CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle
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DNE 9.11. 2011 PŘIJAL STAROSTA
MGR. MELICHAR TÝM MISTRYŇ
SVĚTA Z AEROBIC TEAMU CHUCHLE
TRENÉRKY MGR. VERONIKY BURIŠ
A JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ
REPREZENTACI MČ JIM PŘEDAL
PAMĚTNÍ POHÁRY.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
přeji Vám co nejkrásnější podzimní dny,
i když při pohledu z okna na mlhu a studené
sychravé počasí se začínám těšit na zimu
a na romantickou sněhovou pokrývku. Rád
bych Vás v tomto čísle Zpravodaje informoval o slavnostním spuštění kogenerační
jednotky v prostorách naší základní školy. ZŠ Charlotty Masarykové byla vytypovaná jako jedna z deseti základních škol, které stály před nutností rekonstrukce zastaralého a nevyhovujícího zdroje zásobování teplem. V původní kotelně byly nainstalovány čtyři plynové kotle
o celkovém výkonu 0,375 MWt. Při rekonstrukci kotelny
byla instalována kogenerační jednotka KGJ Micro T30
a dva plynové kotle o výkonu 146 kWt. Pro zajištění celodenních dodávek tepla v mimotopném období a také k vyrovnání disproporce mezi výrobou a spotřebou tepla byl
nainstalován akumulační zásobník o objemu 0,8 m3. Kogenerační jednotka bude provozována celoročně v režimu
vysokého tarifu VT12 a vyrobená elektřina bude vyváděna do sítě NN provozované
regionálním distributorem PRE. Modernizace kotelny přinese základní škole nižší
náklady na teplo v řádu desítek tisíc Kč ročně a především úsporu finančních prostředků na rekonstrukci energetického zdroje. Tyto uspořené finanční prostředky
tedy může škola využít ve prospěch svých žáků na zkvalitnění výuky. Projektovým
manažerem byl pan Luboš Tararík, realizace probíhala v rekordně krátkém čase
od 8.7.2011 do 31.8.2011. Dodavatelem byla společnost TEDOM a.s.
Rád bych také ještě jednou pogratuloval svěřenkyním trenérky Veroniky Buriš
z AerobicTeamu Chuchle k tak fenomenálnímu úspěchu, jakým je zisk titulů Mistryně světa ve sportovním
aerobiku v Austrálii. Doufám, že tento titul není pro
chuchelské sportovkyně
zdaleka poslední a přeji jim
i Veronice spoustu dalších
úspěchů. Jsem velmi hrdý
na to, že děláte Chuchli
ve světě tak dobré jméno.
Mgr. Martin Melichar
starosta MČ
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
Zastupitelstvo na svém 17. zasedání dne 24.10.2011 od 18.00 hodin. m.j.:
schválilo:
v souladu s doporučením výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 19.10.2011,
aktualizovaný Seznam žadatelů o přidělení obecního bytu s doplněním o paní J.D., bytem Radotínská 388/10 a Z.M,, Radotínská 386/6 (obě Praha – Velká Chuchle) na základě předložených žádostí o nájem bytu ze dne 6.10.2011.
na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 19.10.2011,
prodlužování nájemních smluv na pronájem obecních bytů (uzavřených na dobu určitou) na dobu dvou let u nájemců s bezvadnou platební morálkou.
na základě doporučení finančního výboru ze dne 17.10.2011 rozpočtové úpravy
za 10/2011 – 2. část s jejich zapojením do rozpočtu po uzavření darovací smlouvy.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY za 10/2011 – 2. část
V příjmové části rozpočtu:
+ 20 000,- zapojení daru na opravu komunikace od Ing. Jahna
OdPa 2212 Pol 2321
Celkem: 20 000,- Kč
Ve výdajové části rozpočtu:
+ 20 000,- navýšení prostředků na opravu komunikace z daru Ing. Jahna
OdPa 2212 Pol 5171
Celkem: 20 000,- Kč
po projednání průběhu a výsledku výběrového řízení, uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21 v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8, Praha 5, se společností ANIMA BOHEMICA, Zenklova 316/101, 180 00 Praha 8
(IČ 25670441) za celkovou cenu 479.426,- Kč včetně DPH.
na základě průběhu jednacího řízení bez uveřejnění, které navazuje na soutěž o návrh veřejnou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž na nalezení konceptu
„NOVÉ CENTRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE“ a doporučení hodnotící komise ze dne 20.10.2011, uzavření smlouvy o dopracování studie konceptu se
společností PLANS Architekti s.r.o., Střešovická 429/20, 162 00 Praha 6 – Střešovice.
na návrh výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 19.10.2011, paní Moniku
Krylovou členem tohoto výboru, a to s okamžitou platností.
neschválilo:
návrh darovací a kupní smlouvy předložené společností FINEP CHUCHLE a.s., Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1 týkající se části veřejné účelové komunikace na pozemcích parc.č. 993/1, 994, 996, 1004, 1013 a 1184 zapsané na LV 866 pro k.ú. Velká
Chuchle vybudované v rámci stavby „Obytný areál Chuchle – Hvězdárna, I. etapa“.
na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 19.10.2011
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a výboru majetku obce ze dne 19.10.2011, žádost pánů J. a V.V. na omezení rozsahu
užívané podlahové plochy bytu č. 3 v domě č.p. 320 v ulici Starolázeňská o výměru
sklepa v suterénu.
souhlasí:
pojmenováním ulic navržených společností REFLECTA Development a.s., Vinohradská
22, 120 00 Praha 2 v areálu VILY CHUCHLE, a to Bochníčkova, Adlerova, Ceplechova
a Kopalova.
bere na vědomí:
uzavření ÚMČ dne 18.11.2011 z důvodu čerpání nařízené dovolené (interní sdělení č.
14/2011) podle ustanovení § 217 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, všem zaměstnancům MČ zařazeným do ÚMČ a uvolněným
zastupitelům MČ, tj. den po státním svátku, a to mj. z provozních důvodů.
informaci starosty týkající se předložené Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 vedením Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, která byla projednána na pedagogické radě dne 22.9.2011 a je k nahlédnutí v tištěné podobě u tajemníka ÚMČ, příp. v elektronické podobě na webové stránce ZŠ.
Zapsal: Ing. Vilém Schulz
Mgr. Martin Melichar
starosta

PROJEKT „PLANETA ZDRAVÍ“ VE DRUHÉM
ŠKOLNÍM ROCE
Již druhým rokem pokračuje na ZŠ
Charlotty Masarykové mezinárodní
projekt podpořený „Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy“ „Planeta zdraví“. Zatímco minulý
školní rok jsme se věnovali vaření a životosprávě, letošní školní rok bude
ve znamení sportu. Žáci prvního i druhého stupně se budou v hodinách
tělesné výchovy intenzivně připravovat na Malou olympiádu, která proběhne 1.-7. května 2012 ve Wakefieldu, kde se nachází naše partnerská
škola Kettlethorpe High School.
Olympiády se zúčastní pět žáků naší školy, kteří budou měřit své síly se žáky a studenty z partnerských škol z Velké Británie, Francie, Španělska, Itálie, Německa
a Polska.
Na Malé olympiádě se bude soutěžit v sedmi disciplínách (přetahovaná, házená,
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florbal, volejbal, hanky, kriket a dodgeball) mezi sedmi družstvy (za každý stát jedno družstvo). Vítězi v každé kategorii obdrží pohár a medaile. Abychom se na toto
klání důkladně připravili, bude v naší škole po celý rok probíhat školní turnaj
CHUCHLE OPEN.

CHUCHLE OPEN je název celoročního sportovního turnaje organizovaného
na prvním i druhém stupni ve všech sedmi disciplínách, které nás čekají na Malé
olympiádě 1. – 7. května 2012 v Anglii. Každý měsíc se budeme v hodinách tělesné
výchovy věnovat jednomu sportu, poté proběhne týdenní turnaj družstev, ve kterém poměří své síly žáci v rámci kategorií. Na prvním stupni tvoří kategorii jedna
třída, na druhém stupni jsou dvě kategorie (6. – 7. třída a 8. – 9. třída). Vítězi v každé kategorii obdrží diplomy při oficiálním vyhlašování na konci sportovního týdne,
v pátek o velké přestávce. Pátek bude zároveň i národním dnem státu, který si
v projektu daný sport zvolil. To znamená, že nám naše paní kuchařky, stejně jako
v minulých letech, uvaří ve školní jídelně k obědu národní jídlo příslušného státu.
V říjnu se naši žáci již utkali v přetahované, která je v projektu národním sportem
Francie. V listopadu proběhl turnaj v házené (národní sport Itálie), v prosinci nás
čeká florbal (Česká republika), v lednu dodgeball (Německo), v únoru hanky (Španělsko), v březnu volejbal (Polsko) a turnaj zakončíme v dubnu nejnáročnějším
sportem, kriketem (Velká Británie), a poté se v květnu vydáme na Malou olympiádu
do Anglie.
Všechny informace o projektu i o turnaji najdete na internetových stránkách školy:
http://skola.chuchle.cz. O dalších turnajích vás budeme informovat v průběhu celého školního roku v Chuchelském zpravodaji.
Mgr. Lenka Jaklová
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PŘED 80 LETY BYL SLAVNOSTNĚ ROZVINUT
PRAPOR DTJ VELKÁ CHUCHLE
O předválečných aktivitách Dělnické tělocvičné jednoty Velká Chuchle (DTJ) se
dochovalo velmi málo zpráv a dokumentů, zejména díky tomu, že většina pamětníků již nežije a archiv jednoty rozprášily válečné a poválečné události.
Jednou z mála dokumentovaných událostí je veřejné rozvinutí praporu spojené s veřejným cvičením před 80 lety – 6.9.1931, který věnovaly obětavé ženy jednoty. Na praporu, který shodou šťastných náhod
i s žerdí zachoval do dnešních dnů, je vyšitý nápis: „Nám i budoucím
nový lepší život na zemi“. Slavnostní událost si nenechali ujít
všichni tehdejší členové jednoty,
kteří se při té příležitosti nechali
vyfotografovat. Zároveň byl vydán i odznak na jehle, který je dnes ceněným
sběratelským artefaktem.

Vlevo: Členové DTJ Velká Chuchle
6.9.1931 na venkovním hřišti
Vpravo: Historický prapor DTJ Velká
Chuchle lze spatřit při význačných
událostech jednoty. Takto se u něj
nechali vyfotografovat při Valné
hromadě v roce 2007 nejstarší
členové zleva:
Karel Kočí, Ing. František Lapáček,
Jaroslava Dífková, Ladislav Mašek.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář Velké Chuchle

ZLATÝ HATTRICK PRO AEROBIC TEAM CHUCHLE ZAVRŠEN TITULEM Z MISTROVSTVÍ SVĚTA
Letošní sezona pro závodnice juniorského fitness týmu z Aerobic Team Chuchle
byla opravdu zlatá !!! Po trochu nejistém začátku, kdy na prvních jarních domácích
závodech na Kladně obsadil Fitness tým 4. místo, a na druhém klání v Brně 2. místo, se obsazení členek týmu změnilo a choreografie prošla menšími změnami.
Od této chvíle se fitness tým na všech soutěžích představoval ve složení Lucie Čuřínová, Anna Durajová, Michaela Klepalová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegnerová.
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Na první vrcholný závod sezony – Mistrovství Evropy, které se konalo koncem června v italském Turíně, přijel již juniorský fitness tým v nové sestavě a s odhodláním
poprat se o nejvyšší příčky. Konečné první místo a titul Mistryň Evropy nastartoval
zlatou cestu chuchelských aerobiček.
Po prázdninovém odpočinku se koncem září
konalo Mistrovství České republiky v pražské
sportovní hale Podvinný Mlýn. I přesto, že
chuchelský juniorský fitness tým startoval
v oslabení (jedna členka týmu díky vážným
zdravotním problémům nemohla nastoupit) se
podařilo nemožné. Jednoznačné první místo
v hodnocení všech sedmi rozhodčích a titul Mistryň České republiky byl v Chuchli.
V pátek 14.10.2011 odlétala děvčata z juniorského fitness týmu na Mistrovství světa do Austrálie. V pobřežním letovisku Gold Coast se konalo Mistrovství světa pro kategorie kadet,
junior a senior. Jako jediný český zástupce se
v kategorii junior fitness aerobic představil osmičlenný fitness tým z Aerobic Team Chuchle.
V konkurenci devíti týmu z celého světa vstupovaly chuchelské juniorky na závodní plochu poprvé 18.10. Mezinárodní panel rozhodčích ocenil tým nejvyššími známkami
a po prvním kole chuchelačky vedly. Semifinále jen potvrdilo jednoznačné první
místo mezi juniorskými světovými fitness týmy. Večerní finálový závod byl po organizační stránce skvěle připraven a atmosféra v Convention Center byla opravdu
napjatá. Kategorie fitness týmů aerobic nastupovala jako čtvrtá v pořadí. Děvčata
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z Aerobic Team Chuchle měla startovní číslo 4. Po poctivé přípravě na sestavu
děvčata nastoupila na závodní plochu. Již od prvního tónu skladby nenechal
chuchelský tým nikoho na pochybách, ke kterému z týmů by měl putovat titul.
Skvělým výkonem děvčata přesvědčila všechny rozhodčí a docvičila si pro titul
Mistryň světa pro rok 2011. Australským Convention Centre v Gold Coast zazněla
díky zlatým chuchelským děvčatům Česká národní hymna. Zlatý hattrick pro juniorský chuchelský fitness tým byl dovršen !!! V jediném roce se jim podařilo získat
titul Mistrů České republiky, Mistrů Evropy a Mistrů světa !!!
Chtěla bych touto cestou velice moc poděkovat všem, kteří se finančně podíleli
na účasti chuchelského fitness týmu na Mistrovství světa. V první řadě obrovský
dík patří panu starostovi Martinu Melicharovi a ÚMČ Velká Chuchle, firmě Budamont, firmě Honda Equipment, Městskému úřadu Praha 5 a České spořitelně a.s.
Text i foto Mgr. Veronika Buriš, trenérka
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AEROBIC TEAM CHUCHLE
VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2011 OTEVÍRÁME DOPOLEDNÍ LEKCI PRO
VEŘEJNOST
BODYSTYLING
ČTVRTEK OD 10,00 – 11,00 HODIN
CENA LEKCE 80,- Kč
(STEJNÁ JAKO U OSTANÍCH)
LEKTORKA VERONIKA BURIŠ
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Ve středu 9.11. 2011 pozval starosta Mgr. Melichar na úřad městské části velmi úspěšný
tým Mistryň světa ve spotovním aerobiku a fitness z Aerobic Teamu Chuchle trenérky Veroniky Buriš. Starosta děvčatům poděkoval
za skvělou reprezentaci naší městské části,
předal jim pamětní poháry a květiny a popřál
jim do budoucna mnoho dalších sportovních
úspěchů.

VYHODNOCENÍ SERIÁLU ŽÁKOVSKÝCH
DOSTIHŮ HIPPOSPOL CUP 2011
Dne 30.10.2011 se ve Velké Chuchli konal poslední díl seriálu žákovských dostihů
HIPPOSPOL CUP 2011, který nesl název Cena náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc. Do dostihu na 1400 metrů odstartovalo
všech 10 koní uvedených na startovní listině v sedle s jezdci- žáky. Favoritkou byla
Lindsay, v sedle žákovský šampión Martin Laube, druhá favoritka Cool Mary s Danielem Zurynkem. Vítězem dostihu se nakonec po boji o hlavu stal sedmiletý Lenzir s Michalem Machem ze stáje Gabriela Trachtová trenéra Tomáše Hurta, druhá
Cool Mary s Danem Zurynkem, třetí Toronto Hill se Žanetou Zábranovou, čtvrtá
Lindsay s Martinem Laubem, pátá Cheva se Sabrinou Kuchařovou. Dále doběhli:
Duppio Cuore s Markétou Pátkovou, Lav s Marií Trnkovou, Well Done s Kateřinou
Hlubučkovou, Mafira s Pavlínou Filipovou a Gondoliero s Radkem Manem.
Pořadí seriálu HIPPOSPOL CUP 2011
1. Daniel Zurynek
2. Martn Laube
3. Michal Mach
4. Žaneta Zábranová

37 bodů
24 bodů
17 bodů
13 bodů
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5. Michal Demo
11 bodů
6. Marian Kolčava
10 bodů
7.-8.Nikola Řeháková
7 bodů
7.-8.Kristýna Skořinská
7 bodů
9.-12.Pavlína Filipová
5 bodů
9.-12.Markéta Pátková
5 bodů
9.-12.Hana Růžičková
5 bodů
13 .Sabrina Kuchařová
4 body
14. Helena Šicová
3 body
15.-17.Adriana Dianová
1 bod
15.-17.Pavlína Honsová
1 bod
15.-17.Marie Trnková
1 bod
Ostatní žáci bez bodového ohodnocení.
V malém padocku byli dekorováni: Vítězný tým, první tři umístění jezdci-žáci
a účastníci Hippospol Cupu 2011, kteří z rukou Ing. Antonína Weinerta, CSc obdrželi poháry, sošky a věcné ceny především v podobě dostihového vybavení, další
ceny věnovala firma GAIN – dovozce krmiva. Putovní pohár Hippospol cupu si
odnesl Daniel Zurynek, žák 3. ročníku naší školy, který získal v této sezóně 3 vítězství.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová

NOVINKA - BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
PŘÍMO NA ZÁVODIŠTI!
Dostihová sezóna 2011 sice již skončila, ale závodiště v Praze-Velké Chuchli nebude s otevřením svých bran čekat až do jara a poprvé ve své více než stoleté historii
zve návštěvníky také v zimě. Nebude se však jednat o dostihy koní, nýbrž o zcela
unikátní novinku - lyžařský běžecký areál SkiPark Velká Chuchle ! Projekt vzniká
ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou.
Lyžařská trať bude dle klimatických podmínek připravena na vnitřní části závodiště
v blízkosti klusácké dráhy. Její délka bude závislá na klimatických podmínkách,
především na počtu mrazivých dní. Pro okruh se
bude v případně dobrých
klimatických podmínek
(-3 °C a méně) přímo
na místě vyrábět technický sníh, finální délka okruhu bude 1000 metrů, šíř-
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ka 6 metrů a bude denně strojově upravován pro styly klasický i bruslení. Okruh
bude otevřen v dopoledních hodinách pouze pro organizované školní programy
a odpoledne od 12 do 21 hodin pro veřejnost, během víkendu bude otvírací doba
pro veřejnost prodloužena. V případě dostatku přírodního sněhu bude okruh prodloužen až na několik kilometrů. Součástí SkiParku bude i dětský okruh o délce
cca 100 metrů a prostor pro malou sjezdařskou školu vybavený pojízdným kobercem.
Zahájení provozu je závislé na klimatických podmínkách, ale předpokládá se
v průběhu prosince. Všechny informace najdete na adrese www.skiparkchuchle.
cz.
Jiří Zlámaný

HISTORIE CHUCHELSKÉ KNIHOVNY
Obecní knihovna ve Velké Chuchli vznikla v roce 1921 po sloučení všech spolkových knihoven v obci. Sídlila v obecním úřadě (č. p. 6). Největším počtem svazků
do společného fondu přispěla knihovna Sboru dobrovolných hasičů. Až v roce
1928 bylo na návrh knihovní rady rozhodnuto, že se bude za půjčování knih vybírat
roční poplatek 5,- Kč. V roce 1935 byla obecní knihovna přesunuta do „Kresovny“
(č. p. 7). V roce 1936 měla knihovna fond čítající 958 svazků. V této době byla také
knihovna poprvé pojištěna proti vloupání a požárům. Druhou světovou válku
knihovna přečkala bez větší úhony. V roce 1947 bylo v jejím fondu celkem 2.955
knihovních jednotek. V kronice se tehdy psalo, že: “tato obecní knihovna je jednou
z největších knihoven venkovských“. V 50. letech se fond knihovny vyšplhal až
k 3.508 svazků, v čítárně bylo pro čtenáře připraveno 10 titulů časopisů, z toho byly
4 v ruském jazyce. Počet čtenářů se měnil. Nejvíce jich bylo 115 v roce 1954 a nejméně 89 v roce 1958. V 60. letech se o obecní knihovnu ve Velké Chuchli začala
metodicky starat Městská knihovna v Praze. Do její sítě se chuchelská knihovna
dostala až v roce 1985, a to pod číslem 31. V této době byla knihovna plně profesionalizovaná. Od 90. let se knihovna stěhovala třikrát. Naposledy to bylo v roce
1996 do 1. patra nově postaveného Klubového domu (č. p. 7). Dalším důležitým
mezníkem v historii knihovny byl rok 2007, kdy byla plně automatizovaná. Zařadila
se tak do automatizované sítě Městské knihovny v Praze. Díky internetu nabízí své
služby i on-line. Její čtenáři mají možnost navštěvovat a využívat služeb všech poboček MKP. V roce 2010 knihovna obsluhovala celkem 315 registrovaných čtenářů, z toho 93 dětí. Celkem bylo uskutečněno 13.176 výpůjček, z toho 7.907 beletrie,
2.394 naučné literatury. Knihovna svým čtenářům také nabízí 12 titulů časopisů,
mapy a nově i mluvené slovo na CD. Pro knihovnu bylo nakoupeno celkem 256
knih, z toho 199 beletrie a 56 naučné literatury.
V průběhu roku se v knihovně konalo 44 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 476 návštěvníků.
Zajímavé kulturní akce v historii knihovny:
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Beseda nad obecní kronikou (1999)
Výstavka dokumentů z historie obce (1999)
Výstava plastik chuchelské výtvarnice Věry Růžičkové – Bejrové (2001)
Výstava Sláva chuchelských dostihů – 95. výročí chuchelského závodiště (2001)
Výstava ke 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů (2003)
Výstava o spisovateli Jaroslavu Foglarovi (2003 - 2004)
Slavnostní křest knihy Mgr. Tomáše Hromádky Malá a Velká Chuchle (2010)
Výstava 90 let knihovny ve Velké Chuchli (2011)
Výroba knihy Ilustrované chuchelské pověsti z kreseb dětí (2011).
Knihovna je tak místem setkávání návštěvníků všech generací.
A. Jelínková, knihovnice

ÚMČ INFORMUJE
Na základě sdělení Ministerstva vnitra poskytujeme informace pro občany
České republiky, týkající se odstávky vydávání e-Pasů a občanských průkazů.
18. listopadu 2011 - nebude možné žádat o vydání e-pasu ani e-pasy předávat.
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do:
30. listopadu 2011 - pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu
obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním
úřadu,
14. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností podle místa trvalého pobytu.
Požádat o vydání e-pasu lze nejpozději do:
16. prosince 2011 - pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu.
19. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány.
V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu
„BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.
Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Kazínská 8 bude průchozí
Díky zbourání bývalé klempírny v ,,Obecním areálu – Kazínská 8‘‘ – bývalém Fema-
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tu bude možné od prosince 2011 projít v denních hodinách skrz areál ve směru
východ-západ (v nočních hodinách bude areál uzavřen). Tím Vám všem bude
umožněno se s tímto prostorem, kde je plánováno nové centrum Chuchle, lépe
seznámit. Věřím, že za čas si chucheláci tuto možnost průchodu přisvojí a začnou
areál používat jako součást veřejného prostoru.
Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty

Přístavba základní školy
Ve středu 18.10.2011 oficiálně začala přístavba základní školy Charlotty Masarykové. Stavba by měla být dokončena v srpnu příštího roku. Po tuto dobu je třeba
počítat se ztíženými podmínkami v okolí stavby. Chceme poprosit především rodiče školáků, aby v těchto ztížených podmínkách nezajížděli se svými auty až ke škole. Věříme, že okolní obyvatelé situaci pochopí, přesto se jim za zhoršení stavu
po dobu výstavby omlouváme.
ÚMČ Praha - Velká Chuchle

Předvánoční setkání
Městská část Praha- Velká Chuchle si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na předvánoční setkání seniorů u kávy nebo dobrého čaje. Setkání se uskuteční v prostorách restaurace Dostihového závodiště Velká Chuchle dne 14.12. 2011 od 17 hod.
Pro ty, kteří budou potřebovat dovoz a odvoz bude zajištěn minibus.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel. čísle 257 940 326 (ing. Šmejkalová) či
na čísle 257 941 041 (sekretariát).
Petice proti zrušení linky 172
Vážení občané,
chtěl bych vás informovat, že spol. ROPID společně s Magistrátem hl. m. Prahy
hodlá i přes naše permanentní a razantní protesty zrušit autobusovou linku 172,
včetně vložených spojů a nahradit ji posílenou linkou 244.
Já i ostatní členové Zastupitelstva MČ s tímto postupem zásadně nesouhlasíme,
neboť Velká Chuchle by přišla o svou tradiční linku, která již po více než 40 let přepravuje naše občany a do obce prostě patří.
Důležitějším a závažnějším problémem je především ztráta komfortu cestování pro
naše občany, neboť zde existuje oprávněná obava, že autobusy přijíždějící zejména od Radotína budou plně obsazeny. Dne 21. listopadu 2011 přijalo k tomuto problému Zastupitelstvo MČ usnesení následujícího znění: „ZMČ zásadně nesouhlasí
se zrušením historické linky č. 172 především z důvodu zhoršení dopravní obsluž-
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nosti včetně zrušení vložených spojů a zhoršení komfortu cestujících a požaduje
vyvolat jednání s kompetentními orgány MHMP, pro tyto účely vytvořit podpisové
archy v souladu s petičním zákonem“.
Na základě přijatého usnesení si vás dovolujeme požádat o pomoc při řešení tohoto problému. Rádi bychom totiž jako formu nesouhlasu iniciovali petici proti zrušení linky 172. A jelikož naší snahou je získat co nejvyšší počet podpisů, který by ze
zákona přinutil kompetentní orgány Magistrátu a spol. ROPID se tímto problémem
zabývat, žádáme vás o podpis této petice.
Petiční archy naleznete na sekretariátu úřadu městské části Praha- Velká Chuchle
v ulici U Skály 262/2, v samoobsluze, v Základní škole Charlotty Masarykové
a v kiosku na Nám. Omladiny.
Mgr. Martin Melichar
člen petičního výboru

Změna trasy linky 244 od prosince 2011:
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (B) - Lihovar - Malá Chuchle (×) - Starolázeňská (×) - Starochuchelská (Z) - Kazínská (T) - Škola Velká Chuchle (T) (+) - Velká Chuchle - Starochuchelská (T) - Škola Velká Chuchle (Z) (+) - Kazínská (Z) - Radotínská (×) - Závodiště Chuchle (×) - Zahradnictví (×) - Přeštínská (×) - Vrážská (×) - ... - SÍDLIŠTĚ
RADOTÍN
Tabulka intervalů:
Období
Ranní špička / ráno
Sedlo / dopoledne
Odpolední špička / odpoledne
Večer

PD [min]
12
30
15
60

So [min]
30
30
30
60

Ne [min]
60
30
30
60

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu
dosáhli významného životního jubilea:
Jaroslava Krištůfková,
Doňa Klíčníková,
Květoslava Frajerová, Hana Čahojová,
Adéla Erbenová, Melanie Michalíková,
Marta Serafínová a Emílie Petrová.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - VÝVOJ
V příštím roce se bude zpracovávat ,,Návrh,, nového územního plánu Prahy.
Ke ,,Konceptu,, nového územního plánu, který předchází ,,Návrhu,, měla městská
část zhruba třicet připomínek týkajících se našeho území. Proces vypořádávání
se s těmito připomínkami (nový územní plán se zpracovává už cca čtyři roky)
pokračoval i v tomto roce, těsně před prázdninami a o prázdninách. Chuchelské
zastupitelstvo projednalo nevypořádané připomínky během mimořádných
zasedání s tím, že odhlasovalo, na kterých připomínkách MČ trvá i přes to, že
město nedoporučovalo připomínkám vyhovět. Připomínky byly podstoupeny
do Rady města, poté i do zastupitelstva MHMP, které, až na jednu výjimku,
nedoporučuje připomínkám vyhovět. Vždy jsme o jednáních – dohadování byli
informováni na poslední chvíli. Ke stahování připomínek jsme jako vedení radnice
neměli mandát a ani by to nebylo dobře. Čeho se nedořešené připomínky týkají?
Předně se týkají osady Lahovská a možnosti dalšího rozvoje v tomto území, poté
například i suchého poldru (suchá hráz) v Libři (údolí mezi Hvězdárnou a ,,Starou
Chuchlí“), kde je už po léta navrhovaná hráz obřích rozměrů.
Dalším tématem je i prostor mezi Chuchlemi, kde je v části stále uvažováno
s územím pro dopravu (před r. 1989 započatá stavba ČSAD). Další spíše
zpřesňující body se týkají zařazení páteřních komunikací vedoucích Chuchlí, pak
např. vyznačení obytných domů v bývalém zahradnictví ,,Waltrovce,,, bohužel
i nyní jsou bytovky součástí plochy pro sportoviště, to může mít za několik let
za následek tlak budoucích developerů na vymístění bydlení z této lokality.
Připomínky se týkají i místa mezi Strakonickou a Vltavou, které zařazením
do zeleně (bývalé Vodní stavby) bude více předurčeno k tomu, že k žádné změně
nedojde.
Stále jsme pro argumentaci nepřipraveni, nemáme v ruce ucelené návrhy řešení
území, nebo územní studii, která by řešila vývoj Chuchle jako celku, poslední
studie byla vytvořena v roce 1993, za toto období došlo k mnoha zásahům, které
vše změnily, (povodně, výstavba nové školky na místě plánované školy, serpentina na Hvězdárnu atd.).
Je třeba přiznat že ze současného pohledu skoro dvacet let stará urbanistická
studie byla pravda dosti megalomanská a je překonána. Věřím, že do doby, než
bude předložen k připomínkování ,,Návrh,, územního plánu, budeme mít v ruce
více podkladů, alespoň takových, které může pořídit naše MČ (např. územní
studie pořizuje pouze Magistrát, studie začne pořizovat až po schválení nového
územního plánu jako přípravu na další územní plán).
Více se dočtete na internetu – v kolonce územní plán.
Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty

LISTOPAD – 2011

15

JEZERA U RADOTÍNA
V měsíci říjnu jsem se zúčastnil besedy na téma ,,Radotínská jezera,,. Rád
bych krátce na tuto problematiku reagoval a popsal ji, protože se nás
samozřejmě týká. Předně, měl jsem
minimální představu o dění a souvislostech týkajících se tohoto záměru.
Můj názor berte jako zcela laický.
Pravobřežní jezero u toku Berounky
tj. mezi Lahovicemi a Lipencemi je místo určené jako výhradní ložisko štěrkopísků.
To znamená, že se jedná vlastně o těžební lokalitu, která spadá například skrze
povolování pod báňský úřad. V tomto místě by měla v brzké době začít těžba.
Na levém břehu se plánuje s jezerem u Lahoviček a v současnosti se dvěmi jezery
a přístavem jachet u Radotína. Kvůli možnosti
splavnění jezer je před Radotínem ještě navrhovaný nový jez, který by zřejmě i zasáhl, podle mého
soudu krásnou pasáž Berounky s peřejemi. Na levém břehu nejde o aktivity těžařů, ale předně jde
o záměr města.
Co obnáší těžba? Zvýšení prašnosti, zvýšení hluku u těženého místa, zvýšení dopravy, ale především změny ve spodní vodě včetně její kvality. Co
těžba přinese pozitivního? Kvalitní materiál (má
představa byla, že těžba bude probíhat kvůli výstavbě vnějšímu okruhu s tím, že se
bude štěrk jako součást betonu spotřebovávat rovnou nad ložiskem – to by mělo
logiku). Pozitivem by mohla být možnost budoucí rekreační plochy. Otázka rekreace po rekultivaci, se zdá být i na pravém břehu kde těžba začne poněkud nedořešená, finální verzi existuje-li neznám, známá by ovšem být měla, protože část prostředků z těžby jde na účet rekultivací. Obecně pro oba břehy platí, budou-li jezera
spojená s Berounkou kvůli splavnosti jezer, bude v jezerech nekvalitní voda, jediná
vodní plocha, která není spojená s řekou je plánována u Lahoviček, u Strakonické
a odbočky na Radotín, poměrně rušné to místo na koupání. Některá vytěžená místa se mají zasypat, zásypy opět ovlivní proudění spodních vod, otázkou je, čím se
bude zasypávat. Nechci spekulovat o vlastnických vazbách pozemků a vazbách
na okolní stávající aktivity, které jsou skrze tento záměr, mnoha organizacemi zmiňovány. Radotínští včetně radnice mají z těchto plánů už po léta obrovské obavy,
to se dá říci i o lahovičácích a zbraslavácích. A co mi chucheláci?
Ing. arch. David Vokurka
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DIVADELNÍ SPOLEK ZAČAL SVOJI ČINNOST
Nově vznikající chuchelský divadelní spolek si Vás dovoluje pozvat na
,,VÁNOČNÍ HRU,, na motivy hry J. M. Pitínského.
Představení se bude konat v neděli 18. prosince v 18 hod v areálu Kazínská.
SOUČÁSTÍ HRY BUDE I BETLÉM, S JEHOŽ PŘÍPRAVOU STÁLE MŮŽETE POMOCI I VY, A TO PO DOHODĚ NA TEL: 604 239 586. BETLÉM BUDE SOUČÁSTÍ
KULIS A BUDE K VIDĚNÍ I 25. PROSINCE, V DOBĚ KONÁNÍ MOBILNÍ ZVONOHRY.

OKÉNKO Z DOPRAVY
Protože jsem opakovaně zaslechl názor, že jediným způsobem, jak regulovat dopravu, je instalovat dopravní značky, rád bych na tomto místě v následujících pár
příspěvcích uvedl, že tomu tak není a seznámil ty, co bude zajímat, s určitými druhy
dopravně inženýrských opatření, které skutečně vedou k regulaci intenzit dopravního proudu, celkovému zklidnění dopravy a v neposlední řadě i ke zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců.
Pevně věřím, že se některá z dále uvedených opatření podaří zrealizovat i v naší
obci, čímž bychom si v Chuchli dokázali vytvořit bezpečný dopravní prostor a také
bychom jako obec alespoň malou měrou mohli přispět ke splnění základního strategického cíle Národní strategie BESIP pro období 2011 – 2020, tj. snížit do roku
2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí
a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných.
Podle statistik nehodovosti je jednou z hlavních příčin nehod nepřiměřená rychlost
jízdy, které současně patří první místo v počtu usmrcených osob. V důsledku výše
uvedených skutečností by tedy cíleným záměrem v obci měla být opatření pro preventivní snížení rychlosti a také zvýšení bezpečnosti chodců, jakožto slabších
účastníků silničního provozu. Uvedená opatření by měla vést k eliminaci dopravních nehod, úmrtí i těžkých zranění v silničním provozu.
SEMAFORY: Návěstidlo řízené radarem – SPEEDSTOP
Jedná se o světelnou signalizaci, která je řízená stacionárním
radarem. Při průjezdu vozidla s vyšší než povolenou rychlostí
se návěstidlo přepne na červený signál „Stůj“. Při průjezdu vozidla s povolenou rychlostí se přepne na zelený signál „Volno“.
Užití je velmi vhodné v místech s příp. možností zvýšené frekvence nebezpečných kolizních situací.
Účinně snižuje rychlost motorových vozidel v přímých úsecích
měst a obcí. Možnost napájení ze sítě, z veřejného osvětlení, nebo pomocí solárních článků.
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OSTRŮVKY:
Střední dělící ostrůvky slouží jako účinná ochranná
opatření především u přechodů pro chodce na širokých a více pruhových komunikacích.
Ostrůvky mají dvojí efekt: zužují vozovku tak, aby chodec nikdy nepřecházel najednou dva protisměrné jízdní pruhy, a přimějí řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
V některých případech je vhodné ostrůvky doplnit výstražným zbarvením.
Ostrůvky mohou být vyplněny betonem, pískem nebo jinými odolnými materiály.
Závěrem bych rád připomenul obecnou zkušenost, že zaručeně zpomalit rychlost
jízdy nelze v současné době jiným způsobem, než fyzickým zásahem do pohodlí
a zvyklostí řidiče. Pouhá instalace značek prostě nestačí!
Marek Malý

E-KUCHARKA DOPORUČUJE SKVĚLÝ RECEPT
OŘECHOVÉ SLEPOVANÉ PODKOVY
-55 dkg hladké mouky
-mouka na podsypávání
-24 dkg moučkového cukru
-36 dkg Hery
-15 dkg vlašských ořechů
-3 žloutky
-3 balíčky vanilkového cukru
-nutela na slepení a bílková poleva na ozdobu podle potřeby

Ořechy rozsekáme, přidáme ostatní suroviny a rukou zpracujeme. Těsto dáme nejméně na hodinu do lednice.
Těsto při vyvalování dost podsypáváme a vyválíme ho silné asi 3 mm. Pokládáme
na plech s pečícím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 180 st. asi 12 minut
na vyšším roštu.
Tohle je opravdu velká dávka asi na 8 plechů.
Vychladlé slepíme nutelou a ozdobíme polevou.
Příprava 20 minut, Pečení a zdobení 120 minut
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názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
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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

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, Ford Focus 136 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

účtem
Výkup proti

FORD FIESTA
Celebration 5dv.
za 229.990 Kč
vč. DPH

Nový FORD FOCUS
k vybraným modelům zimní
pneu zdarma
speciální nabídka
– 20.000 Kč

FORD KA
klimatizace a rádio s CD
přehrávačem v ceně
za 179.990 Kč
vč. DPH

