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80 let ZŠ Charlotty Masarykové
Do roku 1815 v Malé a Velké Chuchli škola
zřízena nebyla. Děti školou povinné chodily na Zbraslav a do měšťanské školy na
Smíchov. V roce 1815 byla zřízena obecná
škola v Malé Chuchli, která tam existovala
až do roku 1963.
O škole ve Velké Chuchli se dozvídáme až ve
20. století. Zemská školní rada v Praze povolila zřízení samostatné obecné dvojtřídní
školy ve Velké Chuchli a pozemek byl vybrán
a schválen u silnice ke Slivenci v roce 1930.
Byla vybrána stavební firma a stavební dozor
převzali členové školní rady, m.j. František
Lapáček a František Čmelinský. 31.8. 1933
byla stavba dokončena a zkolaudována.
Školní rada žádala, aby škola nesla jméno Charlotty Masarykové. Prezidentská
kancelář vyhověla, na slavnost byla pozvána dcera prezidenta Alice Masaryková,
která se pro zaneprázdnění nedostavila. Škola byla vybavena z darů příznivců
a předána veřejnosti byla 17. září 1933.
Školní rok 1933 - 34 přinesl změny. V čele
školy je ředitel Albín Dvořáček. Škola je
pětitřídní. Průměrně navštěvuje školu
v období 1933 až 1940 222 žáků. V roce
1939 nastoupil místo ředitele Václav
Chmelíř a zastávl toto místo až do roku
1950, kdy ho vystřídal Josef Nečesaný.
V revoluci 1945, po ústupu Nacistů se
obyvatelé vrátili do svých většinou vypleněných domovů. Školu obsadil Červený
kříž a teprve 22. května žáci nastoupili
do školy s nezměněným učitelským sborem. Školní rok skončil 12. července 1945.
V létech 1946 až 47 bylo omezeno vyučování z důvodu nedostatku uhlí. Děti dostávaly
svačiny, kakao a rohlík, na podporu fyzické
kondice i rybí tuk. Na přilepšenou 51 balíčků čokolády. Průměrný stav žatva v letech
1945 až 1956 je 164. V roce 1953 navštívila
školu čínská delegace s předsedou vlády
lidově demokratické Číny. K mezinárodnímu Dni dětí přijeli hosté ze Španělska. Žáci
se zúčastnili I.Spartakiády se svými učiteli.
Od školního roku 1956 - 57 byla zahájena
„Osmiletá střední škola“ se 7 postupovými třídami. Organizoval se sběr papíru
a hadrů. Školu navštívil Jean Piagef - psycholog z pařížské Sorbonny a udělal testy
v 1. třídě. Rovněž byla zahájena výstavba
školiček (pavilonů), následujícího roku

byla druhá školička otevřena a zahájeno vyučování v 8. postupných ročnících. Ve škole byla přijata maďarská vládní delegace.
Škola byla určena jako výzkumná pro MŠK.
Ve školním roce 1957 - 58 byly připraveny pro žáky 8. tříd závěrečné zkoušky.
V letech 1956 - 58 chodilo do školy průměrně 225 dětí. Ve školním roce 1958 - 59
byla školní docházka prodloužena o 1 rok,
tedy 9 tříd. Přijela návštěva turistů z Ruska.
V roce 1960 se žáci povinně zúčastnili II. Spartakiády na kterou skladby nacvičili učitelé
v hodinách tělesné výchovy. Ve škole probíhaly rozhlasové relace a desetiminutovky Pionýrské organizace. V roce 1963 nastoupil na
školu ředitel Stanislav Jindřich. V roce 1965
byla III. celostátní Spartakiáda - opět s žáky
školy. Leningradští turisté navštívili školu.
Od roku 1958 do roku 1975 byl průměr žáků 213.
Ředitelem od 1974 do 1978 byl Václav Hobzík.
Ve školním roce 1981 byla opět zavedena osmiletá povinná školní docházka.
Od roku 1978 - 81 byl ředitelem Jaromír Sulkovský. Školní rok 1981 - 1982 vedla školu
Milada Hanzelínová. Od roku 1983 do roku
1991 stál v čele školy Pavel Vaněk. Rok 1991
byl ve znamení změny celé společnosti a školu od té doby vede Jiří Kovařík. Od roku 1997
je zavedena 9 letá školní docházka. Od roku
1999 nese opět škola jméno manželky prvního československého prezidenta Charlotty

Garrigueové Masarykové. V roce 2001 byla
ve škola instalovaná počítačová síť v rámci
celostátního projektu Internet do škol. Od
5.2.2007 je ředitelkou školy Mgr. Eliška Jančíková. Škola se od té doby účastní mezinárodních projektů Comenius, díky kterým se
da ří zlepšovat prostředí školy a vybavovat
moderními pomůckami. V roce 2009 bylo
zprovozněno hřiště pro míčové hry vybudované za západní hranicí školního pozemku zatrubněním potoka. Ve školním roce
2010/2011 nastoupilo 41 prvňáčků a poprvé
v historii školy byly otevřeny dvě první třídy. V roce 2011/2012 byla zahájena realizace přístavby školy (zbourání horní školičky,
stavba nového pavilonu). Stavba byla dokončena v minulém roce.
Historii školství v Malé Chuchli je věnována
stále
dostupná
publikace
„Z pamětí chuchelské školy 1815 1963“ (k doptání u autora tohoto článku).
Dějiny školství jsou také zpracovány v reprezentativní publikaci Velká Chuchle, kterou
v roce 2010 vydala MČ Praha - Velká Chuchle
- ta je k zakoupení v podatelně ÚMČ Praha Velká Chuchle.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář

Oslava u příležitosti 80. výročí založení základní školy proběhne
v sobotu 5. 10. 2013 od 9 do 12 hodin.

Aktuality a více informací na www.chuchle.cz

MČ informuje
novinky a důležité info

Slovo ZÁSTUPCE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o některých investičních akcích realizovaných Městskou částí
Velká Chuchle v uplynulém čtvrtletí, o připravovaných záměrech a v neposlední řadě
také o stavu přípravy dopravních staveb na
území MČ a o postupu přípravy podkladů
pro Metropolitní plán ze strany Městské části.
V období od června 2013 do uzávěrky tohoto vydání byly provedeny tyto investice
městské části:
• rekonstrukce schodiště mezi Kazínskou
ulicí a ulicí Na Mrázovce (nad areálem
Kazínská 8)
• nový živičný povrch na parkovišti před
hřištěm Čechoslovanu a příjezdové komunikaci k němu. Samotné hřiště na opravu
a zprovoznění po červnových povodních
stále čeká. Vedení klubu se zatím podařilo
zajistit opravu budovy hrazenou pojišťovnou, o finance pro další stavební opravy
bude klub žádat na Magistrátu. Na hřišti
byl povodní zničen drenážní a částečně
i závlahový systém. Financování opravy
vlastního hřiště včetně nových drenáží i
nové závlahy bude vedení klubu zajišťovat
formou grantu od Českomoravského fotbalového svazu
• zatravňovacími tvárnicemi byla zpevněna
plocha za školou v ulici Pod akáty, která je
využívána pro krátkodobé zastavení rodičů přivážejících děti do školy
• lávka přes Vrutici u areálu Kazínská 8 byla
opatřena novým živičným povrchem
• opravena byla zpevněná plocha za svodidly v ulici V dolích využívaná chodci mezi
zástavbou V Dolích a ve Velké Chuchli
• na hřbitově ve Velké Chuchli bylo provedeno zastřešení úložiště uvadlých květin
• byla provedena výměna kotlů zničených
při povodni v přízemí bytových domů
v Radotínské ulici, zkušební provoz byl zahájen 16.9.2013, kotelna byla převzata do
užívání 23.9.2013
Probíhající a připravované investice:
• 9. září schválilo zastupitelstvo uzavření
smlouvy s firmou Light&Technic Project
s.r.o. na opravu přízemních prostor v bytových domech v Radotínské ulici č. p. 384388, které byly zasaženy v červnu povodní.
Součástí opravy bude m.j. dodávka nových dveří. Oprava maleb byla zahájena
13.9.2013, výměna všech povodní zničených dveří pak proběhne do konce října
2013
• 9. září schválilo zastupitelstvo uzavření
smlouvy s firmou 4 SOFT, s.r.o. na výměnu povrchu dětského hřiště v areálu školy
u družiny. Stávající nevyhovující kačírek
bude nahrazen kvalitním bezespárovým
propustným povrchem SmartSoft, splňujícím bezpečnostní požadavky na dopadovou výšku ze stávajících herních prvků.
Hřiště bude mít pěknou grafickou úpravu
(viz. obrázek výše). Realizace nového povr-

informace o stavebních a dopravních záležitostech

chu byla zahájena 20.9.2013 a dokončena by
měla být do 14.10.2013, pokud to klimatické
podmínky dovolí
• v polovině září byla zahájena rekonstrukce bývalé márnice na hřbitově ve Velké Chuchli.
• oprava druhého schodiště mezi ulicemi Kazínská a Na Mrázovce bude ukončena do
27.9.2013. Oprava schodiště ve Větrové ulici a schodiště mezi ulicemi Na Cihelně a Na
Hvězdárně bude provedena na jaře 2014
Stav přípravy dopravních staveb na území
Velké a Malé Chuchle:
• železniční zastávka a protihlukové stěny
v Malé a Velké Chuchli – obojí je součástí připravované stavby Optimalizace železniční trati
v úseku Smíchov - Černošice. Na tuto stavbu
bylo v červnu vydáno územní rozhodnutí.
V projektu je m.j. navrženo posunutí železniční zastávky Velká Chuchle ve směru do centra
hned za autobusovou zastávku u přejezdu a ve
směru z centra za opěrnou zeď za přejezdem
směrem k Radotínu. Dále je součástí projektu
výstavba protihlukových stěn (PHS) ve Velké i
Malé Chuchli. Z důvodu změny hygienických
předpisů došlo bohužel k úpravě a zmenšení
dohodnutého rozsahu protihlukových stěn
v Malé Chuchli. Nesouhlasu Městské části i některých obyvatel Malé Chuchle se zmenšením
rozsahu PHS nebylo v územním rozhodnutí
vyhověno. Přesto je rozsah navrhovaných
protihlukových stěn v Malé Chuchli značný
a povede ke zlepšení současného nevyhovujícího stavu. Investor stavby Správa železniční
a dopravní cesty (SŽDC) předpokládá zadání
dalšího stupně projektu – dokumentace pro
stavební povolení ke konci letošního roku
• chodník k přejezdu ve Velké Chuchli – pro propojení chodníku na jižní straně Starochuchelské ulice s autobusovou zastávkou u přejezdu
v Radotínské ulici a s připravovanou železniční
zastávkou byla Městskou částí zadána projektová dokumentace na chybějící chodník včetně opěrné zdi v tomto místě. V poptávkovém
řízení byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka projektové firmy Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o. Nyní probíhají práce na projektu, který by měl být připraven do konce roku.
Samotná realizace chodníku bude časově
koordinována se stavbou Optimalizace trati
a předpokládá se v roce 2014 nebo později,
v závislosti na přípravě stavby Optimalizace
trati a na získání finančních prostředků na ten-

to chodník
• dle informací ze SŽDC probíhají práce na
územně technické studii „Nová trasa Praha
– Beroun/Hořovice“, která opět prověřuje
možnosti umístění trasy nové železniční
trati mezi Prahou a Berounem ve třech variantách včetně možnosti výstavby nového
železničního tunelu
• mimoúrovňové křížení železniční trati a Starochuchelské ulice – po rozhodnutí investora Technické správy komunikací o zastavení
přípravy stavby železničního nadjezdu jsme
s ohledem na výsledky dopravní studie připravili zadání pro prověření dalších možností řešení mimoúrovňového křížení – buď
železničním podjezdem nebo nadjezdem
v přijatelnější podobě. V červnu proběhlo
poptávkové řízení, do kterého se přihlásilo
šest projektových firem. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka firmy Dopravně
inženýrská kancelář, s.r.o. ve výši 165 770,- Kč
vč. DPH. Dle uzavřené smlouvy by měla být
tato technicko-ekonomická studie se třemi
variantami připravena k projednání na konci
letošního roku. Po jejím projednání s úřady,
s vlastníky dotčených nemovitostí, se zastupiteli a na veřejné schůzi proběhne zapracování připomínek do čistopisu. Vybraná varianta z čistopisu bude předána na magistrát
jako podklad pro připravovaný Metropolitní
plán (náhrada současného územního plánu).
Dále bude čistopis studie s uvedením varianty preferované Městskou částí předán možným budoucím investorům – TSK a SŽDC.
Dle předběžných informací ze SŽDC není vyloučeno, že by na studii mohla navázat další
projektová příprava ze strany SŽDC.
• zóna 30 km/h a další opatření na zklidnění
dopravy v Chuchli – ze strany TSK byla na
jaře vypracována Studie zklidnění dopravy v MČ Praha – Velká Chuchle s návrhem
zóny 30 km/h a dalších dopravních opatření
vycházejících z dopravní studie City Planu
z r. 2012. Studie byla předložena k vyjádření
na odbor dopravy v Radotíně, který k navrženým řešením vznesl připomínky. V současné
době jsou řešeny možné způsoby řešení připomínek a způsob financování zřízení zóny
30 km/h. Zóna je navržena prakticky v celém
rozsahu Velké Chuchle za přejezdem. V části Chuchle mezi Strakonickou a přejezdem
jsou pak navržena úseková omezení rychlosti na 30 km/h
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Metropolitní plán
7. srpna proběhla první schůzka komise naší
Městské části pro nový územní plán hl.m. Prahy tzv. Metropolitní plán, která se zabývala
pojmenováním a rozdělením území MČ na lokality. Na druhé schůzce komise konané 28. 8.
bylo projednáno definování současného
charakteru lokalit. Třetí schůzka je plánována
na začátek října a jejím předmětem je finální
charakteristika současného stavu jednotlivých lokalit a částečně první rámcový návrh
definování představ Městské části o výhledovém stavu a rozvoji lokalit. Uvedené výstupy
z komise MČ pro tzv. Metropolitní plán jsou
vytvářeny v souladu s postupem a pokyny
Magistrátu hl.m.Prahy (MHMP) pro tvorbu tzv.
Metropolitního plánu a budou sloužit MHMP
jako podklad pro zpracování prvního návrhu
tzv. Metropolitního plánu, který bude dále
projednáván.
Zápisy z jednání komise k nahlédnutí na
www.chuchle.cz v sekci Samospráva.
Ing. Daniel Kozický
zástupce starosty

Obědy pro seniory

Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
V Mateřské škole Velká Chuchle začal nový školní rok. Pro školní rok 2013/2014 jsme dostali
povolení z Hygienické stanice (na základě rekonstrukce umývárny a WC) a z Magistrátu
hl. města Prahy na cílovou kapacitu 111 dětí a pět tříd.
Od září tedy nově funguje nová třída – Koťata, kterou jsme během prázdnin předělali z původní tělocvičny. Třídní učitelka v této třídě je kvalifikovaný pedagog paní učitelka Zuzana
Buriánková.
Díky velké pomoci Zřizovatele (Městská část Praha – Velká Chuchle) a vstřícnosti pana starosty Mgr. M. Melichara jsme mohli přijmout všechny děti, které splňovaly kritéria ( původně nemohly být při zápisu přijaty - nebyla již volná kapacita).
Mateřská škola Velká Chuchle má 100% úspěšnost přijatých dětí pro tento školní rok!
Ještě jednou děkujeme za velmi dobrou spolupráci panu starostovi!
Závěrem si dovoluji požádat Zřizovatele (Městská část Praha – Velká Chuchle) o zakoupení mobilního WC, které by bylo umístěno na velké školní zahradě. Dopoledne by sloužilo
všem dětem z MŠ a odpoledne pro všechny děti z Velké Chuchle, které navštěvují s rodiči
školní zahradu.
Domnívám se, že by toto hygienické zařízení pomohlo ke zkvalitnění veřejně prospěšného
prostoru pro všechny děti.
Předem děkujeme za zvážení a nákup tohoto zařízení.
Za vedení MŠ:
Alena Kučerová - ředitelka
Jana Pondělíková - zástupkyně

Úřad MČ Praha - Velká Chuchle upozorňuje
na možnost zajištění obědů pro seniory s trvalým bydlištěm v katastru Velké Chuchle
s dovážkou domů prostřednictvím Záchranné služby Asociace samaritánů ČR - Praha západ. Cena obědu je 63 Kč. Dovoz do domu je
hrazený městskou částí. Platba za odebrané
obědy je jednou měsíčně. Noví zájemci musí
uzavřít trojstrannou smlouvu mezi zdejší
městskou částí, zájemcem a dodavatelem
obědů. Při uzavření nové smlouvy je nutné
uhradit jednorázovou vratnou kauci ve výši
600 Kč za jídlonosič. Objednávky je možné
zasílat e-mailem na info@chuchle.cz, případně telefonicky na tel. 257 941 041.
ÚMČ

Vítání občánků
V sobotu 19. října 2013 od 11:00 hodin se
uskuteční slavnostní akt Vítání občánků starostou Městské části Praha - Velká Chuchle
Mgr. Martinem Melicharem. Vzhledem ke
spolupráci naší městské části s Institutem
výchovy a poradenství při České zemědělské
univerzitě v Praze, proběhne Vítání občánků opět v pavilonu IVP ČZU v Malé Chuchli
na adrese V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Malá
Chuchle.
Pro každého nového občánka a jeho rodiče je
připraven malý dárek. Těšíme se na všechny
účastníky.
ÚMČ
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Přehled usnesení
číslo: 7/2013

z 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
9.9.2013.
Zastupitelstvo městské části:
7/1-1
schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 7/2013 byli dva členové
zastupitelstva, a to p. Benčat a p. Kozický a zapisovatelem p. Schulz.
7/1-2
schvaluje		
program 7. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 2.9.2013 s jeho změnou, a to přesunutí části bodu 8 – různé (stížnost
a upozornění pana Vladimíra Kozáka) za bod 2.
Návrh usnesení nebyl přijat.
7/1-3
schvaluje
program 7. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 2.9.2013.
7/2
schvaluje,
po projednání předložené „žádosti vložit do Zápisu z jednání ZMČ č. 3/2013 konaného 29.4.2013“
členem zastupitelstva (viz příloha), zápis ze zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle č. 3/2013 konaného dne 29.4.2013.
7/3
schvaluje
Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MČ Praha –
Velká Chuchle (ÚMČ) ze dne 1.3.2008 (změna
kompetencí starosty a zástupce starosty), a to
s účinností ode dne 9.9.2013.
7/4
souhlasí s tím,
aby hlavní město Praha přijalo obecně závaznou
vyhlášku „O stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území hlavního města
Prahy“ včetně ploch určených pro volný pohyb
psů městské části Praha - Velká Chuchle, které
jsou specifikovány v příloze usnesení.
7/5-1
schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne
4.9.2013, rozpočtové úpravy č. 5/2013 (viz příloha).
7/5-2
schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne
4.9.2013, poskytnutí finančního příspěvku TJ SOKOL CHUCHLE na činnost a provoz v roce 2013 ve
výši 5.000,- Kč.
7/6-1
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013 a doporučení finančního výboru
ze dne 4.9.2013, výpověď Smluv o pronájmu pozemků pro zahrádkářské využití, resp. pro účely
rekreačního pěstování zeleniny a květin uzavřených mezi Městskou částí Praha – Velká Chuchle
a panem P. N., panem J. L. a panem P. S. z důvodu
minimálních příjmů z nájemného pro MČ s tím,
že po dobu běhu roční výpovědní lhůty bude
prostor pro zvážení nejvýhodnější varianty pro
MČ (zvážení možností využití daného území pro
případné rozparcelování pozemku a následný
prodej parcel, prodej nebo pronájem společnosti SEDERMIN s.r.o. za účelem vybudování parku
nebo uzavření nových nájemních smluv se zahrádkáři za vyšší nájemné).
Návrh usnesení nebyl přijat.
7/6-2
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu „Křižan“ (U Zahradnictví 491/12,
Praha 5 – Velká Chuchle) s paní E. V. (IČ 69410291)
pro podnikání (scenáristka, režisérka/realitní makléřka) za měsíční nájem 100,- Kč/m2 (kancelář)
a měsíční nájem 10,- Kč/m2 (zahrada), tj. celkem
10.670,- Kč/měsíc (veškeré energie budou přepsány na nájemníka) s účinností od 15.9.2013.
7/6-3
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, se zahájením spolupráce se spo-

lečností KOUTECKÝ s.r.o., Družby 1413, 419 01
Duchcov (IČ 63147084) v rámci projektu KOUTEX
týkající se rozmístění kontejnerů na sběr textilu
v rámci MČ.
7/6-4
bere na vědomí
žádost Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP ze dne 24.7.2013 o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc.č. 564/4 v k.ú. Velká
Chuchle o výměře 76 m2, na kterém je umístěna
trafostanice PRE společnosti A.P.Investment s.r.o.
pro výstavbu bytových domů na přilehlých pozemcích, stanoviska výboru majetku a obce ze
dne 4.9.2013 a výboru stavebního a územního
plánu ze dne 2.9.2013.
7/6-5
vydává,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, souhlasné stanovisko k žádosti Odboru evidence,správy a využití majetku MHMP
ze dne 29.7.2013 týkající se směny části pozemků parc.č. 923/38 o výměře cca 130m2, parc.č.
923/39 o výměře cca 250m2, parc.č. 923/41 o
výměře cca 210m2, parc.č. 923/92 o výměře cca
320m2 a části pozemku parc.č. 1180/10 o výměře
cca 40m2 a dále pozemku parc.č. 1212/4 o výměře 153m2 vše v k.ú. Velká Chuchle (ve vlastnictví
SJM manželů Č.) za pozemek parc.č. 369/34 o
výměře 1282m2 v k.ú. Lahovice (ve vlastnictví hl.
m. Praha) z důvodu výstavby „vodovodního řadu
Lahovičky ulice Strakonická a okolí“.
7/6-6
souhlasí,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, s odsvěřením ½ pozemků parc.č.
1108/5, 1108/6 a 1108/7 v k.ú. Velká Chuchle navazující na lesní pozemky ve správě MZO MHMP,
a to dle žádosti Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ze dne 29.7.2013.
7/6-7
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, vyvěšení záměru pronájmu části
obecního pozemku parc.č. 1064/11 v k.ú. Velká
Chuchle z důvodu umožnění přístupu na pozemek parc.č. 1076 v k.ú. Velká Chuchle a jeho
oplocení (ve vlastnictví společnosti HBW GROUP,
s.r.o.) a záměru pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1191 v k.ú. Velká Chuchle z důvodu
zřízení cca 2 parkovacích stání s tím, že budoucí
nájemce nejdříve dodá geometrické zaměření
dotčených pozemků.
Návrh usnesení nebyl přijat.
7/6-8
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 4.9.2013, 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 za podmínek uvedených v příloze zápisu z jednání výboru majetku obce ze dne
4.9.2013 upravených ZMČ.
7/6-9
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 4.9.2013, vyvěšení záměru na dlouhodobý
pronájem obecních pozemků umístěných mezi
ulicí Strakonická a řekou Vltavou parc.č. 1232/3,
923/5, 923/15, 923/16, 923/17, 923/18, část pozemku parc.č. 923/61, 923/62, 923/112, 923/113,
923/114, 923/115, 923/129 a 923/130 v k.ú. Velká Chuchle, a to pro vybudování multifunkčního
sportovního centra pro aktivity celé rodiny.
7/7-1
schvaluje,
na základě doporučení výboru stavebního
a územního plánu ze dne 2.9.2013, uzavření
Smlouvy o dílo mezi společností 4SOFT, s.r.o., Krkonošská 625, PSČ 468 41 Tanvald, Šumburk nad
Desnou (IČ 28703324) a MČ Praha – Velká Chuchle týkající se výměny povrchu hřiště u družiny

Základní školy Charlotty Masarykové za celkovou
cenu 429.850,- Kč bez DPH (cenová nabídka varianta 1 ze dne 27.8.2013).
7/7-2
schvaluje,
na základě doporučení výboru stavebního
a územního plánu ze dne 2.9.2013, uzavření
Smlouvy o dílo mezi společností Light & Technic
Projekt s.r.o., Litevská 1174/8, PSČ 100 00 Praha
10 – Vršovice (IČ 24216305) a MČ Praha - Velká
Chuchle týkající se odstranění povodňových
škod pěti bytových domů zasažených povodní
v červnu 2013 v ulici Radotínská 384-388 (úprava
1. NP a oprava přízemních prostor) za celkovou
cenu 497.239,- Kč bez DPH.
7/8-1
bere na vědomí
stížnost a upozornění na zásadní nesrovnalosti
a chyby v Zápisu č. 6 (mimořádného) Zasedání
ZMČ Praha – Velká Chuchle z 25.7.2013 (zahájeného) a 12.8.2013 (dokončeného) a žádost
o jeho opravu a uvedení do souladu se skutečností předloženou panem Vladimírem Kozákem,
Na Lahovské 421, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
dne 26.8.2013.
7/8-2
bere na vědomí
• pořádání dětského dne chuchelskými hasiči
a oslav 120. výročí založení SDH Praha – Velká
Chuchle dne 14. září 2013 od 13.00 hodin v areálu zdraví v Chuchelském háji,
• pozvánku na rodinný cyklistický závod okolo
Jižního Města tzv. „Pražské cyklozvonění“ dne
14.9.2013 – sraz účastníků ve Velké Chuchli
v 8.30 hodin u hřiště Čechoslovanu Chuchle,
• pozvánku na koncerty pořádané v rámci
II. Chuchelského babího léta 2013 v kostele
Narození Panny Marie v Malé Chuchli – nejbližší aktuální koncert se uskuteční dne 15.9.2013
od 16.00 hodin,
• informaci o zadání opravy márnice veřejného
pohřebiště ve Velké Chuchli na základě výzvy
prostřednictvím elektronické poptávky na internetu,
• osobní omluvu starosty pořadatelům 2. ročníku turnaje v kopané „O zlaté chuchelské prase“
konaného v sobotu 7.9.2013 na hřišti u Základní školy Charlotty Masarykové a písemnou
omluvu společnosti TOI TOI, sanitární systémy,
s.r.o., která měla zajistit MČ řádně objednanou
a společností potvrzenou výměnu toalety
na tento den od 9.00 hodin, uveřejněnou na
webové stránce MČ v plném znění.
7/8-3
částečně revokuje
usnesení č. 1/5 ze dne 30.1.2012, a to zrušením
bodu 2 (úprava modulu Diskusní fórum) a bodu 3
(úprava modulu Komentáře), ruší usnesení č.2/31 ze dne 27.2.2012 a schvaluje přesun na službu
Facebook, přičemž využití této služby bude realizováno v souladu s „Prohlášením o právech a povinnostech u služby Facebook“.
7/8-4
schvaluje,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a § 89 odst. 2
zákona č. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 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 (viz příloha) a dále vyzývá členy ZMČ, aby do 25.9.2013
písemně doručili návrhy jmen dobrovolníků z řad
občanů MČ předsedovi finančního výboru. ZMČ
o těchto návrzích rozhodne na svém nejbližším
zasedání.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. Daniel Kozický - zástupce starosty MČ
Mgr. Martin Melichar - starosta MČ
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Kaplička v lese
nad bývalými
lázněmi
Závěrem letošních prázdnin došlo
k částečné rekonstrukci kapličky
Panny Marie poblíž lesního pramene Mariánského potoka v umělé
jeskyni z r. 1753. Opravena byla především přístupová cesta a podlaha
kapličky. Kovová mříž z r. 1825 byla
vyměněna za přesnou repliku původní historické mříže.
Zdejší vodě byly přisuzovány léčivé
vlastnosti, zejména k léčbě žaludečních potíží, bolestí hlavy nebo křečových žil. Podle místní pověsti pila
chuchelskou vodu i Marie Terezie.
Pramen zásoboval vodou obec až
do poloviny 80-tých let minulého
století, kdy byla v Chuchli zavedena Želivka.
ÚMČ

PRODEJ DOMU
VELKÁ CHUCHLE
Nabízím k prodeji dvojgenerační vilu s prostornou zahradou a garáží. Vila nabízí dvě oddělené
bytové jednotky a původní hospodářské budovy. V 1.NP se nachází bytová jednotka 2+kk, která je po kompletní rekonstrukci Druhá bytová
jednotka má přístup přes venkovní schodiště,
na které pod úrovní 2.NP navazuje terasa. Tato
bytová jednotka je o dispozičním řešení 4+1
a je umístěna do dvou pater. Vila se nachází po
technické stránce v dobrém stavu a je vhodná
k rekonstrukci. Zastavěná plocha domu je 105
m2 plus garáž a zahrada má 717 m2. Vila je pojištěna proti povodni. Vhodné pro rodinu s dětmi
s možností bydlení prarodičů v bezbariérovém
přízemním bytě. Doporučuji prohlídku.
CENA 6 350 000,- Kč.
REALHELP CZ – Miroslav Němec
Mob.: 602 859 822
email: realhelp@email.cz
web: www.realhelp-cz.com
Placená inzerce
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Z historie

Volný čas

120 let dobrovolných hasičů

Náhradní den dětí

Sbor dobrovolných hasičů 1893 - 2013
Chuchelský sbor dobrovolných hasičů
vznikl zásluhou místních občanů Matyáše
Ouřady, Jaroslava Příhody, Václava Lišky,
Antonína Maška, Josefa Holečka a Josefa
Klána 23. dubna 1893, kdy byla v hostinci „U
Holečků“ svolána ustavující valná hromada.
Prvním starostou se stal Antonín Mašek, velitelem Matyáš Ouřada a jednatelem Josef
Holeček. Na ustavující schůzi se do sboru
přihlásilo celkem 55 členů.
Již od svých prvopočátku spolupracoval
tento sbor se zdejším obecním úřadem, který pro hasiče zakoupil nářadí a výstroj. Spolkovou místnost měli původně hasiči v restauraci „U Holečků“, později se přesunuli
do hasičské zbrojnice, v dnes již neexistující
budově obecního úřadu na Náměstí Chuchelských bojovníků.
Již 16. července 1893, tedy tři měsíce od
svého vzniku, připravil sbor první veřejné
cvičení, v záři se pak v Krči zúčastnil sjezdu
pražské župy a v tomto roce zasahoval hned
při čtyřech požárech v obci i nedalekém Slivenci.
Činnost sboru nebyla spojena jen se cvičením a prevencí, ale zásluhou místních hasičů vznikla v Chuchli dlouholetá plesová
tradice. První ples se zde konal hned v následujícím roce po založení sboru, 14. ledna. Dále v roce 1907 založili „Fond pomoci
pro zesnulé“, v roce 1910 vznikla sborová
knihovna, která se o jedenáct let později
stala základem pro knihovnu obecní. V témže roce, 19. června, se v Chuchli konal sjezd
hasičské župy „Kazín“. V té době měl sbor 66
členů.
Částečný útlum pro hasiče nastal v letech
první světové války, kdy bylo mnoho členů
tohoto sboru nuceno odejít na frontu. Nový
„vítr“ v práci chuchelských hasičů „zavál“ až
po vzniku Československé republiky. V roce
1921 byl ještě založen odbor pro samaritány a o dva roky později, kdy ve sboru bylo
přihlášeno 94 členů, z nichž bylo i několik
žen, bylo založeno „jinošské družstvo“. Záro-

veň v tomto roce vstoupil celý sbor do Československého červeného kříže. Řada členů sboru vstoupila také do chuchelského divadelního
spolku J. K. Tyl.
V roce 1928 se členové sboru zúčastnili jubilejního sjezdu československého hasičstva, kde
podle návrhu Jana Vorlíčka cvičili se sekerkami
a prostná se žebříky.
V roce 1932 bylo v hasičském sboru již 332
chuchelských občanů a přiměřeně s tím, se pomalu zlepšovalo i vybavení sboru. V roce 1934
byla zakoupena dvoukolová stříkačka a o rok
později pak pro její dopravu i automobil, který
po rekonstrukci sloužil jako sanitka, s níž se od
roku 1936 jezdilo také k úrazům na dostihové
závodiště.
Zdejší hasičský sbor pracoval i v prvních letech
2. světové války, a to tak, že dokonce v roce
1940 byl založen dramatický odbor, který svá
představení hrál v restauraci „Start“. Takto vystupoval až do roku 1942, kdy v období „heydrichiády“ byl zrušen a celková činnost hasičského sboru byla značně okleštěna.
Ke své původní práci se členové sboru mohli vrátit až po květnu 1945. Tehdy svoji práci
obnovil i dramatický odbor, pořádaly se různé přednášky s hasičskou tématikou a většina
členů se zapojila do zvelebování obce. Nejprve
vše vypadalo, že sbor má u občanů „zelenou“.
V 50. letech cvičila v Chuchli dvě družstva
mužů, jedno žen a jedno bylo záložní. V té
době chuchelští hasiči, respektive v té době se
jim již říkalo požárníci, byli nejmasovější organizací. Útlum ale nastal takřka po deseti letech,
začátkem 60. let. V té době již místní obyvatelé neměli zájem zapojovat se do aktivit sboru,
dramatický odbor byl zrušen a při „životě“ se

Náhradní den dětí
podařilo udržet po jednom družstvu mužů,
žen a dětí. Pracovalo zde cca 100 lidí, kteří
se aktivně zúčastňovali hasičských soutěží,
každoročně v restauraci „U Holečků“ pořádali
plesy a podíleli se na veřejných akcích, jako
bylo například nošení vody na hřbitov, pořádání dětských dnů, účast na pietních aktech
či prevence mezi obyvateli a na chuchelském
závodišti.
Od roku 1936 se sbor scházel ve své zbrojnici
tzv. „Kresovně“, kde kromě hasičského vybavení bylo v 80. letech minulého století ještě
sklenářství a mandl. Jelikož postupem času
byl stav objektu pro účely hasičů nevhodný,
byl na počátku 90. let dům zbourán a na jeho
místě byl postaven Klubový dům, v němž své
místo našli i zdejší hasiči. Časem, v roce 1995
zde získali i zbrojnici a klubovnu.
V současnosti má, již opět hasičský sbor 70
členů, kteří hlavně spolupracují s hasiči z Lochkova a Radotína. Pro chuchelské občany
tradičně každým rokem pořádají sběr železného šrotu, jehož výtěžek věnují na den dětí,
který se koná každý rok v Chuchelském háji.
Význam chuchelské jednotky se zvyšuje zejména v období krizových situací, což se projevilo zejména při povodních v letech 2002
a 2013. Chuchelským hasičům přejeme do
další činnosti hodně zdaru!
Mgr. Tomáš Hromádka
(z publikace Malá a Velká Chuchle, kterou
můžete stále zakoupit v podatelně ÚMČ Praha
– Velká Chuchle)
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„Náhradní“ zábavné odpoledne ke dni dětí
se vydařilo.
Každoroční zábavné odpoledne ke dni dětí,
které v měsíci červnu pořádají chuchelští
hasiči, letos znemožnilo deštivé počasí a tak
se uspořádání této populární akce přesunulo na měsíc září, konkrétně na sobotu
čtrnáctého. Příroda se tentokrát k pořadatelům a účastníkům neotočila zády a tak
se všichni zúčastnění i pořadatelé mohli
radovat ze slunečného počasí , které provázelo nejrůznější zábavné hry a soutěže o
upomínkové předměty. Sbor chuchelských
dobrovolných hasičů si v letošním roce připomněl 120 let od svého založení a tak si
návštěvníci mohli v rámci zábavného odpoledne prohlédnout i vystavenou hasičskou

techniku a zejména velmi pěkně připravenou
výstavku fotografií, mapující historii chuchelského sboru od jeho počátku až po současnost.
Výstavka, která byla dílem Kateřiny Nedvědové, měla velký úspěch o čemž svědčí pochvalné zápisy na podpisových arších. V průběhu
odpoledne, předal starosta Velké Chuchle pan
Mgr. Martin Melichar veliteli hasičů Jiřímu Koktovi jako památku pro sbor dárek od úřadu
naší městské části, památeční hasičskou sekeru. Popřát chuchelským hasičům přišel i zástupce městského výboru hasičů Čech Moravy
a Slezska pan Jaroslav Růžička.
Zábavné odpoledne ke dni dětí nabývá každým rokem větších a větších rozměrů a tak
je pochopitelné, že pořadatelé přivítají každý
sponzorský dar a pomoc při organizaci. Za

sponzorské dary hasiči děkují: řeznictví pana
Jiřího Görgla, firmě Walraven s.r.o., paní Přibyslavské a panu Koníčkovi. Za pořadatelskou pomoc děkují: Úřadu naší městské části,
členkám chuchelského Sokola, dobrovolným
hasičům z Řeporyjí, členům městské policie,
paní Vernerové, paní Mendlíkové, panu Drozdovi a panu Formanovi. Zvláštní poděkování
patří všem občanům Velké Chuchle, kteří hasičům odevzdali železný šrot, z jehož výtěžku
bylo zábavné odpoledne financováno.
Závěrem ještě popřeji chuchelským hasičům
k jejich jubileu hodně zdraví, síly a odhodlání
do dalších let jejich činnosti.
Text a foto: Jan Zágler
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Skřítek Chucheláček a vichřice - Příběh třináctý

DRAKOHRANÍ

PAPÍROVÍ DRACI V K8

K8 zase láká, tentokrát k výrobě draka.
Zveme vás k dalšímu společnému setkání!

V sobotu 12. 10. 2013
ve 14.00 v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček zažil neobyčejnou obchůzku Chuchle.
Byl krásný podzimní den, obloha úplně bez mráčku, vítr ani nezafoukal, a tak se skřítek Chucheláček vydal na pravidelnou obchůzku Malé
a Velké Chuchle, a protože bylo krásné počasí, doprovodili ho ježek Bodláček a myška Kousalka. Cestou si povídali, Kousalka zpívala písničky
a bylo to příjemné odpoledne, během kterého si ani nevšimli, že se rychle mění počasí a obloha je plná mraků. Začal foukat vítr a Chucheláček i s kamarády začal přemýšlet, zda se nevrátit dříve, rozhodli se však, že půjdou dále. Po hodině už bylo jasné, že se budou muset
vrátit, protože vítr začal foukat víc a víc. Cestou zpátky už ale začaly padat ze stromů větve a museli dávat velký pozor, aby na ně některá
z nich nespadla. Dokonce museli jít rychlým krokem, aby se stihli vrátit včas, už ale bylo pozdě, a proto se schovali v Chuchelském háji za
jedním velkým pařezem, až se vichřice přežene. Naštěstí nejsilnější vítr netrval dlouho, o to ale větší spoušť byla v okolí. Spadané větve,
ohnuté stromečky, spadané šišky, pocuchaná a povalená tráva, a nejedno zvířecí obydlí bylo zničené. Když se vítr uklidnil, mohli se všichni
vydat zpátky k domovu. To ale ještě netušili, co je čeká, především Kousalku, která bydlí nedaleko Chucheláčka. Vítr z myší díry vyfoukal ven
postýlku, stoleček a židličky, které byly zničené a Kousalka pochopila, že nebude mít kde spát. Začaly jí z očí kapat slzy a nebyla vůbec k utišení, ale to už Chucheláček začal přemýšlet, jak celou situaci řešit. Nabídl Kousalce, že dnes může spát u něj a zítra všichni společně opraví
rozbitý nábytek a pomůžou s opravou obydlí. Druhý den všichni tři začali s opravami, netrvalo to tak dlouho a Kousalka si stěhovala domů
opravený nábytek. Po několika hodinách byl domov hotový. Kousalka byla šťastná a poděkovala všem. Když jsou dobří kamarádi, v každé
situaci vám nabídnou pomoc a můžete se na ně vždy spolehnout. Chucheláček, Kousalka a Bodláček mezi ně rozhodně patří.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.

Chuchelští ochotníci sehráli biblický příběh o Janu Křtiteli „Jochanna a Ann“, který na druhý den hráli v sousední obci Holyně.
Hrálo se v den Holynské Svatojánské pouti po mši u kaple Jana
Křtitele.

Podle přesného návodu a pod vedením vyhlášené odbornice na šikovné
ručičky Alžběty Labounkové si budou moci děti ale i dospělí vyrobit svého
vlastního papírového draka, kterého pak můžete vyzkoušet třeba
na drakiádě místního Sokola následující sobotu. Vyrobíme také obřího draka,
který bude vystaven v K8 a společně si zahrajeme krátké divadelní
představení - JAK PAPÍROVÝ DRAK CHTĚL PŘEDBĚHNOUT MRAK.
A po práci legraci - u ohýnku při pečení brambor.
Teplé nápoje budou k mání.
Těší se na vás Andrea Marečková a Alžběta Labounková.

Markéta Kotek

Elektromobil využívá
Pečovatelská služba

100 % úspěšnost
školních koní v Netolicích

Vstupné dobrovolné, budeme vděčni za příspěvky na materiál.
http://k8.chuchle.cz

Hořel také Svatojánský oheň.

Herečka Simona Babčáková, známá jako Simona ze seriálu
Comeback, byla členkou poroty a pomáhala vybrat nejlepší práci
žáků ZŠ Charlotty Masarykové na téma „Sport v Chuchli“.

Jednou z náplní činnosti naší pečovatelské služby je také obstarávání
nákupů a dalších služeb pro klienty. K těmto službám i nákupům je využíván elektromobil pronajatý Městské části společností ČEZ a.s. Pokud
tedy spatříte náš elektromobil zaparkovaný před některým nákupním
střediskem na parkovacím místě vyhrazeném pro invalidy, pak víte, že je
právě využíván pečovatelskou službou a paní pečovatelka je na nákupu
společně s invalidním klientem.

Chuchelský slunovrat byl
moc příjemný. Rozhodně
chceme pokračovat v dalších ročnících a budeme
přešťastní, když Vás přijde
víc, milí chucheláci.
			
Andrea Marečková
e-mail:
ajamareckova@seznam.cz

Poslední srpnový den startovali koně a jezdci - žáci Střední školy dostihového sportu a jezdectví Velká Chuchle na
jihočeském závodišti v Netolicích u zámku Kratochvíle. Na
dobře připravené dráze v Ceně Hotelu Meran pro dvouleté
koně startoval hnědák Labond v sedle s žákem Michalem
Machem a svůj premiérový start proměnil ve vítězství. Na
jeho triumfu má podíl čtrnáctiletá veteránka Mafira, zapsaná v České knize rekordů – jako jediný kůň u nás absolvovala
105 startů – která mu často byla v tréninku zdatnou partnerkou.
V Handicapu ENVISAN GEM + KOOPERATIVA - dostihu žáků
startoval sedmiletý bělouš Lav, hájící barvy Hippospolu Velká Chuchle, zatížený 48 kilogramy v sedle s žákyní Michaelou Musialovou, který po dvou druhých místech z Benešova zaslouženě zvítězil. Druhá doběhla Safija s Michalem
Machem, třetí Mongol s Radkem Manem, čtvrtá Blondyna
s Kateřinou Hlubučkovou, pátá Ardua s Adélou Zachovou
a šestá Barletta s Pavlínou Filipovou. Vítězný tým po dostihu
obdržel poháry a věcné ceny.
Svůj překážkový křest si v neděli odbyl v Steeplechase Agrokomlex Šumava Prachatice s koněm Rege Dancer žák Jiří
Henych a obsadil pěkné třetí místo.

Program zakončilo taneční vystoupení. Dvě nádherné tanečnice
předvedly tanec severní Indie
„Kathak“.
Kašpárek a Kalupinka počkali na
děti z Mateřské školky, kde probíhalo loučení s předškoláky a sehráli pro ně a pro ostatní zúčastněné
pohádkový příběh kašpárkova
dobrodružství.

Tímto příspěvkem uvádíme na pravou míru nepravdivé sdělení z úvodní
strany periodika „Chucheláci trochu jinak“ č. 16, vydávaného soukromou
osobou - Ing. Jiřím Špaňhelem.

							
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová

ÚMČ
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Volby 2013

Z archivu ZŠ

nezařazeno

poznáte někoho?

Informace pro voliče
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
se budou konat:
v pátek 25. října 2013 od 14. 00 do 22.00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti
volební okrsek č. 345 ve Velké Chuchli
určený pro voliče bydlící v těchto ulicích:
Bezejmenná, Boříkova, Dostihová, Drážní, K Sádkám, Haunerova, Hvězdářská, Jana Ouřady, K Višňovému sadu, Lahovská, Lochkovská, Mrkosova,
Na Hvězdárně, Na Lahovské, Na Roháčku, Nad
Chuchlí, Nad Libeřským potokem, Nad Libří, Nad
Prahou, Nad Závodištěm, Nikodémova, Polákova,
Radotínská, Starolázeňská, Štičkova, U Bažantnice, U Křižovatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, V Úzké, Za Brankou, Závodní.
Volební místností bude učebna 2.A v přízemí
nové přístavby Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, ve Velké Chuchli,
volební okrsek č. 346 ve Velké Chuchli
určený pro voliče bydlící v těchto ulicích:
Bílčická, Dolomitová, Dubnická, Kazínská, K Vápence, Na Mrázovce, Na Cihelně, Nad Drahou, nám. Chuchelských bojovníků, nám. Omladiny,
Novochuchelská, Pod Akáty, Prodloužená, Spádová, Starochuchelská, Strmý vrch, U Černé rokle, V Dolích, Větrová, V Úvoze.
Volební místností bude učebna 2.B v přízemí nové přístavby Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, ve Velké Chuchli,
volební okrsek č. 347, v Malé Chuchli
určený pro voliče bydlící v těchto ulicích:
ul. Podjezd, V Lázních, V Uličce, Zbraslavská.
Volební místností bude učebna v 1. patře objektu SAFINY, ulice V Lázních 1 v Malé Chuchli.

Voličské průkazy
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Voliči, kteří ve dnech voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště a chtějí volit, si mohou požádat o vydání voličského průkazu, který je
opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku v České republice.
Jak lze požádat o vydání voličského průkazu?
1. Písemně ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však do 18. října 2013 na adresu příslušného úřadu městské části, kde je občan
přihlášen k trvalému pobytu. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele a je třeba uvést adresu, na kterou má
být voličský průkaz zaslán. Voličský průkaz bude zaslán do vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu až po 10. říjnu 2013.
2. Osobně od 10. října 2013 na příslušném úřadu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. O voličský průkaz si musí každý požádat osobně a také si jej osobně vyzvednout, nejpozději však do 23. října 2013.
Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče, musí se prokázat jeho plnou mocí, opatřenou ověřeným podpisem.
Tomu, kdo do 18. října 2013 písemně nebo do 23. října 2013 osobně o voličský průkaz nepožádá, pozdější vydání nebude možné
(z důvodu uzavření stálých volebních seznamů).
Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 257 940 326.
					
Jana Černá, ref. evidence obyvatel
placená inzerce
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Sport
a zdraví

V Chuchli začala podzimní
část fotbalové sezóny
První zářijový den vyšel na neděli, tak se místo do školních lavic šlo na turnaj. Mladší přípravka SK Čechoslovanu Chuchle přijala pozvání spřáteleného
klubu FK Motorlet Praha a zúčastnila se turnaje v Řeporyjích. Kluci se i bez
velké letní přípravy poprali o výsledek a nakonec obsadili vcelku slušné
6. místo z jedenácti týmů, za které si odvezli i malý pohár. Pořadí prvních
třech týmů bylo: 1. místo - SK Slavia Praha (černé dresy), 2. místo – SK Slavia Praha (červeno-bílé dresy) a 3. místo – FK Tempo Praha. Navíc byl náš
hráč Dominik Tichota vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Pro zajímavost
uvádíme, že nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen útočník SK Slavia Praha, který s dvanácti góly měl pouze o 2 góly více, než nejlepší střelec SK
Čechoslovanu Chuchle Ladislav Svoboda s deseti góly. Počasí se vydařilo
a hlavně se nikomu nic nestalo a kluky hra bavila, což je to hlavní. První mistráky nám začínají v průběhu září, tak věříme, že nám to půjde zase o něco
lépe než vloni. Budeme Vás průběžně informovat. Současně děkujeme všem
rodičům a dobrovolníkům, kteří se spolupodílejí na tom, že kluci mohou
hrát fotbal a dělat co je baví. Též děkujeme našim sponzorům za finanční
i věcné dary, bez nichž bychom se neobešli, protože díky zastupitelům z řad
ODS nemáme bohužel obdobnou podporu naší MČ – Velká Chuchle jako
jiná sportovní sdružení v obci. Především tedy děkujeme České poště, s.p.,
Česke pojišťovně, a.s., Generali pojišťovně a.s. a Global Assistance a.s. Pokud
byste snad někdo chtěl nějak přispět ať už finančně nebo věcně, neváhejte kontaktovat hlavní organizátorku dětských přípravek Vendy Šafářovou
(vendy.safarova@email.cz). Sportu Zdar a fotbalu zvlášť!
za SK Čechoslovan Chuchle Marek Malý, Vendy Šafářová

3. Briggs & Stratton Carp Marathon Praha 2013
Ve dnech od 11. 8. 2013 do 17. 8. 2013 se za velké podpory společnosti Briggs & Stratton konal již třetí ročník extrémních závodu v lovu
kaprů na řece Vltavě v centru Prahy. Tento unikátní závod probíhal na sedmikilometrovém úseku svazového revíru Vltava 6, a to od začátku
ostrova Císařská louka až k Modřanskému jezu.
Záštitu nad celou akcí převzal Rybářský svaz Praha, Městská část Velká Chuchle a Ministerstvo Zemědělství v rámci projektu eAgri.
Součástí závodu byl i doprovodný program, který proběhl dne 11. 8. 2013 v zázemí závodu v areálu loděnice USK Praha. Tento doprovodný
program začal ve 12:00 slavnostním zahájením závodu, kdy úvodní slovo měli starosta Velké Chuchle pan Mgr. Martin Melichar, za rybářský
svaz Praha pan Ing. Jiří Janků, za společnost Briggs & Stratton pan Ing. Ladislav Poledna a za zázemí závodu pan Mgr. Zdeněk Krpata.
Hlavní část doprovodného programu tvořila předváděcí akce společnosti Briggs & Stratton, která zde vystavovala své produkty a připravila
zajímavé soutěže o věcné ceny pro jednotlivé návštěvníky po celou dobu závodu. Další vystavovatelé, kteří nám obohatili nedělní program,
byly společnosti Husky, Leatherman, Led lenser, Karel Nikl, Mikbaits, Carp servis Václavík, Krmiva Hulín a rybářský svaz Praha. Akce vyvrcholila večerními koncerty skupin Národ sobě a Bumerang. Během dne se této akce zúčastnilo okolo šesti set návštěvníků.
Závodu se zúčastnilo 32 týmů z České a Slovenské republiky. Dohromady 75 závodníků, kteří lovili kapry a amury 120 hodin non-stop. Bodovanou rybou byl kapr od 55 cm a amur od 60 cm. Všechny týmy za 120 hodin chytili 94 bodovaných kaprů a 1 amura o celkové váze 450
kg. Což bylo dvakrát více než v součtu obou předchozích ročníků. Na prvním místě se umístil Nikl Tým, který nachytal 73,67 kg bodovaných
ryb. Na druhém místě byl tým Free Fish, který ulovil 53,78 Kg bodovaných ryb a na třetím místě se umístil tým Fishing Team Rakovník, který
nachytal 53,17 kg bodovaných ryb. Nejtěžší rybou závodu byl kapr o váze 9,50 kg, který ulovil tým SBS – Dravci a nejdelší rybou závodu se
stal kapr o délce 82 cm, kterého chytil Power Carp Team.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem partnerům a sponzorům za podporu, díky které jsme mohli uspořádat tento úspěšný závod. Velmi
si vážíme této profesionální spolupráce, kterou ocenili všichni účastníci závodu, a doufáme, že v příštím roce opět tento závod posuneme
o kus dále.
S pozdravem
Kaprařský spolek Praha
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