CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

3/2008

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÉ
CHUCHLI NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

STAROSTA INFORMUJE
Dne 25.2.2008 se konalo 2. 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
nepřítomen, omluven
1
hosté
0
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Mgr. Tomáš Hromádka
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 1/2008.
2. Rozpočtové úpravy 2008.
3. Finanční vypořádání 2007.
4. Změna organizačního řádu.
5. Majetkové záležitosti.
6. Projednání podnětů.
7. Organizační záležitosti.
8. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.1/2008, uskutečněného dne
28.1.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
II. Projednání návrhů
l/ Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení finančního výboru, seznámila
s návrhem rozpočtových úprav na rok 2008 – do rozpočtu byla zapojena částka 146
200,- Kč ze zdrojů z minulých let (101 tis. Kč inv. příspěvek OMI MHMP na doplatek za
inženýrskou činnost – topení v ZŠ a 45 200,- Kč navýšení prostř. za zabezpečovací
zařízení - hasičská zbrojnice). ZMČ po projednání úpravy rozpočtu na r. 2008 schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
2/ Starosta seznámil s usnesením RHMP č. 87 ze dne 29.1.2008 „postup MČ při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené v kap. 1016 schváleného rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2008“ s tím, že MČ mohou uplatnit maximálně 3 žádosti o dotaci:
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Finanční výbor doporučil a ZMČ po projednání schválilo předložení těchto žádostí:
Rekonstrukce domu č.p. 7 a domu č.p. 400
(plynofikace a odkanalizování objektů) ..................................................................... 2 mil. Kč
Rekonstrukce kanalizace Dubnická
(odstranění havarijního stavu a rekonstrukce řadu) .............................................. 3 mil. Kč
Výstavba veřejného hřiště s využitím pro ZŠ Ch. Masarykové ........................... 5 mil. Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ Tajemnice informovala o jednání o finančním vypořádání hospodaření naší MČ za
r. 2007, kterého se na ROZ MHMP zúčastnili za MČ starosta a tajemnice. Konečná
výše odvodu (přídělu), vyplývající z finančního vypořádání za rok 2007 bude MČ sdělena po projednání návrhu fin. vypořádání za rok 2007 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy
a po uzavření fin. vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.
ZMČ vzalo na vědomí.
4/ Tajemnice předložila návrh nového organizačního řádu a podrobně seznámila
s novým organizačním schématem úřadu a novými úkoly, které pro ÚMČ vyplývají
v sociální oblasti (funkce veřejného opatrovníka) a v oblasti životního prostředí (zákon
o odpadech). ZMČ po projednání nový „Organizační řád ÚMČ Praha-Velká Chuchle“
schválilo s účinností od 1. března 2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5/ V souvislosti se změnou organizačního řádu a v souvislosti s kumulací činností
navrhla tajemnice změnu tajemníka výboru životního prostředí. ZMČ schválilo, že od
1. března 2008 bude tajemníkem VŽP paní Pajerová.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6/ Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500
s oprávněním zařizovat a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích 1013, 1018/1,
1184 a 1186 v k.ú. Velká Chuchle. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7/ Starosta, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení
záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ
o schválení prodeje pozemku parc. č. 670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle.
ZMČ po projednání schválilo uzavření budoucí smlouvy kupní mezi MČ Praha –
Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej
pozemku parc. č. 670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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8/ Starosta informoval o požadavku řed. odboru ochrany prostředí MHMP Ing.
arch Winklera o odsvěření parcely č. 160, k.ú. Velká Chuchle naší městské části
(dle platného ÚP je určena k využití jako LR – lesní porosty) a převedení do vlastnictví hl. m. Prahy. Zároveň žádá o zachování dvou přístupových cest na tomto
pozemku od ulice Pod Akáty.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9/ Dále starosta předložil ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
15.3.2007 mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Markétou Vysloužilovou, vydavatelství MAROLI na zhotovení publikace „Velká Chuchle“ se změnou termínu předání
hotového díla do 30.7.2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která v souvislosti s 24 podněty p. Vágnerové, které byly předány všem členům ZMČ na předcházejícím zasedání ZMČ,
předložila návrh odpovědi paní Vágnerové a požádala členy ZMČ o jejich stanoviska k jednotlivým podnětům. Po projednání ZMČ odpověď paní Vágnerové schválila.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11/ Starosta předložil žádost předsedy SK Čechoslovan Chuchle p. Bernkrauta
o příspěvek na činnost SK na rok 2008 a ZMČ schválilo poskytnutí příspěvku ve
výši Kč 5.000,Hlasování: jednomyslně schváleno
12/ Starosta rovněž informoval o zahájeném územním rozhodnutí stavby č. 0012
„Protipovodňová opatření hl. m. Prahy“ etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 22 Velká Chuchle a spolu s Ing. arch. Vokurkou seznámili zastupitele s připomínkami MČ
k předložené dokumentaci. ZMČ pověřilo starostu a Ing. arch Vokurku zpracováním připomínek k uvedené stavbě dle návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13/ Na závěr byl stanoven termín jednání pracovní skupiny ÚP na 4.3.2008 v 18.00
hodin v pracovně starosty.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.50 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (3)
Zajímavým motivem pohlednic
Malé Chuchle bylo zdejší nádraží.
Původní nádražní čekárna (viz
minulé číslo) nedostačovala, a tak
na přelomu 19. a 20. století byla
postavena nová o mnoho větší
a honosnější budova na opačné
straně trati. Šlo o železniční stavbu
postavenou na základě normalizovaných výkresů Rakouských státních drah. Trojrozměrnou představu jak vypadala a jaké byly její
interiéry si můžeme udělat v Řevnicích, neboť zde stojí budova stejného typu.

Současně s výstavbou nové budovy
byla v roce 1897 v zastávce Chuchle zřízena druhá staniční kolej (obrázek č. 1), takže ze zastávky se stalo
nádraží. V letech 1907-1908 se tato
kolej stala v souvislosti se zdvoukolejněním tratě Praha – Beroun kolejí
traťovou, byly odstraněny výhybky
a stanice Chuchle tak ztratila status
nádraží (obrázek č. 2). Současně
došlo k vybudování dřevěné čekárny (podobně jako v Černošicích)
u původní budovy zastávky a později také lávky přes koleje (obrázek
č. 3).
Zastávka Malá Chuchle sloužila svému účelu až do 22. února 1940, kdy
po mnohaletých urgencích občanů
byla oficiálně otevřena nová zastávka ve Velké Chuchli u železničního
přejezdu.
Příště se opět vrátíme do Malé
Chuchle.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
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MAŠKARNÍ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zábavné hry, tanečky, písničky, které
se odehrávaly v jednotlivých třídách, to
byla předehra k pozdějšímu karnevalovému reji masek. V úterý 12. února se
totiž v chuchelské mateřince konal
maškarní karneval žáčků školy. Bylo
zde k vidění mnoho opravdu pěkných
masek. U holčiček převládaly princezny. Ale byl zde i pirát, šašek, kouzelník,
indián, zajíc, králík, beruška, kůň a různé další masky. Velmi originální a působivou maskou byl kaktus. V maskách
byly i paní učitelky. Při karnevalovém reji masek, který se konal ve společenské místnosti se masky představovaly a každá třída předvedla svůj krátký program. Nakonec si
všichni společně zatančili a zazpívali. Z tváří dětí bylo možné vyčíst spokojenost a dobrou pohodu. A co se týká rodičů, tak ti si zaslouží pochvalu za opravdu pěkné masky,
které svým dětem připravili. Uznání patří i všem paním učitelkám a paní ředitelce, nejen
za dobrý nápad, ale hlavně za skvělé provedení a organizaci.
Na závěr si dovolím ještě uvést, že se nenaplnily pochybnosti o tom, že škola nebude
mít dostatek žáků. Škola má v současnosti zcela naplněný stav, a to je pro ni jistě tím
nejlepším vysvědčením. A pro ty, na jejichž hlavy se během výstavby snášela kritika, je
to určitým zadostiučiněním.
Text i foto:Jan Zágler

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE TĚŠIL
VELKÉMU ZÁJMU UCHAZEČŮ
Hned v úvodu se musím přiznat, že jsem
byl opravdu velmi překvapen, jak velkému zájmu rodičů o umístění dětí do
mateřské školy se těšil zápis, který se
konal v úterý 11.3. v jedné ze tříd mateřské školy. Vše probíhalo v naprosté pohodě a dobré organizaci. Zatím co rodiče
vyřizovali s ředitelkou školy paní Dagmar
Vostřákovou potřebné formality, děti měly
možnost pohrát si s připravenými hračka-
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mi, o které jevily opravdový zájem
a zároveň se tak nenásilnou formou
seznamovaly s prostředím, do kterého budou chodit. Příjemné prostředí
třídy, již zmíněné hračky včetně
kočárků a stavebnic a také nenápadný dohled jedné z paní učitelek,
to vše působilo na děti nesmírně příznivě a jistě bylo důvodem toho, že
se neplakalo.
Vím, tentokrát se odehrávalo vše
za přítomnosti rodičů a určité rozpaky mohou nastat až zůstanou děti ve
třídě samy. Věřím však, že i potom bude vše probíhat v pohodě. Přál bych to nejen
dětem samotným, ale také jejich rodičům i vedení školy.
Podrobnější informace o tom, kolik dětí se k zápisu dostavilo a kolik jich bylo možné
do školy umístit, se dozvíte v jiném článku, který pro vás připraví ředitelka mateřinky,
paní Dagmar Vostřáková.
Text i foto Jan Zágler

FOTBALOVÝ KLUB ČECHOSLOVAN
CHUCHLE HODNOTIL ROK 2007
Výroční členskou konferenci fotbalového klubu Čechoslovanu
Chuchle, která se konala v pátek 22. února a které byl přítomen
i starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl, zahájil nový předseda klubu pan Jaroslav Benkraut. Jak z jednání konference vyplynulo, došlo v klubu k několika personálním změnám. Koncem
roku 2007 odstoupil s funkce předsedy pan Jan Hazuka, který
ve výboru Čechoslovanu pracoval celých neuvěřitelných 40! let.
Jak již bylo v úvodu naznačeno, jeho funkci převzal pan Jaroslav
Benkraut. Ke změně došlo i na postu sekretáře klubu. Tím se
stal pan Roman Kreibich, funkce hospodáře se vzdal pan František Bárta. Ke změně došlo i ve vedení žákovského družstva
přípravky, kterou opouští pan Zmatlík. A aby změn nebylo málo,
dochází i ke změně nebo doplňku v názvu oddílu. Aby byla splněna litera zákona, chuchelský Čechoslovan se stal Občanským sdružením a bude proto mít ve svém názvu zkratku OS.
Ze zpráv vedoucích jednotlivých mužstev vyplynulo, že A mužstvo dospělých se v I.
A třídě zatím příliš neprosazuje a v jarní části soutěže bude muset bojovat o záchranu
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třídy. Podstatně lépe je na tom B mužstvo, kterému by se starosti o zachování v jeho
skupině měly vyhnout. Situace v dorosteneckém družstvu není sice zcela bezstarostná, ale není beznadějná. Nejvíce se zkomplikovala situace v družstvu žáků a přípravky,
kde je absolutní nedostatek hráčů. Výbor proto bije na poplach a vyzývá zájemce z řad
mládeže, aby přišli posílit družstvo mladých.
Tradičním bodem jednání je vyhlašování a odměňování nejlepších hráčů jednotlivých družstev a také vyhlášení osobnosti klubu. Osobností klubu, která převezme
putovní pohár a jejíž jméno je na pohár vyryto, se může každý stát pouze jednou v životě. Za rok 2007 byl touto cenou poctěn hráč Jiří Sobotka. Nezapomnělo se ani na
vyjádření díků a odměnění odstoupivšího dlouholetého předsedy Jana Hazuky. Mimo
dárkového koše mu byl věnován i dres se znakem Čechoslovanu. Poděkování nového
předsedy i starosty Velké Chuchle a potlesk přítomných byl malou tečkou za jeho velkou a dlouholetou prací v Čechoslovanu.
V závěru již lze pouze všem funkcionářům i hráčům Čechoslovanu Chuchle popřát,
aby se jim v jejich práci dařilo a aby jméno Čechoslovan Chuchle vzbuzovalo v soupeřích patřičný respekt.
Text i foto Jan Zágler

CHUCHELŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI S NOVÝM VEDENÍM
Výroční členská schůze členů místní organizace svazu zahrádkářů,
která se konala 23. února, se těšila
velké účasti. Mezi přítomnými hosty
byl i starosta Velké Chuchle pan
Stanislav Fresl, člen chuchelského
zastupitelstva a kronikář Velké
Chuchle pan Tomáš Hromádka
a nechyběl ani zástupce chuchelských hasičů (autor tohoto článku).
Schůzi vedl předseda organizace
pan Rudolf Peterek. Bylo to jeho
poslední vystoupení ve funkci předsedy, neboť k velkému zármutku
přítomných členů v závěru výroční zprávy oznámil své odstoupení z funkce, kterou
vykonával téměř třicet let. Protože po tak dlouhé době ve funkci nelze jen tak odejít
a zapomenout a také proto, že mu zahrádkařina přirostla k srdci, přislíbil novému
výboru svoji pomoc jako spojka mezi chuchelskou organizací a vyššími orgány
svazu. Nový výbor chuchelských zahrádkářů, který byl jednomyslně zvolen bude
nyní pracovat ve složení:
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Jana Koubová, Libuše Hlavičková, Jana Novotná, Mgr. Ludmila Zahradníková, Vladislav
Veselý a Ladislav Šťastný a na své první výborové schůzi si zvolí nového předsedu.
Starosta Velké Chuchle ve svém diskusním vystoupení poděkoval odstupujícímu
předsedovi Rudolfu Peterekovi za jeho dlouholetou práci a předal mu děkovný dopis od
Úřadu naší městské části. Se svými pozdravy vystoupili i výše jmenovaní hosté. Velká
diskuse z řad členů se rozpoutala ohledně poněkud komplikované situace kolem
zahrádkářské kolonie za bývalou mateřskou školkou. V této kolonii je totiž několik zahrádek, které nejsou obsazeny a organizace, která má uzavřenou smlouvu s majiteli pozemku, musí za neobsazené zahrádky platit nájem. Na výroční schůzi bylo proto přijato
usnesení, že organizace jako taková zruší s majiteli pozemku smlouvu a zájemci
o zahrádku si uzavřou smlouvy individuelně. Členové věří, že toto rozhodnutí bude přijatelné pro obě strany.
Závěrem se jistě sluší poděkovat členům odstupujícího výboru a předsedovi
obzvlášť, za jejich práci a členům nového výboru popřát mnoho úspěchů a stejnou
výdrž, jako měli jejich předchůdci. Všem členům sympatické organizace přeji mnoho zdraví a radosti z výpěstků na jejich zahrádkách.
■

Text i foto Jan Zágler

AKCE TJ SOKOL CHUCHLE 2008
26. leden, sobota, 10.00 hod.
7. březen, pátek, 18.00 hod.
10. březen, pondělí, 19.45 hod.
14. březen, pátek, 10.00 hod.
27. březen , čtvrtek, 16.30 hod.
5. duben, sobota, 14.00 hod.
11. – 13. duben
18. – 20. duben
25. duben, pátek, 10.00 hod.
26. duben, sobota, celý den
28. květen, pondělí, 19.30 hod.
30. duben, středa, 17-19 hod.
17. květen, sobota, celý den
červen
květen, červen

Masopustní procházka masek Velkou
Chuchlí
Valná hromada TJ
Jóga – pozdrav slunci a měsíci, součást
zdravotního cvič.
Jóga – pozdrav slunci a měsíci
Turnaj v ping-pongu děti
Velikonoční volejbalový turnaj žen
Volejbalový víkend ženy
Závody sokolské všestrannosti
Jóga – 5 Tibeťanů
Volejbalový turnaj ženy, Řeporyje
Jóga – 5 Tibeťanů – součást zdrav.
cvičení
Čarodějnice
Salám-cup, volejbalový turnaj neregistrovaných oddílů žen, Radotín
Hasičský dětský den
Celodenní výlet Toulcův Dvůr

Těšíme se na Vás!!! Těšíme se na Vás!!! Těšíme se na Vás!!!
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VALNÁ HROMADA V TJ SOKOL CHUCHLE
V podvečerních hodinách 7. března 2008 se sešli členky a členové tělocvičné jednoty
na své 101. Valné Hromadě. Po úvodních slovech svého starosty Ing. Miroslava Mendlíka, který také přivítal hosty, vystoupily se svým programem děti z 1.až 5. třídy ZŠ
z oddílu míčových her. Pásmo písní, básní a hry na hudební nástroje potěšilo všechny
zúčastněné a děti zaslouží velkou pochvalu a poděkování.
Po vystoupení následovalo čtení zpráv o činnosti a hospodaření TJ v roce 2007
a plán činnosti TJ na rok 2008. Následné posezení s hudbou a veselým povídáním
pokračovalo dlouho do noci.
Přijměte naše pozvání na setkání příznivců pohybu jinak než ve cvičebním úboru
v příštím roce.
Za Výbor TJ Sokol Chuchle Miroslava Košumberská

PRŮKAZKY KLUBU PATRIOT
Společnost TMM již tradičně připravuje vydání průkazek klubu Patriot, a to pro občany
s trvalým pobytem ve Velké nebo Malé Chuchli a minimálním věkem 60. let. Tyto průkazky opravňují k bezplatnému vstupu na všechny dostihové akce v roce 2008.
Občané, kteří tyto podmínky splňují, si průkazky klubu Patriot budou moci vyzvednout na své jméno v sekretariátu ÚMČ Praha – Velká Chuchle, a to koncem března.

VÝSTAVA PRO KOČKU
V neděli 20. dubna 2008 se bude konat v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní
Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní 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 některé z 10 soukromých útulků,
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převážně v Praze 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!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
■ zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíčka
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 minulé výstavě našlo domov 73 koček
a jeden pejsek.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 - Horní Počernice), 20. dubna
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.

CHUCHELŠTÍ HASIČI OPĚT PŘIPRAVUJÍ
JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Vážení spoluobčané, tak jako každoročně i letos budou členové dobrovolných
hasičů ve Velké Chuchli provádět sběr železného šrotu, jehož výtěžku bude použito na uspořádání zábavného odpoledne ke dni dětí.
Vzhledem k tomu, že v jarním období mají o železný šrot zájem i různé, po většině
pokoutné mimochuchelské firmy, prosíme nedávejte šrot před vaše domy a nedbej-
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te na případné lístečky ve vašich schránkách, když nebudou opatřeny razítkem
našich hasičů.
Pokud se rozhodnete šrot věnovat nám, kontaktujte nás, prosím, na uvedených
telefonních číslech: 604 401 147 - 723 682 796 – 604 707 283. Rádi k vám
přijedeme a šrot sami odnosíme.
A nyní to hlavní, sběr je plánován na 18., 19. a 20 dubna. Rádi ale přijedeme
i mimo tato uvedená data.
Vám všem, kteří nám železný šrot věnujete, předem děkujeme a pokud se chcete
přesvědčit o pravdivosti našich slov, zveme Vás již dnes do areálu zdraví v chuchelském háji, kde bude 31. května uspořádáno zábavné odpoledne pro děti.
Chuchelští hasiči

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ ODBORU SMLUV, DANÍ A POPLATKŮ
1) místní poplatek ze psů:
upozorňujeme na poslední možnost uhradit poplatek ze psů bez navýšení, a to
nejpozději do 31. 3. 2008.
2) místní poplatek za užívání veřejného prostranství:
upozorňujeme na povinnost danou vyhláškou hl. m. Prahy č. 24/2003, ohlásit předem užívání veřejného prostranství, např. přistavení kontejneru, složení stavebního
materiálu, umístění reklamního zařízení apod.
Při místním šetření často zjišťujeme zanedbání této povinnosti.
Ing. Eva Šmejkalová, odb.daní a poplatků

ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČE
Zákonem č. 106/2007 Sb. se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat děti mladší
10. let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu jsou zapsány.
Jana Černá, evidence obyvatel

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ROCE 2008
Velká Chuchle
Malá Chuchle
Termín
Místo přistavení
Termín
Místo přistavení
4. 3. 2008 nám. Omladiny – U Podjezdu
4. 3. 2008 Zbraslavská 30/13
1. 4. 2008

Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
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Velká Chuchle
22. 4. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)
20. 5. 2008 nám. Omladiny
17. 6. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
15. 7. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)
12. 8. 2008 nám. Omladiny
9. 9. 2008

Nad Libří (u třídění odpadu)

7. 10. 2008 nám. Omladiny
4. 11. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
25. 11. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)

Malá Chuchle
22. 4. 2008 Zbraslavská proti domu
č.p. 39/37
20. 5. 2008 Zbraslavská 30/13
- U Podjezdu

15. 7. 2008

Zbraslavská proti domu
č.p. 39/37
12. 8. 2008 Zbraslavská 30/13
- U Podjezdu
9. 9. 2008 Zbraslavská proti domu
č.p. 39/37
7. 10. 2008 Zbraslavská 30/13
- U Podjezdu

25. 11. 2008 Zbraslavská proti domu
č.p. 39/37

2. 12. 2008 Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze na domovní
odpad, nikoliv pro účely podnikatelské!
Do kontejnerů patří např. nábytek, podlahové krytiny, zdravotní keramika, zrcadla, lyže apod.
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady (včetně ledniček, monitorů,
televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, stavební odpad. (K tomuto účelu
lze bezplatně využít sběrné dvory – nejbližší je v Praze 16 – Radotíně, ulice
V sudech)
Odpady rovněž není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již
naplněn nebo dokonce, jak se již mnohdy stalo, složit odpad na místo, kde kontejner má být přistaven a zatím nedorazil!
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ
HL. M. PRAHY NA ROK 2008.
Stejně jako v letech minulých, tak i v letošním roce zajistilo hl. m. Praha pro občany
možnost bezplatného odložení nebezpečných odpadů v rámci mobilního sběru
na území hl. m. Prahy. Mobilní sběr bude zahájen na konci února 2008 a ukončen
bude na konci listopadu téhož roku.
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Od 1.4.2008 bude mobilní sběr nebezpečného odpadu zajišťovat společnost Pražské služby, a.s. jako vítěz otevřeného zadávacího řízení na zajištění tříděného sběru a svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
zdarma odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů:
■ rozpouštědla
■ kyseliny
■ zásady
■ fotochemikálie
■ pesticidy
■ zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
■ olej a tuk ( kromě jedlého)
■ barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
■ detergenty obsahující nebezpečné látky
■ nepoužitelná léčiva
■ baterie a akumulátory
Harmonogram mobilního sběru v Chuchli:
Datum
Místo přistavení
8. 5. 2008 – čt
Malá Chuchle, ulice Zbraslavská
– před domem č. 2a/15
7. 8. 2008 – čt
Velká Chuchle, křižovatka ulic
Na Hvězdárně x Nad Libří
6. 11. 2008 – čt Velká Chuchle, nám. Chuchelských
bojovníků (u samoobsluhy)
Nám. Omladiny

Čas přistavení
15.00 – 15.20
15.40 – 16.00
16.10 – 16.30
16.40 – 17.00

Kromě mobilního sběru je v současné době na území hl. m. Prahy pro občany
v provozu i 23 stabilních sběren nebezpečného odpadu. Více najdete v katalogu,
který si můžete vyzvednout na sekretariátu ÚMČ nebo na webových stránkách
http://envis.praha-mesto.cz/odpady

SBĚR UPOTŘEBENÝCH BATERIÍ - MONOČLÁNKŮ
V rámci třídění odpadu chuchelští občané mohou využít 3 červených kontejnerů
pro sběr tohoto odpadu, které jsou umístěny:
1. v přízemí budovy ÚMČ Praha - Velká Chuchle,
2. v budově Základní školy Charlotty Masarykové,
3. v prodejně ELEKTRO pana Dubského.
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů, určených
pouze na bioodpad (rostlinný odpad):
Datum
Místo přistavení
Čas přistavení
12. 4. 2008 sobota
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny
9.00 – 12.00
Malá Chuchle, proti č.p. 13
9.00 – 12.00
8. 11. 2008 sobota
Velká Chuchle, Dostihová
9.00 – 12.00
Velká Chuchle, Nad Libří
9.00 – 12.00
Malá Chuchle, proti č.p. 13
9.00 – 12.00
Důrazně upozorňujeme, že je tyto kontejnery je třeba využít pouze pro rostlinný odpad – v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

2. ROČNÍK CZECH BIGMAN
Vážení triatlonoví příznivci,
pro nás organizátory skončil historicky první ročník projektu Czech BIGMAN.
Na našich stránkách www.czechbigman.estranky.cz nebo www.pbp.estranky.cz
se budete setkávat s informacemi příprav a zajímavostí směřujících ke 2. ročníku
Czech BIGMAN, na který jste již dnes srdečně zváni.
Oficiálně vstupujeme do výběrového řízení na pořadatele ČP v dlouhém triatlonu
s vážným zájmem o statut mistrovského závodu.
Garantujeme Vám opět zajímavý závod v krásném prostředí Prahy – Velké Chuchle
a věřím, že s teplejší Vltavou, než v minulém ročníku, uzavřenou cyklistickou částí a příjemným během v lokalitě Barrandovských teras.
Termín konání závodu: 6. – 7. 6. 2008
Za všechny organizátory a pořadatele se na Vás těší
Mgr. Roman Jaroš ředitel závodu a autor projektu

ZACHRAŇTE MNE!
To si přeje při ohrožení každý a je rád, že profesionálové v zachraňování, tedy hasiči, policie
a zdravotníci, to dovedou. A což teprve lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří
potřebují pomoc druhé osoby i v běžném životě! Při povodni či úniku plynu, při požáru nebo
při teroristickém útoku jsou však právě tito lidé v ještě větším nebezpečí než ostatní.
Bezplatnou službu registrace pro ně přichystala Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR. Díky ní je na jejich přání mohou vyškolení registrační pracovníci - registrátoři zařadit do registru pro použití v pražském Integrovaném záchranném systému. Většina
registrátorů má zdravotní postižení, a tak dobře rozumějí obtížím, které z toho plynou.
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Poskytnou rady, jak jednat při krizových událostech, pomohou vytvořit nouzový seznam
úkonů, jež je potřeba učinit před případnou evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou.
Všichni, kdo přijdou do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně osobních údajů.
Představme si to na příkladu: Pan Petrželka je hluchoslepý, bydlí v místě, které zasáhne
povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, se na mapě znázorňující zatopenou část
objeví upozornění, že tam bydlí a potřebuje zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak,
aby s ním byli schopni komunikovat, spojí se s organizací, která je s to pomoci, a zorganizují odpovídající následnou péči, pokud je nutná evakuace.
Jak se s registrátory spojit:
Pro osoby se sluchovým postižením Lenka Hejlová 235 521 412, 774 737 901;
pro osoby s hluchoslepotou Martina Hanusová 283 880 594, 774 737 902;
pro seniory Ivana Černá 222 333 546, 774 737 903;
pro osoby s mentálním postižením Věra Hrádková 286 586 428, 774 737 904;
pro osoby se zrakovým postižením Ilona Ozimková 221 462 491, 774 737 906;
pro osoby s duševními nemocemi Břetislav Košťál 233 551 241, l. 207, 774 737 907;
pro osoby s interními nemocemi Miroslav Diviš 235 300 053, 774 737 908;
pro osoby s tělesným postižením Tomáš Lanc 224 827 210, 777 949 127
Pokud máte zájem se informovat, kde a kdy najdete své registrátory, případně máte další
dotazy, obraťte se na kontaktní osobu:
Martinu Hanusovou, na tel. 774737902 nebo
na e-mailové adrese: hanusova.martina@email.cz.

POSTŘEHY PŘEDSEDY VÝBORU ŽP
Vážení spoluobčané.
Dny se začínají prodlužovat, rtuť teploměru také již málokdy zamíří do oblasti pod bod mrazu.
Mnozí z vás stále častěji hledí na svoji zahrádku… Možná, že se neomezíte jen na pouhé prořezávání korun stromů, ale i se rozhodnete zbavit celého stromu. Proto bych vám jen pro
informaci rád připomněl, že strom ve výšce 1,3 m a v ní maje obvod od 80 cm je ze zákona
chráněn státem (nebudu unavovat paragrafy) a podléhá řízení, jehož součástí je povolení
k jeho pokácení. Zároveň je třeba tuto akci plánovat v období vegetačního klidu. Předpokládám, že rozhodnutí k tomuto nevratnému kroku je zdůvodněno opravdu nějakým vážným
problémem, mezi které rozhodně nepatří, že je nutné každý rok vzít do ruky koště a pod stromem zamést spadané listí, nebo že jakýsi nemravný pták si ulevil na tomto stromě zrovna nad
vaším zaparkovaným autem….Každého stromu (hlavně vzrostlejšího vzrůstu) je nenahraditelná škoda. Zeleně v Chuchli ubylo rychleji, než se dařilo nahrazovat… Jenom pro ilustraci se
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stačí projít po hlavní silnici protínající Chuchli ze západu na východ a projít místa, kde dříve se
tyčily k nebi koruny stromů. Nyní tyto místa většinou zejí prázdnotou.
Můžeme s procházkou začít na konci Chuchle na křižovatce ulice „Starochuchelská“ a „
K vápence“.
Za zatáčkou nad potokem ve svahu bývalo několik ovocných stromů, většinou hrušky a jabloně. Jelikož mezi stromy byly i křoviny, které lákaly k odkládání různých nepotřebných věcí,
bylo rozhodnuto tento prostor zpřehlednit veškerou likvidací všeho co tam rostlo. Nyní je tento
prostor osázen okrasnými keříky, které ovšem nemohou nahradit plastičnost vzrostlých stromů. Na tomto samém úseku na druhé straně silnice byla vedle chodníku alej hrušek. Ta
padla při budování kanalizace. Ne ovšem proto, že by kanalizace protínala prostor, kde stromy
stály, ale proto, že bagr potřeboval prostor při hloubení výkopu.
Dostáváme se k parčíku u konečné autobusu č. 172. Zde stálo také několik hrušek. Spadané ovoce přitahovala hejna vos. To bylo shledáno jako obtěžující a nebezpečné a jediné řešení, jaké bylo nalezeno a provedeno bylo to, že hrušky tam už nepokvetou. Nyní se na tomto
místě připravuje vybudování dětského hřiště, není zatím známo, má-li být i v jeho prostoru
něco vysázeno co by vyvážilo hmotu U-rampy, která bude jeho součástí.
Jsme na stanici autobusu. Tady stála lípa. Nebo vlastně dvě. Jedna malá a jedna velká. Ta
velká jednou dorostla do výšky, kdy na několik hodin odpoledne vrhala stín do přilehlé zahrady. Majitel měl původně v úmyslu ji jenom trochu zkrátit. S obavami hledím na tu menší lípu,
která se začíná dostávat do té samé kritické výšky. Nepatrnou náplastí je vysázení nových
stromů v ulici „V úvoze“.
Přeskočíme potok přímo do školy. Vzpomínám si na řadu ořechů. Ořechy byly shledány jako
přestárlé a nebezpečné, což byla pravda jen zčásti. Jejich zašlou slávu zdvíhá z popela jediný,
který byl vysazen jako náhrada za ně.
Vrátíme se opět na silnici. Minu obrovský pařez akátu, který nevydržel jednoho dne větrnější
počasí a přišel o část koruny, nezbylo než ho zlikvidovat celý. A jsme u samoobsluhy. Tady
pokaždé, můj zrak spočine na dvou pařezech, které zbyly po ohromných jasanech. Tyto stromy byly zlikvidovány na základě provedeného místního šetření, k němuž bylo přizvána i odborná síla v osobě dendroložky. Ta shledala vytipované stromy jako přestárlé, nemocné a tudíž
lidstvu nebezpečné. Dokonce bylo sděleno, že ten největší jasan byl dutý. Proto bylo přikročeno k likvidaci. Ten největší jasan byl ale v tak dobrém stavu, že najatý drvoštěp měl velké
problémy ho udolat. Ten třetí tam zůstal díky vlně odporu, která se zdvihla mezi chuchelskými
občany proti dalšímu kácení.
Přívalový déšť jednoho letního dne rozlomil smuteční vrbu u pomníku hrdinů na naměstíčku
před zvonicí. Rychlá akce našeho dobrovolného hasičského zboru, ukončila existenci tohoto
památného stromu… možná stačilo vrbu seříznout těsně pod lomem, řez ošetřit a ona by
znovu obrazila, podmínky pro to měla.Nyní na jejím místě vzrůstá cedr…držme mu palce, aby
se dožil aspoň toho věku jako ta vrba.
Bohužel, i sokolovna neušla kácení ve své zahradě. Tam stála letitá hrušeň. Téměř naproti
v bývalém hostinci „U Holečků“ v místech, kde se v prvé půlce minulého století naši předci
bavili pod košatými kaštany, bohužel museli ustoupit několik z nich firemnímu parkovišti. Další
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zastávku máme na železničním přejezdu. Tady padlo za oběť neuskutečněnému záměru na
rychlostní koridor stovky akátů jasanů atd… podél silnice a tratě. Teď je tam hřbitov vytvořený
z pařezů, na nichž raší nové výhonky. Akát, ten se jen tak nevzdává…
Ale vraťme se na silnici. Jsme na rovném úseku za místním úřadem. Dříve pohled na pole
a mateřskou školku byl zastíněn řadou ovocných stromů z jabloní, švestek a hrušek. Ty tři lísky
turecké, které se po několika nezdařených pokusech a devastujícím záplavám v roce 2002
jediné ujaly, jsou jenom slabým odvarem toho , co tam rostlo. Jen před Vlčkovými je možné si
představit díky zbylým hrušním, jak zhruba ovocná alej vypadala, podél celé silnice Dostihová.
Na druhé straně stojí mohutné torzo topola. Mám obavu, že jeho dny se naplňují. Topoly ve
výběhu koní již mají odzvoněno a proměnily se v hromady polen.
Dostali jsme se až na křižovatku se „Strakonickou“. Třešeň u bývalého zdravotního střediska
překážela při obnově svahu…. Tady naše pouť končí. Je to zatím nevyvážený poměr mezi tím,
co bylo poraženo a znovu vysázeno v části obce, jež jsme prošli. Tímto přehledem bych jenom
rád osvěžil paměť dříve narozených starousedlíků, i těm co Chuchli v takové podobě neznají.
A pokusit se probudit touhu obrátit tento nepříznivý stav ve prospěch zeleně. To se snad
postupně podaří s podporou místního zastupitelstva obce a občanů, kterým tento úbytek
zeleně není lhostejný. Tento záměr by jistě vhodně doplnil velký kus práce, které se v obci pro
její zvelebení za několik posledních let udělalo. Proto, až budete brát do ruky pilu a hledět do
koruny stromu, který má za několik okamžiků padnout, položte si pod ním ještě tuto otázku, je
to opravdu nutné?
Jan Rys ml. – předseda komise ŽP

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří dosáhli
v březnu 2008 významného životního jubilea.
Zdeňka Petráňová, Jaroslava Horníková,
Věra Nosková, Věra Slavíková, Karel Moravec,
Karel Vojta, Věra Prachová, Jaroslava Dolejší.
Do dalších let přejeme pevné zdraví,
hodně elánu a životní pohody.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Redakce Chuchelského zpravodaje by ráda rozšířila svou rubriku o nově narozené chuchelské občánky. Současně vyzývá občany Chuchle, aby pokud nesouhlasí
se zveřejněním svého jména či jmen novorozenců v rubrice SPOLEČENSKÁ KRONIKA, kontaktovali pí Černou na ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
Děkujeme

18 BŘEZEN – 2008


VOLNÉ
SKLADO
VACÍ
PROSTO
RY
0-300 m 2
amak.cz s.r.o. nabízí možnost krátkodobého i dlouhodobého skladování včetně případných dalších služeb ( manipulace, etiketace, nabalování, foliování atd.) Vašeho
zboží ve skladu ve Velké Chuchli za velmi přijatelné ceny.
Dále nabízíme přepravní služby jak
ja kusových tak i celovozových zásilek po
p ČR a
celé Evropě. Naše vozidla jsou vy
vybavena
hydraulickými čely a paletovými vo
vozíky.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM VOLEJTE: 271 777 501, 608 211 837, NEBO PIŠTE NA: info@amak.cz
http://www.amak.cz
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