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Dostihové závodiště slavilo v neděli 17. září 100 let svého trvání.
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STAROSTA INFORMUJE
Dne 4.9.2006 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká
Chuchle, kde bylo m.j. projednáno:
ZMČ schválilo:
- podmínky volební kampaně pro kandidující pro volby do Zastupitelstva MČ
Praha-Velká Chuchle, Zastupitelstva hl. m. Prahy a 1/3 Senátu Parlamentu ČR,
konané ve dnech 20.- 21.10. 2006.
- rozpočtová opatření na rok 2006 - úpravy příjmové části rozpočtu ve výši 1.600 tis.
Kč (převod ze zisku - doplatek za nákup pozemku u MŠ) a úpravy výdajové části
rozpočtu ve výši 1.990 tis. Kč (doplatek za nákup pozemku u MŠ, rekonstrukce
Klubového domu - terasa, doplatek za koupi budovy samoobsluhy, nákup herbicidů)
a zapojení vl. zdrojů a prostředků z daru Prahy 5 ve výši 390 tis. Kč.
- rozpočtový výhled MČ Praha-Velká Chuchle na rok 2007 a 2008.
- uzavření smluv, které nejsou z hlediska objemu veřejnými zakázkami a další
návrhy smluv:
VSV-ENGINEERING, s.r.o. - "Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace
HTÚ na akci "Velká Chuchle - návrh na využití území u MŠ"
VSV-ENGINEERING, s.r.o. - "Mandátní smlouva - Inženýrská činnost pro změnu
využití území na akci "Velká Chuchle - návrh na využití území u MŠ"
PREdistribuce, a.s. - "Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na nově uložené a provozované kabely 22 a 1kV - pozemek parc. č. 977/1",
k.ú. Velká Chuchle
PREdistribuce, a.s. - "Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na nově uložené a provozované zařízení distribuční soustavy na
pozemcích parc. č. 540/2, parc. č. 996, parc. č. 1160, parc. č. 1161/1 a parc. č. 1000/1,
k.ú. Velká Chuchle.
Miroslav Zoula a Stanislav Klabík - "Smlouva o dodávce prací elektro, včetně
dodávky materiálu a vystavení revizní zprávy v objektu ZŠ Starochuchelská 240”.
Ing. Vladimír Kobelka - "Smlouva o spolupráci při realizaci stavby TV pro lokalitu
RD Dubnická - komunikace".
Mateřská škola Velká Chuchle - "Smlouva o výpůjčce budovy Mateřské školy
v ulici Na Cihelně 456/17 v Praze 5 - Velké Chuchli a pozemků"
Ing.Pavel Burian - PROFIS - "Smlouva o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení
MŠ při ZŠ Charlotty Masarykové".
Ing. Pavel Burian - PROFIS - "Smlouva o dílo rekonstrukce bytového objektu
"Vojtěška" ul. U Bažantnice 264, Praha 5 - V. Chuchle".
PREdistribuce, a.s. - "Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní
č. B262/5457/06 (pozemek parc. č. 1000/1, k.ú. Velká Chuchle).
- po vyvěšení záměru a digitálním přeměření pozemku prodej části pozemku parc.
č. 160/8 o výměře 493 m2 v k.ú. Velká Chuchle ing. Martinu Víškovi za cenu dle
znaleckého posudku.
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- na základě žádosti ing. Červenkové posunutí schodů u chodníku před domem
č. 59 v ul. Na Mrázovce pro umožnění vjezdu do garáže a umístění hlavního
uzávěru plynu a elektro s tím, že stavebník provede rekonstrukci schodiště
odbornou firmou na vlastní náklady.
- umístění retardéru a zhotovení chodníku v ul. V Dolích a postoupení žádosti
p. Šimka k realizaci správci komunikace, tj. TSK Praha.
- připojení pozemku parc. č. 19/3 k.ú. Velká Chuchle na komunikaci Na Mrázovce
dle žádosti p. Rolandové.
ZMČ vzalo na vědomí
- poděkování ředitele ČSÚ - ing. Jiřího Ročovského, za výbornou spolupráci
pracovníků úřadu naší městské části při přípravě a zpracování výsledků voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zejména za vytvoření podmínek pro
práci zaměstnanců ČSÚ při samotných volbách i při plošných zkouškách.
ZMČ neschválilo
- obnovení pronájmu pozemku na parcele č. 1170 ve Starolázeňské ul. p. Ivě Malé,
vzhledem k předpokladu pokračování výstavby účelové komunikace.
- prodej části pozemků parc. č. 1098/1 a 1099/1 p. Zdeňku Kostkovi vzhledem k tomu,
že části pozemků v majetku MČ (součást pozemku parc. č. 1099/1) jsou uživatelům
pronajímány a další jsou v majetku ing. Jahna (součást pozemku parc. č. 1098/1).
Žadatel se musí obrátit na ing. Jahna - MČ o zakoupení těchto pozemků nemá zájem.
- žádost Ing. Heleny Vomáčkové o výjimku při likvidaci dešťových vod a jejich
vypouštění na komunikaci nebo do kanalizace a trvá na likvidaci dešťových vod
na pozemku vlastníka tak, jak je tomu při stavebních povoleních i u ostatních
objektů.
- návrh p. Patočky na oplocení prostranství v Malé Chuchli mezi železnicí a ul.
Zbraslavská a tím vytvoření dětského hřiště - MČ nemůže zabezpečit všechny
nové podmínky dle platných předpisů pro provozování dětských hřišť, zejména
hygienické a bezpečnostní.
Stanislav Fresl, starosta

Poděkování zastupitelům
Vedení Základní školy Charlotty Masarykové Velká Chuchle děkuje vedení radnice
a zastupitelům MČ Praha - Velká Chuchle za přízeň a podporu, kterou škole po
celou dobu svého funkčního období věnovali a kterou pro svoji práci potřebují cítit
v zádech všichni zaměstnanci školy. Pochopení, tolerance, vzájemný respekt
a pomoc - to byly hlavní znaky našeho vztahu a spolupráce.
Jen za poslední rok jsou na škole viditelné dva nákladné a pro budovu velmi
potřebné počiny - nová střecha a nová okna. Často od lidí slýchám: ,,Chuchle, tam
mají tu hezkou školu! " A já rád odpovídám: ,,Ano, mají, taky se mi líbí." Za to vše
Vám děkuji.
Jiří Kovařík, ředitel školy
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KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY V CHUCHLI
Vážení spoluobčané,
ve dnech 20.-21. října nás čekají opět volby. Tentokrát se budou konat současně
volby do Zastupitelstva MČ Prahy - Velké Chuchle, Zastupitelstva hl.m. Prahy a 1/3
Senátu Parlamentu ČR. Touto cestou bychom Vám chtěli předat základní informace,
týkající se voleb a způsobu hlasování.
TERMÍN KONÁNÍ VOLEB
proběhnou ve dvou dnech, a to:
v pátek 20. října od 14.00. do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.
POČET VOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Ve volbách do Zastupitelstva MČ Prahy - Velké Chuchle se bude volit 9 členů.
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
okrsek 387 - Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha - Velká Chuchle
okrsek 388 - Česká zemědělská univerzita - SAFINA, V Lázních 42/3, Praha Malá Chuchle.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Pro všechny volby současně budou hlasovací lístky doručeny voličům poštou,
nejpozději však 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. října. V případě ztráty nebo
poškození hlasovacích lístků může volič požádat okrskovou volební komisi o vydání
nových, a to přímo ve volební místnosti.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
se vydávají pouze pro volby do Senátu. Volič může s tímto voličským průkazem
hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Náš volební obvod je č. 17, zahrnuje území Lipenců, Zbraslavi, Lochkova,
Radotína a Velké a Malé Chuchle a bude volit jednoho senátora. To znamená, že
volič z Velké či Malé Chuchle, který požádá o vydání voličského průkazu, může na
voličský průkaz volit senátora pouze ve volebním obvodu č. 17.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají.
KDO MŮŽE BÝT VOLIČEM
Pro volby do zastupitelstva obce je voličem občan této obce za předpokladu, že
jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. (Voličem je také
státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a pokud požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů) - v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
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JAK SPRÁVNĚ HLASOVAT
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním dokladem. Jde-li o cizince, který je oprávněn volit, prokáže se průkazem
o povolení k pobytu. Poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady,
(popřípadě státní občanství jiného státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na
území ČR), nebude mu hlasování umožněno.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru
určeného k jeho úpravě, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1.Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna strana, byl by takový hlas neplatný.
2.Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. Označit však může tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva má být voleno.
3.Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích - stranách. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce. (Např. pokud má být voleno 9 členů
zastupitelstva -jako v případě naší MČ- je označena strana s 9 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně z dalších volebních stran, jsou dány označené volební
straně pouze 4 hlasy a to pro kandidáty na prvních 4 místech.)
Po úpravě vloží volič oba hlasovací lístky (tj. pro volby do Zastupitelstva MČ
Praha - Velká Chuchle i Zastupitelstva hl.m. Prahy) do šedé úřední obálky,
kterou vhodí do volební schránky.
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do žluté úřední obálky pouze
1 hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Obálku následně
vhodí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné!
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obec a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své 2 členy
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s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pokud již nyní víte, že ze zdravotních důvodů se nebudete moci dostavit do
volební místnosti, obraťte se telefonicky na pí Černou - tel. 257 941 041, 257 940 092,
nejpozději do pátku 20.10.2006 do 11.00 hodin. Od 14.00 do 22.00 hodin (pouze
v pátek) již volejte přímo okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku (Velká
Chuchle - 257 941 039, Malá Chuchle - 251 812 466), aby bylo možné hlasování
organizačně zajistit.
V sobotu dopoledne vyšle OVK 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
ÚMČ Praha - Velká Chuchle
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem úřadu naší městské části i jménem svým
srdečně pozval k účasti na volbách do Zastupitelstva naší MČ, Zastupitelstva
hl.m. Prahy a Senátu Parlamentu ČR.
Věřím, že v našem volebním obvodě bude dosaženo stejné volební účasti
jako při volbách předcházejících a budeme opět patřit k městským částem
s vysokou volební účastí.
Stanislav Fresl - starosta
Volební programy zveřejňujeme v takovém pořadí, jaká čísla byla pro jednotlivé
volební strany vylosována. Věříme, že na základě předložených informací Vám usnadníme rozhodnutí komu a jakému programu dát hlas. Dle usnesení ZMČ Praha Velká Chuchle je jedna strana A5 zveřejněna bezplatně, další inzerce je placená.
redakce

VOLEBNÍ PROGRAMY REGISTROVANÝCH VOLEBNÍCH
STRAN V MČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
1. DESATERO VOLEBNÍHO PROGRAMU MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS
PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA - VELKÁ CHUCHLE 2006-2010.
"Náš program je určen pro občany - chceme realizovat jen to co je možné
vykonat a neslibovat nemožné."
1.SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU.
Dokončit rekonstrukci bytového domu Vojtěška, tzn. zkvalitnit bydlení. Udržovat
i ostatní bytový fond na kvalitní úrovni.
2.ROZPOČET A FINANCE.
Finanční rozpočet sestavovat účelně s cílem dobrého hospodáře. Do rozpočtu
MČ zapojovat finance a rezervy vytvořené z předchozích let účelově a hospodařit
bez zadlužení. Zvýšená pozornost při tvorbě rozpočtu bude věnována oblasti
školství a péče o zeleň.
3.INVESTICE.
Dokončit opravu chodníků. Vybudovat veřejné hřiště a rozšířit dětské hřiště u nové
MŠ. Připravit podmínky pro výstavbu budovy ÚMČ a po realizaci stávající budovu
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ÚMČ využít k účelům pečovatelského domu.
4.DOPRAVA.
V součinnosti s Útvarem rozvoje hl.m. Prahy a odborem dopravy hl.m. Prahy s citem
řešit komunikace v Chuchli a její napojení na přilehlé Městské části. Prosazovat
zákaz průjezdu pro nákladní vozidla MČ Velká a Malá Chuchle. Řešit možnost
parkování návštěvníků naší MČ. Dokončit dopravní značení celé MČ Chuchle.
Zlepšit prostředí zastávek MHD a jednat o možnosti zavedení MHD na Hvězdárně.
5.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Věnovat se celoročnímu úklidu celé Chuchle včetně pravidelného čištění komunikací
ve vlastnictví MČ. Pečovat o stávající zeleň, případně ji dle možnosti rozšiřovat.
Využít zelených prostranství k osázení stromy nebo okrasnými keři.
6.ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI A ÚZEMNÍ PLÁN V MALÉ A VELKÉ CHUCHLI.
Věnovat zvýšenou pozornost dokončení protipovodňových opatření. Po dokončení,
případně v souběhu výstavby protipovodňových opatření, prosadit protihlukové
stěny podél Strakonické komunikace. Kontrolovat a připomínkovat významné
stavby v celé Chuchli. Věnovat pozornost černým skládkám. Prosazovat cyklistické
a pěší stezky.
7.INFORMACE, KULTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE.
Nadále pokračovat v bezplatném vydávání měsíčníku "Chuchelský zpravodaj"
se snahou jej vylepšit. Informovat občany o činnosti zastupitelstva MČ nejen
v měsíčníku, ale i prostřednictvím dostupných elektronických médií. Podporovat
aktivity mládeže, dospělých a organizací v naší MČ. Podporovat činnost knihovny,
sportovních a společenských organizací. Umožňovat a podporovat vznik
podnikatelských aktivit v naší městské části. Pokračovat v nabídce stravování
pro důchodce a v poskytování pečovatelských služeb.
Věnovat pozornost grantům na rozvoj sportu a kultury.
8.KONTROLA HOSPODAŘENÍ MČ.
Provádět kontrolu hospodaření MČ, a to 1x ročně kontrolním orgánem MHMP
nebo objednaným auditem. Provádět pravidelnou kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva MČ ve spolupráci s kontrolním výborem ZMČ.
9.MAJETEK MČ.
Budeme udržovat a spravovat majetek MČ tak, abychom vylepšili jeho využitelnost
a stav. Svěřený majetek budeme pokud možno udržovat ve vlastnictví MČ.
10. BEZPEČNOST MČ.
Udržovat a rozvíjet spolupráci s Městskou, státní a cizineckou policií především
v oblasti prevence kriminality a odhalování majetkové trestné činnosti. Prostřednictvím
dopravní policie důsledně kontrolovat dodržování pravidel silničního zákona v naší MČ.
Dovolujeme si všem občanům, kteří se rozhodnou podpořit náš výše uvedený
program svým hlasem poděkovat a věříme, že k Vašemu rozhodnutí přispěje i ta
skutečnost, že jsme volební program naší strany na období 2002-2006 splnili.
za OS ODS Stanislav Fresl, předseda
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3. STRANA ZELENÝCH do uzávěrky volební program nepředložila
4. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Kandidáti KSČM v případě zvolení do zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
ve volbách v roce 2006 se podle VOLEBNÍHO PROGRAMU zaměří na tato témata:
BEZPEČNOST
Bezpečnost občanů, ochrana majetku a varování před podvodníky * častější
kontrola dodržování max. rychlosti automobilů * dodržování zákazu průjezdu
nákladních vozidel Velkou Chuchlí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vzhled a čistota veřejných prostranství * udržování a rozšiřování veřejné zeleně
* zamezení černých skládek a postih viníků * působení na vlastníky zanedbaných
pozemků k jejich uvedení do pořádku * dostatečný počet kontejnerů velkoobjemových a na separovaný sběr a jejich včasné vyvážení * udržování frekventovaných
chodníků a zimní sjízdnost strmých komunikací
HOSPODAŘENÍ
Uchování a případné rozšiřování majetku MČ* hospodaření s vyrovnaným
rozpočtem bez zadlužení MČ * využívání dotací a příspěvků města a jiných forem
finanční spoluúčasti * ponechání současného bytového fondu v majetku MČ a jeho
udržování modernizace z podílu na nájemném
NEJMLADŠÍ A NEJSTARŠÍ GENERACE
Zachování tradice vítání nových občánků * podpora sportovního, kulturního
a jiného vyžití mládeže a jejího zapojování do života a správy MČ * pozornost starším občanům, zvláště při životních a jiných výročích * zajištění obědů důchodcům
ve školní jídelně za režijní cenu
KOMUNIKACE S OBČANY
Trvalé zlepšování vztahů zastupitelů a úřadu k občanům * pravidelné informační
besedy s občany k aktuálním věcem MČ * přiblížení všech zastupitelů a výsledků
jejich práce občanům * spolupráce úřadu se zájmovými organizacemi při řešení
problémů MČ a ustavení komise pro zájmové organizace
DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY
Trvale usilovat o snížení povodňového ohrožení MČ technickými prostředky
a organizačními opatřeními * iniciovat obnovení záměru revitalizace levého břehu
Vltavy * výhledové vybudování rekreačního areálu Radotín - Lahovičky - Velká
Chuchle
KANDIDÁTI KSČM
Božena Kršková, Josefa Šumová, Dr. Ladislav Slezáček, Ladislav Němec,
Zdeňka Nagyová, Jana Slezáčková, Růžena Flosmanová, Václav Sýkora, Jiřina
Vlasáková
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Kandidát na senátora Mgr. Petr Hanning
Strana zdravého rozumu
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KandidÆt na senÆtora Petr imønek, KS¨M
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KandidÆt na senÆtora ThMgr. Svatopluk KarÆsek
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KandidÆt na senÆtora MUDr. Pavel klener
Strana zelen ch
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DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ OSLAVILO 100 LET SVÉHO TRVÁNÍ
Chuchelské závodiště prožilo v neděli 17. září letošního roku svůj velký den, který
se zapíše zlatým písmem do historie tohoto dostihového stánku. Před, v letošním
roce, největším počtem diváků se konala oslava stého výročí jeho založení. V průběhu
odpoledne, ve kterém byly odběhnuty dva významné dostihy - VELKÁ CENA
ČESKÉHO TURFU GENARALI POJIŠŤOVNY a také VELKÁ CENA PRAHY SECRET
PARTNERSHIP, se konalo několik doprovodných akcí. Hrála tu Posádková hudba
Praha, bylo možné vidět příjezd historických velocipedů, přílet historického letadla
Brigadýr, vystoupení mažoretek i výstavu fotografií fotografa Marka Skály.
Originálním nápadem bylo otevření poštovní pobočky, kde si diváci měli možnost
nechat orazítkovat známky a obálky specielním razítkem ke stoletému výročí závodiště. O tuto službu byl po celé odpoledne opravdu obrovský zájem. Před cílovou
podkovou proběhlo také ocenění osmnácti osobností českého turfu. Spolu s prezidentem Jockey Clubu České Republiky Ing. Václav Lukou a ředitelem dostihového závodiště Petrem Drahošem, předával toto ocenění i starosta Velké Chuchle
Stanislav Fresl. Mezi oceněnými byli: Miloslava Hermansdorferová, Hildegarda
Kolátorová, Eva Palyzová, Jaroslav Drlík, Vladislav Fedorowicz, Karel Havelka,
Josef Jelínek, Miodrag Mertha, Ferdinand Minařík st., Karel Stibůrek, Theodor

Tříletý bělouš De Roberto s jezdkyní Martinou Havelkovou vítězí v 28. Velké
ceně Prahy Secret Partnership a dosahuje nového rekordu dráhy 1:36,4 na
1600 metrů.
Foto Jiří Kurzweil
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Pechát, Tomáš Šatra, Miroslav Šusta, Vlastimil Vaňátko, František Vítek, Jan
Zágler, Jiří Malíř, Walter Schiffer.
Slavnostní přípitek pronesl primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém, který také
předával čestné ceny vítězi dostihu VELKÁ CENA PRAHY. K přípitku se také připojil prezident JC ČR Ing. Václav Luka, zpěvačka Helena Vondráčková a zpěvák
Václav Neckář. Ke slavnostnímu přípitku byli vyzváni i diváci, kterým byla před
hlavní tribunou podávána sklenka šampaňského. Po přípitku došlo také na rozkrojení slavnostního dortu, který byl rozdán dětem v dětském koutku Hříbátka. Do
slavnostního rámce odpoledne zapadl i průběh hlavního dostihu Velká cena Prahy,
na 1.600 m, jehož vítězem se stal tříletý bělouš De Roberto s mladou jezdkyní
Martinou Havelkovou a ozdobil jej traťovým rekordem 1: 36,44. Trenérem vítěze je
František Holčák. Malou senzací bylo také angažování nejstaršího žokeje Evropy
Maďara Pála Kállaie do sedel dvou koní. Kállaiovi je neuvěřitelných 73 let a stále
aktivně působí v sedle koní při dostizích.
Celé slavnostní odpoledne provázelo pěkné slunečné počasí. Do dalších let,
přejeme chuchelskému dostihovému závodišti, aby nad ním dál svítilo slunce
a jeho sláva a přízeň diváků, kterou si po celé století získávalo nikdy nevyhasla.
Jan Zágler a redakce Zpravodaje

ZÁVODIŠTĚ VYHODNOTILO SOUTĚŽ PRO DĚTI
Při příležitosti 100. výročí otevření dostihového závodiště ve Velké
Chuchli uspořádala pořádající TMM,
s.r.o. soutěž pro děti "Namaluj
koně." Organizátorům se sešlo více
než 500 různých obrázků, ze kterých vybrala porota vítězné kresby,
které jsou umístěny až do konce
sezony v sázkové hale tribuny.
Vyhodnocení soutěže se konalo při
16. dostihovém dni metropolitní
sezóny - 85. Svatováclavské ceně
Znovínu Znojmo 25. září. 2006.
Děti obdržely množství materiálů
s dostihovou a koňskou tematikou
a mohli se mj. svézt i na ponících.
Na prvním místě v kategorii A se
umístila desetiletá Justýna Krahulcová
z Prahy 9 - Letňan, jejíž vítězný
komix zveřejňujeme.
Tomáš Hromádka
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SLÁVA CHUCHELSKÉHO ŠKOLSTVÍ (17)
Školní rok 1962/1963 začal jako kterýkoliv jiný předchozí. První školní den přišlo
do školy v Malé Chuchli 28 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd. Třídní učitelkou
v I. třídě byla Helena Janečková (1. a 3. ročník) a v II. třídě Ludmila Lánská (2., 4.,
5. ročník) - současně ředitelka školy. Vedoucí školní družiny (do které bylo přihlášeno 18 dětí) byla Vlasta Kutzerová. Ze školních akcí byl tradičně uspořádán
lampiónový průvod při příležitosti výročí Velké říjnové socialistické revoluce
(VŘSR) s dechovkou k restauraci Koruna (dnes Somatherm). Tam byly prosloveny slavnostní projevy a následoval kulturní program, který připravili učitelé s dětmi.
22. prosince se konala vánoční pionýrská besídka. Děti byly v průběhu roku třikrát
v divadle a na jaře navštívily zoologickou zahradu. V druhém pololetí v rámci praxe
vyučovaly na škole studentky pedagogického institutu. 13. června byl uspořádán
společný výlet do Všenor, odkud se šlo pěšky podél vody do Černošic, kde bylo
dětem v restauraci u nádraží zakoupeno jídlo. Výlet financovalo rodičovské sdružení. 22. června se konala oslava dne dětí. Učitelům bylo sdružením rodičů poděkováno za práci v uplynulém roce.
A najednou v kronice následují řádky: "Začátkem června byla ve škole veřejná
schůze, kde bylo dohodnuto s vedoucím šk. odboru ONV v Praze 5, že
M. Chuchle, jakožto samostatná jednotka se ruší, bude příslušet ke škole do
Vltavské ulici. Zůstane zde jen 1. - 3. ročník. Funkce ředitelky se ruší a zůstává zde
s. Lánská ve funkci učitelky."
Pobočkou základní školy ve Vltavské ulici skončila se historie vlastní obecné
školy v Malé Chuchli, která se začala odvíjet v roce 1815. Snižující se počet
obyvatel daný zanedbaným bytovým fondem a rozsáhlou výstavbou (zejména
Strakonické ulice a Branického mostu), byl příčinou jejího zániku. Zbyly už jen
vzpomínky pamětníků, kteří se pravidelně v Malé Chuchli scházejí a zašlé fotografie.
K vyučování však objekt bývalé obecné školy slouží i v současné době. Po zániku pobočky ZŠ Vltavská zde určitou dobu existovalo střední odborné učiliště s oborem zlatnictví, které bylo zřízeno pod národním podnikem SAFINA. Název tohoto
podniku byl později převzat i pro pojmenování budovy někdejší školy.
V druhé polovině sedmdesátých let objekt převzala Vysoká škola zemědělská Katedra pedagogiky a v roce 1978 zde bylo zahájeno vyučování ve třech učebnách.
Její nástupce - Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity
v Praze (IVP) je současným uživatelem objektu. Jde o celouniverzitní vědeckopedagogické pracoviště, které se orientuje na oblast zemědělského vzdělávání.

Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář městské části
Podrobněji se o historii školy v Malé Chuchli mohou zájemci dočíst v publikaci
Z pamětí chuchelské školy 1815 - 1963, která vyšla v loňském roce.
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ZA JOSEFEM SERAFÍNEM, MAJOREM v.v.
Když jsem připravoval článek do sedmého čísla našeho Zpravodaje o udělení
čestného občanství obce Kamenná Poruba panu Josefu Serafínovi, i přes jeho
zdravotní indispozici jsem netušil, že se vydání Zpravodaje pan Josef Serafín již
nedožije. Po těžké nemoci zemřel 11. září 2006.
Poslední rozloučení se zesnulým, který byl účastníkem západního odboje za
2. světové války a nositelem řádu Rytíř Čestné legie Francouzské republiky, se
konalo 15. září v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli a po zádušní mši
byly ostatky uloženy do rodinné hrobky na místním hřbitově. Posledního rozloučení se mimo rodinných příslušníků zúčastnili i zástupci armády ČR, členové Československé Obce Legionářské, starosta Velké Chuchle a mnozí chuchelští občané.
Rozloučení s dobrým a obětavým člověkem, jakým pan Josef Serafín byl, je vždy
smutné a bolestné. Redakce Chuchelského Zpravodaje si tímto dovoluje poděkovat zesnulému za jeho dlouholetou spolupráci s úřadem naší městské části
a zarmoucené rodině vyjádřit upřímnou soustrast. Čest jeho památce.

Jan Zágler
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ŽÁCI TŘETÍ TŘÍDY DĚKUJÍ
Na žádost učitelky třetí třídy paní Heleny Vondráčkové a žáků této třídy uveřejňujeme jejich poděkování manželům Uzelacovým za jejich finanční zajištění vymalování a výzdoby třídy.
Redakce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V NOVÉM PROSTŘEDÍ
Slavnostní vítání občánků, které se konalo 23. září, proběhlo ve společenské
místnosti nové mateřské školy. Třicet šest pozvaných občánků bylo rozděleno do
tří skupin. Všechny zúčastněné přivítal starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl.
Rodiče se již tradičně podepsali do pamětní knihy. Každé děťátko obdrželo malý
dárek, pamětní knížku a maminky karafiát. Kulturním vystoupením přispěli i žáci
základní školy Charlotty Masarykové.
Rád bych poděkoval ředitelce mateřské školy paní Vostřákové za propůjčení
místnosti, panu starostovi za jeho účast a také členkám výboru sociálního paní
Štverákové, Souškové a Nedvědové a paní učitelce Vondráčkové, která připravila
již zmíněné kulturní vystoupení žáků, ve kterém se představili: sourozenci Stewartovi,
Pancovi, Formanovi , žákyně Štveráková, Uzelacová, Komedová, Matysová a žák
Hricko. Svoji technickou pomocí přispěl i pan Svoboda, zaměstnanec školky.
Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a hezkých chvil prožitých ve Velké Chuchli.
Text i foto Jan Zágler
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZVE
ČZS Vás srdečně zve na cyklus odborných přednášek oblastního školení pro
všechny zahrádkáře, které se konají vždy v sobotu od 9.00 do 14.00 hod. a ve
středu od 17.00 hod. v přednáškovém sálu ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130,
Praha 10 - Strašnice. Doprava nejlépe: metrem A do st. Strašnická, odtud autobusem MHD č. 234 do zastávky Královická. Autobus zastaví přímo před vchodem do
zahrádkové osady Na Skalce.
Pro cyklus 2006-2007 je připraven následující program:
1.11.2006
25.11. 2006
6.12.2006
9.12. 2006
6.1.2007
20.1.2007
31.1.2007
7.2.2007
10.2.200
24.2.2007
7.3.2007
14.3.2007

Dr. Josef Thomas - Historie a současnost pěstování růží
RNDr. Jiří Žlebčík - Cibulnaté a hlíznaté rostliny
Jaroslav Kraus - Pěstujeme třešně a višně
Ing. Koudela - Léčivé a kořeninové rostliny vhodné pro pěstování
na zahrádce
Jaroslav Kraus - Jak pěstovat broskvoně
RNDr. Stanislav Peleška - Jaká ochrana pro naše rostliny na
zahrádce
Josef Selucký - Pěstování citrusů, subtropických a tropických rostlin
Jaroslav Kraus - Pěstování slivoní
ing. Oldřich Faměra,CSc - Jak zvyšovat kvalitu vypěstovaného
ovoce
RNDr. Jiří Žlebčík - Vodní a bahenní rostliny
Pomněna Pazderková - Květiny v létě
Milan Žigo - Hnojiva a postřiky pro zahrádkáře

Případné dotazy budou zodpovězeny na výše uvedené adrese v úředních
hodinách út: 13.00-18.00 hod a čt: 9.00-14.00 hod., tel. 220 513 701, 736 649 167,
e-mail: peterkohout@seznam.cz
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ÚMČ RADÍ INFORMUJE
Vzhledem k tomu, že byla ve Velké Chuchli zrušena moštárna, sdělujeme
občanům kontakty na moštárny v nejbližším okolí:
Moštárna v Lipencích
Adresa:
Štemberská ul. (bývalá prodejna plynu)
Provozní doba: od září do listopadu 2006, čtvrtek 14 - 18 hod,
sobota 8,30 - 11,30 a 14 - 18 hod.
neděle 8,30 - 11,30 hod.
Cena:
6,- Kč za vylisování 1 litru moštu
Provozovatelka:Marie Křížová, tel. 257 921 898, 775 065 788
Podmínky:
ovoce možno omýt v moštárně, nádoby na mošt s sebou,
odpad nutno odvézt. Zpracování většího množství ovoce nutno
předem telefonicky domluvit.
Kontakty na další moštárny v Praze:
63. ZO ČZS Praha 4 - Spořilov - 241 774 670, 737 143 944
Moštárna Přední Kopanina 220 950 183, 723 953 340
Pěstitelské pálenice a moštárna APROS Group, s r.o. - 224 231 834
Případné další informace Vám ochotně sdělí
Český zahrádkářský svaz v Praze 10 - na tel. č. 220 513 701, 736 649 167,
e - mail: peterkohout@seznam.cz
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INZERCE

H l e d á m k p ro n á j mu n e by t ov é p ros t o r y
n a p rovo z ov n u K A D E Ř N I C T V Í
H a n a B á r t ová 7 3 2 1 0 1 2 1 1
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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
Školièka Kryštof
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Kamenictví
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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 8/2006, 12.ročník.Vyšlo v říjnu 2006.
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