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Vážení Chucheláci
Opět je tu listopad, období odklízení spadaného listí a očekávání zimy. Plán zimní údržby na
rok 2014 byl schválen starostou a projednán
na ZMČ; tím je možné konstatovat, že MČ je
na zimu připravena. Ani osada Lahovská nezůstane bez zimní údržby, bude zajištěna ve spolupráci se společností Honda, resp. s vedením
Dostihového závodiště ve Velké Chuchli.
Blíží se závěr všech činností týkající se odstranění povodňových škod, stejně tak je téměř
u konce celkové vyčíslení pojistného plnění
v rámci pojistné události - povodeň 2013. Věřím, že do prosince letošního roku bude vše
zdárně zvládnuto.
V současnosti je dokončena oprava márnice
na hřbitově v Chuchelském háji, rovněž oprava vstupu na starou část hřbitova a také zde
byla umístěna nová nástěnka. Tímto si dovoluji ještě jednou poděkovat panu Martinu Romanovi za poskytnutí finančních prostředků
na její opravu.

Opravená márnice na hřbitově v chuchelském háji.
Nové jsou také dveře.
Postupně budou vyměněny ostatní nástěnky
a informační tabule v naší městské části za
nové.
Na dětském hřišti u základní školy byl položen
nový povrch tak, jak bylo odsouhlaseno zastupitelstvem městské části. Povrch je normován
na dopad z výšky 1,5 m a na svrchní vrstvě
povrchu je namalováno dětské dopravní hřiště. Hřiště s novým povrchem bylo slavnostně
otevřeno v pondělí 7. října 2013, a to za účasti
ředitelky ZŠ paní Mgr. Jančíkové, starosty MČ
a dětí ze základní školy.
Oslavili jsme 80 let od založení naší základní
školy a v této souvislosti bych chtěl tímto ve-

Nový povrch hřiště v areálu základní školy byl pořízen
z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a soukromé společnosti
Intercora a.s.

řejně poděkovat akademické sochařce paní
Věře Růžičkové z Malé Chuchle za zapůjčení
busty Charlotty Masarykové, kterou sama vytvořila. Doufám, že dále vše dopadne tak, jak
je předjednáno a busta se stane trvalou součástí naší základní školy, nesoucí jméno právě
Charlotty Masarykové. Ale nebudu předbíhat,
o tom až příště.
Jako každoročně jsme si připomenuli vznik
samostatného Československého státu, a to
pietními akty ve čtvrtek 24. října 2013 na pěti
místech ve Velké a Malé Chuchli. Všem zúčastněným rovněž děkuji.
Milou povinností, letos již druhou, bylo Vítání
nových občánků v pavilonu Institutu a poradenství ČZU v Malé Chuchli. Poprvé průběh
obřadu doprovodil zdarma na elektrické piano pan Martin Kotek, kterému za jeho ochotu
děkuji. Fotografie z Vítání občánků naleznete
také na webových stránkách MČ ve fotogalerii.
Také bych rád poděkoval paní Mgr. Veronice
Buriš a jejímu Aerobic teamu za vzornou reprezentaci městské části, tentokrát na Mistrovství světa v Srbsku, ale o tom se dočtete na
konci tohoto zpravodaje.
Všechny seniory bych chtěl pozvat na tradiční vánoční setkání, které se koná v restauraci
Na závodišti ve čtvrtek 12. prosince 2013 od
17 hodin.
Vzhledem k dohodě se svým zástupcem panem Danielem Kozickým se budeme o úvodní
slovo střídat, a proto Vám již nyní přeji příjemné prožití vánoční svátků a zdárný start
do nového roku 2014. Připomínám, že pokud
by chtěl kdokoliv z ostatních zastupitelů sdělit občanům prostřednictvím Chuchelského
zpravodaje své názory nebo připomínky, budou jenom vítány.
Mgr. Martin Melichar
Starosta MČ

obr. nahoře:
před pokácením
Vzpomínka na pokácené Jerlíny, které stály při
ul. Starochuchelská až do
13. 11. 2008.
obr. dole:
pokáceno

MČ informuje
novinky a důležité info

Výsledky voleb 2013 | Kraj: Hlavní město Praha | Obec: Praha - Velká Chuchle
Obec: Praha-Velká Chuchle - voliči v seznamu: 1661, platné hlasy: 1211

Volební okrsek 345 - voliči v seznamu: 782, platné hlasy: 555

Platné hlasy

Strana

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str.sociálně demokrat.

145

11,97

1

Česká str.sociálně demokrat.

72

12,97

2

Strana svobodných občanů

40

3,30

2

Strana svobodných občanů

11

1,98

3

Česká pirátská strana

42

3,46

3

Česká pirátská strana

16

2,88

4

TOP 09

358

29,56

4

TOP 09

190

34,23

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

10

0,82

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

6

1,08

6

Občanská demokratická strana

169

13,95

6

Občanská demokratická strana

67

12,07

9

politické hnutí Změna

13

1,07

9

politické hnutí Změna

5

0,90

10

Strana soukromníků ČR

2

0,16

10

Strana soukromníků ČR

1

0,18

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

43

3,55

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

19

3,42

12

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,08

12

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,18

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

2

0,16

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

1

0,18

14

Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

14

Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

10

0,82

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

6

1,08

16

OBČANÉ 2011

0

0,00

16

OBČANÉ 2011

0

0,00

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

47

3,88

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

21

3,78

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

2

0,16

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

2

0,36

20

ANO 2011

184

15,19

20

ANO 2011

74

13,33

21

Komunistická str.Čech a Moravy

70

5,78

22

LEV 21-Národní socialisté

3

0,24

23

Strana zelených

70

5,78

24

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

21

Komunistická str.Čech a Moravy

24

4,32

22

LEV 21-Národní socialisté

3

0,54

23

Strana zelených

36

6,48

24

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

Volební okrsek 346 - voliči v seznamu: 745, platné hlasy: 562
Strana

Volební okrsek 347 - voliči v seznamu: 134, platné hlasy: 94

Platné hlasy

Strana
číslo

název

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str.sociálně demokrat.

57

10,14

1

Česká str.sociálně demokrat.

16

17,02

2

Strana svobodných občanů

21

3,73

2

Strana svobodných občanů

8

8,51

3

Česká pirátská strana

23

4,09

3

Česká pirátská strana

3

3,19

4

TOP 09

142

25,26

4

TOP 09

26

27,65

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

4

0,71

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

0

0,00

6

Občanská demokratická strana

93

16,54

6

Občanská demokratická strana

9

9,57

9

politické hnutí Změna

5

0,90

9

politické hnutí Změna

1

1,06

10

Strana soukromníků ČR

1

0,17

10

Strana soukromníků ČR

0

0,00

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

21

3,73

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

3,19

12

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

12

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

1

0,17

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

14

Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

14

Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

0,71

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

0

0,00

16

OBČANÉ 2011

0

0,00

16

OBČANÉ 2011

0

0,00

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

21

3,73

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

5

5,31

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

20

ANO 2011

100

17,79

21

Komunistická str.Čech a Moravy

39

6,93

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

23

Strana zelených

28

4,98

24

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

Okrsek 347

Okrsek 346

Platné hlasy

číslo

Okrsek 345

Celkové výsledky

Strana

Škola oslavila 80. výročí

celkem

v%

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

20

ANO 2011

10

10,63

21

Komunistická str.Čech a Moravy

7

7,44

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

23

Strana zelených

6

6,38

24

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00
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Den otevřených dveří připravovali učitelé
v ZŠ Charlotty Masarykové už od jara. Termín 5. října byl známý už dlouho do předu, a tak není divu, že v kýženou sobotu
do školy přišly stovky absolventů, rodičů,
žáků ale i bývalých zaměstnanců školy.
V hlavní budově je čekalo několik překvapení, jinak si mohli školu prohlédnout doslova
od sklepa až po půdu. Zájem byl zejména
o přístavbu dokončenou v minulém roce,
další zájemci zamířili do starých tříd, aby zavzpomínali na svá školní léta. Zde, v prvním
patře, byla také umístěna ve třech třídách výstava o historii školy včetně množství žákovských fotografií i fotografií pedagogických
sborů.
V jedné z učeben se krátce po deváté hodině konalo slavnostní zahájení, kde přítomné
hosty přivítala ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková, kde mj. řekla:
„Ráda bych při této příležitosti poděkovala našemu zřizovateli, městské části Velká Chuchle,
všem starostům, kteří vstřícně naslouchali potřebám školy a nemalou měrou přispěli k její
současné podobě. Další poděkování směřuje
k našim důležitým partnerům – rodičům žákyň
a žáků školy, spřáteleným organizacím, školské
radě, sponzorům za trvalý zájem o školu, za
ochotu spolupracovat, pomáhat a podporovat
naše aktivity. Poslední velké poděkování patří
mým současným kolegyním a kolegům z řad
pedagogů i nepedagogů za to, že společně se
mnou dokázali vytvořit příjemné společenství
dospělých a dětí, kde vládne tvůrčí vzdělávací atmosféra, vzájemná úcta a tolerance. Na
závěr bych si dovolila malé osobní vyznání.

Pro mě je rok 2013 také rokem kulatého výročí, již
dvacet let je můj profesní život velmi těsně spjat
s chuchelskou školou a za tu dobu se naše škola
i obec Velká Chuchle staly mou srdeční záležitostí
a budu ráda, jestliže i moje práce zanechá alespoň
malou stopu v historii naší krásné školy.“
V další části programu byly předány pamětní
listy přítomným dlouholetým pedagogům naší
školy: bývalému řediteli školy Jiřímu Kovaříkovi
(působil ve škole v letech 1991 – 2006), paní učitelce Aleně Černé (učila ve škole od roku 1958
do roku 1982) , panu učiteli Josefu Poslušnému
(učil ve škole v letech 1969 – 2006) a Janě Pěkné
(působí ve škole od roku 1980 do současnosti).
Dalším bývalým pedagogům, zaměstnancům
školy a dalším zájemcům byly pamětní listy předávány v průběhu celého dopoledne.
Následně vystoupil bývalý starosta MČ Praha
– Velká Chuchle Ing. František Lapáček se svojí
pozoruhodnou vzpomínkou na počáteční školní léta. Zdravici a přání všeho dobrého pronesl
rovněž současný starosta Mgr. Martin Melichar.
Na závěr slavnostního zahájení vystoupili žáci
IX. třídy s prezentací o životě Charlotty Masarykové, podle které je chuchelská škola pojmenována. Prezentace je součástí dvouletého
projektu. V minulém roce žáci hledali informace
a fotografie na internetu, četli Listy do vězení,
vedle míst v Praze, kde Charlotta žila, navštívili
také Hodonín, kde je muzeum TGM. V letošním
roce projekt vrcholí, vedle prezentace ve své třídě žáci zorganizovali výstavku fotografií a materiálů spojených s životem Charlotty Masarykové.
Projekt je založen na týmové spolupráci a společné odpovědnosti za výsledek.
Program pokračoval v tělocvičně, kde žáci V. tří-

dy předvedli krátké divadelní představení pod
názvem „Cestovatel Vašek mezi lidojedy“, dále
zazněla píseň Když se zamiluje kůň v podání
školního sboru jako pocta panu učiteli Poslušnému, a páťáci rovněž zazpívali „Lásko má já
stůňu“, „Kdyby prase mělo křídla“ a „Země
vzdálená“. V jídelně bylo připraveno občerstvení, o které se starala děvčata z IX. třídy.
V hudebně zase vznikl retrokoutek p. učitele Josefa Poslušného, který zde vzpomínal
na svou učitelskou kariéru, Poslední zvonění
a Veselé strunky. Komponovaný pořad vyvrcholil pěveckým číslem bývalých Veselých
strunek, ve kterém vystoupila i herečka Michaela Kuklová, která je absolventkou školy.
Chodby školy byly vyzdobeny stopami, na kterých byly zaznamenány významné mezníky
v historii školy, v přízemí pak všichni mohli obdivovat bronzovou bustu Charlotty Masarykové, která v nejbližší době bude ozdobou školní
budovy. S její autorkou, malochuchelskou
občankou, sochařkou Věrou Růžičkovou – Bejrovou se podařilo starostovi MČ Praha – Velká
Chuchle Mgr. Martinu Melicharovi domluvit
na její výrobě.
Vedle výstavy a pamětních listů projevili
účastnici setkání zájem i almanach, který
škola při příležitosti 80. výročí vzniku školy
vydala. Celý náklad almanachu byl rozebrán, zájemci, kteří den otevřených dveří
nestihli, si ho ale mohou spolu s doplňky
stáhnout na školních stránkách na adrese
http://skola.chuchle.cz. Jeho součástí je
také chronologický seznam zaměstnanců
školy v letech 1933 – 2013.
Tomáš Hromádka
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Přehled usnesení

Vítání občánků

číslo: 8/2013

V sobotu 19. října 2013 se uskutečnilo letos již druhé Vítání občánků starostou naší městské části Mgr. Martinem Melicharem v objektu
bývalé kuželny v areálu IVP ČZU v Malé Chuchli.

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 14.10.2013.
Zastupitelstvo městské části:
8/1-1

schvaluje,

aby ověřovateli zápisu č. 8/2013 byli dva členové zastupitelstva, a to p.Kozický a p. Čahoj
a zapisovatelem p. Schulz.
8/1-2

schvaluje

program 8. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 7. 10. 2013.
8/2-1

schvaluje

rozpočtové úpravy č. 6/2013 (viz příloha).
8/2-2

schvaluje,

v rámci připomínkového řízení k návrhu změny Obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti
dotčené živelní pohromou, korekci ve smyslu
doplnění postižených nemovitostí v ulici U Křižovatky v k.ú. Velká Chuchle, a to parc.č. 703
a 704, parc.č. 697, 699/1, 699/4, 699/5 a 701/2,
parc. č. 706/1, 706/2 a 707 s osvobozením na
dobu 1 roku (pozemky) resp. 2 roků (stavby,
byty, nebytové prostory).
8/3-1

schvaluje

vyvěšení záměru prodeje budov č.p. 339 a 391
v ulici Starolázeňská v k.ú. Velká Chuchle umístěných na soukromých pozemcích za cenu
obvyklou dle aktualizovaného znaleckého posudku.
8/3-2

správy místních a správních poplatků za období 2010 – 2012 podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
v platném znění, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích a kontroly vedení
evidence pokutových bloků.
8/5-3

zápis z jednání výboru dopravy a bezpečnosti ze dne 7.10.2013 a starostou MČ schválený
Plán zimní údržby na rok 2014 dne 14.10.2013
(zimní úklid chodníků a komunikací v období
od 1.12.2013 do 31.3.2014).
8/5-4

8/5-5

konání voleb do Parlamentu ČR ve
dnech 25.10.2013 (14.00 – 22.00 hodin)
a26.10.2013 (8.00 – 14.00) ve třech volebních okrscích (2x v ZŠ a 1x v Malé Chuchli
v ČZU) s tím, že volební okrskové komise
byly sestaveny včetně členů nominovaných volebními stranami a příprava probíhá v souladu se zákonem dle stanovených
termínů a podklady jsou postupně uveřejňovány na úřední desce,

•

konání říjnových oslav již ve čtvrtek dne
24.10.2013 z důvodu voleb do Parlamentu
ČR a pondělního svátku (dne 28.10.2013)
včetně následujících prázdnin školních
dětí (začátek u ZŠ od 10.30 hodin přes
Náměstí Omladiny, Chuchelský háj, Malou
Chuchli – u ČZU a konec v ulici Zbraslavská u pamětní desky cca v 11.30 hodin),

•

přípravu rozpočtu MČ na rok 2014 včetně
rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2019
a výzvu starosty pro členy ZMČ k předložení návrhů zejména v oblasti investic do
termínu 8.11.2013,

•

slavnostní akt Vítání občánků starostou MČ, který se uskuteční v sobotu
19.10.2013 od 11.00 hodin v pavilonu IVP
ČZU v Malé Chuchli na adrese V Lázních 3.

s návrhem komise MČ pro tzv. Metropolitní
plán hl. m. Prahy (nový územní plán) obsaženém v zápisu č. 3/2013 z jednání komise konaného dne 2.10.2013 včetně grafického znázornění lokalit a s jeho zasláním Útvaru rozvoje
hlavního města Prahy (p.o.).
8/5-1

bere na vědomí

informaci starosty týkající se předložené Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 vedením
Základní školy Charlotty Masarykové, Praha
5 – Velká Chuchle, která byla projednána na
pedagogické radě dne 19.9.2013 a schválena
školskou radou dne 3.10.2013. Výroční zpráva
je k nahlédnutí v tištěné podobě u tajemníka
ÚMČ, příp. v elektronické podobě na webové
stránce ZŠ.
8/5-2

bere na vědomí

pozitivní závěr kontrolní skupiny Odboru daní,
poplatků a cen MHMP ze dne 16.9.2013 (č.j. S-MHMP 424223/2013) z provedené kontroly

bere na vědomí

•

schvaluje

souhlasí

schvaluje,

na základě předložené žádosti ČESKÉ KLUSÁCKÉ ASOCIACE, Radotínská 69, 159 00 Praha
5 – Velká Chuchle ze dne 9.10.2013, pořádání
klusáckých dostihových dnů na Dostihovém
závodišti Praha 5 – Velká Chuchle ve dnech
26.10.2013, 10.11.2013, 24.11.2013 a 8.12.2013
za podmínek stanovených Městskou veterinární správou v Praze Státní veterinární správou a
souhlasí s tím, aby byly pojmenovány některé
dostihy jménem Městské části Praha – Velká
Chuchle.

vyvěšení záměru na pronájem nebytového
prostoru nacházejícího se v přízemí budovy
ÚMČ Praha – Velká Chuchle na adrese U Skály
262/2 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře
56 m2 za účelem zřízení ordinace praktického
lékaře.
8/4

bere na vědomí

Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. Daniel Kozický - zástupce starosty MČ
Mgr. Martin Melichar - starosta MČ
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Úvodní rozvaha MČ Praha – Velká Chuchle
Úvodní rozvaha k charakteru MČ Praha – Velká Chuchle

Tabulka s textovou částí k lokalitám

MČ Praha – Velká Chuchle vytvořila komisi
pro tzv. Metropolitní plán hl. m. Prahy (nový
územní plán). Výsledkem této komise je 1)
přejmenování a přerozdělení lokalit, 2) přehledná tabulka spolu s 3)grafickou částí a 4)
přehled zpracovaných studií
Členové komise : Ing. arch. David Vokurka předseda, Ing. Jiří Barcal, Vladimír Kozák, Ing.
Daniel Kozický, , Miroslav Patočka, Stanislav
Fresl, Mgr. Lenka Felixová, Ladislav Kadeřábek, Ing. Jan Janda, Bc. Daniel Šatra, Ing. Jiří
Špaňhel, Ing. arch. Karel Doubner

Část

Charakter

Návrh pro MP

1.
Malá Chuchle
(lázně)

Lázně – historické sídlo. Jedná se o historickou zástavbu
bývalých lázní, vazba na Mariánský pramen v údolí západně od lokality. Kostel Nanebevzetí panny Marie, lázeňské
domy. K lokalitě náleží část původní zástavby v ul. Zbraslavská.

Zrušení návrhu nového vlakového tunelu. Nepovolovat novou výstavbu. Zachování krajinného rázu, bez nové výstavby, při zachování kompletní původní zeleně mimo rekonstrukce stávajících domů.

2.
Malá Chuchle
(Strakonická)

Nesourodá lokalita – využíváno industriálně. Charakteristické jsou stavby bývalého zařízení staveniště (tunelu a mostu
inteligence). Využívané k industriálním účelům. Dále převažují komerční a jim podobné objekty (kanceláře, autodílna,
obchody, denní bistra, třídírna plastů), které jsou zpravidla
využívány jen ve všední dny a pracovní dobu. Území je
značně zatíženo Strakonickou ulicí. Břeh Vltavy je stabilizovaný – dvě loděnice, cyklostezky.

Přičlenění nezastavěného zastavitelného území mezi Malou a Velkou Chuchlí k této lokalitě. V této části pak podpora smíšené a komerční výstavby městského charakteru, tak, aby výstavba umožnila komunikační propojení Malé a
Velké Chuchle. MČ zásadně nesouhlasí s plochou DP v platném ÚP.

3.
Dolní
Chuchle

Rozvolněná příměstská zástavba, velké zelené plochy – závodiště, bývalé zahradnictví, pěstování zeleniny. Od jádra
Chuchle je území odděleno železniční tratí, která díky konfiguraci terénu vytváří komunikační hrdlo mezi lokalitami.
Pro podrobnější charakterizovaní je lokalita popsána na
část
A)severně od ul. Dostihové – současně se jedná o mimo zátopovou oblast, převládá rozvolněná výstavba s rodinnými
domy. B)jižně od ul. Dostihová - částečně zachovalá niva
Vltavy, závodiště, zahradnictví

A) V ÚP vyjmout ze zátopové oblasti-dnes již zkolaudované protipovodňové opatření. Podpora rozvolněné příměstské zástavby stejného charakteru
jako je okolní zástavba s možností při postupování k severu na volných prostranstvích umožnit i výstavbu objektů služeb a obchodu, případně drobné
řemeslné výroby (=pruh podél komunikace Strakonické, tím plynule navázat
na lokalitu Malá Chuchle – Strakonická). Návrh smíšená oblast. Zpracovaná
studie řešení území – zastavovací studie)
B) z důvodu i nadále trvající zátopové zóny ponechat pouze současný stav, tj.
stávající obytné domy, V žádném případě neumisťovat další novou výstavbu.
Podpora zeleně (parků).

4.
Chuchelský
břeh

Jedná se průtočná oblast. Rozvrácený vltavský břeh. Území
je ovlivněné umístěním rozsáhlého průmyslového komplexu bývalých Vodních staveb (60.-80.léta 20.stol.) a hromadnými navážkami přirozeného břehu mezi Malou Chuchlí a
Lahovičkami. Území je nestabilizované, neutěšené. Charakteristika blízká brownfields.

Rozvoj rekreační funkce území, především pro procházky a sportování, možnost propojení s protějším břehem lávkou pro pěší a cyklisty, napojení na
stávající cyklostezku na břehu Vltavy, potencionální „vstupní brána“ pro uživatele cyklostezky a návštěvníky z protějšího břehu.

5.
Stará Chuchle

Původní ves s předměstskou zástavbou. Stabilizované území. Nejhustěji osídlená část Chuchle, přirozené centrum, ve
kterém se nachází škola, mateřská školka, pošta, obchod,
knihovna. Kombinace původní zástavby (vily a činžovní
domy) s novější architekturou (vily).

Vybudování centra s občanskou vybaveností, centrum komunitního života
městské části, vstupní oblast do rekreační části Chuchelský háj pro obyvatele
i návštěvníky Chuchle, řešení již nalezeno zpracovanou architektonickou studií. V intravilánu je třeba udržet všechny stávající zelené plochy. V této části
Chuchle by měl být zpracovaný regulační plán, výškové omezení, regulace.

6.
Hvězdárna

Území je ovlivněno nesourodou výstavbou především za
posledních 10let. Obytné domy se zahradami, bez občanské vybavenosti, nejednotná podoba nově budovaných
objektů, minimum veřejných prostor a zeleně, nedostatek
možností pro procházení a komunitní život obyvatel, ačkoliv se v blízkosti nachází rozsáhlé lesy (chybí propojení s
těmito rekreačními územími)

Podpora zvýšení komunikačních propojení směrem do Staré Chuchle. Rozvolněná výstavba – prostupnost území.
Nutná rezerva občanské vybavenosti pro tuto oblast.

7.
Na Lahovské

Jde o stále zachovanou lokalitu chatové osady zasazenou
v zeleni, která má svůj identický charakter i přes povolenou
i nepovolenou výstavbu a zahušťování stavbami k bydlení.
Veřejná zeleň v lokalitě neexistuje, není zde ani žádná občanská vybavenost. Rozvoj po léta determinují úzké komunikace, které nesplňují parametry OTPP

Na tuto lokalitu má MČ částečně zpracovanou vyhledávací studii inženýrských sítí.
Rozvoj rezidenčního bydlení při zachování přírodního charakteru oblasti,
možnost výstavby rodinných domů i rekreačních objektů. Chybí zde občanská vybavenost, která by měla být řešena v návaznosti na ostatní lokality,
především lokalitu Hvězdárna nebo na k. ú. Radotín, Lochkov.

8.
Chuchelský
les

Smíšený les – dubo-habrový
Rozsáhlá zalesněná oblast tyčící se nad
vltavskými břehy. Les má v části charakter parku včetně
malé přírodní zoo, přístup je z Malé Chuchle – lázně a Staré Chuchle. Součástí je kostel sv. Jana Nepomuckého, který
tvoří vizuální dominantu Velké Chuchle

Rozvíjení rekreační a odpočinkové funkce, zvyšování atraktivity pro návštěvníky Chuchle. Naučné stezky.

9.
Doly

Vysoce specifická oblast - území bývalých dolů na vápenec
a dolomit, které je v současnosti téměř celé chráněným územím. Nachází se zde i podzemní systém původních chodeb
– částečně poddolovaná oblast.
Součástí je i Pacoldova vápenka, která je chráněnou památkou UNESCO.

Rekreační oblast

10.
Libeř

Louky, pastviny a historické sady vklíněné mezi lokalitou
Stará Chuchle a Hvězdárna s historickými cestičkami. Rozkládá se podél potoku (železitého), který přímo pramení ve
Velké Chuchli.

Ponechat VV pro školství, tak jak je v platném ÚP. Při dostavbě lokality zajistit
odpovídající dopravní obslužnost.
Možnost lepšího pěšího propojení mezi lokalitou Hvězdárna a Stará Chuchle.
Obnova historických vozových cest.
Pozemky ve správě obce např. pozemek parc. č. 1038/3 zásadně ponechat v
zeleni, s cílem vytvořit zelený průchozí prstenec na hranici intravilánu obce.

Rozdělení lokalit + názvy
I. Malá Chuchle
Na návrhu byla Malá Chuchle rozdělena na
2 lokality – s tím se komise ztotožnila, ale
poupravila hranici
•

•

Původní název Malá Chuchle 2/1
nový „Malá Chuchle – lázně“
(součástí této lokality je i část ulice
Zbraslavská v úseku kolmém na ul.
Strakonickou a část ul. Podjezd po železniční trať + území od železniční tratě směr Chuchelský háj)		
Původní název Malá Chuchle 2/2
nový „Malá Chuchle – Strakonická“
(jedná se o území od železniční tratě směr k Vltavě)

II. Velká Chuchle
Na návrhu je Velká Chuchle rozdělena do 7 lokalit, komise se shoduje na tom, že spodní část Chuchle by měla být scelena do 1 lokality (z původních 3) a 1 lokalitu pod ul. Strakonickou na břehu Vltavy - proti modřanskému jezu. Dále navrhuje rozdělit centrum Chuchle na 2 lokality
(z původní 1), s dalším rozdělením tak jak je původně navrženo komise souhlasí:
•
•
•

•
•

Původní název U Waltrů + Chuchle závodiště + Velká Chuchle 2/2 – nový „Dolní Chuchle“
(jedná se území Velké Chuchle mezi ulicí Strakonickou a železniční tratí)
Původní název V Chuchlích – nový „Chuchelský břeh“
(jedná se o území mezi ul. Strakonickou a řekou Vltavou)
Původní název Velká Chuchle 2/2 (rozděleno na 2 lokality)
nový „Stará Chuchle“
(jedná se o území Velká Chuchle od železniční tratě směr Slivenec od lokality Hvězdárna odděleno v místě serpentina – konec schodů,
lavičky)
nový „Hvězdárna“
(jedná se o území Velká Chuchle od serpentiny – konec schodů, lavičky směr Lochkov)
Původní název Třešňovka – nový „Na Lahovské“
(jedná se o území Velké Chuchle od konce areálu Vily Chuchle směr Radotín)
Původní název hřbitov Chuchle – rozdělit na 3 lokality a to nový
„Chuchelský les“
(jedná se o zelené území Velké a Malé Chuchle část je i PR Chuchelský háj, PR Nad Závodištěm)
„Doly“
(jedná se o zelené území Velké Chuchle součástí je hlavně bývalý důl na vápenec a bývalá zavezená skládka odpadů)
„Libeř“
(jedná se o území mezi lokalitou Stará Chuchle a Hvězdárna)

Přehled zpracovaných studií
1.
2.
3.
4.

Architektonická studie Nového centra Velké Chuchle
Studie Dolní Chuchle
Studie Nadjezd – Podjezd (jedná se o mimoúrovňové křížení železnice ve směru z Dolní Chuchle na ul. Starochuchelskou
Pro lokalitu Na Lahovské byly zpracovány již 3 studie a to:Zastavovací podmínky (vypracoval tým p. arch. Smutné z ÚRHMP, srpen 2007),
říjen 2011 Vyhledávací studie Inženýrských sítí zadaná OMI, společností IStar; říjen 2011 Studie zadaná z prostředků členů a přispěvatelů
sdružení Osada Lahovská firmě Bomart. Cílem bylo prověřit možnosti získání územního rozhodnutí pro výstavbu inženýrských sítí v okolí
ulic Na Hvězdárně a Nad Chuchlí
Zapsala : Ing. Michaela Benešová
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Kultura
společnost

Dušičky
Svátek všech zesnulých, lidově Dušičky, se rychle blíží. Vzpomínka na blízké zesnulé ale může být narušena vandalismem, který je příznačný pro tuto dobu. Městská policie hl.
m. Prahy v různých obvodech tak zvýší kontrolní činnost,
která bude spočívat v kontrolách parkovišť před hřbitovem,
v plynulosti dopravy a kontrolou samotných hřbitovů. „Jízdní
skupina Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 5, jako
každý rok v době „Dušiček, bude mít zaměřený výkon na
kontroly hřbitovů. V případě Velké Chuchle se jedná o hřbitov umístěný v Chuchelském háji. Rád bych požádal občany
Velké Chuchle, aby se na strážníky s důvěrou obrátili v případě, že se jim bude zdát v místě hřbitova či jeho okolí cokoliv
podezřelé,“ vyjádřil se k bezpečnostní akci zástupce ředitele
Městské policie pro obvod Prahy 5, Ing. Horník Martin.
Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele – Tisková skupina

Výroční rok hasičů

Říjnové Drakohraní v K8 se vydařilo, několik krásných draků
se narodilo.

Posvícení ve sportovním stylu

V tomto roce (2013) proběhlo několik hasičských výročí. Hasičský záchranný sbor Praha oslavil 160 let, chuchelští
dobrovolní hasiči oslavili ve Velké Chuchli 120 let a v Malé
Chuchli 90 let. K těmto výročím se připojuje První pražské
hasičské muzeum, které již 10 let existuje ve Velké Chuchli. Nelze opomenout, že se tohoto výročí nedožil zřizovatel pan Z. Vožniak, který zasvětil celý svůj život hasičům a to
jak svojí profesí, tak i sbíráním a zájmem o historii hasičstva.
Jak jsem otce znal, byl by šťastný, že muzeum, jak si přál, stále funguje a to po telefonické dohodě. Budeme se těšit na
Vaší návštěvu.
Z. Vožniak

Členové Dělnické tělocvičné jednoty ve Velké Chuchli uspořádali v neděli 22. září 2013 po dvouleté přestávce Tradiční chuchelské posvícení. Tentokrát se celá akce nesla v komornějším stylu. Pro rodiny s dětmi
byla připravena velká orientační hra za věžemi v okolí Chuchle. Úkolem
bylo projít třináctikilometrovou trasu a prohlédnout si věže v regionu.
Šlo o věže kostelů v Malé a Velké Chuchli, kapličku na nám. Chuchelských bojovníků, kostel Všech svatých ve Slivenci a věž zámečku v Lochkově. S důkazy o své návštěvě pak účastníci hry spěchali zpět do
areálu DTJ Velká Chuchle, kde se zatím konalo sousedské posezení s občerstvením a pravými posvícenskými koláčky z řevnické pekárny pana
Pecky. Na závěr odpoledne došlo i na oblíbenou soutěž v prokousávání posvícenského koláče, při které se všechny děti opravdu vyřádily.
Tomáš Hromádka
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Pro děti
volný čas

Skřítek Chucheláček plní tajné přání - Příběh čtrnáctý

Chuchelský pohár v rybaření 2013

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,

V sobotu 21. 9. 2013 se konal šestý ročník rybářských závodů pro členy MO ČRS Velká Chuchle a jejich přátele.
Závod se konal tradičně pod fotbalovým hřištěm, mezi Malou a Velkou Chuchlí.

v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček splnil jedno tajné přání.
Skřítek Chucheláček se v neděli probudil v dobré náladě a těšil se na příjemný den. Dopoledne se šel projít do lesa, popovídat se starými
přáteli. V poledne zaklepal na dveře jeho obydlí skřítek Barranďáček. Přišel ho požádat o radu. Nedaleko skřítkova obydlí na Barrandově
bydlí rodina, ve které žijí maminka, tatínek a dvě děti. Maruška a Honzík, tak se sourozenci jmenují, se mají moc rádi. Jednoho dne přišel
Honzík Barranďáčka požádat o pomoc. Jeho sestřička Maruška nemůže chodit, moc by se ale chtěla podívat do Velké Chuchle na koníky.
Barranďáček proto přišel za Chucheláčkem, aby mu pomohl vymyslet plán, jak Marušce splnit její přání. Chucheláčka napadlo, že se domluví s nějakým koníkem v Chuchli a za Maruškou přijdou příští týden i s několika kamarády. Chucheláček se domluvil ve stáji ve Velké Chuchli
s koníkem Vítkem a překvapení pro Marušku bylo připravené. V úterý se u školy setkali skřítek Chucheláček, koník Vítek, srnka Rozárka
a pejsek Ludvíček a všichni se vydali směrem přes Slivenec na Barrandov. Za nějakou dobu došli na smluvené místo, kde už na ně čekal
Barranďáček, který je odvedl na dětské hřiště, kde byla na svém invalidním vozíku Maruška. Nedaleko byl i její bratr Honzík a několik dalších
dětí. Bylo to pro všechny velké překvapení, když na hřiště přišel koník Vítek i s dalšími zvířátky. Maruška se Vítka vůbec nebála a dlouho ho
hladila po krásném sametovém krku. V tu chvíli byla nejšťastnější holčičkou na světě. Splnil se jí tajný sen, mohla si zblízka pohladit živého
koně. Vítek zůstal s Maruškou celé odpoledne a ani na ostatní děti nezapomněl. Brzy se totiž rozkřiklo, že na hřišti je živý kůň a začaly přicházet další a další děti. Pozdě odpoledne se ale Vítek už musel vrátit zpátky do stáje ve Velké Chuchli, proto přišel čas se rozloučit. Vítek pozval
Marušku i s celou rodinou na návštěvu. Všichni se pak vydali zpátky domů. Pro Chucheláčka a jeho kamarády to byl jeden z nejhezčích dnů
v poslední době. I tajná přání se mohou splnit, a to se stalo jedné malé holčičce z Barrandova.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek

TDT 2013

Výsledky:
Kategorie: do 10 let
Jiří Humhal
František Fatka
Matěj Vrzal
Kategorie: do 15 let
Matěj Houška
Marcel Šíma
Martin Matouš
Kategorie: dospělí
Pavel Fatka
Pavel Humhal
Milan Jurčík
Matěj Houška - absolutní vítěz
Jiří Humhal – největší množství úlovků
Matěj Houška – největší úlovek

O víkendu 12. října se konal na loděnici USK Praha v Malé Chuchli již
7. ročník mezinárodních závodů dračích lodí Tragicky Dlouhé Tratě.
Zdravíme všechny draky a dračice, ať už nové, či pravidelné návštěvníky těchto unikátních závodů na dlouhé trati 2x4500 m. Chtěli bychom tímto poděkovat všem za skvělé závody a atmosféru, kterou
o druhém říjnovém víkendu vykouzlili u nás na loděnici. Letos přijelo
změřit svoje síly rovných 20 posádek z Maďarska, Německa, Slovenska, Polska a Česka. Boje to byly veliké a napínavé a my věříme, že
každý si odvážel nové zkušenosti a dobrý pocit ze závodění. Rok od
roku se víc a víc posádek předvádí nejen na vodě, ale také na souši a
soutěží mezi sebou, kdo bude mít bláznivější obleček, či paruku a tak
letos bylo opravdu na co se dívat. Chtěli bychom poblahopřát všem
zúčastněným za krásné výkony a získaná vítězství.
V kategorii WOMEN se na prvním místě umístila maďarská posádka
Dragon Aqua Girls, v těsném závěsu je následovala německá posádka Los Punch Ladies a na skvělém třetím místě se umístila posádka
z Česka, Velký holky.
V kategorii OPEN se na vítězné příčce umístila posádka Valeo dragons
složená s posádek Pražského Výběru a Nymburka, druhou pozici vybojoval Podřipský drak a třetí Stratos auto team. Všechny tři posádky
zastupují Českou republiku.
V kategorii MIX zvítězila posádka Römi KKSK, na druhém místě dojela
posádka ŠK dračia legia Trenčín a na třetím posádka MastersKék.
Velká gratulace všem!
Chtěli bychom také velice poděkovat všem našim sponzorům, kteří
se podíleli na přípravách. Děkujeme panu starostovi Mgr. Martinu
Melicharovi a celé obci Velká Chuchle. Děkujeme firmě Gambrinus,
která nám dodala ceny pro vítěze, a v neposlední řadě děkujeme
Hlavnímu městu Praha, které nám přidělilo štědrou finanční pomoc.
DB Tragédky
placená inzerce
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Sport
MS v aerobiku Bělehrad Srbsko 2013
Letošní Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech se konalo ve dnech 14. – 18.10.2013 v srbském Bělehradě. Reprezentace České
republiky vyjela na MS s 200 závodníky. Z Aerobic Team Chuchle jich bylo
28. Česká výprava získala v konkurenci 17 států celkem 28 medailí, z toho
jich do Aerobic Team Chuchle putovalo šest.
Česká děvčata zcela ovládla kategorii trojic kadetů a potvrdila tak pověst
světové špičky v těchto věkových kategoriích. První dvě místa patřila Fitness Centru Báry a Hanky Šulcové, bronz si odvezlo trio Ebrová, Mendíková, Šimánková z Aerobic Team Chuchle.
Obrovský, doslova životní výkon, podaly české aerobik teamy v kadetských kategoriích. Děvčata nedala soupeřkám sebemenší šanci a zaslouženě si odvážejí všechny dostupné kovy. Zlato kadetky z Fitness Centra
Báry a Hanky Šulcové, stříbro Aerobic Team Chuchle a bronz opět putoval
do Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové.
V mužské kategorii kadetů nám jistě vyrůstají budoucí dospělé naděje.
Zlato získala Austrálie, na druhém a třetím místě se umístili čeští závodníci David Pilík ze Studia Dvojka Sedlčany a Matěj Poláček z Aerobic Team
Chuchle.
Ve smíšených párech kadetů jsme prvenství také přenechali australským
závodníkům. Na druhém místě skončil pár Lucie Černá a David Pilík ze
Sedlčan a bronz putoval do Chuchle zásluhou Kateřiny Hrickové a Matěje
Poláčka.
V nejnabitější kategorii kadetek žen se ze 24 závodnic umístila Veronika
Frantová z Aerobic Team Chuchle na skvělém 8. místě.
V juniorské kategorii aerobik týmů se na prvních dvou místech umístila
děvčata z Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové, bronzovou medaili si odvezl fitness tým z Aerobic Team Chuchle.
V teamových disciplinách dospělých - aerobik a stepy - se mezi naše výborné reprezentantky dokázaly vklínit jen ruské teamy. V aerobiku jede
zlatá do Kladna s teamem Dancers, stříbro si odvážejí Rusky a bronz zůstal
doma díky Bond Girls z Aerobic Team Chuchle.
Mgr. Veronika Buriš
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