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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
čekají nás zimní měsíce a s tím spojená údržba
místních komunikací, odklízení sněhu a solení
zledovatělých ploch. Naše městská část je na
zimní údržbu připravena, přesto bych Vás rád
požádal o pomoc zejména při úklidu chodníků před vlastní nemovitostí.
Z kulturních akcí v prosinci bych rád upozornil na kreativní dílnu v K8 ve středu 11. prosince od 16 hodin, kde si budete moci vyrobit
vánoční ozdobu - POLAZ, na tradiční vánoční
setkání starosty se seniory 12. prosince od 17
hodin v restauraci Na závodišti a divadelní
představení „Vánoční ladění“ v kulturním prostoru K8 dne 22. prosince od 17 hodin v podání chuchelských ochotníků, hostem bude také
Bohnická divadelní společnost. Sokol pořádá
20. prosince vánoční fotbalový turnaj mužů
a 21. prosince volejbalový turnaj žen.
DTJ Velká Chuchle pořádá oblíbenou akci
„Opět přijdou Lucie“ a to 15. prosince od 15
hodin. Pro děti je připraveno několik soutěží,
her, občerstvení a dárků.

V listopadu proběhlo projednání rozpracované studie mimoúrovňového křížení Starochuchelské ulice s železniční tratí za účasti
projektanta z Dopravně inženýrské kanceláře
z Hradce Králové a zástupce Správy železniční dopravní cesty. Projektant předložil jednu
variantu nadjezdu dispozičně odlišnou od zamítnutého návrhu z roku 2005 a čtyři varianty
podjezdu. K dalšímu rozpracování byla účastníky jednání doporučena varianta nadjezdu
a dvě varianty podjezdu. Studie bude dokončena po Novém roce, s jejími výsledky Vás seznámím v některém z dalších čísel Chuchelského zpravodaje a na veřejné schůzi. Správa
železniční dopravní cesty připravuje investiční
záměr, ve kterém by v případě jeho odsouhlasení pokračovala v projektové přípravě vybrané varianty.
Rád bych také upozornil na novelu tiskového zákona platnou od listopadu tohoto roku,
týkající se radničních zpravodajů, která přímo
vymezuje povinnost umožnit opozičním stra-

nám a uskupením podílet se na obsahu
radničního periodika tak, aby byl co možná
nejvyváženější a objektivní. S touto povinností není v našem zpravodaji problém,
přesto všechny vyzývám, aby využili této
možnosti a zasílali do redakce chuchelského zpravodaje své náměty, připomínky
a postřehy.
Připojuji se ke gratulacím místnímu Aerobic Teamu Chuchle, pod vedením paní Veroniky Buriš, který se opětovně umístil na
předních místech v rámci konání letošního
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku
a fitness týmech v Bělehradu a do další činnosti přeji hodně úspěchů.
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku.
Ing. Daniel Kozický
zástupce starosty

MČ informuje
novinky a důležité info

Změna
praktického lékaře

Hřbitov
Městská část Praha – Velká Chuchle nabízí možnost pronájmu hrobových míst.
Cena za pronájem hrobového místa na 1 rok se
skládá z 85,-Kč za m2 (dle zaměření geodetickou
kanceláří) + 100,-Kč (za správu hřbitova).
Zároveň žádáme stávající nájemce o kontrolu
platnosti nájemní smlouvy a úhrady za hrobové
místo.
Další informace Vám podáme na odboru smluv,daní a poplatků na tel.: 257 940 326
ÚMČ

Mobilní obchodní kancelář - Pražská plynárenská, a. s.
Termíny přistavení :

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

dne 27.01.14 od 14,30 do 17,00 hod.
dne 12.03.14 od 10,30 do 13,30 hod.
dne 15.04.14 od 12,00 do 14,30 hod.
dne 27.05.14 od 8,00 do 11,00 hod.
dne 18.06.14 od 14,30 do 17,00 hod.

převzetí reklamace

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před ÚMČ, U Skály 262/2.
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci
s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a.s. a ÚMČ Praha – Velká Chuchle
nabízí odběratelům zemního plynu novou
službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ ,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s.
mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

věnujte prosím pozornost tomuto sdělení.
V prosinci tohoto roku již nebudeme provádět
kontrolní periodické prohlídky. Soustředíme se
na nutná a neodkladná předoperační vyšetření.
V době od 15. prosince bude ordinace pracovat v poloprovozu což znamená, že Vám budou
vydávány recepty na léky s nezbytnou kontrolou Vašeho zdravotního stavu, budou prováděna vyšetření akutně nemocných, ale nebudou
prováděna vyšetření z administrativních důvodů jako jsou řidičské průkazy, pracovní prohlídky apod.

Dne 1.1.2014 převezme
ordinaci praktického
lékaře na úřadu městské
části v Chuchli společnost Zdraví-fit, s.r.o.. Ta již
má zkušenosti s provozováním lékařských praxí.
Ve dnech 16.-20.12.2013
bude probíhat předávání
ordinace MUDr. Ivanem
Albrechtem novému lékaři MUDr. Jakubovi Vrankovi.
Ordinace bude otevřena, ale prosíme o shovívavost.

Posledním dnem ordinace je 30. prosinec 2013,
protože poslední den dojde k předání ordinace
do rukou MUDr. Vranky, který převezme funkci
praktického lékaře tohoto obvodu.

MUDr. Jakub Vranka je plně kvalifikován. Narodil se v roce 1977, po
dokončení lékařské fakulty pracoval na interním oddělení v okresním
měřítku i ve fakultní nemocnici. Má zkušenosti z ordinace praktického
lékaře, ale i ze záchranné služby, kde pracuje na částečný úvazek.

Věřím, že budete s péčí této ordinace spokojeni
stejně jako dosud.

Věříme, že ordinace bude fungovat k vaší plné spokojenosti.

Dr. Albrecht a sestra Bučková

zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

Vážení klienti naší ordinace,

NOVÁ ORDINACE
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE

MUDr. Jan Kolář, jednatel společnosti Zdraví-fit, s.r.o.,
www.zdravi-fit.cz
Placená inzerce

Ze Slivence

výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

Adventní koncert
Neděle 8.12. 2013 od 16 hod
kostel Všech Svatých ve Slivenci

informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

Michaela Stehlíková

tiskopisy a informační brožury

(violoncello)

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Za poslechu hudby J.S. Bacha: Suita č. 3 C
DUR a J.J.F: Dotzauera: variace na téma
opery „Norma“ se před Vámi otevřou
obrazy z Betléma v podání divadelního
spolku Gaudium. Spatříte části Zvěstování, Poutníci k jesličkám, V Betlémě a Boží
světlo.

Bližší informace na telefoních číslech 267175366 a 267175202,
www.ppas.cz

Oznámení o dovolené ÚMČ
Dne 27. prosince 2013 bude Úřad MČ Praha - Velká Chuchle uzavřen z důvodu nařízené řádné dovolené všech zaměstnanců.
ÚMČ
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Přehled usnesení

Pohádkový Chuchelský les 2013

číslo: 9/2013

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha –
Velká Chuchle, konaného dne 18.11.2013.
Zastupitelstvo městské části:
9/1-1
schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 9/2013 byli dva členové
zastupitelstva, a to p. Čahoj a p. Benčat a zapisovatelem p. Schulz.
9/1-2
schvaluje
program 9. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného
v pozvánce ze dne 11.11.2013.
9/2-1
bere na vědomí
návrh příjmové a výdajové stránky rozpočtu MČ na
rok 2014, rozpočet sociálního fondu a plán vedlejší
hospodářské činnosti na rok 2014, návrh rozpočtu
včetně odpisových plánů základní a mateřské školy
na rok 2014 (bude zveřejněn dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění) a návrh rozpočtového výhledu MČ
na rok 2015 – 2019.
9/2-2
schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne
12.11.2013, rozpočtové úpravy č. 7/2013 (viz příloha).
9/2-3
schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne
12.11.2013, poskytnutí finančního příspěvku na činnost DTJ Velká Chuchle pro rok 2013 ve výši 5.000,Kč s tím, že žadatel následně předloží vyúčtování.
9/2-4
schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne
12.11.2013, poskytnutí finančních odměn za rok
2013 členům komisí a těch výborů ZMČ, které se
v období od 1.1.2013 do 15.11.2013 sešly min. 3x
a byly usnášeníschopné, a to ve výši 2.000,- Kč na
člena výboru (komise) s tím, že předsedové výborů
a předsedové komisí finanční odměny rozdělí podle
docházky jednotlivých členů a dalších kritérií určených předsedy a do 30.11.2013 předají tajemníkovi ÚMČ seznam s uvedením jména, příjmení, data
narození, místa trvalého pobytu a výše přiznaných
finančních odměn.
9/2-5
bere na vědomí
zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2013
Městské části Praha – Velká Chuchle, v Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle, se sídlem U Skály
262/2, Praha 5, dne 20.10.2013 v souladu se zněním
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a se zněním
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, v platném znění, pověřenými
zaměstnanci Odboru kontrolních činností MHMP.
9/2-6
bere na vědomí
zahájení inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
v platném znění, s Opatřením tajemníka č. 2/2011
pro provedení inventarizace a Plánem inventur
na rok 2013 vydaným formou Příkazu starosty č.
1/2013 (na základě usnesení Rady HMP č. 2097 ze
dne 12.11.2013, kterým byl schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a
závazků hl. m. Prahy k 31.12.2013) a souhlasí se složením ústřední inventarizační komise: Mgr. Martin
Melichar (předseda), Ing. Lenka Svobodová a Jana
Černá (členové).
9/3-1
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne
13.11.2013, vyvěšení záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku parc.č. 1038/3 (dle geometrického zaměření část C o výměře 374 m2) a části
pozemku parc.č. 341/1 (část A o výměře 2 m2) v k.ú.
Velká Chuchle z důvodu přístupu k budoucímu RD
umístěného na parc.č. 335/6 a 335/10 v k.ú. Velká
Chuchle.
9/3-2
bod byl stažen z programu zasedání.
9/3-3
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze

dne 13.11.2013, prodej budovy č.p. 339 na pozemku parc.č. 670/6 a budovy č.p. 391 na pozemku parc.č. 670/9 a 670/16, vše v k.ú. Velká Chuchle,
panu Mgr. P. K. za jím nabízenou cenu v celkové výši
3.203.500,- Kč, která je v souladu se stanovenou cenou obvyklou znaleckým posudkem č. 1836-044/11
ze dne 23.6.2011 s přihlédnutím k aktualizovanému znaleckému posudku č. 2030-058/13 ze dne
11.11.2013.
9/3-4
vydává,
na základě doporučení výboru majetku obce ze
dne 13.11.2013, souhlasné stanovisko ke směně
pozemku parc.č. 213/3 o výměře 373 m2 v k.ú. Malá
Chuchle (ve vlastnictví ČR s právem hospodaření
pro SŽDC, st. org.) za část pozemku parc.č. 173/13 o
výměře cca 9.800 m2 a část pozemku parc.č. 201 o
výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Malá Chuchle (ve vlastnictví HMP) z důvodu vypořádání majetkoprávních
vztahů z minulosti (kolejiště trati a portál tunelu
za komunikaci pod mostem v ulici Podjezd v Malé
Chuchli, a to na základě žádosti Odboru evidence,
správy a využití majetku MHMP ze dne 3.9.2013.
9/3-5
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne
13.11.2013, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 Praha
5 a MČ Praha – Velká Chuchle týkající se podzemního kabelového vedení 1kV v délce 5,5 bm na části
pozemku parc.č. 943/5 a 986 v k.ú. Velká Chuchle
(přípojka 1 kV pro parc.č. 943/10 v ulici K Višňovému
sadu), a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
1.375,- Kč bez DPH.
9/3-6
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne
13.11.2013, komisi pro posouzení došlých nabídek
v rámci vyvěšeného 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), a to ve složení: Mgr. Martin Melichar,
Ing. Daniel Kozický, Ing. arch. David Vokurka, Ladislav Kadeřábek a Ing. Michaela Benešová.
9/3-7
schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne
13.11.2013, prodloužení nájemních smluv (uzavření dodatků o pronájmu nebytových prostor resp.
obecních pozemků) do 31.12.2014 za stávajících
podmínek takto:
a) Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o., Pod
Akáty 60/169, 159 00 Praha – Velká Chuchle – část
obecního pozemku parc.č. 3 o výměře 24 m2 v k.ú.
Velká Chuchle,
b) R. P. – část obecního pozemku parc.č. 1148 v k.ú.
Velká Chuchle v ulici Starochuchelská u objektu č.
92/36 o výměře 8 m2,
c) J. D. – část obecního pozemku parc.č. 670/3 o výměře 135 m2 a objekt na obecním pozemku parc.č.
670/4 o rozloze 66 m2 v k.ú. Velká Chuchle,
d) LCGroup s.r.o., Na Mrázovce 24/7, 159 00 Praha –
Velká Chuchle – část nebytového prostoru o výměře 100 m2 v ulici Kazínská 8/5 na obecním pozemku
parc.č. 21, 22 a 1151/2 v k.ú. Velká Chuchle.
9/3-8
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne
13.11.2013 a výboru stavebního a územního plánu
ze dne 11.11.2013, se směnou obecních pozemků
parc.č. 28, 29/2, 29/1 a 1166/2, kde je plánována výstavba Nového centra Velké Chuchle (Klubový dům,
samoobsluha) za pozemek „Retailu“ spolu s dalšími vybranými parcelami v 1. etapě projektu VILY
CHUCHLE (vše v k.ú. Velká Chuchle) ve vlastnictví
společnosti VILY CHUCHLE a.s.
9/3-9
bere na vědomí
žádost JUDr. Miluše Jiráskové, jednatelky společnosti FEMAT-užitková litina, spol. s r.o., Vrážská
1562/24a, 153 00 Praha 5 – Radotín, o přehodnocení stanoviska přijatého formou usnesení ZMČ
dne 24.9.2012 (bod 7/6-6 zápisu ze zasedání) týka-

jící výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor
v Malé Chuchli.
9/4
schvaluje
počet zaměstnanců MČ Praha – Velká Chuchle zařazených do ÚMČ na rok 2014 takto: 5 úředníků
na plný úvazek, 2 úředníci na částečný úvazek, 2
pracovníci pečovatelské služby na částečný úvazek
(příp. dohody o pracovní činnosti) a 1 sociální pracovník (dohoda o provedení práce), 4 zaměstnanci odboru místního hospodářství (pracovní četa),
ostatní dohody o provedení práce nebo o pracovní
činnosti (úklidové práce, datové schránky a ESS, obsluha kotelny, vedení kroniky, vymáhání pohledávek, správa dětských hřišť, instalatérské, zámečnické a elektrikářské práce) a souhlasí v odůvodněných
případech s uzavřením dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr a s případným uzavřením
pracovních poměrů na dobu určitou z důvodu zástupu dlouhodobě nepřítomného zaměstnance.
9/5-1
schvaluje,
na základě doporučení výboru stavebního a územního plánu ze dne 11.11.2013 a finančního výboru
ze dne 12.11.2013, 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. Výpověď bude podána s počátkem výpovědní lhůty 1.10.2014 a s jejím
ukončením ke dni 30.9.2015.
Návrh usnesení nebyl přijat.
9/5-2
bere na vědomí
„Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Úpn SÚ HMP), Úprava VPS na parc.č.
476 v k.ú. Velká Chuchle“ předložený investorem
akce „SENIOR PARK VELKÁ CHUCHLE Areál domova
s pečovatelskou službou a domy s byty pro seniory“
panem Mgr. P. K. ze dne 10.9.2013.
9/5-3
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru stavebního a územního plánu ze dne 11.11.2013, s žádostí společnosti
REFLECTA Development a.s., Vinohradská 1233/22,
120 00 Praha 2, o změnu funkční plochy pozemku
parc.č. 991/132 v k.ú. Velká Chuchle z plochy VV na
plochu OB z důvodu zachování rezervy pro veřejnou vybavenost lokality Hvězdárna.
9/5-4
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru stavebního a územního plánu ze dne 11.11.2013, s žádostí společnosti
Na Čtvrtích, a.s., Radotínská 41, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, o změnu funkční plochy pozemků parc.
č. 929/72, 929/70, 929/68, 929/65, 929/64, 929/63,
929/62, 938/1, 938/2, 937, 939/3, 939/5, 936/35,
936/36, 936/37, 929/67, 929/69, 929/66, 929/71,
936/1, 936/6, 936/26, 936/27, 936/28, 936/29,
936/30, 936/31, 936/32, 936/33, 936/34, 936/38,
931, 932, 934 a 935 (celková plocha vymezeného
území cca 15 ha), vše v k. ú. Velká Chuchle z plochy
SP na plochu OB zejména z důvodu, že MČ zaslala
na MHMP stanovisko pro tvorbu tzv. Metropolitního
plánu hl. m. Prahy s požadavkem, aby stav spodní
Chuchle od ulice Dostihová směrem Radotín zůstal
svou zastavěností stejný (nepřipouští se zde výstavba RD, pouze rekultivace – výsadba parků apod.).
9/6-1
bere na vědomí
ohlášení sportovní akce „TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT – automobilový závod“ pořádané MPA Motorsport v AČR, o.s., Bellušova 1804, 155 00 Praha 5
dne 30.11.2013 od 10.00 do 16.00 hodin v prostorech Dostihového závodiště Praha - Velká Chuchle.
9/6-2
bere na vědomí
oznámení ředitelky MŠ Velká Chuchle o uzavření
provozu MŠ v době vánočních prázdnin, a to z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovníků
za rok 2013 a sanitárního dne (pondělí 23.12.2013 a
pátek 27.12.2013).
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. Daniel Kozický (zástupce starosty)
Mgr. Martin Melichar (starosta MČ)
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Dne 21.9.2013 proběhla v Chuchelském lese akce
Pohádkový les.
V letošním roce jsme měli tu smůlu , že z důvodu červnových povodní akce probíhala pouhý týden po dětském dnu
chuchelských hasičů, který probíhal v náhradním termínu
14.9.2013.
Počasí nám celkem přálo i když ráno mírně sprchlo a tak navzdory obavám přišel až nečekaně velký počet dětí a rodičů.
Rozdali jsme 286 hracích lístků což považujeme za úspěch.
Pohádkový les se skládal z 12 stanovišť, od kocoura Mikeše
přes perníkovou chaloupku a draka s princeznami až po čerta s malými čertíky s kterým jste si mohli zahrát karty o dušičku.
V občerstvení v Lesním ZOO si děti vyzvedli po splnění úkolů
zaslouženou odměnu.
Akci tedy považujeme za povedenou i když je určitě co zlepšovat a tak se na vás budeme těšit v přibližně stejnou dobu
i příští rok.
Akci uspořádal:
Lesní úsek Chuchle – Lesů hl. m. Prahy
Dětský oddíl Sportíci

Sponzor akce: Pohostinství - Martina Kadeřábková

Svatohubertský koncert lovecké hudby
Dne 2. 11. 2013 proběhl v kostele sv. Jana Nepomuckého
koncert lovecké hudby.
Jednalo se o ukázky ze svatohubertské mše, loveckých fanfár a signálů od autorů z devatenáctého století až po autory
současné.
Hudbu v provedení trubačů pod vedením pana Pacovského
provázel mluveným slovem pan Hrma, který k jednotlivým
skladbám uváděl jejich autory, jejich význam a někdy i zajímavé příběhy související s jejich vznikem.
Koncert i přes velmi nepříznivé počasí navštívilo okolo sta
návštěvníků což i vzhledem k velikosti našeho kostela byla
velmi hojná účast.
Letos se jednalo už o druhý ročník Svatohubertského troubení v Chuchelském kostele a proto doufáme, že v příštím
roce se v tento čas na snad již tradiční akci opět sejdeme.
Pořadatel:
Lesní úsek Chuchle – Lesů hl.m. Prahy
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Co se děje
Týká se nás to!

Happening STREET ART/GRAFFITI v klubu K8, 2. 11. 2013

Kultura - program
K8
11. 12. 2013 - od 16 hod.
Kreativní dílna výroba vánoční ozdoby „Polaz“
12. 12. 2013 - od 17 hod.
tradiční setkání seniorů se starostou v restauraci Na závodišti
22. 12. 2013 - od 17 hod.
Divadlo Vánoční ladění v podání chuchelských ochotníků
DTJ
15. 12. 2013 - od 15 hod.
Přijdou i Lucie - odpoledne plné her v DTJ Velká Chuchle
ZŠ
17. 12. 2013 - od 17 hod.
setkání v ZŠ u vánočního stromu
(vystoupení žáků 6. třídy a pěveckého sboru)
T.J. Sokol Velká Chuchle
20. 12. 2013 - od 19 hod. - Turnaj v sálové kopané, muži
21. 12. 2013 - od 14 hod. - Volejbalový turnaj, ženy
V týdnu před vánočními svátky se budou pořádat turnaje v dětských
oddílech a vánoční akce v oddílech gymnastiky.
Kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli
9. 12. 2013 - mše svatá v 18 hod.
svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu se zpěvy
staročeských rorátů
5. 1. 2014 - 16 hod.
Pěvecký a varhanní koncert z českých pastorel a vánočních koled
12. 1. 2014 - mše sv.
svátek Křtu Páně - hodina bude upřesněna
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli
24. 12. 2013 - mše sv. - „Půlnoční“ - ve 22 hod.
29. 12. 2013 - mše sv. v 15 hod., svátek Svaté Rodiny
15. 12. 2013 - 15 - 16 hod.
první adventní koncert Ensemble Hilaris - hudba italských a anglických
skladatelů 16. a 17. století

Pražské Studio Citadela ve spolupráci se Společností pro
kreativitu ve vzdělávání a s kulturními centry Záhrada a Tabačka v Banské Bystrici a Košicích realizují tvůrčí projekt
s názvem TÝKÁ SE NÁS TO / TÝKA SA NÁS TO! Jde o projekt
tzv. mládežnické demokracie podpořený z evropského
programu Mládež v akci, do kterého jsou zapojené skupiny mladých lidí z Čech a Slovenska. Každá ze skupin si
volí svoje živá témata na místní úrovni, mapuje je a následně zpracovává pod vedením lektorů a tvůrců v tvůrčích
workshopech z oblasti hip-hop, street art a graffiti.
Naše skupina z Citadely se rozhodla, že uskuteční na okraji města výtvarný happening, kde se setkají všechny generace a kde si účastníci mohou přímo prakticky vyzkoušet,
co je to vlastně street art a graffiti. Cílem bylo zvelebit nějaký veřejný prostor a našim graffiti tvůrcům šlo také o to,
aby se tímto setkáním zbavili nálepky „vandalů a zločinců“.
Téma tedy znělo jednoznačně „vůči předsudkům“. Našli
jsme vhodné místo ve Velké Chuchli v prostorách dvora
vedle K8. Šedé nevlídné zdi jsme se rozhodli rozzářit barvami. Na odpolední svátek sem přišlo asi 100 lidí, mnoho
jich přijelo z centra i jiných částí Prahy. S podkresem pohodového hudebního mixu, s vůní palačinek a teplých nápojů příchozí vyřezávali pod vedením našeho mladého týmu
v klubu šablony, které pak sprejovali na šedé, oprýskané
zdi. Čelní stěna přímo naproti K8 s předmalovaným názvem Týká se nás to! se během odpoledne změnila v blankytný obraz sestavený z různobarevných jmen lidí, kteří se
akce zúčastnili. Všichni příchozí, od malých dětí až po nejstarší ročníky, sprejovali s velkým zaujetím a entuziasmem.
Příjemné atmosféře dominoval po celý čas oheň zapálený
uprostřed dvora a nastupující večer pak náležitě obohatily
mladé dívky s ukázkami indického tance kathak anebo poetická divadelní hra Kabaret Artaud v podání Bohnické divadelní společnosti. Akce by se nemohla konat bez záštity
zdejšího starosty. Touto cestou mu chceme znovu poděkovat, že dává prostor i mladým lidem, kteří mají co říct!

divadlo

VÁNOČNÍ LADĚNÍ
proběhne v neděli 22. 12. 2013
v 17.00 v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle
Halelujá milí přátelé,
na zem slétnou se Andělé,
by radostnou zprávu zvěstovali všem,
že Ježíšek v Betlémě čerstvě je narozen.
Narozen z čistoty a lásky převeliké.
Ochotnický spolek K8, letos již potřetí, pro Vás sehraje
tradiční Vánoční příběh o narození Ježíška. Tentokrát v novém hávu a za
vydatné pomoci Andělů, kteří se do té naší malé Velké Chuchle
slétnou ze všech stran.
Vzácným hostem večera bude BOHNICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST,
která předvede ukázky z nově připravované inscenace ,,ANDĚLÉ“.
Nebude chybět voňavý vánoční punč,
který Vám bude vlastnoručně nalévat pan starosta Mgr. Martin Melichar.
A ještě něco! Rádi bychom na závěr večera, společně s vámi,
postavili na jevišti Betlém. Přineste tedy z domova figurku, hračku, nebo
cokoli vás napadne. A to co přinesete, stane se součástí tohoto Betlému.
Přijďte se setkat, koledy zazpívat!
Těšíme se na vás! Krásné Vánoce přeje K8.
http://k8.chuchle.cz

kreativní dílna
Přijďte si do K8 vyzkoušet vyrobit
vánoční ozdobu POLAZ

ve středu 11. 12. 2013
v 16.00 v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle

Poděkování patří také štábu TV Metropol, který poskytl
akci velký prostor v pozvánce před akcí a stejně tak na místě natočil během happeningu působivou reportáž, kterou
můžete zhlédnout také přímo na stránkách www.chuchle.
cz/happening-v-k8.html
Graffiti je druh výtvarného projevu pracující ve veřejném
prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního
řeckého slovesa: „grafein“ = psát. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streat artem.
Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech
(„street“ = ulice). Motivy a objekty street artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři. Autoři jsou zpravidla mladí dospívající. Subkultura graffiti je pro ně jedna z možností, kterak si
vytvořit svou identitu. (…) Ze sociologického pohledu nehraje hlavní roli revolta (odpor proti faktickému útlaku), ale spíše podvědomý protest a potřeba se socializovat v prostředí
města, výrazně anonymním, sterilním a systematizovaném.
Autoři často hovoří, že si „berou zpět městský prostor“.

Co to je?
Polaz představuje slunce a tvoří jej základ z jablka, zlatě se lesknoucího
pečiva nebo brambory, ve kterých jsou napíchány nejrůznější symboly
plodnosti, světla, zdraví a hojnosti. Ty pak pomáhají lidem v době zimních
depresí, strachu ze zimy a nemocí. Jako obřadní symbol zimního
slunovratu byl používán odpradávna. Polaz (zřejmě ze staroslovanského
„polaziti“ – koledovati) visel v síni domu a koledníci přicházející
s vinšováním a dary do domu směli z polazu obírat pamlsky.
Do pevného jádra bylo paprskovitě napícháno množství štěpin dřeva
s navlečenými dobrotami.
Kolik mě to bude stát?
Nic, snad chvíli volného času.
Dostanu čaj nebo kafe?
Ano.
Těšíme se na Vás!

Zdroj: Wikipedia
Foto: Kníže Václav
Za Studio Citadela napsala
Ivana Hessová a Vendula Kodetová

http://k8.chuchle.cz
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Vánoce

Pro děti

tradice

pro každého

Polaz

Skřítek Chucheláček a podzimní setkání - příběh patnáctý

V mnoha vánočních symbolech se odráží slunovrat. Polaz představuje slunce
a tvoří jej základ z jablka, zlatě se lesknoucího pečiva nebo brambory, ve kterých jsou napíchány nejrůznější symboly plodnosti, světla, zdraví a hojnosti. Ty
pak pomáhají lidem v době zimních depresí, strachu ze zimy a nemocí.

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek
Chucheláček prožíval v Chuchli podzim.
Tak už je tady podzim, listí padá ze stromů a
zvířata se začínají připravovat na zimu, která
letos může být chladná a dlouhá. A tak skřítek Chucheláček šel při pravidelné obchůzce
Chuchle pozdravit všechny své kamarády,
protože zima může být opravdu dlouhá a
bude potřeba mít dostatečné zásoby potravy.

Pro člověka v minulosti bylo slunce základem života - přinášelo světlo, teplo,
příští úrodu. Proto byly svátky zimního slunovratu slaveny v pohanských dobách, ale také ve středověku s velkou úctou. To, že křesťanská církev naroubovala výročí narození Krista právě do období vrcholících oslav původně keltského slunovratu, není jistě náhoda. Datum narození Páně bylo až do 4. století
sporné, teprve až papež Liberius ustanovil 25. prosinec jako definitivní.
Jedním z obřadních předmětů je tedy podstropní závěs - polaz (zřejmě ze
staroslovanského „polaziti“ - koledovati). Polaz visel v síni domu a koledníci
přicházející s vinšováním a dary do domu směli z polazu obírat pamlsky. Do
pevného jádra bylo paprskovitě napícháno množství štěpin dřeva s navlečenými dobrotami.
Laskavé svolení s uveřejněním fotografie nádherného polazu paní Miluše Benešové nám udělili organizátoři letošní výstavy Pohádkové vánoce v Betlémské kapli, která začala posledním listopadovým dnem.

Krásné vánoce přeje redakce Chuchelského zpravodaje.

Všichni byli doma, jenom srnku Rozárku nezastihl opakovaně ve svém příbytku, proto
se rozhodl ji hledat. Nikdo o ní již několik dní
nic nevěděl. Chucheláček se tedy domluvil
se všemi přáteli, že půjdou Rozárku společně
najít. Celé odpoledne hledali v Chuchelském
háji, Rozárku ale nenašli. Byla už tma, proto

se domluvili, že budou pokračovat v hledání
druhý den. Ale ani během následujícího dopoledne ji neobjevili, proto pozvali na odpoledne pejska Ludvíčka, který půjde po Rozárčině stopě od jejího obydlí.
Stopa už byla sice slabá, přesto se ale podařilo po půl hodině Ludvíčkovi objevit jámu,
ve které byla vystrašená, unavená a promrzlá Rozárka. Chucheláček se rychle vrátil do
svého příbytku pro nasušené byliny, které
pomáhají nabrat nové síly. Byliny měly až zázračnou moc a Rozárka měla brzy dostatek
sil, aby mohla z jámy konečně vylézt. Nahoře
propukla velká radost, že Rozárka je v pořádku a zdravá. Všichni ji doprovodili domů a
domluvili se, že se zítra setkají u Chucheláčka
a definitivně se připraví na následující zimu.
Druhý den odpoledne přišli všichni kamarádi

v dobré náladě, posadili se do trávy a povídali si o přípravě na zimu, o svých zásobách
potravy, o společném přátelství, a proto jim
tak rychle celé odpoledne uteklo. Večer se
rozloučili a věděli, že se možná všichni uvidí
až za pár měsíců.
Zvířata zimu přečkají především díky srsti,
která jim poskytuje dostatečnou ochranu
před chladem, vlhkem a mrazem. A některá
zvířata celou zimu prospí, proto ježek Bodláček se uvidí se svými kamarády zase až na
jaře. A tak každý přečká zimní období různým
způsobem. Ale co je hlavní, že skřítek Chucheláček bude všem pořád nablízku.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek

red.

Chuchle ve trojkách
Busta Charlotty G. Masarykové
Před dvaceti lety vytvořila akademická sochařka Věra Růžičková - Bejrová z Malé Chuchle bustu manželky našeho prvního prezidenta. Jak říká
sama paní sochařka „O sochu neměl nikdo zájem a umění, které je ve skladu, nežije. Musí být mezi lidmi.“ Po jednáních se starostou MČ se
rozhodla věnovat bustu Základní škole ve Velké Chuchli, a to bez nároku na autorský honorář. Městská část se zavázala obstarat finanční prostředky na odlití busty do bronzu. Starostou MČ byl osloven pan František Soukup, který se stal sponzorem tohoto uměleckého díla a náklady
na odlití uhradil.
V současné době je připravováno slavnostní odhalení busty, vyrábí se podstavec a poslední úpravy se chýlí ke zdárnému konci. Datum slavnostního odhalení bude upřesněno po dokončení všech prací, spojených s instalací busty Charlotty G. Masarykové v základní škole. O datu
konání vernisáže Vás budeme dále informovat.
ÚMČ

Charlotta Garrigue Masaryková
* 20. 11. 1850 Brooklyn † 13. 5. 1923 Lány
Manželka T. G. Masaryka, občanská aktivistka. Pocházela z americké protestantské rodiny potomků francouzských hugenotů
a „otců poutníků“. Během svého studijního pobytu v Lipsku se
sblížila s T. G. Masarykem a v březnu 1878 se za něho v New Yorku
provdala.
Se svým manželem žila nejprve ve Vídni, od roku 1882 v Praze
a významně podporovala jeho vědeckou a politickou činnost. Naučila se dobře česky, zajímala se o českou kulturu a historii a psala
články o českém životě do amerických listů.
Na počátku minulého století se angažovala v boji za všeobecné
volební právo, v zápasech za zlepšení pracovních a životních
podmínek dělníků a v ženském emancipačním hnutí.
ZŠ Charlotty Masarykové
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1903
• v kapli Panny Marie Bolestné na Křenkově
(pod Barrandovem) sloužena první mše
• Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli
slavil 10. výročí svého vzniku
1913
• návštěva kardinála Lva Skrbenského z Hříště v Malé Chuchli
1923
• „z rozhodnutí Ministerstva vnitra obci navždy přiřknuto jméno Velká Chuchle“
• z obecního jmění věnováno na zlatý poklad republiky 1 000,- Kč
• řídící obecné školy v Malé Chuchli Vladimír Příbík zvolen čestným občanem Velké
Chuchle
• založen školní fond
1933
• rozhodnuto zadat stavbu školy firmě František Smrž a Jan Herčík ze Smíchova
• škola postavena za necelých pět měsíců
a pojmenována jako Škola Charlotty Masarykové
1943
• rozpočet obce poprvé přesahuje jeden milion korun
• Čechoslovanu a Hockey - clubu ve Velké
Chuchli dána podpora po 500,- K s tím, že
se musí zúčastnit výchovy mládeže pod
patronací Kuratoria
• zřízena poradna pro matky a děti ve Velké
Chuchli
1953
• počátkem roku zastaveno vydávání potravinových lístků těm osobám, u nichž zjištěno, že platili milionářskou daň
• tragédie na železničním přejezdu - nákladní auto se srazilo s projíždějícím nákladním

vlakem. Za chybu strážné Marie Müllerové
zaplatili František a Karel Vojtovi životem.
• Jednota místních zahrádkářů uspořádala
výstavu výpěstků v sokolovně
• požár č. p. 53 a sebevražda majitele p. Havlíka
• 7. listopadu proběhla Velkou Chuchlí do
Zbraslavi „štafeta míru nesoucí poselství
přátelství k Sovětskému svazu. Ke štafetě připojili se u nás motocyklisté závodu
Rudé letnice z Radotína nesoucí krásné
vlajky všech zemí míru“.
• získán objekt pro zdravotní středisko
- č. p. 273
1963
• v Malé Chuchli zrušena škola (vznikla 1815)
• Rada MNV rozhodla nepovolovat konání
tanečních čajů v restauraci Start. „Scházela
se zde mládež z celého okolí a prováděla
různé výtržnosti.”
1973
• stavba přivaděče vody ze Želivky a vodojemu na Hvězdárně (dokončeno 1976)
• stavba autobusové zastávky naproti

č. p. 182 a 192
• stavební dvůr začínají v Chuchli budovat
Vodní stavby
1983
• pěvecký soubor Veselé strunky při 135. pionýrské skupině a ZDŠ Velká Chuchle oslavil 10. výročí svého vzniku
1993
• dokončení opravy kostela sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji (od 1992)
• na chuchelském závodišti se běží 1. české
Derby (dosud československé)
• výstavba podchodu v Malé Chuchli
• Sbor dobrovolných hasičů oslavil 100. výročí svého vzniku
2003
• 2. 11. 2003 navštívil oficiálně Velkou
Chuchli prezident republiky Václav Klaus.
Zúčastnil se dostihů na závodišti a zapsal
se do obecní kroniky.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář MČ Praha - Velká Chuchle

Chuchle ve 30. letech minulého století
strana 9

Mateřská škola

Dopoledne s městskou policií v Praze
Pokuta až 100.000 Kč za nevypracovaný povodňový plán

Děti z mateřské školy

Vlastníci nemovitostí v záplavovém území
musí mít pro svou vlastní potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem zpracované
povodňové plány dle ust.§71 odst.4 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“). Povodňové plány musí zpracovat také vlastníci staveb, které mohou ohrozit průběh povodně.
V pochybnostech o rozsahu této povinnosti
nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.
Vlastníkem stavby se rozumí jak právnická
osoba, podnikající fyzická osoba (dále jen
„podnikatel“) a fyzická osoba (dále jen „občan“).

Ty nejmenší jsou jako zrcadlo, které odráží nás samotné
Taky občas přemýšlíte, kde se bere tolik lhostejnosti a strachu? Strach pramení z nevědomosti. Když něco neznáme,
bojíme se. Jako obranný mechanismus na strach je lhostejnost. Všude se říká, že děti jsou naše budoucnost. Budoucnost by měla být bez strachu a lhostejnosti. Je tedy přirozené, že chceme našim nejmenším předat to, nač jsme sami
přišli postupem času. Předat nenásilně, formou hry. Nejde o
domestikaci, jde o předání moudrosti, a to nejlépe s láskou
a citem. Přesto ne všechny zkušenosti lze předat. Na něco si
budou muset stejně přijít samy.
Ale právě pro „touhu naučit“ organizuje mateřská školka ve
Velké Chuchli pod vedením ředitelky Aleny Kučerové různé
akce ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného
systému. A tak se děti z této školky mohou těšit na zajímavé
a zábavné ukázky ze strany hasičů, záchranářů, policistů a
strážníků městské policie.

Vodoprávní úřad je kompetentní dle ust. §71
odst.5 vodního zákona uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků,
které se nacházejí v záplavových územích,
je-li to třeba s ohledem na způsob užívání
těchto pozemků. Porušením povinnosti vypracovat povodňový plán dle ust.§ 71 odst.4
nebo 5 vodního zákona se vlastník pozemku
nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém
území nebo mohou zhoršit průběh povod-

Měla jsem tu čest být přítomna na akci strážníků Městské
policie z Prahy 5, která se konala v areálu školky dne 13.
listopadu v dopoledních hodinách. Dětem byla předvedena jak technika městské policie, tak jim byli „představeni“
koníci, se kterými provádí službu strážníci Jízdní skupiny
Městské policie Prahy 5. Dohromady se akce zúčastnilo 89
dětí z celkového počtu 111. Jejich nadšení a pozornost byla
tou největší odměnou pro organizátory, jak z řad městské
policie, tak vedení mateřské školky. „Je to velký přínos. Po
každé takové akci si s dětmi povídáme o tom, co se jim líbilo a co to vlastně „bezpečnost“ je. Děti se učí nenásilnou
formou přijímat autoritu. Spolupráce s městskou policií je
velmi dobrá,“ vyjádřila se ředitelka Alena Kučerová.

ně dopouští, v případě občana přestupku
dle ust.§121 odst.2 písm. a) vodního zákona,
v případě podnikatele správního deliktu dle
ust.§125f odst.2 písm.a) vodního zákona, za
které hrozí pokuta do výše 100 000 Kč dle
ust.§121 odst.5 písm.a), resp. dle ust.§125f
odst.5 písm.a). Přestupkové a sankční řízení
vede příslušný vodoprávní úřad.
Záplavové území stanovuje vodoprávní úřad
(v současné době zařazený pod odborem životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy) na
základě návrhu příslušného správce vodního toku. Ve správním obvodu Prahy 16 byla
stanovena záplavová území pro vodní toky
Berounku a Vltavu, Lochkovský potok, Radotínský potok,
Kyjovský a Lipenecký potok a Vrutici.
V případě nejasností je Vám připravena pomoci Ing. Jarmová, MČ Praha - Radotín, Odbor životního prostředí, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, tel. 234 128
215.
ÚMČ

Foto: Jan Zágler(archiv 2013)
placená inzerce

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele – Tisková skupina

Okrskáři
MP Praha
pro Velkou
Chuchli
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Sport
Na dostihovém závodišti se chystají na lyžařskou sezonu
Třicet tisíc návštěvníků si loni užilo chuchelský SKIpark. Vedle
klasických zájemců o bílou stopu přišly třídy z 58 základních
škol a jejich žákům pak organizátoři půjčili zdarma na 700 lyžařských setů. Letos se tato možnost rozšířila pro návštěvníky
65+.
„V rámci programu Praha sportovní dlouhodobě podporujeme
rozvoj sportovních aktivit a zdravý životní styl Pražanů a jsme
rádi, že se k dětem ze škol připojili i senioři. Město podpořilo samotný projekt částkou 900 tisíc korun a dalších 100 tisíc jde na
podporu školní mládeže,“ uvedl Jiří Vávra, první náměstek primátora.
Už loni město přispělo koupí rolby pro úpravu tratě a speciálního chladícího zařízení, které umožňuje vytvářet sníh už při teplotách kolem dvou stupňů celsia. Šlo o investici nižší než jeden
a pul milionu korun. Letos si organizátoři vypůjčili ta nejlepší
vodní děla, z nichž jedno je schopno vytvářet sníh už při teplotě půl stupně pod nulou. Rozpočet na veškerý provoz areálu je
v současné chvíli 1,6 milionu korun, ze kterého je hrazen provoz
děl voda, energie a půjčovné vodních děl a mzdy zaměstnanců.

Kateřina Neumannová při zahájení provozu
SKIparku v minulém roce.

Díky SkiParku byl obnoven l i Pražský pohár, který je velmi kvalitně obsazen. Pojede se více otevřených závodů a samozřejmě velká pozornost bude věnována mládeži a dětem. Další příjemnou zprávu měla
pro běžkaře i Kateřina Neumannová, která je nejen hlavní postavou v Chuchli, kde se i letos bude konat její škola, ale navíc zaštiťuje i druhý
pražský projekt - běžkařskou dráhu, která vznikne v době konání zimních olympijských her v Soči.
red.

Silvestrovsko - Novoroční běh metropole
Z Prahy 5
Vážení sportovní nadšenci všech věkových kategorií,
přijměte pozvání na poslední sportovně-společenskou akci
v letošním roce a přijďte se aktivním pohybem důstojně rozloučit se starým rokem 2013 a zároveň naplnit motto: ... jak na
Nový rok, tak po celý rok ... !!!!
31. 12. 2013 ve 23.50 bude odstartována poslední sportovní
akce-závod v České republice:
SILVESTROVSKO - NOVOROČNÍ BĚH METROPOLE
v podobě běhu (chůze) na 4 km trati v Centrálním parku MČ
Praha 13. Vítěz a všichni účastníci běhu jsou očekáváni v cíli již
v novém roce po půlnoci 1. 1. 2014.
Závod je zároveň zařazen do seriálu Běh METROPOLE, kdy každý z Vás může svoji účastí podpořit svou domovskou městskou část v dlouhodobé soutěži o nejsportovnější MČ Prahy.
Na všechny účastníky čeká originální účastnická medaile a symbolický přípitek šampaňským s vánočkou.
Více na: http://www.czechbigman.cz/propozice-zavodu
Těším se a osobní setkání na startovní čáře.
Mgr. Roman Jaroš
ředitel závodu
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