CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

10/2008

17.9.2008 v 10.30 hodin byla za přítomnosti primátora
hlavního města Prahy Pavla Béma, radního Petra Štěpánka
a starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla slavnostně otevřena
cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi.

STAROSTA INFORMUJE
Dne 29.9.2008 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká
Chuchle.
Zápis 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.
Přítomni: členové zastupitelstva 8 (do 19.00 hod.)
9 (v 19.00 hod. se dostavil p. Rys, hlasoval od b. 16)
nepřítomen, omluven 0
hosté
2
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Lenka Felixová
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2008.
2. Rozpočtové úpravy na r. 2008
3. Rozpočtový výhled na r. 2009 a 2010
4. Aktualizace b. X jednacího řádu ZMČ
5. PSSZ – kontrola pojistného
6. Informace o konkurzním řízení na řed. MŠ
7. Majetkové záležitosti
8. Stavební záležitosti
9. Bytové záležitosti
10. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č.7/2008, uskutečněného dne 28.7.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru,
seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 112 500,- Kč (do příjmové části byly zapojeny
prostředky za pojistné plnění za opravu Multicar, převod nerozděleného zisku
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z minulých let z hospodářské činnosti, zapojení neinv. dotace na financování CzechPOINT a do výdajové části bylo zapojeno pojistné plnění (Multicar), úpravy na
hřišti u MŠ (hrací prvky), dokumentace pro příjezdovou komunikaci Nad Závodištěm, navýšení příspěvku pro ZŠ – učební pomůcky, školení, snížení rezervy – čerpání vrácené daně z příjmů, navýšení výdajů na nákup DDHM – CzechPOINT,
navýšení výdajů na nákup ostatních služeb CzechPOINT). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo. Rozpočtové úpravy jsou uvedeny v příloze č. 1 usnesení
8/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno
2/ Tajemnice, na základě žádosti řed. ZŠ Mgr. Jančíkové, předložila návrh na úpravu rozpočtu ZŠ: přesun finančních prostředků z FRM na nutné opravy a údržbu
objektu (oprava hygienických zařízení, oprava plynových kotlů, oprava střechy) ve
výši 100 tis. Kč do provozu a přesun finančních prostředků z RF do provozu na
pokrytí nutných nákupů v souvislosti s epidemií žloutenky (15000,- Kč), pokrytí zvýšených cen služeb (internet do škol 15000,-) a plavání (22000,-). ZMČ úpravu rozpočtu ZŠ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ Starosta, na základě doporučení finančního výboru, předložil k vyjádření návrh
rozpočtového výhledu na r. 2009 a 2010. ZMČ po projednání rozpočtový výhled
schválilo.Rozpočtový výhled na r. 2009 a 2010 je uveden v příloze č. 2 usnesení
8/2008.
Hlasování: 7 pro, 1 proti
4/ Starosta opět předal slovo tajemnici, která informovala o požadavku MHMP
– řed. Trnky na zpřehlednění a zjednodušení jednacích řádů ZMČ městských
částí. V této souvislosti předložila návrh na úpravu b. 2 článku X jednacího řádu
ZMČ ze dne 29.1.2007 s tím, že se veřejnost při rozpravě může vyjádřit k jednotlivým bodům programu (bez souhlasu ZMČ, jak bylo v původním znění)
a v zájmu plynulého průběhu zasedání se jednotlivá vystoupení osob omezují
na dobu 3 minut.
ZMČ po projednání schválilo dodatek č. 1 k jednacímu řádu ZMČ ze dne 29.1.2007
s účinností od 1.10.2008 s úpravou b. 2 článku X v tomto znění.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5/ Tajemnice seznámila členy ZMČ s protokolem PSSZ č. 2002/08 o kontrole
pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
u ÚMČ Praha-Velká Chuchle, provedené dne 7.8.2008. Nebyla zjištěna žádná
pochybení a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. ZMČ vzalo výsledky
kontroly na vědomí.
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6/ V souvislosti s tím, že v konkurzním řízení na ředitelku MŠ nebyla v l. kole vybrána
vhodná uchazečka, informoval starosta o tom, že stávající ředitelka p. Vostřáková po
dohodě s MČ učinila zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru a vzdání se funkce, aby
byl časový prostor pro opakované konkurzní řízení. ZMČ zpětvzetí schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o novém vypsání konkurzního řízení na funkci řed. MŠ s tím, že ve stanoveném termínu se přihlásily
3 uchazečky. Konkurzní komise po kontrole přihlášek konstatovala, že všechny
uchazečky splňují požadovaná kritéria a byly pozvány k ústnímu pohovoru. ZMČ
vzalo na vědomí.
8/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil členy ZMČ s jednáním výboru
majetku obce, který projednával nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na bezúplatný převod pozemku parc.č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle
o výměře 233 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví
hl.m.Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil ZMČ s tímto bezúplatným převodem souhlasit a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9/ Pan Vlasák informoval o žádosti Odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření
lesního pozemku parc.č. 1132/1 v k.ú. Velká Chuchle – nezpevněné cesty mezi
hřbitovem a zástavbou obce, jehož správa je tomuto odboru svěřena. Výbor doporučil souhlasit s odsvěřením a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10/ Výbor se též zabýval žádostí společnosti SMEČ s.r.o. o pronájem nevyužitých
pozemků v záplavové oblasti o výměře cca 2000 m2 pro parkování nákladních
vozidel a malé mechanizace. Výbor doporučuje ZMČ nabídnout této společnosti
k pronájmu část pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle, a to za cenu
200 Kč/m2/rok. ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.
č. v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 2000 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok na dobu
1 roku s přednostní možností prodloužení po předchozím vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11/ Tajemnice předložila k vyjádření souhlasné prohlášení mezi MČ Praha – Velká
Chuchle a MČ Praha 5, aby pozemek č. parc. 1111 – podíl ve výši 1/4 (celková
výměra 4726 m2- lesní pozemek) v k.ú. Velká Chuchle, dosud ve vlastnictví hl. m.
Prahy – MČ Praha 5, byl svěřen MČ Praha – Velká Chuchle. ZMČ souhlasné prohlášení schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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12/ Starosta seznámil s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 829/2008/OSDS, kterou předložila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 na „Stavbu č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu“ na poz. parc. č. 996,
1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle v ul. Na Hvězdárně. ZMČ schválilo uzavření
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13/ Tajemnice informovala o výzvě MČ k podání nabídky na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli. Ve stanoveném termínu obdržela MČ 3 nabídky. Komise, jmenovaná tajemnicí provedla dne 22.9.2008
vyhodnocení a dle zadávacích kritérií doporučila toto pořadí:
1/ ZEPRIS s.r.o. /cena díla 2,462.275 Kč bez DPH/
2/ p. Petr Vácha /cena díla 2,895,499 Kč bez DPH/
3/ Stavební společnost Šlehofer, a.s. /cena díla 3,033.010 Kč bez DPH/
Rekonstrukce bude hrazena z dotace od MHMP a ZMČ schválilo uzavření „Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli“ se spol. ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 16 Praha 4 dle předložené
nabídky a za výše uvedenou cenu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14/ Starosta informoval o výstavbě chodníků pro pěší V Dolích. Výstavba byla zadána a je v kompetenci správce komunikace TSK hl. m. Prahy. V současné době TSK
ukončila projekční práce, situační výkres byl předán a je k dispozici na stavebním
odboru ÚMČ. Dle informace ing. Ditricha z TSK jsou stavební práce v letošním roce
ještě reálné a to za předpokladu ukončení používání ulice Starochuchelské jako
objízdné komunikace za uzavřenou komunikaci Na Hvězdárně do 31.10.2008 v souladu s vydaným DIR.
(v souladu s vydaným DIR) ZMČ vzalo na vědomí.
15/ Starosta poté informoval o pozastavení výstavby „I. etapy FINEP“ v souvislosti se
soudním rozhodnutím (žaloba o.s. „Zdravá Chuchle“ resp. JUDr. Kužvarta) a seznámil
ZMČ o řadě jednání s investorem a zhotovitelem výstavby „serpentýny“ o dodržení
termínu uzavírky. Dle ujištění investora MHMP-OMI bude dodržen termín ukončení
uzavírky v ul Na Hvězdárně ve Velké Chuchli a to 31.10.2008 pod hrozbou sankcí
a penále ze strany MHMP. Dále informoval o odsunutí termínu zahájení výstavby protipovodňové linie v Malé a Velké Chuchli na základě odvolání o.s. „Zdravá Chuchle“
resp. JUDr. Kužvarta. Stavba měla být zahájena ve 2. polovině letošního roku.
ZMČ vzalo informace na vědomí.
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16/ Starosta předložil ZMČ koncept projektu „Revitalizace a využití pozemků
v lokalitě „Lahovičky“ pro vybudování a provoz sportovišt“, jehož generálním investorem bude TRADECO Praha, s.r.o.a požádal členy ZMČ o vyjádření podpory.
ZMČ koncept projektu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17/ Starosta ještě avizoval jednání pracovní skupiny pro projednávání územního
plánu, neboť se domnívá, že by se pracovní skupina měla vyjádřit k další výstavbě
v Chuchli. Dle jeho názoru by v okolí obce měla být zachována zeleň a další výstavba by neměla pokračovat.
18/ Starosta informoval o otevření dalšího úseku cyklostezky mezi Malou Chuchlí
a Lahovicemi. Slavnostního otevření dne 17. 9. 2008 se zúčastnil primátor Pavel
Bém a radní Petr Štěpánek.
19/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil ZMČ se schůzkou
členů stavebního výboru se zástupcem developera p. Cerhou, za účelem řešení
komerční zóny mezi Malou a Velkou Chuchlí. Výsledkem jednání, na základě připomínek členů stavebního výboru, bylo doporučení dopracovat variantní řešení
dispozice jednotlivých objektů obchodního centra (Tesco, Bauhaus) v prostoru
vymezeném ul. Starolázeňská, Strakonická a Mezichuchelská. V současné době
jsou k dispozici celkem tři varianty půdorysného řešení. ZMČ i hosté, po seznámení s variantami, připomínkovali nedořešené parkování, nutnost prověření zvýšené dopravní zátěže, vyjádřili nesouhlas s 24 hodinovým provozem atd. ZMČ
schválilo, aby stavební výbor pokračoval v jednáních ve smyslu vznesených připomínek.
Hlasování: jednomyslně schváleno
20/ P. Vokurka zároveň seznámil s jednáním stavebního výboru dne 23.9.2008
a předložil pro informaci územně technickou studii „Optimalizace železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“, kterou zpracoval SUDOP PRAHA, a.s. pro Správu železniční dopravní cesty. Vzhledem
k tomu, že stavební výbor na minulém jednání nesouhlasil s některými navrženými objekty a nevhodnými změnami dispozice oproti současnosti, byl na jednání
v září přizván zástupce projektanta ing. Tvrdík. Po tomto jednání SV doporučil
zásadně přepracovat PD u stávajícího a studií rušeného železničního přejezdu
a to tak, aby byl uchován přechod pro pěší formou signalizace příp.podchodem, neboť by došlo k faktickému rozdělení Velké Chuchle na dva celky před
tratí a za tratí. Rovněž SV doporučuje přehodnotit polohové umístění nově projektované železniční zastávky až za centrální osu Velké Chuchle cca 300 m
směrem k Malé Chuchli a to nejen z důvodu vlastní vzdálenosti, ale především
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z důvodu výškových rozdílů přístupové cesty mezi centrem Velké Chuchle
a železniční zastávkou. Současně doporučuje znovu prověřit variantu s menším
počtem kolejí. ZMČ pověřilo starostu dalším jednáním na SUDOPu ve smyslu
doporučení SV.
Hlasování: jednomyslně schváleno
21/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který doporučil aktualizovat kritéria pro výběr uchazečů o nájem
bytu. ZMČ návrh kritérií schválil s účinností od 1.10.2008, včetně doplnění povinnosti žadatelů obnovovat a aktualizovat svoji žádost každý rok a práva zastupitelstva pronajmout byt z důvodu veřejného zájmu i fyzické osobě, která nemá trvalé
bydliště v Malé a Velké Chuchli, ale vykonává zaměstnání na území naší městské
části jako zaměstnanec např. Policie ČR, Městské policie, hasičského sboru, školství, zdravotnictví apod.
Hlasování: jednomyslně schváleno
22/ Výbor posoudil žádost o nájem bytu p. Lucie Štěpánkové a doporučil zařazení
žádosti do seznamu žadatelů o byt. Vzhledem k tomu, že žadatelka splňuje požadovaná kritéria, ZMČ zařazení žádosti do seznamu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
23/ VSaB též doporučil provést aktualizaci stávajících žádostí o byty a zaslat žadatelům, jejichž žádosti jsou v současné době zařazeny v seznamu žadatelů o byt
formuláře pro aktualizaci žádostí a údajů. ZMČ provedení aktualizace schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
24/ Mgr. Felixová, na základě informace stavebního odboru ÚMČ, že v bytovém
domě „Vojtěška“ v ul. U Bažantnice byla dokončena rekonstrukce bytu 1+1,
požádala ZMČ o vyjádření k přidělení bytu. ZMČ po projednání schválilo, aby VSaB
po aktualizaci žadatelů a žádostí doporučil vhodného nájemce.
Hlasování: jednomyslně schváleno
25/ Starosta v souvislosti s projednáváním bytových záležitostí navrhl, aby výbor
sociální a bytový ve spolupráci s ÚMČ připravil dopis na MHMP se žádostí o přidělení bytu z kvóty Hl. m. Prahy. (několik let nám nebyl městem žádný byt přidělen)
ZMČ zaslání žádosti schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
26/ Starosta předal slovo tajemnici, která informovala, že městská část připravila
pro veřejnost počítač, který je umístěn v přízemí budovy ÚMČ a od 1.10.2008 bude
v úředních hodinách úřadu sloužit občanům MČ zdarma k přístupu na internet.
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27/ Tajemnice seznámila ZMČ s tím, že dle správního řádu může oprávněná osoba požádat o zrušení trvalého pobytu občanovi a místem nového TP je v tomto
případě sídlo ohlašovny, tedy Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle. Tito
občané mohou požádat, aby sídlo ohlašovny bylo současně sídlem jejich podnikání a provozovny. Tajemnice požádala členy ZMČ o vyjádření a ZMČ po projednání
neschválilo, aby občanům, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny bylo na této
adrese povoleno sídlo podnikání a provozovny.
Hlasování: jednomyslně proti
28/ Příští zasedání ZMČ je plánováno na 27.10.2008, ale vzhledem k tomu, že
v úterý 28. 10. 2008 je státní svátek a 27.10.2008 školní prázdniny, doporučil starosta změnu termínu a bylo schváleno, že 9. zasedání ZMČ se uskuteční ve středu
29. 10. 2008 v 18.00 hod.
Hlasování: jednomyslně schváleno
29/ Mgr. Felixová informovala, že řed. ZŠ Mgr. Jančíková stanovila na 13. 10. 2008
ředitelské volno.
30/ Ing. arch. Vokurka se dotázal, kdy bude otevřeno dětské hřiště u MŠ.
Odpověděl starosta, že termín zatím nelze stanovit, vzhledem k tomu, že se
proti rozhodnutí MČ Praha 16 ohledně povolení stavby dětského hřiště u MŠ
odvolala k MHMP pí. K.
31/ Pokud jde o další dotaz p. Vokurky na termín veřejné schůze, odpověděl starosta, že ji plánuje do konce roku v Malé i Velké Chuchli.
32/ Na závěr dal starosta prostor k dotazům hostům a p. Melichar upozornil na
nebezpečný přechod v ul. Starochuchelská u stanice autobusu Kazínská. Starosta
informoval o tom, že TSK konečně přikročí k rozsáhlé rekonstrukci Starochuchelské a při jednání, které se předpokládá ještě v říjnu uplatní tyto připomínky a bude
požadovat v této oblasti a u ZŠ zpomalovací prahy.

Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Stanislav Fresl, starosta
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„EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ“
„PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI“
ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU JE FINANCOVÁN PROJEKT S NÁZVEM
CYKLISTICKÁ STEZKA MALÁ CHUCHLE - LAHOVICE
Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy připravil a realizuje řadu projektů
podpořených ze strukturálních fondů Evropské unie. Mezi tyto projekty
patří i projekt s názvem Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice. Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím programu OPPK, který je
podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím vybudování úseku cyklistické stezky
Malá Chuchle – Lahovice na cyklistické trase A1 umožnit bezpečné dojíždění do
zaměstnání a do školy pro obyvatele levobřežní části Prahy jižně od Smíchova.
Realizace projektu měla a má pozitivní dopady nejen pro obyvatele městských
částí Praha – Zbraslav a Praha – Velká Chuchle, kde byl projekt realizován, ale
také pro obyvatele blízkých městských částí a obcí. Projekt také významně přispěl
ke zvýšení atraktivity obtížně využitelného území postihovaného záplavami a území
nadměrně zatíženého motorovou dopravou a její infrastrukturou.
Projekt byl realizován v období květen až září 2008. Celkové způsobilé náklady
činily 7,2 mil Kč (příspěvek Společenství byl 6,1 mil Kč, příspěvek z národních
veřejných zdrojů pak činil 1,1 mil Kč).

ZÁJEM BYL O KOLÁČE I SKÁKACÍ HRAD
Nejen podzimní sluníčko, které se zpoza mraků jako zázrakem objevilo na nedělní
obloze, ale také účast bezmála dvou stovek dětí a dospělých všech věkových kategorií,
přispělo k úspěchu druhého ročníku obnoveného Tradičního chuchelského posvícení,
které se konalo 21. září 2008 ve sportovním areálu DTJ Velká Chuchle. Po krátkém
zahájení, při kterém moderátor Jan Haupt společně s místostarostou DTJ Velká Chuchle Doc. Zdeňkem Trojanem přivítali účastníky, se v celém areálu rozeběhlo množství
zajímavých soutěží pro děti, za jejichž absolvování mohly obdržet Chuchelské tolárky,
které potom proměnily za množství cen v připraveném obchůdku. Soutěžilo se v kreslení, sestavování velkých skládaček, hodu na cíl, lovení rybiček, střelbě florbalkou,
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navazování provázku, chůzi na chůdách a speciálních lyžích, házení kroužků, střelbě
na plechovky. Zájmu se těšily i další zajímavé soutěže, při kterých šlo zejména o odhad
a postřeh. Byla však připravena i další lákadla. Celé odpoledne byl dětmi doslova
v obležení obrovský oranžový skákací hrad, kde se mohly vyřádit do sytosti. V tělocvičně byla připravena dvě exhibiční představení taneční skupiny Dance Way. Mladé
tanečníky, kteří představili hip hopové formace odměnili diváci bouřlivým potleskem.
Pro děti bylo připraveno bohaté občerstvení, ale ani dospělí nepřišli zkrátka. Jejich
zájmu se těšilo zejména grilované selátko a pravé posvícenské koláče z řevnické
pekárny. Zlatým hřebem dne pak byla soutěž pro šestičlenná družstva v prokousávání
obrovských povidlových koláčů. Že nebyla nouze o notnou dávku legrace, nemusíme
jistě dodávat. Ostatně – důkazem jsou fotografie z celého odpoledne na http://dtj.
chuchle.cz. Odpoledne rychle uteklo, a tak mnozí jen neradi se s příjemně stráveným
odpolednem v areálu DTJ Velká Chuchle loučili.
Závěrem je třeba poděkovat sponzorům a jejich spolupracovníkům, bez nichž by
nebylo možné druhý ročník Chuchelského posvícení uskutečnit.
Text i foto Tomáš Hromádka

STŘÍBRO Z MISTROVSTVÍ EVROPY
PRO CHUCHELSKÝ AEROBIK
Ve dnech 10. – 14. září 2008 se ve finském hlavním městě, Helsinkách, konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness seniorů. Jako každý rok, měl chuchelský aerobik své zastoupení v kategorii fitness aerobik. Osmičlenný fitness tým ve
složení Klára Dáňová, Ivana Dvořáková, Markéta Kolářová, Martina Kolářová, Renata
Mielniková, Adéla Navarová, Petra Šejvlová a Kateřina Ťoupková byl na ME nominován Českým svazem aerobiku na základě druhého místa na Mistrovství ČR.
Po dlouhé a tvrdé přípravě (děvčata obětovala veškerý čas prázdnin na trénování), jsme odletěly do Helsinek. V kategorii fitness aerobik bylo přihlášeno devět
týmů. Soutěž měla celkem tři kola.
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Ve čtvrtek bylo na programu první
kolo – preliminary. Jelikož to je vždy
první start, bývá výkon závodníků trochu nejistý a nervózní. Děvčata svou
sestavu zvládla bez větších chybiček
a do druhého dne postupovala ze druhého místa. Hodnocení pěti rozhodčích bylo následující: dva rozhodčí
přidělili děvčatům první místo a tři rozhodčí druhé místo.
Druhý den, do semifinálového závodu, nastupoval tým na plochu s odhodláním a chutí zabojovat. Bohužel klouzavá podlaha způsobila dvě chybičky
v sestavě a tak nebyl výkon stoprocentní. Nicméně hodnocení rozhodčích bylo
totožné s předchozím kolem – 1, 1, 2, 2, 2.
Do sobotního finálového kola šla děvčata opravdu naplno. Na plochu nastupoval
tým jako startovní číslo jedna, což nebývá výhodné. Jejich výkon byl výborný. Jako
trenérka bych vytkla jen drobnou nejistotu v celkovém provedení sestavy. Výkon
vítězek, českých mistryň republiky z Kladna, byl více přesvědčivější.
Myslím si, že druhé místo je výborná bilance pro chuchelský aerobik a dobrý
odrazový můstek pro boje na nadcházející Mistrovství světa, které se bude konat
ve dnech 2. – 7. prosince v ruské Dubně. Na tomto šampionátu budeme mít kromě
seniorského fitness týmu ještě jedno želízko v ohni – fitness tým kadetek.
Držte nám palce!!!
Mgr. Veronika Vrzbová, trenérka

DRUHÝ LETOŠNÍ DOSTIH ŽÁKŮ
V BENEŠOVĚ – ČERNÉM LESE
Poslední prázdninový den – 30.8. 2008 bylo dostihovým sdružením Jark-To uspořádáno dostihové
odpoledne, které bylo zahájeno letošním druhým
žákovským dostihem v Benešově - Cena stavební
firmy Petr Hrma, rovina IV. kategorie na 2000 metrů. Na startu se po škrtnutí domácího TORONTO
HILLA sešlo 7 koní.
Po startu se na vedoucí pozici objevila COSMA
s Ondřejem Velkem, sledována SHAVIROU s Lucií
Danišovou, nesoucí nejnižší hmotnost v lotu – 48
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kilogramů. Sedmiletá SHAVIRA, narozená v Hřebčíně Napajedla, nakonec zvítězila
velmi lehce o 8 délek a Lucie Danišová získala své první životní vítězství. Klisnu pro
stáj Lužický dvůr trénuje absolvent naší školy Jan Papoušek ml.
Dlouho vedoucí COSMA obsadila druhé místo, třetí doběhl MONACOS s Tomášem Vrajem, čtvrtá domácí TURIA s Josefem Myslivečkem, pátý RED’N CLASSY
s Lucií Bulisovou.
Vítězný tým obdržel od pořadatele věcné ceny a první tři jezdci-žáci od SŠDSaJ
praktické batohy.
Dík za uspořádání dostihu žáků patří pořadatelům, majitelům a trenérům, kteří do
dostihu poskytli své čtyřnohé svěřence.
Marcela Sýkorová, SŠDSaJ Velká Chuchle

POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU ŽÁKOVSKÝCH
DOSTIHŮ – HIPPOSPOL CUP 2008
14.9.2008 se ve Velké Chuchli v CENĚ AUTOCENTRUM BOURA, dostihu žáků na
1400 metrů, sešlo na startovní listině 13 koní.
Na pokyn startérky poslušně vstoupili do startovacích boxů a na trať dostihu se
vydali v poměrně svižném tempu. Favoritkou dostihu byla Instanta s žákem Josefem Myslivečkem. Bez šancí nebyli ani ostatní koně.
Nakonec zvítězil jistě o 1 ½ délky sedmiletý valach Retourn trenéra, majitele
i chovatele v jedné osobě MVDr. Libora Hály v jehož sedle získal své první životní
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vítězství žák Libor Kubeš, kterému v častějších startech v dostizích brání jeho vyšší
postava a hmotnost.
Na druhém místě doběhl Arzek s Tomášem Vrajem, třetí favoritka Instanta s J.
Myslivečkem, čtvrtý Ozzcar s Janem Vernerem a pátá Tornado Carnival s Lucií
Bulisovou.
Vítězný tým byl dekorován v malém padocku a získal od manželů Bourových dárkové koše, ti nezapomněli ani na Retourna, který dostal porci sladké mrkve.
První tři umístění jezdci - obdrželi od občanského sdružení Hippospol věcné
ceny.
Aktuální pořadí HIPPOSPOL CUPU 2008
Josef Mysliveček
17 bodů
Tomáš Vraj
17 bodů
Jan Verner
13 bodů
Kateřina Hájková
13 bodů
Libor Kubeš
10 bodů
Petr Foret
10 bodů
Soňa Hermannová
8 bodů
Filip Koplík
8 bodů
Lucie Bulisová
2 body
(K. Hájková a P.Foret už absolvovali SŠDSaJ ve Velké Chuchli a do konečného pořadí již nezasáhnou.)
SŠDSaJ ve Velké Chuchli děkuje všem trenérům a majitelům, že poskytli do
dostihu žáků koně.
Marcela Sýkorová, SŠDSaJ Velká Chuchle

DOSTIH ŽÁKŮ V LYSÉ NAD LABEM
20.9.2008 se na závodišti v Lysé nad Labem uskutečnil
letos poslední dostihový den. Na programu dne byl
dostih vyhrazený jezdcům – žákům, handicap společnosti LAMABA na 1600 metrů.
Do startovacích boxů vstoupilo po škrtu domácí
Canadian Lady - 8 koní, kteří do dostihu vyrazili ve velmi rychlém tempu, za vedení Lesley Grei. 1000 metrů
před cílem začal rozhýbávat devítiletou Mafiru, disponující silným závěrem, Jan Verner a jistě o 2 délky zvítězili před Lesley Grei s Janou Trňákovou, Madelínou
s Filipem Koplíkem, Monacosem s Tomášem Vrajem
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a Baloo s Janem Kratochvílem. Na dalších místech
doběhli Godera s Ondřejem Velkem, Turia s Josefem Myslivečkem a Viník s Lucií Danišovou.
Mafira startuje v červenobílém dresu občanského sdružení HIPPOSPOL ve Velké Chuchli. Za svoji kariéru absolvovala 74 startů, 5krát zvítězila
(z toho 2krát v roce 2008) a na dotacích získala
přes 150 000 korun. Je nejčastější účastnicí dostihů žáků, které v letošní sezóně uvidíme ještě dva
a to 5.10. a 26.10. na centrálním dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.
Marcela Sýkorová, SŠDSaJ Velká Chuchle

DVA ÚSPĚCHY CHUCHELSKÝCH HASIČŮ
Soutěžím v požárním sportu, které si v poslední době získávají stále větší oblibu
u soutěžících, se chuchelští hasiči zúčastňují již dlouhou řádku let a nutné říci, že
v tomto odvětví dosáhli mnoha úspěchů. Se vzrůstající popularitou tohoto sportu,
se ale také zvyšuje jeho obtížnost. Výborné výsledky, kterých chuchelští hasiči
v měsíci září a říjnu dosáhli, svědčí o tom, že jim obtížnost vůbec nevadí. Šestého
září letošního roku se družstvo chuchelských hasičů představilo na 6. ročníku soutěže Stodůlecký Vodník poprvé s novým velitelem Jiřím Koktou. Soutěžilo se
v požárním útoku, ale specialitou soutěže bylo, že šest členů sedmičlenného
družstva muselo po startu absolvovat 200 metrovou trať ke svému stroji po vodě
na nemotorovém člunu a po
zdolání této vzdálenosti pokračovat v rozvinování hadic atd…
Vezmeme-li v úvahu, že útok
byl na dva pokusy, z nichž se
do výsledku započítával ten
rychlejší, sáhli si členové
družstva na dno sil. Námaha
však byla korunována úspěchem. Z deseti účastníků, přivezli chuchelští, kteří startovali
ve složení: Jiří Kokta, Zdeněk
Nedvěd, Jiří Krištůfek, Jaroslav
Malatinec ml., Petr Erben, Jiří
Kult a Tomáš Stříhavka pěkný
pohár za první místo.

14 ŘÍJEN – 2008

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Čtvrtého října, se již po páté vydali chuchelští hasiči na soutěž o Suchdolský
Pohár – Memoriál Františka Malého. Jednalo se opět o požární útok. Tato soutěž
má rovněž své specifické prvky. Koná se ve večerních hodinách, nikoliv však na
stadiónu, ale na jedné ze suchdolských komunikací, za běžného veřejného osvětlení a na cestě k nástřikovým terčům, musí dva členové družstva překonat překážku zvanou okýnko. Tentokrát se soutěže zúčastnilo 19 družstev a každé družstvo
mělo pouze jeden pokus, což klade na závodníky určité nervové zatížení, neboť
stačí malé zaváhání a je po nadějích. Ke cti chuchelských nutno říci, že nezaváhali a ve složení: Jiří Kokta, Jaroslav Malatinec ml., Zdeněk Nedvěd, David Šefara,
Slávek Vybíral, Jiří Krištůfek a Pavel Krištůfek obhájilo své první místo z loňského
roku a do hasičské vitríny přibyl po nočním návratu ze soutěže další hezký pohár.
Chuchelští jsou suchdolskými specialisty, zvítězili již po třetí v řadě a z pěti celkových účastí dosáhli ještě jednoho druhého a jednoho třetího místa. Myslím, že za
jejich úspěšné „tažení“ si zaslouží gratulaci a přání mnoha úspěchů v další činnosti. Tímto úspěchem si chuchelští hasiči dali hezký dárek ke 115. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli.
Jan Zágler

VYHODNOCENÍ PRVNÍHO ROČNÍKU CHUCHELSKÉHO
POHÁRU MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
Vážení přátelé,
v sobotu 13. září se konal na Vltavě první ročník Chuchelského poháru, pořádaný pro členy naší místní
organizace a jejich přátele.
Všichni, kdo se závodu zúčastnili, buď jako závodníci nebo jako diváci si zaslouží uznání vzhledem
k tomu, že počasí závodu příliš nepřálo. Sice nepršelo, ale foukal silný studený vítr. Určitě je třeba
vyzdvihnout výkon malého Františka Fatky, který
vydržel v těchto podmínkách soustředěně chytat
po celou dobu závodu a stal se nejúspěšnějším
kadetem.
Celkové pořadí:
1. místo – Marcel Šíma (štika 990g)
2. místo – Miloš Bauer (štika 990g)
3. místo – Oldřich Landa (podoustev 250g)
Nejlepší kadet – František Fatka (ouklej 60g)
Největší úlovek – Marcel Šíma (štika 990g)
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V případě prvního, druhého místa a největšího úlovku musel rozhodnout čas ulovení ryby.
Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Chuchelského poháru v příštím
roce, který se bude konat opět u nás na Vltavě pod fotbalovým hřištěm
s občerstvením a v případě dobrého počasí i táborákem. Zájemci o účast již
mohou začít trénovat.
S pozdravem „Petrův zdar“
MO ČRS Velká Chuchle

STRÁŽNÍCI V PRAZE 5 DOHLÉDNOU
NA PŘECHODY I DROGY
TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU PPRAHA - KONKURENCESCHOPNOST
Na školní rok a návrat dětí do školek, základních a středních škol se připravili strážníci Městské policie v Praze 5. Ochránit občany, seniory a hlavně děti se snaží
Městská policie po celém území metropole pomocí speciálních preventivních programů, ale i zvýšeným dohledem v ulicích.
„Je třeba zajistit bezpečnost dětí zejména s ohledem na nebezpečí vyplývajícího
ze silničního provozu. Po návratu z prázdnin jsou děti odvyklé ostražitosti a na ulicích jsou v ohrožení jejich životy,“ poznamenal obvodní ředitel Městské policie
v Praze 5 Zdeněk Hejna. Zdůraznil, že s přípravami na zajištění bezpečnosti na
přechodech pro chodce a jejich blízkého okolí u základních škol, a to zejména
prvního stupně, se začíná s předstihem zhruba dvou měsíců.
„Jako každý rok je třeba znovu prověřit u všech škol dopravní situaci a na nové
změny adekvátně reagovat. Strážníci okrskáři v přípravném období kontaktují vedení
základních škol a domlouvají harmonogram dohledu s přihlédnutím ke specifickým
požadavkům jednotlivých zařízení,“ uvedl Hejna s tím, že ve Velké Chuchli provádí
strážníci dohled nad přechodem u Základní školy na ulici Starochuchelská.
„Dohled nad dalšími možnými přestupky či trestnou činností například distribucí
drog je samozřejmostí,“ doplnil.
Bezpečnosti dětí ve velkoměstě mají ale také napomoci například dlouhodobé
speciální programy Městské policie hlavního města Prahy Medvídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla v MHD a přidají se k nim podle prvního náměstka primátora
Rudolfa Blažka i webové stránky zaměřené zábavnou formou na prevenci.
Děti se v programech dozvědí, jak se mají bezpečně chovat, aby předcházely
krizovým situacím. Pro druhý stupeň základních škol mají odborníci rady z oblasti
právního vědomí, drog či šikany. Středoškoláky zase Městská policie informuje
o rizicích práce v zahraničí.
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„Při ochraně před kriminální činností a sociálně negativními jevy se soustředíme
hlavně na ty nejslabší a nejzranitelnější, tedy děti a starší spoluobčany,“ vysvětlil
Blažek.
Strážníci se snaží děti a studenty formou hry oslovit i na akcích typu Bambiriáda.
Pro seniory funguje seminář o ochraně života a majetku „Senior akademie“, rozsáhlý vzdělávací cyklus v oblasti prevence kriminality. Účastníci zde získají praktické informace jak významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí.
(teg)

VÝSTAVA PRO KOČKU – PODZIMNÍ UMISŤOVACÍ
VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK
V neděli 23. listopadu 2008 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní
Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU - podzimní umisťovací výstava opuštěných
koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které se
umístit nepodaří. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je
možné koupit i na místě.
Co na vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění více než stovka koček a koťat, která se těší na nový
domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími
dorostenci, kteří potěší vaše dítě i rozšafnými staršími kočkami, které snadno
zapadnou do poklidného života většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí kastrace. Kočky, které na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých
útulků, převážně v Praze a okolí.
Právě pro tato zařízení jsou určeny
konzervy, které se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky
a koťata, dokud se i pro ně nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je ve spolupráci s Muzeem dětské kresby přichystán
výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky
(čtvrtka velikosti A4), mají vstup
zdarma!
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Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
 zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíka vybrat
z několika desítek zvířat různého vzhledu i povahy
 výstava je příležitostí najít dobrý domov pro zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální zájem
 krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásadním způsobem
pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
Výstavy pro kočku pořádáme již pátým rokem. Akce jsou úspěšné jak z hlediska
návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat. Na výstavě, která v prostorách Chvalské tvrze proběhla na jaře, našlo domov 88 koček.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 - Horní Počernice), 23. listopadu
2008 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od konečné
metra B Černý most. Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304, 353
nebo 398. Další informace o výstavě se dozvíte na www.kocky-online.cz.
Zuzana Fenclová

KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v létě 2008 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle další knihy, z nichž
v tomto čísle zveřejňujeme knihy pro dospělé:
Beletrie
Kessler, Leo: Operace Glenn Miller
Příběh dirigenta slavného orchestru amerického letectva Glenna Millera, který zmizel koncem války během letu z Anglie do Paříže a od té doby po něm nebyly nalezeny žádné stopy.
Kessler, Leo: Hitlerova mládež útočí
Válečný román z bitvy o Normandii, popisující osudy vojáků z úderného pluku SS Wotan.
Boučková, Tereza: Rok kohouta
Autobiografické záznamy, které autorka sepsala v rozmezí let 2005 až 2006.
Steel, Danielle: Její královská Výsost
Romantický příběh lichtenštejnské princezny, která musí volit mezi láskou a povinnostmi, ke kterým ji zavazuje šlechtický původ.
Fieldingová, Joy: Zachráníš mě ráno
Psychologický román s kriminální zápletkou se odehrává na malém městě na Floridě, kde místní obyvatele vyburcuje z každodenního ospalého stereotypu série
nepochopitelných vražd mladých dívek.
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Jonesová, Belinda: Akademie lásky
Román pro ženy, ve kterém jsou s úsměvným nadhledem vylíčena úskalí partnerských vztahů.
Soyener, J.K.: Císařův stín
Rozsáhlá historická freska líčí životní osudy významného francouzského chirurga
a hlavního lékaře Napoleonových gard.
Deaver, Jeffery: Vrahem může být kdokoliv
Šestnáct detektivních příběhů oblíbeného amerického autora.
Blómkvist, Stella: Vražda v televizi
Detektivní román odehrávající se na současném Islandu vypráví spletitý příběh
vraždy, která se odehrála v televizi během přímého přenosu.
Braun, L.J.: Kočka, která uměla číst pozpátku
Detektivní román z novinářského a uměleckého prostředí se odehrává v šedesátých letech v provinčním kanadském městě.
Bushnellová, Candace: 4 blondýnky
Kniha americké autorky zavádí čtenáře čtyřmi samostatnými příběhy mezi
newyorskou společenskou smetánku, kam touží každá ze čtyř hrdinek proniknout.
Crusiwe, Jennifer: Nešťastné slečny šťastné
Trojice sester, které podědily po rodičích čarodějnické schopnosti, se pokouší žít
obyčejný život, přesto jejich existence připomíná spíš paběrkování a přežívání, a to
hlavně proto, že se nechtějí nijak odlišovat od svého okolí.
Monyová, Simona: Matka v krizi
Román pro ženy líčící mnohdy nelehký životní příběh mladé ženy, která se v 80.
letech 20. století vypořádává s postavením svobodné matky-samoživitelky a s otázkou, co všechno v sobě skrývá pojem mateřská láska.
Březinová, Anna: Královská láska
Historický román ze čtrnáctého století líčí manželství Elišky Přemyslovny a Jana
Lucemburského.
Pratchett, Terry: Nadělat prachy
Vlahoš von Rosret, bývalý podvodník a nyní vážený hlavní poštmistr (viz příběh
Zeměplochy Zaslaná pošta) má tentokrát za nedobrovolný úkol zachránit před
krachem hlavní ankh-morporskou banku.
MacGregor, Kinley: Návrat krále
Historická romance odehrávající se na pozadí boje o královský trůn.
Berry, Steve: Alexandrijská knihovna
Thriller, odehrávající se v západní a střední Evropě, USA a na Sinajském poloostrově, sleduje průběh nebezpečného pátrání po vzácném rukopisu z proslulé největší
starověké knihovny.
Hoyt, Elizabeth: Havraní princ
Romantický příběh odehrávající se na anglickém venkově na sklonku 18. století.
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Grant, Rob: Špeky
Spoluautor proslaveného Červeného trpaslíka ve svém třetím samostatném románu už zcela opouští žánr sci-fi a s chytrým sarkasmem a černým humorem se věnuje jednomu z problémů i pseudoproblémů dneška - obezitě.
Robertsová, Nora: Zkouška důvěry
Psychologický román s detektivní zápletkou se odehrává v současné USA.
Naučná literatura
Havlová, Vladimíra: Kuchařka při onemocnění žaludku
Zásady dietního stravování a recepty na přípravu jídel při onemocnění žaludku
a dvanáctníku.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Karczewska, K.: Jede, jede mašinka
Leporelo pro nejmenší učí děti znát jednotlivé dopravní prostředky. Na každé stránce řeší děti jednoduché úkoly.
Percy a létající koberec
Další vyprávění o mašince Tomášovi a jeho přátelích. Tentokrát o mašince Percy
a patáliích s kobercem. Leporelo pro nejmenší děti.
Carvani, Eva: Smaragdový pták (W.i.t.c.h.)
Čarodějky W.I.T.C.H. se vydávají na školní výlet do tajemné vesničky Zazu uprostřed džungle, kde přihlížejí obřadu, který oslavuje návrat Smaragdového ptáka.
Cassidy, Cathy: Scarlett
Příběh o dvanáctileté dívce z rozvedeného manželství, která se s rozpadem rodiny
vyrovnává rebelstvím a vzpurností.
Ullrichová, Hortense: Pink Muffin @ Berry Blue
E-mailový román přináší humorný příběh Berryho a MAX, kteří, ač se vlastně osobně neznají, zažívají společně spoustu dobrodružství. Pro starší děti.

STOVĚŽATÁ PRAHA
Magistrát hl.m. Prahy zpřístupnil webový projekt Praha stověžatá. Umožňuje
virtuální prohlídky celé stovky pražských věží a pohledů z nich na stránkách
http://stovezata.praha.eu spolu se spoustou zajímavých informací o těchto
objektech.
Přijďte si tyto zajímavé pražské památky prohlédnout do sekretariátu chuchelského úřadu nebo do naší knihovny. Zájemcům bude poskytnuto individuálně
i zaučení do práce s prohlížením webu.
Srdečně vás zveme.
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Hlavní město Praha a asociace ekologických organizací
Zelený kruh Vás srdečně zvou na krajskou konferenci
Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta v Praze
Konference se uskuteční v úterý 25. 11. 2008 v prostorách Magistrátu hlavního
města Prahy, Mariánské náměstí 2, 1. patro, od 8.30 do 17 hod., pod záštitou
udělenou Petrem Štěpánkem, radním hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.
Organizaci konference zajišťuje asociace ekologických organizací Zelený kruh.
Podrobný program najdete na stránkách www.zelenykruh.cz.
Pro více informací a potvrzení účasti kontaktujte Renatu Adamovou, e-mail: renata.
adamova@zelenykruh.cz, 222 518 352.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli a dosáhnou v září a říjnu 2008 významného
životního jubilea.
ZÁŘÍ: Věra Hrdličková, Julie Stejskalová, Zdeněk Forst,
Ludmila Landovská, František Lapáček, Božena Kadlecová.
ŘÍJEN: Ladislav Doležel, Jaroslav Daňhelka, Zdeněk
Rathouský, Josef Slavík, Karel Hora, Jarmila Tomášková,
Lubomír Rotter, Ludmila Burianová, Františka Kučerová, Vlasta Andrlová.
Do dalších let přejeme 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 srpnu narodili: Jonáš Tanner Moe, Antony Klar,
Kateřina Pětníková, Lukáš Venc
v září: Erik Mácha
Novým chuchelským občánkům přejeme do života
hlavně hodně zdraví, radosti a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
INTERNET PRO OBČANY MALÉ A VELKÉ CHUCHLE NA ÚMČ ZDARMA
MČ připravila počítač, který je umístěn v přízemí budovy ÚMČ a od 1.10.2008 bude
v úředních hodinách úřadu sloužit občanům MČ zdarma k přístupu na internet.
Délka využití bude záviset na počtu zájemců – předpokládáme 30 minut až 1 hodinu. Po místní knihovně se tak všem zájemcům nabízí další příležitost využití této
možnosti přístupu k internetu ve Velké Chuchli.
DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ VE VELKÉ CHUCHLI
Informace o digitálním vysílání pro uživatele kabelové televize poskytne její provozovatel – TV NET s r.o., tel.č. 274 860 600 (případně záznamník), e-mail: info@tvnet.
cz; webové stránky: www.chuchle.tvnet.cz
Všichni uživatelé kabelové televize ve Velké Chuchli ohledně digitálního
vysílání budou kontaktováni přímo provozovatelem - TV NET s r.o.

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ VE VELKÉ
A MALÉ CHUCHLI - V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ 2008.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY URČENÉ POUZE NA BIOODPAD
Datum
Místo přistavení
Čas přistavení
8.11.2008
Velká Chuchle, Dostihová
9.00 – 12.00
sobota
Velká Chuchle, Nad Libří
13.00 – 16.00
Malá Chuchle, proti č.p. 13
9.00 – 12.00
22.11.2008
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny
13.00 – 16.00
sobota
Velká Chuchle, Dostihová
9.00 - 12.00
Velká Chuchle, Nad Libří
13.00 – 16.00
Malá Chuchle, proti č.p. 13
9.00 - 12.00
Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný
odpad (především ze zahrad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu, NE živočišné zbytky) – v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Velká Chuchle
Termín
Místo přistavení
4.11.2008
Nad Libří (u třídění odpadu)nám. Omladiny
25.11.2008
Nad Libří (u třídění odpadu)
2.12.2008
Nad Libří (u třídění odpadu) nám. Omladiny
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Malá Chuchle
Termín
25.11.2008

Místo přistavení
Zbraslavská proti domu č.p. 39/37

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum
Místa přistavení
Čas přistavení
6.11.2008
1. ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15)
- Malá Chuchle
15:00 - 15:20
2. křižovatka ul. Na Hvězdárně – Nad Libří
15:40 - 16:00
3. nám. Chuchelských bojovníků
(u samoobsluhy)
16:10 - 16:30
4. nám. Omladiny
16:40 - 17:00

Magistrát hlavního města Prahy vydal mapu, která turistům i široké
veřejnosti ukáže pomocí tramvajových linek cestu po více než stovce nejzajímavějších památek. Mapy budou k dostání v centrech informační služby a infocentrech Magistrátu hl.m. Prahy.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha – Velká Chuchle
PŘIJME NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

ÚČETNÍ
Kvalifikační předpoklady: SŠ ekonomického směru
praxe v oboru (nejlépe ve školství)

NÁSTUP DLE DOHODY
Informace na tel. čísle 257 941 094 nebo 731 502 870, e-mail: reditel@sou-chuchle.cz
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
ŘÍJEN – 2008
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VRACEJTE PŘÍRODU,
VRÁTÍ VÁM TO!
Bioodpad patří do kompostejneru
Společnost Pražské služby, a.s., nabízí občanům hlavního města
Prahy a dalším původcům odpadu sběr a svoz odpadu ze zahrad,
údržby zeleně a z domácností (bioodpadu).

Mezi tyto
odpady patří
např.:

listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Mezi tyto
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvíodpady
řata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady
nepatří např.: a jiné odpady

Tříděním bioodpadu snížíte objem odpadu ve vaší popelnici

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

KOMPOSTEJNER – ŠETŘÍ PŘÍRODU
I VAŠI PENĚŽENKU
Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plasty se už staly samozřejmou součástí našeho života. Když je postupně rozšířilo i třídění obalů od nápojových
kartonů, nikoho to nepřekvapilo. Prostě jsme jen začali oddělovat tyto barevné
krabice od novinového papíru. Tím ale možnosti jak přispět k ochraně životního prostředí nekončí.
Přírodní produkty zpět do přírody
Je logické, že přírodní produkty jako zelenina a ovoce, květiny, které už ztratily
svoji krásu, nebo ostatní rostlinné zbytky, určitě nepatří na skládku nebo do
spalovny. Každý, kdo už alespoň jednou slyšel o kompostu vi, že ideální je,
když se tyto přírodniny opět vrátí tam, odkud přišly. Nemusíme k tomu mít ani
zákonem nařízené třídění, které se již ostatně připravuje, abychom mezi ty
barevné nádoby zařadili už dnes (nebo v co nekratším termínu) i nové, hnědé
nádoby s vysvětlujícím názvem: kompostejnery.
Když se řekne kompostejner
Znamená to, že vám společnost Pražské služby, a.s. nabídne speciální sběrné
nádoby hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, určené výhradně ke shromažďování přírodních zbytků. Co si pod tím představit? Určitě ne kosti z kuřete
nebo mrtvého krtka. Do kompostejneru patří např. shrabané listí, posekaná
tráva, plevel, zbytky rostlin, nepotřebná zemina z květináčů, dřevěné odštěpky
z větví stromů či keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky
a kávová sedlina, skořápky od vajec a další. Výčet je široký.
Šetříte hned dvakrát
To, že přispějete k šetrnějšímu zacházení s přírodou je jasné, ale není to hned
vidět. Každý z nás, je ale tak trochu domácím ekonomem, a tak si stačí vzít
kalkulačku a počítat. Důležité také je si uvědomit, že v příštích letech budeme
platit jak za skládkování, tak za spalování komunálního odpadu stále víc
a víc. Jedna ze studií, se kterými pracují v Pražských službách, potvrzuje, že
pečlivým tříděním bioodpadu lze snížit váhové množství směsného odpadu
v nádobě pro komunální odpad až o 19 %. Vezmeme-li v úvahu roční náklady
domácnosti na svoz odpadu a odečteme-li z nich toto množství, máme představu o úspoře. Ale to je jen obecný, statistický údaj. Jestliže dnes např. pravidelně týden co týden do odpadu sypeme trávu ze sekačky, větve z živého
plotu, zbytky z naší záliby v zeleninových nebo ovocných salátech a na konci
sezóny všechny muškáty i s hlínou, tak se můžeme pohybovat v mnohem vyšších číslech.
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Funguje to…
Což potvrzuje i praxe. Jinak by si asi těžko společnost Pražské služby, a.s.
provozovala tuto službu hned na území dvaceti městských částí. Na zkušenosti se tak každý může zeptat třeba v MČ Dolní Chabry, Klánovice, Koloděje,
Újezd nad Lesy, Šeberov, Uhříněves, Kbely, Nebušice, Lipenec a Slivenec.
Kompostejnery jsou vyprazdňovaný svozovou technickou Pražských služeb,
a.s., a to pravidelně jednou za čtrnáct dní (vždy v sobotu), během vegetačního
období, tedy od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku.
Co to všechno stojí
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2008 podle velikosti
sběrné nádoby celkem 412 Kč/120 l, resp. 714 Kč/240 l (s DPH). Do celkové
ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Smlouva o sběru a svozu
bioodpadu je ze strany společnosti Pražské služby, a.s. uzavírána s jednotlivými zájemci, a i když se jedná o zpoplatněnou službu, neznamená to, že objednavateli služby musejí automaticky vzrůstat celkové náklady odvozu komunálního odpadu.
Chcete také u vás šetřit?
Samozřejmě můžete, zatím je to jen na vaší svobodné vůli a předvídavosti,
protože začnete-li dříve, nebude později zaskočení ani zdražováním služby
odstranění odpadu ani zákonem, který separaci bioodpadu nařídí všem. Co
pro to tedy musíte udělat? Základní podmínkou systémového svozu bioodpadu v nových svozových teritoriích je, aby každý potencionální zájemce nejprve provedl registraci u společnosti Pražské služby, a.s. Po shromáždění
požadovaného počtu registrací v konkrétní městské části bude podepsána
smlouva. Jakmile je zaregistrováno padesát zájemců, což je spodní hranice
pro zajištění optimální ekonomiky a efektivity, může být tato nová služba realizována. Registraci lze uskutečnit: telefonicky na tel. č.: +420 284 091 888
u call centra společnosti Pražské služby, a.s. v pondělí až pátek od 8.00 do
18.00 hodin nebo prostřednictvím elektronického formuláře na webových
stranách - www.psas.cz/bio nebo e-mailem: bio@psas.cz
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2008
1. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB)

16. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/BELG)

MAMMA, MIA

V BRUGÁCH

Na vlnách rytmických písniček skupiny ABBA se přenesete na malý řecký
ostrůvek, kde se řeší trojnásobné otcovství, jedna svatba a radost ze života. V hlavních rolích Meryl STREEPOVÁ, Pierce BROSNAN, Colin FIRT.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

Černá komedie o dvojici nájemných vrahů, kteří jsou po zfušovaném kšeftu
odklizeni do Belgie. „Dovolená končí“, když jeden dostane od šéfa pokyn
odklidit druhého. V hlavních rolích Colin FARRELL, Ralph FIENNES.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

2. neděle - 17 a 1930 hodin

21. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR/SR)

TIT

(USA)

TOBRUK

KONEČNĚ SPOLU

Osudy českých vojáků, účastnících se na podzim r.1941 obrany libyjského
přístavu, obleženého německými a italskými jednotkami. V hlavních rolích
Jan MEDUNA, Petr VANĚK, Robert NEBŘENSKÝ, Kryštof RÍMSKÝ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži nepřístupno

Hořká komedie o stárnoucí ženě, která řeší hned několik životních katastrof,
aniž by se při tom vzdala svého snu-stát se matkou. V hlavních rolích Helen
HUNTOVÁ, Colin FIRTH, Matthew BRODERICK, Bette MIDLEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

7. pátek - 18 hodin

22. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

TIT

(USA)

TEMNÝ RYTÍŘ

NEUVĚŘITELNÝ HULK

Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Musí zbavit
město Gotham City nebezpečných zločineckých gangů. V hlavních
rolích Christian BALE, Michael CAINE, Heath LEDGER, Maggie GYLLENHAALOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

V občanském životě je Bruce sympatický vědec, ve stavu zuřivosti
se mění v šílené zelené monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše
kolem sebe. V hlavních rolích akčního filmu Edward NORTON, Liv
TYLEROVÁ, Tim ROTH, William HURT, Robert DOWNEY jr.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

8. sobota - 17 a 1930 hodin

23. neděle – 18 hodin

TIT

(FR)

TIT

(RUS)

PAŘÍŽ
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Pierre tančil v Moulin Rouge, ovšem osudová diagnóza ho uzavřela ve
čtyřech zdech bytu, v němž čeká na případného dárce srdce a pokouší
se vyrovnat s možným koncem. V hlavních rolích Romain DURIS, Juliette
BINOCHEOVÁ, Fabrice LUCHINI, Karin VIARDOVÁ, Albert DUPONEL.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

Nikita Michalkov natočil politicky aktualizované drama, v němž dvanáctičlenná porota před vynesením verdiktu zkoumá víc než jen důkazy
o vině čečenského chlapce.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

9. neděle - 17 a 1930 hodin

PENELOPE

TIT

(USA)

STALO SE

28. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA/GB)

Otec rodiny se svými blízkými prchá před ekologickou katastrofou,
která má, zdá se, vyhubit lidstvo. V hlavních rolích thrilleru Mark
WAHLBERG, Zooey DESCHANELOVÁ, John LEGUIZAMO:
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

Moderní pohádka o prastaré rodinné kletbě, která ženám rodu Wihernových naděluje místo nosu prasečí rypáček. Vysvobozením je muž, který
je bude milovat takové, jaké jsou. V hlavních rolích Christina RICIOVÁ,
James McAVOY, Reese WITHERSPOONOVÁ, Catherine O’HARAOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

14. pátek - 17 a 1930 hodin

29. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

TIT

(RAK/SRN)

ZAPOMENUTÝ OSTROV

ĎÁBLOVA DÍLNA

Rodinná dobrodružná komedie o malé Nim, žijící na ztraceném
ostrově a neurotické spisovatelce, která ji musí zachránit. V hlavních rolích Abigail BRESLINOVÁ, Jodie FOSTEROVÁ, Gerard
BUTLER, Michael CARMAN.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob. Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy. Strhující vzpomínky vězně č.64401.
V hlavních rolích Karl MARKOVICS, August DIEHL, Marie BÄUMEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

15. sobota - 17 a 1930 hodin

DĚTI NOCI

MLU

(ČR)

MÁJ
Výpravný historický film F.A.Brabce vznikl na motivy stejnojmenné
básně K.H.Máchy. V hlavních rolích Jan TŘÍSKA, Juraj KUKURA,
Vladimír JAVORSKÝ, Sandra LEHNERTOVÁ, Matěj STROPNICKÝ.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
2. KRTEK A OSLAVA
9. VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

30. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

Michaela Pavlátová se vydala do nočního Karlína, kde hledá životní motivaci
a energii náhle letargická Ofka, potácející se mezi rodinným stereotypem,
zradou přítele a oddaností kamaráda. V hlavních rolíc Martha ISSOVÁ, Jiří
MÁDL, Jan DOLANSKÝ, Kristýna NOVÁKOVÁ, Lenka TERMEROVÁ.
Vstupné 80,- Kč
Do 12 let nevhodné

Neděle v 15 hodin
16. VZPOURA HRAČEK
23. DÁŠENKA II
Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,- Kč
30. S KRTKEM DO POHÁDKY II
tel. 257 910 322
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