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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE JEDNALO
Dne 23.11.2006 se konalo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části
Praha - Velká Chuchle. Usnesení ze zasedání zveřejňujeme v plném znění.
U s n e s e n í č . 1 / 2 0 0 6 - n ov é Z M Č
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle,
konaného dne 23.11.2006. Zastupitelstvo městské části
1/0
schvaluje
program ustavujícího zasedání ZMČ
1/1
schvaluje
členy mandátové komise: Ing. arch. Davida Vokurku a Václava Vlasáka
1/2
schvaluje
zprávu mandátové komise /viz příloha č. 1 usnesení č. 1/2006
nového ZMČ ze dne 23.11.2006/
1/3
bere na vědomí
složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva
1/4
schvaluje
členy volební a návrhové komise: Bc. Olgu Kuzníkovou a Mgr.Tomáše Hromádku
schvaluje
ověřovatele zápisu: Zdeňku Děrdovou, Jana Ryse
schvaluje
zapisovatele: Jiřinu Hanlovou
1/5
souhlasí s provedením volby starosty a zástupce starosty veřejným hlasováním
zvolilo
starostou Městské části Praha - Velká Chuchle pana Stanislava Fresla
1/6
zvolilo
zástupcem starosty Městské části Praha - Velká Chuchle Mgr. Lenku Felixovou
1/7
schvaluje
pro volební období 2006-2010 dva uvolněné zastupitele - starostu
a zástupce starosty
1/8
schvaluje
zřízení výborů
schvaluje
předsedy zřízených výborů:
výbor kontrolní - p. Zdeňka Děrdová
výbor finanční - Bc. Olg Kuzníková
výbor životního prostředí - p. Jan Rys
výbor stavební a územního plánu - Ing. arch. David Vokurka
výbor sociální a bytový - p. Jan Zágler
výbor majetku obce - p. Václav Vlasák
výbor bezpečnostní - Mgr. Tomáš Hromádka
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1/9

schvaluje
pověření členů zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle k podepisování
doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů pro p. Václava Vlasáka a Bc. Olgu Kuzníkovou
1/10
schvaluje
měs. odměnu pro neuvolněné členy ZMČ- předsedy výborů ve výši Kč 1100,1/11
schvaluje
ustanovení Hlavní inventarizační komise ve složení:
Mgr. Lenka Felixová - předseda, Ing. Eva Šmejkalová - člen,
p. Eva Barsová - člen
1/12
schvaluje
zřízení zvláštních orgánů MČ povodňové komise, krizového štábu
a přestupkové komise
schvaluje
složení povodňové komise a krizového štábu:
Předseda: Stanislav Fresl
Starosta
Členové:
MUDr. Věra Matlová
Dětská lékařka
MUDr.Ivan Albrecht
Obvodní lékař
Jiřina Hanlová
Tajemnice ÚMČ
Jaroslav Malatinec, Jiří Kokta
SDH
Ing. Václav Kolečko, Ing. Soňa Froňková SOU zemědělské
Mgr. Lenka Felixová
Zástupce starosty
Dagmar Vostřáková
MŠ Velká Chuchle
Vendula Poznarová, Mgr. Tomáš Hromádka ZŠ Charlotty Masarykové
Jan Rys
ŽP
schvaluje
složení přestupkové komise:
Předsedkyně: Mgr. Lenka Felixová
Členové:
Vlasta Marková, Eva Humlová, Zdeňka Vlasáková,
Jiřina Hanlová, Jana Černá
1/13
schvaluje
likvidační komisi ve složení: Václav Vlasák, Jan Zágler, Zdeňka Děrdová
1/14
bere na vědomí
diskusní příspěvek Ing. arch. Vokurky
1/15
bere na vědomí
diskusní příspěvek p. Rysa
1/16
schvaluje
termíny řádných zasedání ZMČ: rok 2006: 6.12.2006 v 18.00 hodin,
27.12.2006 v 17.00 hodin.
rok 2007: 29.1., 26.2., 26.3.,30.4.,28.5., 25.6.,24.9.,29.10.,26.11.,
27.12. 2007 vždy v 18.00 hod.

Mgr. Lenka Felixová

Stanislav Fresl
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Příloha č. 1 usnesení č. 1/2006 nového ZMČ ze dne 23.11.20006
ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle,
konaného dne 23.11.2006 v budově ÚMČ Praha- Velká Chuchle.
1.Předsedkyně volební komise p. Hanlová seznámila se zápisem výsledku voleb
do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, konaných ve dnech 20.10.-21.10.2006
podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí a zpracovaných ČSÚ.
2.P. Hanlová informovala o tom, že dle sdělení Městského soudu v Praze nebyla
ve volebních okrscích 387 a 388 podána žaloba na neplatnost výsledků voleb.
3.Starosta Stanislav Fresl informoval o písemné rezignaci MUDr. Jaromíra Piskáčka
na mandát člena ZMČ ke dni 16.11.2006 s tím, že chce umožnit členství v ZMČ
zástupci Malé Chuchle p. Olze Kuzníkové, která je 1. náhradníkem ODS.
4.Mandátová komise v souvislosti s výše uvedeným ověřuje, že zvolení členové
Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle pro volební období 2006 - 2010 jsou:
Stanislav Fresl
člen za ODS
Jan Zágler
člen za ODS
Mgr. Lenka Felixová
člen za ODS
Václav Vlasák
člen za ODS
Zdeňka Děrdová
člen za ODS
Bc. Olga Kuzníková
člen za ODS
Mgr. Tomáš Hromádka
člen za ČSSD
Jan Rys
člen za SZ
Ing. arch. David Vokurka
člen za SZ

Foto z jednání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle.
Foto: Ing. Jiří Špaňhel
-4-

chuchle10z.qxd

19.12.2006

17:36

Náhradníci:
l. náhradník za ODS
l. náhradník za ČSSD
l. náhradník za SZ
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Mgr. Martina Schönbauerová
Ing. Jan Janda
Martin Melichar

Ing. arch. David Vokurka

Václav Vlasák

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a to je období, které vybízí k bilancování. Myslím, že letošní
rok byl pro všechny úřady náročný. Kromě každodenní běžné práce se musíme,
tak jako všichni, orientovat v legislativní smršti a zajišťovat další náročnější úkoly,
které nám přibývají a bohužel často bez finančních dotací na tyto činnosti. V tomto
roce úřad organizoval volby do Parlamentu ČR a rovněž volby do Senátu,
Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva naší MČ. Jsem velmi rád, že
občané Chuchle navštívili volební místnosti ve velkém počtu a dali najevo zájem
o dění v místě kde žijí.
Dovolte, abych poděkoval za podporu kandidátů místního sdružení ODS a za
důvěru, které si velmi vážíme. Nově zvolení zastupitelé mne zvolili do čela chuchelské radnice na další volební období a já věřím, že jak Vámi zvolení zástupci,
tak zaměstnanci ÚMČ se budou snažit, aby Malá i Velká Chuchle dobře prosperovala a plnila náročné úkoly, které před námi stojí. Na ustavujícím zasedání ZMČ
byly zřízeny výbory a jejich předsedové se hned s velkým elánem pustili do práce.
Samozřejmě bez elánu a nadšení se tato práce dělat nedá a já věřím, že Vy, občané naší městské části svými připomínkami a náměty jak členům zastupitelstva, tak
vedení radnice pomůžete řešit každodenní problémy. V současné době intenzivně
pracujeme na přípravě rozpočtu na r. 2007 - není to jednoduché, protože musíme
v rozpočtu najít navíc prostředky na provoz nové mateřské školy.
Rád bych ještě jednou poděkoval bývalým spolupracovníkům místostarostům
p. Záglerovi a p. Stříhavkovi za jejich dlouholetou činnost ve prospěch úřadu a též
bývalým členům ZMČ za odvedenou práci. Děkuji rovněž Mgr. Kovaříkovi za dlouholetou činnost ve funkci ředitele ZŠ a věřím, že velmi dobrá spolupráce se ZŠ
bude pokračovat i s novým vedením.
Vážení čtenáři, spoluobčané, zaměstnanci příspěvkových organizací ZŠ a MŠ,
vážení spolupracovníci z ÚMČ, přeji Vám všem, abyste prožili pohodové vánoční
svátky, abyste se alespoň v tomto období pozitivně naladili, věnovali se své rodině a blízkým, zkuste se zamyslet sami nad sebou, neboť je třeba, aby do života
opět vstoupila láska, radost, spokojenost, mravnost, zkrátka krása života ve všech
jeho podobách.
Stanislav Fresl,
starosta
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INFORMACE TAJEMNICE
Vážení čtenáři a obyvatelé naší městské části,
snahou zaměstnanců ÚMČ v novém volební období bude zlepšovat práci úřadu
a styk s veřejností, neboť vždy se najdou rezervy. Již několik měsíců pracujeme na
nové podobě webových stránek - připravujeme nový systém, nový design a novou
strukturu. Děkuji všem, kteří přispěli svým námětem a připomínkou k tvorbě
nových stránek. Věříme, že se nám podaří rekonstrukci dokončit do konce roku
a od nového roku by měly stránky fungovat v nové podobě a zlepšit informovanost
občanů. Kromě Vašeho názoru na novou podobu stránek uvítáme i Vaše další
podněty a připomínky, neboť i konstruktivní kritika může do značné míry přispět ke
zlepšení naší práce. Pokud někdo pořídí zajímavé fotografie, rádi je zveřejníme
v našem Zpravodaji nebo zařadíme do fotogalerie na webu.
Dále ve spolupráci s provozovatelem kabelové televize připravujeme nové technické
zázemí pro infokanál. Bude se jednat o vysílání obrazových informací z počítače
ve smyčce cca 5-10 minut. Vysílání bude probíhat každý den od 14.00 do 15.00
hod. a od 17.30 do 19.30 hod. s obnovou informací po týdnu. Pro operativnější
zásahy do struktury vysílaných informací bude vše probíhat přes internet. O stavu
příprav Vás budeme informovat.
Dovolte, abych se připojila k panu starostovi a popřála Vám všem pohodové
vánoce a v novém roce hlavně hodně zdraví a klidu.

Jiřina Hanlová,
tajemnice ÚMČ

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Starosta Fresl pozval v úterý 12.12.2006 na radnici bývalé místostarosty pana
Záglera a pana Stříhavku a poděkoval jim za dlouholetou spolupráci a ocenil jejich
činnost ve prospěch obce. Zároveň oběma předal děkovný dopis a malý dáreček.

Jiřina Hanlová
tajemnice ÚMČ
Foto: Pavla Hradecká
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DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KŘIŽOVATKY ULIC
DOSTIHOVÁ - RADOTÍNSKÁ
Uzávěra křižovatky Radotínská - Dostihová - Starochuchelská byla definitivně
ukončena a křižovatka byla otevřena 1.12.2006. Původně stanovený termín
9.11.2006 sice nebyl dodržen, ale proti plánu v předstihu o tři týdny dříve, ke dni
19.10.2006, byl zprovozněn průjezd ve směru na Radotín, a to díky pochopení
provádějící firmy SKANSKA a odboru dopravy MČ Praha 16 - Radotín. Prodloužení
konečného termínu bylo způsobeno změnami proti projektu a vyvolanými vícepracemi především na trase vodovodu, splaškové kanalizace a zabezpečení stavební jámy u domu č.p. 82. Tyto vícepráce ještě více zkomplikovaly již tak složitou
stavbu na malém prostoru, kde bylo třeba přeložit a zatrubnit koryto potoka
Vrutice, zrušit stávající a nevyhovující most a přeložit všechny podzemní sítě včetně plynovodu, slaboproudů, rozvodů elektro a dalších sítí.
Přes všechny potíže technického i administrativního charakteru je třeba konstatovat, že výsledkem je dílo, které umožňuje hladký, přehledný a bezpečný průjezd
tímto kritickým místem u železničního přejezdu ve Velké Chuchli. Provedená práce
je kvalitní a na další desetiletí vytváří předpoklady, že nebude nutno v tomto prostoru další práce provádět. Zbývá pouze dokončit povrchovou vrstvu asfaltu

Foto: Jana Černá
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v tloušťce 3 cm s jejíž realizací se počítá během některého víkendu v jarním období.
Při této příležitosti je třeba podotknout, že vyřešením této křižovatky je jen počátkem celkového řešení dopravní situace tohoto prostoru. Práce, které pokračují
směrem na Malou Chuchli podél trati v ulici U Skály budou včetně výměny vodovodního potrubí a provedení dešťové kanalizace dokončeny do 31.7.2007, což
umožní plynulý průjezd ve směru na Prahu přes přejezd v Malé Chuchli.
Následovat bude i úprava snížení a zkapacitnění koryta potoka Vrutice od současné křižovatky až po koryto Vltavy a s tím spojená úprava ulice Dostihové
a můstků přilehlých objektů. Tato stavba bude současně navazovat na stavbu protipovodňových opatření prováděných v prostoru křižovatky ulice Dostihová Strakonická. Podrobnější informace o těchto stavbách budou zveřejněny po vydání stavebních povolení a stanovení konkrétních termínů.
Pro úplnost je třeba dodat, že kromě budoucí stavby protipovodňových opatření je investorem prováděných prací TSK Praha zastoupená firmou IDS Praha,
která zodpovídá za termíny a kvalitu prováděných prací.

JUDr. Milan Kubát
stavební odbor

Foto: Jana Černá
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MGR. JIŘÍM KOVAŘÍKEM
Jako blesk z čistého nebe zapůsobila na chuchelské občany, pedagogický
sbor i žáky Základní školy Charlotty Masarykové zpráva, že jste zvítězil ve
vyhlášeném konkurzu na ředitele ZŠ Zbraslav, a že z chuchelské školy
odcházíte. Co vás motivovalo k účasti v konkurzu?
Jsem Zbraslavák od narození, chodil jsem tam do základní školy, první pedagogickou praxi jsem měl také ve zbraslavské škole, chodily tam všechny tři moje
dcery, takže ke zbraslavské škole mám vztah.
Když se uvolnilo místo ředitele, tak mě to oslovilo, ačkoliv jsem člověk, který moc
velké změny nemá rád a dlouho je zvažuje. Bylo to pro mě závažné rozhodnutí,
přesto jsem ho učinil, protože mám vztah ke Zbraslavi. Druhým důvodem byl fakt,
že ve Velké Chuchli už působím téměř šestnáct let. Někdy máte takový pocit, že
už by to chtělo změnu a že byste chtěl zkusit ještě něco jiného. Po dlouhém zvažování jsem se nakonec rozhodl přihlásit do konkurzu. Byl jsem vybrán a již od
1. ledna tam nastupuji.
Proto, abych tam nastoupil, musely být naplněny tři základní podmínky - podpora
zaměstnanců tamější školy, dobrá spolupráce se zřizovatelem (ta je nesmírně
důležitá pro úspěch školy a ředitele) - a lidé, kteří ve zbraslavském zastupitelstvu
pracují, jsou pro mě zárukou, že školu a její vedení podporovat budou a ta třetí
podmínka byla, aby v době, kdy z chuchelské školy odcházím, škola perfektně pracovala. A já si myslím, že poslední roky škola funguje jako nikdy před tím. Má kvalitní pedagogický sbor, téměř plně aprobovaný s dobrou věkovou strukturou
a atmosférou a je vstřícná ke svým klientům. Jsem přesvědčen, že vše bude
pokračovat dále i beze mě.
K tomu se jistě ještě dostaneme. V té souvislosti se ptám, jak bude zajištěna
výuka a provoz školy od nového roku?
Na štěstí má ředitel méně hodin, protože samozřejmě je trochu problém, odchází-li učitel v polovině roku. Jsme schopni v rámci vlastních sil sedm hodin, které
učí ředitel, pokrýt přesčasy nebo doplněním úvazků stávajících učitelů. Je to věc,
která může fungovat jen omezenou dobu. Od nového školního roku je potřeba
pedagogický sbor minimálně o jednoho učitele posílit.
Vraťme se k uplynulým šestnácti letům. Stalo se toho ve škole za ta léta mnoho.
Byla postavena nová školní jídelna, propojeny školičky, škole bylo navráceno
původní jméno a stala se dostupnou i pro vozíčkáře, tři roky zde fungovala
mateřská škola. Co považujete za nejdůležitější okamžik svého působení?
Určitě vše, co jste jmenoval. Tj. technická stránka budovy, ta je nesmírně důležitá a potřebná. Ale to není ani tak moje zásluha, jako zásluha zřizovatele - Městské
části Praha Velká Chuchle. Když jsme u toho, tak to je první věc, která zde byla
pro školu příznivá. Vždy se podařilo najít společnou řeč se starostou a jeho
zástupci, přesvědčit je o potřebách školy. Zřizovatel to vždy pochopil a vnímal
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a patří mu za to poděkování. Dříve nebo později se technické změny realizovaly ať už šlo o jídelnu, spojovací koridor nebo v poslední době výměnu střechy a oken.
V současné době je díky tomu pro všech 175 žáků objekt v naprosto dostatečném
technickém stavu. Má dostatek prostorů a kromě dílen a modernějšího počítačového vybavení zde nechybí nic. Samozřejmě, vždycky by se něco našlo, větší
tělocvična apod., ale i o tom už se se zřizovatelem hovoří.
Po personální stránce jsem rovněž spokojen. Já jsem nepřebíral školu ve špatném personálním stavu. Pracovala zde řada velmi kvalitních učitelů, ale byli ve
věku, kdy se brzo musela řešit otázka obnovy pedagogického sboru. Jsem rád, že
se podařilo postupně získat za odcházející učitele stejně kvalitní kolegy a úroveň
i kvalitu školy pořád udržet. Myslím, že se nám podařilo vyzařovat dobrý obraz
školy navenek i do okolí, protože škola si získala dobrou pověst daleko za hranicemi Velké Chuchle. Jezdí sem řada dětí ze Zbraslavi, Radotína, Smíchova
i z mimopražských obcí. Jsou to především děti, které vyhledávají rodinné prostředí, individuální přístup nebo mají drobné poruchy učení a zde jsou natolik kvalifikovaní učitelé, že jejich očekávání jsou ochotni splnit. Děti jsou zde spokojené.
Důkazem je fakt, že drtivá většina absolventů naší školy se velmi dobře uplatní jak
na středních školách, tak v oboru, kde patří vždy k těm nejlepším, což je pro nás
zpětná vazba, že práci děláme dobře.
Tím jste mi částečně odpověděl na další připravenou otázku: Jak byste
charakterizoval současnou základní školu?
Základní škola Charlotty Masarykové je úplně normální základní běžná škola
pro všechny děti, takže tu máme studijní typy se samými jedničkami, máme tu děti,
které mají problémy s učením, a které sem tam udělají reparát. Normální život je
o normálních dětech a my jsme normální škola.
Pokud mám srovnání s jinými školami, jsem rád, že škola nepodléhá tlaku veřejnosti na známky a kvalitní pedagogický sbor se pořád snaží určitou úroveň znalostí, dovedností a s tím spojeného známkování udržet. Slevit - to by bylo velmi
laciné a krátkozraké i v dlouhodobé perspektivě se nám osvědčuje, že se vyplatí
držet určitý standart. Jinak by ten dobrý zvuk chuchelské školy asi nebyl.
Naše škola je malá, rodinná, s menším počtem dětí ve třídách, učitelé jsou
vstřícní a ochotní s dětmi individuálně pracovat a donutit je pracovat na jejich možnosti a připravit je tak dobře pro život.
Říkal jste, že škola je plně vybavená, což souvisí i s financováním. Jaké má
škola finanční možnosti, kde získává peníze?
Finančních toků je několik. Hlavní příjem je ze strany zřizovatele, tj. MČ Praha Velká Chuchle, která přispívá částkou 1,2 mil. na rok, což je částka určená na provoz (topení, elektřina, plyn, služby, opravy, údržba). Druhá částka přichází z ministerstva školství na mzdy zaměstnanců a třetím ne výrazným a ne nezanedbatelným příjmem školy je vedlejší hospodářská činnost - jde o pronájmy prostor nebo
z vaření pro cizí strávníky. Čtvrtým zdrojem jsou sponzorské dary. Jsem také moc
rád, že zde před časem vznikla Unie rodičů, která slouží jako zpětná vazba pro
ředitele i učitele. Rodiče z Unie rodičů jsou navíc ochotní (a ve velké míře tak činí)
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dobrovolným příspěvkem přispět na činnost školy a my to pak po dohodě s rodiči
smysluplně investujeme ve prospěch žáků (v nedávné době byla vybavena nová
keramická dílna nebo zakoupen dataprojektor).
Jak jste vnímal čtyřletou spolupráci s mateřskou školou, která v budově
základní školy po tři roky měla své útočiště?
Pro nás všechny byla povodeň a následná situace zajímavou zkušeností. Při
takové situaci se vyzkouší charaktery lidí a jsem moc rád, že se v Chuchli našlo
velmi rychle řešení. Nejprve podali pomocnou ruku Sokolové (dodnes jsme jim za
to vděční, protože nebýt toho, tak tady školka nemusela také dočasně být).
Mezitím se rychle upravila část školy, my jsme se uskromnili, co se nejvíce dalo.
Udělali jsme to rádi a zpětně vidím, že jsme udělali dobře. Dokázali jsme se spolu
sžít jak provozně, tak i jsme se vzájemně začali chápat a rozumět a spolupráce
byla bližší než předtím. Proto, když se školka v letošním roce osamostatnila, spolupráce i nadále pokračuje.
Co čeká na nového ředitele? Jaké problémy bude řešit? Co naopak nového ředitele potěší?
Chci věřit tomu, že škola bude fungovat dobře. Klima a atmosféra školy je dobrá,
a základ sboru je velmi kvalitní, nějakou dobu potrvá a dá se na tom stavět. Ale
škola je natolik živý organismus, že není a nikdy nebude hotovo. Takže co se týče
technické stránky budovy, jak už jsem říkal, do té doby, než přibudou Chuchli obyvatelé, tak technicky postačí. Jakmile se sem noví obyvatelé přistěhují, škola určitě stačit nebude.
Úkolem letošního školního roku je pro nového ředitele dokončit přípravu školního vzdělávacího programu (to se ostatně týká všech škol v republice) a zahájit
jeho realizaci příští školní rok v první a šesté třídě. Nového ředitele čeká do
budoucna řešení personální otázky (každý rok odchází některý z pedagogů do
důchodu), poohlédnout se po kvalitních učitelích, kteří budou odborně a lidsky na
takové úrovni, aby do kolektivu zapadli.
Co byste novému řediteli popřál?
Nikomu nepřeji nic tak dobrého, jako novému řediteli! Já jsem tady v Chuchli
strávil patnáct a půl roku práce. Je to natolik dlouhá doba, že k Velké Chuchli mám
velmi blízký vztah. Je to moje druhé město hned po Zbraslavi. Byla to krásná léta
mého života. Vycházel jsem dobře se zřizovatelem, učiteli, rodiči i žáky. Mám školu
rád a přeji novému řediteli, aby se mu tady líbilo a dařilo, tak jako se dařilo mě
a budu z povzdálí školu v Chuchli sledovat a přát jí to nejlepší.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám rovněž mnoho úspěchů.
Mgr. Tomáš Hromádka

Vedení radnice i zaměstnanci ÚMČ se připojují k přání mnoha
úspěchů a děkují Mgr. Kovaříkovi za dlouholetou spolupráci
a oceňují jeho zásluhu na rozvoji školy
i kvalitě výuky.
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ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHARLOTTY MASARYKOVÉ
Zápis do 1. třídy se koná
ve čtvrtek 25. ledna 2006 od 13.00 do 18.00 hod.
Těší se na Vás paní učitelka Helena Vondráčková
a kouzelné pohádkové bytosti.
Informace o možném dodatečném zápisu poskytne vedení školy na tel. 257 941 039.

Pohádkové bytosti vítaly prvňáčky už v loňském roce.

Foto: Jan Zágler
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY VE WUPPERTALU

ZŠ Charlotty Masarykové
Návštěva partnerské školy ve Wuppertalu
Od září 2006 probíhá na Základní škole Charlotty Masarykové projekt
Comenius, který byl podpořen agenturou Socrates. Název projektu je "Aktivní vyučování ve společenských vědách", bude trvat 3 roky a kromě naší školy se na něm
podílí Max-Planck-Realschule z Německa a Giresun Cumhuriyet Ilkögretim Okulu
z Turecka.
Jako první proběhla od 5. do 10. listopadu letošního školního roku návštěva MaxPlanck-Realschule ve Wuppertalu, které se z naší školy zúčastnilo 5 dívek ze
sedmé třídy se dvěma pedagogy. Cílem návštěvy bylo poznat partnerské školy,
které budou na projektu pracovat, seznámit se s novými kolegy a kamarády, zlepšit své jazykové dovednosti a hlavně připravit aktivity na příští dva školní roky.
Během dopoledního programu měli jak žáci, tak učitelé naší i turecké školy možnost seznámit se s provozem německé školy, novými způsoby a metodami výuky,
společně vyrábět modely parního stroje a v odpoledních a večerních hodinách
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poznat kulturu a historii Wuppertalu. V rámci kulturního programu jsme navštívili
muzeum textilního průmyslu, zámek Schlossburg, zoo, projeli jsme město typickým
wuppertalským dopravním prostředkem "Schwebebahn" a ochutnali místní
kulinářskou specialitu.
Naplánovali jsme si také další dvě setkání, která proběhnou v květnu 2007
v Turecku a v listopadu 2007 v Praze, kdy do naší školy přijedou zahraniční
partneři, budou se spolu s námi učit ve škole a poznávat kulturní a historické
zajímavosti Prahy, týkající se našeho společného projektu.

Foto i text: Mgr. Lenka Jaklová
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TJ SOKOL CHUCHLE
Veřejná cvičební hodina 4. prosince 2006 se konala ve znamení Mikuláše. Se
svými ukázkami cvičení vystoupilo 80 dětí z oddílu všestrannosti i sportovního
aerobiku. Velký počet diváků naplnil nejen přísálí, ale i lavičky po obvodu sálu byly
plné, takže sokolovna "praskala ve švech". Cvičení zahájily s létajícími talíři
a padákem nejmladší cvičenky z oddílu sportovního aerobiku, které roztleskaly
celý sál. Rodiče s dětmi s cvičitelkou Olgou Kuzníkovou ukázali, že i ty nejmenší
děti jsou plné pohybu. Martina Schönbauerová a její předškoláci cvičili se zaujetím
a když "Zasadil dědek řepu" všichni diváci jim fandili.
Mladší žákyně při svém gymnastickém vystoupení ukázaly, že jejich cvičitelka
Ilona Kněžínková je umí dobře připravit a na koberci, kladince a dalším nářadí
předvedly pěkné cvičení. Mladší žactvo - kluci a holky z přípravky míčových her,
kterou vede Martina Schönbauerová a Mirka Košumberská šplhali, skákali a ukázali svoji obratnost, která je základem míčových her. Byla jich plná sokolovna
a diváci je svým potleskem odměnili za jejich výkony. Ukázku cvičení zakončila
opět děvčata ze sportovního aerobiku se svojí "Saxánou", které všichni diváci
s nadšením tleskali. Obě cvičení předvedou děvčata sportovního aerobiku v sobotu 9. prosince na soutěži pódiových vystoupení sportovního aerobiku v Lounech
a jejich trenérka Veronika Vrzbová je dobře připravila. Budeme jim držet palce.
Nakonec celého podvečera přišlo to nejlepší - Mikuláš s dárky, kterého tentokrát
doprovázel krásný anděl a dva čerti. Ti nejmenší se sice trochu báli a také někdy
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zaplakali, ale radost svítila všem z očí, a to byla nekrásnější odměna všem cvičitelkám, které cvičební hodinu připravily. Náčelnice Martina Schönbauerová má
výborný kolektiv mladých cvičitelek a s nimi a trenérkou Veronikou ukázaly, že
Sokol Chuchle se nemusí bát o svoji budoucnost .
Pro ostatní a "dospěláky" má Sokol široký program využití volného času. Jsou to
hodiny kondičního a zdravotního tělocviku, které úspěšně vede Markéta
Holečková, jóga pro mladé i seniory, hodiny volejbalu staršího žactva a dorostu
Danky Szaboové, volejbal mládeže s Pavlem Krištůfkem a v neposlední řadě
i volejbalové pondělky mladších žen a čtvrtky seniorek. Muži najdou využití
v pátečním sálovém fotbálku.
V roce 2007 oslaví chuchelský SOKOL 100 let svého trvání. K tomuto výročí připravuje nejen slavnostní výroční schůzi v prvním čtvrtletí, ale i akademie oddílu
všestrannosti a oddílu sportovního aerobiku na závěr cvičebního roku.
Je jen škoda, že nemá dost finančních prostředků, aby mohl sokolovnu rozšířit
a upravit tak, aby byla dostatečně velká pro všechny zájemce o cvičení. Snad se
v budoucnu najdou sponzoři anebo mecenáši, kteří pomohou.
Drahuše Stříhavková, foto: Ingrid Benešová
VÝBOR A CVIČITELSKÝ SBOR SOKOLA CHUCHLE
přejí všem svým členům, příznivcům i občanům Velké i Malé Chuchle
šťastné a pokojné Vánoce a v novém roce 2007
hlavně zdraví a stále dobrou pohodu.
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ÚSPĚCHY A NEÚSPĚCHY SK ČECHOSLOVANU
Jméno fotbalového klubu SK Čechoslovanu Chuchle se objevuje v tabulkách
pěti soutěží. Mužstvo A dospělých hraje 1.B třídu, skupinu A. Mužstvo B dospělých je přihlášeno ve 2.třídě, skupině A a mužstvo C dospělých bojuje ve 3. třídě
skupině A. Družstvo dorostu sbírá své neúspěchy v 1. třídě sk. A a družstvo
žákovských přípravek je ve 2. třídě sk.D.
Vstup prvního A mužstva do soutěžních utkání se dá vyjádřit slovy " střídavě
oblačno", nebo " nebylo to nic moc". Počáteční rozpačité výkony mužstva a ne příliš lichotivé postavení v tabulce se pojednou, snad podle přísloví: "Kdo se směje
naposledy, ten se směje nejlépe", rázem změnilo a v poločase soutěže je mužstvo
Čechoslovanu na velmi pěkném druhém místě o pouhý jeden bod za vedoucím
mužstvem SK Modřany. Nyní, po takto dobře rozehrané soutěži a pěkném místě
v tabulce, které dává pro jarní kolo určitou naději i na postup do vyšší třídy, to
chce udržet formu a na jaře za to vzít a bojovat. S bojovnou náladou bude muset
do jarní části soutěže vstoupit i mužstvo B, které si ve 2. třídě vede poněkud hůře
než Áčko. Deváté místo ze dvanácti účastníků soutěže a devět bodů při pasivním
skóre 17 : 26, není nic povzbudivého. Když vezmeme v úvahu skutečnost, že
vedoucí tým tabulky má 33 bodů a poslední 3 body, je to pro chuchelské blíže
k sestupu. Čtrnáct dosažených bodů mužstva C a osmá příčka tabulky snad dává
pro jarní část soutěže tomuto mužstvu dostatečný klid, aby se do dalších bojů
o body pustilo bez nervozity a své postavení si ještě vylepšilo. Na rozdíl od mužstev dospělých, je na úplném dně tabulky družstvo dorostu. Desáté místo a pouhý
jediný bod za remízu a pasivní skóre 11: 34 nemůže dorostencům zaručit klidné
a bezstarostné přezimování. Pokud si chtějí 1. třídu uhrát, musejí na jaře pořádně
"máknout". A věřme, že tak učiní a nespokojí se s posledním místem v tabulce
a oním jedním bodem. Podobně jako dorostenci, jsou na tom i žáčci Čechoslovanu, kteří hrají soutěž přípravek. Na omluvu jejich jediného bodu, pasivního skóre
4 :131, posledního místa v tabulce však hovoří skutečnost, že družstvo nastupuje proti starším a tím i fyzicky vyspělejším soupeřům. Osobně bych těmto nejmladším reprezentantům chuchelského Čechoslovanu přál, aby je prozatímní
neúspěchy neodradily od další činnosti a aby jim jejich dosavadní tréninková morálka a zapálení pro kopanou vydržely i pro jarní část soutěže.
Hodnotit vhodnost či nevhodnost toho, že chuchelský Čechoslovan vyslal do
soutěžních utkání dospělých tři mužstva mi nepřísluší, ale věřím, že hráči všech tří
mužstev se vedení Čechoslovanu za tuto důvěru odmění dobrými výsledky a
budou barvy svého klubu reprezentovat s plnou zodpovědností. K tomu jim přeji
dobré, žádnými zraněními provázené přezimování a jarní výsledky na takové úrovni, abychom si mohli zazpívat to známé Čechoslovan ten to válí.

Jan Zágler
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO VELKÁ CHUCHLE INFORMUJE
Vážení přátelé,
chtěli bychom Vám připomenout, že se blíží konec roku a s ním i 15. leden 2007,
tj. poslední termín odevzdání úlovkových lístků. Prosíme Vás o dodržení tohoto
termínu, abychom mohli včas odevzdat stav úlovků na rybářský svaz. S úlovkovým
lístkem je třeba odevzdávat i členský průkaz a rybářský lístek. Před vydáním nové
povolenky bude provedena kontrola platnosti těchto dokladů. Pokud se již nechystáte v letošním roce na ryby, můžete povolenku včetně ostatních dokladů vrátit již v měsíci listopadu nebo prosinci letošního roku. Ceny členských příspěvků
a pražských povolenek jsou stejné jako v roce 2006, ceny celosvazových povolenek byly zvýšeny o cca. 50,- Kč.
Jakékoli dotazy Vám zodpoví Břetislav Klika nebo Petr Štika na tel.: 603 822 502,
rybarichuchle@volny.cz .
"Petrův zdar"
za Čs. rybářský svaz Petr Štika

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Městská knihovna v Praze, pobočka Velká Chuchle,
Starochuchelská 20/7, 159 00 Praha - Velká Chuchle, tel. 257 216 658
Vážení čtenáři,
z důvodu přípravy automatizace bude tato knihovna od 2.1.2007 do 28.2.2007
každý čtvrtek uzavřena.
Od 2.1. do 28.2.2007 platí nová provozní doba:
po
13.00 - 18.00 hodin
st
12.00 - 18.00 hodin
čt
Zavřeno
Od 26.2.2007 do 23.3.2007 zde můžete pouze vracet vypůjčené knihy a časopisy.
Od 26.3.2007 do 20.5.2007 bude knihovna uzavřena.
Již automatizovaná knihovna bude otevřena 21.5.2007.
V době uzavření knihovny můžete využít služeb jiné pobočky MKP. V automatizované pobočce je třeba si nechat vystavit nový čtenářský průkaz, platný pro
celou síť automatizovaných knihoven. Po znovuotevření bude platit i v této Vaší
knihovně.
Děkujeme za pochopení.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V kostele sv. Jana Nepomuského v Chuchelském háji se konají následující bohoslužby:
24.12.2006 21 hod.
mše sv. ze slavnosti Narození Páně (půlnoční)
30.12.2006 15 hod.
mše sv. ze svátku Svaté Rodiny
6.1.2007
15 hod.
mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně
Kostel je zpřístupněn půl hodiny před mší svatou.
(podle časopisu Co, Kdy v Praze)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří dosáhli ve IV. čtvrtletí 2006
významného životního jubilea.
ŘÍJEN:
Umlaufová Jaroslava, Doležel Ladislav, Daňhelka Jaroslav, Rathouský Zdeněk,
Slavík Josef, Hora Karel, Tomášková Jarmila, Ryšková Drahomíra, Burianová
Ludmila, Kučerová Františka, Balíková Věra
LISTOPAD:
Čvrtečková Alžběta, Vostřák Karel, Serafínová Marta, Petrová Emilie
PROSINEC:
Andrle Karel, Chaloupecká Jaroslava, Mendlíková Miroslava.

Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně elánu a životní pohody.
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČESKÝCH DRAH
Od 10. prosince 2006 je v platnosti nový jízdní řád Českých drah. Současně
došlo k úpravám některých tarifů. Změny se týkají především zákaznického jízdného. Naopak se nemění výše obyčejného jízdného, ceny traťových jízdenek,
žákovské jízdné či cena víkendové jízdenky SONE+. Pro chuchelské občany
i nadále platí možnost využívání tramvajenek i dalších dokladů Pražské integrované dopravy (hodinových jízdenek) pro cestu vlakem po Praze (s doplňkovým kuponem až do Berouna). Seniory však nepotěší fakt, že ve vlacích pro ně neplatí bezplatná přeprava.
Je potěšitelné, že železniční zastávku Praha - Velká Chuchle využívá stále více
místních občanů také díky přímému autobusové linky č. 172 na vlakové spoje směr
Smíchovské a Hlavní nádraží. Doba jízdy na Hlavní nádraží je obvykle 14 minut.

Mgr. Tomáš Hromádka
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Spoje zastavující ve Velké Chuchli (smì r Beroun)

Praha – hl. nádra í
Praha – Smíchov
Praha – Velká Chuchle
Praha – Radotín

Praha – hl. nádra í
Praha – Smíchov
Praha – Velká Chuchle
Praha – Radotín

11
00:26
00:34
00:39
00:43

13:26
13:34
13:39
13:43

04:21
04:29
04:34
04:38

14:26
14:34
14:39
14:43

05:26
05:34
05:39
05:43

15:26
15:34
15:39
15:43

06:26
06:34
06:39
06:43

07:26
07:34
07:39
07:43

08:26
08:34
08:39
08:43

09:26
09:34
09:39
09:43

10:26
10:34
10:39
10:43

11:26
11:34
11:39
11:43

12:26
12:34
12:39
12:43

16:26
16:34
16:39
16:43

17:26
17:34
17:39
17:43

18:26
18:34
18:39
18:43

16
19:26
19:34
19:39
19:43

10
20:26
20:34
20:39
20:43

10
21:26
21:34
21:39
21:43

10
22:26
22:34
22:39
22:43

14
23:26
23:34
23:39
23:43

09:24
09:26
09:32
09:40

10:24
10:26
10:32
10:40

Spoje zastavující ve Velké Chuchli (smì r Praha – Hlavní nádra í)
11
Praha – Radotín
Praha – Velká Chuchle
Praha – Smíchov
Praha – hl. nádra í

04:54
04:56
05:02
05:10

Pr,S,
27
05:24
05:26
05:32
05:40

11
05:54
05:56
06:02
06:10

Pr
06:24
06:26
06:32
06:40

06:54
06:56
07:02
07:10

Sone,
52

Praha – Radotín
Praha – Velká Chuchle
Praha – Smíchov
Praha – hl. nádra í

11:24
11:26
11:32
11:40

11:54
11:56
12:02
12:10

Pr
07:24
07:26
07:32
07:40

07:54
07:56
08:02
08:10

Pr
12:24
12:26
12:32
12:40

13:24
13:26
13:32
13:40

14:24
14:26
14:32
14:40

Pr
08:24
08:26
08:32
08:40

08:54
08:56
09:02
09:10

16

14:54
14:56
15:02
15:10

15:24
15:26
15:32
15:40

15:54
15:56
16:02
16:10

16
21:24
21:26
21:32
21:40

10
22:24
22:26
22:32
22:40

10
23:24
23:26
23:32
23:40

16
16:24
16:26
16:32
16:40

16:54
16:56
17:02
17:10

Spoje zastavující ve Velké Chuchli (smì r Praha – Hlavní nádra í)

Praha – Radotín
Praha – Velká Chuchle
Praha – Smíchov
Praha – hl. nádra í

16
17:54
17:56
18:02
18:10

18:24
18:26
18:32
18:40

16
18:54
18:56
19:02
19:10

19:24
19:26
19:32
19:40

20:24
20:26
20:32
20:40

Vysvì tlivky
11 = nejede 25.12. a 1.1., 16 = nejede 24.12. , 10 = nejede 24.12. a 31.12., , 14 = nejede 24./25.12. a 31.12./1.1.,
Pr = jede v pracovní dny, S – jede v sobotu, Sone – jede v sobotu a nedì li, 52 = jede v sobotu a nedì li od 31.3. do 28.10.,
27 = jede také 1.5., 8.5., 5.7., 28.9. Nejede 7.7. a 29.9.
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KINO
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INZERCE

Salón krásy a péče o tělo
Kadeřnictví, Kosmetika, Pedikúra, Manikúra, P-Shine, Nail-art,
Masáže-Rekondiční, Sportovní, Lymfatické, Reflexní, Breuss-Dorn,
Baňkování, Japonské tetování, Reiki, Parafínové zábaly, Depilace
Magdaléna J e d l i č k o v á
Dolomitová 352/11, Velká Chuchle, Praha 5
Tel./zázn. č. 257 940 339
Mobil 723 987 411
Příjemné, klidné domácí prostředí
Po - Ne 10.00 - 21.00 hod.
Při objednání lze domluvit u straších nebo nemocných lidí
provedení péče u nich doma
-23-
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Krystof
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