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Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

I letos masopustní průvod, plný
zajímavých a veselých masek obešel
Velkou Chuchli …

2/2009

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti 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.

Zápis č. 13/2008
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného
dne 29.12.2008
Přítomni: členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté
5
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková
Starosta na úvod jednání předložil ke kontrole zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
10/2008, 11/2008 a 12/2008 a bylo konstatováno, že zápisy odpovídají průběhu jednání.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Poté předložil návrh programu dle pozvánky a Mgr. Hromádka požádal, dle podnětu
ing. Malého, o zařazení dalšího bodu ohledně referenda a byl schválen následující program:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2008, 11/2008, 12/2008.
2. Informace starosty.
3. Autobusová doprava.
4. Rozpočtové úpravy za rok 2008.
5. Projednání rozpočtu na rok 2009.
6. Závěry kontrol MHMP u MČ – přestupková agenda, přezkum hospodaření za
rok 2008.
7. Závěry kontrol MČ u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ.
8. Majetkové záležitosti.
9. Odpis pohledávek ČIU.
10. Bytové záležitosti.
11. Platový výměr ředitelky MŠ.
12. Počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2009.
13. Termíny zasedání ZMČ v roce 2009.
14. Místní referendum
Hlasování: jednomyslně schváleno
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1/ V úvodu jednání ZMČ starosta seznámil s probíhajícími i ukončenými stavebními činnostmi:
 serpentina Na Hvězdárně by měla být dokončena 18.1.2009 a následně bude
pokračovat rekonstrukce až k otočce autobusu MHD na pozemku FINEP.
 bylo ukončeno zatrubnění Vrutice v souvislosti s dokončením křižovatky u žel.
přejezdu - vyčistilo se dno potoka,byla dokončena zítka za účelem uzavření
ukončení profilu zatrubnění tak, aby nedocházelo k poškození stavby.
 byla dokončena plynofikace 3 objektů Na Hvězdárně a do 30.4.2009 by měly být
uzavřeny smlouvy o věcných břemenech a vydáno kolaudační rozhodnutí.
 byla dokončena oprava kanalizace v oblasti Dubnické a dojde k předání PVK.
 OMI zahájil přípravné práce na výstavbu hřiště u ZŠ – byl zadán nákup prefabrikátů na zatrubnění potoka.
 MHMP projednal odvolání proti hřišti u MŠ a vrátil věc k novému projednání ÚMČ
Praha 16 Radotín.
 TSK dokončilo rekonstrukci komunikace na Slivenec /rekonstrukce Starochuchelské se předpokládá během r. 2009/
 cyklistická stezka pod barrandovskou skálou je uzavřena v souvislosti s padajícími kameny - záležitost řeší vlastník pozemku Magistrát hl. m. Prahy.
 MČ zaslala vyjádření SUDOPu, že nesouhlasí se zábory a zařízením staveniště
na pozemcích ve svěřené správě MČ v souvislosti se záměrem výstavby tunelu
v Malé Chuchli.
2/ Starosta informoval o jednání na ROPIDu ohledně změn v autobusové dopravě, které inicioval a kterého se dne 10.12.2008 zároveň s ním zúčastnil zástupce
starosty MČ Prahy 16, tajemník ÚMČ Prahy 16 a vedoucí odboru dopravy Prahy
16. Všichni se kategoricky stavěli proti změnám dopravní obslužnosti (bus 204
a 244), ovšem ROPID argumentoval tím, že úsporná opatření se provedla po
celé Praze z důvodu omezení finančních prostředků a bylo posíleno vlakové
spojení. Nyní bude probíhat zkušební období, kdy budou provádět průzkumy
vytíženosti a koncem ledna, případně začátkem února bude další jednání, kde
dojde k případnému přehodnocení. Vzhledem k tomu, že starosta, ZMČ, úřad
i občané považují změny za naprosto nepřijatelné – především neúnosnou
vzdálenost vlakového nádraží pro občany a naprosto nedostatečnou dopravní
obslužnost ve večerních hodinách a o víkendech hlavně v Radotínské a oblasti
bývalého zahradnictví, navrhl sepsání otevřeného dopisu na ředitele spol.
ROPID s výčtem všech argumentů proti provedeným změnám, který by mohli
podpořit i občané dopisy na ROPID nebo prostřednictvím úřadu (budou předány při osobním jednání). Situací v autobusové dopravě se zabýval i bezpečnostní výbor a Mgr. Hromádka doplnil další argumenty (např. důchodci nad 70 let
nemají slevu ve vlacích, ve vlacích není zajištěn bezbariérový přístup, zastávka
je příliš vzdálená pro důchodce). Otevřený dopis se všemi argumenty bude pří-
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lohou usnesení 13/2008 a bude zveřejněn na našich webových stránkách
a informačních deskách úřadu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Starosta, na základě doporučení finančního výboru, seznámil s rozpočtovou
úpravou na r. 2008 – došlo k navýšení rozpočtu o 200 000,- Kč zapojením neinvestiční dotace z MHMP pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na dýchací techniku a příslušenství. ZMČ rozpočtovou úpravu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s odpisovým plánem ZŠ a MŠ
na rok 2009. ZMČ schválilo odpisové plány dle návrhů ředitelek ZŠ a MŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5) Tajemnice, na základě doporučení finančního výboru, podrobně seznámila
s návrhem rozpočtu na r. 2009 (po dobu 15 dnů byl vyvěšen na úřední desce MČ
Praha – Velká Chuchle) a plánem vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 530 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 530 tis. Kč. Ing. arch. Vokurka navrhoval zapojení cca 200 tis. na
urbanistické studie a p. Reinisch na případné konání referenda. Odpověděl starosta, že v případě potřeby není problém provést rozpočtovou úpravu. ZMČ po projednání předložený návrh rozpočtu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Tajemnice informovala o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy provedené u Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle pracovníky
MHMP odboru živnostenského a občanskoprávního za období roku 2006 a l. pol.
roku 2007. Kontrola nezjistila zásadní nedostatky a závěr kontroly zní: „Ojedinělé zjištěné nedostatky neměly vliv na náležitý výkon přestupkové agendy a neodůvodňují
tedy závěr o nesprávném výkonu kontrolované agendy či zásadních rozporech se
zákonem o přestupcích a správním řádem.“ ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.
7) Tajemnice dále seznámila se zápisem z l. dílčího přezkoumání hospodaření
v MČ Praha – Velká Chuchle za období 1.1.-31.10.2008, které prováděli 4 kontroloři MHMP – odboru finanční kontroly a přezkoumání hospodaření v době 24.11.12.12.2008. Bylo konstatováno, že účetnictví MČ bylo v podstatných ohledech
vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a zjištěné nedostatky významným způsobem neovlivnily celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví. ZMČ vzalo výsledky
auditu na vědomí a starosta v této souvislosti poděkoval tajemnici a zaměstnancům za dobrou práci.
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8) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala členy ZMČ o kontrolách
u ZŠ a MŠ ze strany zřizovatele. Nedostatky, zjištěné při předchozí kontrole byly
odstraněny, ale stále ještě se vyskytují nedostatky v dodavatelských fakturách
a dokladech, které nemají veškeré náležitosti účetních dokladů. ZMČ vzalo výsledky kontrol na vědomí.
9) Starosta informoval o jednání s JUDr. Tomášem Nahodilem, advokátem zastupujícím p. J.P. a p. M.K., kteří koupili nemovitost na pozemku parc. č. 675, v k.ú.
Velká Chuchle, ke které není přístup (bylo řešeno na jednání ZMČ 5/2008 dne
26.5.2008 a 6/2008 dne 30.6.2008 a ZMČ neschválilo přístup přes pozemky parc.
č. 670/1 nebo 670/3, které má MČ svěřeny a to z důvodu nedořešených vlastnických vztahů v této lokalitě). Starosta navrhl, aby se záležitostí a zřízením práva průjezdu a průchodu přes pozemky parc. č. 670/1, parc. č. 670/3 a parc. č. 670/4 v k.
ú. Velká Chuchle znovu zabýval výbor majetku obce a výbor stavební a ZMČ
schválilo, aby se po projednání ve výborech záležitostí znovu zabývalo zastupitelstvo na lednovém zasedání ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který na základě doporučení výboru majetku obce doporučil ke schválení smlouvu o provozování plynárenského zařízení
v ul. Nad Závodištěm ( STL plynovod PE 63/50, přípojky PE 32 a 3 ls přípojek)
k parc. č. 564/12, 567/1 a 570/12, které je ve vlastnictví MČ, s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Výbor dále projednával a doporučil uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitého majetku – pozemku parc. č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 233 m2
(pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem uvedeného pozemku se stane hl.m. Praha a bude ve svěřené správě naší MČ. Dle smlouvy se nabyvatel zavazuje, že bude o nemovitost řádně pečovat, bude ji užívat pouze
k dosavadnímu účelu. Nebude nemovitost využívat ke komerčním účelům, ke
komerčním účelům je nepřenechá třetím osobám, ani ji nezcizí, a to vše po dobu
nejméně 10 let. Za porušení těchto podmínek hrozí MČ sankce. ZMČ uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Starosta, na základě žádosti spol. INPOS, která provádí inženýrskou činnost
pro FINEP Chuchle a.s.předložil k vyjádření smlouvu o výpůjčce na pozemky v kat.
území Velká Chuchle. S ohledem na pokračující výstavbu obytného souboru a přípravu 2. etapy je nezbytné současně provést rekonstrukci komunikace Na Hvěz-
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dárně. Napojením na zrekonstruovaný úsek ul. Na Hvězdárně v l. etapě, úseku ul.
„Serpentina“ a realizací otočky pro vozy MHD (na pozemku FINEPu), v horní části
ulice by měla být dořešena dopravní obslužnost celé lokality. Jedná se o smlouvu
o výpůjčce na dobu 3 let s účinností od nabytí právní moci stavebního povolení na
pozemky parc. č. 993/1 o výměře 490 m2, parc. č. 994 o výměře 1225 m2, 1000/1
o výměře 52 m2, parc. č. 1004 o výměře 518 m2 a parc. č. 1184 o výměře 1405 m2.
Ostře proti uzavření smlouvy vystoupil p. Hromádka s tím, že neměl možnost se
předem podrobně se smlouvou seznámit a dotázal se, zda bude rekonstrukci provádět FINEP. K výhradám p. Hromádky se připojil i p. Vokurka a starosta vysvětlil,
že FINEP provádí inženýrskou činnost na základě smlouvy s MHMP. Starosta ještě
uvedl, že FINEP na začátku výstavby sliboval příspěvek na hřiště u MŠ, ale „díky“
obstrukcím a odvoláním, která vedou k prodražování výstavby nebude ochoten
městské části přispět. O slovo požádala p. Děrdová, která vyjádřila názor, že je
nezbytné rekonstrukci komunikace dokončit – není možné, aby v případě neuzavření smlouvy zůstala komunikace nedokončena. Starosta nechal hlasovat a ZMČ
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a FINEP Chuchle
a.s. schválilo.
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel
13) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která informovala o tom, že usnesením
Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2008 č.j. 77 K 48/2002-346 byl zrušen
konkurz na obchodní společnost Česká investiční unie spol. s r.o. (konkurz na
majetek byl vyhlášen 2. dubna 2002 č.j. 77 K 48/2002-32).
Soud rozvrhl zpeněžený majetek podstaty a po splnění rozvrhového usnesení
(nabylo právní moci dne 4.11.2008) předložila tajemnice návrh na odpis pohledávky ve výši 37 261,94 Kč (spotř. plynu ve výši 250 73,39 Kč a cisterna ve výši 12
188,55 Kč.) ZMČ odpis nezaplacené pohledávky schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Starosta informoval o žádosti některých nájemníků bytového domu v ulici
Radotínská č.p. 384-388 o odkup bytového domu, který má MČ Praha – Velká
Chuchle ve svěřené správě. Po 1. žádosti nájemníků ze dne 22.9.2008 a před
předložením žádosti k projednání ZMČ, poslal úřad všem nájemníkům základní
informace k případnému prodeji domu a přiložil dotazník, aby každý nájemník vyjádřil názor, zda má o privatizaci bytového domu zájem či ne. Po obdržení dotazníků
starosta požádal ZMČ o vyjádření k prodeji a ZMČ se jednomyslně vyjádřilo proti
prodeji s tím, že v současné době se MČ nebude zbavovat majetku.
Hlasování: jednomyslně proti prodeji
15) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila ZMČ s odpovědí MHMP
– bytového odboru na naši žádost o přidělení bytu z kvóty HMP. Ředitel bytového
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odboru Mgr. Dykast nám sdělil, že v současné době je kvóta bytů pro městské
části vyčerpána a případná výjimečná a naléhavá bytová potřeba může být řešena
z mimořádné kvóty. ZMČ vzalo na vědomí.
16) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s návrhem platového výměru
nové ředitelky MŠ paní Kučerové. ZMČ schválilo návrh s tím, že po měsíční zkušební době bude přiznán osobní příplatek ve výši 20 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je zařazena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která požádala ZMČ o schválení počtu
zaměstnanců ÚMČ na rok 2009 a to:
4 úředníci na plný úvazek, 4 úředníci na částečný úvazek, 3 - 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na částečný úvazek na
obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská. ZMČ po projednání počet zaměstnanců
na r. 2009 schválilo a pověřilo tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela
dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako
zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Hlasování: jednomyslně schváleno
18) Zastupitelstvo schválilo termíny řádných zasedání ZMČ na r. 2009:
26.1., 23.2.,30.3.,27.4.,25.5.,29.6.,21.9.,26.10.,30.11.,28.12.
Hlasování: jednomyslně schváleno
19) Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který inicioval doplnění programu
o projednávání referenda, aby přečetl e-mail p. Marka Malého, kterým se dotazuje
místostarostky (pokud to není v její kompetenci všech členů ZMČ) na možnost
vyhlášení místního referenda zastupitelstvem.
Do diskuse se přihlásil p. Vlasák ml., který vystoupil zásadně proti referendu, protože se domnívá, že je zbytečné, neboť se setkává s názory, že nadjezd je jediné
možné řešení, ale vyzval p. Rysa, Hromádku a Vokurku, aby založili přípravný výbor,
který může podat návrh na pořádání referenda. Pro referendum byl naopak pan
Rys a měl obavy „co když se na přemostění něco stane“. Následovalo několik
emotivních příspěvků pro a proti referendu a o slovo požádala p. Kuzníková, která
se vyjádřila v tom smyslu, že po dobu diskuse probíhající ohledně nadjezdu tj. cca
2-3 měsíce se setkává především s názory pro výstavbu nadjezdu a má pocit, že
by ze strany ZMČ nemělo být referendum vyhlášeno. Aby se předešlo dalším
dohadům navrhla, aby ZMČ ohledně vyhlášení referenda hlasovalo. Proti hlasování byl Ing. arch. Vokurka, který navrhoval odložit hlasování na další jednání ZMČ.
Bc. Kuzníková a další se přiklonili k tomu, aby se „problém“ neodkládal a starosta
dal hlasovat.
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Pro konání referenda byli 2 členové ZMČ, proti 6, zdržel se 1. Vyhlášení místního
referenda usnesením ZMČ nebylo schváleno.
Hlasování: 2 pro vyhlášení referenda, 6 proti, l se zdržel
Na závěr p. Reinisch, v souvislosti s tím, že nebylo schváleno vyhlášení referenda
ze strany ZMČ, apeloval na vyčlenění finančních prostředků na urbanistické studie.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.10 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl,starosta

Zápis č. 1/2009 (první část)
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného
dne 26.1.2009
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

9
0
18

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Václav Vlasák
Starosta na úvod jednání předložil ke kontrole zápis a usnesení ze zasedání ZMČ
13/2008 ze dne 29.12.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
Starosta požádal, aby jednání ZMČ bylo výjimečně ukončeno ve 21.00 hodin, protože ještě ten den odlétá do zahraničí a navrhl, aby v projednávání bodů ze schváleného programu, které nebudou z časových důvodů řešeny, bylo pokračováno
dne 9.2.2009 od 18.00 hodin.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 13/2008.
2. Rozpočtové úpravy na rok 2009.
3. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle.
4. Žádost o dotaci ZO Českého zahrádkářského svazu.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Schválení inventarizace pohledávek a závazků za rok 2008.
Krizový štáb – změna.
Majetkové záležitosti.
Petice – odpověď starosty.
Zlepšení - demokracie zasedání zastupitelů – náměty úpravy jednacího řádu
– úkoly kontrolnímu výboru - diskuse.
Záležitosti týkající se ÚP a záležitosti stavební – včetně námětů na vypracování nezávislých studií a posudků, vytváření základní vize – teze kam by měla
MČ směřovat. Dopravní problematika.
Náměty na řešení a omezení tranzitu fekálních vozů přes komunikace v MČ.
Náměty a připomínky občanů.
Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

V úvodu jednání ZMČ starosta seznámil s tím, že v polovině ledna konzultoval se
všemi členy ZMČ upřesnění investičních požadavků ze strany naší MČ (na základě
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1898 ze dne 9.12.2008 mohla každá MČ předložit 3
požadavky na dotace z rezervy města). Všichni členové ZMČ schválili předložení
těchto návrhů, které bylo nezbytné předat MHMP do 22.1.2009:
a) koupě areálu FEMAT – 30 mil. Kč
b) přístavba budovy ZŠ – 2 mil. Kč
c) výstavba haly pro skladové hospodářství – 2 mil. Kč.
Pan Hromádka poznamenal, že pan starosta by se měl držet schváleného programu, ale starosta ještě považoval za vhodné seznámit členy ZMČ a hosty s aktuálním
stavem projednávání změn v dopravní obslužnosti, které navrhuje ROPID (argumentuje omezenými finančními prostředky) s tím, že jednání za účasti ROPIDu a MČ
Praha 16 se zúčastnila Mgr. Felixová. Současný návrh, který je uvažován od 8.3.2009
a prosazován MČ Prahy 16, je pro občany naší MČ naprosto nevyhovující a starosta
informoval, že věc projednával jak osobně s primátorem, tak s radním Šteinerem,
kterému poslal dopis se žádostí o další jednání a přehodnocení návrhu.
Opět vystoupil pan Hromádka a důrazně požádal, aby starosta jednal dle schváleného programu.
1) Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru,
seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 1/2009 – byl zapojen
zůstatek z vrácené daně z příjmů za r.2007: (bylo rozhodnuto hlasovat o položkách
odděleně) ve výdajové části rozpočtu:
+ 305 000,- zapojení výdajů na plyn.příp.Nad Závodištěm
+ 20 000,- navýšení přísp.ZŠ na nákup krouhače zeleniny
Hlasování: jednomyslně schváleno
+ 50 000,- zapojení daru MP na nákup koně
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Pokud jde o nákup koně, starosta informoval o jednání starostů všech MČ správního obvodu Prahy 16 na Zbraslavi s tím, že všichni starostové městských částí
podporují nákup koně pro potřeby MP správního obvodu Prahy 16 a po koupi
bude stanoven časový harmonogram služeb koně na jednotlivých MČ správního
obvodu Prahy 16.
Přihlásil se o slovo p. Rys, který si myslí, že zakoupení koně není vhodné
a operativní, je náročné jej osedlat a nemůže sloužit tak jako dopravní prostředek za každého počasí. Doporučoval by raději motocykl – s tímto názorem
zásadně nesouhlasil p. Zágler (host). Ing. arch. Vokurka se ptal, proč mají policii
přispívat městské části a ne Magistrát hl. m. Prahy? Odpověděl starosta, že
vzhledem k finanční situaci MP jí přispívá dary řada městských částí. Mgr. Hromádka se domnívá, že bychom je měli vybavit jinou technikou a podivil se
finančnímu podílu MČ (Radotín, Zbraslav, Chuchle 50.000,- Kč, Lipence 30.000,Kč, Lochkov 20.000,- Kč). Starosta vysvětlil, že se podíly stanovily podle velikosti území MČ. Pan Hromádka ještě mínil, že jsme měli raději přispět na LSPP.
Reagovala tajemnice, že na LSPP MČ každý rok přispívala a poslední 2 roky
příspěvek nebyl požadován. Po uvedené diskusi bylo schváleno poskytnutí daru
naší MČ na nákup koně pro MP.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, l se zdržel
2) Starosta předložil ke schválení darovací smlouvu, kterou se spol. ECO-SUN s.r.o.
se sídlem Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 rozhodla přispět MČ darem pro
účely vybavení dětského hřiště v Městské části Praha – Velká Chuchle v částce
100 000,- Kč. ZMČ uzavření darovací smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o žádosti paní M., která má
v pěstounské péči nezletilou vnučku a nezletilého vnuka, o finanční příspěvek Kč
7.200,- pro děti na tábor v době jarních prázdnin ve dnech 3.-14.3.2009. ZMČ
poskytnutí příspěvku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Tajemnice seznámila se zápisem z 2. dílčího přezkoumání hospodaření v MČ
Praha-Velká Chuchle za období l.11.-31.12.2008, které prováděli 3 kontroloři MHMP
– odboru finanční kontroly.
Kontrolní skupina konstatovala, že ze strany MČ nedošlo k uplatnění sankcí z titulu pozdních úhrad nájemného. Tajemnice vysvětlila, že v případě nájemce v Klubovém domě, byla v roce 2008 většina plateb nájemného uhrazena po lhůtě splatnosti (kromě včasné úhrady v lednu a říjnu 2008) a úřad byl nucen v souladu
s nájemní smlouvou dát nájemci výpověď - toto vysvětlení bylo sděleno i auditorům
při projednávání zápisu dne 23.1.2009. ZMČ vzalo zápis na vědomí.
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5) Starosta předložil ZMČ k vyjádření žádost ZO Českého zahrádkářského svazu
o finanční příspěvek na činnost v r. 2009 a ZMČ po projednání schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.1.2009. ZMČ po projednání a zodpovězení dotazů
schválilo zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ
Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok
2008.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Starosta, vzhledem ke jmenování nové ředitelky MŠ, požádal o aktualizaci členů
krizové a povodňové komise MČ a kooptování p. Aleny Kučerové jako členky komise za mateřskou školu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o novém projednávání
žádosti p. J. P. a p. M. K. (zastoupených na základě plné moci JUDr. Tomášem
Nahodilem) o přístup – zřízení práva průjezdu a průchodu k pozemku parc. č.
675 v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky ve správě naší MČ (parc. č. 670/1,
670/3 a 670/4), neboť v současné době k parcele neexistuje přístupová cesta.
ZMČ svým usnesením 5/2008 neschválilo možnost přístupu na pozemek parc.
č. 675 přes pozemky ve svěřené správě MČ, vzhledem k nedořešeným vlastnickým vztahům v této lokalitě. JUDr. Tomášem Nahodilem, který se zúčastnil
jednání ZMČ jako host a bylo mu uděleno slovo vysvětlil, že on i jeho klienti
preferují dohodu, nikoliv podání žaloby a navrhoval zřízení věcného břemene
nebo nájemní smlouvu. Výbor majetku a výbor stavební společně doporučili
variantu nabídnout vlastníkům pozemku parc. č. 676/1 směnu části jejich
pozemku za část obecního pozemku parc. č. 670/1 s tím, že přes část pozemku parc. č. 676/1 by mohl být následně umožněn přístup na parcelu. Členové
ZMČ i JUDr. Nahodil s doporučením souhlasili a bude zahájeno jednání o případné směně.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9) Výbor majetku dále projednával nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/8 v k.ú. Velká Chuchle
o výměře 1361 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. V Úvoze) do vlastnictví
hl. m. Prahy a jeho následné svěření naší MČ. Výbor doporučil s tímto bezúplatným
převodem souhlasit a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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10) Výbor ještě projednával žádost Ing. Heyrovské, jednatelky společnosti LIP
PRAHA s.r.o., Sezimova 3, Praha 4, pronajmout si od 1.3.2009 část nevyužitých
pozemků parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2. Uvedený pozemek má v současné době v pronájmu společnost Bögl a Krýsl, k.s. – nájemní
smlouva bude však na žádost nájemce ukončena dohodou k 28.2.2009. ZMČ
schválilo pronájem za cenu 200 Kč/m2/rok.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Pan Vlasák ještě požádal o revokaci b. 11/7 usnesení 11/2008 ze dne
24.11.2008, který se týkal prodeje pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. Při
zápisu byla omylem uvedena cena 23 650,- Kč, ovšem cena dle znaleckého
posudku činí 283 350,- Kč. ZMČ tedy po revokaci znovu schválilo prodej pozemku
parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 manželům Ing. D. a Ing. M.
K., Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 283 350,- Kč a uzavření kupní
smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Starosta předal slovo Ing. Schůrkovi, který informoval o výzvě k podání návrhu
na uzavření smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky v suterénu
bytového domu MČ „Vojtěška“. (bylo projednáno na stavebním výboru). Na základě zaslaných cenových nabídek byl vybrán zhotovitel PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 a ZMČ schválilo uzavření smlouvy o dílo na výše uvedené opravy ve výši 660 727,34 Kč bez DPH. Nájemci bude po dobu opravy dán
k dispozici objekt ve vlastnicví MČ ve Starolázeňské ulici č. 339.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Ing. Schůrek ještě informoval o žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o výměnu
6 ks dřevěných oken za plastové ve školičce u základní školy. Ing. Schůrek předložil nabídku na dodávku oken včetně zednického začištění a osazení oken
a požádal o schválení smlouvy o dílo s firmou PROFIS B & B s.r.o.,Chocholova
895, 149 00 Praha 4 (subdodavatel Noeumont) ve výši 139 104,50 Kč bez DPH.
ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Starosta, na dotaz (petici) p. Mladenové a dalších: „ Proč 29.12.2005 podepsal
souhlas s územním rozhodnutím, schvalujícím nadjezd nad tratí, ačkoliv nic takového zastupitelstvo neodhlasovalo a tudíž k tomu neměl právo“ předložil návrh
písemné odpovědi:
„Souhlas s územním rozhodnutím jsem 29.12.2005 nepodepsal a ani nemohl
podepsat, neboť rozhodnutí o umístění stavby a ochranném pásmu stavby nazvané „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli Praha – Velká Chuchle“ bylo
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vydáno věcně a místně příslušným Úřadem městské části Praha 16 - Radotín,
odborem výstavby, dopravy a životního prostředí až dne 16.7.2007.
Dne 29.12.2005 územní řízení tedy ani nebylo zahájeno. Samozřejmě v rámci
územního řízení se zastupitelstvo MČ vyjadřovalo. (Zasedání ZMČ 3/2007, zasedání ZMČ 5/2007 a zasedání 9/2007)“
Následovala diskuse hostů:
P. Zágler se pamatuje, že záměr nadjezdu se řešil už za starosty Preka a Lapáčka,
podle jeho názoru zmiňovaná listina vůbec nemusela projít ZMČ, léta dělal starostovi místostarostu a zmínil, co vše starosta pro obec udělal na rozdíl od nových
„revolucionářů“.
P. Vlasák ml. připomínal, že již před 15 lety byl na nástěnce na úřadě vyvěšen starý
územní plán, kde byla zakreslena stavba nadjezdu, H-systému atd. (potvrdil to
i pan Hromádka) a dotázal se, proč se tehdy nikdo neozval?
P. Linhart vyslovil názor, že není ani pro nadjezd, ani proti nadjezdu a myslí si, že
pokud se někdo ozývá až teď není úplně špatně, ale tato věc daleko přesahuje
mandát ZMČ. P. Linhart se hlavně přimlouval za zadání studie dopravní zatíženosti a apeloval na starostu v této věci.
K dokumentu z 29.12.2005 se ještě diskutovalo - Ing. arch. Vokurka a MUDr. Vrběcká se domnívají, že vyjádření měla být projednána ZMČ a starosta a Ing. Schůrek
vysvětlili, že se jednalo o jedno z vyjádření stavebního odboru pro investora.
ZMČ vzalo odpověď starosty na vědomí.
15) V rámci dalšího bodu programu „náměty na úpravy jednacího řádu“ a úkoly
kontrolnímu výboru vyslovil pan Vokurka názor, že kontrolní výbor neplní dobře
svoji funkci a nekontroluje usnesení ZMČ. Předsedkyně výboru p. Děrdová se
ohradila, že kontrolní výbor provádí pravidelné čtvrtletní kontroly pokladny a na
jednáních výboru probíhají kontroly usnesení (samozřejmě je v kontaktu s tajemnicí, která má přehled o plnění usnesení). V souvislosti s plněním usnesení doplnil
starosta, že ze strany MČ nemohly být zpracovány připomínky ke stavbě 0012
„protipovodňová opatření hl. m. Prahy“ etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 22
Velká Chuchle – usnesení 2/2008 b. 2/12 – zatím MČ neobdržela návrh. Na základě jednání starosty na OMI dojde k oddělení revitalizace potoka Vrutice a protipovodňových opatření.
Ing. arch. Vokurka žádal, aby byla k dispozici kompletní dokumentace probíhajících staveb – např. hřiště u ZŠ. Starosta informoval, že stavbu jsme protokolárně
předali na OMI a probíhá v režii OMI.
Ing. Schůrek doplnil, že zatím máme k dispozici dokumentaci k I. etapě – zatrubnění a vyžádá si od ISTARu dokumentaci další etapy. Připojil se pan Rys, který
poznamenal, že bychom měli mít dokumentaci kompletní, když už jsme zaplatili
600 nebo 800 tis. Kč.
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P. Hajná se dotázala, zda zatrubnění nesouvisí s revitalizací potoka Vrutice, starosta odpověděl, že nikoliv, týká se pouze hřiště u ZŠ.
P. Linhart vyjádřil názor, že studie (projekt) hřiště u ZŠ by se měla ukázat občanům
– nejlépe na veřejné schůzi.
Byla zahájena i diskuse k námětům na úpravy schváleného jednacího řádu ZMČ
a členům ZMČ byly předány v písemné podobě. Vzhledem k časové tísni a rozdílným názorům na konkrétní podobu úprav bude tento bod dořešen na jednání ZMČ
9.2.2009.
16) Před ukončením jednání požádal krátce o slovo p. Dubský a zeptal se starosty,
zda byl řešen jeho podnět na odvolání Ing. Vohradníkové z projektu stavby nadjezdu. Starosta odpověděl, že tuto otázku řešil s IDS, ale neuspěl.
17) Starosta ještě předal slovo p. Řepové, která iniciovala, aby podél chodníků
u serpentýny bylo vybudováno zábradlí a prověřeno osvětlení (vzhledem k posunu
lamp nejsou osvětleny schody). Odpověděl Ing. Schůrek, že vznese požadavek na
investora v rámci kolaudačního řízení.
Zasedání bylo ukončeno ve 21.10 hodin, starosta poděkoval za účast a sdělil, že
jednání ZMČ 1/2009 bude pokračovat 9. února v 18.00 hodin dle schváleného
programu.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident Václav Klaus rozhodl o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
a stanovil dny jejich konání na pátek 5. června a sobotu 6. června 2009.
Vzhledem k tomu, že se tyto volby týkají i chuchelských občanů, dovolujeme si
Vás na tyto termíny včas upozornit, bližší informace zveřejníme v dalších číslech
Zpravodaje.
Stanislav Fresl, starosta
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ OHLEDNĚ ČISTOTY
A ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ NA
HVĚZDÁRNĚ, KONANÉHO DNE 16.2.2009
V BUDOVĚ ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
Seznam účastníků:
MP – M. Bromek, ÚMČ Praha 16 – J. Martínek, TSK – P.- Švancara,
ISTAR – J. Hrdlička, J. Mráz, FINEP – P. Suchý,
OMI MHMP – M. Rosol, ZEPRIS – A. Strádal, E. Veselý,
WAXUM – R. Vondrák, MČ Velká Chuchle - L. Felixová, J. Hanlová
Jednání zahájil Ing. Schůrek ze stavebního odboru ÚMČ a omluvil neúčast pana
starosty. Vysvětlil důvody, které naši MČ vedly ke svolání tohoto jednání, což jsou
přetrvávající problémy s čistotou komunikací v této oblasti, které jsou v poslední
době neúnosné.
ÚMČ Praha-Velká Chuchle, ÚMČ Radotín i Městská policie musí téměř denně
čelit stížnostem a útokům občanů na nedostatečný úklid (většinou oprávněným).
K těmto stížnostem se vyjádřil Ing. Suchý ze spol. FINEP, který připustil, že ve 2. pol.
ledna docházelo k výpadkům čištění vzhledem k problémům s dodavatelem. Byla
uzavřena smlouva s novým dodavatelem (nyní firma WAXUM) a došlo k dohodě
FINEPu a ZEPRISu o režimu čištění – úklid se bude provádět 2 x denně – FINEP má
nasmlouvaný úklid denně okolo poledne a ZEPRIS večer. Zároveň došlo k zaštěrkování výjezdu ze staveniště, což by mělo výrazně pomoci. Ing. Rosol z OMI zmínil tu
skutečnost, že nikde v Praze není taková koncentrace staveb na malém prostoru
jako zde a další velký problém je, že na stavbě FINEPu dosud není k dispozici voda
(bude v květnu), což velmi komplikuje čištění vozidel. Ředitel ZEPRISu Ing. Strádal
ujistil, že z jejich strany je ochota v případě potřeby operativně pomoci.
Tajemnice ÚMČ požádala o sdělení odpovědných pracovníků jednotlivých staveb, kterými jsou dle informace přítomných:
ISTAR – p. Mráz
ZEPRIS – p. Veselý
FINEP – Ing. Suchý.
Dle vyjádření Ing. Rosola je předpoklad dokončení komunikací do podzimu
a doporučil svolání veřejné schůze na červen, aby byli občané informováni.
Tajemnice požádala spol. ISTAR o předání situace komunikace, aby mohli být
informováni zastupitelé a veřejnost – ředitel ISTARu Ing. Hrdlička přislíbil dodat
požadované do pátku 20.2.2009.
Pan Martínek z odboru dopravy apeloval na dodržování dopravního značení –
zástupce MP p. Bromek uvedl, že řada dodavatelů nerespektuje zákaz vjezdu ze
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Starochuchelské. Ing. Suchý ubezpečil, že všichni subdodavatelé mají informaci
o příjezdových trasách.
Pan Mráz požádal MČ, aby informovala občany, že na stavbě se pracuje do
19.00 hodin a práce probíhají i v sobotu a neděli, což je v souladu se závaznými
právními předpisy.
Ing. Schůrek požádal, zda by nebylo možné zvážit v horním úseku komunikace
(k zahrádkářské kolonii) umístění panelů, neboť současný povrch neumožňuje
řádné čištění. Pan Martínek z odboru dopravy se domnívá, že by připadalo v úvahu
cestu fyzicky uzavřít.
Na závěr jednání Ing. Rosol navrhl cca za měsíc svolat další jednání, aby se zhodnotila provedená opatření ke zlepšení čistoty.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Dne 18.2.2009

CHUCHELSKÁ RADNICE ZRUŠILA
DISKUSNÍ FÓRUM
Ke dni 5.2.2009 MČ Praha – Velká Chuchle, stejně tak jako MČ Praha 16 a další městské
části zrušila Diskusní fórum na oficiálních stránkách http://www.chuchle.cz/.
K tomuto rozhodnutí nás vedly naprosto shodné důvody jako v Radotíně: anonymní
příspěvky obsahující pomluvy, urážky, vulgarismy, ničím nepodložené „zaručené“
informace a fámy. Zcela nesmyslné vytváření negativní nálady v obci, místo racionálních návrhů na řešení problémů naší městské části ničemu neprospívá a proto městská část v rámci zlepšení komunikace nabízí možnost adresovat dotazy a připomínky
pro samosprávu – tj. členy zastupitelstva písemně na adresu úřadu s uvedením jména
zastupitele, případně na e-mailovou adresu: zastupitelstvo@chuchle.cz.
Adresné dotazy a připomínky budou předány přímo zastupitelům, případně
postoupeny zastupitelům podle oblasti, kterou jejich výbory řeší:
výbor kontrolní
p.Zdeňka Děrdová - kontrolní činnosti
výbor finanční
Bc. Olga. Kuzníková - finanční záležitosti
výbor životního prostředí
p. Jan Rys - záležitosti, týkající se ŽP, čistoty, odpadů, zeleně
výbor stavební a územního plánu
Ing. arch. David Vokurka - výstavba, územní plán
výbor sociální a bytový
Mgr. Lenka Felixová - bytové a sociální záležitosti
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výbor majetku obce
p. Václav Vlasák - majetkové záležitosti – nákup, prodej,směny
výbor bezpečnostní
Mgr. Tomáš Hromádka - doprava, bezpečnost
výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Mgr. Martina Schönbauerová – návrhy a podněty na pořádání dalších akcí a připomínky k realizovaným.
Kompetence starosty a zástupce starosty, schválené ZMČ:
starosta Stanislav Fresl zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti
územního rozvoje MČ, v oblasti ekonomiky, investiční politiky, životního prostředí
a zeleně, bezpečnosti a dopravy, hospodářské politiky a správy majetku, zodpovídá za zadávání veřejných zakázek.
Kontakt: e-mail: starosta@chuchle.cz
zástupce starosty Mgr. Lenka Felixová se podílí ve vymezené oblasti na výkonu
funkce starosty - zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální
a bytové politiky, školství a vzdělávání, kultury, je členem redakční rady Chuchelského zpravodaje.
Kontakt: e-mail: mistostarosta@chuchle.cz
Úřad městské části Praha – Velká Chuchle je orgán městské části, který realizuje její úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí zastupitelstva městské části a na úseku přenesené působnosti podle
zvláštních zákonů. Dotazy na záležitosti, týkající se přenesené působnosti a činnosti úřadu mohou občané zasílat tajemnici úřadu nebo odborným útvarům dle
jejich funkční příslušnosti:
Tajemnice:
Jiřina Hanlová, e-mail: tajemnice@chuchle.cz
Sekretariát, odbor občasko - správní:
Jana Černá, e-mail: info@chuchle.cz
Sekretariát, podatelna a životní prostředí:
Pavla Pajerová, e-mail: sekretariat@chuchle.cz
Odbor účetnictví a správy majetku-pozemky:
Ing. Lenka Svobodová, e-mail: uctarna@chuchle.cz
Odbor stavební:
Ing. Petr Schůrek, e-mail: stavebni@chuchle.cz
Odbor smluv, daní a poplatků:
Ing. Eva Šmejkalová, e-mail: poplatky@chuchle.cz
Správa majetku - budovy, haly, stavby:
Eva Barsová, e-mail: majetek@chuchle.cz
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Mrzí nás, že jsme byli nuceni k tomuto kroku přistoupit, ale věříme, že všichni soudní občané pochopí důvody, které nás ke zrušení vedly a jsme poslední úřad ze správního obvodu Prahy 16, který diskusní fórum ruší. Děkujeme za pochopení.
Pozn. Dne 9.2.2009 na zasedání ZMČ 1/2009 (2. část) se o zrušení diskusního
fóra hovořilo a po projednání bylo schváleno zřízení moderovaného diskusního
fóra tak, jak bylo avizováno na veřejné schůzi.
MČ Praha – Velká Chuchle

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK
V RADOTÍNĚ OD 8.3.2009
Informační zpravodaj PID 3/2009:
Na základě dohody s městskou částí Praha 16 a Praha-Velká Chuchle a prvních
poznatků ze změn v prosinci 2008 dojde od celostátního termínu změn 8.3.2009
k úpravě autobusových linek PID v oblasti Radotína a Velké Chuchle.
Z důvodu umožnění alternativního přímého spojení v obdobích s delšími intervaly
vlaků na lince S7 bude obnoven provoz linky 244 ve večerním období a o víkendech
v úseku Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín. Na návrh městské části Praha 16
bude současně zrušena souběžná linka 204 s tím, že obsluhu zastávek Zahradnictví,
Závodiště Chuchle a Radotínská bude nově zajišťovat linka 172, a to celotýdenně.
Znovuzavedení provozu linky 244 mezi Radotínem a Smíchovským nádražím bude
provedeno výměnou za omezení autobusů v přepravních špičkách, kdy většina lidí
využívá rychlé a časté vlakové spojení přímo s centrem Prahy (využití souběžných
autobusů výrazně pokleslo). Vlaková linka S7 totiž nabízí v ranní špičce interval 10
minut, v odpolední špičce pak interval 15 minut. Linka 244 proto bude jezdit v ranní
špičce po 20 minutách, v pracovní dny dopoledne a odpoledne po 30 minutách.
Celotýdenně večer pojede linka 244 každou hodinu. V sobotu pak bude mít mezi 9.
a 19. hodinou interval 30 minut, stejně jako v neděli mezi 13. a 19. hodinou, v ostatních obdobích bude jezdit v hodinových intervalech. Tyto provozní parametry vycházejí z vytížení zastávek, které nejsou v blízkosti radotínského nádraží a jejichž cestující tak nemohou využít rychlého a častého vlakového spojení s centrem.
Pro Velkou Chuchli bude přínosem zkrácení intervalu linky 172 ze 30 na 20 minut
a znovuobsloužení zastávek Zahradnictví, Závodiště Chuchle a Radotínská o víkendech a celotýdenně večer. Jednosměrná obsluha těchto zastávek linkou 172 zde
byla již v minulosti, jen v opačném směru. Důvodem otočení jednosměrného provozu je zrychlení dojezdu cestujících z Velké Chuchle na Smíchov v ranní špičce
a snížení rizika kolon na Strakonické ulici pro velkochuchelské občany.
Zároveň v současné době jednáme o povolení přepravy seniorů vlakem ve vlacích PID v úseku Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží v souvislosti s rozšiřováním
aplikace opencard.
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Trvalé změny PID od 8.3.2009
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů dojde k dílčím úpravám autobusových
linek Pražské integrované dopravy, které vycházejí z požadavků jednotlivých městských částí a obcí i z provedených přepravních průzkumů a vyhodnocení změn
v předchozím roce.
Linky:
Linka Popis změny
172
Linka jede ve směru z centra nově přes zastávky Lahovičky, Přístav
Radotín, Přeštínská, Zahradnictví, Závodiště Chuchle a Radotínská.
V ranní špičce pracovního dne je zkrácen interval ze 30 na 20 minut.
204
Linka je zrušena a částečně nahrazena upravenými linkami 172 a 244.
244
Linka jede celotýdenně večer a o víkendu nově v celé trase Smíchovské
nádraží – Sídliště Radotín, upraveny jsou intervaly zejména ve špičkách
pracovních dnů.
Upozorňuji, že s naší MČ výše uvedené změny projednány nebyly. S tímto návrhem jsme byli pouze seznámeni.
Vzhledem k tomu, že nově navržený provoz linek 172 a 244 je pro naši městskou
část nepřijatelný, vyvolal jsem na den 19.2. jednání s ROPIDem, kde byly projednány jiné varianty tras autobusů DP tak, aby bylo dobré spojení nejen do centra
Chuchle, ale i do Radotína. Výsledkem jednání byl příslib provedení místního šetření v zastávkách Přeštínská a Radotínská. Následně v posledním únorovém týdnu
proběhne další jednání s ROPIDem – jsem přesvědčen, že ke změně dojde, je
otázka, zda se nám podaří již od 8.března.
O výsledku jednání budeme občany včas informovat na informativních tabulích
a webových stránkách úřadu.
Stanislav Fresl, starosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE
Zápis dětí do Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Velká Chuchle
na školní rok 2009/2010 se bude konat

v pondělí 23.3.2009 od 13.00 do 17.00 hodin.
Alena Kučerová, ředitelka MŠ
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ÚSPĚCH ŽÁKA CHUCHELSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V závěru prvního pololetí letošního školního roku přišel na adresu Základní školy
Charlotty Masarykové následující dopis:
Vážená paní ředitelko,
na podzim roku 2008 se vaše škola zúčastnila testování devátých tříd společnosti Scio.
Máme tu čest Vám oznámit, že ve vaší škole, je žák, který má jeden z nejlepších
výsledků v testu z matematiky ze všech
zúčastněných žáků z celé České republiky.
Tomuto žákovi nyní posíláme OCENĚNÍ za
jeho výborný výsledek a prosíme Vás, zda
byste ho Vy nebo třídní učitel/ka žákovi předala spolu s vysvědčením.
Gratulujeme Vám i pedagogickému sboru vaší školy k dosaženému úspěchu
a přejeme hodně úspěchů při další práci.
Za tým studia základních škol společnosti Scio
Andrej Novik
V Praze, dne 26.1.2009
Uvedeného ocenění dosáhl žák 9. třídy Michal Nešvera (viz přiložený obrázek).
Ke krásnému výsledku Michalovi Nešverovi gratulujeme!
Text i foto Mgr. Tomáš Hromádka

OBVODNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM
JAZYCE - OBA SOUTĚŽÍCÍ Z NAŠÍ ŠKOLY
ZVÍTĚZILI
Ve středu 11. 2. se v DDM Štefánikova konalo obvodní kolo olympiády v anglickém
jazyce. Naší školu zastupovala v kategorii 7. třída Gábina Malíková a v kategorii 8.
a 9. třída Karel Goláň. Oba soutěžící se ve své kategorii umístili na 1. místě.
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v pražském
kole, které se bude konat 11. 3. 2009 na Gymnáziu Postupická.
Mgr. Lenka Jaklová

(ze stránek školy http://skola.chuchle.cz)
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MASOPUSTNÍ PROCHÁZKA CHUCHLÍ
V sobotu 7. února dopoledne se
nechaly vylákat desítky dětí
a dospělých na „3.Masopustní
procházku Chuchlí“. Dá se říci, že
již tradiční akci uspořádala MČ
Praha-Velká Chuchle a TJ Sokol
Chuchle za podpory řady sponzorů a za dozoru Městské policie.
Maškarní průvod plný pohádkových bytostí se po úvodním slovu
starosty Stanislava Fresla vydal
po své „tradiční“ trase Mrázovkou,
Strmým vrchem a Cihelnou, aby
navštívil všechny, kteří nás pozvali
ke svým dveřím na masopustní
pohoštění. Naše známá a báječná parta zpěváků a hudebníků se letos rozrostla ještě o trumpetistu, takže potěšení z jejich hry bylo téměř dokonalé. Pohostinné hospodyně a hospodáře řádně
vytančili drak a cikánka. Účastníci minulých ročníků se těšili na jitrničky na stromě,
výbornou slivovičku, plněné koláčky, uzené masíčko atd., atd. a opět nebyli zklamáni. Uznalé věty „ Tady mají ty výborné koláčky – děti dejte si“, „Jitrnice na stromě- to jsem viděl jen v pohádce“ byly ke slyšení po celou dobu průvodu. Je dobře,
že v dnešní uspěchané době máme čas a energii se zastavit a užít si den se svými
sousedy a známými spolu s dětmi.
V čele průvodu se vezly děti na vozíku, taženém koníky pana Poupěte. Na konci
průvodu jsme mohli vidět jako nový nápad alegorický vozík – také plný dětí.
Masopustní veselení bylo ukončeno u sokolovny, kde děti dostaly drobné odměny a u protilehlé restaurace se rozdával výborný guláš a“svařáček“ na zahřátí.
Děkujeme za podporu finanční i věcnou manželům Romanovým, restauraci
U Václava, samoobsluze-Večerce a za přípravu sokolským cvičitelkám.
Děkujeme koníkům a panu Poupětovi.
Děkujeme za otevřené dveře u Hricků, Lošťáků, Hanlů, Lexů, Stewartů, Krištůfků,
Pavlasů, Vlasáků, Malatinců a Humlů.
Těšíme se zase příště - na viděnou.
Text i foto Martina Schönbauerová

ÚNOR – 2009

21

VALNÁ HROMADA
TJ SOKOL CHUCHLE
pořádá v pátek 6. března 2009 v 18 hodin v sokolovně

VALNOU HROMADU T.J.
Program: Zpráva o činnosti za rok 2008
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Zpráva revizní komise
Plán činnosti na rok 2009
Finanční plán na rok 2009
Diskuse, usnesení
Společné posezení

AKCE TJ SOKOL CHUCHLE 2009
7. únor, sobota, 10 hod
6. březen, pátek, 18 hod
březen, termíny budou upřesněny
19. březen, čtvrtek
21. březen, sobota, 18 hod
duben, termíny budou upřesněny
18. duben, sobota, 14 hod
17.- 19.duben
25. duben, sobota,celý den
30. duben, čtvrtek, odpoledne
16. květen, sobota, celý den
21. květen, čtvrtek, odpoledne

Masopustní procházka masek Velkou Chuchlí
Valná hromada TJ
Jóga – pozdrav Slunci
Ping-pongový turnaj dětí, sokolovna
Ping-pongový turnaj dospělých, sokolovna
Jóga - Pozdrav Měsíci
Velikonoční volejbalový turnaj ženy
Závody sokolské všestrannosti
Volejbalový turnaj ženy, Řeporyje
Čarodějnice
Salám-cup,volejbalový turnaj
neregistrovaných oddílů žen, Radotín
Procházka Pražským hradem, Muzeum
hraček

červen Hasičský dětský den
květen, červen Celodenní výlet Plzeň, zámek Kozel
Těšíme se na Vás !!! Těšíme se na Vás !!! Těšíme se na Vás !!!
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POUŽÍVÁNÍM SOLI PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
NIČÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rád bych doplnil článek týkající se zimní údržby chodníků zveřejněný odborem životního prostředí naší radnice v minulém čísle Chuchelského zpravodaje.
Odborníci už před téměř čtyřiceti lety zjistili, že půda obsahuje množství soli
ze zimní údržby vozovek a chodníků. Sůl může poškodit nejenom naše ploty
a domy, ale také přírodu. Konkrétně stromy poškozuje dvakrát, kontaktně (při
dotyku se stromem) a ve formě půdního roztoku. Zasažený strom nejprve ztrácí část aktivních kořenů. Následně dochází k otravě nadzemních částí, v listech se kumuluje chlor a již během léta strom ztrácí olistění a prosychá. Přežije-li dávky soli v půdě, zůstává dlouhodobě poškozen. Následky zasolení půdy
zejména v okolí hlavních komunikací můžeme průběžně sledovat i v Chuchli,
i když situace zde není zatím vizuálně tak špatná, jako na některých jiných
místech v Praze.
Jakými způsoby se sůl ze zimní údržby silnic a chodníků dostane ke stromům? Nejprve teče ke kraji silnice a prosakuje do půdy prasklinami ve vozovce. U dlážděných vozovek se sůl vsakuje přímo do země. Sůl pak teče podél
obrubníku, kde se mezerami mezi obrubníky a mezi obrubníky a vozovkou
vsakuje do půdy. Půdou protéká po spádnici dolů a zasoluje půdu i několik
desítek metrů od silnice. Využívá inženýrských sítí jako drenáže a zvyšuje tak
rozsah působení. Ve svažitém terénu se dostane zpět k povrchu třeba i uprostřed lesíčka na Hvězdárně pod solenou silnicí.
Použitím nevhodně velkých (vzhledem k šíři vozovky) a neseřízených vozů
a rozmetáním velkých krystalů sůl dopadá až na trávníky ke stromům (občas
se děje na hlavních komunikacích Starochuchelské, Dostihové a Radotínské).
V úzkých ulicích a při objíždění parkujících vozů projíždí sypače těsně podél
stromů a soustavně je nasolují. Hodně škodí také tzv. preventivní zásahy. Silničáři při předpovědi sněžení sypou krystaly soli na suchou vozovku. Krystaly
soli rozmetávané velkou rychlostí na holé vozovky končí také v důsledku průjezdu dalších vozů v převážné míře na krajnicích a dále v zeleni.
Kola aut rozstřikují kusy soli (viz preventivní posyp na suchou vozovku), sněhovou břečku a vodní solanku ze silnice na zelený pás. Úklidové vozy s radlicemi vyhrnují nasolený sníh a břečku do zeleně nebo ji slaným proudem
z radlice přímo kropí. Zatímco čistý sníh by byl pro veřejnou zeleň vítaným
zdrojem vody, slané roztoky stromy mohou zahubit.
Problémem je rovněž solení chodníků, stejně jako používání škváry nebo
popele. Naopak správně bylo v minulém čísle zpravodaje uvedeno, že se
k údržbě doporučují takové materiály, jako je písek nebo štěrk, jejich zrna ale
nesmí být větší než čtyři milimetry.
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Pro silničáře je používání soli a dalších pro životní prostředí nebezpečných
materiálů velmi efektní a levné. Ničivé důsledky na prostředí nejsou dlouho
patrné, ale o to zásadnější, když se projeví. Jestliže to nedokážou silničáři,
chovejme se k našemu prostředí alespoň my tak, abychom ekologickou zátěž
nepředávali budoucím generacím.
Mgr. Tomáš Hromádka

DESATERO JAK CHRÁNIT SVÉ ZDRAVÍ A MAJETEK
Rádi bychom nabídli, nejen starším chuchelským občanům, pár užitečných rad,
týkajících se ochrany zdraví a majetku.
1. Chraňte svůj byt bezpečnostním zámkem dveří, řetízkem, panoramatickým
kukátkem. Příjmení na dveřích a schránce je vhodné uvádět v množném čísle
(např. Novákovi).
2. Než otevřete dveře neznámému člověku, buďte opatrní a přesvědčte se o jeho
totožnosti.
3. Nepřechovávejte doma větší hotovost a nechlubte se veřejně svými majetkovými
poměry. Starostí Vás zbaví založení účtu a používání platebních karet.
4. Je vhodné označit si svůj majetek identifikačním číslem nebo speciální barvou,
případně na notářsky ověřenou dokumentaci. V případě vloupání pomůžete
policistům, pojišťovně a především sobě!
5. Buďte pozorní k majetku svých sousedů, stejně tak i oni dohlédnou na bezpečí
Vašeho majetku.
6. Na ulici buďte opatrní a věnujte stálou pozornost svému okolí. Nechoďte
opuštěnými a neosvětlenými místy. Mějte kabelku nebo tašku vždy uzavřenou a ke své obraně je vhodné u sebe nosit účinný prostředek (spray, paralyzér apod.)
7. V prostředích hromadné dopravy si sedejte, zejména v nočních hodinách, poblíž
řidiče a v metru hledejte místo v prvním vagónu nebo v blízkosti dalších cestujících!
8. Před krádeží motorového vozidla se chraňte důkladným uzavřením, uzamčením
a zajištěním auta spolehlivým blokovacím zařízením (nejlépe v kombinaci
mechanického a elektrického zabezpeč. systému). Nenechávejte v autě viditelně ležet tašky, které by přilákají zloděje. V žádném případě nezapomeňte v autě
doklady či cennosti a parkujte na dobře osvětlených místech.
9. Myslete na svou obranu a v případě, že se rozhodnete útočníkovi fyzicky se
bránit, jednejte rozhodně a razantně, neváhejte použít obranných prostředků.
10. Pamatujte si kontaktní adresy a telefony nejen svých blízkých, ale i linky tísňového volání.
Redakce
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5 nabízí
občanům možnost zúčastnit se v měsíci březnu vlastivědných vycházek.
Nejzajímavější z nich Vám předkládáme.
5.3. čt. Historické sály Staroměstské radnice.
Prohlídka sálu Jiřího z Poděbrad, Brožíkovy síně, staré radní síně, radniční kaple
a vestibulu s mozaikou Mikoláše Alše. POZOR – v případě konání primátorské
akce nelze vycházku uskutečnit. Začátek akce v 15.30 před vchodem do Staroměstské radnice. Vstup 50 Kč + jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Eva Sokolová.
7.3. so. Národní divadlo. Celková prohlídka.
Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vchodem do historické
budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob).
POZOR – počet účastníků ve skupinách je max. 50 osob. Prosíme, aby tento
požadavek správy ND byl respektován. Vstup 70 Kč (průvodci PIS).
Státní opera – celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce ve 14.00 před vstupem do historické
budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Vstup 50 Kč. Helena Lukešová.
Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě. Vycházka z cyklu „Pražské svatyně
východních obřadů“ představí významnou barokní stavbu také v souvislosti
s někdejším působením pravoslavné církve. Začátek akce ve 14.00 před vchodem
do kostela na Staroměstském náměstí. Vstup 50 Kč. Alexandra Škrlandová.
14.3. so. Za ochránci Karlova mostu.
Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o stavbě Karlova mostu
spojené s návštěvou Staroměstské mostecké věže. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Začátek akce v 10.00 u Malostranských mosteckých věží v Mostecké ulici na Malé Straně. Vstup děti 40 Kč / dospělí 50 Kč +
jednotné vstupné do objektu 20 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková, Dagmar Vávrová.
Svatojanskou Prahou. Z Malé Strany přes Karlův most na Staré Město aneb
jak se dostaly hvězdy do svatozáře Jana Nepomuckého. Vycházka pořádaná
k 280. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Začátek akce ve 14.00 před
kostelem sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. Vstup 50 Kč. Hedvika Čenková.
Břevnovský klášter. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15.00 před
kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Vstup 50 Kč + vstupné do
objektu 50/30 Kč. Marie Vymazalová.
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20.3. pá. Kaple sv. archanděla Rafaela na Klárově.
Spojeno s výkladem o historii a stavbách Klárova. POZOR – omezený počet
účastníků na 25 osob. Začátek akce v 15.30 v atriu stanice metra A „Malostranská“.
Vstup 50 Kč. Milada Racková.
22.3. ne. Národní divadlo.
Celková prohlídka. Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vchodem
do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad
15 osob). POZOR – počet účastníků ve skupinách je max. 50 osob. Prosíme, aby
tento požadavek správy ND byl respektován. Vstup 70 Kč (průvodci PIS).
Martinický palác – ukázka šlechtického sídla doby renesance. Spojeno s výkladem o historii rodu Martiniců. Součástí prohlídky bude i návštěva Muzea hracích
strojků v paláci s ojedinělou sbírkou orchestrionů, flašinetů a gramofonů. Začátek
akce v 15.00 před palácem na Hradčanském náměstí. Vstup 50 Kč + jednotné
snížené vstupné do paláce 50 Kč. Alexandra Škrlandová.
Vyšehrad. Prohlídka areálu včetně hřbitova, národního pohřebiště významných
osobností české vědy a kultury. Součástí prohlídky je návštěva kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Začátek akce ve 14.00 před kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kč (průvodce PIS).
28.3. so. Za historií Zbraslavi.
Vycházka nás zavede ke zbraslavskému zámku, kostelu sv. Jakuba Staršího, vile Vladislava Vančury a kostelu sv. Havla. Začátek akce na stanici „Praha - Zbraslav“ po příjezdu vlaku, který odjíždí z „Prahy - Vršovic“ v 9.11. Vstup 50 Kč. Ing. Bohumil Kocourek.
Usedlosti Smíchova. Vycházka do krajiny bývalých vinic připomene některé ze
smíchovských viničních usedlostí: Zámečnici, Kavalírku, Turbovou a Klamovku
s romantickou stavbou chrámku noci. Začátek akce ve 14.00 u stanice tramvaje č.
4, 7, 9, 10 „Kavalírka“. Mgr. Zuzana Tlášková.
Toulky hudební Prahou. I. část - Staré Město. Procházka po místech
spojených s vynikajícími osobnostmi hudby domácí i zahraniční. Začátek akce
v 15.00 u Prašné brány. Vstup 50 Kč. Eva Sokolová.
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet
je 80 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce
jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou dříve. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům
poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 osob.
Podrobnější informace naleznete na stránkách www.pis.cz
Dotazy na mailové adrese: studijni@pis.cz
Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5, v 1. patře, tel. 221 714 158-9.
v těchto dnech: pondělí, středa 8.30 – 16.00; pátek 8.30 – 12.00
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PRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY VE SPRÁVĚ PIS
Staroměstská radnice – Prohlídkový okruh (románsko-gotické podzemí, historické
sály a radniční kaple) po 11- 18, út – ne 9 - 18, gotická věž po 11-20, út – ne 9-20.
Stoková síť v přízemí věže Staroměstské radnice je přístupná pro skupiny zájemců po předchozím objednání na tel. čísle 236 002 629 nebo 724 508 584.
Staroměstská mostecká věž – denně 10 – 19 s promítáním filmu „Karlův most
– paprsek staletími“.
Malostranská mostecká věž – do konce března uzavřena.
Prašná brána – do konce března uzavřena.
Věž kostela sv. Mikuláše (Malá Strana) – do konce března uzavřena.
Bludiště na Petříně - so + ne 10-18, o jarních prázdninách 2.3. - 6.3. denně 10-18.
Rozhledna na Petříně - so + ne 10-18, o jarních prázdninách 2.3. - 6.3. denně 10-18.
s výstavou „Jára Cimrman – genius, který se neproslavil“.
Zámek Ctěnice (Praha 9 – Vinoř) – do konce března uzavřen.
Kočárovna v areálu zámku ve Ctěnicích - do konce března uzavřena.
Aktuální informace o otevírací době objektů a případné změny jsou uvedeny na http://www.pis.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme

Marii Pavlišové,
která dosáhla v únoru 2009 významného životního
jubilea.
Do dalších let jí přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

V měsíci listopadu a prosinci se narodili:

Dominik Pavelka a Bruno Donelly.
Novým chuchelským občánkům, přejeme
do života jenom vše dobré a především
hodně zdraví.
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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CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsíci lednu 2009 jsme pro vás zakoupili další nové knihy, které si v chuchelské
knihovně můžete zapůjčit. Seznam nových knih pro dospělé vám předkládám:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Vondruška, Vlastimil: Román o růži
Další z historických detektivek se odehrává v době za vlády Přemysla II. Otakara a jejím hlavním hrdinou je královský prokurátor a správce Bezdězu Oldřich z Chlumu.
Harrisová, Joanne: Krysařovy střevíce
Známá anglická autorka se v románu vrací k postavám své úspěšné knihy Čokoláda
příběhem Vianne Rocherové, která skončila s dobrodružným životem a žije nenápadně a dost všedně se svými dvěma dcerami na pařížském Montmartru.
Nálepková, Táňa: Ráj na dosah
Vtipně napsaná kniha navazuje na Scénář provinčního příběhu a jeho pokračování
Cvičebnice praktického bytí. Rozvedená Julie, matka dvou dorůstajících potomků
odmítá rezignovat na lásku a přijmout úděl osamělé stárnoucí ženy.
Grisham, John: Nevinný
Autentický román vznikl na základě skutečného příběhu z 80. let 20. století, kdy došlo
k tragickému justičnímu omylu a k smrti byl odsouzen mladý nadějný baseballista,
který v následujících letech prožil neuvěřitelné psychické útrapy v cele smrti.
Bradfordová, B.T.: Dědicové Havraního útesu
Druhá část trilogie, sledující peripetie života tří generací jednoho anglického rodu, se
odehrává v letech 1918-1975. Pokračování Havraního útesu.
Harvey, John: Popel a kosti
Anglický detektivní příběh o brutální vraždě policistky, kterou vyšetřuje černošská šéfinspektorka spolu s penzionovaným detektivem.
Dousková, Irena: O bílých slonech
Autorka vypráví letní příběh malé holčičky, který by se mohl na přelomu osmdesátých
let dvacátého století odehrát v jakékoli české vesnici.
Woodová, Barbara: Strážkyně tajemství
Dobrodružný romantický příběh o dívce, která hledá svou identitu, se odehrává na
počátku našeho letopočtu na území Velkých Antil a Yucatánu.
Kessler, Leo: Sirény z Dunkerque
Válečný román anglického autora, ve kterém opět zúročil své zážitky frontového vojáka.
Viewegh, Michal: Román pro muže
Osou dvacáté knihy ostře sledovaného českého autora je výlet tří sourozenců středních let, na který se v nezvyklé kompozici nabalují další dějové slupky.
Vaše knihovnice
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
Nezapomeňte včas zaplatit za svého pejska !!!
- Splatnost do 31.3.2009 !!!
Sazby poplatku dle vyhl. č. 23/2005 § 2:
1 500,- Kč
za psa drženého v činžovním domě
2 250,- Kč
za druhého a dalšího psa drženého v činžovním domě
300,- Kč
za psa drženého v rodinném domě
600,- Kč
za druhého a dalšího psa drženého v rodinném domě
200,- Kč
pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
300,- Kč
za druhého a dalšího psa pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu
Připomínáme, že ti, kteří byli osvobozeni od poplatku v roce 2007 a 2008 jsou
povinni v letošním roce zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši do 31.3.2009.
Informace podá na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Praha – Velká Chuchle
ing. Eva Šmejkalová, tel. 257 940 326.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Vážení občané,
na základě informace, poskytnuté odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, není zatím možné, z důvodu nedostatku finančních prostředků,
zajistit pro rok 2009 počet přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na
objemný odpad v obvyklé výši, jako v předchozích letech. V současné době je
zatím finanční předpoklad pro jejich přistavení cca 40% loňských kvót, avšak snahou magistrátu je docílit v průběhu roku zvýšení kvót podobně, jako tomu bylo
v loňském roce.
Z tohoto důvodu uvádíme zatím pouze termín přistavení na březen 2009:
Velká Chuchle
Termín
Místo přistavení
31.3.2009
nám. Omladiny

Termín
31.3.2009

Malá Chuchle
Místo přistavení
Zbraslavská 30/13-Podjezd

Děkujeme za pochopení a o dalším vývoji Vás budeme informovat.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
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Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Památka v nenávratnu
Možná, že si jí většina z nás ani nikdy
nevšimla, ale ten, kdo jí věnoval chviličku
pozornosti musel ocenit její eleganci. Kruhová „ kaplička“ u silnice v osadě Tučňák
byla jednou z vodáren starého chuchelského vodovodu a dokazovala, s jakou péčí
a vkusem budovali naši předkové i jen obyčejnou užitkovou stavbu. Přesně po osmdesáti letech zmizela rozdrcená jako zavážka
v železobetonové nádrži. Neúcta k minulosti
nás všechny opět ochudila.
Chuchelský vodopád
Žádná Niagara, ale i tak je téměř jedenapůlmetrový vodopád na Vrutici krásný!
Text i foto Vladislav Veselý
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2009
1. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(IT/FR)

20. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

PODZIMNÍ ZAHRADY

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Vynikající absurdní komedie je sérií sžíravých momentek ze života vysoce postaveného ministra, vedoucího dvojí život mezi manželkou, milenkou, kanceláří a zakouřeným barem. V hlavních rolích Séverin BLANCHET, JacyntheJACQUETOVÁ, Otar IOSSELIANI, Lily LAVINAOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Je to film pro dospělé, který mohou vidět s dětmi. Řeší závažnější rodinná témata, ale je vyprávěn pohledem šestileté holčičky a díky tomu je
srozumitelný a zábavný pro všechny. V hlavních rolích Dorotka DĚDKOVÁ, Jitka ČVANČAROVÁ, Pavel ŘEZNÍČEK, Jana KRAUSOVÁ, Martin
HOFFMAN.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

6. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(BELG)

CESTA NA MĚSÍC 3D

21. sobota - 17 a 1930 hodin

Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí
prvního přistání na měsíci. Napínavé, komediální i dojemné dobrodružství pro všechny generace s 3D brýlemi.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

DENÍK NYMFOMANKY

7. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(SRN/RAK)

TIT

(ŠPA)

Val je vzdělaná mladá dáma posedlá sexem, vzdává se lukrativního
zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje stinnou stránku tohoto povolání. V hlavní roli Geraldine
CHAPLINOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 18 let nepřístupno

FALCO
Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse Hölzela, který neodkrývá jen zákulisí showbusinessu, ale i jeho soukromí
život. V hlavních rolích Manuel RUBEY, Nicholas OFCZAREK, Patricia
AULITZKYOVÁ, Sussi STACHOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
8. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

22. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ŽENY
Co udělá s partou kamarádek odhalení, že manžel jedné z nich zahýbá? Vtipná a jiskřící komedie o současných ženách a síle ženského
přátelství. V hlavních rolích Meg RYANOVÁ, Annette BENINGOVÁ, Eva
MENDESOVÁ, Debra MESSINGOVÁ, Jada PICKETTOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
Život programově nezávislého profesora literatury, sedmdesátníka Davida, se osudově změní ve chvíli, kdy se jedna z jeho notorických aférek
změní v lásku. V hlavních rolích Ben KINGSLEY, Penélope CRUZOVÁ,
Dennis HOPPER, Peter SARSGAARD, Sonja BENNETTOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 15 let nepřístupno
13. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Příběh několika lidí, kterým spadne do klína neočekávaná životní příležitost. Donedávna neměli ani tušení, že by na nějakém podobném
atraktivním místě mohli pracovat. V hlavních rolích komedie Václav
VYDRA, Pavel ŠIMČÍK, Iva JANŽUROVÁ, Jan ZADRAŽIL, Sandra NOVÁKOVÁ, Mahulena BOČANOVÁ, Ladislav HAMPL, Jiří LANGMAJER.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno
14. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(RUS)

KAUZA LITVINĚNKO
Známá i méně známá fakta v chronologii života, který po otravě plutoniem skončil v listopadu 2007 v Londýně. Od odporu proti korupci v FSB,
vystupování proti bývalým zaměstnavatelům, přes jeho uvěznění a útěk
z Ruska, až po jeho zavraždění. V hlavních rolích Alexander LITVINĚNKO,
Boris BEREZOVSKY, André GLUCKMANN, Martina LITVINĚNKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
15. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

27. pátek – 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

PEKLO S PRINCEZNOU
Princezna Aneta se nechce vdát za nešikovného prince Jeronýma.
Král Leopold proto vymyslí lest, do které zaplete i samotného lucifera.
V hlavních rolích nové pohádky Tereza VOŘÍŠKOVÁ, Jiří MÁDL, Petr
NÁROŽNÝ, Václav VYDRA, Václav POSTRÁNECKÝ, Zlata ADAMOVSKÁ,
Miroslav TÁBORSKÝ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
28. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR)

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1
První díl životopisné podívané sleduje od počátečních zločineckých krůčků kariéru i osobní život gangstera Mesrina, který riskoval vždy a všechno
a k tomu ještě dovedl hýbat veřejným míněním, okouzlovat ženy a dělat
na zákon dlouhý nos. V hlavních rolích Vincent CASSEL, Cecile DeFRANCE, Roy DUPUIS, Gerard DEPARDIEU, Elena ANAYAOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
29. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(POL)

FÍGLE
Hrdinou tragikomedie je šestiletý chlapec, žijící se svou matkou a sestrou, a před skličující realitou maloměsta uniká do světa své fantazie, v níž
vládne neúprosný zákon náhody. V hlavních rolích Damian UL, Ewelina
WALENDZIAKOVÁ, Tomasz SAPRYK, Iwona FORNAICZYKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba, že zemře ve věku 29let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem a jeho svět se hroutí. Dodá smysl
života jeho nová láska? V hlavních rolích David ŠVEHLÍK, Karel ZIMA, Marie
DURNOVÁ, Stanislav ZINDULKA, Jitka JEŽKOVÁ, Kristýna BOKOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
1. PASÁČEK VEPŘŮ
8. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
15. KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ V
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

22. RÉZI, BROK A OSTATNÍ
29. ČERT A KÁČA
Vstupné 40,-Kč
tel. 257 910 322

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
Do you want to improve your English? Qualified TEFL
(Teach English as a Foreign Language) teacher available call 608 211 450.
*Chcete zlepšit své znalosti angličtiny? Kvalifikovaná TEFL učitelka
300,- Kč/hod., kontakt 608 211 450.

HLEDÁME PRONÁJEM BYTU
Mladý manželský pár, rekonstruující dům ve Velké Chuchli, hledá pronájem
bytu o velikosti 1+1/1+kk ve Velké Chuchli nebo v blízkém okolí.
Cena pronájmu do 8 000 Kč (včetně poplatků). V případě nabídky, prosím,
volejte 776 286 274 nebo pište na e-mail: terez@terez.cz
Děkujeme Přikrylovi
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