CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

1/2008

Foto: Mgr. Felixová

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

VÁNOČNÍ MOBILNÍ ZVONOHRA
POPRVÉ VE VELKÉ CHUCHLI

STAROSTA INFORMUJE
Dne 27.12.2007 se konalo 13. 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
nepřítomen, omluven
hosté
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Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 12/2007.
2. Odpisový plán MŠ na rok 2008.
3. Odpisový plán ZŠ na rok 2008.
4. Rozpočtové úpravy na rok 2007.
5. Projednání rozpočtu na rok 2008.
6. Majetkové záležitosti.
7. Projednání smluv.
8. Kontrola ZŠ, MŠ.
9. Organizační záležitosti.
10. Různé.
11. Závěr.
Hlasování: jednomyslně schváleno
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.12/2007, uskutečněného dne
26.11.2007 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 úpravy odpisového plánu ZŠ za rok 2007 a návrhem odpisového plánu ZŠ na rok 2008. ZMČ po projednání schválilo úpravu odpisového plánu ZŠ
na rok 2007 a odpisový plán ZŠ na rok 2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno

2 LEDEN – 2008

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
2/ Tajemnice, rovněž na základě doporučení finančního výboru, předložila návrh
odpisového plánu MŠ na rok 2008 a ZMČ jej po projednání schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ Tajemnice, dle doporučení finančního výboru, seznámila s návrhem rozpočtových
úprav na rok 2007 – rozpočet byl navýšen o částku 11 900,- Kč (do příjmové a výdajové části rozpočtu byl zapojen dar od spol. FEMAT na zvonohru ve výši 5 tis. Kč
a zapojena neinv. dotace MHMP pro ZŠ na integraci ve výši 6,9 tis. Kč) a dále došlo
k úpravám ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání. ZMČ po projednání
úpravy rozpočtu na r. 2007 schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
4/ Starosta požádal o vyjádření členů ZMČ k návrhu rozpočtu na r. 2008, který byl
projednán a doporučen ke schválení VF a po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce
MČ Praha – Velká Chuchle. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 062
tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 062 tis. Kč. ZMČ po projednání předložený
návrh rozpočtu schválilo.
Hlasování: 8 hlasů pro, 1 proti
5/ Tajemnice předložila ZMČ návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok
2008, který ZMČ rovněž na základě doporučení VF schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
6/ Tajemnice informovala o žádosti řed. MŠ p. Vostřákové o ponechání nevyčerpané
částky 10 990,-Kč z poskytnuté dotace na mzdové náklady ve výši 125 tis. Kč a to na
administrativní práce. ZMČ ponechání částky 10 990,- Kč MŠ pro tento účel schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
7/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil členy ZMČ s jednáním výboru
majetku obce, které se uskutečnilo dne 27.12.2007. Pan Vlasák předložil k vyjádření
žádost pana M.V. o odkoupení části pozemku parc. č. 1166/1 o výměře 39,1 m2 v k.
ú. Velká Chuchle. V rámci rekonstrukce objektu č.p. 4 na náměstí Chuchelských
bojovníků má být pozemek upraven (oddělení obrubníkem a zhotovení chodníku
navazujícího na chodník v ul. Na Cihelně). Na základě doporučení výboru ZMČ tento
prodej schválilo s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat oddělovací
geometrický plán a znalecký posudek.
Hlasování: jednohlasně schváleno
8/ Pan Vlasák předložil žádost pana J.R. a pana P.Š. na pronájem (příp. prodej)
pozemku parc. č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 48 m2. Výbor nedoporučil
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pronájem (příp. prodej) schválit, neboť nesouhlasí s výstavbou plechových garáží,
které nejsou v souladu s ÚP. ZMČ dle doporučení výboru a po projednání neschválilo pronájem (příp. prodej) a schválilo předložení žádosti o změnu ÚP Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy – změna kategorie na SV-B (plocha všeobecně smíšená).
Hlasování: jednohlasně proti pronájmu (prodeji)
Hlasování: jednohlasně schválena změna ÚP
9/ Pan Vlasák požádal o revokaci b. 12/8 usnesení 12/2007 ze dne 26.11.2007
(původní záměr nebyl vyvěšen potřebnou dobu) a vzhledem k tomu, že uplynula
zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru při novém vyvěšení a k prodeji nebyly
ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc.
č. 923/137 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 14 m2 J.P. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
10/ Pan Vlasák, 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. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 a pozemku parc. č.
89/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Malá Chuchle spol. Podzimek a synové, s r.o. Výbor doporučil schválit prodej za cenu dle znaleckého posudku ve výši 720 300,- Kč s tím, aby v kupní smlouvě byla podmínka provedení sadových úprav budoucím kupujícím. ZMČ po
projednání schválilo prodej těchto pozemků s podmínkou provedení sadových úprav.
Hlasování: 8 pro, 1 proti
11/ Pan Vlasák na základě doporučení výboru a 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. 160/11 o výměře
589 m2 v k.ú. Velká Chuchle paní J. A. K. ZMČ po projednání schválilo prodej uvedeného pozemku za cenu 547 480,- Kč dle předloženého znaleckého posudku.
Hlasování: jednohlasně schváleno

12/ Pan Vlasák na základě doporučení výboru a vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, navrhl, aby žadatel o prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle
p. Jaromír Vejvoda ATV-CENTRUM byl znovu požádán o předložení GP a tržního
znaleckého posudku.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
13/ P. Vlasák na základě doporučení výboru a vzhledem k tomu, že uplynula
zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran
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občanů připomínky, navrhl, aby žadatelé o prodej pozemku parc. č. 1165 v k.
ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 pan J., paní J. a pan C. předložili znalecký
posudek.
Hlasování: jednohlasně schváleno
14/ P. Vlasák ještě předložil žádost PRE o odkoupení části pozemku parc. č. 670/3
v k.ú. Velká Chuchle pro umístění trafostanice a zřízení věcného břemene pro přístup
ke kabelovému vedení. Výbor doporučil tento prodej a zřízení věcného břemene
schválit a ZMČ jej rovněž schválilo s tím, že PRE si nechá na vlastní náklady zpracovat znalecký posudek a oddělovací geometrický plán.
Hlasování: jednohlasně schváleno
15/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která v souvislosti s přípravou nájemní
smlouvy pro Ústav fyziky plazmatu – akademie věd ČR, požádala ZMČ o vyjádření k ceně nájemného z pozemku parc. č. 89/3 v k.ú. Malá Chuchle o výměře
435 m2. Vzhledem k tomu, že pozemek není oceněn v cenové mapě, schválilo
ZMČ nájemné ve výši 8 % z ceny dle znaleckého posudku sousedního pozemku
parc. č. 89/6.
Hlasování: jednohlasně schváleno
16/ Starosta předložil k vyjádření dodatek ke smlouvě, která není z hlediska objemu
veřejnou zakázkou a ZMČ schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká
Chuchle na rekonstrukci chodníků Na Cihelně - II. etapa..
Hlasování: jednohlasně schváleno
17/ Dále starosta předložil k vyjádření dodatek ke smlouvě, která rovněž z hlediska
objemu není veřejnou zakázkou a to na zhotovení sádrokartonových podhledů
v podkrovním bytě bytového domu „Vojtěška“ a rekonstrukci sociálního zařízení.
ZMČ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi panem Alešem Bohatým, Michelská 83, 140 00 Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle.
Hlasování: jednohlasně schváleno
18/ Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila členy ZMČ s výsledky kontrol hospodaření ze strany zřizovatele v ZŠ a MŠ. Během kontrol nebyly shledány
zásadní nedostatky. Veškeré nesrovnalosti zjištěné při minulých kontrolách byly
odstraněny.
19/ Starosta navrhl doplnit přestupkovou komisi o další členku p. Marii Schönbauerovou. ZMČ návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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20/ Starosta navrhl termíny zasedání ZMČ pro r. 2008 a to: 28.1.2008, 25.2.2008,
31.3.2008, 28.4.2008, 26.5.2008, 30.6.2008, 29.9.2008, 27.10.2008, 24.11.2008,
29.12.2008. ZMČ navržené termíny schválilo s tím, že budou konána od 18.00 hod.
v pracovně starosty.
Hlasování: jednohlasně schváleno
21/ Starosta znovu předal slovo tajemnici, která předložila návrh dodatku č. 1
k „Opatření tajemnice 28/2003“ , s tím, že pomocné, servisní a manuální práce
u ÚMČ vykonávají zaměstnanci odboru místního hospodářství – pracovní četa, uklízečka a zaměstnanec na obsluhu kotelny a údržby v b.j. Radotínská, ostatní zaměstnanci jsou úředníci. ZMČ schválilo dodatek č. l k „Opatření tajemnice 28/2003“
s účinností od 1.1.2008.
Hlasování: jednohlasně schváleno
22/ Tajemnice požádala ZMČ o schválení počtu zaměstnanců ÚMČ na rok 2008
a to:6 úředníků na plný úvazek, 2 úředníci na částečný úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na částečný úvazek na
obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská. ZMČ po projednání počet zaměstnanců
na r. 2008 schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela
dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako
zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednohlasně schváleno
23/ Tajemnice ještě požádala všechny členy ZMČ, aby nahlásili, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, protože od ledna 2008 za ně bude odváděno zdravotní pojištění.
24/ Starosta poděkoval Mgr. Martině Schönbauerové a zaměstnancům ÚMČ za organizační zabezpečení „Pražské mobilní zvonohry“, která se za mimořádné účasti diváků
konala dne 26. prosince 2007 na nám. Chuchelských bojovníků. Zároveň poděkoval
všem sponzorům, kteří nám přispěli finančně (FEMAT) a podíleli se na zabezpečení
občerstvení (samoobsluha KOTAL, Karolína Janoušová, Ivana Vernerová).
25/ Starosta seznámil s dopisem místopředsedy představenstva BG Technik cs, a.s.
ing. Miky, který na základě dokončení objektů obchodního a servisního zastoupení
společnosti HONDA na křižovatce ul. Dostihové a Strakonické, navrhl převzít náklady
na péči o podchod pod ul. Strakonická a o vzhled opěrných zdí těchto komunikací.
26/ Starosta dále informoval o registraci občanského sdružení, které bude užívat
název „Sdružení rodičů při MŠ Velká Chuchle o.s.“, se sídlem Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a jeho jménem bude jednat Mgr. Edita Šimková.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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27/ Starosta před ukončením zasedání ZMČ předal slovo p. Zeinerovi, který se
zúčastnil zasedání jako host. Pan Zeiner je dotčen staveništní komunikací Na Hvězdárně a vznesl dotaz na legální užívání komunikace, která umožňuje průjezd osadou
Lahovská a možnost vybudování panelové objízdné komunikace mimo zahrádkářskou osadu. Zároveň apeloval na kontrolu dodržování čistoty na komunikaci. Starosta odpověděl, že užívání staveništní komunikace prověří začátkem příštího roku.
Na závěr jednání posledního jednání ZMČ v tomto roce popřál starosta všem členům ZMČ i jejich rodinám hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2008 a poděkoval za práci v tomto roce.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI MŠ VELKÁ CHUCHLE
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s naším občanským sdružením, které bylo založeno
a řádně zaregistrováno při MŠ Velká Chuchle.
Dovolte nám na úvod shrnout důvody, jež nás vedly k jeho založení.
1. V hospodaření žádné (tedy ani naší) MŠ neexistuje fond, z něhož by mohly být
zaplaceny jakékoliv akce „navíc“ – divadla, koncerty, výlety, vystoupení apod.
Pokud takový fond nezaloží rodiče v rámci svého sdružení, není z čeho podobné
aktivity pro děti financovat.
2. Předpokládáme, že víc hlav skutečně víc ví a že mnozí z rodičů mají svou představu o tom, jak by měla školka fungovat. Proto jsme všechny vyzvali a vyzýváme: nenechávejme si je pro sebe a pojďme se stát školce skutečnými partnery!
3. Možná mohou někteří z nás – rodičů a prarodičů – nabídnout dětem a školce
nejen finanční příspěvek, ale i vlastní čas příp. jiné materiální prostředky, kterými
společně ušetříme a pomůžeme při výchově a vývoji našich dětí.
Naší prioritou je vymýšlení, organizace a realizace nejrůznějších společenských
a kulturních akcí, od divadélek přes výtvarné dílny až po společné výlety a sportovní dny. Rádi bychom se zapojili i jinak do života obce, např. akcemi s Dostihovým
spolkem, Sokolem, Svazem rybářů a ost. organizacemi. Chceme, aby naše školka
byla skutečným živým centrem otevřeným všem rodičům a dětem (poněkud vzdálenou vizí je zatím založení jakéhosi „mateřského klubu“). Velmi přitom oceňujeme
spolupráci, kterou se nám podařilo ve školce navázat, vstřícnost paní ředitelky
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a celého pracovního kolektivu školky (díky, díky!), ovšem i podporu vyjádřenou
slovy pana starosty Fresla.
Jednou z našich prvních realizovaných akcí byla „Františkova adventní dílnička“,
na které si mohly děti společně s rodiči vyrobit vánoční balicí papír, přáníčka
a adventní svícen pod dohledem anděla Františka, patrona všech tvořivých dětí.
Odměnou těm, kteří přípravě věnovali hodiny a hodiny svého času, byly nadšené
výkřiky a spokojené obličeje snad všech zúčastněných (pravda, Agátce se zlomila
jedna svíčka, tak ta byla chvíli smutná…). Velmi děkujeme rodičům, kteří na pořádání akce přispěli, a doufáme, že se nám s Vaší pomocí podaří něco podobného
zopakovat i na jaře.
Pokud se chcete o našem sdružení, jeho dalších plánech a programu (divadla,
karneval, velikonoční program atd.) dozvědět více, naleznete podrobné informace
a kontakty na internetových stránkách MŠ www.chuchle.cz.
Výbor Sdružení rodičů při MŠ Velká Chuchle

PRŮMSTAV DEVELOP S.R.O.
INFORMUJE CHUCHELSKÉ OBČANY
Oznámení o dopravních opatřeních.
Na základě převodu smluvních práv na užívání a údržbu staveništní komunikace
Na Hvězdárně na generálního dodavatele obytného souboru Na Hvězdárně, 1.
etapa – společnost Průmstav Develop s.r.o. – si Vás dovolujeme touto formou informovat o přijatých dopravních opatřeních, které byly na výše uvedené komunikaci
realizovány.
Dopravní obslužnost zástavby v zahrádkářské kolonii Štičkův sad je nadále zajištěna ve směru od Velké Chuchle komunikací Na Hvězdárně s tím, že majitelé
nemovitostí podél komunikace, kteří ke vjezdu na své pozemky potřebují povolení
stavby dle instalovaného dopravního značení se laskavě obrátí na zástupce generálního dodavatele Mgr. Stanislava Michala – tel. 739 320 707, který jim proti předložení dokladu, potvrzující vlastnictví nemovitosti v uvedené oblasti vydá bezplatně
povolení ke vjezdu na staveništní komunikaci. Toto povolení je opravňuje pouze ke
vjezdu, veškerá další omezení (zákazy zastavení, maximální rychlost atd.) jsou
majitelé povolenek povinni dodržovat.
Ve směru od Lochkova není možné pro residenty kolonie zprovoznit příjezd, protože staveništní komunikace navazuje na další staveništní komunikaci s omezením
provozu (Ředitelství silnic a dálnic), na kterou nemáme pro soukromé osobní automobily dispoziční práva.
Z tohoto důvodu a ve snaze minimalizovat průjezdy zahrádkářskou kolonií byla
proto před kolonií ve směru od Lochkova instalována vjezdová brána s obsluhou, která do kolonie a na komunikaci Na Hvězdárně vpustí pouze nákladní
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automobily s povolením Průmstav Develop s r.o. Další investoři, kteří zajišťují
výstavbu v lokalitě budou po dohodě těmito povolenkami vybaveni. Na začátku
zástavby Velká Chuchle směrem od zahrádkářské kolonie bude na výzvu odboru
dopravy MČ Praha 16 – Radotín instalována značka zakazující vjezd nákladních
automobilů.
Za úklid a údržbu staveništní komunikace Na Hvězdárně je v úseku – konec
zástavby Velká Chuchle – zahrádkářská kolonie – komunikace ŘSD – od 3.1.2008
zodpovědná společnost Průmstav Develop s.r.o. (kontakt – viz výše), na kterou se
obracejte s případnými připomínkami a podněty.
Závěrem nám dovolte se Vám omluvit za komplikace, které Vám v souvislosti
s výstavbou Na Hvězdárně vznikají.
V Praze dne 3.1.2008
Za Průmstav Develop s.r.o. Mgr. Stanislav Michal

DĚTI Z CHUCHELSKÉ MATEŘINKY
PŘIŠLY POPŘÁT STAROSTOVI
Dne 19.12.2007 jsme měli
na úřadě velice milou návštěvu - děti z chuchelské
mateřské školy s paní ředitelkou Vostřákovou a pí učitelkou Marthausovou. Přišly
popřát krásné Vánoce nejen
panu starostovi, ale i ostatním úředníkům a přinesly
nám vánoční přáníčka
s vlastnoručně vyrobenými
zvonečky. Zazpívaly nám
vánoční koledy a zatancovaly taneček, panu starostovi se dokonce svěřily o jaký
vánoční dárek si napsaly
Ježíškovi.
V tomto rušném předvánočním čase to bylo pro nás
velice milé pozastavení
a pohlazení po duši…
Text i foto: Jana Černá

LEDEN – 2008

9

KRÁTCE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
14. prosince 2007 se jednotlivé
školní třídy proměnily v „dílny“,
v nichž děti všech ročníků tvořily
výrobek s vánočním poselstvím.
Své výrobky pak představily 19.
prosince 2007, kdy se v odpoledním a podvečerním čase škola
proměnila v kavárnu, čajovnu,
výstavní síň a v divadelní prostor
s jevištěm a hledištěm.
■ Na předvánočním setkání rodičů
a dětí bylo možné poprvé v historii školy zakoupit nástěnný kalendář, který vytvořily
děti vlastními silami v rámci předvánočních pracovních dílen. S nápadem přišla paní
učitelka Jitka Semotánová. Žáci ze všech tříd měli nakreslit obrázky vyjadřující buď
nějaké roční období nebo události na naší škole. Své obrázky dodala i družina. Ze
všech pak bylo na předvánočních dílnách vybráno celkem 13 obrázků, z nichž byl po
jejich naskenování na počítači sestaven pomocí zvláštního programu kalendář. Několik kalendářů nám ještě zbylo, zájemci je mohou zakoupit v kanceláři školy za 20 Kč.
■ Městská knihovna v Praze pořádá pro děti základních škol „setkání nad knihami“,
která jsou motivována snahou otevřít dětem brány do říše příběhů v knihách zaznamenaných. V měsíci lednu se děti prvního stupně chuchelské školy setkaly s knihovníkem, panem Mílou Lincem, který je provedl literárním světem.
■ Čtyřiatřicet dětí chuchelské školy se zúčastnilo v lednu tradičního sedmidenního
lyžařského výcviku, který se tentokrát konal v rodinném hotelu Zoja u obce Javorník
v Krkonoších.
■

Ze stránek http://skola.chuchle.cz zpracoval Mgr. Tomáš Hromádka

VÁNOČNÍ AKADEMIE
Oddíl sportovního aerobiku Aerobic Team Veroniky Vrzbové TJ Sokol Chuchle připravil na 18. prosince 2007 slavnostní Vánoční akademii. Představily se všechny
složky oddílu, počínaje těmi nejmenšími. Děti, které začaly v oddíle cvičit od září
letošního roku pod vedením trenérky Táni Bednářové (přípravka 5-7 let) se představily ve dvou skladbách. Jejich zaujetí a nadšení, s jakými svá vystoupení prožívaly,
byly odměněny velkým potleskem přítomných diváků. Pódiová skladba pro kategorii 8-10 let „Vločky“, které se při svém prvním letošním závodě (nominace na Mistrovství České republiky) umístily na prvním místě, byly kouzelné. Také pódiové
skladby pro kategorii 11-13 let „Saxany“ a hostující skupina „Vosy“ byly výborné. Na
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závěr slavnostního večera zacvičila fitness družstva kadetek a seniorek své vítězné
sestavy, se kterými získala na Mistrovství světa v Bělehradě tituly Mistryň světa
2007. Diváci je za to odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Tak skončil úspěšný rok
cvičitelky a trenérky oddílu Mgr.
Veroniky Vrzbové. Dosažení nejvyšších met je odměnou za celoroční
vytrvalou „dřinu“ všech.
Aerobic Team Veroniky Vrzbové TJ
Sokol Chuchle přeje všem svým příznivcům, sponzorům i ostatním
občanům Velké Chuchle do Nového roku 2008 mnoho osobních
i pracovních úspěchů .
Text i foto: Drahuše Stříhavková

VÁNOČNÍ ZVONOHRA V CHUCHLI
Letos poprvé se Chuchlí rozezněla vánoční zvonohra, která pochází ze zbraslavské zvonařské dílny pana Petra Rudolfa Manouška. Překrásný vánoční koncert se
uskutečnil na svátek sv. Štěpána v dopoledních hodinách na náměstí Chuchelských bojovníků, za hojné účasti posluchačů, kteří si tento unikátní koncert nemohli nechat ujít. A bylo co poslouchat! V téměř hodinovém koncertu jsme si vyslechli
jak vánoční koledy, tak i klasickou hudbu v podání varhaníka pana Rejška, který se
svým repertoárem vystupuje nejen v celé České republice, ale i v zahraničí.
Během koncertu v tomto mrazivém dopoledni nám posluchačům přišlo velice
vhod svařené víno a horký čaj, které rozlévali starosta Velké Chuchle Stanislav
Fresl a zastupitelka Mgr. Martina Schönbauerová.
Věřme, že se v příštím roce na tomto vánočním koncertě opět všichni sejdeme.
Text: Jana Černá, foto: Mgr. Hromádka
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Zajímavost o Pražské mobilní zvonohře:
Monumentální hudební nástroj o 57 zvonech vytvořil v rámci projektu „Praha –
evropské město kultury“ zbraslavský zvonař Petr Rudolf Manoušek. Podle představy Magistrátu hl. m. Prahy se „Pražská mobilní zvonohra“ měla stát chloubou
Prahy a zároveň symbolem soudržnosti všech sedmapadesáti městských částí.
Bohužel se tak nestalo a dnes zvonohra hraje spíše v zahraničí (Belgie a Nizozemí), kde je velmi populární.
thr

MASOPUSTNÍ PROCHÁZKA MASEK
MČ VELKÁ CHUCHLE A TJ SOKOL CHUCHLE
pořádají pro své malé a velké příznivce

MASOPUSTNÍ PROCHÁZKU MASEK
DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
kdy?
kde?
co?
jak?

sobota 26.1.2008 v 10 hodin
sraz na zahradě u sokolovny, potom
půjdeme Chuchlí
zpěv, tanec a na závěr vyhlášení masek
doporučujeme masky, rozličné hudební
nástroje a veselou náladu
Přijďte, těšíme se na Vás.

STÁŽ ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY DOSTIHOVÉHO
SPORTU A JEZDECTVÍ V NEWMARKETU
Po loňské úspěšné stáži žáků SŠDSaJ Praha – Velká Chuchle ve Francii – CHANTILLY– městě koní, se opět v rámci programu LEONARDO uskutečnil plánovaný
pobyt studentů v Anglii – NEWMARKETU, ve spolupráci s British Racing School
(BRS).
Přijetí bylo velmi přátelské, žáci si prohlédli areál BRS, kde byli tři týdny ubytováni,
vyzkoušeli zdejší koně v hale i na treninkové dráze a předvedli své odborné dovednosti pracovníkům školy. Je zde ustájen kůň DECORATED HERO, který je jedním
ze 7 vítězů žokeje FRANKIEHO DETTORIHO při dostihovém mítinku 21. září 1996
v ASCOTU.
V BRS jsou využívány dostihové simulátory ke zdokonalování techniky: jízdy stejného typu jako má naše škola. Zde byli žáci upozorněni na některé jezdecké chyby.
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Pak byli seznámeni s trenéry a jejich pracovišti, kde pokračoval praktický výcvik
studentů – jezdců a ošetřovatelů dostihových koní.
Trenéři CLIVE BRITTAIN, JEFF PEARCE, MARK H TOMPKINS a CHRIS WALL
dali možnost našim žákům prověřit a zdokonalit své dovednosti, seznámit se
s jiným prostředím a tamními tréninkovými metodami. Na proslulých newmarketských pláních se potkávali s absolventy školy, například s Daliborem Törökem,
Martinou Cachovou, Lenkou Urbánkovou, Vendulou Tomanovou a dalšími, kteří
tady již nějakou dobu trvale působí.
Časový režim v jednotlivých stájích byl rozdílný, proto byla žákům přidělena kola,
aby se mohli přesunovat na jednotlivá pracoviště a také zlepšovat svoji fyzickou
zdatnost.
Volný čas byl věnován sportovnímu vyžití a návštěvě závodiště NEWMARKET
ROWLEY MILE, kde se od roku 1809 koná 1000 Guineas a od roku 1814 se zde
běhá 2000 Guineas. Z jezdců bylo možno vidět vítěze našeho letošního Derby
PAULA EDDERYHO, známého JOHNA EGANA nebo KERRINA McEVOYE, který
zvítězil ve třech dostizích dostihového odpoledne.
Každý návštěvník NEWMARKETU nemůže bez povšimnutí minout THE NATIONAL HORCERACING MUSEUM, kde je k vidění mnoho zajímavostí z historie dostihového sportu v Anglii.
V době našeho pobytu probíhaly dražby ročků na aukcích Tattersalls, které jsme
se měli možnost také navštívit.
Zajímavý byl i výlet vlakem do studentského města Cambridge.
Pobyt každému z účastníků byl velmi prospěšný po odborné i jazykové stránce
a získané zkušenosti jistě žáci využijí ve zvoleném povolání.
Za SŠDS a J Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová
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CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (1)
Pohlednice (nespisovně pohled) je
druh poštovní korespondence, kde na
jedné straně je vyobrazené nějaké
místo nebo motiv a na druhé straně je
místo pro psaný vzkaz, adresu a poštovní známku. Většinou je vyrobená
z tvrdého papíru obdelníkového tvaru.
Rozlišujeme pohlednice místopisné
(obvykle zobrazující konkrétní místa
nebo krajinu) nebo námětové (Vánoce, Velikonoce, výtvarné dílo apod.).
Již od svého vzniku se staly pohlednice oblíbenou formou korespondence, ale
i artefaktem sběratelů. Sbíráním pohlednic se zabývá specializovaný obor sběratelství zvaný filokartie.
Nejstarší pohlednice pocházejí ze sedmdesátých let 19. století a jde o tzv. přítiskové pohlednice (korespondenční lístek s přitištěným obrázkem). Rozvoj
pohlednicové tvorby nastal až o dvacet let později. Uvádí se, že v roce 1896
prošlo světem již téměř dvě a půl miliardy pohlednic. Z té doby pocházejí i první
pohlednice naší obce, což bylo dáno především výletním a odpočinkovým charakterem Malé a Velké Chuchle.
O nejstarších chuchelských pohlednicích si řekneme něco příště, dnes se
zastavíme u dvou jiných velmi starých pohlednic, odeslaných před více než sto
lety, na nichž je zobrazen kostel sv. Jana Nepomuckého.
Kostel sv. Jana Nepomuckého je pohledovou dominantou naší obce. Stejně jako
kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli nenese žádné popisné číslo. Je to dáno
tradicí již od dob Marie Terezie, kdy se tyto stavby prostě nečíslovaly. Jinak je nutno
poznamenat, že číslování všech ostatních domů má značný význam, protože slouží
nejen k identifikaci jednotlivých staveb,
ale je využíváno k založení a vedení
centrálního registru obyvatel, k evidenci nemovitostí a dalším účelům. Využívají je poštovní úřady, městská správa,
hasiči, záchranná služba a policie.
Barokní stavba mezi Malou a Velkou Chuchlí postavená v roce 1729
má zajímavou historii, kterou jsem
připomenul před lety v chuchelském
průvodci a bude podrobněji zmíněna i v nově připravované publikaci.
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Na obou pohlednicích je kostel velice dobře patrný. Je třeba si uvědomit, že
před sto lety nebyly stráně nad železniční tratí zarostlé, jako jsou dnes. Akáty
sem byly sázeny postupně, navíc pod kostelem (směrem k Velké Chuchli) se
později nacházel dokonce ovocný sad. Chuchelský háj tvořený porostem dubů
a habrů není na obou pohlednicích zobrazen, protože se nachází za horizontem
a na opačné straně. Toto přírodní společenstvo je zde naopak přítomno několik
tisíc let a je dodnes přísně chráněné.
Na pohlednici z roku 1899 je výrazně zobrazena diabasová skála pod kostelem, na jejímž vrcholu je dodnes zachována oblíbená vyhlídka na celé vltavské
údolí. Železniční spojení mezi Chuchlí a Radotínem bylo pouze jednokolejné,
strážní domek ustoupil rozšiřování trati ve dvacátém století.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
V PRAZE V ROCE 2008
Pražští radní schválili zajištění a financování Lékařské služby první pomoci (LSPP) na rok 2008. Ta bude zajišťována od nového roku v šesti zdravotnických zařízeních, s nimiž město uzavře smlouvu o poskytnutí účelové dotace. Na provoz LSPP město v příštím roce vynaloží celkovou částku
22 milionů korun.
„Lékařskou službu první pomoci bude od Nového roku zajišťovat všech pět
pražských fakultních nemocnic a poliklinika v Palackého ulici v Praze 1, která
je pro Pražany tradičním místem lékařské pohotovosti dlouhá léta. Ve všech
těchto zdravotnických zařízeních bude jednotná ordinační doba, a to ve všední dny od 19:00 hodin do 6:00 hodin, o víkendu a svátcích bude pak zajištěn nepřetržitý provoz. Nastavený rozsah LSPP na území hlavního města Prahy
je dostatečný a zajistí pacientům i přímou návaznost na specializovanou péči,
omezí duplicitu vyšetření a umožní v případě potřeby případnou hospitalizaci
pacienta,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Milan
Pešák.
V příštím roce totiž bude Poslanecká sněmovna projednávat nový zákon
o zdravotnických záchranných službách, který bude poprvé upravovat i statut
LSPP. „Návrh zákona umožní zajištění LSPP v rámci územních pracovišť zdravotnické záchranné služby. Toto řešení bude výhodné zejména pro lokality
mimo velká města, kde bude občanům nabídnuta lepší dostupnost péče.
V Praze, kde ze zdravotní péče poskytuje velkému počtu osob na malém území je řešení LSPP ve spolupráci s velkými nemocnicemi nejvýhodnější variantou. Velkou výhodou je i okamžitá a bezproblémová návaznost na další oddělení nemocnic v případě komplikovaných onemocnění,“ uvedl místopředseda
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Výboru pro zdravotnictví PS PČR Boris Šťastný, který se na připravovaných
změnách podílí.
Lékařská služba první pomoci není v současnosti v rámci celé republiky
legislativně dostatečně přesně definována a zajištěna. Od roku 2003, kdy
LSPP přešla do kompetencí krajů, ji v Praze zajišťovaly s pomocí městské dotace jednotlivé městské části. Na jejich rozhodnutí je, zda si nad rámec stanovený a financovaný městem zachovají vlastní smlouvy s poskytovateli lékařské
služby první pomoci i v příštím roce a vynaloží na to vlastní prostředky.
„V průběhu příštího roku bude funkčnost a efektivita LSPP průběžně
sledována a vyhodnocována, přičemž získané poznatky budou použity
k dotvoření definitivní podoby systému LSPP na území hlavního města
Prahy. Jednotlivé městské části budou moci dle vlastního uvážení zajišťovat služby první pomoci i ve vlastní režii,“ dodal radní Pešák.
V provozu bude celkem pět pohotovostí pro dospělé a stejný počet pro děti
a dorost. Stomatologická LSPP bude zajišťována jako doposud v ambulanci
polikliniky v Palackého 5, Praha 1. Dětská stomatologie bude provozována ve
Fakultní nemocnici v Motole.
Lékařská služba první pomoci bude v roce 2008 zajištěna v těchto zdravotnických zařízeních v uvedeném rozsahu
Zdravotnické zařízení

Rozsah péče

Fakultní nemocnice v Motole

Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Dětská stomatologie

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praktický lékař pro děti a dorost
Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou

Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

Praktický lékař pro dospělé

Nemocnice Na Františku s poliklinikou Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Palackého 5, Praha 1,
Praktický lékař pro děti a dorost
příspěvková organizace
Stomatologie pro dospělé
– zřizovatel MČ Praha 1
V Praze 17. 12. 2007
Jiří Wolf, Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy
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NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
Co s odpadem, který nám vzniká v domácnosti?
Odpad vznikající nejen v domácnosti musíme podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů třídit.
Na co všechno mám odpad doma roztřídit?
Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.5/2007 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního
města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech),
komplexní systém nakládání s komunálním odpadem a to znamená, že svůj odpad
můžu roztřídit na tyto složky:
■ Papír a lepenka
■ Plasty
■ Sklo barevné a čiré
■ Nápojové kartony
■ Bioodpad
■ Nefunkční elektrozařízení, baterie, pneumatiky
■ Nebezpečné složky odpadu
■ Objemný odpad
■ Stavební suť
To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do černé (antracitové) popelnice na
směsný odpad.
Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca 3 100 stanovišť pro separovaný (tříděný)
sběr komunálního odpadu. Dalších 1 000 stanovišť je umístěno na území Pražské
památkové rezervace přímo v bytových domech. Sběrné hnízdo tvoří barevné
popelnice na papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Všechen odpad, který
skončí v barevných popelnicích se odveze na třídící linku, kde se dále roztřiďuje.
Takto vytříděný odpad se stane druhotnou surovinou pro další výrobu. Například
z 25 kusů PET lahví lze vyrobit sportovní fleecovou bundu nebo při výrobě 1 tuny
recyklovaného papíru se ušetří 240 000 litrů vody a 12 stromů. Při výrobě skla
mohou sklárny použít až 80% skleněných střepů, sklo lze také recyklovat nekonečně dlouho. Pro sklárny je velice důležité rozlišovat barvu skleněného střepu a Praha se snaží postupně sběr čirého skla rozšířit. Z nápojových kartonů se v papírnách získávají kvalitní dlouhá papírová vlákna nebo se rozdrcením kartonů vyrobí
lisováním za tepla desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál.
Bioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky) nebo ze zahrad mohou občané
zdarma odevzdat na kompostárně v Malešicích nebo na deseti sběrných dvorech
města. Nejlepší je mít vlastní kompost na zahradě.
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Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, mobilní telefony, výpočetní technika,…)
lze odevzdat zdarma na deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo při nákupu
nového spotřebiče přímo v prodejně kus za kus. Pneumatiky odeberou také sběrné dvory v ceně 25 Kč/kus.
Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla,…) se může
zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo na 12 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu. Občané také mohou využít mobilní sběr nebezpečného odpadu –
250 tras po osmi zastávkách po celé Praze. Informace o zastávkách na trase lze
dostat na příslušném úřadu městské části.
Monočlánky (baterie) lze navíc odevzdat na úřadech městských části nebo v budově Magistrátu hl.m.Prahy, dále pak na všech základních a středních školách.
Do popelnice na směsný odpad dále nepatří stavební suť. Tu mohou občané
Prahy odevzdávat zdarma do 1 m3 za měsíc ve sběrných dvorech hl.m.Prahy.
Pokud stavební sutě vznikne více, musí ji občan předat oprávněné osobě (firma
zabývající se odstraňováním stavebního odpadu – lze najít na internetu). Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/odpady.

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY ZDARMA
PRO OBČANY HL. M. PRAHY TŘÍDĚNÝ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V PRAZE
Tříděný sběr některých nebezpečných složek komunálního odpadu mezi které
řadíme - rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory (dále jen „NO“) - probíhá na území hl. m. Prahy v těchto úrovních:
■ mobilní sběr - celkem 250 tras s 8 zastávkami
■ stabilní sběr - celkem 22 stabilních shromažďovacích míst NO
■ sběr léků a rtuťových teploměrů – celkem cca 270 lékáren.
■ sběr použitých baterií a monočlánků – cca 450 míst v úřadech městských částí, na základních a středních školách všech typů
Mobilní sběr je provozován v období od března do listopadu kalendářního roku. Sběr
NO probíhá převážně od 1500 do 1900 hodin, na žádost městských částí je v některých lokalitách prováděn také od 800 do 1200 hodin. Občané mohou tímto způsobem
odevzdat všechny výše uvedené druhy NO. V jednotlivých městských částech je sběr
prováděn minimálně 3x ročně podle pevně stanoveného harmonogramu. Na určených zastávkách ve stanoveném čase osádka vozidla přebírá od občanů NO.
Stabilní sběr je v roce 2007 zajištěn v 22 stabilních sběrnách NO s celoročním
provozem, kde mohou občané odevzdávat všechny výše uvedené NO. 10 stabilních sběren bylo zřízeno v rámci sběrných dvorů jejichž provoz hradí hl. m. Praha.
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Stabilní a mobilní sběr je v současné době zajišťován spol. A.S.A., s.r.o. Ďáblická 791/89, 182 00, Praha 8 na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
Doplňkový sběr nepoužitelných léčiv a rtuťových teploměrů probíhá v cca
270 lékárnách, které jsou zapojeny do systému organizovaného městem. Při realizaci tohoto způsobu sběru spolupracuje hl. m. Praha i s Českou lékárenskou
komorou. Obyvatelé mohou odevzdat nepoužitelná či vyřazená léčiva ve všech
lékárnách na území hl. m. Prahy, tedy i těch, které městský systém nevyužívají.
Doplňkový sběr monočlánků byl zahájen v září roku 2001. Na Magistrátu hl. m.
Prahy, v úřadech městských částí a v základních a středních školách všech typů
byly rozmístěny speciální 35-ti litrové sběrné nádoby (červené typizované kontejnery), do kterých mohou Pražané použité monočlánky odkládat.
Vysbírané baterie a monočlánky jsou městem, prostřednictvím pověřené osoby
(Imp – servis, s.r.o.) předávány společnosti ECOBAT. Se spol. ECOBAT uzavřelo
město smlouvu počátkem roku 2005. Na základě této smlouvy jsou upotřebené
baterie sbírány v rámci zpětného odběru.
Sběr, svoz a následné odstranění upotřebených léčiv a baterií a monočlánků je
v současné době zajišťován spol. Imp – servis, s.r.o.
Na základě zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech”), je
zavedena povinnost osobám, které dováží či vyrábí určené výrobky zajistit
jejich bezplatný zpětný odběr od spotřebitelů.
Zpětnému odběru podléhají následující výrobky (§ 38 a násl. zákona o odpadech):
■ Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů
■ Elektrické akumulátory
■ Galvanické články a baterie
■ Výbojky a zářivky
■ Pneumatiky (nejsou nebezpečným odpadem ale jsou odpadem se specifickým režimem)
■ Elektrozařízení
Tyto výrobky byly dosud výrazným způsobem zastoupeny v látkovém toku komunálního odpadu, zejména nebezpečných složek komunálního odpadu, jejichž tříděný sběr hl. m. Praha celoplošně organizuje již od roku 1999. Jedná se zejména
o vyřazená chladící zařízení pocházejících z domácností (lednice, mrazáky)
a vyřazená elektrická a elektronická zařízení (TV a PC monitory)
Vzhledem k tomu, že tyto výrobky mají v současné době statut výrobku zpětného odběru
a ne NO je o toto množství snížena produkce nebezpečného odpadu na území hl. m.
Prahy.
Mgr.Eva Šimková, oddělení komunální hygieny
odbor ochrany prostředí MHMP, tel.236004262, 737208987

LEDEN – 2008

19

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
tel.: 272 70 18 52, 731 14 23 48
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Ke Kotlářce 4, Praha 5 – Košíře
tel.: 737 24 08 53
provozovatel: Pražské služby a.s.

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá 830 - 1800 hod.
V zimní období
830 - 1700 hod.
So
830 - 1500 hod.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
tel.:284 09 84 75
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 – Libeň
tel.: 266 00 72 99
provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
tel.: 284 09 85 81
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany
tel.:244 40 01 64
provozovatel: Správa bytových objektů Praha
– Modřany
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje
tel.: 272 70 09 52 , 777 30 12 01
provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín
tel.: 257 91 17 58
provozovatel: Technické služby Radotín

ODEBÍRANÝ ODPAD:
objemný odpad (nábytek, zařízení
domácnosti)
■ suť z bytových úprav v množství do
1m3 zdarma
■ dřevěný odpad
■ odpad z údržby zeleně
■ kovový odpad
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
■ nebezpečné složky komunálního
odpadu
■ pneumatiky - 25 Kč za kus
■ vyřazená elektrozařízení
(lednice,pračky, televize, rádia,
sporáky, počítače, videa…)
■

omezení jednorázového návozu –
možný vjezd vozidel max.do 3,5 t

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
tel.:281 92 49 59
provozovatel: Odbor místního hospodářství
ÚMČ P20

Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/odpady.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Vážení občané,
na základě informace, poskytnuté odborem ochrany životního prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy není zatím z důvodu nedostatku finančních prostředků zajištěna služba přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na
objemný odpad pro r. 2008. MHMP se snaží prostředky zajistit a zatím apeluje
na možnost bezplatného odevzdávání (po prokázání trvalého bydliště v Praze)
objemného odpadu ve sběrných dvorech.
Domníváme se, že tato služba (event. v menším rozsahu) by měla být zachována
a věříme, že Magistrát alespoň částečnou úhradu zajistí.
Úřad městské části bude v každém případě hledat možnosti v našem rozpočtu,
jak tuto službu alespoň částečně zachovat a o řešení Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

INFORMACE O ZMĚNĚ VÝŠE
TELEVIZNÍHO POPLATKU
Vážení,
dovolte, abychom Vás seznámili s informací, že v souladu se zákonem č.348/2005
Sb. dochází od 1.1. 2008 k navýšení televizního poplatku ze současných 120 Kč na
135 Kč měsíčně. Zároveň dochází v ČT ke zrušení reklamního vysílání, s výjimkou
období přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy podle zákona č. 304/2007
Sb. (tzv. diginovela) budou výnosy z reklam použity účelově pouze pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, pro digitalizaci archivu ČT a pro podporu
a rozvoj české kinematografie.
Upravte si proto prosím odpovídajícím způsobem Vaše trvalé bankovní příkazy,
pokud je pro platbu televizního poplatku používáte.
Dále vás upozorňujeme, že splatnost televizního poplatku je vždy do 15.dne
období, za který platíte poplatek za každý evidovaný tv přijímač podle následující
tabulky.
Perioda plateb Splatnost
čtvrtletní
pololetní
roční

do 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. za každé čtvrtletí
do 15.1. a do 15.7. za každé pololetí
do 15.1. za každý rok

Výše poplatku
za 1 tv
405 Kč
810 Kč
1620 Kč

LEDEN – 2008

21

Informace o televizních poplatcích:
tel.: 261 133 885
internet: www.tvpoplatky.cz
e-mail: poplatky@ceskatelevize.cz
písemně: Česká televize, televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
Děkujeme všem, kteří platí řádně a včas.
Ing. Petr Javorský, ved. odd. správy a evidence tv poplatků, Česká televize

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsíci prosinci jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Cabotová, Meg: Princezna nad propastí
Humorně laděný román psaný formou deníku o dalším osudu gymnazistky Mii, princezny genovijského království, která tentokrát řeší problémy s odjezdem svého kluka.
Wentworthová, Patricia: Čínský šál
Klasicky pojatý detektivní příběh z anglického maloměsta za 2. světové války staví do
popředí stárnoucí slečnu Silverovou, která pomáhá policii při odhalení pachatele zákeřné vraždy krásné mladé dívky v rozlehlém venkovském sídle.
Gulik, Robert van: Záhada čínského hřebíku
Detektivní román, ve kterém vystupuje coby vyšetřovatel známý a oblíbený soudce Ti.
Ten stojí před záhadnou vraždou ženy, jenž je nalezena bez hlavy. Soudce Ti však objevuje celou sérii vražd.
Christie, Agatha: Zapomenutá vražda
Detektivka zavádí čtenáře do malého přímořského letoviska v jižní Anglii, kde mladí
manželé za pomoci proslulé slečny Marplové řeší případ dávno zapomenuté vraždy.
Carr, J.D.: Tři rakve
Detektivka s prvky strašidelného románu, je považována za klasiku tzv. záhady zamčeného pokoje.
Marshová, Ngaio: Zpěv v ráhnoví
Detektivní román známé britské autorky s hlavním hrdinou inspektorem Alleynem se
odehrává na palubě lodi plující na konci 50. let z Londýna do Kapského Města.
Stout, Rex: Zlatí pavouci
Detektivní román, v němž tradičně připadá hlavní role nekonvenčnímu Nero
Wolfovi, jemuž i zde nápaditě a vtipně sekunduje jeho věrný spolupracovník
Archie Goodwin.
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Gardner, E.S.: Případ zakopaného budíku
Detektivní příběh, ve kterém Perry Mason odhaluje pachatele zdánlivě jasného zločinu
v horské chatě v kalifornském údolí.
King, Stephen: Lisey a její příběh
Psychothriller amerického autora se tentokrát věnuje podivně temné historii jednoho
zdánlivě obyčejného manželství, v němž duševní nadvláda jednoho z nich dokázala
přetrvat až za hrob.
Clancy, Tom: Splinter Cell
Thriller je dalším příběhem z cyklu Splinter Cell, který je inspirován úspěšnou počítačovou hrou.
Váňová, Magda: Štěstí Aloise Peina
Zatím nejlepší román současné české autorky s jemným humorem vypráví o tom, jak
chudý knihovník ke štěstí přišel.
Ludlum, Robert: Bourneovo ultimátum
Politicko-špionážní thriller již potřetí přivádí na scénu zabijáka Jasona Bournea.
Stout, Rex: Jen přes mou mrtvolu
Jedna z pozdějších Stoutových detektivek staví excentrického Nero Wolfa před
případ, do něhož jsou zapleteny evropské špionážní služby a okouzlující balkánské krásky.
Tichá, Jindra: Incest
Jemný milostný příběh odehrávající se v Čechách na konci padesátých let dvacátého
století mezi nevlastními sourozenci.
Petterson, Per: Jít krást koně
Poutavý baladický příběh stárnoucího muže žijícího na samotě v odlehlé norské krajině,
který v klidu a vyrovnaně přehlíží minulost a s pomocí přítele odhalí podstatu určité události z dospívání, jež osudově ovlivnila jeho další život a vztahy.
Kalfus, Ken: Americký problém
Satirický román o krachu jednoho mladého amerického manželství, vykreslující složitost
mezilidských vztahů a jejich vazbu na události ve společnosti.
Knihy pro děti:
Beletrie
Brasharesová, Ann: Navždy v modrém
Čtvrtá kniha o majitelkách neobyčejných kalhot, v níž si čtveřice kamarádek uvědomí,
že už jsou vlastně dospělé. Pro starší dívky.
Wilsonová, Jacqueline: Anděl Vicky
Příběh holčičky Jade, která se musí vypořádat ze smrtí své nejlepší kamarádky Vicky.
Pro dívky staršího školního věku.
Němeček, Jaroslav: Veselé příběhy Čtyřlístku
Souborné vydání kreslených příběhů slavného Čtyřlístku z let 1982-1984 přináší 23
dobrodružství Fifinky, Bobíka, Myšpulína a Pinďi.
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Schröderová, Patricia: Spolek holek Lékorek
Příběhy devítileté Lei, které zažívá v nové škole s kamarádkou Dottou, ale hlavně
s „nepřítelkyněmi“ Májou a Fanny. Pro mladší dívky.
Vrána, Pavel: Tetka vrána
Veršovaná pohádka vypráví o tom, jak to bylo, když se Tetka vrána narodila a o jejích
dalších dobrodružstvích.
Marshall, Hallie: Povídání ze Stokorcového lesa
Deset příběhů, ve kterých se setkáme s Medvídkem Pú a jeho přáteli ze Stokorcového
lesa, je doplněno písničkami a moudrostmi. Pro předškoláky i mladší školní děti.
Věř ve své síly
Tři příběhy, ve kterých se setkáme s Medvídkem Pú a jeho přáteli ze Stokorcového lesa,
mají v závěru uvedeno jednoduché morální poučení. Pro předškolní děti.
Kam večer odchází sluníčko
Čtyři příběhy, ve kterých Medvídek Pú a jeho přátelé odpovídají dětem na otázky týkající
se světa kolem nás. Pro předškoláky i mladší školáky.
Pomáhej svým kamarádům
Tři příběhy, ve kterých se setkáme s Medvídkem Pú a jeho přáteli ze Stokorcového lesa,
mají v závěru uvedeno jednoduché morální poučení. Pro předškolní děti.
Čtvrtek, Václav: Rumcajsova loupežnická knížka
Devět příběhů Rumcajse, Cipíska a Manky, které děti znají z televizních večerníčků. Děti
od 5 let.
Procházková, Iva: Vyprávění o Leonardovi
Bohatě ilustrovaný příběh o životě malíře, sochaře, architekta, atd., Leonarda da Vinci.
Určeno dětem kolem 10 let.
Čtvrtek, Václav: Jak Cipísek chránil jelení studánku
Obrázkové leporelo pro děti od 2 let přináší jednoduchý příběh o loupežnickém synku
Cipískovi.
Pospíšilová, Zuzana: Popletená abeceda
Popletené básničky a obrázky, díky nimž se předškoláci a začínající školáci hravou formou seznámí s písmenky abecedy.
Lewis, C.S.: Letopisy Narnie
Ucelené vydání sedmi fantasy románů ze světa, kde vládne mocný a spravedlivý Aslan.
Kniha je určena převážně starším dětem.
McCombieová, Karen: Šíleně žárlivá Frankie
V závěrečném příběhu se Stella vydává na týden do Londýna, aby se setkala s kamarádkami a pokusila se vypátrat svého dědečka Eddieho.
Naučná literatura
Testy: Jaký jsi typ?
Sbírka testů, kterou sestavily čarodějky W.I.T.C.H se svou kamarádkou Orube. Pro starší
dívky.
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Ganeriová, Anita: Divoké ostrovy
Tentokrát děsivý zeměpis přibližuje vtipnou formou ostrovy a jejich zvláštnosti. Populárně - naučná publikace pro starší děti.
Arnold, Nick: Nebezpečný let
Příručka z edice Děsivá věda s dávkou humoru vypráví o historii létajících strojů. Pro
starší děti.
A.Jelínková, knihovnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli v lednu 2008 významného životního jubilea.
Antonín Vlček, Josef Jelínek, Věra Růžičková,
Emil Ševel, Věra Staňková, Maria Dostálková,
Marie Jarešová.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně elánu
a životní pohody.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
Hlášení závady na veřejném osvětlení
Dovolujeme si požádat chuchelské občany, aby poruchy veřejného osvětlení
hlásili na dispečink provozující firmy Eltodo Citelum, jehož bezplatná linka je
800 101 109 nebo prostřednictvím ÚMČ Praha – Velká Chuchle. Upozorňujeme,
že je vždy nutné uvést ulici, kde vadná lampa stojí a její šestimístné číslo, které je
přinýtováno na stožáru ve výšce očí.
■

Informace pro chovatele psů
Povinnost nechat psa označit čipem nebo tetováním a přihlásit se registrační kartou do evidence chovatelů psů platí i nadále pro ty, kteří tak dosud neučinili.
Tiskopis registrační karty chovatel obdrží na:
■ MHMP – odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1 (Kamil Řehák, DiS., tel.: 236 002 619)
■ úřadech městských částí hl.m.Prahy
■ www.praha-město.cz
■
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Dále připomínáme, že pro ty, kteří byli osvobozeni v roce 2006 a 2007 končí
úleva od poplatku a je jejich povinností zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši
do 31.3.2008.
Sazby poplatku dle vyhl.č.23/2005 § 2:
1. Pokud není v odstavci 2 až 4 uvedeno jinak, sazby poplatku činí ročně
a) Kč 1.500,- za jednoho psa,
b) Kč 2.250,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
2. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě ve Velké Chuchli činí ročně
1. Kč 300,- za jednoho psa,
2. Kč 600,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
3. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
4. Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem
je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně
600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v § 2 odst. 1 obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/2003 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství pro umístění stavebního
zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu, pro umístění
stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, pro umístění
reklamních zařízení, pro umístění zařízení pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro
umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl, pro umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
Formuláře: Ohlášení užívání veřejného prostranství (k dispozici na ÚMČ a webových stránkách)
Právní úprava:
■ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn
a doplňků
■ vyhláška hlavního města Prahy č. 24/2003 Sbírky právních předpisů hl. města
Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Na další případné dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle: 257 940 326
■

Ing.Eva Šmejkalová, odbor smluv, daní a poplatků
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2008
1. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA/GB)

BEOWULF
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého
soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň
však velmi svůdnou matkou. V hlavních rolích fantasy legendy Ray
WINSTONE, Anthony HOPKINS, John MALKOVICH, Robin Wright
PENNOVÁ, Angelina JOLIEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
2. sobota - 17 a 1930 hodin
3. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

15. pátek - 17 a 1930 hodin
16. sobota - 17 a 1930 hodin
17. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

VÁCLAV
Psycho(pato)logická tragikomedie z české vesnice o obecním
bláznovi, který patří za mříže, anebo nepatří? V hlavních rolích Ivan
TROJAN, Jan BUDAŘ, Emília VAŠÁRYOVÁ, Jiří LÁBUS, Soňa NORISOVÁ, Petra ŠPALKOVÁ, Jan VLASÁK, Josef POLÁŠEK,
Vstupné 85,- Kč
Mládeži přístupno

(ČR)
22. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

CHYŤTE DOKTORA

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

Co se stane, když mladý gynekolog zjistí, že čeká dítě se svou milenkou? Každopádně to, že jeho žena, která je doma na mateřské,
z toho nebude úplně odvázaná. V hlavních rolích situační komedie
Michal MALÁTNÝ, Tatiana VILHELMOVÁ, Iva JANŽUROVÁ, Vladimír
JAVORSKÝ, Luděk SOBOTA, Kryštof HÁDEK, Zuzana STIVÍNOVÁ.
Vstupné 85,- Kč
Mládeži přístupno

Alvin, Theodor a Simon jsou neobyčejné veverky, které nejen že umí
mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si
jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Kombinace hraných
a animovaných postav v hudební komedii pro celou rodinu.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
23. sobota - 17 a 1930 hodin

8. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

ZLATÝ KOMPAS
Nás zavede do světa, kde lidé mají své nerozlučné společníky daemony a nad lidskou existencí vládne tajemné Magisterium. V hlavních rolích pohádkové fantasy Nicole KIDMANOVÁ, Daniel GRAIG,
Dakota RICHARDSONOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
TIT

Dvě nejznámější filmová monstra se střetnou ve vzájemném souboji už podruhé. Přibude k nim ještě hybrid, který společně zplodila
a také nová várka čerstvého masa – lidé.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(GB)
29. pátek – 17 a 1930 hodin

Válka se Španělskem, spor se skotskou královnou Marií Stuartovnou a láska k mořeplavci Walteru Raleighovi. Život a dílo
jedné z největších panovnic naší civilizace. V hlavních rolích
výpravného velkofilmu Cate BLANCHETTOVÁ, Clive OWEN,
Geoffrey RUSH, Abbie CORNISHOVÁ, Samantha MORTONOVÁ,
Jordi MOLLÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

KOUZELNÁ ROMANCE

3. O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
17. O MALENCE
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

(USA)

Hádankář a jeho učnice jsou mrtví. Agenti FBI pomáhají detektivu Hoffmanovi rozluštit hádanku poslední hry, kde se sám velitel
Riggs ocitne uvnitř smrtelné hry a má jen hodinu a půl, aby se
dostal přes vražedné pasti. V hlavních rolích Tobin BELL, Scott
PATTERSON, Lyrig BENT, Costas MANDYLOR.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

KRÁLOVNA ALŽBĚTA : ZLATÝ VĚK

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

TIT

S A W IV

(USA)

VETŘELCI VS PREDÁTOR

10. neděle - 17 a 1930 hodin

(USA)

Příběh novináře Davida Pearla, uneseného v Pákistánu, líčený
pohledem jeho ženy, která dělala možné i nemožné proto, aby ho
zachránila. V hlavních rolích Angelina JOLIEOVÁ, Dan FUTTERMAN, Archie PANJABIOVÁ, Irrfan KHAN.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
24. neděle – 17 a 1930 hodin

9. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

SÍLA SRDCE

(GB/USA)

MLU

(USA)

Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí
do současného New Yorku. Záhy poté, co se ocitne v naší době a po
setkání s pohledným právníkem je princezna nucena měnit své názory na život a lásku. V hlavních rolích Amy ADAMSOVÁ, Susan SARANDONOVÁ, Patrick DEMPSEY, James MARSDEN, Timothy SPALL.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Neděle v 15 hodin
Vstupné 40,- Kč
10. O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ HLAVOU
24. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322
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