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chuchelský
zpravodaj
DOSTATEK SLUNÍČKA
I DOBRÉ ZÁBAVY
Přesně tak by se dalo charakterizovat zábavné odpoledne ke dni dětí,
které v sobotu 6. června uspořádali chuchelští hasiči v Areálu zdraví
v Chuchelském háji.
TAK, JAK JE JIŽ TRADICÍ, byla návštěvnost této akce opět velmi pěkná a děti měly
možnost zabavit se nejen při zábavných
hrách a soutěžích o upomínkové ceny, kterých bylo opravdu dost, ale také se povozit
na pěti koních, nebo malých motorkách
a koloběžce, či zaskákat si na trampolíně.
Zájem u dětí vzbudila i výstava králíků, kterou instaloval předseda místní organizace
chovatelů králíků pan Josef Zuska. Po celé
odpoledne měly děti zdarma několik druhů
zmrzliny a limonádu a na závěr buřty na opékání. Občerstvení za dostupné ceny bylo
připraveno i pro dospělé. Vrásky na čele
pořadatelů a zklamání pro děti připravila
porucha cisternového vozu Liaz, která přišla zcela z nenadání a při veškeré snaze se
nedala opravit, takže se tentokrát neskákalo
do plachty a nebyla tradiční oblíbená sprcha.
Tu tak trochu nahradila sprchová brána.

Řeznictví Görgl ze Slivence, dále pak paní
Přibyslavské a Ondřeji Koníčkovi. Poděkování za spolupráci si zaslouží také členové
chuchelského Sokola, rodina Horníkova,
paní Vernerová, Marxová a Šustová, pánové Hlavatý, Forman, Jaroměřský a pan
Drozd. Panu Josefu Zuskovi za úspěšnou
výstavu králíků, paní Nikole Růžičkové z ulice na Cihelně za pět hezkých koní. Zapomenout nelze ani na pomoc chuchelského
úřadu, který po ﬁnanční stránce zajistil účast

sanitního vozu a mobilního WC a od ﬁrmy
Honda možnost jízdy na malých motocyklech a koloběžce.
PROTOŽE SVOU přízeň této akci věnoval i svatý Petr, dalo by se bez nadsázky říci,
že se zábavné odpoledne vydařilo a děti si
domů mimo různých upomínkových předmětů odnášely i hezké zážitky. A o tom to
přece je že?
JAN ZÁGLER

CHUCHELŠTÍ HASIČI by tímto způsobem rádi poděkovali těm občanům, kteří
odevzdáním železného šrotu, z jehož výtěžku se zábavné odpoledne uskutečnilo, přispěli k jeho úspěšné realizaci. Poděkování
patří i sponzorům, kteří se na uspořádání podíleli. Firma TOJMA s.r.o. pana Roberta Maříka, WALRAVEN pana Karla Novotného,
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TŘI TITULY MISTRŮ EVROPY
PRO AEROBIC TEAM CHUCHLE
Letošní evropský šampionát ve sportovním aerobiku a fitness se
konal v nizozemském Dordrechtu 12. – 14. května 2015. Soutěžilo
se ve věkových kategoriích kadetů, juniorů, dospělých a soutěžních
kategoriích sportovní aerobik a fitness aerobik. Šampionátu se
zúčastnilo celkem 800 závodníků a závodnic z 12 zemí.

z chuchelských závodníků představily kadetky – ﬁtness tým grande. Za svůj výkon
si z ME 2015 odváží krásné stříbrné medaile a titul vicemistryň Evropy. Po ﬁtness
týmech následovala nejsledovanější kategorie žen. Veronika Frantová soutěžila
s ﬁnálovým startovním číslem 2. Famózním
a dechberoucím výkonem přesvědčila čtyři z pěti rozhodčích o své suverenitě v této
kategorii. Veronika Frantová se stala Mistryní Evropy pro rok 2015!!!
AEROBIC TEAM Chuchle zastupovalo
26 nominovaných závodnic v pěti kategoriích (Veronika Frantová - kadet ženy, kadet
ﬁtness aerobic grande, junior ﬁtness aerobic petite, junior ﬁtness aerobic grande
a senior ﬁtness aerobic petite). Soutěžilo
se ve tři dny ve třech kolech (preliminary,
semiﬁnále a ﬁnále).
JAKO PRVNÍ vstupovali do bojů o cenné
evropské kovy kadeti (kategorie 11-13 let).
Veronika Frantová v nejprestižnější kategorii kadet ženy se hned po prvním kole
vyhoupla na nejvyšší příčku, kterou v semiﬁnále udržela s ještě lepším hodnocením
od rozhodčích. Mladý ﬁtness tým kadetek
(Sarah Fryšová, Jana Karbanová, Petra
Křečková, Veronika Mendíková, Lucie Pospíchalová, Natálie Smíšková, Jana Šimánková, Nina Veselá) se v preliminary umístil
na skvělém druhém místě, které si i ve druhém kole bezchybným výkonem pojistil.
DRUHÝ DEN byl na programu závod juniorů (kategorie 14-16 let). Fitness tým petite
(Dominika Ebrová, Sabina Křížková, Natálie
Preisová, Michaela Skálová, Sára Škorpíková) se po prvním kole umístil na druhém místě. Druhé místo si děvčata udržela
i v semiﬁnále. Juniorský ﬁtness tým grande
(Kristina Čuřínová, Veronika Frantová, Dita
Hanzalová, Kateřina Hricková, Magdaléna
Krejčová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůnková, Nikol Vosková) se v prvním kole umístil
na třetí pozici. V semiﬁnále ovšem děvčata
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PO OBROVSKÉM triumfu v kategorii
kadetů následovalo ﬁnále juniorů. Zde měl
chuchelský aerobik hned dvojí zastoupení
ve ﬁtness týmech – petite a grande. Pětičlenný tým vstupoval do ﬁnále z druhého
místa, které si děvčata udržela až do konce a vybojovala titul vicemistryň Evropy.
Po ﬁtness týmu petite vstupoval do ﬁnálového klání tým grande. Chuchelská děvčata rozsvítila svým nabitým výkonem celou
halu a jednoznačným výsledkem vybojovala titul Mistryň Evropy. Druhé zlato pro
Aerobic Team Chuchle bylo doma!

předvedla bezchybnou a perfektní sestavu,
kterou rozhodčí ohodnotili prvním místem.
SENIORSKÝ FITNESS tým petite (Tereza Barešová, Lucie Čuřínová, Matylda
Malá, Nella Šimkovská, Anna Zajíčková)
vyjížděl po nominačních závodech z České republiky jako jasný favorit evropského
šampionátu. Děvčata potvrdila svou roli
a první dvě kola nedala soupeřkám šanci.
Jasné první místo pro ﬁtness tým z Aerobic Team Chuchle je po semiﬁnále poslalo
do ﬁnálových bojů.
VE ČTVRTEK 14. května 2015 se ve večerních hodinách začalo rozhodovat
o evropské tituly ve všech kategoriích.
Na programu bylo velké ﬁnále Mistrovství
Evropy. Před zaplněnou halou se první

POSLEDNÍ SOUTĚŽILI senioři. Chuchelská pětka nenechala nikoho na pochybách a suverénním a bezchybným předvedením závodní choreograﬁe si zajistila titul
Mistryň Evropy pro rok 2015!
AEROBIC TEAM Chuchle se se ziskem
tří zlatých a dvou stříbrných medailí stal nejúspěšnějším klubem nejen České republiky, ale celého evropského šampionátu!
TOUTO CESTOU bych chtěla poděkovat
celé výpravě Aerobic Team Chuchle za jejich skvělou reprezentaci České republiky,
Velké Chuchle a klubu. Děkuji všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na našem
úspěchu, a přeji si, aby na prosincovém
Mistrovství světa opět pro Aerobic Team
Chuchle cinkaly medaile.
MGR. VERONIKA BURIŠ

95. VAVŘÍNOVÝ VĚNEC SI
ODVÁŽÍ TOUCH OF GENIUS
V neděli 21. června se na závodišti CONSEQ PARKU ve Velké
Chuchli konalo 95. Mercedes-Benz České Derby. Na metě 2400 metrů
vstoupilo do startovacích boxů 14 koní a jezdců.
DOSTIH BYL okořeněn mezinárodní
účastí. Z francouzského dostihového stánku Chantilly přijel kůň jménem PARZIVAL.
Mezinárodní účast mělo i jezdecké obsazení. Mimo zmíněného Parzivala, který měl
v sedle italského žokeje Umberta Rispoliho, se v sedlech českých zástupců objevily
jezdecká esa Španěl Loritz Mendzizabal,
ze Severního Irska přijel Patrick Cosgrave, z Bratislavy Jaroslav Línek a v Česku
působící rodák z Kazachstánu Bauyržan
Murzabajev. Jedinou ženou v sedle byla

žokejka Zuzana Vokálková. Rovněž jedinou
zástupkyní ženského rodu v poli koní byla
klisna Dumnonia. Po bezproblémovém
průběhu dostihu, si pro vítězství doběhl
hnědák TOUCH OF GENIUS v sedle s žokejem Jaromírem Šafářem. Vítěz ze stáje
Statek Blata Český Ráj je v tréninku Josefa
Váni staršího, který tak dokázal, že umí připravit koně nejen do Velké Pardubické ale
také i do tak důležitého rovinového dostihu
jako je České Derby. Na druhém místě doběhl Oriental Sky ž. Milan Zatloukal a třetí

TANEČÍ STUDIO FANTASY DC
VYBOJOVALO DALŠÍ TITUL MISTRŮ ČR V STREET FORMACÍCH!
Taneční tour 2015 je u konce a tak s radostí, pocitem štěstí a hrdostí
oznamujeme, že tanečníci FDC stanuly na MČR na stupni nejvyšším.
FANTASY DC se každoročně účastní
tanečních soutěží pod hlavičkami dvou největších a nejprestižnějších organizací ČR
- Czech dance organization a Taneční skupina roku. Získat nominaci na mistrovství
české republiky není vůbec snadné! O to je
úspěch v podobě MISTRŮ ČR cennější!
Z PRVNÍCH příček regionálních a českých kol, kdy porážíme na 10 a více konkurenčních skupin se všechny naše dětské,
juniorské a dospělácké týmy probojovaly
až na vytouženou republiku.
ZÍSKANÉ TITULY:

MISTŘI ČR – extraliga street formace
– děti pod názvem „Fresh princess“
MISTŘI ČR – extraliga street formace
– dospělí pod názvem „Judgement Day“

VÍCEMISTŘI ČR – III. liga street formace – děti pod názvem „New ﬁsh…“
VÍCEMISTŘI ČR – extraliga street formace – junioři pod názvem „Surface“
2. VÍCEMISTŘI ČR – extraliga street
formace – junioři pod názvem „Drumline“

místo patří dalšímu koni ze stáje Statek Blata Český Ráj a trenérovi J. Váňovi. Jejich
Tamarind Cove měl v sedle ž. Jana Vernera. Francouzský zástupce Parzival doběhl
na pátém místě. Faforizovanému Aldarovi
patřilo čtvrté místo. Výrok rozhodčích zněl:
Jistě 1 ½ - hlava - 1 čas: 2:36, 97 sice nepatří k nejlepším, ale zde je nutné přihlížet
na měkčí půdu. Na závěr ještě jednu zajímavost. Dostihový odborník, publicista, šéfredaktor dostihového programu a hlasatel
pan Jiří Zlámaný si dal práci a v dostihovém
programu uveřejnil z jaké dálky aktéři Českého Derby do Velké Chuchle přicestovali
nejdále to měl Parzival 1057 km, dále tři
koně museli překonat vzdálenost 381 km,
jeden 349 km, 329 km, 138 km, vítěz a jeho
dva kolegové 98 km. Další čtyři účastnici to
měli do 65 km. Z toho vyplývá, že letošního
Derby se nezúčastnil žádný kůň trénovaný
na chuchelském závodišti. Pro mě, jako
chuchelského patriota je to smutné zjištění.
Sláva vítězi a čest poraženým.
JAN ZÁGLER

VELKÝ DÍK a poděkování patří rodičům,
v kterých mají děti velké fanoušky a podporu a samozřejmě našim úžasným lektorům - choreografům kteří jsou v prvé řadě
velcí profesionálové. Zuzance Al Haboubi,
Lindě Rančákové, Niki Ladzianské, Robinu
Šebovi a Lukáši Sivákovi. Ještě jednou gratulujeme všem tanečníkům FDC a přejeme krásné léto, hodně sluníčka a tanečních
úspěchů v další taneční sezóně 2016.
VEŠKERÉ INFORMACE
o činnosti FDC na www.fantasydc.cz
nebo www.fantasydancecenter.cz
EVA FILIPOVÁ
MAJITELKA - VEDOUCÍ FANTASY DC
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Pražské břehy
„Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument,
jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských
břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit
obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak
stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků
často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).“
O KOMENTÁŘ na aktuální téma jsem si
dovolil požádat Kancelář veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, autora Koncepce pražských břehů:

PŘEDSTAVA O VYUŽITÍ břehů řek
Vltavy a Berounky vznikla už kdysi dávno, což lze doložit článkem z novin Rudé
právo z roku 1950. Autor článku „Ráj
pražského pracujícího lidu“ Jindřich Lion
seznamuje čtenáře s plány arch. Kuthana z plánovacího odboru pražského ÚNV
pro krásnější, modernější a zejména
vzdušnější Prahu. Vltavské pobřeží mezi
Vyšehradem a Zbraslaví se už tehdy mělo
proměnit v ráj vodních sportovců i všech
těch, kteří hledají po práci odpočinek,
vodu, zelený trávník a slunce.
MEZI MALOU a Velkou Chuchlí měly
být postaveny krásné betonové loděnice
pro všech 12.000 pražských kajaků a kánoí. Největší překvapení nás tenkrát mělo
čekat u Zbraslavi, kde měl být tok Berounky přemístěn blíže ke zbraslavskému zámku a mezi starým a novým tokem mělo být
1 km dlouhé a 650 m široké jezero s umělými ostrůvky, zalesněnými plochami pro
stanové táboření, nejrůznějšími sportovními hřišti a mnoho dalšího. Tolik z uvedeného článku ze dne 21. 5. 1950 v Rudém
právu.

KONCEPCE PRAŽSKÝCH břehů (dále
jen Koncepce) je vizí hl. m. Prahy pro zajištění kvalitního rozvoje celoměstsky významného veřejného prostoru řeky jako
celku. Protože prostor řeky dlouhodobě
zahrnuje velmi široké spektrum často
protichůdných hledisek jednotlivých aktérů v území, spolupracovali na tvorbě dokumentu s IPR Praha formou pracovních
skupin zástupci zásadních aktérů v území
(hl. m. Prahy, městských částí, dotčených
organizací, správců toku, provozovatelů
lodní dopravy, odborníků, podnikatelů,
občanů). Koncepce se tak stala prostorem pro otevření diskuse a díky tomu tvoří
základní podklad pro koordinaci a naplňování cíle kvalitního rozvoje pražských
břehů, a to z hlediska urbanistického plánování, investic, využívání, správy a ochrany. Díky své koordinační a iniciační roli
a dohodám přináší vyšší stabilitu aktivit
a podnikání v území, efektivnější investování do prostoru řeky. Omezuje dnešní
slabou efektivitu fragmentárních investic
bez prioritizace vzhledem ke kvalitě celku
a nedostatečného využití potenciálu prostoru řeky pro obyvatele Prahy. Koncepce
pražských břehů formuluje především východiska a cíle kvalitního vývoje a v obecné rovině modeluje ideální cílový stav
území. Zejména graﬁcké části Koncepce
je však nutné chápat jako schémata zobrazující principy řešení, tj. nikoliv doslovně
např. z hlediska přesného umístění navržených objektů a liniových staveb. Jakým
konkrétním způsobem budou jednotlivé investiční záměry naplňovány, záleží
na architektonickém řešení, která mohou
být v některých případech předmětem
například i architektonických soutěží.
BŘEHY VELKÉ CHUCHLE jsou vstupní branou do území kolem soutoku Vltavy
a Berounky, které představuje pro Prahu
obrovskou hodnotu zejména z krajinného
hlediska a pro svůj sportovní a rekreační
potenciál. Právě proto uvažuje Koncepce

s propojením obou břehů, přístupem
k řece, kultivací a údržbou nábřežních
ploch a humanizací Strakonické ulice
v podobě zúžení jízdních pruhů, doplnění
plnohodnotných chodníků, povrchových
přechodů pro chodce, stromořadí a podélných parkování, aby mohly být břehy
řeky pro obyvatele pohodlně přístupné
a jejich potenciál mohl být skutečně využit. Pro oblast soutoku uvažuje Koncepce
o novém modelu správy území, koordinované napříč administrativním členěním
území, kterou v některých evropských
městech nazývají Příměstský park. V současné době probíhají první kroky v tomto směru, kterých se účastní i MČ Velká
Chuchle prostřednictvím společných jednání vedení radnic městských částí kolem
soutoku o podepsání memoranda o spolupráci při rozvoji území kolem soutoku
jako území především přírodních a krajinných hodnot.
DĚKUJI ZA KOMENTÁŘ
JIŘÍ KODET

Co s Klubovým
domem?
NIC SLOŽITÉHO. Žádné bourání
ani přestavby, ale uvedení do původního stavu. Od začátku víme, že když
se stavěla budova vedle samoobsluhy, počítalo se s tím, že bude sloužit
potřebám MČ Velká Chuchle a odtud
pak pramení i název Klubový dům.
DÁLE VŠICHNI VÍME, že prodejna v přízemí ani restaurace v 1. patře
moc nefungují. Rok od roku to bylo
horší a horší, až se restaurace dostala
do zadlužení 130 000 Kč a dodnes
to řeší exekuce. Poslední nájemce
se provozování vzdal díky dohodě
a tím pádem s ním nevznikl další dluh
za nájemné vůči MČ.
Z TĚCHTO DŮVODŮ jsme se
vrátili k původnímu využívání prostor
v Klubovém domě, tzn. pro potřeby
MÚ a MČ Velká Chuchle. Budou využívány jak pro zasedání Zastupitelstva MČ a pro činnost seniorů, klubů
a spolků, které fungují v naší MČ, tak
i pro předškolní a školní mládež.
BUDE ZPRACOVÁN provozní řád
obou prostor a hodinová sazba za zapůjčení k aktivitám žadatelů.
STANISLAV FRESL, STAROSTA
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Tipy na letní čtení
JAK STRÁVIT dovolenou lépe než s knihou v ruce? Ta správná kniha osvěží mysl
i ducha stejně dobře jako chladná voda horkem zmožené tělo. Najít tu správnou knihu
není ovšem samo sebou, proto mám pro
Vás několik tipů z novějších přírůstků do fondu. Snad mezi nimi najdete svého společníka pro zpříjemnění zasloužené dovolené.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE:
BROCKMOLE, Jessica: Dopisy z ostrova Skye. Milostný román v dopisech,
odehrávající se ve dvou časových rovinách
během 1. poloviny 20. století a spojující dva
kontinenty a dvě generace - matky a dcery,
jejichž příběhy se nakonec propojí.
FABER, Michel: Kvítek karmínový
a bílý. Monumentální románová freska
z viktoriánské Anglie, jejímž základním dějovým pilířem je vztah mezi bohatým průmyslníkem a inteligentní prostitutkou.
FÉREY, Caryl: Zulu. Syrový kriminální
román plný krutosti, hluboce zažraného
smutku i zvláštní poetiky se odehrává v Jihoafrické republice. Černošský kriminalista
v něm řeší případ surové vraždy mladé dívky a objevení nové drogy s hrozivými účinky.
GILBERT, Eliza: Podpis všech věcí.
Klasický román o dobrodružství objevů,
rozvoji vědeckého myšlení a touze po poznání světa, který pokrývá většinu devatenáctého století. Neobyčejný příběh neobyčejné ženy, která ztělesňuje ducha této
doby objevitelů, osvícenců a vědců.
GUENASSIA, Jean-Michel: Klub nenapravitelných optimistů. Paříž první
poloviny šedesátých let, počátky rock‘n‘rollu, ﬁlmová nová vlna, alžírská válka, studená
válka, život pařížských teenagerů - a osudy
poválečných uprchlíků zpoza železné opony ve vzpomínkách tehdejšího studenta
Michela.
KARLSSON, Jonas: Místnost. Nahořkle groteskní novela švédského autora
o jednom velmi zvláštním úředníkovi a jeho
tajném útočišti.

LINDHAUT, Amanda: Dům v nebi.
Napínavý, silný i dojemný příběh na základě
skutečných životních zážitků humanitární
pracovnice a novinářky Amandy, pohybující
se v nejrůznějších koutech světa nevyjímajíc jeho nejohroženější a nejnebezpečnější
oblasti.
MAY, Peter: Skála. Vynikající detektivní román přesahující žánrové hranice je
první knihou série Trilogie z ostrova Lewis.
Policejní inspektor Fin Macleod se v rámci
vyšetřování brutální vraždy vrací na místo
svého dětství a dospívání.
MILOSZEWSKI, Zygmunt: Nezaplatitelný. Strhující dobrodružný thriller s humanistickým poselstvím od současného
populárního polského reportéra, redaktora
a spisovatele. Svérázná skupinka vyšetřovatelů má nelegálně přemístit předmět,
který by mohl dnešní moderní svět změnit
od základů.
MURAKAMI, Haruki: Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování. Symbolicky i existenciálně laděný příběh, jehož
hrdina putuje proti proudu času, aby poznal
sám sebe a odhalil, proč kdysi přišel o své
nejlepší přátele.
PICOULT, Jodi: Vypravěčka. Psychologický román, který pojednává o soukolí
viny a trestu a o právu člověka na odpuštění.
STANČÍK, Petr: Mlýn na mumie. Fantaskní román odehrávající se těsně před
vypuknutím prusko-rakouské války roku
1866 líčí pátrání komisaře Durmana po pachateli vražd poštovních doručovatelů.
WORTH, Jennifer: Zavolejte sestřičky. Autentické zážitky autorky, která v raných 50. letech pracovala jako porodní asistentka v přístavní čtvrti Londýna.
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
COWELL, Cressida: Jak správně
mluvit dracky. Další díl vzpomínek
Škyťáka Strašného Tresky III., což byl skutečně skvělý a obávaný vikinský bojovník i amatérský přírodovědec. Známý byl

KULTŮRA

dokonce i jako drakomluvec. Dobrodružné
a veselé čtení pro děti od deseti let.
ČECH, Pavel: Dobrodružství pavouka Čendy. V opuštěném domě na kraji
města visí staré kukačkové hodiny a v nich
žije pavouček Čenda. Třídílní kreslený příběh pro děti mladšího školního věku
HVANG, Sonmi: O slepici, která snila
o létání. Pohádka o tom, že i bez křídel se
dá dostat výš a dál, přestože dvorek je stále
na dohled. Pro starší děti.
KRATOCHVÍL, Miloš: Prázdniny
blbce číslo 13. Devítiletý Tadeáš schytal
na vysvědčení tři trojky a cestou na prázdniny je v autě dusivé ticho. Kéž by rodiče nebrali známky tak vážně. Humorné vyprávění
pro děti od 8 let.
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Zločin
na Starém Městě pražském. Dobrodružný detektivní román odehrávající
se za života významného českého malíře
Jakuba Schikanedera. Vhodné pro děti
od 12 let.
KUHLMANN, Torben: Lindbergh.
Ilustrovaný příběh o malém myšákovi, který
se chce dostat, stůj co stůj, za svými přáteli
do Ameriky. Pocta Charlesu Lindberghovi.
Určeno malým i velkým nadšencům pro
letectví.
LINDGREN, Astrid: Skřítek Nils. Soubor několika dosud nevydaných hezkých
a originálních pohádek, plných zvláštních
nápadů, fantazie a hravosti, což je pro autorku typické. Pro čtenáře od 7 let.
LOWRY, Lois: Spočítej hvězdy. Dobrodružný příběh o odvaze a přátelství se
odehrává v kulisách dánské Kodaně během
druhé světové války. Pro starší děti
ORLEV, Uri: Běž, chlapče, běž. Sugestivní válečný román na motivy skutečných
událostí líčí dramatický osud židovského
chlapce, snažícího se v průběhu druhé světové války přežít nacistickou genocidu.
SILVERSTEIN, Shel: Jen jestli si nevymejšlíš. Hravá sbírka vtipných básniček
pro děti oblíbeného amerického spisovatele, kreslíře a muzikanta. Veselé verše pobaví
jak mladší děti, tak i jejich starší sourozence
a rodiče.
STANČÍK, Petr: Mrkev ho vcucla pod
zem. Interaktivní knížka se spoustou hádanek a třemi konci vypráví o chlapci Ctiborovi, který se dostane do zvláštní podzemní
říše. Určeno starším dětem.
DOVOLUJI SI ROVNĚŽ upozornit, že tak
jako každý rok bude možné si od 15. června vypůjčit knihy na celé léto, tj. s termínem vrácení spadajícím nejdříve na 1. září.
BĚHEM PRÁZDNIN bude knihovna
otevřena každý čtvrtek od 10 do 18 hodin; zcela uzavřena bude pouze 2 týdny
v období od 27. 7. do 9. 8.
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HURÁ NA
PRÁZDNINY

Stavební úpravy
mateřské školy
JAK URČITĚ většina z vás vážení spoluobčané ví, je problém nárůstu dětí
do mateřské školy stejný jako v ZŠ. I tady
je nutné provést přístavbu, která nebude tak rozsáhlá jako je tomu u základní
školy. V tomto případě se jedná o jednu
třídu s příslušenstvím a hygienickým
zařízením.

hotova a uvedena do provozu. Věřím, že se
to podaří a termín 2015 bude dodržen.

PROJEKT SOUČASNÉ budovy je chráněn autorským právem což byl první úkol
– souhlas projektanta. Pan místostarosta
Martin Šimek, který se stejně jako u ZŠ
stará i o přístavbu MŠ, se tohoto úkolu
zhostil velmi dobře. To znamená, že zajistil kladné vyjádření projektanta a rovněž aktivně řeší problémy s přístavbou
MŠ. Bohužel i zde jsme v časovém presu.
Do listopadu roku 2015 musí být přístavba

PŘEDPOKLÁDANÉ náklady podle projektové dokumentace jsou čtyři miliony
dvěstěpadesát tisíc korun. Za podporu při
zajišťování ﬁnančních prostředků bych rád
poděkoval panu Ing. Jiřímu Špaňhelovi.

Školní rok končí. Základní škola
Charlotty Masarykové uzavře své
brány a svojí náruč otevřou dlouho
a toužebně očekávané prázdniny.
Redakce Chuchelského Zpravodaje by ráda touto formou popřála klidné prožití prázdnin celému
učitelskému sboru, technickým
pracovníkům školy a pochopitelně i všem žákům. Těm, kteří školu
opouštějí a po prázdninách nastupují do jiných škol, či učňovských
oborů přejeme, aby se jim v novém
prostředí dobře dařilo. A žákům,
kteří se po prázdninách do chuchelské školy vrátí, přejeme, aby
prvního září nastoupili do svých tříd
ve zdraví a dobré náladě.
ZA REDAKCI JAN ZÁGLER

V SOUČASNÉ době již žádáme o stavební povolení a výběr zhotovitele jsme
zadali odborné organizaci, která řeší výběrová řízení. Chceme tím předejít různým
pochybnostem.

VĚŘÍM, že přístavba obou škol příznivě
ovlivní přijímání dětí a vyřeší tím stávající
problém s jejich umístěním.
STANISLAV FRESL, STAROSTA

Od září patří Chuchelský les dětem
OD ZÁŘÍ BUDE v srdci Chuchelského
lesa fungovat lesní mateřský klub. Jedná
se alternativu pro děti ve věku od 3 do 6
let předškolního vzdělávání v prostředí
jednoho z nejkrásnějších pražských lesů.
Provoz lesního mateřského klubu je inspirován myšlenkou lesních mateřských
škol „s dětmi v přírodě za každého počasí“ a jeho zázemí je situováno do upraveného srubu přímo u lesního zookoutku.
Lesní mateřský klub otevírá nezisková
organizace MEZI STROMY ve spolupráci
s Lesy hl. m. Prahy.

MYŠLENKOU lesních mateřských klubů je návrat dětí do přírody. Pracovníci
připravují pro děti programy, které přirozeně kopírují roční období a místo, které
se pro daný den stává učebnou pod širým
nebem. Pomůckami jsou často přírodniny. Děti mohou poznávat všemi smysly
- jak voní letní louka, jak zní různé druhy
dřeva. V ZOOkoutku v Chuchli budou mít
součástí programu i ukázky lesních zvířat
a budou seznamovat s jejich jídelníčkem
a zvyky. V tomto ohledu bude Lesní mateřský klub v Praze jedinečné zázemí.
ING. VÁCLAV NEJMAN
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MČ INFORMUJE

realizacE přístavby ZŠ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás stručně informovat o přípravách a následné realizaci přístavby
ZŠ. Vzhledem k nárůstu nejen obyvatel
ale i dětí je třeba provést přístavbu ZŠ
a to o 7 tříd.
STAVEBNÍ ÚPRAVY budou zahájeny demolicí stávajících přízemních tříd.
Na jejich místě bude přistavěna nová část
budovy a zároveň nad současnou jídelnou
vznikne nástavba, která propojí stávající
budovu s přístavbou a vytvoří jeden celek.
Máme na to málo času, protože celá přístavba musí být dokončena do srpna 2016
tak, aby od září 2016 mohla být v plném
provozu. Administrativa ohledně projektu,
stavebního povolení, výběru zhotovitele
a stavebního dozoru je složitá a časově
velmi náročná. Proto prosím promiňte
a omluvte případné chyby při přípravě této
náročné akce.
SNAŽÍME SE splnit všechny podmínky pro realizaci této stavby tak, abychom

v září 2016 mohli otevřít a zahájit provoz
v nových učebnách.
TOUTO PROBLEMATIKOU se zabývá hlavně místostarosta pan Martin
Šimek, který tomu věnuje spoustu času.
Patří mu zato velké uznání a poděkování. Věřím, že realizace přístavby proběhne podle připravovaného harmonogramu, který je prioritou a hlavně potřebou
pro provoz ZŠ. Vše je projednáváno
s pí. ředitelkou Mgr. Eliškou Jančíkovou,
která o počtu žáků a potřeb učeben má
největší přehled.
FINANČNÍ NÁKLADY jsou podle současné studie cca 27 mil Kč. Pro letošní rok
jsme na zahájení stavby obdrželi 10 mil. Kč
jako investiční dotaci od MHMP.
CHTĚL BYCH touto cestou poděkovat
za pomoc při zajištění dotace panu
Ing. Jiřímu Španhelovi.
STANISLAV FRESL, STAROSTA

Základní škola
Charlotty
Masarykové
ve Velké Chuchli
PODĚKOVÁNÍ
Školní rok 2014/2015 pospíšil
do svého závěru, vyvrcholil malou
akademií dětí prvních a druhých
ročníků v tělocvičně školy a školní
akademií ostatních tříd na prknech
Švandova divadla a mně zbývá
poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se
životem naší krásné chuchelské
školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu
Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem členům Úřadu městské části Velká
Chuchle za vytváření kvalitního
provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení dalších prostor pro
stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou
spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé ﬁnanční příspěvky
a všem členům Sdružení rodičů
pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda
bych vyslovila díky vedení i všem
pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou příkladnou spolupráci.
NA ZÁVĚR směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující rámec jejich
povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě
navzájem.
PŘEJI VŠEM chuchelským občanům nádherné prázdninové dny
plné dobré pohody a odpočinku.
V PRAZE DNE 22. 6. 2015
MGR. ELIŠKA JANČÍKOVÁ
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Přehled usnesení č. 3/2015
z 3. zasedání Zastupitelstva městské části
Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.
4. 2015.
Zastupitelstvo městské části:
3/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 3/2015 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Karel Doubner a p. Robert Pořízek.
3/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 3/2015 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
Ing. Vilém Schulz.
3/1-3 schvaluje
program 3. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 20.4.2015.
3/2-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 20.4.2015, rozpočtové úpravy č.
2/2015 (viz příloha).
3/2-2 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 20.4.2015, částečnou revokaci
usnesení ZMČ č. 1/2014 (bod 1/3-1) ze
dne 24.2.2014 spočívající ve zrušení poslední věty za středníkem začínající textem „ﬁnanční prostředky budou disponovány na zvláštním bankovním účtu příp.
podúčtu“
3/2-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 20.4.2015, Zprávu o plnění
rozpočtu a výsledcích hospodaření MČ
Praha – Velká Chuchle za rok 2014 –
závěrečný účet, jejíž součástí je Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
MČ Praha – Velká Chuchle za období
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014
se závěrem, že ve smyslu zákona č.
420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2
a 3) lze konstatovat, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení §
10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona,
tzn. že souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha – Velká Chuchle za rok
2014, a to s výhradou. Opatření k nápravě
těchto zjištěných méně závažných chyb
a nedostatků (doplacení části měsíční
odměny uvolněnému členovi ZMČ dle
stanovených pravidel, správné členění
dlouhodobých a krátkodobých závazků
- zádržné) bude řešeno formou interního
sdělení.
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3/2-4 bere na vědomí,
na základě stanoviska ﬁnančního výboru
ze dne 20.4.2015, navýšení ceny poledního menu pro seniory a klienty MČ Praha
– Velká Chuchle v souladu s textem smluv
o dodávce obědů uzavřenými mezi dodavatelem (IVO SYNEK – hostinská činnost
– IČ 68856563, provozovna Veřejná jídelna Radotín, ulice K Cementárně) a odběrateli obědů, a to o 2,- Kč za jeden oběd (tj.
ze současných 63,- na 65,- Kč) s účinností
od 1.5.2015 (z důvodu navýšení sazby
DPH a nárůstu nákladů).

3/2-8 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 20.4.2015, účetní závěrku Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle sestavenou ke dni
31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014
do 31.12.2014 v souladu s usnesením
RHMP č. 843 ze dne 22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování
účetních závěrek v rámci HMP a zaslání informace Odboru účetnictví MHMP
o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději do 30.6.2015.

3/2-5a souhlasí
se zvýšením navrhované ceny pronájmu části obecního pozemku parc.č.
1171 v k.ú. Velká Chuchle (umístění 1 ks
oboustranné osvětlené stavby pro reklamu u ulice Strakonická sestávající ze dvou
reklamních panelů o vnitřních rozměrech
výlepové plochy 9,6 x 3,6m) ze 7.500,- Kč
na 9.000,- Kč/měsíc bez DPH.

3/2-9 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 20.4.2015, účetní závěrku
Mateřské školy Velká Chuchle sestavenou ke dni 31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s usnesením RHMP č. 843 ze dne
22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování účetních závěrek
v rámci HMP a zaslání informace Odboru účetnictví MHMP o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději
do 30.6.2015.

3/2-5b schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 23.3.2015 a ﬁnančního výboru ze
dne 20.4.2015, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části obecního pozemku
parc.č. 1171 v k.ú. Velká Chuchle (umístění 1 ks oboustranné osvětlené stavby
pro reklamu sestávající ze dvou reklamních panelů o vnitřních rozměrech výlepové plochy 9,6 x 3,6m) na dobu určitou
od 1.5.2015 do 31.12.2020 se společností
Contur agency s.r.o., Ovocný trh 11/752,
110 00 Praha 1 (IČ 27404943) za cenu
ve výši 9.000,- Kč/měsíc bez DPH.
3/2-6 souhlasí,
dle doporučení ﬁnančního výboru ze dne
20.4.2015, na základě žádosti ze dne
13.4.2015 s tím, aby MČ Praha – Velká
Chuchle sdělila Odboru rozpočtu MHMP,
že nemá žádné připomínky ke „Zprávě
o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy
za rok 2014 – závěrečný účet“.
3/2-7 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 20.4.2015, účetní závěrku MČ
Praha – Velká Chuchle sestavenou ke dni
31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014
do 31.12.2014 v souladu s usnesením
RHMP č. 843 ze dne 22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování
účetních závěrek v rámci HMP a zaslání
informace Odboru účetnictví MHMP o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději do 25.5.2015.

3/4a pověřuje
starostu MČ, aby vstoupil v jednání se zástupcem společnosti SVPV Lahovice z.s.
panem JUDr. Janem Kavalírkem ohledně
nájemní smlouvy č. P 985/2014.
3/4b pověřuje
odbor smluv, daní a poplatků ÚMČ k zajištění právní analýzy nájemní smlouvy č.
P 985/2014 zejména týkající se možností
jejího ukončení.
3/4c bere na vědomí
zápis č. 4/2015 z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.3.2015 a zápis č.
5/2015 z jednání kontrolního výboru konaného dne 20.4.2015.
3/5-1 bere na vědomí
Zápis č. 2/2015 z jednání výboru územního plánu ze dne 22.4.2015.
3/5-3a souhlasí
s realizací návrhu výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti ze dne 15.4.2015
týkající se umístění nových „zrcadel“
do ulice Na Hvězdárně před křižovatkou
s ulicí Starochuchelská a do ulic Na Lahovské x Nad Chuchlí.
3/5-3b bere na vědomí
Rozhodnutí Úřadu městské části Praha
16, odboru výstavby, dopravy a životního

prostředí ze dne 22.4.2015 týkající se
povolení zvláštního užívání komunikací
v Praze 16 (úplná uzavírka), a to ulice Starochuchelská (v úseku Nad Drahou – Radotínská) z důvodu opravy železničního
přejezdu v termínu od 1.5. do 4.5.2015.
3/5-3c bere na vědomí
Záznam z 4. zasedání výboru stavebního,
dopravního a bezpečnosti konaného dne
15.4.2015.
3/6-1a bere na vědomí
současný stav a průběh konkursního řízení (informace správkyně konkursní podstaty) týkající se společnosti ECO-SUN,
s.r.o., Paroplavební 50/10, 159 00 Praha
5 (IČ 26723611) a společností užívaných
nebytových prostor v Malé Chuchli na základě uzavřené nájemní smlouvy.

3/6-1b bere na vědomí
žádost společnosti XPG Bohemia s.r.o.,
Moskevská 534/47, 101 00 Praha 10 ze
dne 30. 3. 2015 týkající se konání 9. ročníku závodu XTERRA 2015 dne 16.5.2015
v čase od 11.00 do 13.00 hodin ve Žlutých
lázních a v jejich okolí.
3/6-2 bere na vědomí
Pozvánku na oslavu květnových událostí
v roce 2015 obsahující harmonogram pietních aktů k uctění památky obětí druhé
světové války (7. května 2015 od 9.45 hodin u ZŠ), která byla uveřejněna na webové stránce MČ.

zaměstnanců MČ Praha – Velká Chuchle
zařazených do ÚMČ na rok 2015 -2018,
a to zaměstnanců odboru místního hospodářství (pracovní četa) ze 4 na 3 za účelem zvýšení efektivnosti práce s účinností
od 1. 7. 2015.
3/6-4 souhlasí,
na základě předložené žádosti ze dne
27.4.2015, s užíváním nemovitosti v ulici
Starochuchelská č.p. 7/20 z důvodu konání schůzí (1x měsíčně) a se zřízením sídla
místní ZO Velká Chuchle - Praha 5, Českého svazu chovatelů v této nemovitosti.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz

3/6-3 schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva č. 3/2014 (bod 3/7-1) ze dne
15. 12. 2014 týkající se snížení počtu

MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY
STANISLAV FRESL, STAROSTA

Přehled usnesení č. 4/2015
z 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
25.5.2015.

ﬁnančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle z řad zaměstnanců
MČ zařazených do ÚMČ, a to Ing. Lenku
Svobodovou.

Zastupitelstvo městské části:
4/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 4/2015 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Pavel Klán
a pí Lenka Felixová.
4/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 4/2015 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
Ing. Vilém Schulz.
4/1-3 schvaluje
program 4. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 18.5.2015.
4/2-1 bere na vědomí
písemný požadavek zástupkyně ředitele
MHMP ze dne 17.4.2015 na refundaci výdajů
za opravu majetku soukromé osoby v rámci
odstraňování povodňových škod – propad
komunikace ulice U Zahradnictví před RD
č.p. 300 s tím, že bude zpracováno a zasláno MHMP odborem stavebním a správou
majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ a předsedou ﬁnančního výboru ZMČ nesouhlasné
stanovisko obsahující argumentaci zmíněnou v rozpravě k tomuto bodu včetně pořízené fotodokumentace vlastníkem RD (poškozený pilíř elektřiny a plynu a okolí).
4/2-2 schvaluje
na návrh tajemníka ÚMČ, pro volební
období 2014 – 2018, nového tajemníka

4/3-1 bere na vědomí
písemnou žádost společnosti PROSTOR
a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha 8 –
Bohnice (IČ 41188519) o pronájem ostatních pozemků v Malé Chuchli z důvodu
odkoupení části závodu dlužníka od insolvenčního správce v rámci insolvenčního
řízení se společností ECO-SUN s.r.o., Paroplavební 50/10, 15900 Praha 5 - Malá
Chuchle (IČ 26723611) s tím, že starosta
MČ bude jednat se správkyní konkurzní podstaty o současném stavu a možnostech dalšího pronájmu předmětných
nemovitostí.

týkající se směny pozemku parc.č. 187/8
o výměře 3246 m2 v k.ú. Malá Chuchle
(ve vlastnictví společnosti C.O.P. services,
s.r.o., Moskevská 450/38, 101 00 Praha
10 - Vršovice) za část pozemku parc.č.
184 o výměře 851 m2 (nově označenou
jako parc.č. 184/2 o výměře 149 m2,
parc.č. 184/3 o výměře 507 m2 a parc.č.
184/4 o výměře 195 m2) v k.ú. Malá
Chuchle (ve vlastnictví hl. m. Prahy) z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů
z minulosti.

4/3-2 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 18.5.2015, prodej obecního pozemku
parc.č. 969/50 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 25 m2 (zbytkový pozemek po rozparcelování „Štičkova sadu“) manželům
K., a to p. J. K. a pí G. K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 14/34292015 ze dne 16.4.2015, tj. 23.500,- Kč
s tím, že v kupní smlouvě bude zmíněno
zřízení věcného břemena týkající se vodovodní přípojky a práva přístupu k ní.

4/3-4 bylo starostou
seznámeno s provedenými pracemi
na úpravě nebytových prostor bývalé
restaurace a kanceláře pečovatelské
služby v Klubovém domě v ulici Starochuchelská 7/20 a s očekáváním
písemného rozhodnutí ÚMČ Praha –
Radotín o změně užívání předmětných
nebytových prostor. Po ukončení rozpravy bylo dohodnuto, že výbory ZMČ
(majetkový, finanční) projednají znění
a podmínky výběrového řízení, toto
bude předloženo k odsouhlasení zastupitelstvu a následně bude zveřejněno.
Odborem stavebním a správou majetku
(budovy, haly, stavby) ÚMČ a předsedou
finančního výboru ZMČ budou zjištěny
možnosti a podmínky pro vybudování
parkovacích míst pro invalidy.

4/3-3 vydává,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 18.5.2015, kladné stanovisko k žádosti HMP, MHMP – odboru evidence,
správy a využití majetku ze dne 23.4.2015

4/4 bere na vědomí
ústní informace předsedy kontrolního
výboru týkající se průběžné kontroly plnění usnesení přijatých na zasedáních
ZMČ v roce 2015.
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 9
4/5-1 bere na vědomí
Zápis č. 3/2015 z jednání výboru územního plánu ze dne 13.5.2015.
4/5-2 bere na vědomí
Záznam z 5. zasedání výboru stavebního,
dopravního a bezpečnosti konaného dne
18.5.2015.
4/6-1 souhlasí
s průjezdem závodu horských kol „Praha
– Karlštejn Tour“ po místních a účelových
komunikacích dotčených závodem v MČ
Praha – Velká Chuchle dne 25.7.2015
v rámci projektu Kolo pro život.
4/6-2 bere na vědomí
konání sportovní akce Czech BIGMAN
FESTIVAL – PRAHA 2015, která se uskuteční ve dnech 3. – 5.7.2015 a informace
pro obyvatele dotčených oblastí týkající
uzavírek komunikací a objízdných tras.
4/6-3a schvaluje
Mateřské škole Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle školné – úplatu za dítě pro školní
rok 2015/2016 ve výši 750,- Kč/měsíc.
4/6-3b bere na vědomí
oznámení ředitelky Mateřské školy Velká
Chuchle o prázdninovém provozu v MŠ
v době od 1.7.2015 do 10.7.2015.
4/6-4 bere na vědomí
bezplatný zábor veřejného prostranství a souhlas s pořádáním závodů MČR
v downhill skateboardingu ve dnech 26.
– 28.6.2015 v ulicích Do Chuchle, K Homolce a V Dolích společností Czech Gravity Sports Association o.s., Ve Smečkách
1326/11, 110 00 Praha 1 (IČ 265 66 311).
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY
STANISLAV FRESL, STAROSTA

Chuchle na starých
pohlednicích
NÁMĚSTÍ CHUCHELSKÝCH
BOJOVNÍKŮ
Vlevo dole areál Fematu a méně znatelný objekt tzv.Kresovny na místě dnešního
Klubového domu. Kresovna byla zbourána
přibližně v roce 1992. Tento objekt sloužil
od 50. let k drobným službám (mandl, sklenářství), jako skautská klubovna i jako hasičárna a nesl čp. 7), před ním je na snímku
současné Náměstí chuchelských bojovníků,
uprostřed kterého stála obecní pastouška,
ve které byl zřízen obecní úřad. Kolem této
budovy vedla hlavní silnice směrem do Slivence (patrno ze snímku, že se pravoúhle
lomila). V polovině třicátých let minulého
století byla vybudována a vydlážděna stávající ulice Starochuchelská, obecní pastouška
byla zbouraná a obecní úřad se přestěhoval
do školy (úřadovna byla v dnešní třídě vedle
ředitelny). Na místě obecní pastoušky bylo
vytvořeno v roce 1937 pietní místo, kde
byly zasazeny dvě lípy Masarykova a Benešova a byl zde odhalen pomník Antonínu
Švehlovi. Lípy byly v době protektorátu odstraněny, v roce 1959 byl pomník přeměněn

na pomník odboje a revoluce (viz zvláštní
číslo Chuchelského zpravodaje).
SOUČÁSTÍ NÁMĚSTÍ je i klasicistní
kaple z roku 1876, která patří k Čejkovu
statku. Náměstí bylo v nedávném období
několikrát využito ke koncertu Pražské
mobilní zvonkohry. Nedílnou součástí
současného náměstí je také budova samoobsluhy z roku 1981.
ZA ZMÍNKU JEŠTĚ stojí, že na kolorovaném snímku, který byl pořízen kolem roku
1910, je ještě nezastavěný kopec zvaný
„Hvězdárna“. Statky a budovy na okraji náměstí - odleva: Liškův statek (čp. 21),
Příhodův statek (čp. 19), Zvonečkovna
(čp. 2), Klánův statek (čp. 1), vpravo Ouřadův statek (čp. 3 – mimo náměstí), Čejkův
statek čp. 4) a vlevo dole část Wildmannovy
usedlosti (areál bývalého Fematu, dnes K8
- čp. 8) a původní rozložení čp. 5.
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE

BAŽANTI A BAŽANTÍ SLEPICE V CHUELSKÉM LESE
DÍKY SPONZORSKÉMU daru ﬁrmy Control Systém bylo v úterý 16. června za asistence člena mysliveckého sdružení pana Jiřího Janouše a známého poradce práce se zvířaty pana Viktora
Čahoje staršího vypuštěno do chuchelského lesa 20 kusů bažantů a 20 kusů jejich slepic. Tento chvály hodný čin tak přispěl k obnově již téměř vymizelého druhu kurovitých ptáků z čeledi bažantovitých z našeho lesa. Bažant obecný – Phasianus colchicus byl
k nám introdukován již před 14. stoletím. V České republice se
bažant vyskytuje v nížinách a pahorkatinách, popřípadě se chová
v bažantnicích. Lov je povolen od 1. listopadu do 31. prosince.
JAN ZÁGLER
ZA POMOCI MALÉ ČESKOSLOVENSKÉ ENCYKLOPEDIE
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KULTURA

VČELKY, MOTÝLCI
A SOVY SE PŘED
ODLETEM LOUČILY
V pátek 12. června se za krásného slunečného
počasí konalo na hřišti mateřské školy loučení
žáčků tříd Včeliček, Motýlků a Sov s docházkou
do mateřské školy.
PO PRÁZDNINÁCH nastupují do prvních tříd základní školy.
Loučení to bylo krásné a dojemné. Kolektiv učitelek zmíněných
tříd, nacvičil s žáčky velice pěkné pohybové pásmo s názvem Letem světem. Vystoupení jednotlivých tříd, doprovázené vtipným
slovním i hudebním doprovodem bylo po právu odměňováno
potleskem početného obecenstva, mezi kterým byl i zástupce starosty pan Martin Šimek. Věřím, že milé a snaživé výkony
všech účinkujících vyvolalo na tvářích přihlížejících nejen spokojený úsměv, ale že ukápla i nějaká ta slzička dojetí. Na závěr představení proběhlo stužkování, při kterém žáčci obdrželi na památku hezkou knížku pohádek. Bylo to milé a působivé. Všichni, kteří
se na této akci podíleli zaslouží pochvalu, uznání a poděkování
VČELKY, MOTÝLCI I SOVY, odlétají z mateřské školy, aby,
jak již bylo řečeno po prázdninách nastoupili do prvních tříd.
Rád bych jim touto cestou popřál, aby jejich přelet byl tak klidný
a bezproblémový jako to dnešní vystoupení a v prvních třídách
se jim dařilo stejně dobře jako v mateřské škole, na kterou budou
mít jistě hezké vzpomínky.
KLIDNÉ A POHODOVÉ prázdniny si za svojí zodpovědnou
práci zaslouží celý kolektiv učitelek i technického personálu
mateřské školy.
JAN ZÁGLER
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Czech BIGMAN
FESTIVAL
– PRAHA 2015
zrušen
Množí se zprávy o tom, zda se
tato akce letos skutečně koná, či
nikoli. Proto přinášíme aktuální
vyjádření přímo od pana prezidenta Czech BIGMAN FESTIVALu Mgr. Romana Jaroše:
Vážení kolegové,
s lítostí Vám oznamuji, že závody
letošního VIII. ročníku Czech BIGMAN FESTIVAL - PRAHA konané
ve dnech 3. - 5. 7. 2015 se ruší a to
z důvodu mé zdravotní indispozice
(totální selhání organismu). Čekal
jsem do nejzazšího termínu a sváděl vnitřní boj, ale bohužel můj zdravotní stav mi to nedovolí. Lékaři mi
naordinovali absolutní klid od všeho a čistou hlavu.

plánování a rozvoj
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na personální změny ve vedení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP)
došlo i k obměně ve vedení Institutu
plánování a rozvoje (IPR), který odpovídá za tvorbu územně plánovací dokumentace pro oblast Prahy. Tyto změny
se v pozitivní rovině odrazily zejména
v akceleraci tvorby návrhu zcela nového územního plánu, který je známý
pod označením Metropolitní plán a také
v lepší komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kterým byl dán určitý
prostor pro participaci na jeho přípravě
a bylo jim také umožněno vyjádřit k již
pracovnímu návrhu prezentovanému ze
strany IPR.
TVORBA ÚZEMNÍHO plánu je proces dlouhodobý a prakticky bez konce.
Je však možné jej do značné míry udržovat ve stanovených limitech a dát mu
větší či menší řád a směr. A protože jsme
všichni jakousi nedílnou součástí tohoto
procesu, je potřebné, aby i Vám byl dán
prostor pro vyjádření se.
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JELIKOŽ ÚZEMNÍ plán tvoří odborníci
k tomu povolaní, je náš názor brán pouze
na úrovni podnětů a připomínek a rozhodně
není závazný. Není proto ani svázán žádnými
náležitostmi či jakkoliv podmíněn. Přiložený
dotazník proto berte jako zcela otevřené
pole pro vyjádření Vašeho stanoviska či prezentaci Vašich nápadů a připomínek.
PROSIL BYCH Vás pouze o jistou míru
věcnosti a stručnosti. Není nezbytně nutné odpovídat na všechny položené otázky,
a pokud se u některé hodláte „rozepsat“, tak
je samozřejmě možné pokračovat i na samostatný list, který k dotazníku připojíte.
V NEPOSLEDNÍ řadě bych Vás poprosil
o čitelnost a přehlednost a samozřejmě
také o vyplnění údajů o Vás v záhlaví dotazníku. Bereme-li totiž rozvoj naší městské
části vážně, pak se nemusíme se svými názory a podněty skrývat v anonymitě. Dotazník, prosím odevzdejte do 31. 7. 2015.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
STANISLAV FRESL, STAROSTA

Je zbytečné zdůrazňovat, jak moc
mě to mrzí, zvlášť, když letošní příprava (nové zázemí, větší depo,
nová plavecká část, upravená běžecká část, prodloužení cyklistické
části po Strakonické silnici), směřovala jako generálka na rok 2016
pro seriál Challenge family, zdraví je
však důležitější.
Pokud máte zaplacené startovné,
vrátím Vám jej na Váš účet, popř.
mohu převést do roku 2016, dejte mi písemně vědět jak jste se
rozhodli.
V letošní sezoně Vám Přeji Vám
hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví.
Děkuji.
MGR. ROMAN JAROŠ
PREZIDENT
CZECH BIGMAN FESTIVAL
PRAHA 2015

DOTAZNÍK K ROZVOJI MĚSTSKÉ ČÁSTI
VELKÁ CHUCHLE
Úřad MČ Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2 , 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
0. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Jméno, příjmení/název:
Adresa trvalého bydliště/sídlo:
Telefon nebo mobil/ E-mail:

1. VÁŠ POHLED
Co považujete ve svém okolí za hodnotné?

Jaké vidíte problémy či nedostatky ve svém okolí?

2. VAŠE PODNĚTY
Zde se můžete vyjádřit k možnostem, co by se dalo ve Vaší městské části změnit. Co Vám ve Vaší městské části chybí a kde?
(např. veřejné prostranství, hřiště, obchod, lávka...)

3. VAŠE ZÁMĚRY
V případě, že jste vlastníkem pozemků ve správním území městské části Velká Chuchle, zde můžete uvést své záměry s těmito
pozemky, aby bylo možné je zohlednit při tvorbě podkladu pro nový územní plán. Uveďte vždy: parcelní čísla dotčených pozemků,
předpokládaný záměr, využití (např. výstavba RD) a orientačně předpokládanou dobu realizace.



Přílohy:

V

dne

Podpis
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Ta naše
FORMULÁŘ
Chuchle zelená
Městská část Praha – Velká Chuchle
Úřad MČ Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Je červen 2015 a vegetace je na svém
vrcholu. I Chuchelský háj po nešetrném
zimním kácení jaksi ožil.
JE ČERVEN 2015 a vegetace je na svém vrcholu. I Chuchelský háj
po nešetrném zimním
kácení jaksi ožil. Některé
rostliny asi na nové světelné podmínky zareagují
negativně, jiné to může
podpořit. Na vytěžených
plochách přesto vykvetla
i lilie zlatohlavá. Snad se
podaří přesvědčit úředníky z MHMP, kteří mají
na starosti těžební plány
v Chuchelském háji, že
tento les není lesem těžebním, ale rekreačním.
PROBĚHLA i částečná
údržba zeleně v parku na náměstí Chuchelských bojovníků
a celková rekonstrukce poničeného pomníku. Údržba parku bude dokončena na podzim letošního roku. Přesto se
najdou spoluobčané, kteří mají spoustu podnětů a návrhů
co by se mělo se zelení v obci dělat, ale zapomínají na to, že
čtyři roky si chodili na úřad jen pro mzdu.
A CO TY NAŠE chodníky zelené. Proběhlo proškolení
dvou pracovníků z pracovní čety, pro zacházení s pesticidy,
a tak se plevel může konečně dočkat chemického řešení.
Ten přerostlý bude předem posekán.
ING. JIŘÍ ŠPAŇHEL
ČLEN VÝBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

V Praze dne

Vítání chuchelských občánků
Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků“
v MČ Praha – Velká Chuchle. Pro vyhotovení zápisu do pamětní
knihy a doručení pozvánky níže uvádím:
ÚDAJE PRO VYHOTOVENÍ PAMĚTNÍHO ZÁPISU
Jméno a příjmení dítěte (dětí):

Datum a místo narození:

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační
zajištění akce Vítání občánků MČ Praha – Velká Chuchle.

ÚDAJE PRO DORUČENÍ POZVÁNKY
Jméno, příjmení rodiče, titul:

Adresa:

KULTURY A SPORTU
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Kontakt (telefon, e-mail):

   



V Praze dne:
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Pošlete své oblečení na dovolenou
Prázdniny jsou za rohem a mnoho z nás se již chystá na dovolenou
nebo si připravuje plány, kam vyrazit.Napadlo vás někdy, že stejně,
jako se potřebujete na dovolené pročistit vy, prospěje to čas od času
i vašemu šatníku?

jako jsou čistící hadry, výplně do autosedaček, podklady pro koberce, izolace, papír nebo také bankovky. Nic tak
neskončí na skládce a je dále efektivně
využito.

NEŽ NĚKAM vyrazíte, zkuste ho prohlédnout. Oblečení, které již nebudete nosit nebo ho nepotřebujete, pošlete dál, ať
se také ještě někam podívá, než jeho život
úplně skončí.

FINANČNĚ pak ještě Potex pomáhá
např. Klokánku Chabařovická, Pomocným tlapkám a Pro-Contactu.

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, jak efektivně
naložit s vyřazeným oblečením, je vhodit ho
do sběrného kontejneru na textil. Tím, že oblečení vložíte do kontejneru na textil, zabráníte jeho konci na skládce, kde by se jen obtížně rozkládalo. Navíc by při jeho rozkladu
vznikal metan, amoniak a skleníkové plyny.

OBLEČENÍ, které se pro neziskové
organizace nehodí (např. z důvodu jiné
sezónnosti, nebo je příliš poškozené či
špinavé) ani tak nepřijde na zmar. Potex
má další partnery, kteří toto oblečení
dokáží zpracovat. Může se tak dostat
třeba do zemí třetího světa nebo se
zpracuje na spoustu dalších výrobků,

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÝ kontejner
nebo další informace si můžete vyhledat
na www.recyklujemetextil.cz

KROMĚ TÉTO ekologické stránky zároveň podpoříte několik neziskových
organizací. Společnost POTEX, která
kontejnery provozuje, spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou
cestou a Progressive. Tam pak putuje vytříděné oblečení pro potřebné.
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Na internet
s Eurosignalem
OD ROKU 2014 Městská část Praha –
Velká Chuchle využívá bezdrátové připojení k internetu od ﬁrmy Eurosignal. Vysokorychlostním bezdrátovým internetem
jsou pokryty veřejně přístupné budovy
ve správě městské části – budova radnice
v ulici U Skály, kulturní zařízení K8, Klubový dům, bytový dům ve Zbraslavské ulici
a v neposlední řadě také Mateřská škola
Velká Chuchle a Základní škola Charlotty
Masarykové.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.

OBĚ DVĚ ŠKOLSKÁ zařízení využívají
díky spolupráci Úřadu MČ se společností
Eurosignal internet zdarma, čímž ušetří
náklady v řádu desítek tisíc korun ročně,
které tak mohou využít pro jiné účely.

MOBILNÍ KANCELÁŘ bude umístěna
v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před ÚMČ, U Skály 262/2.

OBČANÉ A NÁVŠTĚVNÍCI Velké
Chuchle mohou díky dohodě ﬁrmy Eurosignal a MČ Praha – Velká Chuchle v blízkosti uvedených budov využívat bezplatné low-endové wi-ﬁ připojení k internetu
(max. 2 Mbit/s), které poslouží např. pro
vyhledávání jízdních řádů nebo sledování
internetových stránek.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ve
spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
a ÚMČ Praha – Velká Chuchle nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
- tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž
prostřednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
 zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
 tiskopisy a informační brožury
SLUŽEB MOBILNÍ kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí a částí
Prahy.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
dne

20. 07. 2015

od 14,30 do 17,00 hod.

dne

20. 08. 2015

od 12,00 do 14,30 hod.

dne

14. 10. 2015

od 10,30 do 13,30 hod.

dne

25. 11. 2015

od 14,30 do 17,00 hod.

dne

14. 12. 2015

od 10,30 do 13,30 hod.

Bližší informace na telefoních číslech 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

TIRÁŽ
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FIRMA EUROSIGNAL nabízí v Malé
a Velké Chuchli také komerční připojení domácností a ﬁrem – více informací
na www.eurosignal.cz
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA

