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9/2006

Ve dnech 20. a 21. října se konaly ve Velké a Malé Chuchli volby do zastupitelstva naší MČ, zastupitelstva hl.m. Prahy a do 1/3 senátu Parlamentu ČR.
Ve dnech 27. a 28. října pak proběhlo druhé kolo voleb senátních.
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STAROSTA INFORMUJE
Dne 11.10.2006 se konalo 9. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části
Praha - Velká Chuchle, kde bylo m.j. projednáno:
ZMČ schválilo:
- postoupení žádosti p. Kubínkové o řešení občasného pohybu nákladních vozidel
ve slepé uličce mezi vozovkami Pod Akáty a Na Mrázovce a o obnovení dopravní
značky "Zákaz vjezdu nákladních vozidel" na začátek vjezdu do zmíněné slepé
bezejmenné cesty věcně a místně příslušnému odboru dopravy MČ Prahy 16.
- dodatek protokolu č. PP/23/08/161/2006 mezi MHMP a ÚMČ Praha - Velká
Chuchle, který se týká převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou (MŠ Velká Chuchle), tj. dovyčíslení nákladů, vynaložených MČ Praha - Velká
Chuchle, delimitovaných do účetnictví OMI MHMP na základě protokolu č. 174 předání a převzetí práv a závazků investora ve výši Kč 39 374,80.
- změnu platového výměru řed. ZŠ Mgr. Jiřího Kovaříka, vzhledem k nároku na
postup do vyššího platového stupně s účinností od 1.9.2006.
- uzavření smlouvy o převodu správy majetku mezi MHMP a MČ Praha - Velká
Chuchle č. SOP/8/01/001756/2002, na základě které převádí Hl. m. Praha na
naši MČ správu movitých věcí (proudnici Galaxie, proudnici Rambo Jet a kartuše hasiva) v celkové částce Kč 39.589,- pro potřeby SDH.
- rekonstrukci webových stránek včetně změny struktury a systému, s tím, aby
vytvoření www stránek s publikačním systémem provedla firma ARTIC STUDIO,
Praha 4 ve spol. s ÚMČ a webmasterem p. Laburdou.
- rozpočtová opatření na rok 2006 - úpravy příjmové části rozpočtu ve výši
291,7 tis. Kč (převod z VHČ za finanční vypořádání za rok 2005, zapojení přijatých dotací na provoz SDH a konání voleb do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí),
úpravy výdajové části rozpočtu ve výši 736 tis. Kč (využití rezervy z vrácené
daně z příjmu za rok 2005 na doplatek za nákup vozidla na čištění komunikací,
s tím spojenou zvýšenou spotřebu PHM a na z vlastních zdrojů v minulosti uhrazený doplatek za koupi objektu samoobsluhy a příspěvek na provoz MŠ, zapojení dotací na provoz SDH a volby, zapojení další části z daru ČS, a.s. na vybavení MŠ, zapojení daru Prahy 5 na nákup herbicidů a další vnitřní úpravy výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání) a zapojení výše zmíněných prostředků z daru ČS, a.s. a Prahy 5 celkem ve výši 750 tis. Kč a snížení části financování o 305,7 tis.Kč díky převodu z VHČ (za již provedené finanční vypořádání)
a rozpuštění rezervy z vrácené daně z příjmu (na již dříve uhrazené pol.).
- uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" mezi MČ Praha - Velká Chuchle
a spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 k užívání
části pozemků parc. č. 416/1 a parc. č.416/7 za účelem zřízení a uložení, provozu,
údržby a oprav podzemního vedení veřejné sítě ve výši Kč 931,-.
- uzavření "Kupní smlouvy" mezi MČ Praha - Velká Chuchle a vlastníkem nemovitosti - budova č.p. 400 na pozemku parc. č. 29/2 v k.ú. Velká Chuchle za dohodnutou cenu Kč 2.950 tis.
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- uzavření "Kupní smlouvy" mezi MČ Praha - Velká Chuchle a p. Janem Soldátem
na dodávku l ks malého nákladního vozidla BREMACH JOB X4 4x4 s příslušenstvím za cenu Kč 2 153 186,- včetně DPH.
- uzavření "Kupní smlouvy" mezi MČ Praha - Velká Chuchle a majiteli pozemku
parc. č. 416/2 o výměře 1213 m2 v k.ú. Velká Chuchle a pozemek parc. č. 417/5
o výměře 122 m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu Kč 4 000 tis.
- uzavření smlouvy, která není z hlediska objemu veřejnou zakázkou: PROFIS B&B
- úprava komunikace v ul. Pod Akáty (směr hřbitov).
- odměny pro členy výborů ZMČ (Výbor kontrolní, Výbor životního prostředí, Výbor
finanční, Výbor sociální a bytový, Výbor stavební a územního plánu) a členy
přestupkové komise ve výši 1000,- Kč na osobu. Výbor majetku obce a Výbor
pro výchovu a vzdělávání se v tomto roce nesešel.
- předání podnětu ke zřízení přechodu pro chodce v ul. Zbraslavské v Malé
Chuchli odboru dopravy v Radotíně a řešení problematického parkování vozidel
v ul. "bezejmenné" a v zatáčce k Podjezdu s MP.
ZMČ vzalo na vědomí:
- výsledky kontroly pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů
v důchodovém pojištění, kterou u MČ Praha - Velká Chuchle provedla PSSZ
Praha 5 dne 25.9.2006 za období od 1.5.2004 do 31.8.2006 a během které
nebyly zjištěny nedostatky.
- ředitelská volna, která budou z provozních důvodů udělena ve školním roce
2006/07 v ZŠ Charlotty Masarykové a to: 29.9.2006, 30.4.2007 a 7.5.2007.
- že dne 2.10.2006 bylo zahájeno přezkoumání hospodaření u úřadu naší
městské části za rok 2006 kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. Prahy, které bude
probíhat po dobu l měsíce.
- projekt komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli, vypracovaný
projektantem METROSTAV, a.s. a předložený investorem IDS Praha a schválilo,
aby občané byli informováni o tomto projektu prostřednictvím webových stránek
MČ a úřední a informativní desky MČ.
- informaci MUDr. Piskáčka o jednání kontrolního výboru a kontrole pokladny MČ.
- informaci p. Kuzníkové o jednání Školské rady dne 3.10.2006 a schválení
"Výroční zprávy ZŠ".
ZMČ neschválilo:
- žádost vlastníků pozemku 1006/1, k.ú. Velká Chuchle o zařazení tohoto pozemku
do kategorie OC - čistě obytné. Uvedený návrh lze řešit až po vypracování zastavovací studie celé chatové oblasti Lahovská jako další etapu, ve které budou
vyjasněny zejména otázky komunikací a sítí k uvedené parcele.
- změnu územního plánu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 943/50 k.ú. Velká
Chuchle (osada Třešňovka) dle žádosti vlastníka pozemku, neboť parcela se
nachází v zahrádkářské kolonii a dle platných vyhlášek zde nelze umísťovat
stavby pro individuální rekreaci a ani doplňkové stavby k nim.

Stanislav Fresl, starosta
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Zápisy a usnesení z jednání ZMČ jsou v plném znění uváděny na internetových stránkách MČ na adrese: www.chuchle.cz a rovněž jsou k nahlédnutí
na úřadě MČ u tajemnice ÚMČ.

VOLBY
Vážení spoluobčané - voliči,
dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za účast při volbách do Senátu,
Zastupitelstva MHMP a hlavně do Zastupitelstva naší městské části. Účast 64%
voličů převyšuje celostátní průměr a patří i v Praze k nejvyšším.
Děkuji především za podporu místního ODS, ale i za hlasy pro ostatní kandidující strany. Domnívám se, že "chucheláci" se jasně vyjádřili k dalšímu směřování
naší městské části. Volební výsledky všech stran jsem pojal jako průzkum či referendum, což mně i zvoleným zastupitelům dalo impuls, jakou cestou se celé zastupitelstvo má ubírat. Jsem přesvědčen, že je v zájmu všech členů nově zvoleného
místního zastupitelstva Vás nezklamat a věřím, že vzájemná spolupráce všech
zastupitelů bude přínosem pro Malou i Velkou Chuchli a především pro Vás, naše
spoluobčany.
Rád bych poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu za jeho práci. Rovněž bych
rád touto cestou vyjádřil poděkování panu Stříhavkovi, zástupci starosty za jeho
dlouholetou a hlavně svědomitou práci v zastupitelstvu i vedení radnice v oblasti
správy majetku. Do budoucna mu přeji především hodně zdraví.
Vážení občané Malé a Velké Chuchle,
děkujeme za Vaši projevenou důvěru a podporu našeho programu, pevně věřím,
že ho splníme a tím Vás přesvědčíme, že jste zvolili dobře.
Stanislav Fresl - starosta
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VÝSLEDKY VOLEB
Pro informaci zveřejňujeme zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ Praha
- Velká Chuchle
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Foto Jan Zágler
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ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Vážení voliči,
v souvislosti s řadou dotazů na zjišťování výsledků voleb a určování pořadí kandidátů zveřejňujeme stručné vysvětlující informace.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá
z pozdějších změn.
1.Po ukončení hlasování sečte okrsková volební komise hlasy - (§ 40).
2.Po sečtení hlasů okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis
o průběhu a výsledku hlasování (§ 42). Zápis podepíší všichni členové okrskové
volební komise.
3.Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební
komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu
o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém
nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti úřadu městské
části.(§ 43).
4.§ 45 o zjišťování výsledku voleb citujeme v plném znění.
1) Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných
podle § 43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno
pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní
listinu. Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny
a která z kandidátních listin získala méně než 5% z celkového počtu platných
hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného
počtem jejích kandidátů, nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva;
k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším
zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží. Zjistí-li Český
statistický úřad, že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň
2 kandidátní listiny, snižuje se hranice 5% postupně vždy o 1% až do splnění
uvedené podmínky. Dále zjistí, zda bude takto obsazena alespoň nadpoloviční
většina mandátů, popřípadě celkový počet přidělených mandátů bude
v rámci celé obce větší než 5. Nebude-li uvedená podmínka splněna, snižuje
dále procentní hranici postupně vždy a další procento až do splnění i této
druhé podmínky. Byla-li pro volby do příslušného zastupitelstva podána
1 kandidátní listina, k hranici 5% se nepřihlíží. Poté dělí celkový počet
platných hlasů, který obdržela postupující KL, postupně čísly 1, 2, 3 a dále
vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu
kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.
2) Podíly vypočítané způsoben uvedeným v odstavci 1) seřadí Český statistický
úřad podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do
zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě
získá kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující
celkový počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný
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rozhodne los.
3) ČSÚ přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům
podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke
změně pořadí podle odstavce 4).
4) ČSÚ vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volení stranu počtem
kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10% více
hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení,
postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více,
určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě
rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí
kandidátů na kandidátní listině.
5) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí stanoveném
podle odstavců 3) a 4). V případě rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta
na kandidátní listině. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na
ní uvedení se náhradníky nestávají.
6) Jestliže byly vytvořeny volební obvody, provede ČSÚ úkony uvedené v odstavci
1) až 5) pro každý volební obvod zvlášť.
5. ČSÚ vyhotoví zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce a po podepsání
ho předá registračnímu úřadu (§46).
6. Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb
do zastupitelstva obce na úřadní desce registračního úřadu bezodkladně po
jeho odsouhlasení a podepsání. (§47).
Jiřina Hanlová, předsedkyně volební komise

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU OPRAVY KŘIŽOVATKY DOSTIHOVÁRADOTÍNSKÁ, ZAHÁJENÍ A PROVOZ LINKY 172 - OD 10.11.2006
Vážení spoluobčané,
oprava křižovatky Dostihová-Radotínská nebude dokončena v plánovaném
termínu 9.11.2006. Z tohoto důvodu inicioval ÚMČ jednání s Dopravními podniky,
odborem dopravy MČ Praha 16, investorem IDS a dodavatelem SKANSKOU, na
kterém byl schválen provoz linky 172 po Radotínské ul. přes železniční přejezd
na nám. Omladiny a zpět. Takto upravený provoz linky 172 bude zahájen
10.11.2006. Změna se týká i školního autobusu. Zároveň bude zrušena náhradní
linka 722 (dle vyjádření DP nemůže být ponechána z bezpečnostních důvodů).
MČ si vyžádala od zhotovitele stavby písemné zdůvodnění prodloužení termínu
stavby a pro Vaši informaci jej zveřejňujeme v plném znění.
Jsme si vědomi toho, že stavba zatěžuje nás všechny, ale většina z Vás jistě
chápe o jak náročnou stavbu se jedná a věříme, že prodloužení linky č. 172 na
náměstí Omladiny nám alespoň částečně ulehčí život.
Stanislav Fresl, starosta
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28. ŘÍJEN, DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Tak jako každý rok, i letos se u příležitosti tohoto významného státního svátku
konal před Základní školou Charlotty Masarykové vzpomínkový akt. K přítomným
promluvil učitel školy Mgr. Tomáš Hromádka a spolu s ředitelem školy Mgr.Jiřím
Kovaříkem pak zavěsili pod pamětní desku, která je umístěna na budově školy
kytici. Vybraní žáci školy pak zazpívali Českou státní hymnu. Kytice byla za účasti
ředitele školy a dvou žákyň položena také u pomníku na Náměstí Chuchelských
Bojovníků. Stejná kytice byla položena i k pomníčku v Malé Chuchli a ke společnému hrobu padlých, který je umístěn v Chuchelském háji.
Foto a text Jan Zágler
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AKTUALITY ZE ŠKOLY
18. září se žáci 4. a 5. ročníku účastnili koncertu FOK a Hradišťanu v Obecním domě.
19. září se konaly třídní schůzky a Valná hromada Unie rodičů. Rodiče žáků
6. ročníku besedovali s PhDr. Mocovou z Obvodní pedagogicko-psychologické
poradny o problematice přestupu dětí z 1. na 2. stupeň.
● 20. září putovali žáci 5. ročníku na Říp v rámci výuky Vlastivědy.
● 21. září se žáci 9. ročníku účastnili profesionálního vyšetření (vyplňovali dotazníky
rozdávané OPPP), které mapují předpoklady žáků k výkonu určitého povolání
a pomáhají tak při výběru střední školy
● Ve dnech 26. a 27. září navštívili postupně žáci celého druhého stupně mimořádně zdařilou výstavu fotografií Země krásná neznámá na Kampě v rámci
výuky zeměpisu, chemie a přírodopisu. Výstava 120 velkoformátových fotografií
představovala působivé snímky Země, které Arthus-Bertrand pořídil z vrtulníku.
Fotografie pouštních oblastí i arktické polární krajiny, pustých částí země i přelidněných
ghett ukazují celou planetu ve všech jejích přirozených, ale i člověkem změněných
podobách. Žáci se tak konfrontovali s uměleckým dílem přírody, ale zároveň je
fotograf upozornil na ohrožení celé planety.
● 3. října se konala schůzka členů
Školní rady.
● 11. října navštívili žáci 3. - 5. ročníku
divadelní představení v Divadle
v Dlouhé "Jak jsem se ztratil"
● 23. října se žáci 2. a 3. ročníku
účastní výukového programu
v Toulcově dvoře.
● 24. října netekla ve Velké Chuchli
voda. Školní lavice zůstaly prázdné.
● 25. října se konala o velké přestávce u desek padlých v I. světové
válce umístěných v průčelí školy
vzpomínková slavnost. Výročí připomenul krátkých projevem p. učitel Hromádka,
k deskám byla položena kytice a děvčata z 2. stupně zazpívala spolu s p. ředitelem
Kovaříkem státní hymnu.
● 26. října vyšlo 1. číslo časopisu Školník. Školní časopis připravují žáci 7. a 9. ročníku
v rámci povinně volitelného předmětu INFORMATIKA. První číslo čtvrtého ročníku
má novou hlavičku, rubriky a čtivý obsah. Děti připravují i elektronickou verzi
časopisu, která bude brzy přístupná na internetových stránkách školy.
● 1. listopadu 2006 se ve škole odehrál Den duchů. Děti, které se převlékly
do strašidelných masek, se vyhnuly zkoušení a známkování. Nejlepší
masky byly odměněny.
(z internetových stránek školy http://škola.chuchle.cz)
●
●
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Mgr. Tomáš Hromádka

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS OPĚT
VE VELKÉ CHUCHLI
U příležitosti 87. ročníku CENY PREZIDENTA REPUBLIKY, dostihu na 3.200
metrů, navštívil prezident České republiky pan Václav Klaus chuchelské závodiště.
V doprovodu prezidenta Jockey Clubu České republiky Ing.Václava Luky navštívil
před dostihem paddock, kde si prohlédl startující koně, přivítal se s několika
významnými činiteli českého dostihového sportu a také pohovořil s velkou osobností světového turfu, jedním z nejlepších žokejů světa, sedmdesátiletým
Angličanem Sirem Lesterem Piggottem, který přiletěl na pozvání Jockey Clubu. Po
dostihu, který měl velmi dobrou úroveň pak pan prezident předal čestné ceny
majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně. Letošní vítězství by se dalo právem
označit jako mezinárodní. Posuďte sami. Vítězný kůň DARE DEVIL, pochází
z německého hřebčína Gestüt Rheinberg, je trénovaný na Slovensku u trenéra
Jaroslava Hanáčka a v sedle byl polský žokej Piotr Krowicki. Závěrečná fáze dostihu byla zcela jednoznačná. V cílové rovině se od pole koní odpoutal tříletý DARE
DEVIL a zvítězil velmi lehce o 9! délek před loňskou vítězkou tohoto dostihu
-13-
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KETTY SHARP. Když se podíváme do historie dostihu, tak zjistíme, že jezdeckým
rekordmanem je nestárnoucí žokej pan Karel Havelka, který projel vítězně cílem
desetkrát. Z koní dokázal zvítězit čtyřikrát po sobě famózní LIONEL. A když byla
zmínka o historii, tak si ještě připomeňme, že po politických změnách roku 1948,
nastala i změna v názvu dostihu. Z původní ceny prezidenta se stala cena znárodnění. Až rok 1990 opět vrátil dostihu jeho původní jméno. K zajímavostem také
patří, že za celých 83 let trvání dostihu, jej žádný z prezidentů nenavštívil. Učinil
tak poprvé v roce 2003 prezident Václav Klaus, který svojí letošní již čtvrtou
návštěvou podtrhl význam tohoto dostihu. Protože si Jockey Club jeho návštěvy
při dostizích váží, byl pan prezident jmenován čestným členem Jockey Clubu
a v této souvislosti obdržel jmenovací dekret a čestný odznak.
Foto i text Jan Zágler

VZPOMÍNKA NA ŽOKEJE STOLETÍ
V říjnu letošního roku uplynulo neuvěřitelných dvacet let od smrti snad nejpopulárnějšího žokeje v historii dostihového sportu, pana Josefa Šacha. Za své bohaté
jezdecké kariéry se zapsal do výsledkových listin všech klasických dostihů
a v Československém derby zvítězil celkem pětkrát, když svého pátého vítězství
s koněm Veronal dosáhl v padesáti šesti letech. Jeho nejsilnější jezdeckou
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stránkou bylo perfektní vyjíždění koní rukama, bez použití bičíku. Byl nazýván šampiónem šampiónů. Za své velké jezdecké umění byl v roce 1999 vyhlášen nejlepším žokejem století. I když jeho působení ve funkci trenéra dostihových koní bylo
kratší než kariéra žokeje i zde dosáhl několika významných úspěchů. Do výsledkové listiny vítězů Československého derby se jako trenér zapsal díky vítězství
svého svěřence Corveta, který měl v sedle Maďarského žokeje Tibora Farkasze.
Josef Šach patřil a stále patří k osobnostem dostihového sportu na které se
nezapomíná. V neděli 15.10.2006 se na chuchelském závodišti odběhl dostih pro
dvouleté koně III. kategorie, který nesl název Memoriál Josefa Šacha. V tomto
dostihu zvítězil kůň stáje BECK International - LEX s mladým jezdcem Jaromírem
Šafářem v sedle. Trenérem vítěze je Tomáš Šatra. Čestnou cenu jezdci vítězného
koně předala dcera pana Josefa Šacha, paní Dana Šatrová.
Je jistě potěšitelné, že se na jezdce a osobnosti, jenž pro dostihový sport obětovaly celý svůj život a proslavily jej nejen doma, ale i v zahraničí nezapomíná a je
na jejich počest a památku vypsán dostih, který nese jejich jméno. V případě pana
Josefa Šacha si však dovolím poznámku, že za to vše, co v dostizích dokázal, by
si jistě zasloužil dostih vyšší úrovně než dostih III. třídy. Vždyť " Pepa" Šach byl
absolutní jednička.
Text i foto Jan Zágler

O CHUCHELSKÝCH DOSTIZÍCH SI ČTOU
I V KANADSKÉM MONTREALU
Publikaci "Sláva chuchelských dostihů," která vyšla v září tohoto roku (a můžete ji stále zakoupit např. v drogerii v Klubovém domě) jsme s dostihovým novinářem Martinem Cápem připravovali více než šest let. Ostatně některé "syrové" kapitoly jste si mohli přečíst na stránkách Chuchelského zpravodaje. Základem byly
materiály ke stejnojmenné výstavě připravené právě před pěti lety v chuchelské
knihovně z našich archivů a písemné pozůstalosti novináře a chuchelského občana Zdeňka Nebeského. Postupně však přibývaly další doklady, ozývali se pamětníci a navíc se nám průběžně dařilo navštěvovat knihovny a archivy, kde jsme získali důležité a dosud nepublikované informace z období vzniku dostihové dráhy.
Nechtěli jsme psát klasickou dostihovou historii plnou jmen koní a žokejů, letopočtů,
vah a výsledků. Naším záměrem bylo zachytit atmosféru závodiště, jeho proměny
a osudy lidí spojených s dostihy. Zda se nám to podařilo musí posoudit čtenáři.
Nebudu zakrývat, že zájem nás mile potěšil. Dnes se skromná publikace, kterou
vydal známý majitel dostihové stáje p. Charvát, šíří díky anglickému a německému
resumé i za hranice republiky, své čtenáře má již v Německu a Rakousku.
Dokonce si ji čtou i čeští emigranti v kanadském Montrealu.
Mgr. Tomáš Hromádka
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MAJOR JOSEF SERAFÍN, RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY (3.2.1922 - 11.9.2006)
Josef Serafín se narodil v malé východoslovenské vesničce Kamenná Poruba,
gazdom Serafinovcom, jako prvorozený syn. Otec Michal byl velmi čestný, pracovitý a houževnatý člověk. Matka Mária byla pečlivá, velmi zbožná žena.
Od mládí Jožko projevoval silnou vůli, tvrdost, vůdcovské a organizační schopnosti, výřečnost, touhu po vědění a pravdě a měl silný vztah k náboženské obřadnosti a mystice.
V 18 letech byl odveden do slovenské armády, která bojovala na straně fašistického Německa. Jeho divize byla poslána do Běloruska plnit strategické úkoly.
Sověti je ušetřili jen díky tomu, že byli Slováci. Vzápětí byla tato jednotka převelena do Itálie. Tam přežil s velkým štěstím americké kobercové bombardování.
V Italských horách, za vydatné pomoci partyzánů se mu podařilo přeběhnout na
americkou stranu. Američané nalodili všechny zajatce na konvoj, propluli
Středozemním mořem, Gibraltarem, Kanálem La Mance a vylodili se v britském
Southamptonu. Zde začíná nová etapa jeho života.
Josef Serafín se stal příslušníkem britské armády. Pod velením generála Lišky
byl v roce 1944 zařazen do operace v Normandii a podílel se na osvobozování
Dunkerque. Odtud již vedla přímá cesta do Západních Čech.
Oženil se v roce 1946 s pražačkou Martou Márovou, která mu byla velkou oporou v neblahých 50. letech. Bylo to období pronásledování příslušníků západního
odboje a křesťanů ze strany komunistů. Přes tyto životní těžkosti udržoval
v Severních Čechách, kde žil se svou rodinou, styky s osobnostmi řeckokatolické
i římskokatolické církve a nebál se poskytnout jim azyl. Patřil mezi ně biskup
Štěpán Trochta, blahoslavený biskup Vasil Hopko, pop Bujňák děkan Linduška
a kněz Aloisy Machay z polské Gdyně.
Josef Serafín se celý život aktivně angažoval až do posledního dechu v Československé obci legionářské. Za zásluhy byl povýšen ve věku 80 let na majora
České armády a v roce 2004 obdržel nejvyšší francouzské státní vyznamenání
spojené s udělením titulu Rytíř čestné legie Francouzské republiky.
Zúčastnil se předávacího aktu v Normandii, jenž byl uskutečněn v rámci vojensko-politického ceremoniálu u příležitosti 60.výročí osvobození Normandie, na kterém byli přítomni : královna Alžběta II., premiéři Tony Blair a kancléř Schroder, prezidenti Bush,Putin, Chiran, Klaus, Schuster a další.
Poslední roky byl platným členem vojenské sekce Společnosti Jana Evangelisty
Purkyně.
Dne 25. července 2006 přicestoval do Prahy za tímto rytířem starosta jeho rodné
obce s doprovodem, aby mu osobně předal Čestné občanství Kamenné Poruby.
Tím se major Josef Serafín stal 1.čestným občanem této obce.
Josef Serafín zemřel v Praze, dne 11.9.2006 v rodinném kruhu ve věku 84 let.
Byl to čestný muž a statečný voják, jehož odvaha budila obdiv a úctu.
Za rodinu sepsal Dušan Serafín
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Z DOŠLÉ KORESDPONDENCE
Vážený pane starosto,
team organizátorů závodu "Praha - Karlštejn Tour České spořitelny a Kooperativy" by
Vám rád poděkoval za ochotu, podporu a pomoc při realizaci naší akce. Dle ohlasů
účastníků, diváků i partnerů se závod opravdu vydařil a všichni byli velmi spokojeni. Na tomto úspěchu máte nemalý podíl i Vy, a proto slova chvály patří také Vám.
Budeme moc rádi, pokud nám zachováte přízeň i do budoucna a naše vzájemná
spolupráce bude pokračovat. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci i životě.
Za team Kolo pro život a občanské sdružení Bike For Life
Jiří Adam a Svatopluk Fořt

PODĚKOVÁNÍ
Využívám příležitosti a dovoluji si poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj hlas
ve volbách do zastupitelstva městské části. Během následujících čtyř let nás čekají v Chuchli velké změny (stavba silničního okruhu mezi Lochkovem a Chuchlí, propojení Malé a Velké Chuchle a rozsáhlá výstavba na Hvězdárně). Přál bych si, aby
se našeho života dotkly co nejméně.
Mgr. Tomáš Hromádka

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
Vzhledem k tomu, Magistrát hl. města Prahy zřídil další budovu na adrese
Jungmannova 29/35, Praha 1, rádi bychom Vás touto cestou seznámili s rozmístěním jednotlivých odborů.
Pracoviště Mariánské náměstí 2, Praha 1 - ústředna 236 001 111:
- odbor Archiv hlavního města Prahy
- odbor bytový
- odbor legislativní a právní
- odbor krizového řízení
- odbor obchodních aktivit
- odbor public relations
- odbor správy majetku
- odbor kanceláře primátora
- odbor městského investora
- odbor rozpočtu
- odbor účetnictví
- sekretariáty nám. primátora a radních, oddělení volených orgánů, oddělení
zahraničních věcí, oddělení zástupců ředitele MHMP
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Pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1 - ústředna 236 001 111
- odbor dopravy
- odbor školství
- odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- odbor sociální péče a zdravotnictví
- odbor hospodářské správy
- odbor živnostenský
- odbor mimořádných kontrol
- odbor územního plánu
- odbor finančních kontrol
- odbor daní, poplatků a cen
- odbor dopravně správních agend
- odbor ochrany prostředí
- odbor stavební
- odbor občansko-správních agend
- odbor odbor ředitele Magistrátu
- odbor informatiky
- oddělení fondů EU
ÚMČ Praha-Velká Chuchle, sekretariát

Vzhledem k blížící se zimě bychom rádi připomněli občanům povinnosti vlastníka nemovitosti, týkající se údržby přilehlých chodníků.
Úklid chodníků je třeba zajišťovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, konkrétně § 27, odst. 4), kde je stanoveno, že "vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní
komunikací, odpovídá za škody jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem …"
V podmínkách hl.m. Prahy je pak úklid výše specifikovaných ploch upraven
vyhláškou č. 8/1980 NVP o čistotě na území hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, konkrétně č. 5, odst. 2) této vyhlášky, podle kterého "vlastník nemovitosti hraničící se silnící nebo místní komunikací v zastavěné části města je povinen zajistit, aby
přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn" a dále č. 7, odst. 2, kde je uvedeno, že "za
zabezpečování čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník tohoto prostranství, …"
ÚMČ Praha-Velká Chuchle, odbor ŽP
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Chcete si pořídit psa? Nevíte si rady při výběru, jaký pes je pro Vás vhodný?
Nebo už psa máte, potřebujete se poradit o problémech v běžném soužití? Nevíte,
kam se obrátit v otázkách výchovy a výcviku, při problémech zdravotních, při
odchovu a umisťování štěňat?
Potřebujete poradit, kam na dovolenou se psem nebo kam ho umístit v době
dovolené?
Nevíte si rady při jednání s úřady ohledně psa?
K tomu můžete využít bezplatné Psí poradny, která je k dispozici
každou první středu v měsíci od 18.00 do 20.00 v sídle Nadace na ochranu
zvířat, Pacovská 31, Praha 4
Nutno předem objednat na tel. 222135460.
Můžete se přijít poradit s odborníky o jakýchkoliv otázkách, spojených s vlastnictvím psa. Co nevíme, rychle dohledáme.
Poradce: paní Vladimíra Tichá, dlouholetá chovatelka a rozhodčí, autorka několika publikací a mnoha článků v odborných časopisech.

Bližší informace:
Nadace na ochranu zvířat
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
Tel. 222135460, 731526120
E-mail: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
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Kino Radotín
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INZERCE
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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

Školička Kryštof
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Kamenictví Červenec

Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle.
Adresa redakce: Úřad Městské části, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
tel.257 941 041, 257 940 092, FAX:257 641 317, E-mail:info@chuchle.cz; http://www.chuchle.cz
Redakční rada: Jiřina Hanlová, Jana Černá, Jan Zágler, Mgr. Tomáš Hromádka.
Informace k zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci.
Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 9/ 2006, 12. ročník.Vyšlo v říjnu 2006.
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