CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

12/2008

Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Vítání chuchelských občánků
se uskutečnilo 22.11.2008 v mateřské
škole ve Velké Chuchli.

Vážení spoluobčané a čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi, abych jménem vedení radnice,
členů ZMČ i zaměstnanců úřadu popřál
Vám všem klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2009 především hodně
zdraví.
Stanislav Fresl, starosta

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy vzhledem k transparentnosti zveřejňujeme v plném znění, upraveném
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originály
zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Dne 19.11.2008 se konalo 10. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle.
Zápis č. 10/2008 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha–Velká Chuchle, konaného dne 19.11.2008
Přítomni: členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté
11
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Mgr. Martina Schönbauerová
Starosta na úvod jednání předložil návrh na program mimořádného zasedání.
O slovo požádal p. Rys a požádal o zařazení mimořádného bodu ohledně kácení
stromů nad železničním přejezdem. Starosta odpověděl, že se jedná o mimořádné
zasedání, svolané pouze za účelem projednání majetkových záležitostí (koupě
FEMATu) a veškerá další témata by měla být projednávána na řádném zasedání
dne 24.11.2008. Vzhledem k tomu, že toto téma zajímalo přítomné hosty, po diskusi zastupitelů i hostů došlo k domluvě, že k tomuto tématu se ZMČ vrátí v bodu
„různé“ a schválilo program zasedání:
1. kontrola zápisu a usnesení č. 9/2008
2. majetkové záležitosti
3. různé
Hlasování: jednomyslně schváleno
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I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.9/2008, uskutečněného dne
29.10.2008 a jedinou připomínku měl p. Hromádka, který chtěl doplnit bod 15
zápisu, kdy Ing. Schůrek informoval o účasti na kontrolním dnu na stavbě serpentýny, že se na toto téma zeptal on. Odpověděla tajemnice, že bod 15 zápisu 9/2008
doplní dle jeho připomínky.
Hlasování: jednomyslně schváleno

II. Projednání majetkových záležitostí
1/ Starosta, v souladu s pověřením zastupitelstva (usnesení 7/2008 ze dne 28.7.2008
bod 7/7), předložil na základě doporučení finančního výboru a výboru majetku obce
ke schválení smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi
MČ Praha – Velká Chuchle a spol. FEMAT, spol. s r.o., Kazínská 8, Praha 5. Jedná se
o tyto nemovitosti, zapsané na LV č. 502 pro k.ú. Velká Chuchle:
 budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21
 pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 566 m2
 pozemek parc. č. 115/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2
Po projednání ZMČ schválilo uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu uvedených nemovitostí za cenu 12.000 000,- Kč a úhradu zálohy 5.000.000,- Kč při podpisu smlouvy. (z prostředků FRR)
Hlasování: jednomyslně schváleno
2/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku
obce a na základě doporučení výboru předložil ke schválení smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle
a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 na „Stavbu č.
4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu, spočívající v přeložení STL plynovodu OC DN 80 na PE 160 pro č.p. 410,
243, 376, 537/1, 178 a 145 a v přeložce pp4 OC DN 150 na PE 160 na pozemcích
parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ P. Vlasák předložil i smlouvu mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení STL přípojky PE 32 pro č.p. 407 v ul. Ha Hvězdárně. ZMČ
uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4/ V rámci bodu „různé“ požádal starosta přítomné o náměty, jak využít areál
FEMATu v budoucnosti. Starosta např. navrhl využití pro druhý stupeň ZŠ, p.
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Schönbauerová byla jiného názoru – domnívá se, že by se měla rozšířit stávající
škola, p. Vokurka by využil prostory pro kulturu, p. Laburdová iniciovala dětské
hřiště, p. Burle náměstí apod. Nakonec se zastupitelé přiklonili k tomu, aby tento
areál byl využit pro stavby občanského vybavení, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu (sociální služby, zdravotní služby, lékárna, pečovatelská služba,
vzdělání,sport, kultura atd.)
ZMČ schválilo, aby toto využití bylo prezentováno ve zdůvodnění pro MHMP.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5/ Dále následovala diskuse hostů a byla zahájena dotazem na kácení stromů,
odpověděl starosta,že nemá veškeré potřebné podklady, protože byl na dovolené
v zahraničí a pověřil tajemnici, aby je připravila do řádného zasedání ZMČ.
Vzhledem k tomu, že přítomní hosté bydlí většinou v dosahu plánovaného přemostění a Na Hvězdárně, směřovaly dotazy a připomínky kromě kácení stromů
k dopravním problémům, spojeným s výstavbou serpentýny, uzavírkám komunikací, zimní údržbě komunikací a především přemostění. Pan Burle navrhoval vyhlášení referenda s těmito otázkami: „nadjezd ano či ne“ a „souhlas s uzavřením silnice
na Slivenec ano či ne“, vzhledem k tomu, že požaduje čisté ovzduší v naší obci.
Odmítavě se k nadjezdu z pochopitelných důvodů stavěli i další z hostů např.
manželé Vrběckých, p. Indra, p. Mlezivová, p. Pečená, p. Laburdová a další. Ohledně referenda se rozvinula delší diskuse, nikdo ze ZMČ nereagoval a o slovo
požádala tajemnice, která ze zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu citovala
§ 7 „Nepřípustnost konání místního referenda“
Místní referendum nelze konat
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, 11)
11) Například zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Z § 7 písm. e) zákona 22/2004 Sb., vyplývá, že o položené otázce se rozhoduje
ve zvláštním řízení, tedy dle zákona 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášení referenda by pravděpodobně nemělo oporu v zákoně. /bude vyžádáno odborné stanovisko/
V souvislosti s touto informací p. Burle a někteří další vyjádřili názor, že pokud by se
nekonalo referendum, měla by se případně uspořádat anketa k této záležitosti (přesto, že si uvědomují, že asi převažují zastánci nadjezdu), což zastupitelé nevyloučili.
P. Vrběcká se dotázala starosty, kdy bylo na ZMČ rozhodnuto o „přemostění“
a zařazení stavby do veřejně prospěšných staveb a starosta odpověděl, že o zařazení do ÚP se jednalo již v 90. letech a tato plánovaná akce je všeobecně známa
- informace upřesní na veřejných schůzích 2. a 3. prosince 2008.
Na otázku p. Šatry ohledně záboru při kácení podala tajemnice základní informaci o tom, že na základě žádosti IDS o povolení kácení v r. 2005 schválilo ZMČ
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jednomyslně (na základě doporučení výboru ŽP a dendrologického posudku)
povolení kácení. Rozhodnutí bylo vydáno 29.12.2005 a nabylo právní moci
15.1.2006. Kromě toho IDS disponuje dalšími potřebnými vyjádřeními MHMP –
odboru ochrany ŽP, ÚMČ Prahy 16, Min. zemědělství atd.
P. Burle ještě kritizoval „Chuchelský zpravodaj“ a nabízel se jako člen redakční
rady. P. Laburdová vznesla podnět, aby byl zamezen průjezd přes centrum. Panu
Rysovi se nelíbí, že občané nemají zájem o dění v obci – až do nedávné doby
nikdo na veřejná zasedání nechodil a dával za vzor Slivenec, jehož zasedání se ze
„studijních důvodů“ zúčastnil a překvapila ho velká účast. Ing. arch. Vokurka seznámil s tím, že po zastupitelstvu bude zasedat komise pro územní plán a připraví
připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který byl bohužel předán
městským částem na poslední chvíli a pozval na řádné zasedání ZMČ dne
24.11.2008, kde budou tyto připomínky projednávány a schvalovány.
Dále zazněl názor, aby konání veřejné schůze bylo vyhlášeno místním rozhlasem.
Tajemnice na závěr informovala ZMČ i hosty, že po projednání s panem Manouškem bude koncert „Pražské mobilní zvonohry“ v letošním roce uspořádán
25.12.2008 od 15.30 hodin na stejném místě jako v loňském roce a to na nám.
Chuchelských bojovníků.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.40 hod.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová, Mgr. Martina Schönbauerová

PŘIPOMÍNKY MČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU, SCHVÁLENÉ
ZMČ A ZASLANÉ ÚTVARU ROZVOJE HL. M. PRAHY
V předložené pracovní verzi konceptu územního plánu je v některých lokalitách
nepřesně vyznačeno barevné rozlišení ploch pro jejich způsob využití a dále:
1) v oblasti zahradnictví při Radotínské ul. jsou stávající bytovky, proto by měla i část
lokality být označena jako obytná (OB) a nikoli pouze jako rekreačně sportovní (RS);
2) při ulici Starochuchelská nad železničním přejezdem vlevo je celá oblast označena jako PR, zatímco by měla být ve své zastavěné části vrácena do SM;
3) umístění stavby nadjezdu nad železniční tratí není správně vyznačeno, neboť
v místě svého vyústění na ul. Nad Drahou do ul. Starochuchelské, je v rozporu
s vydaným územním rozhodnutím;
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4) pod budoucím přemostěním by mělo být území značeno jako zeleň, nikoli jako
parkoviště (DP), to platí i o prostoru mezi navrhovaným nadjezdem a parcelách
domů v ulici Dostihové ze smíšené (SM) na zeleň (ZN);
5) do vyznačené oblasti smíšená (SM) mezi ul. Strakonickou a Mezichuchelskou je
nutné označit plovoucí značkou zeleň;
6) oblast mezi Malou a Velkou Chuchlí, která je označena jako dopravní, parkoviště (DP)
by měla být změněna na smíšená (SM) s umístěním plovoucí značky pro zeleň;
7) v předložené verzi konceptu ÚP není správně vyznačen současný tvar půdorysné plochy rekonstruované komunikace - serpentina Na Hvězdárně;
8) v oblasti Libře jednoznačně specifikovat umístění poldru, neboť jeho poloha se
v jednotlivých mapách ÚP rozchází, případně místo jednoho poldru zřídit dva
menší;
9) provést vyznačení železniční zastávky blíže ke stávajícímu železničnímu přejezdu;
10) v KÚ Malé Chuchle směrem od „Mostu inteligence“ zachovat prostor mezi
Strakonickou a železniční tratí jako zeleň;
11) v bezejmenné ulici v oblasti Na Hvězdárně sousedící s výstavbou FINEP žádáme zapracování výškového a kapacitního regulativu zastavěnosti pro případnou veřejnou vybavenost (VV);
12) v centru Velké Chuchle v křížení ul. Starochuchelská a Na Mrázovce až k železniční trati žádáme zapracování výškového i kapacitního regulativu zastavěnosti a poměru zeleně;
13) u základní školy Ch. Masarykové v Starochuchelské ul. rozšířit oblast veřejná
vybavenost (VV) o plochu v současné době budovaného sportovního hřiště;
14) vyznačit do ÚP protihlukové stěny podél Strakonické v Malé i Velké Chuchli.
15) v Malé Chuchli v části zastavěných pozemků parcel č. 185/2 a 185/5 je uvedena chybně nelesní zeleň (ZN) žádáme změnit na obytné (OB) do velikosti
zastavěné plochy;
16) prostory mezi Vltavou a ul. Strakonickou změnit na zeleň parkovou v rozmezí
od fotbalového hřiště Čechoslovan směrem k Praze ze (ZN) na (ZP);
17) prostory severně od areálu zdraví ve Velké Chuchli změnit na lesní zeleň (ZL);
18) na pozemku parc.č. 1005/2 k.ú. Velká Chuchle provést změnu využití tohoto
pozemku ze zeleně nelesní (ZN) na obytnou (OB);
19) celou levou stávající zástavbu v ul. Starolázeňská změnit ze smíšené (SM) na
obytnou (OB);
20) z pozemku parc.č. 476 k.ú. Velká Chuchle sejmout blokaci veřejně prospěšné
stavby a dále ponechat ve veřejné vybavenosti (VV);
21) oblast situovanou jižně v ul. Dostihová žádáme zařadit do veřejně prospěšných
staveb protipovodňové ochrany;
22) do návrhu ÚP zakreslit říční přívoz Velká Chuchle – Modřany, případně umístění mostu pro pěší a cyklisty;
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23) žádáme o vymazání plánovaného nadjezdu nad ČD ve Velké Chuchli z územního plánu a vyškrtnutí z veřejně prospěšných staveb;
24) v ÚP ponechat přejezd přes ČD ve Velké Chuchli v současné podobě;
25)v oblasti Lahovská, která je v ÚP částečně vedená jako zeleň a částečně jako
smíšená parc.č. 583 a 581 k.ú. Velká Chuchle změnit z pěstební zeleně (PS) na
obytnou (OB).
26) v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ změnit oblast smíšenou (SM) na obytnou (OB)
27) nesouhlas se záměrem budování tunelu „Praha – Beroun“ a v případě výstavby zásadně eliminovat dopady na občany Malé Chuchle (emise, hluk, zábory,
zařízení staveniště).
28) vyznačení a zřízení zastávky ČD v Malé Chuchli v místě bývalého nádraží.
Vzhledem k obtížnosti přesné specifikace jednotlivých připomínek jsme požádali
Útvar rozvoje o osobní projednání výše uvedených změn před zapracováním do
ÚP.
Stanislav Fresl, starosta

VÁNOČNÍ ZVONOHRA OPĚT VE VELKÉ CHUCHLI
MČ Praha – Velká Chuchle pořádá pro velký úspěch vánoční koncert „Pražské
mobilní zvonohry“, který se bude konat dne
25.12.2008 od 15.30 hod na náměstí Chuchelských bojovníků,
Pro radost všech návštěvníků bude hrát slečna Rosemarie Seuntiëns z Nizozemí.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V CHUCHLI
V kostele sv. Jana Nepomuckého Chuchelském háji se budou konat následující
bohoslužby:
24.12.2008
21.00 hod.
mše svatá ze slavnosti narození Páně
(půlnoční)
29.12.2008
15.00 hod
mše svatá ze svátku sv. Jana, evangelisty
po mši svaté žehnání vína.
Kostel bude zpřístupněn půl hodiny před mší svatou.
redakce

ROZLOUČENÍ S ŘEDITELKOU MŠ
Ředitelka chuchelské mateřinky, paní Dagmar Vostřáková, k 31. prosinci 2008 ve
své funkci končí. Myslíme si, že je to veliká škoda, protože paní Vostřáková byla pro
naši školku obrovským přínosem a zvláště při „rozjezdu“ to pro ni i pro náš úřad
bylo opravdu náročné. Pro svoje příjemné a milé vystupování, vstřícné jednání
a obětavou práci bez ohledu na volný čas byla určitě oblíbená a u malých předškoláků a respektovaná rodiči. Rozhodla se takto a nám nezbývá, než její volbu respektovat a poděkovat za výbornou spolupráci s naší městskou částí. Přejeme paní
Vostřákové do dalších let hodně klidu, pohody a především zdraví.
Od ledna vystřídá paní Vostřákovou nová ředitelka paní Kučerová a věříme
a doufáme, že si paní Kučerová povede stejně dobře.
J. Hanlová, tajemnice ÚMČ

VÍTÁNÍ NOVÝCH
CHUCHELSKÝCH OBČÁNKŮ
Dvaadvacátého listopadu se ve společenské
místnosti chuchelské mateřské školy konalo slavnostní vítání občánků. Od posledního vítání, které
proběhlo v loňském roce, přibylo v naší městské
části 23 nových občánků.
Přivítání se ujala ředitelka mateřské školy paní
Dagmar Vostřáková. Přítomné rodiče a jejich ratolesti poté pozdravila místostarostka naší městské
části paní Mgr. Lenka Felixová. Zarecitovat a zazpívat svým mladším kamarádům přišli také žáčci
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mateřské školy pod vedením paní učitelky Marthausové, ke kterým se připojili i žáci
druhé třídy základní školy, které vedla paní učitelka Bálková.
Rodiče se za asistence členky sociálního výboru paní Marie Nedvědové podepsali do pamětní knihy a každá maminka dostala hezkou květinu a děťátko upomínkovou hračku – žirafu. Společenská místnost mateřské školy tak byla svědkem
další hezké akce, která má ve Velké Chuchli již téměř padesátiletou tradici. Popřejme našim novým občánkům, aby se jim ve Velké Chuchli dobře vyrůstalo, ke spokojenosti svých rodičů. A jejich rodičům přejme hodně trpělivosti při jejich výchově. A všem hlavně hodně zdraví.
Text i foto Jan Zágler

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Velká Chuchle na školní rok 2009 – 2010 se bude konat
ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 13.00 do 18.00 hodin v horní školičce.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Jančíková, ředitelka ZŠ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Pátého prosince dopoledne, přišel do
společenské místnosti chuchelské
mateřské školy v doprovodu anděla
a čerta Mikuláš. Protože nebylo účelem děti vystrašit, ale připravit jim hezkou nadílku, zůstal z počátku čert za
dveřmi a jen pomalu se ukazoval
dětem. A právě proto se vše obešlo
bez pláče. Důstojně vyhlížející Mikuláš
a mírný anděl dokázali čerta udržet
v únosných mezích. Mikuláš přečetl
některým žáčkům z knihy hříchů jejich
drobné hříšky, kterých ale nebylo mnoho a tak když mu žáčci jednotlivých tříd
hezky zazpívali, dostal každý z nich dárek. Od Mikuláše si je přebírali bez ustrašení
a protože žáčci chuchelské mateřinky jsou stateční, hodní a nemusí se proto ničeho bát, tak se nakonec každá třída s Mikulášem andělem i čertem vyfotografovala.
Dobré reference měl Mikuláš pravděpodobně i o zaměstnancích školy, neboť i na
ně pamatoval dárkem. Myslím, že si nadílku zasloužili všichni. A děti budou mít
zase o jednu hezkou vzpomínku na dobu, kdy chodily do mateřské školy víc.
Text a foto Jan Zágler
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HASIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vztah chuchelských hasičů
k dětem je známý tím, jak pečlivě a zodpovědně již pěknou
řádku let pořádají zábavné
odpoledne ke dni dětí. Tentokrát se 8. listopadu ve složení
Jiří Kokta, Jaroslav Malatinec
ml. Jiří Krištůfek, Jiří Janouš
a Ivana Malatincová vydali do
mateřské školy, aby dětem
předvedli pravou hasičskou
techniku. Děti měly možnost
prohlédnout si technikou vybavené hasičské auto, které si
mohly doslova prolézt, posadit
se, sice na suchu, do chlouby hasičů – nafukovacího motorového člunu. Představila se jim i ostatní technika, motorová stříkačka PPS12, motorové pily a elektrická
centrála včetně halogenového svítidla. Dětem se tato ukázka velmi líbila a bylo to
jistě hezké zpestření jednoho školního dopoledne. Žáčci na oplátku našim hasičům namalovali hezké obrázky s požární tématikou. A jako odměnu za umělecká
dílka, věnovali hasiči všem žákům mateřinky knížky, pexesa a omalovánky. Hezké
vzpomínky na toto setkání mají obě strany a to je jistě jen a jen dobře.
Jan Zágler

O SVÁTCÍCH BUDE V ULICÍCH VÍCE STRÁŽNÍKŮ,
DOHLÉDNOU NA ZLODĚJE I PYROTECHNIKU
Na prevenci kapesních krádeží, bezpečnou zábavní pyrotechniku, provoz na
komunikacích či neoprávněný stánkový a pouliční prodej dohlédnou ve svátečním čase strážníci Prahy 5. Činnost hlídky zintensivní před Vánocemi
a na Silvestra.
Strážníci se budou podle obvodního ředitele Městské policie v Praze 5 Zdeňka
Hejny soustředit hlavně na pěší zónu u Anděla a na místa konání vánočních trhů.
Stejně tak ale budou hlídky častěji v době svátků docházet například i na hřbitovy.
„Ve Velké Chuchli se to týká hřbitova v Chuchelském háji,“ konstatoval Hejna.
Problém bývá v předvánoční době a okolo Nového roku se zábavní pyrotechnikou. „Spolu s Českou obchodní inspekcí a Báňským úřadem budeme kontrolovat
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její prodej a používání,“ poznamenal Hejna s tím, že by se dělobuchy a rachejtle
neměly rozhodně používat v uzavřených prostorách a lidé by se měli řídit pokyny
uvedenými na obalech.
„S rušením nočního klidu a neoprávněným používáním zábavní pyrotechniky se
setkáváme především na Mikuláše. Poslední den starého roku a první den roku
nového je její používání povoleno a pochopitelně je také bavícím se lidem tolerováno i rušení nočního klidu,“ doplnil Hejna.
Dobrou zkušenost mají strážníci v době svátků naopak s dodržováním zákazu
nalévání alkoholu mladistvým a nezletilým.
Zvýšenou pozornost budou věnovat pyrotechnice, kapsářům, žebrákům či stánkařům strážníci na celém území metropole.
„Hlídkovou činnost zintensivníme i ve vybraných tramvajových linkách a na místech, kde se shromažďuje větší počet lidí. Týká se to například Václavského a Staroměstského náměstí, Královské cesty, stanic metra, stanovišť městské hromadné dopravy a velkých nákupních center,“ upozornil první náměstek primátora
Rudolf Blažek, který má bezpečnost v metropoli na starosti.
Napomoci zvládnout období svátků by podle Blažka měla i mobilní stanoviště
Městské policie hlavního města Prahy a v pohotovosti bude například i hlídkový
útvar městské policie.
„V podzemní dráze by měl přispět k větší bezpečnosti cestujících, ochraně
majetku a zamezení rostoucí agresivity některých občanů, kteří obtěžují žebráním. Pozornost bude soustředěna na nejkritičtější stanice v centru metropole
a v nočních hodinách budou strážníci procházet celými vlakovými soupravami,“
konstatoval náměstek primátora. Strážníci si posvítí také na přestupky proti veřejnému pořádku, sprejery, bezdomovce či nepovolený stánkový prodej.
Tereza Gutmannová

LESNICKÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ
REZERVACI CHUCHELSKÝ HÁJ
Mimo jiných prací většinou výchovného a pěstebního charakteru probíhají v lesích
okolo obou Chuchlí i těžební činnosti. Jedná se většinou o nahodilé těžby a těžby
výchovné, prováděné v mladých porostech.
Mimo nich probíhá dle plánu péče postupné vymýcení trnovníku akátu z lesních
porostů v přírodní rezervaci Chuchelský háj.
Akát je doposud často zastoupen v pražských lesích a tím také v porostech zvláště
chráněných území. Tato původem severoamerická dřevina se do Evropy dostala již
počátkem 17. století a během 18. století se jako „módní dřevina“ rozšířila po Evropě. Na
přelomu 19. a 20. a také v prvních dvaceti letech 20. století byl hojně využíván na zalesnění prudkých svahů jako protierozní a protipovodňové opatření. Tehdy však nebyla
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dost dobře známa také záporná vlastnost akátových porostů. Po čase akátové porosty
pod sebou potlačí většinu vegetace a v místech prudkých svahů tím mohou způsobit
obnažení půdy a následnou erozi. Zejména ve zvláště chráněných územích je tato dřevina nevhodná, neboť postupně potlačuje veškerou bylinnou i dřevinnou vegetaci.
V přírodní rezervaci Chuchelský háj je akát odstraňován především v lesních porostech a to postupnou redukcí. Přednost je dávána výběrnému způsobu těžby. Akáty
jsou jednotlivě odstraňovány a prosvětlením podrostu jsou podpořeny dřeviny v podrostu. Takový způsob také probíhá na většině zásahů v Chuchelském háji. Výjimku
tvoří zásah na horním kraji svahu (nad školou), kde jsem se rozhodl k výsadbě dubu
zimního, lípy srdčité a dubu šípáku, protože se zde podrost téměř nevyskytoval. Rovněž od odstraňování akátů ze samotného svahu jsem upustil, protože tato původně
holá stráň je akáty narušena a po jejich odstranění by docházelo k sesuvům.
Při zásahu v lesním porostu u ulice Pod Akáty jsme pokáceli 8 akátů a dva suché
topoly, které byly vzhledem ke svému stavu dost nebezpečné a tímto byl uvolněn
prostor přírodnímu zmlazení, to je v těchto místech velice solidní a příroda tu vysázela les bez naší pomoci. Pouze na kraj lesa (u tabule chráněného území) jsem
objednal tři vzrostlé lípy, které naváží na zeleň nad silnicí, tato už nepatří k lesu.
Cílem těchto opatření je podpora podrostů dubu, lípy, habru, ale i jasanu a javoru. Takto podpořená dřevinná skladba bude následně potřebovat jen menší zásahy ve formě probírek s cílem vytvořit v budoucnu porost, jehož zastoupení dřevin je
přírodě blízké, tedy dřevin, které by se v lokalitě s vysokou pravděpodobností
nacházely bez předcházejících zásahů člověka.
Konečným cílem je také vytvořit porost, do nějž by člověk zasahoval jen výjimečně.
Lesy hl.m.Prahy
Kadeřábek Ladislav – vedoucí lesního úseku 13

CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (5)
V předchozím dílu našeho nepravidelného seriálu jsme se zmínili, že se v následujících číslech budeme věnovat objektům bývalých lázní v Malé Chuchli a v minulém čísle zpravodaje jsme poprosili čtenáře o poskytnutí zajímavých pohlednic
a fotografií.
První vlaštovkou je dopis Ing. Boliny, který nám napsal následující:
Dobrý den,
posílám Vám scan zajímavé chuchelské pohlednice z roku 1907, která zachycuje
studánku poměrně bohatě stavebně vypravenou na jakési lesní cestě. Bohužel
není jasné zda je to z Malé nebo Velké Chuchle. Ve Velké Chuchli bych uvažoval
o úvozové cestě nad žel. tratí, kterou se stoupá ke kostelu a lesnímu hřbitovu,
a sice těsně pod ukončením výstupu. Jiné místo mě nenapadá, pak už jen v Malé
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Chuchli. Pohlednici můžete uveřejnit, např. ve Zpravodaji dle svého uvážení.
S pozdravem,
Ing. Pavel Bolina
V úvoze 12, Velká Chuchle
Shodou okolností se tato
pohlednice lázní právě týká. Jde
o původní pramen, který se
nacházel u Mariánskolázeňského potoka, který bývá někdy
nazýván Čertovou strouhou.
Pověst vypráví, že kdysi tudy uháněl čert s ukradeným pytlem
mouky na zádech před rozzlobeným mlynářem takovou rychlostí,
že vyryl celé údolí. Cestou se mu
z pytle trousila mouka, která
potom zkameněla. Pozůstatkem
na tuto událost jsou bílé jakoby
pocukrované kameny. Potud
pověst. Pravdou je, že takové
kameny ve zdejším údolí najdete.
Jde o travertiny. Travertin je chemicky usazená hornina. Složením
odpovídá vápenci, na rozdíl od
něj je pórovitá. Obsahuje čistý uhličitan vápenatý a poutá na sebe další částečky,
například jíl.
Zmíněný pramen byl kdysi stylizován do hlavy jelena, proto se zdejšímu místu
říkávalo „u jelena“ a řada starších obyvatel Malé Chuchle tento název dosud používá. Po 2. světové válce byl pramen přestavěn do dnešní podoby. Vedle se nachází
původní prameniště vodovodu, ze kterého odebírala Malá Chuchle vodu až do
začátku osmdesátých let minulého století, kdy byla napojena na vodovodní řad
hlavního města Prahy. Je zajímavé, že pramen dosud zásobuje vodou nedalekou
hájovnu.
Ve sbírkách sběratelů se dochovalo několik typů pohlednic datovaných prvním
desetiletím minulého století. Liší se počtem stafážových postav na pohlednici, případně i šířkou záběru.
Příště si budeme vyprávět o lesní kapličce Panny Marie.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
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5 LET HASIČSKÉHO MUZEA VE VELKÉ CHUCHLI
Čtvrt století sběratelské práce stojí za zřízením soukromého Prvního pražského
hasičského muzea, které v naší městské části sídlí již pět let v ulici V Úvoze nedaleko náměstí Omladiny. Expozice, která je zájemcům přístupná na požádání za
dobrovolné vstupné, sleduje vývoj uniforem, hasičského nářadí a náčiní. Klenotem
expozice je stará hasičská stříkačka, která byla sestavena majitelem Zbyňkem
Vožniakem přímo muzeu a také sbírka pamětních hasičských medailí.
Během uplynulých pěti let navštívily muzeum, které je členem Asociace muzeí
a galerií České republiky, desítky návštěvníků, o čemž svědčí zápisy v pamětní
knize. Několikrát si také vitríny s doklady prohlédli i žáci zdejší základní školy, také
zde jednou vyvrcholila i Noc s Andersenem, kterou pořádala chuchelská pobočka
Městské knihovny. Majitel a provozovatel muzea Zbyněk Vožniak je odborníkem na
hasičskou historii známým po celé republice a v poslední době se mj. zasloužil
o znovuobjevení a popsání historické hasičské stříkačky v Lidicích. Přejeme mu
mnoho úspěchů ve sběratelských a muzejních aktivitách a mnoho spokojených
návštěvníků.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 18.11.2008
Linka S7: Vlakem z Radotína do centra ráno každých 10 minut
Městská část Praha-Radotín se v polovině prosince 2008 stane zřejmě nejčastěji
vlakem obsluhovanou lokalitou v Česku. V ranní špičce všedního dne totiž pojedou osobní vlaky linky S7 z Radotína do stanic Praha-Smíchov a Praha hlavní
nádraží každých 10 minut. Posílení dopravy se dočkají i obyvatelé sousedních
měst Černošice, Dobřichovice a Řevnice, kam vlaky celodenně pojedou každých
30 minut a ve špičce pracovního dne dokonce dvakrát častěji.
Zcela nový model dopravy na trati Praha – Beroun připravilo hlavní město Praha,
zastoupené organizací ROPID, ve spolupráci se Středočeským krajem a Českými
dráhami. „Od zmíněného posílení vlaků mezi Radotínem a centrem Prahy si slibujeme, že cestující budou více využívat kolejovou dopravu a vyhnou se tak dopravním problémům na strakonické výpadovce,“ řekl Martin Jareš, vedoucí odboru
plánování ROPID.
Pro porovnání, cesta vlakem z Radotína na Smíchovské nádraží trvá 10 minut, zatímco městský autobus potřebuje na stejnou vzdálenost o několik minut více, pokud
ovšem neuvázne před Barrandovským mostem v častých kolonách automobilů. Do
centra Prahy dojede vlak z Radotína za pouhých 15 minut. V ranní špičce pojede
vlaková linka S7 z Radotína nově každých 10 minut, odpoledne v opačném směru
každou čtvrthodinu. Některé vlaky budou v Radotíně končit či začínat.
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Posílení dopravy na lince S7 se dotýká i traťového úseku Praha – Řevnice. Zde
vlaky pojedou ve špičkách pracovního dne čtyřikrát za hodinu, v ostatních obdobích každých 30 minut. V ranní špičce ve směru do Prahy budou zastavovat všechny osobní vlaky ve všech stanicích a zastávkách. V odpolední špičce bude každý
druhý vlak projíždět zastávky Praha-Velká Chuchle, Černošice-Mokropsy a Všenory. „Důvodem tohoto opatření je nutnost na trať s omezenými kapacitními možnostmi vtěsnat osobní vlaky spolu s rychlíky, jejichž počet se rovněž výrazně zvýšil,“
vysvětluje Václav Haas, specialista ROPIDu na železnici. Počet vlaků jedoucích
v úseku Řevnice – Beroun zůstane zhruba na stejné úrovni jako dosud.
Všechny osobní vlaky linky S7 jsou plně zařazeny do Pražské integrované dopravy. Na trati Praha – Beroun lze v osobních vlacích cestovat i s jízdními doklady
Pražské integrované dopravy včetně jízdenek pro jednotlivou jízdu. Provoz vlaků
bude i nadále zajištěn především staršími pantografovými jednotkami řady 451.
„S nasazením moderních jednotek na linku S7 se počítá v souvislosti s dodávkou
dalších kusů populárních CityElefantů,“ uvedl Martin Jareš. „Je naší snahou co
nejrychleji zvýšit nejen kvantitu, ale i kvalitu železniční dopravy na této trati, která je
druhou nejzatíženější v rámci Pražské integrované dopravy,“ doplnil závěrem
Tomáš Posavád, který má v organizaci ROPID na starosti sledování kvality cestování.
Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID,
e-mail: drapal@ropid.mepnet.cz, tel.: 602 379 792

KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsících říjnu a listopadu 2008 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Gregory, Philippa: Královský rozmar
Historický román, v němž se prolínají osudy královen Anny Klévské, Kateřiny Howardové a jejich dvorní dámy, se odehrává v letech 1539-1542 na dvoře anglického
krále Jindřicha VIII.
Horáková, Naďa: Tajemství císařovy milenky
Historicko-dobrodružný román o osudu dvou nevšedních žen se odehrává v rudolfínské době na moravské tvrzi. Román přečteme s potěšením.
Christie, Agatha: Záhadný pan Quin
Dvanáct detektivních povídek spojených postavou tajemného Harleye Quina, který
nenápadně zasahuje do osudů zločinců i jejich obětí, lidí živých i dávno zemřelých.
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Cartlandová, Barbara: Cestou ke štěstí
Romantický příběh z anglických šlechtických kruhů se odehrává v Londýně na
konci devatenáctého století.
Horák, Jakub: Je to všechno pakárna
Mekota, Drsan, Intoš a Synáček jsou spolužáci z gymnázia bojující proti novému
americkému řediteli, který je vyslán Nadací pro podporu primitivních národů ve
střední Evropě.
Berry, Steve: Benátská zrada
Thriller, ve kterém sledujeme pátrání po dávno ztraceném hrobě Alexandra Velikého, se odehrává dílem ve střední Asii, dílem v Benátkách, v současnosti i ve starověku.
Pittnerová, Vlasta: Ve svatební noci
Soubor šesti povídek z vesnického prostředí, jejichž hlavním tématem je šťastná
i nešťastná láska a překonávání překážek, které milencům staví do cesty zatvrzelí
rodiče.
Drake, Shannon: Na křídlech touhy
Milostný román, v němž musí hlavní hrdinka prokázat velkou statečnost. Hrozí jí
totiž nebezpečí od nevlastního otce, který léta ohrožoval ji i její sestru a zabil jejich
milovaného otce, aby se mohl nečestně obohatit a získat vládu nad děvčaty.
Muchamore, Robert: Vězení
Další napínavý příběh členů tajné britské organizace CHERUB, vychovávající
agenty pro potřeby špionážní služby.
Nazer, Mende: Slzy ticha
Druhá část autobiografie Súdánky, prodané ve dvanácti letech arabskými nájezdníky do otroctví, která po řadě let získala v Anglii politický azyl a prostřednictvím
nadace založené s přáteli se angažuje v boji na pomoc trpícím Afričanům. Navazuje na knihu Byla jsem otrokyní.
Robertsová, Nora: V pravou chvíli
Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví příběh mladé policejní vyjednávačky Phoebe, která je každý den vystavena velkému nebezpečí. Ani domov pro
ni není oázou klidu a míru. Naštěstí poznává sympatického Duncana, který změní
její život.
North, Freya: Rodinná tajemství
Psychologický román pro ženy o smyslu rodiny se odehrává v současné Británii
a USA.
Naučná literatura
Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 5 a 6
Pátý a šestý díl knižního zpracování cestopisného seriálu České televize Toulavá
kamera mapuje historické památky, vlastivědné zajímavosti a turisticky zajímavé
oblasti České republiky.
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Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Bryantová, Bonnie: Náročná zkouška (Dívky v sedlech 28)
V dalších příbězích nerozlučných kamarádek v sedle musí hrdinky zvládnout
náročný test o koních. Pro starší dívky.
Davis, Jim: Garfield, tučná léta
Již 24. kniha comicsových příběhů kocoura, který je karikaturou lidských vlastností. Pobaví čtenáře všech věkových kategorií.
Morris: Císař Smith (Lucky Luke)
Lucky Luke zachraňuje městečko Grass Town před samozvaným „císařem USA“
a jeho armádou. Humorný komiksový příběh z divokého západu pro starší děti.
Hergé: Tajemství jednorožce (Tintin)
Další komiksový příběh reportéra Tintina a jeho psa Filuty. Pro děti od 10 let.
Springerová, Nancy: Případ lidumilné levačky
Enola Holmesová, neohrožená čtrnáctiletá dívka, se svému slavnému bratru Sherlockovi podobá nejen inteligencí a zájmem o detektivní práci, ale i jistou dávkou
nezávislosti. Pro starší děti.
Estes, Allison: Tvrdá lekce (Stříbrné podkovy)
Další z příběhů odehrávajících se ve stáji Bodláčí vrch. Tentokrát návštěvnice Perry
přináší jen samé problémy a navíc je velmi sobecká a nafoukaná.
Čtvrtek, Václav: Víla Amálka
Leporelo s půvabnými ilustracemi Václava Bedřicha představí dětem usměvavou
vílu Amálku a další obyvatele pohádkového lesa. Pro nejmladší děti.
Naučná literatura
Piráti, poklady, dobrodružství (Příběhy nejslavnějších námořních lupičů)
Bohatě ilustrovaná populárně-naučná publikace přibližuje život pirátů od starověku po dnešek. Určeno dětem kolem 10 let.
Deary, Terry: Oxford (Děsivé dějiny)
Svérázným způsobem se nám představí slavné univerzitní město Oxford. Určeno
starším dětem.
Arnold, Nick: Mizerná medicína (Děsivá věda)
Kniha nás zábavnou a vtipnou formou seznámí s historií a vývojem medicíny. Pro
starší děti.
Poskitt, Kjartan: Ďábelský úhlostroj (Vražedná matematika)
Knížka nás vtipnou formou uvádí do tajů geometrie a trigonometrie. Nejen pro děti,
ale i jejich učitele.
Přeji Vám všem pohodový advent a krásné prožití vánočních svátků.
A. Jelínková, knihovnice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhnou v prosinci 2008 významného životního
jubilea.
Antonie Kamicová, Milan Horký,
Karel Andrle, Jaroslava Chalupecká,
Jarmila Vlčková, Miroslava Mendlíková.
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
CHUCHELSKÁ MIMINKA
(Vzhledem k tomu, že nám rodné listy chodí z matriky
se zpožděním, jména některých chuchelských
občánků zveřejňujeme dodatečně).
V měsíci listopadu se narodil: Tomáš Fišer
Novému chuchelskému občánkovi přejeme
do života především hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
Czech Point
2. 1. 2009 zahájí Úřad městské části Praha – Velká Chuchle provoz systému Czech
POINT. Provozní doba je v době úředních hodin ÚMČ a to:
pondělí a středa
8:00-17:30
čtvrtek
8:00-11:00
Pracoviště Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt,
který má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná zpráva. Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě
a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
V současné době je možné zde získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do
registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověře-
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ný výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost
(např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
 Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám
v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:
 Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely,
nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
Kolik to bude stát:
 Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České
republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
 Výpis z rejstříku trestů
 Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká
Co potřebujete vědět:
 Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:
 Kč 50 za podání žádosti
3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
 Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
 identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
 Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
 Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
 identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
 Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
J. Hanlová, tajemnice ÚMČ
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ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Odbor smluv, daní a poplatků upozorňuje podnikatele ve Velké a Malé Chuchli, že
umístění reklamního stojanu před jejich provozovnou na veřejném prostranství
podléhá dle vyhlášky číslo č. 24/2003 Sb.,. hl.m.Prahy poplatku za užívání veřejného prostranství.
Stejně tak různé stavební zábory, např. umístění lešení, složení materiálu, přistavený kontejner a podobně, podléhají výše uvedenému poplatku, a to platí jak pro
firmy tak pro soukromé osoby.
Pokud městská policie zjistí, že jsou tyto zábory umístěny bez patřičného povolení, postoupí věc ke správnímu řízení na ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
Tiskopisy na oznámení užívání veřejného prostranství obdržíte na odboru smluv,
daní a poplatků.
Na další případné dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle: 257 940 326.
Ing.Eva Šmejkalová, odbor smluv, daní a poplatků

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA PŘEJDE NA ÚŘAD PRÁCE
Od 1. ledna 2009 budou útvary státní sociální podpory v Praze převedeny z úřadů
městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy a budou mít stejný statut jako v celé
České republice.
Umožnila to novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která mimo
jiné odstraňuje dosavadní organizační anomálii ve výkonu agendy státní sociální
podpory. Ve všech ostatních krajích s výjimkou hlavního města až dosud vyplácely
dávky státní sociální podpory úřady práce, zatímco v metropoli byla tato agenda
v kompetenci úřadů městských částí.
Pro obyvatele správního obvodu Prahy 16 (Lipence, Lochkov, Radotín, Velká
Chuchle a Zbraslav) se toho ale mnoho nezmění. Dál budou chodit vyřizovat své
záležitosti na stejné místo, ke stejným úřednicím a ve stejných úředních hodinách
(pondělí a středa do 18 hodin).
(Zákon č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.)
Od 1. ledna 2009 doručujte svá podání na tuto adresu:
Úřad práce hl. m. Prahy
Pracoviště státní sociální podpory v Praze 16
nám. Osvoboditelů 732, 153 00 Praha 5 – Radotín
Informace též na www.mcpraha16.cz.
Jana Černá, DiS., ÚMČ Praha 16
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OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MČ PRAHA - RADOTÍN
Z provozních důvodů bude v úterý 23., ve středu 31. prosince 2008 a v pátek
2. ledna 2009 omezen provoz Úřadu městské části Praha 16:
 v úterý 23. prosince 2008 bude úřad uzavřen,
 ve středu 31. prosince 2008 bude úřad občanům k dispozici pouze dopoledne
od 8 do 12 hodin,
 v pátek 2. ledna 2009 bude úřad uzavřen.
Uvedené platí pro všechny budovy Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně
i detašované pracoviště na Zbraslavi.
Děkujeme za pochopení.
Jana Černá, DiS., ÚMČ Praha 16

Z PRÁCE STRÁŽNÍKA
Sekyrou ohrožoval občany
Muže, který se rozháněl sekyrou a pod vlivem drog ohrožoval kolemjdoucí,
musela v březnu umravnit hlídka strážníků ve Švédské ulici. „Strážníci muže
vyzvali, aby sekyru odložil, on je naštěstí uposlechl a zbraň dal na zem,“ uvedl
zástupce obvodního ředitele Městské policie v Praze 5 Luboš Kožíšek s tím, že
hlídka muži navíc uložila pokutu za znečištění chodníku, který pomočil a za
rozházení odpadků.
Vozem najížděl na strážníky
Přestrkovanou s dodávkou museli řešit strážníci na zastávce městské hromadné dopravy ve Stroupežnického ulici. „Řidiče, který stál na zákazu stání, hlídka
upozornila, že se dopouští protiprávního jednání, a strážníci s ním začali projednávat přestupek. Řidič ale prohlásil,že nic řešit nebude, a snažil se s vozidlem ujet. Ani po výzvě k zastavení řidič nereagoval a bokem vozidla začal
najíždět na strážníky,“ poznamenal zástupce obvodního ředitele Městské policie v Praze 5 Luboš Kožíšek. Doplnil, že jeden za strážníků se navíc držel
dveří u otevřeného okna u řidiče, po pěti metrech jízdy se musel pustit a uskočit stranou. Řidič odjel bez svých dokladů a celá záležitost byla předána Policii
České republiky k dořešení.
Kradl mosazné desky
Na zloděje mosazných desek si posvítila hlídka na náměstí Kinských. Po upozornění občanů, kteří zloděje zahlédli odcházet do Štefánikovy ulice se jej
vydali strážníci hledat. Muž byl sledován i pomocí kamerového systému a
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nepomohlo mu ani, že se před hlídkou ukrýval mezi zaparkovanými automobily. „Strážníci zloděje omezili na osobní svobodě a přivolali Policii České republiky. Hlídka předala policistům muže i s odcizenými čtyřmi mosaznými informačními deskami,“ sdělil zástupce obvodního ředitele Městské policie v Praze
5 Luboš Kožíšek.
Tereza Gutmannová – email ze dne 10.11

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Příspěvek do Chuchelského zpravodaje k zasedání zastupitelstva 9.12.08
V diskuzi o výstavbě nadjezdu železniční tratě jsem se jako pamětník pokusil
k této problematice přispět svým názorem, ale v rozjitřené atmosféře a chybějícímu
řečnickému nadání jsem neřekl vše, to co jsem měl a považuji za nutné v dané
situaci říci.
Protože mě to stále hlodá v mysli, pokládám za nutné se s tím veřejně svěřit
písemně. Řešení mimoúrovňového křížení železniční tratě se silnicí se traduje od
železničního neštěstí srážky vlaku a nákladního auta v padesátých letech. A od té
doby se začalo uvažovat o vybudování nadjezdu, i když byl provoz aut proti dnešku
nesrovnatelný, ale nikdy nebyly peníze na to, aby se začalo reálně uvažovat, projektovat natož něco realizovat.
To, že se zatím stala dosud a dávno jen jedna tragická nehoda, je nesmírná shoda štěstí, se kterým si nelze zahrávat, když je známo několik případů (zveřejněných
i v televizi) kdy výstražné zařízení nefungovalo a auta přejížděla.
To, že je přejezd nebezpečný, je bez diskuze, protože směrem z centra Chuchle
není zcela žádný výhled, aniž by se vjelo do kolejiště.
Současné řešení železničního přechodu a přejezdu s minimální vzdáleností křižovatky je nutné chápat jako provizorní do vybudování přemostění.
Není na místě bagatelizovat tento přejezd a zahrávat si s možností tragického
osudového momentu.
Je mi smutno z toho, že o co se zde dlouhá léta usilovalo a nyní se mohlo realizovat je lehkovážně smeteno ze stolu.
To je vše co jsem chtěl na jednání vyslovit.
Roman Burian
U Závodiště 4, V. Chuchle
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2009
2. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY
První 3D animovaný film ve východní Evropě oživuje svět středověké Prahy a posílá do jeho osidel chasníka Kubu s věrnou kozou.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
3. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR)

96 HODIN
Bývalý agent CIA musí chtě nechtě oprášit své profesní návyky, protože jeho sedmnáctiletou dceru v Paříži obchodníci s bílým masem.
V hlavních rolích akčního thrilleru Liam NEESON, Maggie GRACEOVÁ, Jason BATEMAN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
4. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(MEX/ŠPA)

SIROTČINEC
Laura koupila sirotčinec, v němž strávila své dětství a spolu se svým
manželem ho chtějí opravit a otevřít pro nemocné a invalidní děti.
V hlavních rolích mystery dramatu Belén RUEDAOVÁ, Fernando
CAYO, Roger PRINCEP, Geraldine CHAPLINOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
9. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŠVÉD)

LÁSKA ON-LINE
Každý je úplně jiný, ale přesto mají Šándor a Ida něco společného,
oba jsou osamoceni a nepochopeni, oba nenávidí svůj život. Když
se seznámí přes internet, vzniká mezi nimi víc než přátelství. V hlavních rolích hořké romantické komedie Aliette OPHEIMOVÁ a Andrej
LUNUSJKIN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
10. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(NIZ/BEL)

NADINE
Psychologické drama o profesně úspěšné svobodné ženě po
čtyřicítce, již životní krize dovede nejen k fatálnímu činu, ale
také k rekapitulaci životních křižovatek. V hlavní roli Monic HENDICKXOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
11. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

WANTED
Film na motivy drsného komiksu je o mladíkovi, jenž dá před fádním
životem přednost pokračování rodinné tradice zabijáků, udržujících
křehkou rovnováhu podle pravidla „Zabij jednoho, zachráníš tisíce“.
V hlavních rolích James McAVOY, Angelina JOLIEOVÁ, Morgan
FREEMAN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
16. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

17. sobota - 17 a 1930 hodin
18. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

ANGLICKÉ JAHODY
Osudový milostný příběh mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času na
lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Psal se
21.srpen 1968. V hlavních rolích Viktor PREISS, Pavla TOMICOVÁ, Ivan
LUPTÁK, Nela BOUDOVÁ, Dáša BLÁHOVÁ, Alexej BARDUKOV.
Vstupné 80,- Kč
Do 12 let nevhodné
23. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Studenti, jejichž cesty se po maturitě rozejdou, se rozhodnou, že
nastudují muzikál, v němž se pokusí zobrazit dosavadní zkušenosti.
V hlavních rolích rodinného hudebního filmu Zac EFRON, Vanessa
HUDGENSOVÁ, Ashley TISDALEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
24. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/USA)

QUANTUM OF SOLACE
Pokračování strhujícího dobrodružství Jamese Bonda, kterého zradila
Vesper, žena jenž miloval. On se snaží odolat touze brát výsledky své
poslední mise osobně. V hlavních rolích Daniel GRAIG, Olga KURYLENKO, Mathieu ALARMIC, Judi DENCHOVÁ, Giancarlo GIANNINI.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
25. neděle – 17 a 1930 hodin

TIT

(DÁN)

UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi, přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov, kde se snaží řešit místní přestupky
jen podle příručky. Brzy pochopí, že je jednodušší zloděje praštit.
V hlavních rolích Jakob CEDERGREN, Kim BONDIA, Maria CHRISTENSENOVÁ. Vítězný film na MFF Karlovy Vary 2008
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
30. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Partička monster ve službách vlády se tentokrát musí vypořádat s elfím princem a jeho touhou shromáždit jednotlivé díly artefaktu, který mu dá neomezenou sílu. V hlavních rolích Ron PERLMAN, Selma BLAIROVÁ, John HURT.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
31. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

JUNO
Znamenitá pověst a Oscar za nejlepší původní scénář provázejí
jemnou komedii o šestnáctileté středoškolačce, která se musí vypořádat s nečekaným těhotenstvím. V hlavních rolích Ellen PAGEOVÁ,
Michael CERA, Jennifer GARNEROVÁ, Jason BATEMAN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

MADAGASKAR 2
Animovaná partička obyvatel newyorské zoo to sice napoprvé tak
úplně nezvládla, napodruhé se však do Afriky určitě dostane.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
4. KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
11. S A M E T K A
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

18. M I K E Š II
25. DOMA JE DOMA
Vstupné 40,- Kč
tel. 257 910 322
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