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Slovo starosty
Milí chucheláci,
Vychází poslední číslo zpravodaje před prázdninami, další číslo
vyjde začátkem září. A proto přeji, jako původní profesí učitel,
všem žákům a studentům úspěšný konec školního roku. A pěkné známky na vysvědčení a o to příjemnější prázdniny.
Důležitou zprávou je schválení kompenzací vzhledem k plánované stavbě Obchodního zařízení Strakonická. Děkuji za
to všem zastupitelům, ale také všem občanům, kteří se svými
podněty a nápady podíleli na seznamu možných kompenzací.
Další dobrou zprávou je uzavření dohody s ROPIDem ohledně
jízdního řádu autobusové linky č. 172. Podle návrhu by měla
uvedená linka jezdit také o víkendu a to každou hodinu. Termín
realizace byl stanoven na 29. června.
Jako každý rok přivítáme v Malé Chuchli i letos královský průvod Karla IV. Součástí zastávky průvodu v sobotu 1. června od
9 hodin budou farmářské trhy, šermířské souboje, vystoupení
členek Aerobic Teamu Chuchle a ještě překvapení pro císaře.

Vítání občánků
V sobotu 18. května se v areálu Institutu poradenství a výchovy ČZU v Malé
Chuchli uskutečnilo Vítání občánků starostou Městské části Praha - Velká
Chuchle Mgr. Martinem Melicharem. Přes počáteční nepřízeň počasí, se nakonec vyčasilo a tak děti, maminky i tatínkové, a další hosté, nezmokli. Z celkového počtu 30 dětí bylo nakonec přivítáno 17 dětí.
V rekonstruovaných prostorách bývalé kuželny v objektu ČZU proběhlo slavnostní Vítání občánků poprvé, ale podle ohlasů rodičů, bylo vše tak, jak má
být.
Děti z Mateřské školy připravily pro své budoucí nástupce a kamarády obrázek a krátké vystoupení s říkankami. Žáci základní školy vyrobili hliněnou
glazurovanou podkovičku a jako již tradičně zarecitovali několik básniček
s vlastnoručně vyrobeným obrázkovým doprovodem. Městská část přispěla
fotoalbem Naše děťátko a květinou. Každý rodič se podepsal do obecní Pamětní knihy.
Díky nádhernému okolí zahradního pavilonu byla atmosféra příjemná a uvolněná, doufejme, že pro všechny zúčastněné. Samotný pavilon se dostal do
ročenky architektů jako jedna z nejvýznamnějších 32 adaptací v ČR roku 2011
až 2012.
Na přání byly jednotlivé děti foceny ve zdobeném proutěném koši, fotografie jsou k dispozici na zdejším úřadu, případně je lze na žádost zaslat
prostřednictvím internetu a digitální úschovny.
Za pomoc s organizací a samotným průběhem Vítání občánků je třeba poděkovat paní Monice Krylové z Klubu seniorů a zaměstnanci naší městské části
Pavlu Kováčovi.
Ještě jednou vítáme nové občánky a přejeme jim do života jen to nejlepší.

Po zemřelém Vladimíru Čechovi převzal štafetu ztvárnění postavy našeho nejslavnějšího krále herec David Suchařípa a roli
královy choti se ujala Iveta Jiřičková. S průvodem se můžete
přesunout dál na Zbraslav nebo společně zamířit do Chuchelského háje na dětský den, který od 13 hodin pořádají chuchelští
hasiči.
V neděli 2. června se pak můžete vydat na výlet na karlštejnskou louku, kde se odehraje slavnostní zakončení královského průvodu. Součásti programu bude také jezdecký trenažér
pod dohledem chuchelské střední školy dostihového sportu
a jezdectví a prodej výrobků dětí z mateřské a základní školy
v Chuchli.
Další neděli 9. června přijďte fandit na fotbalové hřiště Čechoslovanu, kde se uskuteční tradiční turnaj o putovní pohár Míly
Marka.
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se zajímají o budoucnost a vývoj MČ Velká Chuchle a zúčastnili se 15. května
setkání s občany v kulturním centru K8 s tématem územní plán
Prahy.
Milou povinností pro mě bylo Vítání občánků, ale o tom se dočtete v samostatném článku.
Ještě bych chtěl připomenout akce, které proběhnou na místním dostihovém závodišti. Především hlavní dostih sezony
v neděli 26. června - „93. České derby“, ale také hudební festival
jako je „Country Fontána“ 13. června nebo sportovní událost „Kolo pro život“ 27. června.
Dále děkuji firmě KSF za poskytnutí recyklátu pro osadu Lahovskou a za provizorní opravu přilehlé komunikace.
Přeji Vám všem krásné a pohodové prázdniny nebo dovolené
a léto zalité sluncem.
Těším se na Vás zase v září.

Mgr. Martin Melichar
starosta

Aktuality a více informací na www.chuchle.cz

Martin Melichar

MČ informuje
novinky a důležité info

SMS rozhlas
Vážení čtenáři Chuchelského zpravodaje, občané
Chuchle, byla pro Vás připravena platforma, díky níž,
těm z vás, kteří o to budou stát, neuteče nic důležitého,
co se v Chuchli bude dít.
Chcete-li mít tyto výhody a chcete-li dostávat informace z SMS ROZHLASU, neváhejte se zaregistrovat.
Máte několik možností registrace, zvolte si tu, která je
pro vás nejpohodlnější:
1.

Výbor dopravy a bezpečnosti
informuje

(příklad: CHUCHLE OBEC NOVÁKOVÁ PETRA) na
telefonní číslo +420 736 339 339.
2.

Využijte internetový přihlašovací formulář na
www.chuchle.smsbrana.cz

3.

Zašlete nám Vaše příjmení, jméno a mobilní
telefonní číslo na e-mail: info@chuchle.cz

4.

Nebo se zastavte osobně na úřadu
MČ – Velká Chuchle.

Ve Velké Chuchli byl upraven výjezd z železničního přejezdu.
Rádi bychom informovali, především osoby využívající MHD - autobusovou dopravu,
že se nám ve spolupráci s příslušnými institucemi podařilo zajistit dvě úpravy výjezdu
z železničního přejezdu ve směru do Radotína, které usnadňují výjezd autobusů MHD
z přejezdu do Radotínské ulice.
Jak můžete vidět na přiložené fotodokumentaci, jednak bylo zkráceno rameno světelné
návěsti, jednak byl rozšířen oblouk komunikace tak, aby autobus standardních rozměrů
mohl snáze vyjet z přejezdu do Radotínské ulice. Nezbývá tedy než dodat, že uvedená
úprava zvýšila bezpečnost dopravního režimu v prostoru železničního přejezdu.

Zašlete přihlašovací aktivační SMS ve tvaru
CHUCHLE mezera OBEC mezera PŘÍJMENÍ
mezera JMÉNO

Jako příjemce SMS zpráv nic neplatíte, Vaše telefonní
číslo nebude poskytnuto nikomu dalšímu a kdykoliv
můžete své telefonní číslo odhlásit.
Odhlášení proběhne zasláním SMS ve tvaru CHUCHLE
mezera KONEC (příklad: CHUCHLE KONEC).
Marek Malý, Michal Strnad

za VDB Ing. Marek Malý

Informace o autobusové lince č. 172
Na základě žádostí MČ Praha - Velká Chuchle
na ROPID ohledně prodloužení provozu linky
č. 172 obsluhující lokalitu Hvězdárna, bude od
soboty 29. června uvedená linka jezdit také o víkendu a to jedenkrát za hodinu v době přibližně
od 5 hodin ráno do 20 hodin večer. O přesném
znění jízdního řádu se doposud jedná.
					
ÚMČ

Odvolání zástupce
starosty
U příležitosti státního svátku Dne vítězství proběhlo kladení věnců v Chuchli
7. května u Základní škola Charlotty Masarykové, památníku na nám. Chuchelských bojovníků; památníku v Chuchelském háji, v Malé Chuchle (u ČZU)
a také před pamětní deskou na ul. Zbraslavská. Všem zúčastněným děkujeme.
ÚMČ

Na ZMČ č. 3/2013 dne 29. dubna 2013 bylo zastupitelstvem přijato usnesení o odvolání Ing.
arch. Davida Vokurky z funkce zástupce starosty.
					
ÚMČ
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O kom se mluví
Rozhovor se zastupitelem a bývalým zástupcem starosty Ing. arch. Davidem Vokurkou.
Hlavní otázkou samozřejmě je, co říkáte
na to, že jste byl na 3. ZMČ v tomto roce
odvolán rozhodnutím zastupitelstva
z funkce zástupce starosty MČ Praha Velká Chuchle?
To je život, každý musí počítat se vším, když
se pustí do politiky i obecní. Současný primátor (od 23.5. odvolaný primátor - pozn.
red.) před časem řekl něco v tomto duchu,
že v politice si své spolupracovníky nevybíráte. Samospráva není firma, cíle a pohnutky zastupitelů mohou být různé. Může
se přelévat i podpora. Zajímavý je vztah
straníci a nestraníci. Dva roky jsem dával
obci maximum energie a myslím, že jsem
mnoho věcí ovlivnil tak, aby se začaly dělat
jinak, něco jsem udělal. Mnoho věcí je začatých a rozdělaných. Vždy jsem jednal pro
obec, bez postraních úmyslů nebo osobního prospěchu.
Co říkáte na důvody odvolání ? Není částečná příčina Obchodní zařízení Strakonická.
Myslím, že jsem na zastupitelstvu před hlasováním na důvody reagoval (viz. zvuková
nahrávka). Absurdní jsou tvrzení, že stojím
za neinformovaností, protože v tom se právě dost změnilo. Ano, jde to těžce, pomalu,
kolikrát to narazilo na odpor, je to více práce pro úředníky, systém - řád zatím zdaleka není. A Obchodní zařízení Strakonická?
Ano, při mém odvolání bylo Jiřím Petrem
zmíněno, jako jeho osobní důvod k odvolání. To jsem se poprvé dozvěděl, že tuto akci
připravoval již dva roky. Doufám, že dohodnuté kompenzace budou smysluplně
a transparentně použity pro obecní účely.

Jak vidíte celkové rozložení sil v zastupitelstvu Velké Chuchle?
Je to pořád stejné, 4 členové za ODS, 3 za TOP
09, 2 za ČSSD a 2 za Chuchelští občané za SZ.
Samotní zastupitelé jsou potom rozdělení na
5 straníků a 6 nestraníků.
Jaká je situace v koalici v rámci zastupitelstva?

Koalice v pojmu koalice se už rozpadala před
více jak dvěma lety po nepodařeném odvolání starosty, kdy odstoupili tři zastupitelé vždy
po jednom z uskupení Chuchelští občané za
SZ, ČSSD a TOP 09. Byli to lidé, kteří, jak jsem
je poznal, byli připravení pracovat pro obec.
Co bude dál s Vaším působením ve stavebním výboru?
Zatím nevím, je to v mých rukách i v rukách
zastupitelů.
Jak se díváte na tzv. politiku v obci?
Jsou ti, co pro obci něco chtějí dělat, jiní politikaří a nepřetržitě taktizují bez toho, aby něco
obci dali. Uvidíme, jestli se to změní. Obecně
stále cítím, jako by byl v Chuchli vyhlášen válečný stav. Dodnes jsou lidé, kteří se nevyrovnali se ztrátou moci. Např. skrze mou osobu.
Dva a půl roku trvá očerňování, útoky i mimo
realitu, na mé geny - nežijící předky, absurdní
nařčení a výmysly. Atmosféra v Chuchli není
stále dobrá, je neustálá snaha o to používat
sílu, zákeřnost, hulvátství. Z pohledu lidí odjinud je naše údolí opravdu zakleté, narážím

Saláty

Otázka na
prázdniny

Pizza

Kde se nacházely říční lázně,
jejichž provozovatel pan Šůra
inspiroval Vladislava Vančuru
k postavě pana Důry v románu Rozmarné léto ?
Odpovědi můžete zasílat na
e-mail: info@chuchle.cz nebo
poštou. V září uveřejníme
odpovědi a nejlepší správná
odpověď bude oceněna publikací o historii Malé a Velké
Chuchle.
red.

tím třeba na chuchelský blesk ( Chuch. trochu jinak), štvavost, prostě negativní kolorit. Nevím, jestli jde o boj dobra se zlem, ale
Chuchle tím trpí.
Jako zástupce starosty jste byl garant
kultury v obci, co nás čeká v kultuře dalšího, co třeba filmový cyklus „Dokumenty s autory“?
Jsem rád, že zásadně došlo k oživení kulturního dění v obci. Bylo by bláhové si myslet,
že odchodem jednoho „ochránce“ kultury
se nic dál dít nebude. Většina lidí, kteří kulturu připravovali a připravují, to nedělají
a nedělali proto, aby vytvářeli mé píár. Dělají to proto, aby se začalo v Chuchli něco
dít a aby byl po letech v Chuchli prostor,
kde se mohou lidé potkat. Třeba K8. Jde
o provizorní prostor, ale je životaschopný.
Budete kandidovat v příštích volbách?
To je předčasná otázka.
Co nyní děláte ? Věnujete se znovu architektuře?
Jak už jsem říkal, plnou svou energii jsem
dával Chuchli. Současný stav je takový, že je
to jako kdyby Vás někdo shodil ze skály. Je
třeba se zvednout a zase fungovat normálně, a dělat práci, kterou mám rád, to znamená architekturu. Hrozně se mi ulevilo.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Kováč

„Ing. arch. David Vokurka, rodák
z Chuchle, architekt, v letech 2010 až
2013 zástupce starosty MČ Praha - Velká Chuchle, od r. 2006 do současnosti
zastupitel a předseda Stavebního výboru a územního plánu v obci.“

Gyros

Těstoviny

Dezerty

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU
PIZZA MARGHERITA 77,-

S tímto kuponem navíc
sleva 10 % na vše

STAROCHUCHELSKÁ 182/14,16, PRAHA 5 - VELKÁ CHUCHLE, tel.: 724 107 107
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Přehled usnesení
číslo: 3/2013

z 3. zasedání Zastupitelstva městské části
Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29. 4.
2013.
Zastupitelstvo městské části:
3/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 3/2013 byli
p. Kozický a p. Petr a zapisovatelem p.
Schulz.
3/1-2 schvaluje
program 3. zasedání ZMČ podle
návrhu uvedeného v pozvánce ze dne
22.4.2013
s jeho změnou, a to s doplněním
návrhu za bod 1 týkající se odvolání
zástupce starosty z funkce.
3/2

schvaluje
revokaci svého usnesení č. 10/2011
ze dne 9.5.2011 (bod 10/14-3b); ZMČ
schvaluje odvolání pana Ing. arch.
Davida Vokurky z funkce uvolněného
zástupce starosty.

5.000,- Kč s tím, že o tuto částku bude
navýšena výdajová část rozpočtu OdPa
3319 Pol 5493 a část financování zapojením rezervy z vrácené daně z příjmů
za rok 2011na Pol 8115. Příspěvek bude
vyplacen po uskutečnění dětského dne
na základě předložení relevantních
3/7-4
účetních dokladů.
3/6-4 schvaluje,
na základě žádosti ze dne 25.3.2013,
finanční příspěvek panu Ing. J. Š. na
vydávání periodika „Chucheláci trochu
jinak“, které bylo zaregistrováno u MK
ČR pod č. E 21145 ve výši 5.000,- Kč
s tím, že o tuto částku bude navýšena
výdajová část rozpočtu OdPa 3349
Pol 5493 a část financování zapojením
rezervy z vrácené daně z příjmů za rok
2011 na Pol 8115.
Návrh usnesení nebyl přijat.

3/8

výměře 258 m2 za účelem provozování
zrekonstruovaného sportoviště na
dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že do
smlouvy bude doplněn důvod ukončení nájemního vztahu v souvislosti s
vydáním demoličního výměru.
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku
obce ze dne 24.4.2013, s prodejem
obecních pozemků parc.č. 1099/5
a 1099/6 v k.ú. Velká Chuchle; ZMČ
schvaluje vyvěšení záměru na pronájem obecních pozemků parc.č. 1099/5
a 1099/6 v k.ú. Velká Chuchle (pod
garážemi č. 5 a 6 v ulici V Dolích).
bere na vědomí
informace zástupce starosty týkající
se současného stavu přípravy a vývoje
tvorby Metropolitního plánu hl. m.
Prahy, výzvy pro majitele nemovitostí
a občany k předkládání námětů Úřadu
městské části Praha – Velká Chuchle ke
zpracování Návrhu nového územního
plánu (do konce měsíce května 2013)
a vyjádření k DUR (Obchodní zařízení
Strakonická) až po prostudování dokumentace a setkání s občany (15.5.2013).

3/6-5 schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb a Prováděcí
smlouvy mezi společností PPF Financial
Consulting s.r.o., Evropská 2690/17, 160
3/3 bere na vědomí
00 Praha 6 (IČ 24225657) a MČ Praha
záměr projektu s pracovním návrhem
– Velká Chuchle týkající se poraden„Prague Electric Festival by Karlovy
ských služeb v oblasti čerpání finanční
Lázně“ společnosti Algebra Trade s.r.o.,
3/9-1 schvaluje,
pomoci z prostředků Kohezní politiky
který by měl být realizován v termínu 1.
na základě doporučení výboru sociEU
s
cílem
řádně
využívat
a
udržet
tyto
– 2. srpna 2014 v prostorách Závodiště
álního a volnočasových aktivit ze dne
finanční
prostředky
na
realizaci
předem
Velká Chuchle a pověřuje starostu MČ
24.4.2013, přidělení obecního bytu
vymezeného
projektu
(finanční
nástroj
dále jednat o konkrétních podmínkách
č. 7 (2+kk), U Bažantnice 264, Praha
JESSICA
prostřednictvím
tzv.
Fondu
realizace projektu (závazný návrh
5 – Velká Chuchle (základní nájemné
rozvoje
města).
smlouvy, rozsah pojistného plnění,
3.400,- Kč/měs.) paní J. D. s účinností
Návrh
usnesení
nebyl
přijat.
bezpečnostní a dopravní opatření
od 1.5.2013 a přidělení obecního bytu
apod.) a výsledek předložit na příští
č. 7 (3+1), Radotínská 385, Praha 5 –
3/7-1 ruší,
zasedání ZMČ.
Velká Chuchle paní R. M. s účinností od
na základě doporučení výboru majetku
1.5.2013.
obce
ze
dne
24.4.2013,
své
usnesení
č.
3/4 bod byl stažen z programu zasedání.
2/2013 ze dne 25.3.2013 (bod 2/4-1) a
3/9-2 souhlasí
schvaluje prodej obecního pozemku
3/5 schvaluje,
s konáním svodů zvířat – klusáckých
parc.č.
1172/10
v
k.ú.
Velká
Chuchle
po projednání textu Petice proti
dostihů na Závodišti Velká Chuchle dle
v ulici U Zahradnictví o výměře 63 m2
rozšíření ulice Na Cihelně, stanovisko
žádosti předložené společností Český
manželům
J.
a
L.
K.
za
cenu
stanovenou
výboru dopravy a bezpečnosti ze dne
klusácký spolek, Na vinobraní 3199/56,
v Dodatku č. 1 ke znaleckému posudku
22.4.2013 (bod 2/13 zápisu) a stanovisPraha 10 – Záběhlice v roce 2013
č.
1974-002/13
ze
dne
24.4.2013
(1.552
ko zástupce starosty a předsedy výboru
včetně termínové listiny dostihů od 6.
Kč/m2 – celkem 97.800,- Kč).
stavebního a územního plánu k obsahu
dubna do 2. listopadu 2013.
petice (viz přílohy) a ukládá starostovi
MČ informovat členy petičního výboru. 3/7-2 bere na vědomí,
na základě doporučení výboru majetku 3/9-3 bere na vědomí
informaci starosty MČ o písemné
obce ze dne 24.4.2013, ukončení
3/6-1 schvaluje
korespondenci mezi ním a primátonájemního vztahu dohodou mezi MČ
rozpočtové úpravy č. 2/2013 (viz
rem hlavního města Prahy týkající se
Praha – Velká Chuchle a nájemci nebypříloha).
Dostihového závodiště Praha – Velká
tových prostor o rozloze 80,15 m2 naChuchle (průběh konkurzního řízení,
3/6-2 souhlasí,
cházejících se v 1. podlaží budovy č.p.
majetkoprávní vztahy k pozemkům,
na základě žádosti MHMP ze dne
7 na parcele č. 28 v k.ú. Velká Chuchle
stanovisko primátora HMP).
15.4.2013 s tím, aby MČ Praha – Vel(na adrese Starochuchelská 7/20, Praha
ká Chuchle sdělila Odboru rozpočtu
5 – Velká Chuchle) ke dni 31.3.2013 a
MHMP, že nemá žádné připomínky ke
ukládá starostovi MČ učinit všechny
„Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy
nezbytné kroky směřující k vymožení
a vyúčtování výsledků hospodaření hl.
celkové dlužné částky (nájemné vč.
m. Prahy za rok 2012 – závěrečný účet“.
úroků z prodlení a smluvní pokuty).
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
3/6-3 schvaluje,
na základě žádosti ze dne 20.3.2013,
finanční příspěvek paní P. B. na pořádání dětského dne v Malé Chuchli
(malé občerstvení, pořádání atrakcí a
drobné ceny pro přítomné děti) ve výši

3/7-3 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
obce ze dne 24.4.2013, vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor
včetně příslušenství v areálu Kazínská
č. 5/8, Praha - Velká Chuchle o celkové

Ing. arch. David Vokurka - zástupce
starosty(člen ZMČ)
Mgr. Martin Melichar - starosta
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Přehled usnesení
číslo: 4/2013
z 4. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 16.5.2013.
Zastupitelstvo městské části:
4/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 4/2013 byli
p. Kozický a p. Petr a zapisovatelem
p. Schulz.
4/1-2 schvaluje
program 4. zasedání (mimořádné)
ZMČ podle návrhu uvedeného v
pozvánce ze dne 30.4.2013.
4/2-1 souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy
o spolupráci mezi MČ Praha – Velká
Chuchle a InterCora spol. s r.o.,
Lochotínská 18, 301 00 Plzeň (IČ
47714018) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4/2-2 souhlasí
s předloženými návrhy Smluv o
správě svěřených peněz, složených
do notářské úschovy mezi MČ Praha
– Velká Chuchle a InterCora spol. s
r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň
(IČ 47714018) a JUDr. Miroslavou
Protivovou, notářkou se sídlem v
Plzni, s výhradou možné změny
termínu pro složení peněz do notářské úschovy, vždy však ve vazbě
na znění Smlouvy o spolupráci, tedy

v závislosti na zahájení územního,
resp. stavebního řízení a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv s
možnou změnou termínu pro složení peněz do notářské úschovy, vždy
však ve vazbě na znění Smlouvy
o spolupráci, tedy v závislosti na
zahájení územního, resp. stavebního
řízení.
4/2-3 souhlasí s tím,
aby MČ Praha – Velká Chuchle
udělila v rámci územního řízení,
zahájeného k realizaci Projektu svůj
souhlas, v rozsahu:
- souhlasu s Projektem, pro územní
řízení (v rozsahu, v jakém byl
předložen a jak bude tvořit přílohu
Smlouvy o spolupráci),
- souhlasu s umístěním výjimečně
přípustných částí stavby (tak, jak
byly popsány v Projektu, v rozsahu v
jakém byl předložen a jak bude tvořit přílohu Smlouvy o spolupráci),
- souhlasu vlastníka dotčených
nemovitostí (1168/2, 1168/3 a 650/2
v k.ú. Velká Chuchle), vždy však až
poté, kdy budou mezi MČ Praha –
Velká Chuchle a InterCora spol. s
r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň
(IČ 47714018) podepsány všechny dotčené smlouvy, tj. Smlouva
o spolupráci a obě Smlouvy o

správě svěřených peněz a pověřuje
starostu, aby jménem MČ udělil pro
účely územního řízení výše popsaný
souhlas.
Udělení souhlasu a pověření starosty, popsané výše platí pouze pro
případ, že nedošlo nebo nedojde
k zásadním změnám Projektu. V
případě, že k takovým zásadním
změnám Projektu dojde, rozhodnutí
o udělení souhlasu pro účely územního řízení podléhá schválení ZMČ.
4/2-4 bere na vědomí
vyjádření MČ k probíhajícímu
zjišťovacímu řízení podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí týkající se záměru „Obchodní zařízení Strakonická, k.ú. Malá Chuchle
a k.ú. Velká Chuchle, Praha – Velká
Chuchle“ obsahující stanoviska
předložená na setkání s občany dne
15.5.2013 k problematice tvorby
Nového (metropolitního) územního
plánu hl. m. Prahy, výbory ZMČ a
odborem ŽP ÚMČ Praha – Velká
Chuchle, které bude zasláno (po dohodě se zástupcem MHMP) v pátek
dne 17.5.2013 na Odbor životního
prostředí MHMP.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Mgr. Martin Melichar
starosta MČ

Placená inzerce
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Vážení čtenáři Chuchelského
zpravodaje!
Školní rok 2012/2013 míří mílovými kroky do svého cíle a prázdninové brány se zanedlouho otevřou pro nedočkavou školní posádku,
která potřebuje nabrat nových sil pro další školní rok.

Britské Národní Aquarium, ¨nádherné pobřeží Plymouth, dále jsme
vyjeli do obřích skleníků nazývaných The Eden Project, a kde se nachází největší uměle pěstovaný deštný prales na světě.
Plymouth bylo za námi a my byli na cestě do Londýna. Když jsme
do zmiňovaného Londýna dorazili, tak autobus musel opět stát 8
hodin. Takže jsme měli před sebou hodně nabitý program. V Londýně jsme navštívili jeho centrum, chrám sv. Pavla, Ministerstvo,
slavný Big Ben, Buckinghamský palác, a vše završilo vyhlídkové
kolo London Eye. Potom jsme nasedli do autobusu a hurá domů.
Martin Schönbauer, VII. třída

Před námi je červen, jeden z nejkrásnějších, ale i nejnáročnějších
školních měsíců.
Co ještě společně zažijeme, na co se můžeme my, ale i vy těšit?
Tradiční oslavu Dne dětí v olympijském duchu chystají na pondělí
3. června žákyně a žáci 6. ročníku, patroni budoucích prvních tříd,
pro všechny děti chuchelské mateřské školy. Po hravém dni se zase
přeneseme do školních lavic, kde v týdnu od 4. do 7. června proběhnou prezentace závěrečných prací žákyň a žáků přelomových
ročníků, tedy páté a deváté třídy. Pokud budete sledovat naše webové stránky a budete mít chuť připomenout si léta prožitá ve školních škamnách, vyberte si den, kdy si přijdete poslechnout některé
ze zajímavých témat, které zpracovaly naše děti ze svého pohledu.
Jen namátkou vybírám: slavní filmoví tvůrci, bojová umění, přírodní
katastrofy, Korsika, drahokamy, kočky, koně, potkani a řada dalších.
Určitě vaši přítomnost uvítáme.
V pátek 14. června vyvrcholí letošní velmi úspěšný sběr papíru a hliníku. Díky nadšení dětí, učitelů, obětavé pomoci rodičů jsme ve
srovnání s ostatními pražskými školami na 10. místě ve sběru papíru
a na 6. místě ve sběru hliníku. Samy děti v průběhu měsíce června
rozhodnou, jak naloží se získanými prostředky.

Scio testy - výsledky 8. třídy
Žáci VIII. třídy zpracovávali celorepublikové srovnávací testy hodnotící klíčové kompetence žáků. Testů se zúčastnilo celkem 5249
žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Po zpracování testu
obdrželi všichni čtyřstránkový komentář k výsledkům své práce
s detailním rozborem všech svých dovedností a s pokyny, jak posílit své silné stránky a vypořádat se se slabými stránkami. Škola
zpracovala pro své vlastní potřeby rozbor celkových výsledků třídy
ve srovnání s ostatními základními školami a víceletými gymnázii.
Celkové výsledky třídy jsou ve srovnání s ostatními testovanými
školami špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol
v testování.
Podrobné informace najdete na http://skola.chuchle.cz
Tomáš Hromádka

A již se blížíme k samotnému závěru školního roku a vy se můžete
těšit na školní akademii, která se opět odehraje na prknech jeviště
Divadla Palace v neděli 23. června od 16 hod. Každým rokem přibývá
stále více žákyň a žáků do prvních tříd, a tak ani kapacita vybraného
divadla nestačí, proto ještě před „velkou“ akademií ve čtvrtek 20.
června od 17 hod. v K 8 vystoupí žákyně a žáci obou prvních tříd
doprovázeni svými patrony i dramatickým kroužkem.
Na závěr bych ráda poděkovala panu starostovi Mgr. Martinu Melicharovi, všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle, rodičům,
sponzorům, všem spřáteleným organizacím za pomoc při vytváření
kvalitního zázemí pro vzdělávání našich dětí. Děkuji vedení mateřské školy za přínosnou, vstřícnou spolupráci. Moje poklona patří
všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za zodpovědnou práci, která jde často nad rámec jejich povinností, za vstřícný
vztah k dětem i k sobě navzájem.
Přeji všem chuchelským občanům přívětivé, slunečné léto, plné
dobré nálady a pohody.
Mgr. Eliška Jančíková

Poznávací zájezd do Anglie

Bazar a výroba

kancelářského nábytku
Radotínská 1429
Praha - Radotín
Tel.: 242441667
www.QO.cz

Stůl rohový: 2420Kč
Skladem: 60ks
Židle Kohl: 1200Kč
Skladem: 100ks

„Sraz byl v na chuchelském náměstí Omladiny. Jelikož chuchelská
výprava celý autobus nezaplnila, tak jsme museli nejprve jet vyzvednout naše kolegy z Kladna. Když byli „kladeňáci“ v autobusu,
tak mohla naše cesta započít. Jeli jsme celou noc a až odpoledne
jsme spatřili Paříž. Když autobus zaparkoval, tak musel mít povinnou
zastávku na 8 hodin, takže jsme měli docela dost času. V Paříži jsme
se setkali s památkami jako katedrála ,,Paris-Notre-Dame‘‘, Světově
proslulé Muzeum Louvre atd. Po projížďce na řece Seině vše završila
nádherná Eiffelova věž. Po návratu do autobusu jsme vyrazili do takzvaného hotelu F1, z kterého jsme hned ráno vyjeli do Callais a z něj
následovně do Euro tunelu který spojuje Francii a Velkou Británii. Po
příjezdu do Británie jsme dojeli do přístavního města Portsmouth, ve
kterém jsme navštívili slavnou loď Victory, na které se plavil kapitán
Nelson a na její palubě porazil Napoleona.
Po městu Portsmouth jsme se vydali do města Plymouth a jelikož byl
večer, tak jsme se rozdělili do rodin. Skoro všechny rodiny byli perfektní až na nějaké výjimky. Po celé 4 dny, co jsme byli v Plymouth,
jsme byli třikrát na 3 hodinové výuce. V Plymouthu jsme navštívili

Placená inzerce
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Vítání občánků
foto: Pavel Kováč
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Kultura
červen

Nové stránky K8 hledejte na http://k8.chuchle.cz

Program
Středa 1. 6. 2013
od 13:00 hodin

Dětský den
Chuchelští hasiči vás
zvou na dětský den
v chuchelském areálu
zdraví.

Pátek 31. 5. 2013 - Neděle 2. 6. 2013
Královský průvod z Prahy na Karlštejn

Neděle 2. 6. 2013

Dostihový den s Městskou policií hlavního
města Prahy

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU

z Prahy na K
Karlštej
ar
a
rlštejn
pátek
k – neděle
31. května – 2. červ
vna 2013
13

OD 13:00 HODIN V CHUCHELSKÉM AREÁLU ZDRAVÍ

Přidejte se k průvodu císaře Karla IV.
s korunovačními klenoty.

-soutěže o drobné ceny a sladkosti, trampolína giga jump,

Skvělý program v místech zastávek průvodu.
Přeneste
e se do středo
středověku!
ověk
věku!

-zmrzlina, limonáda a na závěr dne opékání buřtíků – pro děti vše zdarma

Karlštejn
Hlásná Třebáň
Zadní Třebáň

letak 4strany.indd 1

Malá Chuchle
Radotín
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Pražský hrad
d

21.5.13 16:50

V neděli 21. 4. 2013 odehráli chuchelští ochotníci
představení Otvírání
studánky v Malé Chuchli
aneb cestou k prameni.
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Pro děti
a volný čas
Ahoj naši nejmenší
čtenáři, kluci a holky,
tak tu máme jaro. V pěkném počasí se
dá trávit spousta času venku. Tak raději sportujte, než doma sedět a hrát na
počítači. Máme tu slíbené pokračovaní
základních rizik dopravy a další pravidla,
která je potřeba dodržovat, aby byl náš
pohyb po ulicích a silnicích co nejvíce
bezpečný. Chůze po silnici má také svá
pravidla, která je třeba dodržovat. Nejdříve si však řekneme, co silnice je:

Silnice je místo, kde jezdí auta, kola,
motorky, autobusy, ve větších městech
i tramvaje a trolejbusy. Chodci ji mohou
využívat pouze v případě, že není v blízkosti žádný chodník. Vzhledem k tomu,
že nám při pohybu na silnici hrozí vždy
zvýšené nebezpečí od projíždějících aut,
je důležité seznámit se s následujícími
pravidly. Budeme-li je dodržovat, zabráníme tak mnohým dopravním nehodám
a uchráníme si zdraví i život.

Dodržujte tedy následující pravidla:
•

po silnici chodíme vždy vlevo

•

jde-li nás po silnici více, chodíme za sebou

•

na silnici si nehrajeme, neběháme a nepošťuchujeme se

•

jdeme-li po silnici se psem, vedeme ho
vždy dále od vozovky

•

při chůzi po silnici neposloucháme hudbu
ze sluchátek, neslyšeli bychom přijíždějící
auta

Při pohybu na silnici, ale i na chodníku, je
potřeba se často rychle rozhodovat a orientovat se.

Tak a příště si řekneme něco o přecházení
silnice. Při přecházení silnice totiž musíme
být vždy velmi pozorní. Jde o rizikovou situaci, při které mnohdy dochází k dopravním
nehodám. Dále jako již tradičně najdete další příběh Skřítka Chucheláčka. Mějte se hezky! Ahoj a příště zase na viděnou …

Marek Malý

Skřítek Chucheláček a detektiv Ludvíček - Příběh jedenáctý
Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček probudil u pejska Ludvíčka detektivní sklony.
Jedno nedělní odpoledne šel pejsek Ludvíček na procházku se svou rodinou do Chuchelského háje. Cestou potkávali řadu turistů z Chuchle
i dalekého okolí, Ludvíček měl dobrou náladu, honil se lesem za motýly a nezapomněl se pozdravit s dalšími čtyřnohými kamarády. V Chuchelském háji došli všichni až k mini zoo a začali si prohlížet zdejší zvířata, když si náhle Ludvíček všiml pohozené peněženky plné barevných papírků, které v lidské říši mají velkou hodnotu. Ludvíček se do peněženky zakousl a běžel s ní velkou rychlostí za Chucheláčkem, který zrovna v té
době byl nedaleko svého bytu. Ludvíček byl tak udýchaný, že ze sebe nevydal ani štěk a teprve za chvilku byl schopný Chucheláčkovi vyprávět,
jak k peněžence přišel. Skřítka Chucheláčka hned napadlo, že by se dalo využít jeho psího daru od přírody, tedy vynikajícího čichu a schopnosti, hledat předměty a lidi podle pachu. Poradil Ludvíčkovi pořádně si přivonět k peněžence, vrátit se zpátky k mini zoo a podle pachové stopy
se vydat za majitelem ztracené věci. A tak se dle rady vrátil na místo nálezu, přivoněl si k peněžence a vydal se na cestu podle pachové stopy.
Stopa byla ještě čerstvá, proto mu nedělalo problém ji sledovat, cestou potkával maminky s dětmi, celé rodiny, babičky a dědečky se svými
vnoučaty, bohužel ale nikdo z nich peněženku nepostrádal. Ludvíček byl už skoro u Velké Chuchle a pořád nic, stopa ho vedla dál Chuchlí
a už byl až za závorami, když najednou směrem k Radotínu před sebou uviděl vysokého a hubeného pána, který se chytal za hlavu a hlasitě
bědoval, že ztratil peněženku. Když už byl celý zoufalý, objevil se před ním udýchaný Ludvíček s peněženkou v tlamě. Pánovi se rozzářily oči
radostí, hlasitě a upřímně zajásal, děkoval Ludvíčkovi, že mu peněženku našel a donesl, a okamžitě začal vymýšlet nějakou odměnu. Protože
pán nebyl z Chuchle, domluvil se s Ludvíčkem, že na něj další den počká na stejném místě a půjdou spolu do místního řeznictví a on si vybere
něco dobrého k snědku. Když se spolu takto domluvili, Ludvíček utíkal zpátky za svou rodinou do Chuchelského háje a cestou se zastavil ještě
za Chucheláčkem, aby mu řekl, že ztracená peněženka je již u svého majitele. Ludvíček se druhý den s pánem sešel na stejném místě, ten ho
odvedl do místního řeznictví a koupil mu celé kolo špekáčků. A skřítek Chucheláček měl radost, že v Chuchli žijí poctiví kamarádi, kteří se umí
chovat tím nejsprávnějším způsobem.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek
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Zahradě to nejlepší
Platnost akce od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
Ceny jsou uvedené včetně DPH.

Rádi bychom Vás pozvali na předváděcí akci Honda motorové stroje
•
•
•
•

4.5. a 25.5.

jízda na člunech
možnost vyzkoušet si zahradní techniku
ukázka výkonu generátorů
zkouška dovedností řízení zahradního traktoru a další...

www.honda-stroje.cz, www.zahradnitechnikabg.cz

HRG

HRX

Sekačky
cenově dostupné
·
·
·
·
·
·
·

9 900 Kč

UMK

4takt, to je konec míchání oleje do benzínu!

od

9 990 Kč

Sekačky
to nejlepší od Hondy

2 speciální žací nože
OPTIFLOW – řízení toku vzduchu pod sekačkou
VersamowTM mulčovací systém
Elektrické startování – vlastní dobíjení
Roto-stop® – disková třecí spojka
SMART Drive® – plynulé ovládání pojezdu
Sběrný koš vysokého průtoku vzduchu

od

Křovinořezy

Kdy: 4. 5. a 25. 5. 2013 od 10.00 do 17.00 h
Kde: Sídlo ﬁrmy Honda PE (u dostihového závodiště)
U Závodiště 251/8 Praha 5 - Velká Chuchle

· 4-taktní motor se systémem RSPLS – tlakový
systém mazání olejovou emulzí, který zajišťuje
mazání motoru v celém rozsahu náklonů 360°
· Komfortní dvouramenný zádový popruh
· Vysoce odolná úhlová převodovka
· Ložiska s bezdotykovým, štěrbinovým
utěsněním
· Antivibrační spojka
· Strunová hlava Tap & Go a 3zubý kotouč
· Ochranný kryt typu 2 v 1

·
·
·
·
·
·
·
·

2 speciální žací nože
Optiﬂow –řízení toku vzduchu pod sekačkou
Xenoy – materiál podvozku sekačky
Roto stop® – disková třecí spojka nože
Hydrodynamická spojka
Elektrické startování
Smart drive® – plynulé ovládání pojezdu
VersamowTM – integrovaný mulčovací systém

od

22 990 Kč

HF

Traktory
nejlepší pro sběr trávyy
· Litinová přední nápravaa
· Optiﬂow – nucený
průtok vzduchu žací
komorou
· Největší průměr
komínu výhozu trávy
· VersamowTM
integrovaný mulčovací
systém
· Profesionální motor
· Automatické rozsvěcení
světel
· Hydrostatický pojezd
· Elektrické vyklápění
koše

od

99 990 Kč

Prodejna Praha BG Technik cs, a.s. | U závodiště 8/251, 159 00 Praha 5
Telefon: +420 283 870 136, Mobil: +420 606 756 599 | Provozní doba: Po - So 9:00 - 19:00

Placená inzerce
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Letní program na závodišti
Dostihová sezóna je již v plném proudu, příznivce koní čeká trojdílný červnový program, jehož vrcholem bude samozřejmě 23. června
České derby Rádia Impuls. Kromě dostihů se však na chuchelském
závodišti uskuteční i další akce.
neděle 26. května, 14 hod.: Velká cena Klempířství Vaško, doprovodný program: Dostihový den ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem České republiky - ukázka hasičského výcviku, ukázka cisternové automobilové stříkačky a speciálního hasicího a řezného zařízení Cobra, stánek preventivně výchovné činnosti s testy a odměnami pro děti. Divácká anketa a slosování lístků o fotoaparát NIKON.
neděle 2. června, 14 hod.: 62. Velká červnová cena, doprovodný
program: Den s Městskou policií hlavního města Prahy (slavnostní
průvod, ukázky výcviku jízdní skupiny, fotbal v sedle, ukázky výcviku
psovodů, prezentace techniky MP, program her a soutěží pro děti).
Divácká anketa a slosování lístků o fotoaparát NIKON.
neděle 9. června, 14 hod.: 11. Červnový pohár
čtvrtek 13. června, 17 hod.: Country Fontána, XXI. ročník festivalu
Country Rádia (Wabi Daněk a Ďáblovo stádo, Vojta Kiďák Tomáško,
Jaroslav Uhlíř s kapelou, Taxmeni, Folk Team, Žalman a spol.)
neděle 23. června, 14 hod.: 93. ČESKÉ DERBY RÁDIA IMPULS - nejprestižnější dostihové odpoledne s řadou dostihů nejvyšší kategorie. Vrcholem programu je České derby Rádia Impuls, druhý dostih
Klasické trojkoruny pro tříleté koně, s dotací 2,5 mil. Kč nejbohatší
rovinový dostih střední Evropy. Divácká anketa a slosování lístků o
fotoaparát NIKON.
sobota 27. července: „Kolo pro život“ – cyklistický závod pro všechny.

Pozornost všech se již tradičně upínala především na sportovní
aerobik jednotlivců, kde v dětských kategoriích máme zastoupení
jak v mužské, tak v ženské kategorii. Mistryní Evropy v jednotlivcích
sportovního aerobiku se stala Kateřina Sekerová z Fitness center
Báry a Hanky Šulcové. V mužích pak zvítězil Matěj Poláček z Aerobic
teamu Chuchle, který ve své vítězství po prvním kole vůbec nevěřil:
„Můj konkurent z České republiky, David Pilík, je podle mě na lepší
úrovni než já, ale jsme kámoši, vzájemně se podporujeme a já jsem
se svým výkonem spokojený, tak uvidíme,” říkal mladý šampion
v prvních dnech FISAF mistrovství Evropy.

Evropa má první šampiony
v aerobiku pro rok 2013

Bylo přesně půl deváté, když se poprvé na letošním FISAF ME objevily na ploše před zaplněnou tribunou stupně vítězů, které znamenají jediné –
vyhlášení mistrů Evropy. S výsledkem kadetů je celý český tým více
než spokojený.

BELGIE (9. května 2012) Na mistrovství Evropy 2013 nebyl v dětských
kategoriích nikdo lepší než reprezentanti České republiky. V podvečerních hodinách bojovali o titul mistrů Evropy v kategoriích kadetů a juniorů, tedy dětí do 16 let. Pozornost všech se dnešního dne
soustředila na finálová kola FISAF International European Fitness and
Hip Hop Unite Championships 2013.

Aerobic Team Chuchle

Dnešek nebyl pro špičku evropského aerobiku vůbec snadný. Od
brzkých ranních hodin bylo již vše připraveno na start druhého dne
FISAF International European Fitness and Hip Hop Unite Championships 2013. Po včerejších klasifikačních kolech šlo tentokrát do tuhého. Ve finále zabojovalo přes 60 dětských týmů z více než 6 států Evropy. Přesto nedali Češi ostatním státům šanci a v nejmladší kategorii
sesbírali všechny zlaté medaile.
Mezi nejmladší mistry Evropy patří ti z kategorie kadetů. Nejmladším
mistrům Evropy není více než 13 let. „Vše, co podnikáme, podřizujeme aerobiku. Pokud je to jen trochu možné, účastníme se všech závodů. Ale stojí to za to, jde o naprosto úžasný pocit vyhrávat. A to nejen
pro naše děti, ale i pro nás,“ říká za rodiče mistrů Evropy v kategorii
kadet step paní Jana Pešková. V kategorii stepů se nejlépe umístil
klub BM Fitness Havlíčkův Brod.

Matěj Poláček
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SK Čechoslovan
memoriál Míly Marka

SK Čechoslovan
pořádá memoriál
Míly Marka
V neděli dne 9. 6. 2013 se bude tradičně jako každý rok konat turnaj obou dětských přípravek,
tj. ročníky 2003 a mladší.
Výkop bude v 9:00 hod. Místem konání je areál
SK Čechoslovan ve Velké Chuchli, ulice Strakonická 418.
Jde o turnaj pro 10 teamů. Zápisné 1.200 Kč
(v ceně je oběd + pitný režim pro hráče).
Prosím rezervace co nejdříve. Těšíme se na Vaší
účast.
SK Čechoslovan Chuchle
Vendy Šafářová
kontakt pro rezervace: vendy.safarova@email.cz

Vladimír Šmicer
navštívil SK Čechoslovan Chuchle
SK ČECHOSLOVAN spolupořádal turnaje dětských přípravek
Ve svátečních dnech 1.5. a 8.5.2013 úspěšně
proběhly na hřišti SK Čechoslovan Chuchle dva
Turnaje Starosty obou dětských přípravek i za
účasti domácího klubu. První květnovou středu
to byl turnaj mladší přípravky (mladší žáci od
ročníku 2004) a druhou květnovou středu to
byl turnaj starší přípravky (ročník 2002 až 2004).
Hlavní bylo, že se oba turnaje obešly bez zranění a tím, že vyšlo počasí, se dětem umožnilo
prožít dny plné sportu a zážitků. Kromě sportovních klání se mohli návštěvníci přihlásit do
tomboly o hodnotné ceny za symbolický peníz.
Dále se bylo možné v zázemí klubu občerstvit za
ceny, které patří spíše ještě do minulého tisíciletí a s nepřiměřenými cenami některých jiných
restauračních zařízení na území Prahy nemají
nic společného. I když šlo o ryze sportovní akci,
všichni mladí fotbalisté určitě svým rodičům
odpustili to pivo s klobásou. Málokdo by odolal
projít kolem grilu nebo výčepu bez povšimnutí.
Pořadí na stupních vítězů bylo následující:
Mladší žáci 1.5.2013
1.

SK Slavia Praha

2.

FK Písek

3.

FK Tábor

Starší žáci 8.5.2013
1.

SK Slavia Praha „A“

2.

FK Motorlet Praha 2003

3.

FK Jablonec

Na druhý turnaj dorazil se svým synem
i bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer, který se (viz foto) společně s
předsedou SK Čechoslovan Chuchle Jaroslavem Bernkrautem a Vendy Šafářovou,
odpovědnou za dětské přípravky, ujal předání cen vítězným týmům. Přijmout pohár
a medaile byl tak pro kluky také obrovský
zážitek.

Pokud nám to finanční prostředky dovolí,
počasí bude přát a neopustí nás nadšení,
budeme se někdy v budoucnu opět těšit
na Vaši návštěvu. Nejbližší možnost budete mít již v neděli dne 9.6.2013 na Memoriálu Míly Marka (viz samostatná pozvánka),
kde bude opět i tombola, která se moc
osvědčila.
za SK Čechoslovan Marek Malý

Velký dík tedy patří pořadateli turnaje
(Motorlet) všem z vedení SK Čechoslovan
Chuchle, všem odpovědným za vedení dětských přípravek, trenérům (Honza
Šafář a Michal Bobysud), správci hřiště
(Tomáš a Petra Benčatovi), ale také všem
dobrovolníkům a rodičům dětí, kteří nezištně pomohli s organizací a se zajištěním občerstvení a cen do tomboly i cen
pro hráče.
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