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Povodně 2013 z pohledu starosty
Když jsme 27. března kolaudovali mobilní protipovodňové hrazení a prováděli nácvik stavby hrazení, ani ve snu by
mě nenapadlo, že za pár týdnů budeme
toto hrazení stavět, jak se říká - „na ostro“ a k tomu v noci v průběhu evakuace
postižených oblastí a za stále se zvyšující
hladiny - úvodem sdělil starosta Městské
části Praha - Velká Chuchle Mgr. Martin
Melichar.
Pane starosto, v jakém okamžiku bylo definitivně jasné, že se blíží velká voda a jaké
byly Vaše první kroky ?
V neděli 2. června 2013 se v brzkých ranních
hodinách rozvodnil Libeřský potok, jehož
rozvodnění způsobila naplaveninami zanesená česla. Voda se valila podél objektu paní
Květy Pecákové na náměstí Chuchelských
bojovníků, kde se rozdělila na dva proudy.
Jeden proud se valil po ulici Starochuchelská
až k železničnímu přejezdu a druhý zaplavil
parkoviště u samoobsluhy. Jako znamení
vyplavil potok i hasičskou zbrojnici místního
SDH Velká Chuchle. Problém zanesených česel se podařilo za přispění pana Klána, velitele místních SDH Velká Chuchle pana Kokty a
zaměstnanců odboru místního hospodářství
UMČ pročistit. Voda se poté vrátila do svého
koryta.
Díky obětavosti místních dobrovolných hasičů, jejich rodinných příslušníků, kamarádů
a pracovníků samoobsluhy v čele s panem
Petrem Kotalem byly následky rozvodněného potoka v dopoledních hodinách z větší
části odstraněny.
V 06:30 hodin začala vytékat voda z kanalizace na parkovišti u Hondy a následně zaplavovat první domy v ul. U závodiště. Kolem
11:00 hodin byli informováni zástupci firem
podél toku Vltavy o nebezpečí a byla nařízena evakuace ubytovny pana Pipoty a jeho
skladového areálu, hřiště Čechoslovanu, areálu firmy Patraco, SŠDSaJ a BD v Lahvičkách
- bývalé sádky. Rovněž došlo k předání informací zástupcům areálů obou loděnic v Malé
Chuchli a obyvatelům v ulici U závodiště.
Byla také informována ředitelka ZŠ Charlotty
Masarykové, pí Jančíková, o nutnosti zřídit
evakuační centrum v tělocvičně školy.
Ve 12:00 hodin byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity a krizový štáb zřídil na
našem úřadu 24 hodinovou nepřetržitou
službu. Do půlnoci byla ukončena evakuace
Radotínské a Dostihové ulice, pro potřebné
jsme otevřeli evakuační středisko v ZŠ Charlotty Masarykové, ve kterém bylo ubytováno
více než dvacet občanů a později také někteří dobrovolníci. Zde bych chtěl upozornit na
obětavost našich občanů, kteří reagovali na

mou výzvu a během chvíle se tělocvična naplnila chybějícími matracemi a přikrývkami jako
pomoc od občanů.
Postup prací jsem koordinoval s naším povodňovým plánem a podle vývoje celopražské situace v rámci jednání krizového štábu HMP, kterého jsem se někdy až dvakrát denně účastnil.
Co bylo zaplaveno jako první ?
Do nedělní půlnoci došlo k zaplavení objektů
v okolí Vltavy a to ubytovny pana Pipoty a jeho
skladového areálu, hřiště Čechoslovanu, areálu firmy Patraco, obou loděnic v Malé Chuchli,
objektů v ulici U závodiště, SŠDSaJ (dostihová
škola) a objektů v ulici Dostihové. Po půlnoci se
postupně zaplavují další objekty ulice U závodiště, ulice Dostihové a objekty v ulici Radotínská,
včetně bytových domů a tribuny dostihového
závodiště s přilehlými budovami a stájemi.
Vyskytl se během povodně nějaký problém
s odvodem vody?
Ano, ostatně podobně jako v roce 2002 šlo
o propustky do Vltavy a podchod pod Strakonickou s korytem potoka Vrutice, které se zanášely povodňovým odpadem. Iniciovali jsme
zapůjčení bagru, který ve dnech 3. – 5. června
nečistoty odstraňoval. K tomu využíval Strakonickou ulici, která v té době byla uzavřená. Díky
MHMP se podařilo prosadit překop od propustku u závodiště do Vltavy přes soukromý pozemek. Byl bych rád, kdyby se tento kanál stal trvalou záležitostí a vyřešil se tím letitý problém s
odvodem vody ze závodiště.
Došlo také k výpadkům elektrického proudu?
Situaci jsme řešili ve spolupráci s PRE operativně, v terénu byla spousta pohotovostních pracovníků PRE a postupně byly odpojeny od elektrické sítě všechny zatopené lokality. Postupné
opětovné zapojení do sítě bylo prováděno po
revizních kontrolách. S čistým svědomím mohu
říci, že nebylo nic zanedbáno.
Jak se osvědčily protipovodňové zábrany?
Bylo velké štěstí, že protipovodňová opatření ve
Velké Chuchli byla včas dostavěna. Faktem je, že
se díky zábranám podařilo uchránit celou oblast
severně od Dostihové ulice a jsem přesvědčen,
že většina zde žijících občanů nově postavená
protipovodňová opatření ocenila. Problémem
zůstávají díky propustnému štěrkopískovému
podloží průsaky spodní vody, které se budeme
snažit ve spolupráci s MHMP co nejdříve vyřešit.
V Malé Chuchli, byla díky úsilí našich dobrovolných hasičů a velkého počtu dobrovolníků postavena protipovodňová hráz z pytlů s pískem
na Strakonické mezi benzínkou ÖMV a podchodem.
I když se záplavová vlna k některým vybudovaným protipovodňovým opatřením nedo-

stala, byla přesto pro zdejší občany skvělou
psychologickou podporou. Navíc v té době
nikdo opravdu přesně nevěděl, kam až voda
dosáhne. Bylo postupováno v souladu se
schváleným povodňovým plánem. Na tomto
místě děkuji všem , kteří v tomto případě svojí
pomocí přispěli ke zdaru celé akce a vytvořili
hráz z pytlů písku dlouhou více než 300 metrů.
Kdy voda kulminovala ?
V pondělí 3. června 2013 kulminovala Berounka na 1150 m3/s a v úterý 4. června 2013
v 6:21 hodin Vltava na 3210 m3/s. V této době
chybělo cca 5 centimetrů k přelití vody u podchodu k protipovodňovým zábranám na křižovatce Dostihové x Strakonické.
Jak to bylo se spodní vodou ?
Zároveň s kulminací Berounky začala vzlínat
spodní voda v ulicích U křižovatky, kde voda
zaplavovala přízemí zde stojících objektů.
V ulici U Zahradnictví byly zaplaveny přilehlé
pozemky. V obou ulicích bylo započato s čerpáním vody za účasti hasičů a dobrovolníků.
Postupem času bylo čerpání vody intenzivnější, protože díky bagrem vykopané šachtě
mohlo být nasazeno výkonné čerpadlo od
PVK. Za pomoc s výkopem bych rád poděkoval firmě Polanský. Přesto voda dále pronikala
do sklepů v oblasti okolo ulic Starolázeňská
a U zahradnictví.
A co dopravní spojení ?
Na základě jednání s ROPIDem byla prodloužena autobusová linka č. 172 až do zastávky
poliklinika Barrandov, včetně zajištění víkendového provozu. Pro občany Malé Chuchle
byl po dohodě s Policií ČR umožněn příjezd
do Malé Chuchle cyklostezkou z Hlubočep
pod Barrandovskou skálou (uzavření ulic Strakonické a Mezichuchelská).
Co se dělo když začala voda opadávat ?
V areálu Kazínská 8 (K8) bylo zřízeno výdejní
místo povodňové pomoci (Středisko materiální pomoci). Důsledkem nemalé aktivity
krizového štábu na našem úřadu, se podařilo zajistit velké množství různé humanitární
a materiální pomoci občanům, postižených
povodní. Tato pomoc byla zajišťována pro-

Aktuality a více informací na www.chuchle.cz
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svítá na lepší časy.

Rozhovor s knihovnicí Michaelou Sochorovou

Předání praček
V rámci materiální pomoci formou charitativních darů pro postižené povodní, ale i pro
dobrovolníky a ostatní potřebné, poskytla naší městské části společnost LG a.s. dvě
nové pračky a jednu samostatnou sušičku na prádlo. V průběhu povodní byly spotřebiče využívány k praní a sušení ve výdejním centru v areálu K8 (Kazínská 8). Po ukončení
krizového stavu bylo nalezeno jiné využití, se kterým spol. LG a.s. souhlasila, a to darování Základní škole Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. Doposud využívala škola na
službu praní textilu externí společnosti. V současné době tedy může prát častěji, levněji
a rychleji.
ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery - VOK
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
II. pololetí 2013
Datum

Místo přistavení

10.9.2013
Úterý

Velká Chuchle - osada Lahovská, ul. Nad Chuchlí (dříve ul. Polní)
Malá Chuchle - Zbraslavská č.p. 30/13, U Podjezdu

1.10.2013
Úterý

Velká Chuchle - Nad Libří (u třídění odpadu)

5.11.2013
Úterý

Velká Chuchle - Nám. Omladiny
Velká Chuchle – U Závodiště proti č.p. 325

Na fotografii z předávání praček je tiskový mluvčí
spol. LG a.s. p. Malý, ředitelka ZŠ CHM Mgr. Jančíková a starosta MČ Mgr. Martin Melichar.

Vždy v čase 14 až 18 hod, upozorňujeme občany na skutečnost, že pokud bude kontejner naplněn, nebude za něj přistaven náhradní.

Kontejnery na Bioodpad

Nebezpečný
odpad
Čtvrtek 7. 11.

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů, určených pouze na Bioodpad
(rostlinný odpad).

1. nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy) 16:10 - 16:30
2. nám. Omladiny 16:40 - 17:00
Do nebezpečného odpadu patří pouze:

II. pololetí 2013

• baterie, akumulátory
Datum

Místo přistavení

Čas přistavení

• nádoby od sprejů

22.9.2013 neděle

Velká Chuchle, Nad Libří
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny

9:00 – 12:00
13:00 – 16:00

• zahradní chemie

13.10.2013 neděle

Velká Chuchle, osada Lahovská (ul. Polní)
Malá Chuchle, proti č.p. 13

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

• ředidla a barvy

3.11.2013 neděle

Velká Chuchle, Dostihová
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

• kyseliny a hydroxidy

• mazací oleje a tuky
• léky a teploměry
• lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky)

Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný odpad
– v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.

Nový zástupce starosty
V rámci pokračování 6. ZMČ v r. 2013 (mimořádného) byl dne 12.8.2013 schválen novým zástupcem starosty dosavadní člen zastupitelstva Ing. Daniel Kozický a to jako neuvolněný zástupce starosty.

• fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu,
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky
Ing. Michaela Benešová
Odbor životního prostředí
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Jak jste se dostala k práci knihovnice
a co Vás na této práci baví nejvíce?
V době, kdy jsem se stěhovala do Prahy a sháněla práci, se shodnou okolností uvolnilo místo – tehdy ještě na velmi
krátký úvazek, kvůli studiu – v knihovně
na Smíchově. Myšlenka práce v knihovně,
kam jsem dlouhá léta chodila, mě tehdy
naprosto nadchla. Nyní již pracuji na plný
úvazek – jeden den v Chuchli, dva dny rovněž v menší pobočce na Ostrovského a občas i na již zmíněném Smíchově. Na práci
knihovnice mě baví mnoho věcí, je těžké
vybrat, co nejvíce. Ráda s lidmi hovořím
o knihách a doporučuji jim takové, které
by je mohly zaujmout. Baví mě realizovat
besedy pro děti, protože dle mého názoru
jsou prostě úžasné, zvídavé a plné nápadů.
Když se vám taková beseda vydaří – v tom
smyslu, že vidím, že děti bavila a že si z ní
něco odnesou – nabije vás to někdy i na
několik dní. Protože víte, že ta práce má
smysl.
Jaká je skladba návštěvníků knihovny?
Dle statistiky z loňského roku se jedná
o 75% dospělých a 25% dětských čtenářů.
Kolik se za loňský rok vypůjčilo knížek,
časopisů a jaký je objem nakupovaných
časopisů?
Celkem se vypůjčilo 9 545 knih – z toho
67% beletrie, 18% naučné literatury a,
což je taková zajímavost v rámci Městské
knihovny, celkem 12% časopisů, což je největší procento v celé síti. Časopisy v Chuchli jedou.
Pořádáte nějaké akce pro děti nebo dospělé čtenáře ?
Na pořádání akcí pro dospělé čtenáře zde
bohužel není čas ani vhodný prostor. Pro
děti, resp. pro jednotlivé třídy z místní ZŠ
i MŠ, se konají tematické besedy v dopoledních hodinách, kdy je knihovna uzavřena. Naposledy jsme si povídali o například
o vesmíru, o fantasy literatuře či o starořeckých tragédiích a komediích.
Je podle Vás na místě prodlužovat otevírací dobu knihovny ?
Dle mého názoru by to čtenáři ocenili.
Mnoho z nich se leckdy do knihovny nedostane, když potřebují – někdo to zkrátka
nestihne, některé děti mají ve čtvrtek odpolední vyučování či kroužek, takže za ně
chodí do knihovny rodič. Nicméně já o tom
rozhodovat nemohu, záleží na místních,
zda je to pro ně smysluplné či nikoli. Jsem
si jistá, že jim Úřad vyjde vstříc, ozvou-li se.
Ačkoli teď je jistě prioritou vyřešit následky
povodní.
Co říkáte na stav objektu, ve kterém se
knihovna nachází ?
Stav objektu je, jak každý návštěvník
knihovny ví a často si naň i stěžuje, neutěšený. Před pár týdny jsem ale s radostí vešla
do práce po nové dlažbě, takže se zdá, že

Závěrem bych chtěla malé i velké čtenáře
upozornit na nové knihy, jejichž seznam je
k nahlédnutí v knihovně, nebo na webových
stránkách úřadu, a které se doplňují každým
měsícem.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších čtenářů.
Pavel Kováč

Informace
o knihovně
ve Velké Chuchli
Knihovna se nachází v prvním patře klubovém
domě na adrese Starochuchelská 7/20 ve Velké Chuchli. Otevírací doba je ve čtvrtek od 10
do 18 hodin. Fond knihovny činí zhruba 7 000
svazků (přes 5000 svazků beletrie a téměř 1800
svazků literatury naučné), včetně časopisů (Týden, Reflex, Vlasta, Zahrádkář, Bravo Girl a Kačer Donald). Telefonický kontakt je 257 940 489,
e-mail velka.chuchle@mlp.cz.
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střednictvím Krizového štábu HMP, ČČK, nadace Člověk v tísni, nadace Adra a jiných fyzických ale i právnických osob. Výdej ze Střediska
materiální pomoci byl zajištěn především dobrovolnicemi z místního Sokola, vydávaly se
např. vysoušeče elektrické i naftové, různé
dezinfekční, sanační a ochranné prostředky,
agregáty, PHM, WAPky, hadice, prodlužovačky,
kolečka apod. Dokonce byly vydávány pohonné hmoty do vysoušečů, které se nám podařilo
získat ze Státního fondu hmotných rezerv. Občanům postiženým povodní byla také zajištěna možnost levného nákupu zboží, dostatek
kontejnerů, pomoc s revizí elektrorozvodů
i plynu a jiné.
K odvolání 3. stupeň povodňové aktivity došlo dne 10. června 2013, kdy průtok vody klesl
pod 1500 m3/s a o tři dny později, kdy byl odvolán 2. stupeň PA, došlo k demontáži mobilního protipovodňového hrazení a postupnému odvozu jednotlivých úseků. Zároveň byla
ukončena činnost Povodňové komise Praha
- Velká Chuchle a 24 hodinová služba, držená
zaměstnanci úřadu. Následující den byly v ranních hodinách zprovozněny dosud uzavřené
komunikace (Dostihová, Mezichuchelská a Radotínská) a také obnoven provoz autobusové

linky č. 244 v původní trase.
Po ukončení výdeje sanačního a dalšího materiálu byl převezen k dalšímu využití nevydaný materiál do dalších oblastí postižených
povodní. Konkrétně byla pomoc nejvíce
zapotřebí ve statutárním městě Děčín. S převozem materiálu pomohl p. Raban z naší
pracovní čety se svým vozidlem.
Mohou občané očekávat nějakou finanční
pomoc ?
Ano mohou. Zastupitelstvo MČ schválilo
návrh na poskytnutí jednorázové finanční
pomoci z rozpočtu městské části majitelům
rodinných domů z ulic Dostihová, Radotínská a U závodiště, a návrh úlev na nájemném
v obecních bytech a nebytových prostorách
postižených letošní povodní (bližší informace jsou uvedeny v přehledu usnesení
č. 6/2013).
Rád bych na závěr poděkoval zejména našim
dobrovolným hasičům za příkladnou a obětavou pomoc a vzornou spolupráci, dále
děkuji dobrovolným hasičům z Rýmařova,
Strupčic, Bělé nad Radbuzou, Brna – Jundrova, dobrovolníkům z Českého červeného
kříže, serveru www.povodnovapomoc.cz,
MČ Praha – Čakovice, firmám KFC a MC´Donalds, které dovážely zdarma jídlo evakuovaným i dobrovolníkům, podobně i restauraci
Na rozcestí ze Slivence, Pizzerii Kotal, firmě
LG Electronics za dar dvou praček a jedné
sušičky, firmě MAKRO za darování dvou profi
WAPek a České pojišťovně za dar čtyř WAPek
nižšího výkonu. A samozřejmě všem chuchelským i mimochuchelským občanům, kteří
jakoukoliv pomocí pomohli ke zmírnění
povodňové situace a k odstranění vlastních
následků povodně. Uvítali jsme každou pomoc, která nám byla nabídnuta.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat
občanům postiženým povodní za vzorný
přístup v průběhu evakuace, za připravenost
i dodržování pokynů vedení povodňové komise.
Za spolupráci během povodní si dovoluji poděkovat zvláště paní Lence Felixové, pánům
Davidu Vokurkovi, Viktoru Čahojovi, Danielu
Šatrovi, Tomáši Benčatovi a Danielu Kozickému. Významně se zapojili i pracovníci úřadu,
zvláště pak v nepřetržité službě se střídající
p. tajemník Schulz, p. Kováč a pí Dostálková.
Velké poděkování si zaslouží také paní ředitelka Eliška Jančíková a kolektiv pracovnic
školní kuchyně za přípravu a provoz evakuačního centra v ZŠ Charlotty Masarykové. Dobrá byla i spolupráce s Armádou ČR,
policií – státní i městskou, krizovým štábem
MHMP, MČ Praha 16 – Odborem výstavby,
dopravy a životního prostředí (posudky statiky objektů), PVK i místními firmami, kterým se podařilo před povodní zachránit část
svého majetku. Komunikovali jsme dobře
s vedením naší střední školy i dostihového
závodiště. Výborná spolupráce probíhala
také s Hygienickou stanicí HMP a s kafilerní
společností. Poděkování patří také místnímu
rybářskému spolku za dobrou spolupráci
s odlovem živých, ale i likvidací již uhynulých
ryb.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Kováč
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Přehled usnesení
číslo: 5/2013 + 6/2013

z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
27.5.2013.
Zastupitelstvo městské části:
5/1-1
schvaluje, aby ověřovateli zápisu
č. 5/2013 byli dva členové zastupitelstva, a to
p. Čahoj a p. Benčat a zapisovatelem p. Schulz.
5/1-2
schvaluje program 5. zasedání ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne
20.5.2013.
5/2-1
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, rozpočtové
úpravy č. 3/2013 (viz příloha).
5/2-2
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč organizaci SK Čechoslovan Velká Chuchle, a to za účelem pořízení cen
pro děti a občerstvení v rámci konání turnaje Memoriál Míly Marka s tím, že žadatel předloží MČ
před jeho konáním položkový rozpočet (podmínka pro poskytnutí příspěvku); v souvislosti s tím
schvaluje navýšení výdajové části rozpočtu OdPa
3419 Pol 5229 a části financování zapojením rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2011 na Pol
8115.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/2-3
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, Zprávu o
plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření MČ
Praha – Velká Chuchle za rok 2012 – závěrečný
účet, jejíž součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 se
závěrem, že ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tzn. že souhlasí
s celoročním hospodařením MČ Praha – Velká
Chuchle za rok 2012, a to bez výhrad.
5/2-4
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, účetní závěrku MČ Praha – Velká Chuchle zpracovanou ke
dni 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do
31.12.2012, a to včetně rozdělení hospodářského
výsledku s tím, že zisk z VHČ bude tvořit rezervu
pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu
dalších let, ztráta z HČ sníží zisky z předchozích
let.
5/2-5
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, účetní závěrku Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5
– Velká Chuchle zpracovanou ke dni 31.12.2012
za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
5/2-6
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, účetní závěrku Mateřské školy Velká Chuchle zpracovanou ke
dni 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do
31.12.2012.
5/2-7
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 22.5.2013, uzavření
Rámcové smlouvy mandátní o mimosoudním
vymáhání pohledávek mezi MČ Praha – Velká
Chuchle a společností GUAREZA s.r.o., Bořivojova 35/87, 130 00 Praha 3 (IČ 26719274) a zadání
objednávky na vymáhání dluhu za nájemníky
restaurace Nad poštou s odměnou za plnění pro
mandatáře ve výši 25% výše pohledávky nebo její
vymožené části.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/3-1
schvaluje, na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 22.5.2013, uzavření
nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků parc.č. 1099/5 a 1099/6 v k.ú. Velká Chuchle
(pod garáží č. 5 a č. 6 v ulici V Dolích) R. a P. H. na
dobu neurčitou za cenu 30,- Kč/m2/rok.
5/3-2
schvaluje, na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 22.5.2013, uzavření
dodatku ke stávající nájemní smlouvě s AEROBIC TEAM CHUCHLE, Spádová 390, 159 00 Praha
– Velká Chuchle týkající se nebytových prostor

včetně příslušenství v areálu Kazínská 5/8, Praha – Velká Chuchle o celkové výměře 258 m2 za
účelem provozování zrekonstruovaného sportoviště na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že
v dodatku smlouvy bude doplněn důvod ukončení nájemního vztahu v souvislosti s případným
vydáním demoličního výměru.
5/3-3a schvaluje, na základě doporučení výboru
majetku obce ze dne 22.5.2013, uzavření darovací smlouvy mezi společností FINEP CHUCHLE a.s.
se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 Praha 1
(IČ 26511754) a MČ Praha – Velká Chuchle týkající
se finančního daru ve výši 24.000,- Kč na zajištění
rozvoje městské části a s tím spojeným vynakládáním značných finančních prostředků.
5/3-3b schvaluje, na základě doporučení výboru
majetku obce ze dne 22.5.2013, uzavření kupní smlouvy (po připsání finančního daru ve výši
24.000,- Kč na účet MČ) mezi společností FINEP
CHUCHLE a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846,
110 Praha 1 (IČ 26511754) a MČ Praha – Velká
Chuchle týkající se části veřejné účelové komunikace vybudované na pozemcích parc.č. 993/1,
994, 996, 1004, 1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle
(vyznačené na majetkoprávním elaborátu ze dne
30.8.2011 - příloha č. 1 smlouvy) v rámci stavby
„Obytný areál Chuchle – Hvězdárna, 1. etapa“s
požadavkem na relevantní úpravu textu článku 1
bodu 2 (kolaudační souhlas).
5/3-4
bere na vědomí žádost společnosti
VILY CHUCHLE a.s., Vinohradská 22, 120 00 Praha
2 o vyjádření se v jakém stavu a za jakých podmínek si MČ převezme (formou daru) část pozemku
parc.č. 991/10 v k.ú. Velká Chuchle, která byla dle
dřívějšího požadavku MČ ponechána jako veřejně přístupná a byla na ní zahájena parková úprava (vykácení pruhu náletové zeleně podél lesa),
bere na vědomí doporučení výboru majetku
obce ze dne 22.5.2013 přehodnotit požadavek na
to, aby byla tato část pozemku veřejně přístupná, a to vzhledem k nákladům na údržbu zeleně,
které by MČ vznikaly po převzetí části pozemku a
požadavek výboru majetku obce o stanovisko výboru stavebního a územního plánu než bude žádost předložena k projednání na zasedání ZMČ.
5/3-5
projednalo předložený návrh na vybudování multifunkčního sportovního centra (Aréna – Velká Chuchle – areál pro plážové sporty a
golfové hřiště) a konstatuje, že návrh navazuje
a rozpracovává usnesení ZMČ č. 9/2009 ze dne
30.11.2009 (bod 9/10 – připomínky a námitky MČ
ke konceptu ÚP ve smyslu Statutu hl. m. Prahy –
příloha č. 4 k usnesení ZMČ, připomínka č. 54/17
- změna zeleně nelesní (ZN) na plochu rekreace a
sportu (RP, SP).
ZMČ souhlasí s upraveným návrhem vybudování
sportovního centra (bez motosportu) na pozemcích v k.ú. Velká Chuchle mezi ulicí Strakonická
a řekou Vltavou předloženým Janem Dámcem
a Janem Kavalírkem (společnost Beachsoccer
Czech Republic) s podmínkou, že bude zajištěn
dostatečný počet parkovacích míst a že stávající
cyklostezka nebude užívána jako přístupová komunikace. Konečnému řešení umístění sportovišť musí předcházet vodohospodářský průzkum
ekologické zátěže území a zpracování projektu
(na náklady předkladatele), který bude sloužit
jako podklad k realizaci navržených opatření.
ZMČ ukládá starostovi koordinovat postup a práce při zpracování podkladů (smluvní vztah, kompenzace) a následného využití území v souladu
s přijatým usnesením.
5/3-6
schvaluje, na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 22.5.2013, vyvěšení
záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v 1. podlaží budovy č.p. 7 na parcele č. 28 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře
80,15 m2 (na adrese Starochuchelská 7/20, MČ
Praha – Velká Chuchle) za účelem provozování
restaurace s venkovní terasou (vymezený účel
užívání stavby) na dobu určitou 5-ti let a souhlasí

s vypsáním veřejné soutěže o nejlepší návrh na
využití těchto nebytových prostor, jehož součástí
bude i nabízená cena nájmu, s možností kdykoli
v průběhu veřejnou soutěž zrušit bez náhrady a
s tím, že poslední možnost pro předkládání návrhů se stanovuje na den 31.7.2013.
5/4-1
souhlasí se změnou užívání tělocvičny (společenská místnost) Mateřské školy Velká
Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 –
Velká Chuchle z důvodu zřízení třídy pro školní
rok 2013/2014 na dopolední pobyt pro 11 dětí,
které splňují kritéria pro školní rok 2013 – 2014
a nemohly být přijaty; ZMČ souhlasí s nejvyšším
povoleným počtem dětí v MŠ a s nejvyšším povoleným počtem stravovaných ve školském zařízení
(100 + 11), a to s účinností od 1.9.2013.
5/4-2
bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Velká Chuchle o prázdninovém
provozu školky v době od 1.7.2013 do 12.7.2013.
5/4-3
souhlasí se změnou zápisu Základní
školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská
240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle do rejstříku
škol a školských zařízení týkající se navýšení celkového počtu 250 žáků na 280 žáků s účinností
od 1.9.2014.
5/5
schvaluje Opatření tajemníka č. 3/2013
k organizačnímu postupu při přípravě a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti
na ustanovení § 18 odst. 5 a při dodržení ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s účinností
od 1.6.2013.
5/6
souhlasí s konáním akce s pracovním názvem „Prague Electric Festival by Karlovy Lázně“ pořádané společnosti Algebra Trade
s.r.o. v termínu 1. – 2. srpna 2014 v prostorech
Závodiště Velká Chuchle v případě poskytnutí
500.000,- Kč MČ (paušální poplatek ze vstupného), s uzavřením smlouvy, která stanoví podrobné podmínky konání akce a pověřuje starostu
přípravou této smlouvy.
5/7-1
schvaluje, v souladu s ustanovením §
2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, měsíční odměnu panu Ing.
arch. Davidu Vokurkovi ve výši 1.000,- Kč s účinností od 1.5.2013 vzhledem k výkonu funkce
předsedy výboru stavebního a územního plánu
ZMČ.
5/7-2
bere na vědomí trvalou změnu provozních parametrů autobusové linky PID 172, a to že
na základě požadavku MČ Praha – Velká Chuchle
a vyhodnocení dosavadního provozu midibusové linky dochází k zavedení víkendového provozu
v období cca 6:00 – 20:00 hodin v intervalu 60 minut a k omezení dopoledního období v pracovních dnech, kdy bude linka v provozu v intervalu
60 minut oproti stávajícímu intervalu 30 minut s
termínem realizace 29. června 2013 (sobota).
z 6. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného ve dnech 25.7.2013 a 12.8.2013.
Zastupitelstvo městské části:
6/1-1
schvaluje, aby ověřovateli zápisu č.
6/2013 byli dva členové zastupitelstva, a to p. Čahoj a p. Vokurka a zapisovatelem p. Schulz.
6/1-2
schvaluje program 6. zasedání (mimořádné) ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 17.7.2013 doplněný o projednání
současného stavu veřejné soutěže na nájemce
nebytových prostor (bývalá restaurace Nad poštou) v rámci bodu 4.
6/2-1
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, rozpočtové
úpravy č. 4/2013 (viz příloha).
6/2-2
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, v souladu
s ustanovením § 59 odst. 3 a § 89 odst. 2 zákona
č. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Prastrana 4

ze, v platném znění, peněžité dary členům ZMČ
Praha – Velká Chuchle (Martin Melichar, David
Vokurka, Viktor Čahoj, Lenka Felixová, Tomáš
Benčat, Daniel Šatra a Daniel Kozický) za mimořádnou aktivitu při zabezpečení různých činností
spojených s povodněmi a odstraňováním jejich
následků v průběhu měsíce června 2013. Dále
ZMČ ukládá starostovi předložit na příštím zasedání ZMČ návrh na způsob odměnění a poděkování dobrovolníkům z řad občanů, kteří se podíleli na pracích po dobu povodní.
Návrh usnesení nebyl přijat.
6/2-3
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby ze
dne 1.3.2010 mezi společností Záchranná služba
Asociace samaritánů České republiky Praha – západ, U Včely 1442, PSČ 156 00 Praha 5 – Zbraslav
a MČ Praha – Velká Chuchle týkající se změny
článku IV. ODMĚNA DODAVATELE SLUŽEB (zvýšení ceny za dopravu jednoho obědu na 20,- Kč), a
to s účinností od 1.7.2013.
6/2-4
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, poskytnutí
finančního příspěvku na činnost MO Českého
rybářského svazu na rok 2013 ve výši 5.000,- Kč
s tím, že žadatel následně předloží ÚMČ vyúčtování.
6/2-5
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, Mateřské
škole Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159
00 Praha 5 – Velká Chuchle čerpání finančních
prostředků z Rezervního fondu MŠ ve výši max.
200.000,- Kč na rekonstrukci tělocvičny (sociální
zařízení a šatna) na malou třídu pro cca 11 dětí
v souladu s přijatým usnesením ZMČ č. 5/2013
(bod 5/4-1).
6/2-6
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, Mateřské
škole Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle školné – úplatu za dítě
pro školní rok 2013/2014 ve výši 650,- Kč/měsíc.
6/2-7
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, návrh investičních požadavků MČ Praha – Velká Chuchle na
rozpočet hl. m. Prahy na rok 2014 a následující
v tomto znění:
vybudování OV pro „Nové centrum Velké Chuchle“ – 9 mil. Kč (211 mil. Kč na další roky),
výstavba montované haly pro skladové hospodářství – 2 mil. Kč,
územní studie v katastru MČ (lokalita Lahovská,
dolní část Velké Chuchle – dokončení PPO) 1.250 tis. Kč,
rekonstrukce komunikací a chodníků – 2 mil. Kč,
úprava veřejné zeleně v katastru MČ – 1 mil. Kč,
analýza rizik a projekt na odstranění a nápravu
starých ekologických zátěží pro podporu záměru
rozvoje území u Vltavy – 2.400 tis. Kč.
6/2-8
bere na vědomí uzavření finančního
vypořádání za rok 2012 v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 30/2 ze
dne 20.6.2013 (výsledky finančního vypořádání
HMP s městskými částmi za rok 2012) oznámené Odborem rozpočtu MHMP (č.j. MHMP ROZ
2/144/2013 ze dne 4.7.2013).
6/3-1
bod byl stažen z programu zasedání.
6/3-2a schvaluje, na základě provedeného šetření škod a záznamu o rozsahu zatopení majetku obyvatel MČ v průběhu měsíce června 2013,
jednorázovou finanční pomoc z rozpočtu MČ
majitelům rodinných domů z ulic Dostihová, Radotínská a U Závodiště takto:
a) rodinné domy v ulici Dostihová č.p. 77/15 a
123/9 – 10.000,- Kč,
b) rodinné domy v ulici Dostihová č.p. 211/3,
236/5,258/1, v ulici Radotínská č.p. 126/20,
127/22, 128/26, 129/28, 130, 137/18 a v ulici U

Závodiště č.p. 212, 287/2, 294/4 – 15.000,- Kč, celkem 200.000,- Kč.
6/3-2b schvaluje, na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne
3.7.2013 a finančního výboru ze dne 15.7.2013,
prominutí nájemného včetně příslušenství (bez
záloh na služby) všem nájemníkům bytového
domu Radotínská 384-388 za měsíc červen 2013,
nájemného za garáže a sklepy za měsíc červenec
až září 2013 a nájemného u nebytových prostor
za měsíc červen až září 2013 (p. J. R. a p. P. D.). Dále
schvaluje prominutí nájemného za sklepy všem
nájemníkům bytového domu Starolázeňská
320/27 za měsíc červen – srpen 2013 a jednoho
čtvrtletního nájemného společnosti PATRACO
s.r.o., U Kříže 624/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice (objekty u Vltavy).
6/4-1
bod byl stažen z programu zasedání.
6/4-2
bod byl stažen z programu zasedání.
6/4-3
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4 a MČ Praha – Velká
Chuchle týkající se uložení STL plynovodní přípojky do části pozemku parc.č. 945 v k.ú. Velká
Chuchle, práva vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav, údržby, stavebních úprav a
kontroly nezbytné pro bezpečný a trvalý provoz
zařízení, a to za jednorázovou úplatu ve výši 100,Kč/bm bez DPH.
6/4-4
schvaluje pokračování dnešního 6.
(mimořádného) zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle podle schváleného programu
bodem 5.
Návrh usnesení nebyl přijat.
6/5
bere na vědomí, po projednání ve
výboru dopravy a bezpečnosti dne 17.6.2013,
průběh a výsledek zveřejněné výzvy k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování
technicko-ekonomické studie mimoúrovňového
křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha –
Beroun v Praze 5 – Velké Chuchli a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností DOPRAVNĚ
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Bozděchova 1668,
PSČ 500 02 Hradec Králové (IČ 27466868) za celkovou cenu 165.770,- Kč včetně DPH.
6/6
schvaluje do funkce neuvolněného
zástupce starosty pana Ing. Daniela Kozického
a v souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanoví měsíční odměnu ve výši 18.000,- Kč
s účinností od 12.8.2013.
6/7-1
bere na vědomí termíny řádných zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle na II. pololetí 2013, a to: 9.9.2013, 14.10.2013, 18.11.2013 a
16.12.2013.
6/7-2
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi společností 4soft, s.r.o., Krkonošská 625,
PSČ 468 41 Tanvald (IČ 28703324) a MČ Praha –
Velká Chuchle týkající se výměny povrchu hřiště
u družiny Základní školy Charlotty Masarykové za
celkovou cenu 458.048,- Kč včetně DPH (cenová
nabídka varianta 1 ze dne 21.7.2013).
Návrh usnesení nebyl přijat.
6/7-3
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu,
správě, podnájmu a provozování vodního díla
mezi společnostmi Pražská vodohospodářská
společnost a.s., Praha 1, Staré Město, Žatecká
110/2, PSČ 110 00 (IČ 25656112), Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 1, Pařížská 11, PSČ
110 00 (IČ 25656635) a MČ Praha – Velká Chuchle
týkající se prozatímní správy a prov ozování vodohospodářského majetku MČ do doby jeho odsvěření v Zastupitelstvu HMP.
6/7-4a souhlasí, na základě doporučení výboru stavebního a územního plánu ze dne
7.8.2013, s prodloužením vydaných stavebních
povolení OVDŽP MČ Praha 16 – Radotín v letech

2010 – 2011 společnosti REFLECTA Development
a.s. týkající se projektu VILY CHUCHLE v ulici Na
Hvězdárně, Domy etapy 1. a 4., vodní díla a komunikace a inženýrské sítě do 30.12.2018, tj. do
předpokládaného termínu dokončení všech staveb.
6/7-4b bere na vědomí informaci zástupce
společnosti TDI JANS s.r.o. pana Ing. Filipa Vecha
o rekultivaci části pozemku pod vysokým vedením u ulice Nad Chuchlí (vyklizení, rekultivace,
přetvarování terénu, provzdušnění, zmulčování
cca 300 mm tloušťky zeminy a zatravnění vhodným travním semenem) z pověření společnosti
REFLECTA Development a.s. na výzvu Odboru
životního prostředí ÚMČ.
6/7-5
schvaluje, na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne
3.7.2013, přidělení obecního bytu č. 6 (2+1) v ulici
U Bažantnice 264, Praha 5 – Velká Chuchle panu J.
Č. s účinností od 15.8.2013.
6/7-6
schvaluje, na základě doporučení finančního výboru ze dne 15.7.2013, uzavření
nájemní smlouvy na pronájem stánku na Nám.
Omladiny ve Velké Chuchli paní J. V. pro prodej smíšeného zboží a rychlého občerstvení od
15.8.2013 za cenu 3.000,- Kč/měsíc.
6/7-7
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi společností PREdistribuce, a.s.,
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 a MČ Praha
– Velká Chuchle týkající se podzemního kabelového vedení 1 kV v rámci stavební akce „Praha
5 – Velká Chuchle, Štičkova-nové kNN“ na části
pozemku parc.č. 969/5 v k.ú. Velká Chuchle, a to
za jednorázovou úplatu ve výši 39.305,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 4722//89/2013
ze dne 29.7.2013.
6/7-8
bere na vědomí, že veřejná soutěž a
záměr pronajmout nebytový prostor, zveřejněné
dne 10.6.2013, byly starostou MČ poslední den
lhůty stanovené pro podání návrhů zrušeny;
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 22.5.2013, opětovně schvaluje vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v 1. podlaží budovy č.p. 7 na parcele
č. 28 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře 80,15
m2 (na adrese Starochuchelská 7/20, MČ Praha –
Velká Chuchle) za účelem provozování restaurace
s venkovní terasou (vymezený účel užívání stavby) na dobu určitou 5-ti let.
Návrh usnesení nebyl přijat.
6/7-9a bere na vědomí souhlas pojistitele
majetku MČ společnosti Generali Pojišťovna a.s,
Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4 ze dne 9.8.2013
s opravnými pracemi v popsaném rozsahu uvedeném v „Posudku aktuálního stavu po zaplavení
kotelny vodou po záplavách VI. 2013 na adrese:
Radotínská 386/6, Praha – Velká Chuchle 159 00“
ze dne 5.8.2013, a to v celkové výši 609.684,- Kč
bez DPH s připočtením příslušné částky DPH.
6/7-9b schvaluje (v rámci oprav majetku MČ
poškozeného povodní v červnu 2013) výměnu současně umístěné kotelny bytového domu
v ulici Radotínská 384-388 v celkové hodnotě
402.411,87 Kč bez DPH, kterou provede společnost Zdeněk Pěč, Vazovova 3214, 143 00 Praha 4
– Modřany (IČ 14983338) v termínu do 30.9.2013.
6/7-10 bere na vědomí nabídku finanční pomoci občanům MČ postiženým povodní v červnu
2013 předloženou Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Praha 1, a to po provedení místního šetření dvanácti rodinám (uhrazení nákladů
na zakoupení domácího spotřebiče) v rozpětí
5.000,- Kč – 10.000,- Kč a na financování drobného obecního projektu (dětské hřiště za BD Radotínská) v částce 25.000,- Kč.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. arch. David Vokurka - zástupce starosty(člen ZMČ)
Mgr. Martin Melichar - starosta
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Kultura
červen

Program
5. 9. 2013

Dne 5.9.2013 od 16 hodin
proběhne v Klubu seniorů
přednáška na téma „Nepál výpravy za poznáním“

Pro děti

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

7. 9. - 18. 10. 2013

Městská část Praha – Velká Chuchle a Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy
pořádají pod záštitou Mgr. Martina Melichara, starosty MČ Praha – Velká Chuchle

22. 9. 2013

V době od 7.9. do 18.10.
bude probíhat v kostele
Narození Panny Marie v Malé
Chuchli 2. ročník Chuchelského babího léta.

Dětský den

a volný čas

Chuchelské posvícení se uskuteční 22.9.2013,
organizuje tradičně DTJ Velká
Chuchle.

2013

II. CHUCHELSKÉ BABÍ LÉTO
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V MALÉ CHUCHLI
Sobota 7. 9.
17.00 hod.

Poutní mše sv.

Neděle 8. 9.
18.00 hod.

Koncert osmi strun – hudební podvečer
s houslemi a violoncellem
Ludmila Štětinová – housle, Marie Waldmannová – violoncello

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ DĚTSKÝ DEN
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli si Vás dovoluje pozvat na zábavné
odpoledne pro děti a dospělé, které je uspořádáno náhradou za deštěm pokažené červnové odpoledne ke dni dětí. Zábavné hry a soutěže o upomínkové předměty, stejně jako občerstvení pro děti a dospělé bude zachováno ve stejném
rozměru jako v letech minulých. Dojde i na závěrečné opékání buřtů. Chuchelští
hasiči si v letošním roce připomínají 120. výročí založení sboru, a proto pro Vás na
zábavném odpolední čeká i milé překvapení v podobě výstavy fotek z činnosti sboru a také ukázka
hasičské techniky.
A nyní to nejdůležitější...

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE SE BUDE KONAT
V SOBOTU 14. ZÁŘÍ
OD 13. HODIN
V CHUCHELSKÉM
AREÁLU ZDRAVÍ.

K8

Neděle 15. 9.
16. hod.

Písně Zlaté bohyně – staroegyptské milostné písně

Pátek 20. 9.
18.00 hod.

Violoncellový recital Jana Zlámala

Úterý 1. 10.
19.30 hod.

Tradiční a barokní témata ze Skotska a Irska,
„Písně k loutně“ Petra Ebena & původní tvorba

Petra Kohoutová – mezzosoprán, Jakub Klár – flétna,
Daniel Mikolášek – percussion, Rudolf Měřínský – loutna

spoluúčinkuje Ladislav Mariaš – violoncello
(Koncert je součástí setkání „Malochuchelských rodáků“)

Flétny v podzimní náladě

Velevážené obyvatelstvo chuchelské!
Na vědomost dáváme,že do další sezony se zase znovu chystáme!
Tak už nám skončily prázdniny.Slunce už nesvítí tak mocně jako tomu bylo v letošním létě . My dospělí se znovu vrhneme do pracovního kolotoče. Děti naloží aktovky
sešity a učebnicemi a usednou ve školních lavicích aby se zase mnoho nového ve
školách či školkách naučily. Čas dovolených je nenávratně pryč a nový pracovní rok
je před námi.
Ale,i když budem učit se a pracovat,chceme se taky u toho radovat ! A o trochu té radosti bychom se rádi,stejně jako v uplynulých dvou letech,postaraly v K8. Tedy v našem kulturním centru v budově bývalého Fematu ve Velké Chuchli.
V loňské sezoně jsme opět zacílili na důležité svátky jako jsou vánoce a velikonoce .
Na vánoce, skvělí chuchelští ochotníci podruhé s velkým úspěchem a v nové sestavě,
zahráli KOMEDII O NAROZENÍ a o velikonocích jsme taktéž podruhé sehráli PAŠIJOVOU HRU. V letošní sezoně bychom se opět moc rádi s vámi sešly v těchto vzácných
dnech a máme v plánu připravit něco nového.
Naši místní divadelníci projevili velký zájem nazkoušet nějakou báječnou komedii,tak se o to rozhodně pokusíme!
Také bychom chtěli pokračovat v cyklu DOKUMENTY S AUTORY . Je to jedinečná
možnost shlédnout zajímavé dokumentární filmy. V loňském roce se například v K8
promítal oceněný snímek Otázky pana Lásky.
Na jaře jsme také podnikly cestu k Mariánskému prameni v Malé Chuchli -OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY aneb CESTOU K PRAMENI.Připomněli jsme si staré časy ,kdy ještě lidé
věřili v zázračnou léčivou moc tohoto pramene. Na jaře v novém roce 2013 se jistě
znovu společně k tomuto krásnému místu vydáme.
Neopomenu zmínit zajímavou BESEDU O SEBEPROŽÍVÁNÍ,kterou pro K8 v únoru připravil pan učitel Hromádka.
Také bylo možné několikrát se setkat a vytvořit vlastním a rukama z hlíny mísu či

Opět tu bylo loučení
s předškoláky, což
je v Mateřské škole
Velká Chuchle již
TRADICE!

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DĚTI A DOROST
Na Bambouzku 500, 155 31 Praha 5 – Lipence
zzlipence@seznam.cz, www.zzlipence.cz
Zdravotnické zařízení Lipence spol. s.r.o.
praktické lékařství pro děti a dorost
Tel.: 257 922 125
Praktický lékař pro děti a dorost:
MUDr. Iva Truellová, Ph.D.
Zdravotní sestra: Andrea Nikodýmová

Letos děti – předškoláci předvedly s paní
učitelkami vystoupení dle muzikálu
„Pomáda“.

Tento školní rok byl velmi pohodový a vše jsme hladce plnily dle
Školního vzdělávacího plánu. Patří velké poděkování všem učitelkám, provozním pracovnicím i kuchařkám!
Děkujeme hlavně všem rodičům za úžasnou vstřícnost a spolupráci při společné výchově dětí.
Dále děkujeme rodičům, kteří daly sponzorské dary, zajistily některé akce, což velmi pomohlo, abychom s dětmi mohly organizovat různá divadla, výlety exkurze a školy v přírodě.

Flétnový soubor SYRINX pod vedením Magdaleny Bílkové – Tůmové

Pořádáno v rámci oslav 80. výročí založení základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli

Na hojnou účast se
těší chuchelští hasiči

Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

A nás to nutí opět bilancovat průběh školního roku 2012/2013:

J. S. Bach, J. Haydn, Z. Kodály, A. Piatti

MICHAL HROMEK CONSORT

Pátek 18. 10.
17.00 hod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Velká Chuchle

květináč na kreativních workshopech KERAMIKA PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ.
Také KEJKLENÍ v maskách PRO DĚTI A MAMINY na den matek se myslím i v tom malém počtu celkem vydařil. A slavný PŘÍBĚH KARLA IV letos v překvapivém podání, za silného
deště, jsme také hrdinně odehráli. No a sezonu jsme uzavřeli
v pořadí už třetím ročníkem CHUCHELSKÉHO SLUNOVRATU,
kde byla opět k vidění výstava žáků ZŠ Charlotty Masarykové
tentokrát na téma Sport v Chuchli .Hrálo se divadlo,tančil se
Kathak,mladí muži z pěveckého sboru BRUNCVÍK zpívali v plném nasazení.Bylo možné si v rámci výtvarných workshopů
vyrobit přívěšek,či se nechat ozdobit Hennou. Svatojánský
oheň,stejně jako ten velikonoční,snad prohřály naše srdce
a přinesly světlo,které osvěcuje,slovy z evangelia, každého
člověka.
Takže toto je krátké shrnutí toho, co se v loňské sezoně v K8
dělo a co do nové sezony bychom pro vás rádi připravili. Snad
se nám podaří vše,co si přejeme ,uskutečnit.
Dolaďujeme také obnovení občanského sdružení NOVÁ SETKÁNÍ. Toto sdružení se v minulosti podílelo na mnoha akcích v rámci kulturního dění v Praze a také mimo Prahu. a je
možné ,že by ve své činnosti pokračovalo právě v K8.
Musím podotknout,že z mého pohledu v K8 zatím proběhlo
několik moc zajímavých a velmi příjemných Nových Setkání.
Při divadle,při tanci,při hudbě u ohně atd. Ten prostor,bývalá autodílna, je pravda trochu neútulný,ale i na tom bychom
rádi zapracovali a nejlépe ,bylo- li by to možné i s vaší pomocí.Jakýkoli nápad či pomoc z vaší strany je vítána. A taky s řad
chuchelské mládeže kdyby byl zájem nějakým způsobem
tento prostor využít,tak i toto je po domluvě možné. DVEŘE
JSOU OTEVŘENÉ ! O veškerém programu budeme průběžně informovat na webových stránkách VCH a ve zpravodaji.
Děkujeme všem ,kteří se podíleli na dosavadní činnosti v K8
a dopředu děkujeme za vaši pomoc a podporu a těšíme se na
vás v K8. V neposlední řadě děkujeme za podporu ÚMČ Velká
Chuchle a podporu pana starosty mgr.Martina Melichara.
Za K8 a chuchelské ochotníky vše dobré přeje Andrea Marečková
kontakt: ajamareckova@seznam.cz
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Děkuji hlavně členkám výboru Unie rodičů za úžasnou pomoc
při organizování a hospodaření s finančníma prostředky, které se
vybírají od rodičů ( viz Pokladní kniha ).
Na závěr vyslovíme přání, aby i ten nadcházejí školní rok
2013/2014 byl stejně pohodový a kreativní pro všechny děti i pro
děti z nové malé třídy (tělocvičny).
Za vedení MŠ: Alena Kučerová - ředitelka
Jana Pondělíková - zástupkyně

ORDINAČNÍ DOBA:

Pondělí - Pátek

15:00 - 20:00
(19:00 - 20:00 návštěvní služba)

Sobota

8:00 - 13:00
preventivní prohlídky, očkování
pouze pro zvané
Zařízení bez poplatků registruje nové
pacienty
placená inzerce

Skřítek Chucheláček a turnaj v odbíjené - Příběh dvanáctý
Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček uspořádal turnaj v odbíjené.
V celé Chuchli panovala prázdninová nálada, děti si venku povídaly o tom, kam ještě pojedou na prázdniny a skřítek Chucheláček se rozhodl
uspořádat sportovní odpoledne pro své kamarády. Celou sportovní akci naplánoval na poslední červencové páteční odpoledne. Pozval dávné
přátele z Chuchelského háje, také pejska Ludvíčka a skřítky z okolních čtvrtí. Sportovní den bude probíhat na palouku v Chuchelském háji,
hlavní turnaj se bude hrát v odbíjené jednotlivců. O pomoc s přípravou turnaje požádal srnku Rózu, která je ze všech zvířat největší a mohla
umístit síť na odbíjenou mezi dva stromy. Síť byla vyrobena z okolních travin a s její přípravou pomohl Chucheláčkovi ježek Bodláček. Aby
pravidla byla spravedlivá, bude se hrát s malou hliněnou hroudou. A tak stačilo jenom svolat všechny kamarády na páteční odpoledne na soutěžní turnaj v odbíjené. Hrát proti sobě budou skřítkové, pak větší zvířata a nakonec nejmenší. První nastoupili ke hře skřítkové, Chucheláček,
Barranďáček a Zbraslavan. Boj to byl nerovný, Barranďáček hrál velmi dobře a hned v prvním kole vyřadil Zbraslavana. Ostatní zvířata mezi
tím pozorovala souboj skřítků a užila si přitom spoustu legrace. Chucheláček a Barranďáček hráli vyrovnaně a jejich zápas dopadl remízou.
Zbraslavan se umístil na třetím místě, protože i jeho Chucheláček porazil. Mezi skřítky nakonec celkově vyhrál náš Chucheláček. Další v pořadí
byla větší zvířata, srnka Róza a pejsek Ludvíček, který sice využíval svých naučených artistických schopností, skákal jako o závod, nebylo mu to
ale nic platné, srnka Róza vyhrála jasně a s velkým náskokem. Poslední na řadě byla malá zvířata, ježek Bodláček a myška Kousalka. Bodláček
hrál celou dobu moc dobře, v poslední chvíli ale několikrát zaváhal a vítězství mu nakonec sebrala Kousalka. Chucheláček si připravil pro vítěze
nasušené lesní plody za celý loňský rok. Všichni vítězové se ale rozhodli celou cenu věnovat zvířátkům, která kvůli červnové povodni v Chuchli
přišla o veškeré své zásoby potravy na další období. Úplným závěrem proběhlo slavnostní vyhlášení, po jeho skončení si všichni sedli, vytvořili
kruh a povídali si až do západu slunce.
Skřítek Chucheláček přeje všem dětem v Chuchli šťastný vstup do nového školního roku a bude se na vás těšit opět příští měsíc.
Markéta Kotek
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Povodně

Foto: J. Zágler / P. Kováč

červen, 2013
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Poděkování
bezpečnost

Karlštejn Tour
České
spořitelny

Městská policie
zpráva pro starostu
Hlavní město praha
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 5
Zpráva pro starostu ÚMČ Velká Chuchle za měsíc
duben, květen, červen, červenec 2013

Okrskáři Městské policie pro Velkou Chuchli

V uplynulých měsících proběhlo v Chuchli několik akcí, na kterých jsme dohlíželi. V měsíci dubnu se jednalo o masopust ve Velké Chuchli, dále jsme prováděli dohled na Czech Bigman festivalu, kde vše proběhlo bez závad. Dětský den s Městskou policií na dostihovém
závodišti byl zrušen z důvodu zvednuté hladiny řeky Vltavy, která zaplavila dostihové závodiště a ostatní části okrsku.
Cyklostezka byla po povodních nově osazena dopravními značkami - stezka pro cyklisty a chodce a z důvodu častého zkracování nebo
zrychlování si cesty vozidlem po této cyklostezce. Zvýšenou kontrolu v těchto místech provádíme především začátkem týdne, nejhorší
bývají pondělní rána. Nadále dochází k pravidelným kontrolám Chuchelského háje a hřbitova. Přestože jsme v posledních měsících
nezaznamenali zvýšený počet krádeží měděných okapů, cedulek z hrobů nebo uren, nadále věnujeme dohledu zvýšenou pozornost.
Pozornost věnujeme zajištění dobré viditelnosti dopravních značek, zakryté listím nebo větvemi a odstraňování poškozených dopravních značek ve spolupráci s ÚMČ Velká Chuchle.
Nebyl zaznamenán žádný nárůst osob bez přístřeší a stávající osoby jsou pravidelně kontrolovány, zda se nedopouštějí protiprávního
jednání. Tyto kontroly probíhají ve spolupráci s Policií ČR a psovodů MP.
						

Štěpánková Kristýna, Trojanský Ivo

Na Kolo pro život zavítalo do Chuchle 1700 bikerů
Závod na horských kolech pro dospělé a děti všech věkových a výkonnostních kategorií,
Praha-Karlštejn Tour České spořitelny odstartoval letos 27. července z areálu chuchelského
dostihového závodiště již posedmé. V hlavním závodě na 53 km trati zvítězil Matouš Ulman
Výtěžek charitativní sbírky bude použit
(Česká spořitelna – Specialized MTB Team), ale dá se říci, že vítězem se tentokrát stal každý,
v rámci odstraňování následků letošních
kdo dokončil jednou ze tří tras (53, 38, 26km) nebo dětských závodů Junior Trophy. Absolutopovodní a jako příspěvek občanům,
rium zaslouží i všichni účastníci odpoledního sprintu na dostihovém oválu.
postiženým velkou vodou.
Celková účast se vyšplhala k 1700 účastníkům. Ti se vypořádali s nástrahami rekordně teplého
počasí. Po třech letech bylo v Chuchli a okolí znovu úmorné vedro, ale vody bylo všude dostatek a nikdo žízní neumřel :-) Na občerstvovacích stanicích mohl každý doplnit tekutiny a občerstvit se, v cíli si pak mohli všichni načepovat
vody, kolik chtěli a spousta závodníků přijala s povděkem spršku z hadice přímo po dojezdu. Navíc doprovod závodníků se mohl celý den
chladit v příjemném zázemí chuchelského závodiště pod tribunou u dortu s kávičkou nebo s pohárem zmrzliny.
Červnové záplavy, které byly v Chuchli a přilehlých destinacích hodně intenzivní, závod naštěstí nijak nepoznamenaly, i když byla v areálu
voda až pod tribuny a trávník byl dost poničený. Pracovníci chuchelského závodiště stihli škody během necelých dvou měsíců z většiny
odstranit! A protože se závod Praha – Karlštejn Tour jede pod záštitou Velké Chuchle tak se také pořadatelé z občanského sdružení Bike
For Life, který závod organizuje, snažili podat pomocnou rukou. Během závodů na Orlíku vypsali dobrovolnou finanční sbírku na pomoc
oblastem Radotína a Chuchle. Výtěžek ze sbírky a části startovného 21.920 Kč byl slavnostně předán starostovi MČ Praha – Velká Chuchle
Mgr Martinu Melicharovi 9. 7. 2013.
Závod Praha-Karlštejn Tour je největším bikovým závodem v Praze a patří mezi nejoblíbenější v celém seriálu Kolo pro život. Důvody jsou
jasné: jde o závod v Praze, navíc v překrásné lokalitě. Jede se po turistických cestách a jde o jednu z nejhezčích tras, která se v okolí Prahy dá
jezdit na biku. Najdete tu úplně všechno: lesní a polní cesty, single tracky, zajímavé sjezdy, krásné výhledy…
Přijeďte se přesvědčit sami zase příští rok, ať už jako závodníci nebo jako diváci!
Text: Zorka Čermáková
Foto: Miloš Lubas

Třetí rok na Ořechu
a stále lépe!

Michal Suk, obchodní a marketingový ředitel
 V září 2010 otevřela společnost auto MOTOL BENI a.s. na
pražském Ořechu svou novou
provozovnu AMB Praha, kterou ustanovila svým hlavním
autocentrem. Co tato dvouletá
zkušenost pro vyznavače značky
Ford znamená?
Musím říci, že naše firma se
s příchodem na Ořech probouzí a revitalizuje k novým aktivitám a toto oživení by mělo
přinést pozitivní výsledky převážně našim stávajícím klien-
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Ford model T 1921

tům a přivést do našich provozoven klienty nové. Chceme se
stát partnerem každého z našich zákazníků – nikoli pouze
dodavatelem, ale i poradcem
a pomocníkem. Po dvou letech
působení zde na Ořechu jsme
dospěli ke změnám, které by
měly jak zlepšit služby pro stávající zákazníky, tak usnadnit
přístup k těm novým. Věřím,
že s tímto vstřícným a transparentním přístupem se na nás
začnou obracet i zákazníci ze

širšího okolí hledající profesionalitu se zachováním „rodinné“ atmosféry.
 Nabízí AMB Praha na Ořechu
kromě prodeje a servisu vozů
také něco nového?
Kromě zlepšení služeb také
dochází k jejich značnému
rozšíření. Navíc ke standardnímu prodeji nových a ojetých
vozů a jejich servisu přibyla
například půjčovna vozidel
nově také na dobu 8 hodin za
symbolickou cenu, půjčovna
příslušenství na vozy, vyzvednutí vozu k opravě u zákazníka, transport klientů ke koupi
nového vozu (z metra apod.)
a další. Na naší pobočce máme
také specialisty na prodej
vozů firemní klientele (tvorba
a správa vozových parků) s vysoce profesionálním a individuálním přístupem.
 Jaké místo zaujímá Ford
AMB Praha na Ořechu mezi
ostatními zastoupeními značky v Čechách?
S naším vstřícným přístupem
a snahou postarat se o každého zákazníka souvisí i snaha těmito službami pokrýt co
největší část trhu, rozrůstat se.
Hledáme nová působiště Ford
v Praze a okolí a nové obchodní příležitosti. Ford AMB Praha

Provozovna AMB Praha

Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ, Tel. 234 234 111

www.fordamb.cz

Nabídka služeb:
• prodej nových vozů
• prodej ojetých vozů
• autorizovaný servis
vozidel Ford
• servis vozidel ostatních
značek
• profesionální klempírna
a lakovna
• prodej náhradních dílů
a příslušenství
• půjčovna náhradních vozidel
od 250 Kč
• půjčovna běžných vozidel
od 650 Kč
• půjčovna příslušenství
(střešní boxy,nosiče a další)
• vyzvednutí auta k opravě
(pick-up service)
• transport klientů na náš
autosalon a zpět
• financování nových
a ojetých vozů
• pojištění vozů
• prodloužená záruka do 5 let
• prodej vozů firemní klientele
a správa vozových parků

se aktuálně stává třetím největším dealerem značky Ford
v republice. Naše ambice jsou
vysoké a v roce 2013 se chceme posunout na druhou příčku. Věříme, že nám k tomu
přispěje i fakt, že autosalon na
Ořechu je jedním z nejmodernějších autosalonů Ford v České republice.
 To jsou ambiciozní plány.
Jakými prostředky jich chcete
dosáhnout?
Mimo již zmíněného rozšiřování a zkvalitňování našich služeb,
osobnímu přístupu k zákazníkům a maximální transparentnosti našeho obchodu, má naše
společnost velice silné zázemí

ve formě holdingu MVC Automotive Group B.V., který vlastní rovněž pobočky v Rakousku
a Belgii. V současnosti MVC
Automotive Group B.V. nabízí
k prodeji pět různých značek,
ovšem značka Ford má jasnou
prioritu. Fúze se společností MVC Automotive Group B.V.
a auto MOTOL BENI a.s. naší
firmě jednoznačně prospěla a to se odráží v rostoucích
výsledcích naší společnosti.
Věříme, že naše neutuchající
snaha zlepšovat se, nám pomůže dosáhnout nastavených
cílů a v následujích letech se
staneme leaderem značky Ford
v České republice.
(red)
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AEROBIC TEAM CHUCHLE
ZAHAJUJE PODZIMNÍ SEZÓNU
Po velice úspěšné první polovině sezóny, kdy závodníci Aerobic
Team Chuchle vybojovali na Mistrovství Evropy v belgických Antverpách dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, vstupujeme po
prázdninové pauze rovnýma nohama do podzimních soutěží.

Dostihy ve Velké Chuchli
Termínový plán dostihových dní - CONSEQ PARK Velká Chuchle:
neděle 1. září, od 14 hodin

- 68. CONSEQ St. Leger

neděle 8. září, od 14 hodin

- 7. Zlatý pohár Elektrizace železnic
Praha, a. s.

neděle 15. září, od 14 hodin - 92. Svatováclavská cena GAAN CZ
neděle 22. září, od 14 hodin - Dostihový festival Znovínu Znojmo
(35. Velká cena hl. m. Prahy CK Martin Tour a 35. Velká cena českého
turfu)
neděle 29. září, od 14 hodin - 77.Gerschův memoriál
neděle 6. října, od 13 hodin

Ve dnech 5. – 6. října 2013 nás čeká Mistrovství České republiky, které se bude konat v kladenské Sportovní hale. Jen deset dní po MČR
odjíždí 28 závodníků z chuchelského oddílu aerobiku reprezentovat
Českou republiku na Mistrovství světa do srbského Bělehradu. V kategorii kadetů máme zastoupení mezi ženami, muži, páry, tříčlennými týmy a fitness týmy. V kategorii juniorů a seniorů budou bojovat
o medaile osmičlenné fitness týmy. Držme závodníkům palce, aby
z letošního Mistrovství světa přivezli nějaké cenné kovy!!!

- 5. Velká cena BBAG, 11. Memoriál
Harryho Petrlíka

neděle 20. října, od 13 hodin - 75. RABBIT Cena zimního favorita
neděle 27. října, od 12 hodin - 93. Cena prezidenta republiky
Po červnové povodni byla dostihová sezóna na chuchelském závodišti nuceně přerušena. Její druhá část je připravena, konání dostihů je
podmíněno způsobilým stavem dráhy - ta musela být na některých
místech znovu oseta a travnatý povrch čerstvě dorůstá. Aktuální informace na: www.velka-chuchle.cz.

Začátkem září bude probíhat v tělocvičně ATCH každé pondělí a středu od 14,30 – 15,30 nábor nových členů do přípravky dětského aerobiku. Hledáme nové talenty a zájemce z řad děvčat a chlapců ve věku
od 5-8 let (ročníky narození 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Přijďte si
zkusit základní kroky aerobiku a zařadit se mezi závodníky Aerobic
Team Chuchle.
Pro návštěvníky lekcí pro veřejnost nabízíme již od pondělí 2. září
2013 nový rozvrh lekcí Stepaerobiku, Zumby a Pilates. Novinkou
v rozpisu je Indoor/Outdoor Fitness Training, což jsou kondiční skupinové tréninky zaměřené na posilování s vahou vlastního těla nejen s pomocí závěsného systému TRX. Hlavním smyslem cvičení je
dosáhnout lepší fyzické kondice. Lekce Indoor Fitness Training je vedena v tělocvičně. Lekce Outdoor Fitness Training je vedena v přírodním prostředí (při nepřízni počasí je trénink veden v tělocvičně). Pro
zájemce o osobní trénink lze dohodnout individuální lekce.
Veškeré informace o lekcích pro veřejnost, aerobiku pro děti
a soutěžních týmech najdete na našich webových stránkách
www.aerobicteam.eu.
Sportu zdar a na viděnou v září!!!

Zlaté chuchelské prase
Restaurace „U Václava“ a pan Robert Pořízek
Vás srdečně zvou na 2. ročník turnaje v kopané „O zlaté chuchelské
prase“
Turnaj se uskuteční v sobotu 7.9.2013 od 9 hodin na hřišti u Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. Zúčastnit turnaje
se mohou všichni občané Chuchle, přihlášky obdržíte v restauraci
„U Václava“. Herní systém je stanoven na 4 + 1 (a náhradníci). Vítané
jsou také všechny děti, v případě dostatečné účasti malých hráčů se
bude rovněž hrát „dětský zápas“. Od žízně pomůže točené pivo nebo
točená limonáda a hlad zažene pečené prase.
Těšíme se na Vaši účast a sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Pořadatelé
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