověděl, že se jednalo o interní problémy a od té doby se změnilo hodně, jsou včas informování. Pí
Dudášová tvrdí, že informovanost jejich strany naopak vázne, žádný posun nevidí.
Neměli informaci, že koalice existuje, jaký je její program, kdo je jejím členem, kam
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směřuje, pak koalice zanikla – nikoho neinformovali. Důvody nebyly uvedeny v důvodové zprávě a dotazuje se, co konkrétního se změnilo – ing. Kozický oponuje, že
starosta svolal schůzku, kde chtěl projednat co dál – ODS se nedostavila (1:03:26)
Do diskuze, týkající se vzájemné informovanosti se zapojuje pí Dudášová, starosta,
Fresl, Šatra - viz audionahrávka.
Ing. Petr – uznává, že se stala chyba a nevzniklo programové prohlášení, má zájem
o spolupráci s ODS. (1:07:26)
Ing. Vokurka – souhlasí s Ing. Kozickým(1:08:09) a myslí si, že vzájemná komunikace existuje a podporuje spolupráci s ODS, starostu akceptuje.
Melichar - souhlasí s prohlášením ostatních, místostarostu ve funkci podporuje
(1:10:20)
ODS žádá zveřejnění textu koaliční smlouvy.
Do diskuze vstoupili i občané: (1:11:00)
P. Kozák – který m.j. navrhuje, aby strany vydaly jeden společný program všech 11
zastupitelů
p. Vlasák – ( II. soubor.- 0-1:42) upozornil na neprůhlednost a dotazuje se, proč
nebylo uspořádáno výběrové řízení na pronájem Hospody nad Poštou a smlouva
byla prodloužena p. Holečkovi na 5 let.
Do diskuze vstoupil pan Malý a vyzývá zastupitele, aby projednávali body, na které
občané čekají.
K bodu 5 ( 2:30)
Schválení předsedy Redakční rady Chuchelského zpravodaje.
p. Čahoj dává návrh na zvolení předsedy Redakční rady Chuchelského zpravodaje
– Mgr. Melichara
Starosta otvírá diskuzi: (3:17)
Mgr. Felixová se dotázala, kdy se stal starosta členem Redakční rady (dále jen RR).
Starosta odpověděl, že nebyl členem. Felixová upřesňuje, že nejprve musí být zvolen členem RR a potom teprve si RR zvolí ze svých řad předsedu.
Mgr. Dudášová vznesla dotaz v jakém složení pracuje RR a zda je p.Linhart členem
RR. P. Čahoj sdělil, že p. Linharta musí prověřit a jinak je složení RR následující:
p. Čahoj, p. Malý, p. Vokurka a p. Kodet
Starosta ukončuje diskuzi.(18:57)
P. Čahoj jako předkladatel tento bod stahuje z programu..
Starosta vyhlašuje 10 minutovou přestávku,
V 19.40 z důvodu nevolnosti odchází Ing. Petr.
19.50 jednání pokračuje.
K bodu 6 ( III. soubor 00:17 – 6.02)
Rozpočtové úpravy - překládá p. Čahoj
6/ 1.Finanční výbor na jednání 3.5. projednal nabídky na zpracování dopravní
studie od společnosti CITYPLAN spol.s r.o. a Atelieru PROMIKA s.r.o. Po pro-
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studování obou nabídek finanční výbor doporučuje ZMČ zadat zpracování
této dopravní studie společnosti CITYPLAN spol.s r.o. vzhledem k výrazně
nižší ceně i lepším referencím, a to za cenu 174tis. Kč s DPH. Vzhledem k
tomu, že ve schváleném rozpočtu je připraveno na dopravní studii jen 100tis.
Kč, je nutné provést rozpočtovou úpravu ve výši 74 tis.Kč. Navýšení výdajové
části rozpočtu bude dorovnáno ze zůstatku neinv. dotace MHMP z r.2010,
která představuje vrácenou daň z příjmů za r. 2009.
Starosta otevírá diskuzi: (2:31)
Felixová se dotazuje, proč se bavíme o rozpočtové úpravě, když není schválená
studie a navrhuje spojit body 6.1 a 7 v jeden bod a společně ho projednat. (2:34)
Ing. Kozický namítá, že dalším bodem bude zadání dopravní studie a ve spojení
bodů nevidí problém, rozpočtové úpravy přesunou k bodu 7.
Ing. Kozický dává návrh usnesení: ZMČ schvaluje sloučení bodů 6.1 s bodem 7 a
obojí projednat v bodě 7. (5:16).
Starosta dává hlasovat.
Hlasování: Pro: 6 (Melichar, Vokurka, Benčat, Kozický, Šatra, Čahoj)
Proti: 0
Zrželi se: 4 (Fresl, Felixová, Dudášová, Kadeřábek)
pan Čahoj (6:02)
6/ 2 Finanční výbor projednal nabídku na pořízení nového hlavního serveru HP za
99 912 Kč s DPH od společnosti COMES, spol. s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení na správu sítě od 1.5.2011, finanční výbor pověřil předsedu p.Čahoje,
aby se zúčastnil jednání dne 5.5.2011, při kterém bude dosavadní správce
sítě (spol. Austr-Bohemia s.r.o.) předávat data společnosti COMES, spol.s.r.o.,
a projednal s nimi i jiné možnosti, než je pořízení nového serveru, a to z důvodu vysoké ceny.
Z jednání se společností COMES, spol. s.r.o. dne 5.5.2011 vyplynulo, že ÚMČ
nový server potřebuje - nestačí rozšíření stávajícího serveru (nutnost prodloužení záruky, výměna software, rozšíření paměti a pevných disků, zálohování).
Poskytování služeb webhostingu u externí společnosti končí 31.5.2011. Po
tomto datu nebude možné provozovat web www.chuchle.cz a další webové
služby (např. úložiště). Finanční výbor doporučuje schválit nákup nového
serveru na základě předložené nabídky od společnosti COMES, spol. s.r.o.
Navýšení výdajové části rozpočtu bude dorovnáno ze zůstatku neinv.dotace
MHMP z r.2010, která představuje vrácenou daň z příjmů za r.2009.
Starosta otvírá diskuzi: (8:21)
Na dotaz p. Kozáka, zda nejde prodloužit stávající smlouvu pí. Pajerová odpověděla, že smlouva končí k 30.4.2011 a se správcem sítě firmou Austro-Bohemia
s r.o. ÚMČ nebyl spokojen.
P. Barcalovi se zdá cena příliš vysoká, požaduje nahlédnutí do nabídky – je mu
poskytnuta na místě a po jejím prostudování konstatuje, že se jedná o nový server,
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vše bude uloženo přímo na ÚMČ, tedy bez pronájmu a tudíž se mu cena nyní jeví
reálná a doporučuje tuto firmu.
P. Fresl: nikdo ODS neinformoval o tom, že bylo vypsáno výběrové řízení.
Starosta ukončuje diskusi. (13:00)
p. Čahoj po projednání na finančním výboru podává návrh usnesení 6-2 :
ZMČ schvaluje zakoupení nového serveru HP od společnosti COMES, spol. s.r.o.
za cenu 99 912 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 6, ( Melichar, Benčát, Čahoj, Šatra, Kozický, Vokurka)
Proti: 0, Zdržel se: 4, ( Fresl, Dudášová, Felixová, Kadeřábek), P. Fresl
upřesňuje, že nebyli seznámeni s nabídkou, takže se zdrželi hlasování.
K bodu 7 – (14:50)
Ing. Kozický seznámil přítomné se zadáním dopravní studie (dále jen DS) na možnosti zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automob. dopravy v MČ
Velká Chuchle.
Na zasedání dne 27. 1. 2011 ZMČ schválilo návrh zadání Dopravní studie zklidnění
automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové dopravy v MČ Praha Velká Chuchle a pověřilo místostarostu zajištěním nabídek na vypracování této studie.
Ing. Kozický porovnal obě nabídky – firem CITYPLAN spol. s r.o. a Atelier PROMIKA s.r.o. Nabídky byly rovněž projednány ve výborech dopravy a bezpečnosti,
stavebním výboru a ve finančním a ve všech případech byla doporučena firma
CITYPLAN.
Výbor dopravní a bezpečnostní doporučuje studii zadat firmě CITYPLAN spol. s
r.o.z těchto důvodů:
- nabídka je výrazně výhodnější cenově (145 000,- proti 350 000,-)
- firma CITYPLAN spol. s r.o. má lepší reference
- firma CITYPLAN spol. s r.o. podala nabídku včas a projevovala o její osud větší
zájem.
S firmou CITYPLAN bylo dále dohodnuto, že v ceně prací je zahrnuta jedna prezentace studie pro zastupitelstvo a jedna prezentace veřejná. Dále bylo dohodnuto, že v případě zadání studie bude nejprve vydána verze k projednání, následně
po projednání na příslušných úřadech a s Policií ČR-DI budou zapracovány připomínky a bude vydán čistopis. Termín předání verze k projednání do 12 týdnů od
podpisu smlouvy o dílo, předání čistopisu do tří týdnů po projednání studie na
úřadech a s Policií ČR-DI. Fakturace navržena 70% po předání verze k projednání,
30% po předání čistopisu.
(22:47) Výbor dopravní a bezpečnostní navrhuje ZMČ zadání vypracování „Dopravní studie zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové
dopravy v MČ Praha – Velká Chuchle firmě CITY PLAN spol. s r.o.“ v ceně, rozsahu a termínech dle nabídky firmy CITYPLAN spol. s r.o. ze dne 22.3.2011 a dle
důvodové zprávy k bodu 7/2011.
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Starosta otevírá diskuzi. (23:40)
Felixová vznesla dotaz kolik bylo poptáno firem – byly osloveny 3 firmy (firma
poptána Ing. Petrem nabídku nedodala), z toho 2 dodaly nabídku.
Do diskuze se zapojila Mgr. Dudášová, která připomněla, že starosta slíbil zajištění
studie studenty VŠ cca za 10 tis. Kč – Ing. Kozický vysvětlil proč od tohoto upustili - studenti nemají tolik zkušeností a nemohli by zrealizovat projednání s přísl. orgány. Dále se Mgr. Dudášová dotázala, proč nebylo osloveno více firem – Ing. Kozický vysvětluje, že se mu podařilo najít pouze tyto dvě firmy. Dále Mgr. Dudášová
položila více otázek Ing. Kozickému k tomuto tématu, zapojila se i Mgr. Felixová
– viz audionahrávka (30:00)
Starosta ukončuje diskuzi a dává hlasovat o návrhu zadání studie firmě CITYPLAN.
Mgr. Felixová upozorňuje, že je třeba nejprve revokovat usnesení - zjistit jeho číslo,
pí. Černá odjíždí pro usnesení z roku 2009 (36:00)
Ve 20.30 hod. ODS (Fresl, Dudášová, Kadeřábek, Felixová) z jednání odchází z důvodu nepřipravenosti ZMČ.
Starosta vyhlašuje přestávku do 20.40 hodin. (39:00)
Ve 20.50 jednání opět pokračuje. (V. soubor – 00:29)
Počet zastupitelů je 6 – starosta konstatuje, že ZMČ je usnášeníschopné (00:40)
Starosta dává návrh na projednání bodu 8, s tím, že pí. Černá najde usnesení
z roku 2009, aby mohlo být revokováno.
7-1 Starosta dává hlasovat o předsunutí projednání bodu 8 před bod 7.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra, Benčat, Čahoj).
K bodu č. 8 (1:36)
Ing. Kozický informoval o jednání dopravního a bezpečnostního výboru.
Dne 3. 5. 2011 proběhlo 3. zasedání výboru dopravy a bezpečnosti. Kromě zadání
dopravní studie byly projednány tyto záležitosti:
1. Projednání podnětu p. Kozáka, řešeno na místním šetření dne 23. 4. 2011
- dohodnuto dosypání vyježděných krajnic v ulici Lahovská recyklátem
- v době výstavby rod. domů nákl. doprava bude ulicí Na Hvězdárně
- osazení DZ „obytná zóna“ a „Zákaz vjezdu nákl.automobilů“- projedná Ing.
Schůrek s p. Martínkem OD Prahy 16
- stav DZ v ul. Na Hvězdárně je poškozeno, Ing. Schůrek zajistí opravu (3:53)
2. Projednání podnětu Mgr. Dudášové z 9. ZMČ ohledně dopravního režimu ve
slepé ulici u školy
- výbor doporučil projednání osazení DZ (zákaz vjezdu s dodat.tabulkou mimo
vozidel s povolením MČ Velká Chuchle) s OD Prahy 16, obyvatelé mohou
požádat o vydání povolení vjezdu na ÚMČ)
3. Stanovisko VDB k podnětům KV.
- upozornění na nepořádek v okolí pole, kde pěstují Vietnamci zeleninu – Ing.
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Kozický 3x provedl kontrolu a silnice byly čisté, co se týká podezřelých hnojiv
– je třeba zaslat podnět na Hygienika hl.m. Prahy popř. na ČIŽP. Co se týká ne
oprávněného podnikání – doporučuje předat podnět živnostenskému odboru.
- prověření bezpečnosti na přechodu pro chodce v ulici Radotínská – KV neu
přesnil, který přechod vykazuje závady , přesto bylo provedeno MŠ všech tří
přechodu a byly shledány bez závad.
- Upozornění pí Janoušové na zdržování se bezdomovců za jejich plotem – byl
provedeno MŠ Výbor DB navrhuje vyzvat vlastníka – HMP, resp. jeho správce
– Lesy hl.m. Prahy k vyčistění místa.
4. Současný stav a další postup ohledně přemístění železniční zastávky. (10:11)
- proběhlo jednání se SŽDC a žel zastávka byla navržena do prostoru žel. přejezdu, další verze byla posunutí směrem k Radotínu - studie bude aktualizována a
o výsledku bude ZMČ informováno
5. Průjezd fekálních vozů přes Velkou Chuchli (16:42)
- ÚMC má seznam SPZ fekálních vozů, které mají povolení k průjezdu obcí, ze s
trany Policie jsou prováděné častější kontroly vozidel.
6. Výpočet hluku ze Strakonické ulice (17:10)
- ing. Kozák předložil nabídku firmy Jacobs Consultancy spol. s r.o. na zpracování výpočtu hluku
7. Zřizování obytných zón a zón s omezenou rychlostí (18:23)
- podnět p. Riegra a Malého bude rozpracován na dalších jednáních výboru
dopravy a bezpečnosti
8. Stav vozovek po zimě (18:10)
– ing. Schůrek provede obchůzky, zjistí stav komunikací po zimě a zpracuje
přehled a pořadí naléhavosti jejich oprav
Starosta otevírá diskuzi (19:59)
p.Kozák poděkoval ing. Kozickému za vstřícné řešení jeho žádosti, týkající se stavu
komunikací a dopravního značení na Lahovské a dotázal se, kdy bude osazené
DZ a současně apeluje v rámci bezpečnosti na jeho urychlené osazení - ing. Kozický odpověděl, že toto bude vyřizovat ÚMČ, kdy bude třeba nejprve zjistit kolik bude
stát vypracování návrhu DZ a zadat ho, dále vše projednat s odborem dopravy,
který toto projedná s Reflectou Development. Ing. Kozický předpokládá během
května a června provést zadání, osazení DZ vidí reálné až po prázdninách ).
P. Barcal se dotázal na autobusovou dopravu na Hvězdárnu, zda jsou známé varianty, kudy bude autobus jezdit – pod točnu nebo přes Radotín. Starosta odpověděl, že pod točnu.(23:30)
Dále se dotázal, zda existuje seznam aut, která mají povolení průjezdu fekální vozidel obcí – starosta odpověděl, že ano, smlouvy většině vozidlům končí 31.5.2011
a současně informoval, že jsou prováděné častější kontroly ze strany Policie (z 16
kontrolovaných vozidel 6 řidičů zaplatilo pokutu.)
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p. Patočka upozorňuje, že za minulého výboru dopravy a bezpečnosti se podařilo
provést osazení DZ dle připomínek občanů bez problémů a dotazuje se p. Kozáka
jak dlouho o této problematice ví, ten odpovídá, že problémy začaly s výstavbou
Finepu a měly být ukončené ukončením výstavby.
Starosta ukončuje diskuzi (29:14)
Ke sloučeným bodům 6.1 – 7 Rozpočtové úpravy a zadání dopravní
studie (V -29:36)
7a) Starosta dává návrh usnesení: ZMČ revokuje usnesení 3/21 z 30.3.2009.
dává hlasovat (30:05)
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra, Benčat, Čahoj – již bez ODS)
7b) Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: ZMČ schvaluje zadání vypracování Dopravní studie zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové dopravy v MČ Praha – Velká Chuchle firmě CITY PLAN spol. s r.o.“
v ceně, rozsahu a termínech dle nabídky firmy CITYPLAN ze dne 22.3.2011 a
dle důvodové zprávy k bodu č.7/2011. (30:44)
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra, Benčat, Čahoj )
7c) (spojení bodu 6.1 a 7) - k rozpočtovým úpravám (31:30)
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zadání
zpracování této dopravní studie společnosti CITYPLAN spol. s r.o. za cenu 174
tis. Kč včetně DPH.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra, Benčat, Čahoj )
K bodu č. 9 Stavební záležitosti. (33.00)
9/1 Návrh na pojmenování ulic - Ing. Vokurka informoval přítomné, že p. Balcar ve
spolupráci s Mgr. Hromádkou předložili návrh na pojmenování ulic:
Nad Chuchlí, Na Lahovské, Boříkova, Za brankou, Polákova, Na Roháčku,
V úzké, Jana Ouřady, Závodní, Nad Berounkou, K Višňovému sadu, Nikodémova, K Libeňskému potoku, Holoubkova, Nad Prahou, Josefa Šacha, Haunerova.
Ing. arch Vokurka předkládá návrh usnesení: MČ souhlasí s návrhem pojmenování
ulic na Lahovské vytvořené panem Barcalem. Starosta dává hlasovat :
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka, Šatra,
Benčat, Čahoj
)
Dále pověřuje Ing. Schůrka postoupením návrhu pojmenování ulic na MHMP, termín do konce května (41:34)
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9/2 Jednací řád (42:00)
Ing. Vokurka předložil znění usnesení: ZMČ souhlasí se zněním jednacího
řádu Stavebního výboru.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra,, Benčat, Čahoj) .(42:36)
9/3 Informace Ing. Vokurky (43:10)
Ing. Vokurka informoval předložil žádost pana Jahna, majitele Vápenky, týkající
se změn územního plánu v lokalitě kolem Vápenky:
a) vyjmutí pozemku z chráněného území a využití na parkování
b) změnu na smíšenou výstavbu
c) změna na louce nad výstavbou V Dolích
Změny ÚP proběhnou v příštím roce, probíhá zapracování připomínek k ÚP.
Žádost změny Solanka na penzion pro seniory parc. č. 1108/12, 1108/13, 1108/15,
1108/9,1108/11 v k. ú. Malá Chuchle
- p. Kozický požaduje, aby specifikovali klasifikaci změny ÚP
- p. Vokurka požaduje doložení k žádosti i souhlas vlastníku s uvažovanou změnou
a situační zákres změny.
Projekt na přístavu ZŠ – je zadáno provedení PD, obdrželi jsme zpět dotace na
Femat – (54.50)
Starosta konstatuje, že ZMČ bere na vědomí informace Ing. arch. Vokurky ohledně
žádosti pana Jahna, žádosti změny stavby na Solanku a zprávu, která se týká přístavby školy a Fematu (55:13)
21.31 vrátil se Ing. Petr
K bodu č. 10 - Finanční záležitosti. (55:32)
10/1 p.Čahoj předložil žádost Městské knihovny v Praze ve Velké Chuchli ze dne
22.3.2011 o finanční dar ve výši 5 tis. Kč na nákup nových knih. (54:00)
Na základě projednání finanční výbor doporučuje ZMČ schválit poskytnutí daru.
Pan Čahoj přednesl návrh usnesení: ZMČ schvaluje poskytnutí finančního daru
pro pobočku Městské knihovny v Praze ve Velké Chuchli na rok 2011 ve výši
5tis. Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno (7 – Melichar, Kozický, Vokurka, Petr
Šatra, Benčat, Čahoj) (56.11)
10/ 2 Pan Čahoj předložil žádost pí. Benčatové ze dne 28.3.2011 o proplacení
paragonů do výše 5tis. Kč za nákup občerstvení, atrakce a drobné ceny pro děti
při pořádání dětského dne v Malé Chuchli.
Finanční výbor doporučuje návrh usnesení : ZMČ schválilo proplacení paragonu do výše 5tis. Kč za nákup občerstvení, atrakce a drobné ceny pro děti při
pořádání dětského dne v Malé Chuchli. (57:00)
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Hlasování: jednomyslně schváleno (7 – Melichar, Kozický, Vokurka, Petr
Šatra,, Benčat, Čahoj) (56:56)
K bodu č. 11 - Majetkové záležitosti.
Starosta navrhuje přesunutí bodu 11/5 na začátek
K bodu 11/5 (58:01)
P. Benčat předložil žádost pí. Vokurkové o prodloužení nájemní smlouvy stánku na
nám. Omladiny na delší dobu. Majetkový výbor navrhuje smlouvu prodloužit o jeden rok za stávajících podmínek.
P. Benčat doporučuje prodloužit pronájem na 4 roky. Starosta navrhuje prodloužit
pronájem na 3 roky od 1.6.2011 do 1.6.2014. Pan Vokurka upozorňuje na podjatost.
P. Benčat předkládá návrh usnesení: ZMČ schvaluje pronajmout stánek pí Vokurkové na dobu 3 roky do 1.6.2014 (1:03:29)
Starosta dává hlasovat:
Hlasování: Pro: (6- Melichar, Kozický, Šatra, Bančat, Čahoj, Petr)
Proti: 0
Zdržel se: Vokurka pro podjatost (1:03:43)
V 21.52 hod. odchází opět z důvodu nevolnosti Ing. Petr.
K bodu 11/1 (1:04)
pan Benčat informoval, že majetkový výbor projednal uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou Distribuce k pozemkům parc.č. 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle, v rámci stavby č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0011 – Na Hvězdárně II,
spočívající v přeložce STL plynovodu.
Majetkový výbor doporučuje ZMČ návrh této smlouvy schválit, s tím, že věcné břemeno zřídí jako bezúplatné, vzhledem k tomu, že investorem je Hlavní město Praha. (1:13:36).
P. Kozický ještě navrhuje upravit usnesení o č. smlouvy PPD S: 2872011OSDS ;
ZVB/21/03/005490/2011
Návrh usnesení: ZMČ po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene na
stavbě č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 001 – Na Hvězdárně II, podle návrhu
smlouvy č. PPD AS: 2872011/OSDS ; ZVB/21/03/005490/2011.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra,, Benčat, Čahoj)
K bodu 11/2 (VI. soubor - 0:16)
P. Benčat předložil žádost MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č.
159 v k.ú. Velká Chuchle, ulice Na Mrázovce. Jedná se požární přístupovou cestu
na pozemek č.parc. 159. Majetkový výbor nedoporučuje prodej tohoto pozemku,
jelikož se zde nachází kanalizační přípojka a přístupová cesta do lesa. Majetkový
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výbor nedoporučuje ZMČ schválit prodej části pozemku parc.č. 159 v k.ú. Velká
Chuchle.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání neschvaluje žádost o prodeji části pozemku
parc.č. 159 v k.ú. Velká Chuchle
Starosta dává hlasovat(0:29)
Hlasování: jednomyslně neschváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj)
,
K bodu 11/3 (0:50)
P. Benčat předložil žádost Odboru ochrany prostředí (OOP) MHMP o souhlas s odsvěřením pozemků parc. č. 1108/1 a 1111 v k.ú. Velká Chuchle, které navazují na
lesní pozemky ve správě OOP MHMP z důvodu zalesnění (jsme majiteli ½ pozemku 1108)
Návrh usnesení: ZMČ po projednání schvaluje odsvěření 1/2 podílu na pozemku
parc.č. 1108/1.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka,
Šatra,, Benčat, Čahoj) (7:23)
K bodu 11/4 (7:23)
P. Benčat předložil přítomným návrh společnosti Finep na poskytnutí daru naší MČ
– asfaltového povrchu pronajaté komunikace Na Hvězdárně společností Finep.
Majetkový výbor navrhuje přijmout dar až po skončení všech stavebních činností
Na Hvězdárně a Lahovské a spor řešit tak, aby Finep předal asfaltový povrch spol.
Vily Chuchle. P. Vokurka doplnil, že tento problém se řeší již 3 měsíce, ve smlouvách nesedí výměry a proto probíhá jednání s právníky.
Majetkový výbor navrhuje ZMČ nepřijetí daru.
Návrh usnesení: ZMČ za těchto okolností neschvaluje přijmout dar od společnosti
Finep.
(10:52)
Hlasování: jednomyslně neschváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj),
K bodu 11/6 (11.00)
P. Benčat předložil žádost pí. Matouškové o odkoupení pozemku parc.č. 52 o výměře 72 m2 mezi ulicemi Pod Akáty a Na Mrázovce. Nesdělila však jaký záměr
s pozemkem má. Majetkový výbor navrhuje ZMČ písemně požádat pí Matouškovou o upřesnění. a poté bude žádost znovu projednána.
ZMČ bere na vědomí informaci výboru majetku, který se dotáže pí. Matouškové na
její záměr ohledně pozemku parc. č. 52.
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K bodu 11/7  (11:13)
P. Benčat předložil žádost pí. Veroniky Buriš na prodloužení nájemní smlouvy na
část nebytových prostor v areálu Kazínská 8, kterou přebudovala na tělocvičnu pro
aerobic, do 30.11.2015.
Starosta otevírá diskuzi:
P. Stříhavka vysvětluje, že vzhledem k velkým finančním nákladům na úpravu těchto nebytových prostor by se přimlouval na prodloužení smlouvy do r. 2015. Současně poukázal na prodloužení náj. smlouvy p. Holečkovi do r. 2015.
Pí. Stříhavková argumentovala, že úřad stejně nemá zatím peníze na demolici a do
těchto prostor – tělocvičny chodí spousta chuchelských dětí a rovněž se přimlouvá
na prodloužení smlouvy.
P. Vokurka mu sdělil, že 25.5.2011 na veřejné schůzi budou probírány 2 varianty
využití tohoto areálu, v současné době není jasné, která z variant se bude realizovat a proto navrhuje prodloužení smlouvy zatím neschválit s tím, že starosta s pí.
Buriš projedná možnosti prodloužení nájemní smlouvy.
Ing. Kozický navrhuje pověřit starostu projednáním řešení na prodloužení sml. na
dobu reálnou
Starosta ukončuje diskuzi.
Z důvodu předpokládaných stavebních úprav tohoto objektu a nevyjasněných termínů majetkový výbor nedoporučuje ZMČ prodloužení nájemní smlouvy do r. 2015
s pí. Veronikou Buriš s tím, že ZMČ pověří pana starostu projednáním možnosti
prodloužení nájemní smlouvy o adekvátní dobu.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy do
r. 2015 s pí Veronikou Buriš a zároveň pověřuje starostu dalším jednáním o možnosti prodloužení smlouvy.
(26:01)
Hlasování: jednomyslně neschváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra, Benčat, Čahoj)
,
K bodu 11/8 (26:23)
P. Benčat informoval o žádosti MČ Velká Chuchle o odkoupení části pozemku
parc.č. 1207 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 60m2, který se nachází v areálu ZŠ –
od Povodí Vltavy, potřebný pro přístupovou cestu k novému pavilonu ZŠ, za cenu
znaleckého posudku ve výši 154 280 Kč.
Majetkový výbor navrhuje ZMČ odkoupení části pozemku parc.č. 1207 v k.ú. Velká
Chuchle.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání schvaluje odkoupení části pozemku parc.č.
1207 o výměře 60m2 za cenu zjištěnou ve znaleckém posudku ve výši 154 280
Kč.(29:50)
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj),
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K bodu 11/9 (30:10)
Možnosti narovnání majetkových vztahů s panem Klánem.
Z důvodu probíhajícího jednání ohledně Alfavity, pozemku pod MŠ a parkovištěm,
starosta stahuje tento bod z programu.
K bodu č. 12 -  Sociální a bytové záležitosti. (30:37)
p. Šatra informoval přítomné, o žádosti paní Klepalové o prodloužení nájmu bytu
v ZŠ.
V souvislosti s uvolněním obecního bytu č. 13 ve Waltrovce, výbor sociální a volnočasových aktivit odsouhlasil pořadník žadatelů o byt takto:
1. Hana Klepalová
2. Jan Chocholatý
3. Vladimíra Volfová
Výbor navrhuje přidělení obecního bytu č. 13 bytu paní Haně Klepalové.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání schvaluje přidělení uvolněného obecního
bytu č. 13 paní Haně Klepalové. (37:14)
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj)
Termín od 1.7.2011 – byl doplněn dodatečně.
K bodu č. 13 (37:54)
Starosta předložil nabídku společnosti ČEZ a.s. na vybudování a provoz nové kotelny v ZŠ a pověřuje starostu jednáními se společností ČEZ a následně uzavřením
smlouvy č. 668 110504 IN dle návrhu ze dne 4.5.2011. Ing. Schůrek zajišťuje projekt.dokumentaci a je plánováno zahájit provoz letos.
Návrh usnesení:
ZMČ pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností ČEZ ENERGO dle
předložené nabídky č. 668/ 110504 IN ze dne 4.5.2011. (43:27)
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj)
K bodu 14 – Různé (43:40)
14/ 1Pan Benčat navrhl ZMČ schválení dalšího člena výboru majetku obce a to
Ing. Jana Křena.
Návrh usnesení: ZMČ po projednání schvaluje Ing. Jana Křena, jako nového
člena majetkového výboru(44:30).
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj)
14/ 2 Starosta informoval, že hřiště u ZŠ je hotové, proběhne zkušební provoz. Na
dotaz pí. Vernerové zda hřiště bude sloužit rovněž pro veřejnost – odpověděl
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Ing. arch. Vokurka a Ing. Kozický ve smyslu, že bude provedeno hlukové měření
a na jeho základě bude rozhodnuto pro jaké účely hřiště bude užíváno, zda hřiště bude sloužit pouze pro potřeby ZŠ nebo i pro veřejnost – dále diskuze viz
nahrávka (45:20 – 51:14))
14/ 3 Z důvodu odchodu Ing. Petra z postu neuvolněného zástupce starosty a
nárůstem stavební agendy, starosta navrhuje, aby Ing. arch.Vokurka se stal uvolněným zástupcem starosty. (57:50)
Starosta nejprve navrhuje revokaci bodu 1/8 usnesení č. 1/2010 ze dne 9.11.2010
14/3-a Návrh usnesení: ZMČ revokuje bod 1/8 usnesení č. 1/2010 ze dne
9.11.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra, Benčat, Čahoj .(1:03:57)
Dále starosta nechal hlasovat, aby Ing. arch.Vokurka se stal uvolněným zástupcem
starosty (45:58)
Starosta otevírá diskusi: Ing. Kozický podporuje a ptá se, od kdy bude pan Vokurka uvolněným zástupcem starosty - starosta odpovídá, že okamžikem zvolení.
14/3-b Návrh usnesení: ZMČ schválilo pana Vokurku uvolněným místostarostou.
Hlasování: jednomyslně schváleno (6 – Melichar, Kozický, Vokurka
Šatra,, Benčat, Čahoj). (1:04:12)
Starosta ukončuje dnešní zasedání ZMČ ve 23.06 hodin.
Zapsala: Černá
Mgr. Martin Melichar, starosta

Ověřovatelé zápisu:Tomáš Bančat, Jiří Petr

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konečně tu máme krásné teplé letní počasí a já přeji Vám i Vašim dětem, které se
určitě již teď těší na prázdniny, abyste si léto, slunce a radovánky s tím spojené co
nejvíce užili. Rád bych Vás také informoval o změnách, které se nyní na radnici
udály.
Dne 1.6.2011 se ujal funkce nový tajemník Ing.Vilém Schulz, který nahradil odstupující tajemnici paní Jiřinu Hanlovou. Té bych chtěl tímto poděkovat za obrovský
kus práce, který pro naší obec vykonala a popřát jí mnoho štěstí a zdraví v jejím
dalším životě.
Rád bych se Vám omluvil za zpoždění, které vzniká při spouštění webových stránek pro veřejnost. Při jejich instalaci se vyskytlo několik technických problémů,
které nyní správce webových stránek opravuje. Stránky Vám budou co nejdříve
k dispozici a já se již nyní těším na Vaše názory a připomínky.
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za hojnou účast při sobotním průjezdu

červen – 2010

17

císařských veličenstev Karla IV. a Elišky Pomořanské s doprovodem naší obcí. Ti
tudy cestovali na hrad Karlštejn, kde se účastnili rytířského turnaje a ukládání královských korunovačních klenotů. Císařský pár byl s přivítáním a dary od svých
chuchelských „poddaných“ velmi spokojen a přislíbil, že napřesrok se při cestě na
svůj milovaný hrad v Chuchli opět zastaví.
Jsem velmi rád, že se i Vám tato tradice k uctění našeho nejvýznamnějšího panovníka líbí a budu velmi potěšen pokud přijdete přivítat „otce vlasti“ i příští rok.
Mgr. Martin Melichar, starosta

Redakce Chuchelského zpravodaje se připojuje k přání pana starosty a dovolujeme si popřát dětem krásné prázdniny a všem chuchelským občanům pohodovou
a ničím nerušenou dovolenou.
A protože prázdniny bude mít i redakce Chuchelského zpravodaje, v září se těšíme
opět na shledanou.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

INFORMACE Z RADNICE A PODĚKOVÁNÍ
Na základě výsledku výběrového řízení, doporučení výběrové komise, rozhodnutí
starosty a souhlasu ředitele MHMP Ing.Martina Trnky byl s účinností od 1.června
2011 starostou jmenován do funkce tajemníka ÚMČ Praha - Velká Chuchle pan
Ing.Vilém
Schulz.
Ing.Schulz vystřídal ve funkci paní Jiřinu Hanlovou, která skončila pracovní poměr
ke dni 31.5.201, kdy pracovala ve funkci tajemnice téměř deset let.
Dovolujeme si jí touto cestou poděkovat za profesionální přístup ke zvládání mnohdy nelehkých úkolů a výbornou spolupráci.
Do další, jistě již klidnější etapy života, jí přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Starosta a zaměstnanci úřadu

Chuchli navštívil císař Karel IV.

Letos již po páté putoval Královský průvod s korunovačními klenoty Svaté říše
římské z chrámu svatého Víta na hrad Karlštejn. Délka této poutě je čtyřicet dva
kilometrů. První obcí, která mohla v sobotu 4. června 2011 císaře uvítat, byla
Chuchle. Tentokrát Královský průvod obec neminul, ale věnoval jí zastávku. Před
obecním úřadem starosta Martin Melichar v dobovém kostýmu uvítal císaře v podání Vladimíra Čecha tímto proslovem:
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„Náš císaři a pane“
vítej v Chuchli. Dovol, abych Tebe, Její Milost i Tvůj dvůr
jménem sboru konšelského města Chuchle pozdravil a abych
se Tobě i klenotům císařským poklonil.
Jistě je Tvoje Milost po cestě znavena. Nechceme proto Tebe pane zdržovat
před dlouhou a náročnou cestou. Přijmi prosím na důkaz oddanosti naší klíče
od města Chuchle.
Dovol také, abychom oko Tvé potěšili malým dárkem a to
knihou plnou slova mluveného i obrázky z historie naší. Já i tví
Věrní poddaní ti přejeme pane bezpečnou a šťastnou cestu na
tvůj královský hrad. Věz, že při každé Tvé cestě Chuchlí budeš
svými poddanými vřele přivítán a oslavován jako opravdový otec vlasti.“
Následovalo předání klíčů od Chucle a zavedení tradice, že
pokud naší obcí císař kdykoli pojede, pozvání rád přijme a
občany Chuchle bude přátelsky uvítán. Můžeme se tedy těšit, že v dalších letech budeme mít opět možnost vidět desítky jezdců na koních, povozech i pěšmo, tedy to, co ilustruje
několik fotografií v závěru.
Dále průvod procházel obcemi
podél Berounky, kde lidé také
slavili návštěvu císaře. V obci
Karlštejn se na závěr průvodu
konal rytířský turnaj o titul Českého rytíře, jediný svého druhu
v Česku, kdy oba rytíři mají na
vrcholu přilby připevněný svůj
klenot, který se snaží uhájit a naopak srazit protivníkovi z hlavy. To vše na koních v plném trysku a pomocí mlatu, úderné dřevěné zbraně. V neděli večer
uložil císař Karel IV. klenoty spolu v kapli svatého Kříže.
Motivem Královského průvodu je historická tradice, kdy císař Karel IV. uchovával
korunovační klenoty Svaté říše
římské na hradě Karlštejně, který
byl jeho venkovským sídlem a každý rok je vystavoval v chrámu
svatého Víta. Návrat korunovačních klenotů z Prahy na hrad
Karlštejn symbolizuje právě Královský průvod.
Akci přálo slunečné počasí a tak
se přišlo podívat několik desítek
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návštěvníků. Po odchodu Královského průvodu pořadatelé vzorně uklidili kobylince, aby obnovili bezproblémovou sjízdnost komunikace. Pro příště prosíme majitele
vozidel parkujících v ulici Starolázeňské před úřadem,
aby respektovali dopravní značení se zákazem zastavení.
Pro průjezd koňských povozů byl prostor zbytečně omezen.
Děkujeme a za rok opět „ Viva Císař ! “
Marek Malý

Chuchle na starých pohleDcích (9)
Mezi sběrateli i běžnými lidmi lze najít množství zajímavostí dokumentujících histrický vývoj Malé a Velké Chuchle. Mnozí z nich tyto materiály zpeněžují a prodávají.V poslední době se mi podařilo objevit dosud neznámé využití poštovního razítka
pošty PRAHA 160 z 25.9.1949. Jde o poštu v Malé Chuchli, jejíž příležitostná přepážka byla otevřena na chuchelském dostihovém závodišti týž den, kde přijímala
všechny poštovní zásilky, které opatřovala speciálním denním razítkem s textem *
Praha 160 * Velká středoevropská cena. Podle textu byla pohlednice zaslána mladým nadšencem chuchelských dostihů. Jde přitom o pro mě známou protektorátní pohlednici zobrazující na líci náměstíčko u dnešní zastávky Kazínská (zachycující řadu domů před tzv. činžákem, činžák a v pozadí Nám. chuchelských bojovníků).
Její použití čtyři roky po válce je poměrně běžné (v Chuchli v tomto „hluchém“
období 1945 - 1955 žádná nově vydaná pohlednice není zatím doložena) s tím, že
je zaškrtáno německé pojmenování obce „Gross Kuchel“ a ponecháno české „Velká Chuchle.“ Bohužel pořízení této pohlednice bylo nad moje finanční možnosti
(Pohlednice byla vydražena asi za 400
Kč. Prodejce cenu záměrně nadsadil
vzhledem k zajímavému námětu příměstské obce s předpokladem zájmu
mezi sběrateli pohlednic s cílem navýšit
zisk a to i přes fakt, že veřejně nezveřejnil rubovou stranu pohlednice se vzácným otiskem razítka, jejíž reprodukci mi
zaslal na dotaz).
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

A co byla Velká středoevropská cena?
Byl to hlavní dostih tehdejšího prvního ročníku Mezinárodního mítinku lidově-demokratických států, který se konal právě na chuchelském závodišti z iniciativy na-
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šich předních dostihových odborníků a zúčastnili se ho koně a jezdci z Československa, Maďarska a Polska. Na pořadu bylo tehdy 6 mezinárodních dostihů. 5
rovinových a 1 steeplechase. Hlavní dostih, tedy Velká středoevropská cena se
běžel na 2.800 metrů. Startovalo 13 koní. 5 polských, 1 maďarský a 7 československých. Zvítězila maďarská Lubica s žokejem Szentgyörgym v sedle. Druhý byl polský Turysta. Třetí a čtvrté místo patřilo také Polákům v pořadí Szczecin a Ruch.
Teprve páté místo obsadil náš Lán. Nejúspěšnějším státem mezinárodního mítinku
ale bylo Československo s 5 vítězstvími. Polsko zůstalo bez vítězství. Z našich jezdců zvítězili Čahoj, Havelka, Huleš, Šach a Stibůrek.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

Helpíkův pohár - celostátní kolo
V sobotu 28.5. jsme se zúčastnili celostátního kola soutěže
v poskytování první pomoci ,,Helpíkův pohár 2011“, která
se konala v lyžařském areálu Kouty nad Desnou v Jeseníkách. Cesta do Jeseníků trvala dost dlouho, ale díky p. M.
Schönbauerové a p. ředitelce E. Jančíkové jsme dojeli právě včas. Startovali jsme jako poslední a předposlední družstvo. K čekání na start jsme využili místní restauraci, kde
jsme se schovali před deštěm. Když se blížila naše čísla,
začali jsme být trochu nervozní, ale po startu všechna nervozita pominula. Mezi zdravotnickými úkoly bylo i pár stanovišť na fyzickou obratnost, například překonávání potoka po lanech. Po celé trase závodu bylo zakázáno běžet, šlo hlavně o vědomosti.
Družstvo Hany Bartošové a Martina Schonbauera se umístilo na krásném 9. místě
ze 32 a ani družstvo Anny Šafářové a Martina Beneše nedopadlo nejhůř.
Líbil se nám i bohatý doprovodný program - přílet vrtulníku, vyprošťování zraněného z auta, bublifuk ze šamponové pěny.
Žáci 5. třídy
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Zábavné odpoledne
ke dni dětí narušil
přívalový déšť
Zábavné odpoledne ke dni dětí, které
již dlouhou řadu let pořádají členové
chuchelského sboru dobrovolných hasičů z finančního zisku ze sběru železného šrotu, začalo v sobotu 4. června
krásným teplým slunečným počasím.
Dobré počasí a hlavně dobrá pověst
této akce přilákala do chuchelského
háje na 350 dětí a rodičů. O bezproblémový zajímavý chod akce se staralo
celkem 51 členů pořadatelského sboru. Nedivme se, vždyť pro děti bylo připraveno celkem 16 zábavných soutěžních disciplín o hezké a rozmanité upomínkové
předměty. Tyto zábavné soutěže byly doplněny ještě o skákací hrad, trampolínu,
bazén s míčky, naučným stánkem Českých lesů, a Městské policie a protože
k Chuhli patří i koně tak také poníkem Jupíkem a „dospělou“ klisnou Odravou ze
Střední školy dostihového sportu a jezdectví. Nechyběl ani povoz pana Karla Poupěte. Dětem se rozdalo zdarma celkem 43 litrů zmrzliny a
tři sudy limonády. Občerstvení bylo připraveno i pro dospělé, Svijanský máz, grilované klobásy a nakládané
maso našlo své odběratele.
V průběhu odpoledne přijela
velmi pěkná pojízdná cisterna pivovaru Krušovice, aby
návštěvníkům dala zdarma
ochutnat Krušovické pivo.
O tom, že toto zábavné odpoledne má své dobré jméno svědčí i skutečnost, že nachází podporu u sponzorů. Tentokrát za sponzorskou pomoc děkujeme: sliveneckému řeznictví a uzenářství Görgl, firmě Femat, potravinám Kotal, paní Přibyslavské, paní Bártové, rodině
Schönbauerových , rodině Vlasákových a restauraci U Václava. Vzhledem k tomu,
že návštěvnost na této akci stále stoupá, došlo v letošním roce i na malou inovaci,
zajištění lékařského dozoru – sanitního vozu, který nám na naší žádost finančně
uhradil Úřad naší městské části, za což mu děkujeme a věříme, že naši zastupitelé
nám vyjdou vstříc i se žádostí o příspěvek na dvě mobilní „kadibudky“ TOI TOI. Za
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spolupráci a morální podporu děkujeme také členům chuchelského Sokola, příslušníkům Městské
policie, podniku Lesy hlavního
města Prahy, hajnému panu Kadeřábkovi, Střední škole dostihového sportu a jezdectví, rodině
Vernerových, panu Soukupovi,
panu Svobodovi, Panu Poupětovi, a hlavně vám vážení spoluobčané, kteří jste nám odevzdali železný šrot, z jehož výtěžku bylo
zábavné odpoledne financováno.
Více než půl hodiny trvající přívalový déšť, provázený kroupami,
který se přihnal ve čtyři hodiny odpoledne, narušil některé další připravené akce,
zejména pak oblíbené skákání do plachty. Účastníci se do svých domovů rozcházeli, nebo bylo odváženi sice promočeni, ale věřím, že déšť nesmyl hezké zážitky
z odpoledne které začalo za krásného počasí.
Všem děkujeme za účast a již nyní se těšíme za rok NASHLEDANOU !
Text i foto Jan Zágler
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DĚTSKÝ DEN V MALÉ CHUCHLI
Již šestý rok jsme díky našim sponzorům mohli uskutečnit pro všechny dětičky
hezký dětský den. Děti si mohly užívat na skákacím hradu, trampolíně a užít si jízdu
na koních. Toto vše bylo pro zábavu. Abyste si nemysleli, že si děti jen užívaly, musely soutěžit u atrakcí o body, které proměnily za kouzelné dárky. Za velkou námahu a snahu o získání bodíku se děti kdykoli mohly napít, osvěžit zmrzkou a nasytit
pizzou. Po vybrání všech cen jsme zahájili opékání buřtů. A proto bychom chtěli na
závěr ještě jednou poděkovat našim milým sponzorům, díky nimž měly děti veškeré občerstvení a dárečky zcela zdarma. HLAVNÍ SPONZOŘI: ECO-SUN s.r.o, Mars
Promotion, MČ Praha Velká Chuchle a Femat. Dále přispěli: Pizza do krabice, Podzimek a synové s.r.o, Honda, Michal Valent, Miloš Závora, Lenka a Karel Huřtakovi,
Ing.Jan Křen, Adéla Vokurková a RobDesign. Věříme, že všichni byli spokojeni a že
nám zachovají přízeň i příští rok. Nakonec všem děkujeme za pomoc s přípravou a
asistencí u atrakcí.
Tomáš a Petra Benčatovi
Lída a Mirka Vojtovi
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Memoriál Míly Marka
SK Čechoslovan Chuchle děkuje všem sponzorům, rodičům a přátelům fotbalu za
pomoc při pořádání turnaje Míly Marka.
Dík patří i malým hráčům Chuchle za jejich bojovný výkon.
Za SK Čechoslovan Chuchle - výbor
Vlasta Formanová
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Tři žákovská vítězství v Bratislavě
22.5.2011 se na závodišti v Bratislavě konalo tradiční Mezinárodní střetnutí žáků
Česko – Slovensko. Za naší školu startovali: Lenka Bázlerová, Sabrina Kuchařová,
Marie Trnková, Daniel Zurynek a Hana Růžičková, za SOŠ Šaĺa Adriana Dianová a
Lucia Urbaničová.
Dostihové odpoledne bylo zahájeno klusáckým dostihem ve kterém zvítězil žák
dálkového studia David Dobrovolný s koněm Sir Viking.
V prvním žákovském dostihu Ceně předsedy Nitranského samosprávného kraje
úlohu favorita splnil Just Fly v sedle se Sabrinou Kuchařovou, žákyní druhého ročníku naší školy, ze stáje Diament, na druhém místě doběhla Thai Pearl s Marií
Trnkovou, třetí Floriana s Lucií Urbaničovou, čtvrtý Valdiv s Danielem Zurynkem,
pátá Sorenta s Adrianou Dianovou, šestá Luxus Lola s Hanou Růžičkovou a sedmý
Ballack s Lenkou Bázlerovou.
V druhém žákovském dostihu si nejlépe vedl veterán Retourn, který stylem start-cíl
zvítězil v sedle s Lenkou Bázlerovou, žákyní prvního ročníku naší školy, startující
podruhé v kariéře, ze stáje MVDr.Libor Hála. Druhá doběhla Fiona se Sabrinou
Kuchařovou, třetí favoritka Geny Bey s Lucií Urbaničovou, čtvrtý Maktum s Adrianou Dianovou, pátá Pedrica s Danielem Zurynkem, šestý Enyky Benyky s Hanou
Růžičkovou a sedmý Pascala Dream s Marií Trnkovou.
Podle bodovacího klíče: 1.místo – 10 bodů, 2.místo – 8 bodů, 3.místo – 6 bodů, 4.
místo – 4 body, 5.místo – 3 body, 6.místo – 2 body a 7.místo – 1 bod, byla celkově
vyhodnocena
na 1.místě Sabrina Kuchařová – 18 bodů
na 2.místě Lucia Urbaničová - 12 bodů
na 3.místě Lenka Bázlerová - 11 bodů
na 4. místě Marie Trnková - 9 bodů
na 5.místě současně Adriana Dianová a Daniel Zurynek - 7 bodů
na 6.místě Hana Růžičková - 6 bodů.
Hlavním dostihem odpoledne byla Veľká jarná cena, ve které zvítězila Brittany ze
stáje Lokotrans s absolventem naší školy Milanem Zatloukalem, kterému se podařilo projet na 1. místě cílem i v Days Cup (Jarná míľa) s koněm Apollo Star.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová
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Odrava na cestách
Čtrnáct dní potom co stála na startu dostihu
neregistrovaných konina 18ysolajském závodišti v sedle s žákyní 2. ročníku Nikolou
Řehákovou, která v jejím sedle absolvovala
svůj první životní start a obě se v pořádku
dostaly do cíle, se Odrava opět vydala závodit.
V sobotu 15. 5. 2011 se žákyně druhé třídy
základní školy Bára Smrčková, která od března tráví víkendy v naší školní stáji a učí se
zde první jezdecké krůčky v sedle Odravy,
Aneta Filipová, žákyně prvního ročníku naší SŠDSaJ a žák druhého ročníku František Líma odjeli na Den koně do Mělníka. Odrava se účastnila soutěže nazvanou
Jezdecké hry s malou Bárou s vodičem a Aneta vedla klisnu samostatně. I když
lehce znevýhodněny drobným zraněním Odravy, šly pouze v kroku, což pro Anetu
bylo velmi obtížné, když současně s ní cválal kolem Václav Vydra a Odrava chtěla
také frčet. Součástí soutěže byl slalom, kavalety, přenášení kbelíku s vodou, kde
excelovala malá Bára, která to znala z tréninku a jako jediná zvládla vše za jízdy.
Pro příště bude třeba procvičit couvání, které se úplně nedařilo. Ale obě dívky byly
celkem úspěšné. Takovouto soutěž absolvovala jak Odrava, tak naši žáci poprvé.
Soutěž koní s vodičem:
Bára Smrčková – Odrava (SŠDSaJ, vodič: Helena Burcalová) – 6.místo
Soutěž koní bez vodiče:
Aneta Filipová – Odrava (SŠDSaJ) – 4.místo
Obě žákyně získaly stužky, velký koláč, pamětní hrníček a samolepky.
František Líma jako ošetřovatel projevil velkou dávku samostatnosti a zodpovědnosti, kdy dokázal vymanévrovat Odravu z ne úplne bezpečných situací (volní
koně, příjezd sanitky, auta), a ještě zodpovídal zvědavé dotazy na to, jak udělal
šachovnici na zadku a na vybavení, které podle anglického vzoru nechali udělat
rodiče malé Báry.
Akce byla úspěšná a ostatní soutěžící byli překvapeni, že i naše škola zaměřená
především na dostihy je schopná se účastnit klání pro sportovní koně. Také jsme
byli chváleni za jednotné školní oblečení a úpravu koně. V rámci propagace jsme
rozdali tištěné studijní informace a zodpověděli dotazy ohledně studia.
Na přípravě našich žáků a klisny Odravy se podílela především Helena Burcalová
a Zuzana Beňová.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Helena Burcalová
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STRUČNĚ Z VÝBORU DOPRAVY A BEZPEČNOSTI
Rád bych Vás na tomto místě informoval o současném stavu některých záležitostí
týkajících se dopravní problematiky ve Velké a Malé Chuchli, které byly kromě jiného projednávány 3. května na 3. zasedání výboru dopravy a bezpečnosti a které
následně prošly buď formou usnesení nebo informace také 9. května na 10. zasedání zastupitelstva naší městské části.
Dopravní studie
Přesnější by bylo na úvod asi uvést plný název této tolik diskutované studie, který
zároveň přesněji vystihuje, jaká má být její náplň: „Zklidnění automobilové dopravy
a omezení tranzitní automobilové dopravy v MČ Velká Chuchle“. Pro zjednodušení
budu v dalším textu uvádět již pouze vžitý název „dopravní studie“.
Na 6. zasedání zastupitelstva MČ konaném v lednu 2011 proběhlo projednání aktualizovaného návrhu zadání dopravní studie. Následně bylo toto zadání schváleno s tím, že místostarostové dostali za úkol do konce března zajistit nabídky firem,
které by studii zpracovaly. Ze tří oslovených firem nakonec zaslaly svoji nabídku
firmy dvě – firma CITYPLAN spol.s r.o. a Atelier PROMIKA s.r.o. Obě nabídky byly
na začátku května projednány ve výboru dopravy a bezpečnosti, výboru stavebním
a výboru finančním. Protože nabídka firmy CITYPLAN byla jednoznačně výhodnější z hlediska ceny i referencí, všechny tři výbory doporučily zadat studii firmě CITYPLAN.
Na 10. zasedání zastupitelstva MČ konaném dne 9. 5. 2011 byly předloženy obě
nabídky. Zastupitelstvo schválilo zadat studii firmě CITYPLAN a starostu pověřilo
uzavřením smlouvy s touto firmou.
K datu uzávěrky tohoto čísla byl dohodnut termín vstupního výrobního výboru se
zpracovatelem studie. Měření intenzity dopravy potřebná pro vypracování studie
by měla proběhnout v červnu ještě před tím, než nastane ovlivnění provozu letními
prázdninami a dovolenými. V září by pak měl zpracovatel předložit studii ve verzi
k projednání. V průběhu podzimu předpokládáme projednání závěrů studie s příslušnými orgány a úřady (jedná se např. o odbory dopravy a dopravní inspektorát
Policie ČR), následovat bude zapracování vznesených připomínek a vydání čistopisu studie.
Ještě na podzim ve spolupráci se zpracovatelem studie plánujeme prezentaci závěrů studie na veřejné schůzi, kde chceme případná doporučení ze studie předložit k veřejné diskusi.
Přemístění železniční zastávky Velká Chuchle
V dubnu 2011 obdržel místostarosta arch. Vokurka z Útvaru rozvoje města (ÚRM)
informaci ohledně umístění železniční zastávky v současném návrhu konceptu
územního plánu hl. m. Prahy, kde je železniční zastávka umístěna přímo v prostoru
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stávajícího železničního přejezdu. Z důvodu umístění nástupišť by v tomto prostoru
mělo dojít k rozšíření železniční trati. V návrhu je proto plánováno posunutí Radotínské ulice do prostoru bývalé restaurace Start, přičemž objekt Startu je navržen
ke zbourání. Zbývající část pozemku navazujícího na Start je navržena k využití
jako parkoviště.
V návaznosti na tuto informaci proběhlo jednání na Správě železniční a dopravní
cesty (SŽDC), kde byly vyměněny základní informace mezi SŽDC a zástupci městské části. Protože uvedený návrh považujeme z několika důvodů za problematický
a rádi bychom dosáhli jeho úpravy, bylo dohodnuto, že proběhne další jednání za
účasti projektanta, na kterém budou projednány naše připomínky. Na tomto jednání budeme chtít, aby nebyla navrhována demolice objektu Startu a aby nebyla realizace nové zastávky časově možná až po realizaci nadjezdu přes železniční trať,
jak to vyplývá ze současného návrhu.
Protože ještě budou probíhat další jednání a přemístění železniční zastávky je tématem na samostatný článek, vrátím se podrobněji k tomuto tématu v některém
z dalších čísel Zpravodaje.
Stav vozovek ve správě Městské části po letošní zimě
Po letošní zimě došlo k výraznému zhoršení technického stavu vozovek v některých ulicích ve správě naší Městské části. V dalších našich ulicích se objevila jen
lokální poškození, která je také nutné opravit. V současnosti se na úřadě připravuje sumarizace rozsahu nutných oprav, po jejím provedení a stanovení pořadí provádění oprav bude zahájena oprava poškozených povrchů vozovek.
Ing. Daniel Kozický, předseda výboru dopravy a bezpečnosti

D.V. telegraficky
K stavebním záležitostem:
O „nové“ škole, centru a ÚP atd. se dočtete v jiném článku.
Po třech letech výstavby se otevřelo hřiště u školy, provoz pro veřejnost bude určovat provozní řád školního hřiště, je potřeba doladit možnosti využívání demontovatelných stojanů na síť, jejich skladování, zabezpečení branek a jiné drobnosti.
Provozní doba hřiště u školy:
od 1. dubna do 31. října		
Po – Pá
od 8,00 hodin do 20,00 hodin
		
08,00 – 14,00
vyhrazeno pro účely základní školy
		
14,00 – 20,00
určeno pro veřejnost
Prázdninový provoz: od 13,00 hodin do 20,00 hodin
So – Ne od 13,00 hodin do 19,00 hodin pro veřejnost
od 1. listopadu do 31. března
ZAVŘENO
Změny jsou vyhrazeny
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Probíhá povolovací proces na výstavbu chodníku u školního hřiště – Nám. Omladiny – nový mostek přes Vrutici, součástí projektu je i posunutí přechodu pro chodce
od retardéru k nám. Omladiny. Výstavba by mohla proběhnout na přelomu srpna
a září, až poté bude realizována popínavá zeleň na plot hřiště, tůje budou využity
na jiném vhodnějším místě MČ. Předpokládáme, že ke hřišti MČ pořídí přenosné
WC. To vše z fin podpory ČEZ, která nebyla vyčerpána v minulém roce.
Ve škole dojde během prázdnin k výměně plyn. kotlů, za kogenerační jednotku,
která škole zaručí na patnáct let výrobu tepla za příznivějších finančních podmínek
než umožňuje běžná plynová kotelna. Jednotku bude spravovat ČEZ, který bude
energii distribuovat i do el. sítě, to vše při snížení emisí ze spalování.
Probíhají drobné stavební úpravy v areálu Kazínská 8, ke kterým díky rozpočtovému provizoriu na začátku roku dochází až nyní.
Postupně TSK – opravuje cesty po zimě, v blízké době b k opravě Radotínské. Na
opravy cest v naší MČ-máme minimum prostředků, nyní zvažujeme urgentnost jednotlivých případů, bohužel stav silnic ve správě naší MČ z celkového hlediska není
dobrý a mám obavy, že prostředky na údržbu zatím nepokryjí ani to, aby se stav
nezhoršoval.
Je v přípravě i výstavba velkých, protipovodňových opatření, která ovlivní život
chucheláků na cca 1,5 roku. Nyní se ve variantách zpracovávají varianty postupu
výstavby.
Ing. arch. David Vokurka – zástupce starosty

Veřejné setkání s občany na téma
stavební problematika
25. května proběhlo setkání s občany na téma stavební problematiky v Chuchli.
Proč jsme volili samostatné setkání?
Jde o témata, která musí jít mimo politické dění, protože stavby jsou většinou na
více let než je náš život. Témata se týkala budoucnosti Chuchle.
Bohužel účast byla slabá. Důvodem byla možná slabá propagace, možná otrávenost občanů, nechce se mi věřit, že budoucnost zajímá tak málo obyvatel Chuchle.
Proběhla prezentace projektů, které se započali už za minulého vedení radnice
s tím, že je vhodné na ně navázat a záměry rozvinout nebo přehodnotit.
První část se týkala přístavby školy, kdy autoři arch. Gromski s výtvarníkem Davidem Böhmem seznámili diváky se stávajícím stavem návrhu fasády a s výtvarným
záměrem pojednání chodeb v interieru, který by měl být doplněný o texty literáta
Petra Borkovce.
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Z návrhu výtvarného pojednání interieru
dostavby školy – D.Böhm

Přístavba školy pohled od mostku

Magistrát schválil dotaci na dostavbu ve výši 10 mil. Kč. na tento rok. Celkové předpokládané náklady na dostavbu jsou mnohem vyšší. Proto nyní bude potřeba zvážit rizika, která by mohla plynout z neobdržení dalších finančních prostředků, i když
pevně věříme, že k takové situaci nedojde. Probíhá vypracovávání prováděcí dokumentace a příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. Během léta by mělo,
schválí-li ho zastupitelstvo, proběhnout výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Tématem druhé části byla prezentace dvou oceněných návrhů na nové centrum
Chuchle. Oba dva týmy poutavě představily své návrhy, popsaly možnou etapizaci
výstavby a jejich představu toho, jaká část návrhů by mohla být případně poskytnuta pro realizaci soukromým subjektům.
Cílem setkání bylo opět otevřít téma nového
centra, resp. regenerace centra Chuchle.
Bylo by dobré do konce roku uzavřít téma v záměru. Najít cestu, kterou MČ chce jít, jak bychom si řešení prostoru představovali. Od toho
se musí odvíjet strategie např. ohledně doby
nájmů v území. Možnosti přípravy jednotlivých
fází atd. Tématem pro občany a zastupitele musí
být znovu ověřit náplň území. Na tento rok jsme
žádné prostředky na pokračování záměru nedostali. Mám obavy, že jestli nebudeme mít jasno,
jakým směrem se ubírat ani nedostaneme. K tomuto tématu jsme sestavili – průzkum názorů –
viz příloha:
Pro tento rok je cílem zprůchodnit areál bývalénávrh centra ho Fematu, Kazínská 8, tak aby byla možnost
PLANS architekti s.r.o
začlenit areál do veřejného prostoru.

červen – 2010

31

Poté bylo setkání ukončeno, další témata
s ohledem na malou návštěvu nebyly prezentovány.
Přes to bych čtenáře alespoň touto formou
rád o dalších tématech programu informoval:

návrh centra – Hora, Veisser, Burian

Na obrázku je vyznačena plně ta část areálu býv. Fematu – Kazínská 8 o které bylo
rozhodnuto, že by se měla zbourat. Poté bude možné areálem projít, to pomůže
k začlenění areálu do veřejného prostoru obce, to by se mělo stát tento rok.
Ve stávajícím územním plánu už nebudou probíhat do vydání nového ÚP žádné
změny.
Nový ÚP je ve fázi projednaného konceptu. V červnu byla kontaktována obec
ohledně podnětů, které předložila v r.2009. Proto by se v brzké době měla sejít
komise ÚP – sestavená s odborníků, kteří mají zájem a se zastupitelů napříč politickým spektrem a členů stavebního výboru, aby došlo k připomenutí si zásadních
témat rozvoje obce a k rozvaze co dále v novém ÚP prosazovat.
Podle nejnovějších zpráv by mělo dojít ke zrychlení procesu zpracování návrhu ÚP,
které proběhne podobným způsobem, jako koncept. Finální verze nového ÚP se
předpokládá v r.2014. Chápu, že pro mnohé je tento odstavec napsaný jak od

32 Červen – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Marťana, bohužel popsat čtenářům racionálně tuto problematiku, přitom tak důležitou pro budoucnost, není úplně jednoduché, proto to bylo i tématem setkání
s občany.
Nepřímo se územního plánu týká i to, že na téma map, katastrů a historických návrhů bychom rádi s kronikářem T.Hromádkou připravili, v příštím roce k 880tému výročí první zmínky o Chuchlích výstavu.
Ještě k bezprostředním aktualitám záměrů výstavby na našem katastru:
Vily Chuchle – probíhá povolování výstaveb, včetně retailu – zázemí Hvězdárny
(obchody,cukrárna,restaurace, prostory pro služby).
Objevil se záměr možné výstavby v Dolích- v místě explosive.
Stále je v jednání upřesnění možné výstavby u ,,bytovky,, na Hvězdárně.
Řeší se opakující žádosti o změny ÚP v lokalitě V Dolích.
Prostor mezi Chuchlemi po neschválení žádosti o posun komunikace není s developery dále řešen.
Ing. arch. David Vokurka – zástupce starosty

Dění v Chuchelském lese
Všichni Chucheláci jistě velmi dobře znají svůj chuchelský les, je to kus relativně
zachovalé přírody, kterou nám obyvatelé mnoha méně šťastných městských částí
mohou jen závidět.
Součástí chuchelského lesa je navíc velmi cenná přírodní rezervace Chuchelský
háj, která skrývá mnohé chráněné rostliny a je ukázkou přírodě blízkého typu lesa.
Jako pohledová dominanta nad údolím Vltavy nachází se ve středu chuchelského
lesa kostel sv. Jana Nepomuckého . V části ve směru ke Slivenci je pak Areál
zdraví, který prochází postupnou rekonstrukcí a je oblíbeným místem konání dětských dnů a podobných akcí, ale i klidným místem pro procházky s dětmi. Děti
také nejvíce oceňují lesní zoologickou zahradu u chuchelské hájovny, kde mohou
vidět zvířata žijící až na malé výjimky v naší přírodě. K nim přibudou v létě i jeleni
evropští, jejichž výběh se právě dostavuje.
Je ale pravda, že v ZOO se líbí i rodičům, tatínkům hlavně o víkendech otevřené
občerstvení s točeným pivem.
Procházku je pak možno ukončit u romantické mariánské kapličky nacházející se
u mariánského pramene nad Malou Chuchlí.
Pro zvýšení atraktivity chuchelského lesa bych rád vybudoval lesní arboretum skládající se z našich původních rostlin, které by bylo součástí procházky chuchelským
lesem. Realizace je však poněkud pomalejší z důvodu nedostatku financí, proto
k ní dojde zřejmě až na podzim.
V souvislosti s chuchelským lesem bych vás chtěl rovněž upozornit na konání akcí
v rámci enviromentální výchovy, které probíhají jak v ZOO tak i v lese samotném.
Většina akcí je určena pro školy a proto v měsících prázdnin nejsou, ale od září
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budou opět probíhat a na ty určené pro veřejnost bych vás rád pozval.
Budou to většinou akce pro děti, ale některé, například vystoupení trubačů v lesním divadle, které je součástí lesní ZOO mohou zajímat i dospělé.
Přesné termíny akcí v chuchelském lese vám včas sdělím.
Těším se na setkání s vámi.
S pozdravem nashledanou v lese
Ladislav Kadeřábek

Poděkování za spolupráci s knihovnou
Výstava k 90. výročí chuchelské knihovny skončila a rádi bychom na tomto místě
poděkovali všem, kteří se o ni zasloužili. Městská knihovna v Praze oceňuje spolupráci kronikáře Mgr. Hromádky, který nám přispěl mnoha podklady a svými vědomostmi. Dále velký dík patří učitelům základní školy a mateřské školky, kteří děti
nadchli pro náš projekt ilustrování chuchelských pověstí. Především jejich zásluhou se nám sešlo 112 ilustrací malých výtvarníků, což vydalo na dvě „knihy“. Výstava tak získala mnohé návštěvníky, neboť děti vodily do knihovny své rodiče a prarodiče, aby se podívali na jejich díla. Výstava se setkala se značným zájmem
veřejnosti a shlédlo ji 273 dospělých i dětí.
Děkujeme touto cestou panu kronikáři, všem učitelům a také dětem za to, že se
podíleli na naší výstavě v knihovně.
A. Jelínková, knihovnice

ÚMČ radí, informuje
1.) Upozornění
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné
pro všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu rodiče
zapisovat údaje o dětech.
Upozorňujeme tímto na změnu zákona o cestovních dokladech, dle které nebude
možné od 01.07.2011 provádět zápisy dětí – občanů mladších 10 let do cestovních
dokladů rodičů ani provádět změny těchto zápisů (změna jména, příjmení zapsaného dítěte). Od tohoto data občan mladší 10 let, který bude cestovat spolu s rodičem a nebude zapsán v jeho cestovním dokladu, musí mít vlastní cestovní doklad.
Občan mladší 10 let cestující do zahraničí bez rodiče, v jehož cestovním dokladu
je zapsán, musí mít vlastní cestovní doklad.
Do cestovního dokladu rodiče lze zapsat údaje o dítěti - občanu mladším 10 let
pouze do 30.06.2011. Platnost všech zápisů dětí v cestovním dokladu rodičů končí
dne 26.06.2012. Tímto cestovním dokladem je cestovní pas, diplomatický pas,
služební pas a cestovní průkaz. Cestovní průkaz vydává zastupitelský úřad občanům např. při ztrátě, odcizení cestovního pasu pro jednotlivou cestu – návrat do
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České republiky.
Doporučujeme všem, kteří plánují cestu do zahraničí, aby s dostatečným časovým
předstihem zkontrolovali platnost svého cestovního pasu. Kapacita zařízení pro
podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky je omezená, rychlost systému pracovnice oddělení cestovních dokladů
nemá možnost žádným způsobem ovlivnit. Pořízení fotografického záznamu obličeje malých dětí je časově náročné.
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Prahy 16 má od 01.05.2011
rozšířené úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., úterý
a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hod., pátek 8.00 – 12.00 hod.
2.) Z důvodu posunu dovolené referentky evidence obyvatel od 20. 6. do 1.7.2011
nebude možné v těchto dnech provést přihlášení k trvalému pobytu do Velké a
Malé Chuchle.
3.) ÚMČ Praha - Velká Chuchle oznamuje, že z důvodu čerpání dovolených bude
v pondělí 4.7.2011 úřad pro veřejnost uzavřen. Opět otevřen bude ve čtvrtek
7.7.2011.

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme těm občanům, kteří oslavili
v měsíci červnu významné životní jubileum:
Jitka Vlárská, Ladislav Verner, Emilie Řehořová,
Dagmar Červenková, Růžena Benešová,
Růžena Vejskalová
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
Chuchelská miminka
V měsíci únoru
Linda Cankářová
V měsíci březnu se narodili:
Helena Macejková, Vojtěch Přibyl
V měsíci dubnu se narodil:
Jakub Beneš
Novým chuchelským občánkům přejeme do života hlavně hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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Z došlé korespondence
Proč jsme se omluvili z části jednání zastupitelstva MČ dne 9.5.2011
Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si uveřejnit důvody, proč jsme se omluvili z části jednání zastupitelstva
konaného dne 9.5.2011, rádi bychom předešli případným spekulacím.
1. Pan starosta Melichar uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z jednacího řádu
jednostranně, v neprospěch zastupitelů ODS, na tuto skutečnost jsme opakovaně
upozorňovali již v rámci minulých jednání.
2. Návrhy tzv. „koalice“ jsou opakovaně nepřipravené, podklady na úložišti jsou
nedostatečné, návrhy usnesení jsou v rozporu se zákonem. O návrzích zpravidla
nelze v předloženém znění hlasovat. Předkladatelé návrhu často nemají ani základní povědomí o bodech, které předkládají - podrobněji se k jednotlivým bodům veřejně vyjádříme, jakmile obdržíme nahrávku z jednání zastupitelstva.
3. Naše připomínky nebo podněty jsou stavěny do roviny obstrukcí. Na druhé straně jsme přímo v rámci jednání zastupitelstva veřejně vyzýváni, abychom namísto
předkladatelů návrhů formulovali nebo přepracovávali jejich vlastní návrhy usnesení. Pokud tak neučiníme, jsme napadáni, že nejsme ochotni spolupracovat. Pravdou však je, že před jednáním zastupitelstva nás nikdo o připravovaných návrzích
neinformuje, natož aby je konzultoval. Co se týče případné spolupráce a komunikace, k té byl starosta Melichar ochoten pouze v době, kdy mu hrozilo odvolání
z funkce starosty, od té doby opět nekomunikuje. Výjimkou bylo pozvání na tzv.
„pracovní poradu“ bývalých a nových zastupitelů, za zavřenými dveřmi (neveřejně)
a bez jakéhokoliv programu (o program jednání jsme opakovaně žádali, žádali
jsme taktéž, aby se jednání konalo veřejně). Vzhledem k tomu, že žádný program
„pracovní porady“ předložen nebyl a jednání mělo proběhnout neveřejně, jednání
jsme se nezúčastnili. Výstupy z „ pracovní porady“ měly být prezentovány v rámci
jednání bezprostředně následujícího zastupitelstva - bohužel ani k dnešnímu dni
k tomu nedošlo.
Vzhledem k tomu, že průběh minulého zastupitelstva byl opět zcela neefektivní,
zastupitelé tzv. „koalice“ mají jediný zájem, schválit si vše, na čem se již před zastupitelstvem svými 7 hlasy dohodli, bez ohledu na správnost a odůvodněnost předkládaných návrhů. Jakékoliv připomínky z naší strany jsou tak bezpředmětné, zastupitelé za ODS jsou stavěni do role potížistů nedůvodně zdržujících průběh
jednání. Za takové situace postrádá naše účast v rámci jednání zastupitelstva jakéhokoliv smyslu.
Děkujeme za pochopení
Stanislav Fresl, Lenka Felixová, Ladislav Kadeřábek, Gabriela Dudášová
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Stanovisko zastupitelů podporujících vedení radnice
Po vyhodnocení závažnosti situace a stavu, jakým způsobem probíhají v poslední
době zasedání zastupitelstva, jsme se rozhodli zveřejnit na hlavní stránce úřadu,
která je jinak určena pouze pro oficiální informace občanům, stanovisko jednak v
současné době opoziční ODS z 12. 5. 2011 (viz níže), jednak stanovisko 7 ostatních zastupitelů, podporujících současné vedení radnice. Účelem zveřejnění obou
těchto stanovisek je umožnit občanům, kteří na ZMČ nebyli přítomni, aby si mohli
udělat obrázek o tom, jak vidí práci ZMČ obě strany a mohli si udělat vlastní úsudek. Další stanoviska tohoto typu již nebudou na hlavní stránce zveřejňována, protože svým charakterem sem nepatří - pro ně je určena v menu kolonka otázky a
odpovědi, v nové podobě zprovozněná od 16. 5. 2011
ad 1. Starosta při řízení zastupitelstva měří všem stejným metrem, a stěžovat si ze
strany ODS na to, že není dodržován jednací řád v jejich neprospěch, je poněkud
překvapující, protože v prakticky každém bodu vznáší Mgr. Dudášová mnoho připomínek (dle jednacího řádu má nárok pouze na dva vstupy). To, že je jí dáván
takto velký prostor, je dáno dobrou vůlí pana starosty, aby opoziční ODS měla dostatečně velký prostor na vyjádření svého názoru.
ad 2. Za situace, kdy prozatím není na úřadu tajemnice a zastupitelé s právním
vzděláním se na místo spolupráce zaměřují na nepřiměřené lpění na formálních
náležitostech i na místech, kde to není nezbytně nutné, snaží se ostatní zastupitelé
koncipovat body jednání zastupitelstva, návrhy usnesení atd. s nejlepším vědomím
a svědomím. Nesdílíme názor, že návrhy nejsou připravené. Na úložiště jsou vkládány veškeré podklady související s projednávanými body. Tyto podklady jsou
také prezentovány pomocí projekce na předmětných jednáních zastupitelstva. Pokud je uvedeno, že jsou návrhy usnesení v rozporu se zákonem, je povinností
kontrolního výboru sdělit, která konkrétní usnesení a proč to jsou a s jakým právním předpisem jsou v rozporu. Pokud je to formulováno takto vágně, nelze se takovým podnětem zabývat.
ad 3. Je rozdílem připomínkovat věcně, kde jde např. o smluvní vztahy obce, v jejichž pochybení může obci vzniknout finanční újma, příp. jiná škoda, např. ve formě
hrozícího soudního sporu apod. (takové připomínky jsou opodstatněné a je na ně
reagováno) a stejně horlivě připomínkovat méně podstatné body jednání, což lze
považovat za obstrukce bránící zastupitelům, kteří chtějí dělat pro obec, pracovat.
Pokud je ze strany ODS návrh usnesení zpochybňován, je logické je vyzvat ke
zdůvodnění a příp. přeformulování tak, aby bylo v souladu s jejich představou. Říci,
že je něco „špatně“ a neumět říci, jak by to mělo být dobře, je tristní. Místo toho
poslouchat zdůvodnění jako: „Nebudeme pracovat za Vás.“ nebo „Na to nemáme
čas.“ je vůči lidem v obci ostudné. Každý zastupitel by měl chtít pracovat pro lidi v
obci a měl by do zastupitelstva přinést svoji profesní dovednost, ze svého zaměstnání.
Je pravdou, že v počátku byly ve spolupráci jisté nedostatky a to ať již v rámci ko-
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alice, která v mezidobí zanikla, tak napříč celým zastupitelstvem. Nikdy však není
pozdě na změnu a k té došlo právě v době, kdy zmíněný nedostatek v komunikaci
vyústil v pokus o odvolání starosty.
Pokud by ODS měla zájem na spolupráci, měla se zúčastnit pracovní porady, kterou má starosta možnost svolat jako neveřejnou. Tam mohla ODS vše probrat a
dozvědět se vše podstatné.
Nakonec zástupci občanů na posledním jednání zastupitelstva potvrdili, že vidí
posun k lepšímu a že mají větší jistotu a dobrý pocit z toho, že vidí uskupení lidí,
kteří chtějí dělat pro Chuchli.
Subjektivní názor, že jednání bylo neefektivní, lze považovat za irelevantní, neboť
zaznívá od osob, které se druhé poloviny jednání neúčastnili a právě v této části
jednání se řešily další důležité věci vzešlé z výboru majetkového, dopravního atd.
Mgr. Martin Melichar, Ing. arch. David Vokurka. Ing. Jiří Petr, Ing. Daniel Kozický,
Viktor Čahoj, Bc. Daniel Šatra, Tomáš Benčat
*************
Vážená redakce,
Obracím se na Vás s námětem na článek do Chuchelského zpravodaje. Rádi bychom Vám představili unikátní projekt vyvinutý ve spolupráci 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakulty Biomedicínského inženýrství ČVUT. Jedná se o zcela
nový systém pro podporu aktivního a bezpečného stáří SeniorInspect. V rámci tohoto projektu jsme v květnu 2011 nově spustili plný provoz dvou variant služby ve
spolupráci s profesionálním poskytovatelem sociální péče pro seniory (nezisková
organizace Život90). Systém byl oceněn několika cenami (např. Čestné uznání
v soutěži Inovace roku) a naposledy zaznamenal úspěch v televizním pořadu Den
D (získal maximální investici).
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10297718398-den-d-iiirada/310292320260010-den-d/obsah/151481-senior-inspect/
V současné době funguje SeniorInspect v několika městských částech (Praha 1,
9) a s dalšími připravujeme spolupráci.
SeniorInspect je plně mobilní služba dostupná kdekoliv, funguje na stisk SOS tlačítka zabudovaného v malé krabičce či mobilním telefonu, kterou má senior vždy
u sebe – ať už je doma, nebo venku na procházce, nákupu či na výletě. V případě
krize může asistenční pult určit jeho polohu a na místo vyslat okamžitou pomoc,
rodinu, souseda a v ojedinělých případech i rychlou záchrannou službu. Systém
využívá špičkové technologie a například v okamžiku náhlého pádu či delší nehybnosti dokáže sám tuto situaci rozpoznat a požádat asistenční službu o pomoc.
SeniorInspect umožňuje občanům v seniorském věku rozvíjet aktivní život a v případě potřeby kontaktovat asistenční systém, který jim pomůže vyřešit krizovou situaci. Velkou výhodou SeniorInspectu je zejména to, že díky jeho používání nemusí senioři předčasně odcházet do domova důchodců nebo do domova
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s pečovatelskou službou, jsou schopni se o sebe déle postarat a jejich rodiny
mohou mít jistotu, že jsou jejich starší příbuzní v pořádku.
Od seniorů máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, která ukazuje, že vědomí toho, že
pomoc je vždy na blízku, jim pomáhá neomezovat své zájmy a vést velmi aktivní
život. Rodiny seniorů naopak oceňují jistotu, že jsou jejich blízcí v pořádku i okamžitý kontakt v případě, když se s nimi něco stane. Obdobné systémy fungují již
velmi úspěšně v zahraničí a pomáhají velkému počtu seniorů i lidem, kteří o ně
pečují. Důkazem vysoké vyspělosti našeho řešení je i značný zájem, který vyvolalo
představení našeho systému ve Švédsku (společně s agenturou Czech Trade).
Domníváme se, že toto téma je v momentálním trendu stárnutí populace velmi aktuální, a nabízíme vám možnost rozhovoru s tvůrci tohoto unikátního systému,
s jeho současnými uživateli, nebo článek vyhovujícího formátu vašeho média.
Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte nás prosím kontaktovat na tel. 736 173
066 (sl. Šeborová). Rádi Vám poskytneme materiál pro rozhovory a články. V následujících dnech si Vás dovolíme kontaktovat telefonicky pro ověření Vašeho zájmu.
S pozdravem
Eva Caithamlová

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych těmito řádky poděkoval za dlouholetou spolupráci tajemnici ÚMČ Velká
Chuchle paní Jiřině Hanlové. Jako kronikář městské části, člen různých komisí a
pak i zastupitel jsem si vždy vážil jejího osobního přístupu, poskytování informací i
spolupráce v různých oblastech. Za léta práce pro městskou část se stala vzorem
pro tajemníky okolních městských částí. O její poctivosti a přístupu k práci pak
navíc vždy hovořily výsledky kontrol a auditů - vždy s vynikajícím výsledkem.
Na tomto místě vzpomenu dvě pro mě výrazné události. První z nich byla povodeň
v roce 2002, kdy paní tajemnice ještě coby úřednice pracovala v krizovém štábu v
základní škole a svým empatickým přístupem si získala srdce všech postižených
obyvatel Malé a Velké Chuchle. Druhým okamžikem byla nedávná spolupráce na
knize o Malé a Velké Chuchle. Bez její podpory a jednání s vydavatelem v průběhu
vzniku by tato publikace nikdy nevyšla.
Věřím, že se s paní Jiřinou Hanlovou neloučíme nadlouho, a že bude pro městskou
část v budoucnu pracovat třeba jinou formou.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář Velké Chuchle

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
V těchto dnech již žáci školy Charlotty Masarykové vědí, na jaké škole budou
v příštím školním roce pokračovat ve studiu. Všichni žáci, kteří v letošním školním
roce dokončí povinnou školní docházku, se hlásili na různé typy středních škol. Z
dvanácti žáků budou čtyři studovat na gymnáziích. Na středních odborných ško-
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lách s různým zaměřením i odlišnou náročností bude ve studiu pokračovat pět
žáků. Na střední odborná učiliště nastoupí tři žáci. I naše škola tedy potvrzuje celostátní trend nezájmu o řemesla a s tím spojené studium na odpovídajících odborných učilištích. Těší nás zejména velmi dobré umístění žáků, kteří prošli náročnými
výběrovými testy v přijímacím řízení na státní gymnázia Naši žáci byli přijati nejen
na jimi preferovaná gymnázia, ale na všechna, kam si podali přihlášku. Například
jedna žákyně si vybrala studium na gymnáziu Jana Keplera, přestože se na Gymnáziu ve Štěpánské umístila na třetím místě z 292 přihlášených žáků. Na víceletém
gymnáziu bude v příštím školním roce studovat i jedna žákyně ze 7. třídy a jeden
žák z 5. třídy. Nejen budoucí gymnazisté, ale většina našich žáků si podala přihlášku na více škol a všichni se dostali na školy podle svých přání a představ. Měli
možnost si vybírat. K těmto výsledkům jim pomohly jednak známky na vysvědčení,
výsledky testů, ale i výborná umístění v obvodních a krajských kolech olympiád,
kterých se žáci naší školy pravidelně účastní. Žáci, kteří se hlásili na střední odborné školy, měli situaci o poznání jednodušší, protože k přijetí postačoval požadovaný průměr na vysvědčení v 8. a 9. třídě podle kritérií konkrétní školy. Jsme rádi, že
naši žáci mohou studovat na „vysněné škole “ a přejeme všem středoškolákům
mnoho úspěchů v dalším studiu.
Jitka Semotánová, výchovná poradkyně

POZOR NÁLEZ KLÍČŮ
V Chuchelském háji - na vyhlídce - byly nalezeny klíče! K vyzvednutí v samoobsluze. Prosím vložit ještě do Zpravodaje! Nebylo by ani od věci vyhlásit nález i v místním rozhlase. Alespoň si vyzkoušíme, jestli je vůbec funkční. Rodina bude mít obrovskou radost, neboť nebude muset měnit zámky a přidělávat nové klíče. Kdyby
náhodou někdo rozhodl, že rozhlas a Zpravodaj NE, tak ať si představí, že by klíče
ztratil on a jaká je s tím následná práce při řešení tohoto problému. Sousedským
vztahům zdar!
Václav Burle

CHUCHELSKÉ CENTRUM – PRŮZKUM NÁZORŮ
Můžete volit i více odpovědí. Případně doplňte jiný názor, prosíme aby každý vyplnil pouze jednou.
1. Jste spokojeni se vzhledem

2. Pokuste se vybrat, nebo co nejstručněji popsat,

centra Velké Chuchle?

kde se centrum V. Chuchle nachází?

A, Ano.

A, Nám. Chuch. Bojovníků

B, Spíše ano.

B, Špalíček – samoobsluha, pošta

C, Spíše ne.

C, Činžovní domy na Starochuchelské

D, Ne.

D, Prostor před Sokolem

komentář:

E, Náměstí Omladiny
komentář, jiné místo:

červen – 2010
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3. Navštívili jste v poslední době areál bývalého

B, Ano, ale až případně po realizaci nového centra.

Fematu – Kazínská 8, případně proč ?

C, Ne, mělo by jít o uzavřený areál a ten pronajímat.

A, Ne.

D, Ne, areál by se měl prodat

B, Ano, kvůli výstavě prací nového centra nebo pro-

komentář:

jektů dostavby školy.
C, Ano, ze zvědavosti.
D, Ano kvůli fitness.
komentář:

7. Myslíte si, že by se i některé původní budovy měly
vyžít pro potřeby střetávání veřejnosti? (různé slavnosti, výtvarné a divadelní spolky, tématické pořady,
hydeparky atd.)

4. Mč zakoupila areál bývalého Fematu –

A, Ano, co nejdříve, i přes to že je areál zanedbaný.

Kazínská 8 - za účelem možnosti využít ho pro začle-

B, Ano, ale po opravách, které areál zkultivují.

nění do veřejného prostoru a pro možnou výstavbu

C, Ne, nikdo tam chodit nebude.

veřejné vybavenosti a služeb. Souhlasíte s tímto

D, Ne, jsou to zbytečné investice, lépe je vše prona-

záměrem?

jímat.

A, Ne, je to zbytečné, v Chuchli je potřeba řešit jiné

komentář:

věci
B, Ne, stálo to a bude stát zbytečné peníze.
C, Ano, ale nejsem si jist-ta jak se prostor využije.
D, Ano, je to dobrá myšlenka.

Co Vám v Chuchli nejvíce konkrétně chybí (např.

komentář:

služby, kulturní život, sportovní vyžití), uveďte prosím
konkrétně. Pokuste se označit, co je pro Vás prioritou.

5. Myslíte si, že některý ze dvou oceněných návrhů
v soutěži může být podkladem pro další vývoj centra
obce?
A, Ano.

VYPLNĚNÉ PROSÍM, VHOĎTE DO SCHRÁNEK

B, Ano, ale s úpravami.

NA ÚŘADĚ, V SAMOOBSLUZE NEBO NA STÁN-

C, Ne, návrhy nejsou reálné.

KU OMLADINY

D, Ne, návrhy se mi vůbec nelíbí.
E, Ne , měly by se využít stávající budovy

Prosíme o vyplnění. Jestli chcete zachovat anonymi-

F, Nic o projektech nevím.

tu názorů o odstřižení údajů a samostatné vhození

komentář:

do „schránky“, údaje poslouží pro potřeby statistiky.

Jméno, příjmení
6. Jste pro začlenění areálu Kazínská 8 – býv. Fe-

Adresa

mat, do veřejného prostoru obce?

Věk

A, Ano, pokud možno co nejdříve i se stávajícími
budovami.

E-kucharka doporučuje skvělý recept
na letní grilování

Marináda na 3 kg kuřecích stehen
Ingredience:
-3 kg kuřecích stehen
-7 stroužků česneku
-4 dl oleje
-6 lžiček soli (jestliže dost solíte, tak klidně o půl lžičky více)
-20 dkg rajčatového pyré
-2 citrony
-8 lžiček sušeného zázvoru
-chilli koření podle chuti
Z citronů vymáčkneme šťávu, česnek prolisujeme a smícháme s ostatními surovinami.
Omytá a osušená stehna obalíme v marinádě, po dvou kusech zabalíme do potravinové fólie a necháme 4 až 6 hodin marinovat (klidně i déle).
Já trochu stehna nařezávám u kosti a marinádu tam vetřu.
Každý má jiný gril a systém grilování, takže dokončení nechám na Vás, ovšem
předem přeji dobrou chuť.
Autorka - Ivanka Malatincová
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Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 6/2010, 16. ročník. Vyšlo v červnu 2011.

m

čte
Výkup protiú

90 Kč
199.9 H
P
vč. D
za

Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ
Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5 – Motol
Strakonická 25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
www.fordamb.cz

tel. 234 234 111
tel. 257 288 111
tel. 257 321 221

GPS: 50°1’25.838”N, 14°17’57.408”E
GPS: 50°3’55.659”N, 14°20’7.518”E
GPS: 50°3’57.415”N, 14°24’35.463”E

219.9
9
vč. D 0 Kč
PH

Comfort 1,4

Ford Fusion

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordFiesta 127 g/km, FordFusion 154 g/km, FordFocus 159 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFusion 6,6 l/100 km, FordFocus 6,7 l/100 km

za

Ambiente 1,25i 3dv.

Ford Fiesta

za

90 Kč
269.9 PH
vč. D

Classic 1,6 5dv.

Ford Focus

