CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

1/2009

Foto: Veronika Vrzbová, trenérka

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Chuchelské fitness týmy pod vedením Veroniky
Vrzbové na Mistrovství světa ve sportovním aerobicu
a fitness týmů opět zabodovaly a z ruského Dubna
přivezly dvě medaile! (více v článku uvnitř)

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ vzhledem k transparentnosti zveřejňujeme v plném znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Dne 24.11.2008 se konalo 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká
Chuchle.
Přítomni: členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté
9
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů, Mgr. Tomáš Hromádka omluven.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Kuzníková Olga, Děrdová Zdeňka
Starosta na úvod jednání navrhl změnu programu - doplnění o bod 8. - Územní plán.
Starosta navrhuje ke schválení následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2008
2. Rozpočtové úpravy na rok 2008
3. Ustanovení hlavní inventarizační komise
4. Rada školy
5. Bytové záležitosti
6. Majetkové záležitosti
7. Záležitosti výborů
8. Územní plán
9. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení a zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č.10/2008, uskutečněného dne 19.11.2008 bude provedena na následujících zasedáních zastupitelstva,
neboť v současné době ještě není k dispozici.

II. Projednání návrhů
11/ Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru,
seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 11/2008:
do příjmové části rozpočtu
+ 5 000 000,- příjem prostř.na ZBÚ z FRR
+ 8 100,- pojistné plnění za opravu chodníku na nám.Omladiny
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- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI
Celkem: 1 508 100,- Kč
do výdajové části rozpočtu:
+ 5 000 000,- zapojení prostř.na nákup areálu FEMAT
+ 5 000 000,- převod z FRR na ZBÚ
+ 8 100,- zapojení pojistného plnění (oprava chodníku)
- 134 700,- snížení rezervy (čerpání vrácené daně z příjmů)
+ 112 000,- navýš.prostř.na plyn.přípoj.Nad Závodištěm
+ 12 000,- navýš.přísp.pro ZŠ na „Mikulášskou“
+ 10 700,- zapojení prostř.na služby – ZŠ (měření emisí)
- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI
Celkem: 6 508 100,- Kč
V části financování:
+ 5 000 000,- zapojení zdrojů z min.let (z FRR) na nákup areálu FEMAT
Celkem: 5 000 000,- Kč
ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č. l usnesení
11/2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno
2/ Tajemnice dále seznámila s usnesením Rady HMP č. 1496 ze dne 21.10. 2008,
kterým byl schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku
a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2008. K zajištění inventarizace majetku a závazků MČ
Praha – Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2008
byl vydán „Příkaz starosty č. 1/2008“ a tajemnice požádala o schválení „Hlavní inventarizační komise“ ve složení: Mgr. Lenka Felixová – předseda, Ing. Eva Šmejkalová
– člen, Eva Barsová – člen.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ Bc. Kuzníková informovala o průběhu voleb zástupců do školské rady, které se
uskutečnily ve dnech 18. a 20. listopadu 2008. Do školské rady byli zvoleni
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:
Mgr. Martina Schönbauerová, Mgr. Ilona Kněžínková
- za pedagogické pracovníky: Jitka Semotánová, Mgr. Hana Bálková
Na základě této informace starosta navrhl dva členy do školské rady za zřizovatele:
- Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková
Hlasování: jednomyslně schváleno
4/ Mgr. Felixová informovala, že na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 29.9.
2008 a aktualizovaných kritérií pro výběr uchazečů o nájem bytu, byli stávající zájemci písemně obesláni s výzvou k aktualizaci svých údajů v současné evidenci. Na
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základě toho navrhuje, aby byli ti, kteří na výzvu nereagovali a jedna uchazečka,
které neměla nadále zájem o nájem bytu byli vyřazeni ze seznamu uchazečů o nájem
bytu. ZMČ schvaluje vyřazení dosavadních uchazečů ze seznamu - viz. příloha č. 2
usnesení 11/2008
Hlasování: jednomyslně schváleno
5/ Mgr. Felixová informovala o dvou došlých žádostech o zařazení do seznamu
uchazečů o nájem bytu, a to paní Kristýny Fryšové a pana Ivo Trojanského. Vzhledem k tomu, že oba splňují kriteria a SBV jejich žádosti doporučuje k zařazení - navrhuje, aby byli zařazeni do seznamu uchazečů o nájem bytu. ZMČ schválilo zařazení
Kristýny Fryšové a Ivo Trojanského do seznamu uchazečů o nájem bytu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6/ Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29.9. 2008 (doporučení vhodného
nájemce pro byt v Praze 5, ul. U Bažantnice) Mgr. Felixová informovala o jednání
výboru sociálního a bytového dne 19.11. 2008, který prostudoval jednotlivé žádosti
všech uchazečů o nájem bytu a po jejich zhodnocení přistoupil k bodového hodnocení sedmi uchazečů z osmi - jeden uchazeč ze seznamu neprojevil zájem o tento
konkrétní byt (systémem - tajným písemným hlasováním - každá členka výboru přidělila 7 bodů uchazeči, kterého umístila na první pozici, 6 bodů uchazeči na druhé
pozici atd. a body od členek pro jednotlivé uchazeče se celkově sečetly). Na základě
součtu bodů bylo sestaveno následující pořadí:
1. Ivo Trojanský
28 bodů
2. Vladimíra Volfová
23 bodů
3. Daniela Nemčeková
19 bodů
4. Vít Řepa
17 bodů
5. Lucie Štěpánková
11 bodů
6. Kristýna Fryšová
10 bodů
7. Zdeňka Stojková
4 body
Uchazeče na první pozici s nejvyšším počtem bodů doporučuje SBV zastupitelstvu
jako vhodného nájemce a doporučuje uzavřít s ním nájemní smlouvu s účinností od
1.12. 2008. ZMČ schválilo uzavření smlouvy
Hlasování: jednomyslně schváleno
7/ Pan Vlasák požádal znovu ZMČ o schválení prodeje pozemku parc. č. 160/7 v k.
ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 manželům D.K a M..K., Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku. Věc byla projednána na výboru majetku obce, současně uplynula
zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů
připomínky. ZMČ schválilo uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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8/ Pan Vlasák předložil žádost o.s. Fantazie o souhlas MČ Praha Velká Chuchle, aby
sídlo obč. sdružení bylo v bytovém domě městské části na adrese U Bažantnice 15,
Praha 5. Tuto žádost projednali ve výboru majetku obce a doporučují souhlasit. ZMČ
dává souhlas se sídlem obč. sdružení na adrese U Bažantnice 15, Praha 5.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9/ Pan Vlasák předložil návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,U Plynárny 500, Praha 4,
týkající se pozemků parc.č. 1159/1 a 116 v k.ú. Velká Chuchle pro vybudování stavby
č.4506, etapa 0005 – Serpentina : přeložka + opěrná stěna. Majetkový výbor věc
projednal a doporučuje uzavření smlouvy. ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,U Plynárny
500, Praha 4.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10/ Pan Vlasák předložil a doporučuje uzavřít smlouvu o dílo se spol. ZEPRIS, s.r.o.,
Mezi Vodami 27, Praha 4 na zhotovení stavby na připojení domů čp. 406,407,436 na
STL rozvod plynu v lokalitě Na Hvězdárně. ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11/ Na základě žádosti Mgr. Hromádky přečetla paní tajemnice dopis TSK hl.m.
Prahy ze dne 12.11. 2008, který informuje o proběhlé schůzce u radního Mgr. Štěpánka ( za účasti Mgr. Hromádky, zástupců DP hl.m. Prahy, Městské policie hl.m.
Prahy ad. ) z důvodu nápravy situace na autobusovém terminálu Smíchovského
nádraží, kde bylo konstatováno, že DP hl.m. Prahy zajistí řádný úklid zastřešené
zastávky ve své péči, zkontroluje a uvede do pořádku stav laviček, požádá MP o častou kontrolu těchto prostor, dále dá na vědomí řidičům autobusů, aby přilehlou zeleň
nepoužívali místo WC a pomocí informačních tabulek sdělí stanoviště WC i pro cestující. Současně požádá MP o pomoc s pohybem nepřizpůsobivých občanů v oblasti autobusového terminálu Smíchovského nádraží.
12/ Starosta informoval o proběhlé kontrole ze strany České inspekce životního prostředí dne 21.11. 2008 na ÚMČ ve věci pokácení 2 jerlínů japonských ad. v křížení
ulic Nad Drahou a Starochuchelská ve Velké Chuchli. Závěr proběhlé kontroly zní:
„ČIŽP nezjistila porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody v posledním
platném znění a nebude zahajovat žádné správní řízení s MČ.“
Pan Rys informoval, že má k dispozici rozhodnutí Nejvyššího správního soudu , kde
se uvádí, že by rozhodnutí o povolení kácení stromů mělo být vázáno na rozhodnutí
o stavebním povolení.
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Toto rozhodnutí bylo vydáno v roce 2008 a tajemnice ujistila, že v současné době,
v souladu s tímto nálezem, je činěno. V roce 2005 ani praxe ani legislativa tuto podmínku nevyžadovala.
V rámci diskuse Ing.arch. Vokurka namítal, že přemostění dle jeho názoru neprošlo
usnesením zastupitelstva. V této souvislosti se paní Vrběcká dotázala starosty, kdy
byla zastupitelstvem schválena výstavba nadjezdu. Starosta odpověděl, že v tuto
chvíli neví, ale že informaci sdělí na veřejné schůzi. Dále v rámci diskuse pan
Vrběcký upozornil, že v Chuchli stoupl provoz a dotázal se, zda by se s tím dalo
něco udělat. Starosta možnosti prověří. Paní Mladenová se dotázala, zda je pravda, že do 5.12. je lhůta k odeslání všech změn územního plánu. Starosta odpověděl, že se jedná o připomínky k územnímu plánu. Další připomínku vznesla paní
Vrběcká, aby se prověřilo, jaká je možnost referendem zasáhnout do přemostění.
Další podnět ze strany Ing.arch. Vokurky se týkal autobusové dopravy, např. bus č
172 by měl navazovat na vlakové spojení, příp. zavést autobusové propojení s Barrandovem. Starosta informoval, že v této věci již probíhala jednání, ale z finančních
důvodů je neochota DP změny realizovat. Dále informoval o skutečnosti, že se
změnou nového jízdního řádu od 14.12. 2008 bus č. 204 nebude o víkendu jezdit
a dále, že se zvýší frekvence vlakových spojů na zdejší žel. trati. Starosta informoval, že při osobním jednání na ROPIDu vyjádřil zásadní nesouhlas a přislíbil, že se
úřad písemně na ROPID obrátí z důvodu projednání navrhovaných změn a připomínek.
13/ Starosta informoval o skutečnosti, že MČ obdržela dne 18.11.2008 dopis Radního hlavního města Prahy p. Martina Langmajera s konceptem ÚP v elektronické
podobě s žádostí o připomínkování tohoto konceptu do 5.prosince 2008. A dále, že
dne 19.11. 2008 jednala komise pro územní plán, která se shodla na připomínkách,
které přednesl Ing.arch.Vokurka :
 v předložené pracovní verzi konceptu územního plánu je v některých lokalitách
nepřesně vyznačeno barevné rozlišení ploch pro jejich způsob využití
 v oblasti zahradnictví při Radotínské ulici jsou stávající bytovky, proto by měla být
daná lokalita označena jako obytná (OB) a nikoli jako rekreačně sportovní (RS)
 při ulici Starochuchelská nad železničním přejezdem vlevo je celá oblast označena
jako PR, zatímco by měla být ve své zastavěné části vrácena do SM
 umístění stavby nadjezdu nad železniční tratí není správně vyznačeno, neboť v místě svého vyústění na ulici Nad Drahou do ulice Starochuchelské je v rozporu
s vydaným územním rozhodnutím
 dtto pod vlastním přemostěním by měl být značeno jako zeleň nikoli jako parkoviště (DP)
 do vyznačené oblasti smíšená (SM) mezi ulicí Strakonickou a Mezichuchelskou je
nutné označit plovoucí značkou zeleň
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oblast mezi Malou a Velkou Chuchlí, která je označena jako dopravní, parkoviště
(DP) by měla být změněna na smíšená (SM) s umístěním plovoucí značky pro
zeleň
 v předložené verzi konceptu ÚP není správně vyznačen současný tvar půdorysné
plochy rekonstruované komunikace - serpentina Na Hvězdárně
 v lokalitě Lahovská je stále zanesena komunikace skrz osadu, doporučujeme do
ÚP vyznačit obchvat této oblasti pokračováním ulice Na Hvězdárně směrem
k Lochkovu
 v oblasti Libře jednoznačně specifikovat umístění poldru neboť jeho poloha se v jednotlivých mapách ÚP rozchází, případně místo jednoho poldru zřídit dva menší
 provést vyznačení železniční zastávky blíže ke stávajícímu železničnímu přejezdu
 v KÚ Malé Chuchle směrem od mostu inteligence zachovat prostor mezi Strakonickou a železniční tratí jako zeleň
 v bezejmenné ulici v oblasti Na Hvězdárně sousedící s výstavbou FINEP žádáme
zapracování výškového a kapacitního regulativu zastavěnosti pro případnou veřejnou vybavenost (VV)
 v centru Velké Chuchle v křížení ulic Starochuchelská a Na Mrázovce až po vyústění stavby nadjezdu nad železniční tratí žádáme zapracování výškového i kapacitního regulativu zastavěnosti a poměru zeleně
 u základní školy Ch. Masarykové v Starochuchelské ulici rozšířit oblast veřejná
vybavenost (VV) o plochu v současné době budovaného sportovního hřiště
 vyznačit do ÚP protihlukové stěny podél Strakonické v Malé i Velké Chuchli


K bodu týkajícímu se lokality Lahovská starosta navrhuje provést rozšíření stávající
částečné zastavovací urbanistické studie na celou oblast Lahovská a zaslání
požadavku na Útvar rozvoje.
Změnové připomínky do konceptu ÚP, které lze uplatnit až po projednání s dotčenými majiteli nemovitostí
 v zástavbě Malé Chuchle severně od mostu inteligence změnit oblast smíšené
(SM) na obytné (OB)
 na louce nad MŠ V úvoze ve Velké Chuchli označené v ÚP jako veřejná vybavenost
(VV) sejmout blokaci umístění veřejně prospěšné stavby a ponechat oblast (VV) se
zapracovaným výškovým a kapacitním regulativem
Hlasování: jednomyslně schváleno
Z řad přítomné veřejnosti byla vznesena připomínka, že v oblasti Hvězdárny – na
dočasné panelové objížďce v uplynulých dnech, když napadl sníh byla sjízdnost
nebezpečná. Tajemnice informovala, že věc projednávala s dopravním odborem
Prahy 16, který přislíbil, že vyvolá místní šetření a zřejmě se panely na této komunikaci z tohoto důvodu rozšíří.
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14/ Tajemnice požádala zastupitele - předsedy jednotlivých výborů MČ, aby navrhli
odměny pro členy výborů za činnost v uplynulém roce v rámci stanoveného limitu.
Jednotlivé návrhy odměn, nechť jí v následujících dnech sdělí.
15/ Mgr. Felixová informovala o dopisu ředitelky MŠ, že ve dnech 22. a 23. 12 bude
v MŠ provoz v jedné třídě a ve dnech 29.-31.12. 2008 a 2.1. 2009 bude MŠ uzavřena.
Běžný provoz začíná 5.1.2009.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.
Zapsala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty
Stanislav Fresl, starosta

Zápis č. 12/2008
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 9.12. 2008
Přítomni: členové zastupitelstva
od 18.30 hod. 8 - chybí Mgr. Martina Schönbauerová
od 19.00 hod. 9 - dostavila se Mgr. Martina Schönbauerová
– hlasovala od bodu 12/4 včetně do bodu 12/12 včetně )
od 21.05 hod. 8 - odešla Mgr. Martina Schönbauerová
nepřítomen
část jednání 1 – viz. výše
hosté
16
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.30 hodin
a je usnášení –schopné.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Václav Vlasák, Mgr. Tomáš Hromádka
Návrh na program zasedání:
1. Doplnění a schválení připomínek k návrhu územního plánu
2. Záležitosti ZŠ a MŠ
Hlasování: jednomyslně schváleno

Projednání návrhů
1/ Starosta předal slovo Ing.Schůrkovi, aby seznámil s jednotlivými písemnými návrhy, které MČ obdržela ke změnám v územním plánu. Paní Dana Hádková navrhuje
změnit v Malé Chuchli v části zastavěných pozemků parcel č. 185/2 a 185/5 chybně
uvedenou nelesní zeleň (ZN) na obytnou (OB) do velikosti zastavěné plochy. ZMČ
navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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2/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem pana Kadeřábka, který jej osobně jako přítomný
host doplnil, na změnu v prostoru mezi Vltavou a ul. Strakonickou v rozmezí od fotbalového hřiště Čechoslovan směrem k Praze - změnit ze (ZN) na (ZP) zeleň parkovou.
ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3/ Pan Kadeřábek dále navrhoval provést změnu v územním plánu v prostoru severně od areálu zdraví ve Velké Chuchli - změnit na lesní zeleň (ZL). ZMČ navrhovanou
změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem Jany a Josefa Pěkných na změnu využití pozemku parc.č. 1005/2 k.ú. Velká Chuchle ze zeleně nelesní (ZN) na obytnou (OB). ZMČ
navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi
5/ Ing. Schůrek seznámil s návrhem Marka Malého v ul. Starolázeňská změnit celou
stávající zástavbu ze smíšené (SM) na obytnou (OB). ZMČ navrhovanou změnu ÚP
schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6/ Ing. arch. Vokurka navrhuje u nezastavěné části v ul. Starolázeňská území označit
jako nelesní zeleň. ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7/ Ing. Schůrek seznámil s dopisem Mgr. Pavla Klána a jeho návrhem z pozemku
parc.č. 476 k.ú. Velká Chuchle sejmout blokaci veřejně prospěšné stavby a dále
ponechat ve veřejné vybavenosti (VV). ZMČ navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8/ Ing. Schůrek přečetl dopisy Ing. Květy Pecákové, Miloše Suchomela a Jana
a Vlasty Červených, týkající se připomínek k oblasti v lokalitě Lahovská – pokračování ulice Na Hvězdárně směr Lochkov, kteří nesouhlasí s případným obchvatem a navrhují vyjmout bod týkající se tohoto obchvatu z dopisu, který bude
zasílán s připomínkami k územnímu plánu na útvar rozvoje hl.m. Prahy a jehož
část byla schválena na zastupitelstvu dne 24.11. 2008. ZMČ schválilo vypuštění
bodu z dopisu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9/ Ing. Schůrek informoval o žádosti Ing. Jahna, resp. spol. LARI, s.r.o. na změnu úz.
plánu pozemků v okolí „Vápenky“ ve Velké Chuchli. Zastupitelstvo MČ se domnívá,
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že požadavek Ing. Jahna je nedostatečně specifikovaný a bude vyzván k doplnění
své žádosti a doložením podrobného plánu, vč. vyjasnění parc. čísel.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10/ Ing. Schůrek seznámil s připomínkami k návrhu konceptu ÚP pana Švacha, Frajera, paní Koubkové I., Koubkové K., Figarové a Pěkné z Dostihové ulice ve Velké
Chuchli. Zastupitelstvo proto schválilo zařadit oblast situovanou jižně v ul. Dostihová
do veřejně prospěšných staveb protipovodňové ochrany.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11/ Dále seznámil Ing. Schůrek s návrhem změn Ing. Prokopa Říhy. Na základě jeho
podnětu zastupitelstvo schválilo do návrhu ÚP zakreslit říční přívoz Velká Chuchle –
Modřany, případně umístění mostu pro pěší a cyklisty.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12/ Ing. Schůrek přečetl také připomínky Jana Reinische a Moniky a Jiřího Pípalových, kterými jsou mj. odstranění zakreslení nadjezdu z ÚP, zachování zakreslení žel. přejezdu. V rámci diskuse k problematice starosta uvedl, že je třeba otázku
přemostění atd. koncepčně dořešit, je potřeba o otázce komunikovat s lidmi.
Dále informoval, že od účinnosti nového jízdního řádu od 14.12. 2008 může být
žel. přejezd dle poskytnutých informací uzavřen 46 minut z hodiny díky zvýšené
frekvenci průjezdu vlaků. Uvedl, že plánovaný nadjezd je řešen pro osobní dopravu, MHD, pěší a cyklisty nikoli pro nákladní dopravu. Na poradě se zástupci Městské policie i Policie ČR opakovaně připomínkoval nutnost kontrolovat zákaz průjezdu nákladních vozidel do Velké Chuchle. Pan Linhart z přítomných hostů
uvedl, že mu vadí diskuse, která se nejen na zastupitelstvu, ale i v Chuchli vede
ohledně přemostění, pokácení stromů atd. Každý sice požaduje dobrou obslužnost, ale v současné době je dle jeho názoru záměr vybudovat v Chuchli průjezdnou magistrálu. Doprava v Chuchli by se měla zklidnit. Dle názoru dalšího hosta
pana Vrběckého je stávající železniční přejezd brzdou pro „průjezdnost“ Chuchle, kdy si každý rozmyslí, aby stál u spuštěných závor. Na základě dotazu z řad
hostů na stanovisko MV k referendu starosta uvedl, že dle informací poskytnutých ministerstvem bylo stanovisko dnes zasláno, v současné době jej k dispozici
nemá. Jakmile jej MČ obdrží bude zveřejněno. Pan Dubský uvedl, že by rád vytkl
starostovi „pokácení stromů“ – je nutné dávat do případných rozhodnutí o povolení ke kácení stromů, vždy podmínku vázanou na stavební povolení. Dle jeho
názoru je třeba vejít v jednání s IDS a požadovat, aby paní Vohradníková odešla
z tohoto projektu, protože neumí jednat s lidmi ani s městskou částí. Pan Rys
navrhl, aby se městská část obrátila na kompetentní osoby z Českých drah, aby
vysvětlila, proč se ve Velké Chuchli dělá přemostění a jinde se dle jeho znalostí
neplánuje, proč není možné, aby se koleje sbíhaly dříve před Chuchlí a tím se
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snížil počet kolejí. Starosta uvedl, že dle vyjádření Drážní inspekce, Praha 1 ze
dne 17.5. 2005 bylo v České republice vytipováno 53 nejvíce nebezpečných
železničních přejezdů a na druhém místě se v rámci Prahy a středočeského kraje
umístil žel. přejezd ve Velké Chuchli. Do diskuse se zapojila slečna Mladenová,
která uvedla, že prováděla ve Velké Chuchli průzkum a obrátila se na 500 obyvatel, odpovědělo 296 obyvatel. Na dotaz zda souhlasí s postavením nadjezdu nad
tratí odpovědělo 64 ano, 220 ne a 16 neví, s vykácením stromů nesouhlasilo 251,
27 souhlasilo, nevědělo 18. K diskusi se připojil pan Burian, který uvedl, „že předkové by z toho zaplakali“, protože už 50 let se usiluje o zrušení přejezdu a vybudování přemostění, nemohlo to být dříve realizováno pouze z finančních důvodů.
Pan Dubský dále doplnil, že by postačilo akci pozastavit a vyjmout přemostění
z veřejně prospěšných staveb, protože to „bude pro chucheláky, tak jaké pak
veřejné“. Jinak proti nadjezdu není, jen se obává množství aut. Další host pan
Rieger uvedl, že v uváděné anketě nebyl pro přemostění, avšak po proběhlé diskusi je pro. Jako důvod proč byl proti přemostění uvádí, je průjezd fekálních vozů
přes Velkou Chuchli.
Ing. arch. Vokurka na základě uváděných připomínek navrhuje vymazání plánovaného nadjezdu z veřejně-prospěšných staveb a vymazání nadjezdu z územního
plánu. ZMČ navrhované změny ÚP většinou hlasů schválilo.
Hlasování: pro 5, proti 4
13/ Ing. arch. Vokurka navrhuje ponechat v ÚP železniční přejezd ve Velké Chuchli
v současné podobě. ZMČ návrh k ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14/ Přítomný host pan Kadlec navrhl změnu v oblasti Lahovská, která je v ÚP částečně vedená jako zeleň a částečně jako smíšená parc.č. 583 a 581 k.ú. Velká
Chuchle, a to z pěstební zeleně (PS) na obytnou (OB). ZMČ navrhovanou změnu
ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
15/ Starosta dále informoval, že z průběhu veřejné schůze v Malé Chuchli dne
3.12. 2008 vyplynul nesouhlas místních obyvatel se záměrem budování tunelu
„Praha – Beroun“ a požadavek v případě výstavby zásadně eliminovat dopady na
občany Malé Chuchle. Zastupitelstvo schválilo záměr hájit oprávněné zájmy obyvatel Malé Chuchle v souvislosti s plánovanou výstavbou tunelu Praha – Beroun
tak, aby se v případě realizování této stavby co nejvíce eliminovaly negativní dopady (emise, hluk, zábory, zařízení staveniště atd.) a neschválilo zábory a zařízení
staveniště na pozemcích ve vlastnictví městské části.
Hlasování: jednomyslně proti vybudování tunelu
a proti záborům a zařízení staveniště na pozemcích MČ

LEDEN – 2009

11

16/ Návrh na změnu ÚP v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ změnit oblast smíšenou (SM) na obytnou (OB) byl při zastupitelstvu dne
24.11.2008 odložen byl také projednáván na veř. schůzi dne 3.12. 2008 v Malé
Chuchli a byl přítomnými občany podpořen. Zastupitelstvo schvaluje navrhovanou změnu v ÚP v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ ze
smíšené na obytnou.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17/ Ing.arch. Vokurka navrhl na základě veřejné schůze v M. Chuchli dne 3.12.2008
vyznačení a zřízení zastávky ČD v Malé Chuchli v místě bývalého nádraží. ZMČ
navrhovanou změnu ÚP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
18/ Mgr. Felixová předložila žádost ředitelky Mateřské školy paní Dagmar Vostřákové o rozvázání pracovního poměru dohodou a vzdání se funkce ředitelky ke dni
31.12. 2008. ZMČ dohodu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
19/ Mgr. Felixová předložila návrh na odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ dle „Pravidel
pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ
Praha – Velká Chuchle“, schválenými usnesením ZMČ č. 7/2003 / viz. neveřejná
příloha č. l, 2 usnesení 12/2008/. ZMČ schválilo odměny dle návrhu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
20/ V průběhu zasedání jednotliví předsedové výborů podpisem schválili rozdělení odměn členům výborů za r. 2008. /viz neveřejná příloha č. 3 usnesení
12/2008/
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 21.50 hodin.
Zapsala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty
Stanislav Fresl,starosta

Ověřovatelé: Zdeňka Děrdová, Mgr. Martina Schönbauerová
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MIKULÁŠ NADĚLOVAL DĚTEM
Z ATLETICKÉHO KROUŽKU M. STEWARTOVÉ
7. prosince 2008 v 16,30 hod. se sešly
děti z Atletického kroužku Miriam Stewartové v Libři. Prožily večerní baterkovou bojovou hru. Svatý Mikuláš prolétl
Chuchlí a poztrácel řadu věcí. Děti šly
po odrazkách a hledaly je.
Paní Stewartová nejen že vede od
podzimu loňského roku aktivně atletický kroužek pro děti, ale už osm let neoficiálně organizuje místní děti a připravuje pro ně bojové stopovací hry. Do
dnešní doby jich bylo už 110, stojedenáctá (vánoční) se konala v sobotu
20.12.2008. Bojovek se podle slov organizátorky účastní průběžně více než padesát dětí. Ty se navíc mohly utkat v celoprosincové hře (nazvané „Velká chuchelská
hra šikovných dětí“), která spočívala ve sbírání samolepek na vánoční kartu. Sbíraly hvězdičky a každý den byla jedna hvězdička u někoho jiného. Kdo měl vánoční
kartu plnou hvězdiček, dostal na zmiňované vánoční bojovce v Chuchelském háji
odměnu.
Text Mgr. Tomáš Hromádka
foto: Archiv M. Stewartové

PŘEDVÁNOČNÍ POHODA V TĚLOCVIČNĚ DTJ
Přes padesát příznivců jednoty z řad dětí a dospělých se
účastnilo předvánočního setkání v tělocvičně u příležitosti
svátku sv. Lucie. Pro děti i dospělé byl připraven kulturní
program v podobě vystoupení herců divadla Minor
a několik soutěží.
Na vysvětlenou - sv. Lucie je patronkou slepých, švadlen a kočích a je uctívána
dodnes zejména ve skandinávských zemích. Podle dávné legendy pocházela
z bohaté rodiny, ale rozdala svůj majetek i plánované věno chudým. Byla udána
jako křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Vydloubla si oči, aby
se nemusela vdát za pohanského ženicha, za což ji Panna Maria obdařila ještě
krásnějšíma očima. V den svátku sv. Lucie (13. prosince) platil přísný zákaz předení.
V dřívějších dobách obcházely v našich zemích strašidelné postavy Lucií domácnosti a kontrolovaly, zda nějaká žena nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej zakrytý
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maskou ze dřeva a papíru, která se
podobala čapímu zobáku. Zobákem
klapaly. Zabouchaly na dveře, vešly
do světnice a pronášely: „jdu, jdu,
noci upiju”. Navíc strašily děti a nabádaly je k půstu. V DTJ ale Lucie nestrašily, spíše děti pobavily a zpříjemnily
jim tak čekání na Ježíška.
DTJ Velká Chuchle přeje všem
čtenářům Chuchelského zpravodaje úspěšný rok 2009!
Mgr. Tomáš Hromádka
Foto: M. Stewartová

PRAŽSKÁ MOBILNÍ
ZVONOHRA OPĚT
ZAZNĚLA V CHUCHLI
Na první svátek vánoční v odpoledních hodinách se na náměstí Chuchelských bojovníků
opět rozezněla Pražská mobilní zvonohra.
Vánoční koncert, tentokrát v podání slečny
Rosemarie Seuntiëns z Nizozemí, se opět
líbil i když na programu nebyly pouze vánoční koledy, ale i ostatní její repertoár.
Foto i text redakce

JAN VERNER – ŠAMPIÓN MEZI ŽÁKY
V sezóně 2008 se stal šampiónem mezi rovinovými jezdci – žáky, Jan Verner ,
který v současné době navštěvuje druhý ročník Střední školy dostihového sportu
a jezdectví v Praze – Velké Chuchli.
V letošním roce mu byla poprvé vydána dostihová licence a svůj premiérový start
absolvoval v dubnu, v dostihu žáků, na závodišti ve Slušovicích s klisnou Rechialtou, trenéra Fedorowicze. Skončil v poli poražených. Následovalo několik umístění
na dotovaných místech.
1.6. 2008 zaskočil v sedle Ferriera ze stáje Epona za zraněnou amatérskou jezdkyni v trojkovém dostihu ve Velké Chuchli a tento start proměnili ve vítězství. Během
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celé sezóny byl Honza na stupních
vítězů celkem osmkrát, z celkového
počtu 100 startů, což znamená 11.
místo v šampionátu rovinových
jezdců.
První kůň do jehož sedla se vyhoupl jako prvňáček, byla klisna Neonka u trenéra MVDr. Jiřího Jandy.
Podpory v ježdění se mu dostalo od
otce, který má zkušenosti s koňmi,
od o 5 let staršího bratra Vladimíra,
kterého můžeme vidět v překážkových dostizích a od maminky, která
motivuje své syny ke vzdělávání.
Školní lavici sdílí se svým kamarádem Ondřejem Velkem (v žákovském šampionátu 4.místo se třemi vítězstvími, celkově mezi jezdci 28. příčka). Oblíbeným předmětem je Odborný výcvik, který
absolvuje ve stájích školy a CK Martin Tour, Tělesná výchova, Teorie jízdy a nezbytný Dostihový řád. Odborné dovednosti zdokonaloval v rámci studijní stáže organizované naší školou v Anglii, v dostihovém městečku Newmarket, kde je soustředěno přes 2500 koní. Zaujaly ho zde tréninkové podmínky pro koně.
Cení si vítězství s problémovou klisnou Staňkou, která je známá svoji neochotou
odstartovat. Zůstal v jejím sedle a odměnou bylo 1. místo v dostihu v Kolesech
a několik umístění. Staňku trénuje Jiří Hurt, který dal Honzovi nejvíce jezdeckých
příležitostí.
Na zkušenou by se rád vydal do Francie. Dostihovým vzorem mu je Jan Rája,
Lafranco Dettori a Christopher Soumillon.
Kondici vylepšuje plaváním a běháním. V současné době váží 52 kilogramů, tak
si může dopřát své oblíbené jídlo – pečenou kachnu s bramborovým knedlíkem.
K Honzovým zájmům patří filmy, oblíbeným hercem je Pavel Liška. V hudbě nemá
vyhraněný žánr. Uznává zpěváka Karla Gotta.
V seriálu žákovských dostihů HIPPOSPOL CUP 2008 obsadil druhé místo za
Josefem Myslivečkem a před Liborem Kubešem a Tomášem Vrajem.
V roce 2009 je Honzovým cílem získat dvě vítězství do celkového součtu deset,
aby se mohl účastnit všech dostihů.
Do nové sezóny popřejme Honzovi a všem jeho spolužákům úspěchy na dostihové dráze i ve studiu.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová
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MEDAILE Z MISTROVSTVÍ SVĚTA
PRO AEROBIC TEAM VERONIKY VRZBOVÉ
Ve dnech 2. – 7.12.2008 se v ruském městě Dubna, asi 120 Km od
Moskvy, konalo Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness týmů
pro kategorie kadetů (11 – 13 let),
juniorů (14 – 16 let) a seniorů (nad
17 let). V početné výpravě reprezentace České republiky, která přijela
v počtu 270 účastníků, měl své
zastoupení i chuchelský aerobik.
V kategorii kadetů se na MS nominoval osmičlenný fitness tým v kategorii aerobik stejně tak jako fitness
tým v kategorii seniorů.
V úterý 2.12. odletěla do Ruska
první část naší početné chuchelské výpravy. Po menších peripetiích, jak tomu
v Rusku bývá, jsme se po půlnoci dostali na hotel. Na středu a čtvrtek měli naplánovaný závod kadetky. Ve středu bylo na programu preliminary, první závod soutěže. Naši prckové zajeli svou první sestavu parádně, sice s menšími chybičkami,
ale stačilo to na druhé místo. Ve čtvrtek dopoledne proběhlo semifinále, již za
účasti a velké podpory našich seniorek, které přiletěli ve středu večer. Semifinálový
závod byl hodně nervózní, na přípravu bylo málo času, protože náš shuttle, který
nás vozil z hotelu do sportovní haly, přijel trochu později, než bylo naplánované. To
se trochu podepsalo i na výkonu kadetek, chybiček v sestavě bylo o něco víc a celkový výkon byl hodně nesoustředěný. Bohužel se náš tým posunul v hodnocení na
třetí místo, za první český tým a druhý ruský tým. Večer bylo slavnostní zahájení
finálového závodu kadetů a juniorů. Kategorie Fitness aerobik, byla na pořadu jako
předposlední, takže na přípravu bylo tentokrát více času a klidu. Děvčata se na
finálový závod těšila a chtěla vybojovat druhou příčku zpět. Finálová sestava se jim
povedla nejlépe ze všech třech kol, daly do ní naprosto všechno, energie z nich
jenom sršela. Bohužel to na druhou příčku nestačilo. Naše kadetky si z Mistrovství
světa odvážejí bronzové medaile a skvělé třetí místo. Na prvním místě se umístil
fitness tým z České republiky – Fitness Center Hanky Šulcové, druhou příčku vy
bojoval domácí ruský tým a na třetím místě skončil tým z TJ Sokol Chuchle ve
složení: Claudie Hrubošová, Míša Klepalová, Nikolka Kročková, Týna Kudrnová, Matylda Malá, Nikolka Ševčíková, Sára Vegnerová, Bětka Vernerová.
V pátek a v sobotu byly na řadě seniorské kategorie. Chuchelský – původně osmičlenný fitness tým, nastupoval na závodní plochu v sedmi lidech. Čtyři dny před
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odletem onemocněla jedna členka týmu a neodletěla a my byly nuceny předělat
choreografii z původních osmi na sedm členů, což tým velmi poškodilo. Nicméně
se děvčata do bojů o medaile pustily s velkým zápalem. Po prvním kole, které se
děvčatům povedlo, se tým zařadil na druhou příčku, těsně za první Český tým
z Kladna. Druhý den bylo na programu semifinále a večer slavnostní finále. Semifinálový závod byl hodně nervózní, také proto, že byl ráno a času na přípravu bylo
méně než na preliminary. Druhou příčku děvčata udržela a začala se připravovat na
večerní finále. Ruští organizátoři pojali finálový závod ve velkém stylu, na zahajovacím ceremoniálu nechyběl Starosta města Dubny a zvláštní host, Mistr světa a olympijský vítěz v krasobruslení Anton Sicharulidze. Nechybělo ani vystoupení ruských
tanečnic „Nastěnek“ v národních krojích. Po ceremoniálu a přivítání mohlo finále
začít. Kategorie Fitness aerobik byla na programu, stejně jako u kadetek, jako předposlední, tudíž na přípravu bylo dost času. Na závodní plochu nastupovala děvčata
s obrovskou touhou bojovat o zlato. Jako trenérka musím říct, že vidět je takhle zajet
závodní sestavu jsem je ještě neviděla. Úplně mi běhal mráz po zádech, když tu
svou rockovou sestavu docvičily. Na první místo to nestačilo, ale i při takové nepřízni osudu, jako je oslabení týmu a předělávání choreografie čtyři dny před odletem,
je to fantastický výkon. Na třetím místě se umístily závodnice z Austrálie. Náš tým
soutěžil ve složení: Klára Dáňová, Ivka Dvořáková, Markéta Kolářová, Martina
Kolářová, Renča Mielniková, Adéla Navarová, Kačka Ťoupková.
Chtěla bych všem děvčatům poděkovat za výborné výsledky a vzornou reprezentaci nejen České republiky, ale i chuchelského aerobiku a popřát jim do budoucna
mnoho úspěchů, nejen sportovních, ale i osobních.
Text i foto Mgr. Veronika Vrzbová, trenérka

DALŠÍ ÚSPĚCH CHUCHELSKÉHO AEROBIC TEAMU
Kvalifikace na Mistrovství ČR v Aerobic Team
Show se konalo 14.12.2008 na Kladně. Aerobic
Team Veroniky Vrzbové TJ Sokol Chuchle měl
zastoupení v kategorii 8 - 10 let.
Šestnáctičlenný tým děvčat ve složení Adéla
Bláhová, Bára Bohatová, Lucka Čuřínová,
Kristina Čuřínová, Evička Hanzalíková, Diana
Kněžínková, Daniela Olečková, Bára Křečková, Verča KOšumberská, Eliška Macková,
Kačka Rohová, Lucka Samcová, Verča Stádníková, Sára Škorpíková, Nikol
Vosková, Anička Zajíčková se umístil se skladbou „Léto“ na 1. místě a postoupil na republikové finále, které se bude konat 25.1.2009 v Praze.
Text i foto Mgr. Veronika Vrzbová, trenérka
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CHARLOTTY MASARYKOVÉ
K zápisu do první třídy Základní školy
Charlotty Masarykové ve Velké
Chuchli, který probíhal 15. ledna
letošního roku, bylo přihlášeno 20
dětí, dostavilo se jich prozatím 17, ale
další jsou ohlášeni k dodatečnému
zápisu. Tak jako v minulých letech
i letos byla dodržena tradice patronů,
kterými byli žáci současné 6. třídy. Ti
vytvořili pro své budoucí kolegy upomínkové předměty a při zápisu působili jako asistenti a čekatelům na
zápis zpříjemňovali chvíle čekání. Ovšem hlavní slovo u zápisu měla paní učitelka
Mgr. Vladimíra Saviová, která bude třídní učitelkou prvňáčků. V poklidné atmosféře, v klidu a bez spěchu, děti předváděly své znalosti. Určovaly barvy a tvary předmětů, kreslily obrázky. To byl ve své podstatě takový malý test o jejich mentální
vyspělosti. Nutno přiznat, že paní učitelka byla s vědomostmi svých budoucích
žáků spokojená. A zatím, co se paní učitelka věnovala dětem, jejich rodičové, většinou maminky, za asistence paní učitelky Mgr.Anny Procházkové vyplňovaly
potřebné formuláře. Každý adept první třídy si mohl na závěr vybrat z upomínkových předmětů svého talismana, kterého vyrobil některý z žáků šesté třídy a právě
tento výrobce, bude v příštím školním roce patronem žáčka prvňáčka, který si jeho
výrobek vybral. Již dnes je jasné, že ne všichni, kteří se k zápisu dostavili, do první
třídy nastoupí. Jsou zde, tak jako v jiných ročnících také odklady. Šest dětí si zápis
zopakuje příští rok. Paní učitelka, Mgr. Vladimíra Saviová je ale přesvědčena, že
i tak bude mít letošní první třída dostatek žáků.
Přejme všem vzájemné porozumění a aby se nástup do první třídy obešel bez
pláče.
Tak nashledanou v září !
Text i foto Jan Zágler

VÁNOCE A NOVÝ ROK BYLY V PRAZE 5
KLIDNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ DNY
Klidnější Vánoce a oslavy Silvestra přinesl zlom loňského a letošního roku v Praze 5.
Strážníci řešili podle obvodního ředitele Městské policie v Praze 5 Zdeňka Hejny
mnohem méně přestupků, než obvykle, a to v oblasti veřejného pořádku i dopravy.
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„Nejčastěji strážníci museli řešit například zaparkovaná vozidla na zákazu zastavení či drobné krádeže,“ shrnul Hejna. Hlídky také podle něj byly během svátků
benevolentní a řada dopravních přestupků skončila jen napomenutím. Oslavy přelomu starého a nového roku s sebou tradičně přinášejí i vyšší počet opilých lidí.
Pokud strážníci našli na ulici alkoholem příliš zmoženého člověka, zavolali speciální vozidlo Městské policie hlavního města Prahy, které opilce dopravilo na záchytnou stanici.
Klidné byly svátky podle vedoucího okrsku Městské policie v Praze 16 Bc. Michala Vocetky i v Praze 16. „Největší koncentrace lidí byla 25. prosince ve Velké
Chuchli a 26. prosince v Radotíně, v době kdy probíhalo představení pojízdné
zvonkohry,“ poznamenal Vocetka. V ulicích bylo podle něj také mezi svátky nasazeno méně strážníků než v běžných dnech. Naopak na Silvestra hlídky posílily.
Celkem se v ulicích Prahy 5 během vánočních a novoročních svátků pohyboval
stejný počet strážníků jako obvykle. Pouze v průběhu silvestrovské noci strážníci
z Prahy 5 pomohli hlídkám v centru města a na Nový rok se podíleli na zabezpečování slavnostního ohňostroje.
V pohotovosti byli během svátků a oslav Silvestra strážníci na celém území metropole. Právě v centru, kde se tradičně očekával největší nápor lidí, kteří se chtěli
se starým rokem rozloučit velkolepě, zajišťovalo bezpečnost 110 policistů, stejný
počet strážníků městské policie se čtyřmi veliteli a dvěma psovody a několik hasičských vozidel. Nechyběla ani zdravotnická záchranka.
„Oslavy konce roku a vánoční svátky se obešly v hlavním městě, i díky městské
policii, bez větších komplikací. Ošetřeno muselo být během Silvestra přibližně
190 lidí. Většina případů měla souvislost s konzumací alkoholu,“ uvedl náměstek
primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá.
(teg)

Z VYSÍLAČKY MĚSTSKÉ POLICIE V PRAZE 16
1. leden - Opilý muž sedí na lesní cestě v chatové osadě Kazín. Vracel se z oslavy
a byl zmatený, nevěděl kudy jít. Hlídka městské policie muže odvezla na autobus
a muž již sám odjel domů.
7. leden - Na úřadě městské části seděla už od ranních hodin žena a stále něco
zapisovala na papír. Úřad odmítla opustit. Strážníci ji požádali o doklady a informovali o ubytování pro lidi bez domova na lodi HERMES. Poté žena odešla.
11. leden –Strážníci Prahy 16 potěšili majitele odcizeného vozidla, které odhalili na
území Prahy 16. Místo nálezu zajišťovali až do příjezdu Policie České republiky.
(teg)
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KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsíci prosinci 2008 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto
nové knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Clark, Carol Higgins: Krajka
Složitý případ krádeže muzejního exponátu na půvabném irském zámku se odehrává v době svatební cesty manželů Reillyových, majitelky detektivní kanceláře
a policisty.
Townsendová, Sue: Královna Camilla
Humoristický román známé anglické autorky tentokrát spřádá teorie o nové anglické královně. Tou se má stát Camilla, životní láska prince Charlese.
Scanlan, Patricia: Rodinné křižovatky
Román řešící rozporuplné rodinné vztahy mezi otcem a třemi dospělými sourozenci.
Musso, Guillaume: Protože tě miluji
Psychologický román s dramatickými prvky vypráví příběh tří životních ztroskotanců, jejichž tragické osudy se vzájemně protnou jedné vánoční noci, v níž každý
najde poslední příležitost, jak skoncovat s tíživou minulostí.
Braun, L.J.: Kočka, která věděla kudy kam
Další detektivní příběh, ve kterém řeší novinář Qwill se svými kočkami nejen záhadu strašidelného domu, ale i dvě vraždy.
Váňová, Magda: Past
Doktorka Kailová ví, že její muž má milenku, až na jeho pohřbu však zjistí, že má
i syna.Psychologický román pro ženy od oblíbené autorky.
Abiker, David: O neodvratném konci mužského pokolení
V kapitolách nevšedního francouzského románu autor analyzuje vtipnou formou
nesnadný úděl dnešního muže.
Atkinsonová, Patricia: Krásní sezona
Kniha zajímavě a prostě vypráví o životě na prosperující vinařské farmě v oblasti
francouzského Bergeraku a ukazuje, že prostý život v sobě skrývá velké kouzlo.
Robinsonová, Marilynne: Ztrácení
Psychologický román odehrávající se na americkém maloměstě vypráví neobvyklý
příběh dospívání dvou dívek, Ruth a její sestry Lucille. Obě dívenky jsou beze slova
předány babičce, aby takřka vzápětí zjistily, že si jejich matka vzala život.
Carrington, Ashley: Valérie II. – Paní na plantážích
Ve druhé části ságy z amerického Jihu 19. století bojuje hrdinka o své dědické
právo na bavlníkové plantáže. Navazuje na Valérie I.- Dědička plantáží.
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Karonová, Jan: Domů do Holly Springs
Další mitfordský román zavádí otce Tima do jeho rodiště, do Holly Springs. Jednoho dne totiž přijde tajemný lístek, na kterém stojí: Vrať se domů. Kdo jej poslal
a proč, může hlavní hrdina zjistit jedině tak, že se do svého rodného města
vydá.
Naučná literatura
Burian, Samuel: Živé ploty v zahradě
Příručka věnovaná zakládání živých plotů, výběru vhodných dřevin a následné
péči a údržbě.
Štech, Karel: Elektroinstalace doma a na chatě
Příručka stručně a srozumitelně seznamuje s elektroinstalačními pracemi.
Brandon, Lewis: Noční letec
Vzpomínky britského navigátora, účastníka nočních stíhacích akcí RAF za druhé
světové války.
Vzdělávání na doživotí
Možnosti dalšího vzdělávání dospělých v Praze, jeho cíle, perspektivy a metody.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Pecháčková, Ivana: Legenda o svatém Václavovi
Vyprávění o životních osudech svatého Václava, patrona české země. Pro starší
děti a mládež.
Wilsonová, Jacgueline: Kočičí mumie
Čtivé, dojemné vyprávění pro mladší děti o dívce Verity, která se musí vyrovnat se
smrtí svojí kočičky Mabel.
Shan, Darren: Zabijáci úsvitu 9.
Další kniha upířích hororů, ve které se Darren s panem Hroozleym vydávají za dobrodružstvím. Kniha pro děti od dvanácti let.
Estes, Allison: Kouzelný talisman
Sedmá kniha z řady Stříbrné podkovy, nejen o archeologických průzkumech
v Novém Mexiku. Pro děti od deseti let.
Carvani, Eva: Svět ulity – Expedice W.I.T.C.H.
Ve třetím svazku série Expedice W.I.T.C.H. podniká pětice čarodějek výpravu na
Korálový ostrov a rozhodně nepůjde o žádné veselé prázdninové dobrodružství.
Řeháčková, Věra: Nech naše kluky na pokoji!
Příběh Regíny, která se musí vypořádat s problémy, které jí osud nadělil. Pro dívky
od 12 let.
Brezina, Thomas: Jak vyčarovat superkluka
Další pokračování příhod nevlastních sester a zároveň kamarádek Lissi a Tinky,
které umějí čarovat. Určeno především dívkám od 9 let.
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Naučná literatura
Kučerová, Jitka: Jak vyzrát na pravopis
Soubor gramatických cvičení a diktátů určených pro žáky základních škol a zájemce o přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy.
Deary, Terry: Válečníci
Vyprávění o válečnících všech dob - vražedných vikinzích, barbarských Mongolech, keltských hrdlořezech, ale i hrůzných samurajích. Doplněno barevnými ilustracemi. Pro menší i větší děti.
Deary, Terry: Zločinci
Netradičně pojaté „děsivé dějiny“, tentokrát o zločincích a jejich hrůzných činech.
Doprovázeno barevnými ilustracemi, též ve formě komiksu. Vhodné pro menší
i větší děti.
Deary, Terry: Čarodějnice
Další kniha „děsivých dějin“, věnovaná tentokrát čarodějnicím a jejich kouzlům.
Vtipně ilustrováno. Vhodné pro menší i větší děti.
Deary, Terry: Tupí tyrani
Další publikace z řady Děsivé dějiny nás tentokrát provede světem nejpříšernějších
panovníků světových dějin. Určeno starším dětem.
Poskitt, Kjartan: Kouzelné spodky
Netradiční kouzelnické kousky, ve kterých hlavní roli hraje dámské i pánské spodní prádlo. Skutečné „děsivé umění“ z dílny kouzelníka Velkého Cvikla. Určeno starším dětem.

SNÍH NA CHODNÍKU
Vyhláška hl. m. Prahy o čistotě na území hl. m. Prahy č.5/1985 a související předpisy, které se týkají úklidu sněhu, stále platí a proto upozorňujeme vlastníky objektů, zejména v oblastech zvýšeného pohybu osob (zejména dětí), aby v rámci možností uklízeli sníh na chodnících a zajistili schůdnost místní komunikace. Sníh by se
měl odstranit mechanicky v celé šíři, u chodníků širších než 2 metry v šíři nejméně
1,5 metru.
Čištěním chodníku se rozumí zabezpečování jeho schůdnosti neprodleným
odstraňováním závad, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem. Provádí se zametáním s kropením, umýváním, odstraňováním bláta, odpadů
a jiných nečistot, odklizováním sněhu a posypáváním náledí zdrsňujícími hmotami;
není dovoleno používat sůl, škváru a popel.
Výtah ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde stanoví § 27,
odst.4 toto:
„(4) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo
s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnos-
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ti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit“.
Zjednodušeně řečeno, za úklid sněhu podle současné vyhlášky odpovídají majitelé přilehlých nemovitostí, ale z vyhlášky jasně nevyplývá, že by majitel musel uklízet sníh na chodníku, má jen odpovědnost za zranění či případné škody, ke kterým
by mohlo dojít.
Žádná změna, přestože byla avizována, ohledně úklidu chodníků nenastala,
takže dále budeme všichni uklízet cizí majetek...
ÚMČ Praha – Velká Chuchle – odbor Životního prostředí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli nebo dosáhnou v lednu 2009 významného životního jubilea.
Antonín Vlček, Zamrzlová Jiřina,
Růžičková Věra, Ševel Emil,
Staňková Věra, Dostálová Maria,
Jarešová Marie, Holečková Vlasta
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
CHUCHELSKÁ MIMINKA
(Vzhledem k tomu, že nám rodné listy chodí z matriky
se zpožděním, jména některých chuchelských
občánků zveřejňujeme dodatečně).
V měsíci listopadu se narodila tato
chuchelská miminka:
Victorie Šimková, Lucie Radová
Františka Veronika Borková
Adam Trnobranský, Roman Holomek
Chuchelským občánkům přejeme
do života především hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Vyzýváme starší manželské páry, které v letošním roce oslaví významné kulaté či
půlkulaté výročí sňatku a mají zájem o zveřejnění této významné životní události
v Chuchelském zpravodaji, aby kontaktovali paní Černou na tel. 257 941 041.
Děkujeme
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
STAV TRESTNÝCH BODŮ ZJISTÍ ŘIDIČI Z CZECH POINTU
Od ledna letošního roku byl systém Czech POINT rozšířen o výpis z registru
řidičů. Jde tak již o pátý výstup, který mohou občané získat v rámci tohoto
projektu Ministerstva vnitra.
Po výpisu z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku
trestů dále mohou řidiči pohodlně a rychle zjistit stav svého bodového konta prostřednictvím výpisu z registru řidičů.
Osoba, která o výpis žádá, musí předložit platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz). Výpis je zpoplatněn jako jiné ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy (kromě rejstříku trestů), tedy 100 korun za první stranu výstupu a 50
Kč za každou další i započatou stránku.
Výpisy vydává ÚMČ Praha – Velká Chuchle, chuchelská pošta a rovněž
ÚMČ Praha 16 na dvou pracovištích v Radotíně – odboru občansko správním (matrika) v ul. Václava Balého 23 a odboru živnostenském na náměstí
Osvoboditelů 21.
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CO SI MŮŽETE ZAŘÍDIT NA ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
Pro lepší informovanost občanů zveřejňujeme stručný přehled toho, co si můžete
vyřídit na ÚMČ Praha – Velká Chuchle:
 ověření listiny
 ověření podpisu
 přihlášení k trvalému pobytu
 zrušení trvalého pobytu ve správním řízení
 povolení vjezdu na chuchelský hřbitov pro starší a méně pohyblivé občany
 povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
 vydání rybářského lístku
 zábory veřejného prostranství
 poplatky ze psů
 v rámci sytému Czech Point získáte na ÚMČ Velká Chuchle na počkání tyto výpisy:
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- seznam kvalifikovaných dodavatelů
- od ledna též výpis z registru řidičů (jak je výše uvedeno), jehož prostřednictvím snadno zjistíte stav svého bodového konta.
INTERNET PRO OBČANY MALÉ A VELKÉ CHUCHLE NA ÚMČ ZDARMA
Chuchelští občané mohou využívat bezplatný přístup internet. Počítač jim je volně
zpřístupněn v přízemí budovy ÚMČ Velká Chuchle. Délka využití závisí na počtu
zájemců – předpokládáme 30 minut až 1 hodinu. Po místní knihovně se tak všem
zájemcům nabízí další příležitost využití této možnosti přístupu k internetu ve Velké
Chuchli.
NOVÉ STANOVIŠTĚ SEPAROVANÉHO ODPADU
ÚMČ zabezpečil ve spolupráci s MHMP a Pražskými službami nové stanoviště
separovaného odpadu (papír, sklo, plast) na křižovatce Starochuchelská x
K Vápence (proti plechovým garážím).
Na konečné autobusu 172 na náměstí Omladiny u stanoviště separovaného
odpadu je přistaven sběrný kontejner, který bude sloužit veřejnosti k odložení
nepotřebných textilií. Zánovní textilie budou darovány charitativním institucím,
ostatní budou recyklovány.
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE
VELKÉ A MALÉ CHUCHLI
Na konci února roku 2009 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek
komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Tento mobilní sběr bude v roce 2009
zajišťován spol. Pražské služby, a.s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
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V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
 baterie, akumulátory
 nádoby od sprejů
 mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské
tuky)
 ředidla a barvy
 léky a teploměry
 kyseliny a hydroxidy
 lepidla a pryskyřice
 detergenty (odmašťovací přípravky)
 fotochemikálie
 pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 zářivky a výbojky
datum - den
7. 5. – čt
6. 8. – čt
5.11. – čt

zastávka
ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15)
- Malá Chuchle
křižovatka ul. Na hvězdárně - Nad Libří
nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy)
nám. Omladiny

čas od - do:
15.00 - 15.20
15.40 - 16.00
16.10 - 16.30
16.40 - 17.00

SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ
Dovolujeme si připomenout občanům, že v rámci třídění odpadu je ve Velké
Chuchli umístěno několik červených kontejnerů pro sběr tohoto odpadu. Jeden se
nachází v přízemí budovy ÚMČ Praha – Velká Chuchle, druhý v budově Základní
školy Charlotty Masarykové a dále je lze odevzdat přímo v prodejně ELEKTRO
pana Dubského.
E- BOX NA VYŘAZENÉ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
je rovněž umístěn v přízemí budovy ÚMČ Velká Chuchle.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2009
1. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

15. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(SRN)

POUSTEVNA, DAS IST PARADIES

ABSURDISTÁN

Dokument objevuje svéráznou komunitu městečka Dolní Poustevna, ležící v česko-německém pohraničí. Po druhé světové válce byli
téměř všichni zdejší obyvatelé vysídleni a během následujících let
sem přišli z nejrůznějších důvodů a koutů světa noví lidé a na místě,
které ztratilo své kořeny, začali nový život. Vítězný film na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Kdesi v poušti mezi Evropu a Asií leží vesnice, v níž muži filosofují
a ženy pracují. Když se však jednoho dne pokazí vodovod, nastává
krize. Muži se k opravě nemají a ženy začnou po svém stávkovat,
odepřou jim sex. V hlavních rolích komedie Maximilián MAUFF, Kristýna MALÉŘOVÁ, Radomil UHLÍŘ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

6. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(FIN/DÁN)

20. pátek – 17 a 1930 hodin
21. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

SOBÍK NIKO

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

Dětské animované dobrodružství o malém sobovi, který by ze všeho
nejvíc chtěl umět létat. Má to ale dva problémy: jednak je to sob a za
druhé má závratě. Ale Niko věří, že jeho tatínek byl santovský sob.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Profesora Kardu, Vikiho a Mariku svedla dohromady náhoda a oni
se rozhodli zavzpomínat na staré časy. Svolali proto celou partu na
tutéž horskou chatu. V hlavních rolích nostalgické komedie Jan
Antonín DUCHOSLAV, Michal SUCHÁNEK, Václav KOPTA, Radoslav
BRZOBOHATÝ,Veronika FREIMANOVÁ, Eva JENÍČKOVÁ.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

7. sobota - 17 a 1930 hodin
8. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

HLÍDAČ Č. 47

22. neděle - 17 a 1930 hodin

Přepis románu Josefa Kopty o bolestném údělu člověka, který
poznamenán hrůznými válečnými zážitky doufá, že ve svém dalším
životě najde díky lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu. V hlavních rolích Karel RODEN, Lucie SIPOSOVÁ,
Václav JIRÁČEK, Vladimír DLOUHÝ.
Vstupné 80,- Kč
Do 12 let nevhodné

ČAS UMÍRAT

13. pátek - 17 a 1930 hodin

27. pátek – 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

TIT

(POL)

Komorní drama je burcujícím snímkem o lidské důstojnosti, intrikách, bezmoci a vzepření se osudu třiadevadesátileté ženy, která
se rozhodne bojovat o záchranu svého domu. V hlavní roli exceluje
Danuta SZAFLARSKÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
TIT

(USA)

ČESKÁ RAPUBLIKA

STAR WARS : KLONOVÉ VÁLKY

Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale především mimo
něj. Tři přední čeští rapeři, deset skladeb, deset živých i živelných
filmových situací. A v nich výtečná profesorka lingvistiky, oprsklé
děti z romského ghetta, přísná matriční úřednice či „všehoschopná“ Hana Hegerová.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Galaxií se šíří ničivá vlna klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi
dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická
republika se pod chodidly armád bojových droidů otřásá v základech a silám temna podléhá jeden solární systém za druhým. Nový
animovaný sci-fi fantasy film.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

14. sobota - 17 a 1930 hodin

28. sobota – 17 a 1930 hodin

TIT

(SRN/SR)

TIT

(USA)

NÁVRAT ČÁPŮ

REPO : GENETICKÁ OPERA

Příběh mladé letušky Vandy, která má neustále pocit, že musí létat
a to i v osobním životě bez toho, aby měla pevnou zem pod nohama.
Útěk do zpustlé vesnice ji vtáhne do dobrodružství, vedoucímu až
k obchodování s lidskými osudy. V hlavních rolích Kyra MLADECKOVÁ, Florian STETTER, Karol CSINO, Zuzana MAURÉRYOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Film, který je tak „jiný“, že ho ani k ničemu nemůžete přirovnat.
Pokud milujete muzikály, můžeme zaručit, že zapadnou mezi vaše
nejoblíbenější filmy. Pro všechny ostatní je to rozhodně ojedinělý snímek, který vám přinese novou zkušenost. Hrají: Paris HILTONOVÁ,
Paul SORVINO, Bill MOSELEY, Anthony HEAD, Alexa VEGAOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
1. BROUČCI - A BYLA ZIMA

8. KAMARÁD KRTEČEK

15. BUDULÍNEK

Neděle v 15 hodin
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

22. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
Vstupné 40,- Kč

Změna programu vyhrazena
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