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DESÁTÝ JUBILEJNÍ
MASOPUST s PĚKNOU ÚČASTÍ
JUBILEJNÍMU desátému masopustnímu průvodu, který pořádal aktivní chuchelský Sokol ve spolupráci s místním
úřadem, počasí příliš nepřálo, zamračená obloha ale neubrala úsměvy a dobrou
náladu všem účastníkům kteří se v maskách i v „civilu“ v hojném počtu dostavili
a po uvítacích slovech chuchelského starosty Stanislava Fresla se za doprovodu
osvědčené kapely vydali na procházku
Velkou Chuchlí. Na třinácti „čerpacích
stanicích“ čekalo na účastníky nejrůznější chutné občerstvení a hostitelky si
zatančily s medvědem. I v tomto stále
ještě zimním počasí rozkvetly stromy

STRANA 3
Patnácté poetické setkání v ZŠ Charlotty
Masarykové

u Malatinců krásnými květy v podobě jitrnic a jelítek. Průvod byl zakončen u dnes
již bývalé restaurace U Václava, kde byl
podáván guláš, který připravila paní Karolína Macešková a rozdával starosta
Malé a Velké Chuchle za asistence zastupitele Roberta Pořízka.
NA ZÁVĚR si dovolím použít upravené
rčení jednoho dřívějšího televizního komentátora. „Masopustu zdar a chuchelskému Sokolu zvlášť.“ U některé další
hezké akce nashledanou.

STRANA 6
Předvánoční čas v mateřské škole

TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

STRANA 12
Tradiční vánoční setkání seniorů

STRANA 13
Projekt základní školy
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rozpočet na rok 2017
Vážení spoluobčané,
jak asi mnozí z vás vědí, byl na prvním
jednání zastupitelstva MČ jako hlavní bod
programu projednáván a schválen rozpočet na rok 2017. Jeho schválení umožní
realizovat celou řadu projektů, které jsou
pro tento rok plánovány. V této souvislosti je zapotřebí rovněž uvést, že se jedná
o projekty ﬁnančně náročné a schválený
rozpočet vytváří zákonný ﬁnanční základ
pro jejich realizaci.
NAVRHOVANÝ rozpočet pro rok 2017
je tedy sestavený jako schodkový ve větší míře, nežli tomu bylo v minulých letech
a tento zvýšený schodek je v rozpočtu
krytý vlastními ﬁnančními zdroji městské
části. Tyto vlastní zdroje pochází jednak
z prostředků získaných z vlastní hospodářské činnosti v minulých letech a dále
také z prostředků získaných od spol.
InterCora, která realizovala výstavbu
obchodního centra Hornbach. Právě
tyto prostředky byly v minulých letech
předmětem někdy až vášnivé diskuse
občanů na téma jejich účelného využití.
Zastupitelstvo MČ i další její představitelé argumenty diskutujících nebrali
na lehkou váhu a tyto prostředky ponechali deponované na bankovních účtech.
Teprve po zralé úvaze se rozhodli je účelně zapojit do rozpočtu tak, aby tyto prostředky pomohly pokrýt zvýšené výdaje
na projekty, které hodlá MČ v tomto roce
realizovat a iniciovat. Městská část se
dlouhodobě ve svém hospodaření chová velice odpovědně a rozvážně a nikdo
nepředpokládá, že by své ﬁnanční záležitosti byla nucena řešit z jiných ﬁnančních
zdrojů, např. bankovních úvěrů.
PRO ROK 2017 JSOU PLÁNOVÁNY
TYTO VĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE:
 Přestavba Základní školy
Charlotty Masarykové a výstavba
nového školního pavilonu
Návrh rozpočtu reﬂektuje potřebu dočasného umístění několika tříd do prozatímních prostor mimo areál základní
školy. Tyto náhradní prostory budou vytvořeny soustavou modulových buněk
umístěných na ploše v bývalém areálu
FEMAT (Kazínská 8ú, v docházkové
vzdálenosti od školy (cca 200 m);
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Realizace stavební úpravy prostor
Kulturního centra K8 v bývalém
areálu FEMAT
Návrh rozpočtu reﬂektuje potřebu
vytvoření veřejného prostoru pro
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společenské a kulturní využití. Tento
prostor také dočasně poslouží potřebám Základní školy Charlotty Masarykové v období odstávky školní kuchyně
a jídelny;


Realizace dešťové kanalizace
ve spodní části Velké Chuchle
(oblast kolem ulic Starolázeňská
a K Zahradnictví)
Návrh rozpočtu reﬂektuje dlouhodobě vznášené požadavky obyvatel této
části V. Chuchle, která je trvale ohrožena spodní vodou. Dešťová kanalizace výrazně přispěje ke zlepšení odtokových poměrů v období vydatných
dešťových srážek a spolu s již realizovanými protipovodňovými opatřeními
zlepší kvalitu života tamních obyvatel.
MČ si je samozřejmě vědoma, že tato
investiční akce je ﬁnančně velice nákladná a v celkové součtu výrazně převyšuje ﬁnanční možnosti MČ. Finanční
prostředky MČ alokované v příslušné
kapitole schváleného rozpočtu umožní nastartování projektu a budou pádným argumentem při jednání s MHMP
o možnostech ﬁnanční participace
na této nákladné investiční akci. Tato
žádost již byla ze strany MČ zpracována a na výzvu MHMP podána.

STEJNĚ tak byly podány žádosti o finanční přispění na akce související
s procesem přestavby základní školy.
KROMĚ VÝŠE uvedeného schválený rozpočet vytváří finanční prostor
i pro realizaci dalších projektů, které
mají přinést zlepšení veřejných ploch,
zejména prostranství obou náměstí
a prostoru kolem sportovního hřiště
u základní školy.
V TOMTO ROCE také dojde na již
naplánovanou revitalizaci bývalého
ovocného sadu nad ul. Dubnická či dokončení obnovy polních cest na pozemcích ve správě MČ či obnově a doplnění
městského mobiliáře na vhodná místa
(lavičky, odpadkové koše). Bude naší
snahou také posunout dále projekt výstavby nového centra, jehož architektonická podoba byla před několika lety
určena na základě soutěže.
STANISLAV FRESL, ZASTUPITEL
STAROSTA MČ
MGR. PAVEL KLÁN, ZASTUPITEL
PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU
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AKCE

PATNÁCTÉ POETICKÉ SETKÁNÍ
V ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ
PŘED ZRAKY přítomných diváků
a čestného hosta a zároveň člena poroty, kterým byla populární herečka Jana
Paulová, se představili přednášející žáci,
kteří byli rozděleni do kategorií podle tříd.
Porotu ještě doplňovali ředitelka školy
Mgr. Eliška Jančíková a starosta městské části Praha-Velká Chuchle Stanislav

Fresl. Přítomen byl zástupce starosty
Martin Šimek. Pořadem provázeli Anna
Fléglová a Veronika Kočendová. Velmi
hezky působilo mimosoutěžní vystoupení žáků první třídy a také hudební vložka
kytarového souboru žáků školy.

Akce pořádané chuchelskou
základní školou se vždy těší velkému
zájmu nejen žáků samotných ale
také občanů Velké Chuchle. Nejinak
tomu bylo v úterý 14. února, kdy
se v jedné z tříd konalo patnácté
poetické setkání.

HODNOCENÍ má porota vždy těžké. Nejúspěšnější recitátoři převzali z rukou paní
Jany Paulové diplomy. Podkůvky pro štěstí
předával starosta Malé a Velké Chuchle.
KOMPLETNÍ fotoreportáž naleznete na webových stránkách školy. Všem
zúčastněným patří poděkování za účast
a společně s organizátory Poetického setkání si zaslouží jedničku.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

Knihovna v novém
VE DNECH 10. a 13. února prošla naše
knihovna zásadní proměnou. Regály nahradil prostor – pro děti, mládež, rodiče,
tety, strýce, prarodiče, zkrátka pro všechny, kdo rádi tráví v knihovně svůj čas. Svůj
koutek tu najdou velcí i malí, přičemž pro
malé je zde k dispozici i řada her a hraček (nicméně velkým se ve stavbě kolejí
po vláček či hraní domina rozhodně bránit
nebude). Úžasně pohodlný sedací pytel
zve k odpolednímu povalování a čtení pod
(zatím bezejmennou) rozpustilou chobotnicí, jejíž autorkou je chuchelská výtvarnice a ilustrátorka Lenka Němcová.

PŘIJĎTE SE sami přesvědčit, zda proměna knihovně prospěla. Jaro je sice
za dveřmi, ale večery jsou stále ještě dlouhé – a jak lépe je strávit než s dobrou knihou? Vezměte s sebou také své ratolesti
– do konce měsíce probíhá soutěž o pojmenování výše zmíněné chobotnice, tak
ať nezůstane Bezejmenná!
KNIHOVNA je otevřena každé úterý od 13 do 18 hodin a každý čtvrtek
od 10 do 18 hodin. Na viděnou se těší
MÍŠA ŠKEŘÍKOVÁ

WWW.CHUCHLE.CZ

3

HISTORIE

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Sedmičky
v historii Malé a Velké Chuchle
Významných letopočtů končících sedmičkou v bezmála devítisetleté historii Malé
a Velké Chuchle najdeme překvapivě pomálu. Možná za první významný rok bychom
mohli označit letopočet 1807, kdy se v Malé Chuchli zasnoubila autorka známé
kuchařky a představitelka českého národního obrození Magdalena Dobromila
Rettigová se svým budoucím manželem. Stalo se tak u kapličky Panny Marie,
ostatně její manžel tuto událost zvěčnil i graficky.
DRUHOU významnou událostí, která je
spojena se sedmičkou na konci, je zavedení paroplavby do Chuchle. v roce 1857
totiž do Chuchle připlul parník Mescéry,
první parník na střední Vltavě. Jak je to běžné u novinek, ne vše se vydaří, a tak i první
plavby skončily spíše nezdarem.
DÍKY CHUCHELSKÝM kronikářům
bylo ve dvacátém století zachyceno událostí o mnoho více. Nabízím vám je v přehledu. K některým z nich se v průběhu letošního roku na stránkách Chuchelského
zpravodaje ještě vrátíme.
V ROCE 1907 byla ve Velké Chuchli založena sokolská tělocvičná jednota.
V ROCE 1917 byl z kostela Narození
Panny Marie v Malé Chuchli zrekvírován
zvon pro válečné účely pocházející z 18.
století.
V ROCE 1927 byla v Malé Chuchli
otevřena pobočka pražské městské
knihovny. v témže roce firma Soukup
dokončila elektrizaci Velké Chuchle,
a ve Velké Chuchli začaly zastavovat
první autobusy soukromého dopravce
V. Nedomy (linka Praha – Nový Knín),
hasičský sbor zasahoval při požáru
v usedlosti čp. 17 (u Holečků) a začala první jednání o vybudování školy
ve Velké Chuchli.
V ROCE 1937 koupilo hl. m. Praha pozemek s potokem a pramenem v Malé
Chuchli a tím mohlo být zahájeno budování zdejšího vodovodu. Ve Velké Chuchli
byl odhalen pomník Antonínu Švehlovi
na dnešním náměstí Chuchelských bojovníků a byl založen okrašlovací spolek.
V ROCE 1947 navštívil Velkou Chuchli kardinál Beran, velké sucho ovlivnilo
úrodu.
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V ROCE 1957 Místní národní výbor rozhodl přidělit pozemek „Na houpačkách“
k volnému použití spolku zahrádkářů, pod
Strakonickou silnicí byl vybudován podchod, byla upravena komunikace na Hvězdárnu a také slavnostně otevřena „dolní
školička“ u místní základní školy (na stavbě
se podíleli brigádnicky místní občané).
V ROCE 1967 působilo na zdejší základní
škole 13 učitelů, z toho 2 muži, školu navštěvovalo 196 žáků, sedmdesát z nich
bylo členy místní pionýrské organizace.
V ROCE 1977 Místní národní výbor
(MNV) vyčerpal parcely, které odprodával
občanům pro stavby rodinných domů.
V ROCE 1987 došlo v chuchelské samoobsluze vzhledem k nízkému počtu
zaměstnanců k výraznému omezení
prodejní doby. V témže roce zvítězil
Dívčí klub při základní škole v soutěži
pražských dívčích klubů a postoupil
do národního kola. S děvčaty natočila Československá televize reportáž
do tehdejšího populárního dětského
pořadu Pionýrská vlaštovka.
V průběhu ROKU 1997 byl dvakrát vykraden místní úřad, hodnota zcizených věcí
tehdy činila 149 tisíc Kč, na hřbitov byla
opět zavedena voda a ve sbírce organizované pro postižené povodní na Moravě
se v Chuchli vybralo 154 640 Kč. TJ Sokol

Chuchle oslavila řadou akcí 90. výročí svého vzniku – mj. se v sokolovně konala výstava obrazů chuchelského malíře Karla
Kolínského.
22. KVĚTNA 2007 byla po dvouměsíční přestávce znovu otevřena pobočka městské knihovny v Klubovém
domě a stala se 33. automatizovanou
pobočkou. Od této doby probíhá odbavování čtenářů přes počítač, čtenáři mají
k dispozici internet. Na konci května bylo
Radou hl. m. Prahy schváleno pojmenování komunikace Mezichuchelská a provoz na ní byl slavnostně zahájen 27. 7.
2007. Název zvítězil v anketě mezi dětmi
zdejší základní školy a ztotožnilo se ním
i chuchelské zastupitelstvo. Ve stejném
roce byla rekonstruována samoobsluha a prodej potravin zde začal zajišťovat
současný nájemce. TJ Sokol Chuchle
oslavila 100. výročí svého vzniku a tradici
posvícení se pokusila obnovit DTJ Velká
Chuchle.
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
HROMADKA@CENTRUM.CZ

VZNIKÁ KRONIKA ZA ROK 2016
Na začátku roku vždy sestavuji zápis do kroniky městské části Praha –
Velká Chuchle. v té souvislosti tradičně (a tentokrát touto formou) oslovuji
chuchelské organizace a instituce s prosbou o zaslání výroční zprávy
za uplynulý rok. Uvítám i rovněž další zajímavá (a ověřitelná) sdělení, která
by mohla zápis do kroniky obohatit a stát se součásti paměti naší obce.
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

ZAJÍMAVOSTI

Legendární příběh ožívá
PŘIJĎTE SPLNIT ÚKOL A PROŽÍT STAROVĚKÝ LEGENDÁRNÍ PŘÍBĚH O MÍNOTAUROVI NA VLASTNÍ KŮŽI
V městské části Praha-Radotín je po několikaleté přípravě otevřeno největší přírodní tůjové bludiště v ČR.
Bludiště se nachází ve sportovně-relaxačním areálu v blízkosti Berounky s dalšími možnostmi aktivního
vyžití - beach volejbal, přírodní koupaliště, petanque, in-line dráha.
BLUDIŠTĚ bylo založeno v roce 2012,
kdy bylo vysázeno 850 kusů tůjí. Osázená plocha činí rovných 1900 m2 s délkou uliček 950 metrů, což řadí bludiště
k největšímu bludišti svého druhu v ČR.
Radotínské bludiště musí návštěvníci
pokořit hned dvakrát. Jednou aby našli
jeho střed a podruhé aby našli ukrytá
razítka v podobě starých klasických večerníčkových dvojic.
BLUDIŠTĚ JSOU všeobecně jednou
z nejoriginálnějších fyzických hádanek
lidstva. Vzbuzují v lidech zvědavost, co se
může skrývat v jejich středu a proto vzniká touha labyrint rozluštit. V dřívějších
dobách sloužily labyrinty hlavně k pobavení šlechty a v zámeckých zahradách
bývaly poměrně časté. Účelem založení
bludiště v Radotíně bylo znovuoživení jejich zašlé slávy, aby lidé znovu mohli zažít
nezapomenutelné pocity, které z tajemných labyrintů vycházejí.
LABYRINTY a bludiště symbolicky
odhalují dvě stránky lidského ducha:
složitost a jednoduchost; záhadu a formu; intuici a smyslovou zkušenost.
Jsou charakteristické pro věčné filozofické napětí, rozpor mezi svobodnou
volbou a osudem.

KDO BYL JOSEF EMRLE?
Budoucí zahraniční voják Josef Emrle se narodil 15. července
1922 v Malé Chuchli jako syn Václava a Františky Emrlových.
Když mu bylo necelých 17 let, došlo k okupaci (15.3 1939)
naší vlasti a mladý muž prožil většinu války v protektorátu.
Za války se oženil a měl dvě dcery, živil se jako elektrotechnik.
Za války se dostal na práci do Řecka, čehož využil a 3. srpna
1944 přeběhl k řeckým partyzánům. V období druhé světové války bylo Řecko okupováno nacistickým Německem
a jeho satelity až do roku 1944, kdy se zde vylodily spojenecké (hlavně britské) jednotky. Koncem války se zde postupně
rozvinulo rozsáhlé partyzánské hnutí. K jednomu z těchto
partyzánských oddílů se přidal i Emrle.

Z Řecka do Anglie dorazil 25. ledna 1945 a hned 29. ledna
vstoupil do československého zahraničního vojska. Byl přidělen k Náhradnímu tělesu, pěší výcvikové rotě. Po válce
se vrátil do osvobozeného Československa a 4. ledna 1946
byl demobilizován. Jeho další osudy se zatím nepodařilo
dohledat.
Pokud má někdo nějaké další informace o tomto válečném
veteránovi, bude za ně autor vděčný.
PHDR. PAVEL BUCHTELE
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM
V DOBŘICHOVICÍCH
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jako každoročně začátkem
adventního času začíná pro děti
v MŠ očekávání příchodu Mikuláše
a těšení se na Vánoce.
PROTO TAKÉ ve správném čase i do naší
mateřské školy přišel mezi děti Mikuláš
s malými čerticemi. Děti byly touto návštěvou překvapeny a slibovaly, že budou
hodné, zpívaly písničky, recitovaly básničky
a za odměnu všechny dostaly díky Sdružení
rodičů dárek: Kinder vajíčko s překvapením.
S PŘIBLIŽUJÍCÍMI Vánocemi ve všech
pěti třídách začaly děti se svými učitelkami
vyrábět pro rodiče vánoční dárky a přáníčka. Vyvrcholení všech akcí začalo v předposledním týdnu před vánočními svátky.
JAKO PRVNÍ proběhla besídka ve třídě
BERUŠKY v úterý 13. prosince, kde pod

vedením třídní učitelky Jany Pondělíkové
předvedly děti vtipný program „Skřítkové
našli vánoční písničky a básničky“.
VE STŘEDU 14. prosince následovala
hezká besídka ve třídě ŠNEČCI pod vedením třídních učitelek Aleny Langerové
a Radky Svobodové pod názvem „Ovečky
a beránci hledaly Betlémskou hvězdu“.
VE ČTVRTEK 15. prosince pokračovala besídka ve třídě VČELKY, kde nacvičily
děti pod vedením třídních učitelek Bc. Jany
Martausové a Jany Skálové velmi zajímavý a pěkný program „Andělská pošta“ co
všechno musí andílci – „včelky“ před Vánocemi stihnout.
V PÁTEK 16. prosince se všechny besídky slavnostně uzavřely. Třída MOTÝLCI
pod vedením třídních učitelek Mgr. Jany

Hlaváčové a Vlasty Formanové a třída
KOŤATA pod vedením třídních učitelek
Zuzany Buriánkové a Anny Semotánové
uspořádaly krásný společný program:
„S koledami do Betléma“ v kouzelném
kostelíčku Jana Nepomuckého zvýrazněný atmosférou tohoto prostředí.
VŠECH jednotlivých akcí se v hojném počtu zúčastnili rodiče, kteří byli vystoupeními svých dětí nadšeni. Na závěr všech besídek bylo pohoštění a společné posezení
pro děti, rodiče a třídní učitelky.
ZÁVĚREM bych proto chtěla poděkovat
všem učitelkám, které svým vysokým nasazením a svou odborností opět dokázaly,
že naše mateřská škola si trvale udržuje
vysoký standard.
ALENA KUČEROVÁ
ŘEDITELKA MŠ
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Novinky ze ZŠ
Charlotty Masarykové
V ÚTERÝ 20. prosince se v naší škole konalo tradiční předvánoční setkání
žáků, rodičů a učitelů. Žáci osmé třídy
připravili oblíbenou kavárnu, v prvním
patře byla připravena výstava výrobků
z vánočních dílen a v sedmnáct hodin
všechny návštěvníky přivítali naši prvňáčci vánoční písničkou. Šesťáci nás
provedli evropskými koledami a paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková popřála radostné vánoční svátky, pohodu a zdraví
v novém roce 2017.
ŽÁCI 9. ROČNÍKU uspořádali tradiční
turnaj ve ﬂorbale. Poděkování si zaslouží
zejména Tomáš Jirát, který zajistil celou
organizaci turnaje.
VÁNOČNÍM dárkem pro žáky II. stupně
se letos stal stolní fotbal. Hrou si děti mohou zpříjemnit přestávky mezi výukou.
VÁNOČNÍ SVÁTKY byly příležitostí se
zamyslet, jak asi nejoblíbenější dny v roce
slaví na různých místech světa. Všichni nežijí v takových poměrech, jako my v České
republice. O tom, jak probíhají vánoční
svátky v Keni, by nám mohla povědět
něco Mercy, kterou ﬁnančně naše škola
podporuje ve vzdělávání mimo jiné prostřednictvím sběrové soutěže druhotných

surovin. Na webových stránkách školy
o tom najdete podrobnější informace.
ŽÁKYNĚ A ŽÁCI druhých tříd pod vedením paní vychovatelky Hedviky Žemličkové se zúčastnili předvánočních akcí,
které pro občany Malé a Velké Chuchle
pořádala chuchelská radnice. Nejprve zazpívali 27. listopadu u vánočního stromečku na náměstí Chuchelských bojovníků,
který rozsvítili chuchelští hasiči a podruhé
vystoupili 13. prosince na tradičním předvánočním setkání chuchelských seniorů
v klubovně Čechoslovanu Chuchle.
ŽÁCI NAŠÍ školy po čtyřech kolech
Pražského poháru ve Freestyle disciplínách (500 m2 trampolín, lyžařský simulátor Maxxtracks, lyžařský frestyle park)
obsadili 4. místo.
VELKÉHO ÚSPĚCHU dosáhli žáci IX.
třídy v obvodním kole Dějepisné olympiády. Radek Neumann v obvodním kole
za Prahu 5 a 13 zvítězil a postupuje do
městského kola. Porazil žáky všech gymnázií a základních škol v našem regionu.
Oliver Bukovianský se umístil na 5. místě
(s tím, že na 3. - 4. místě byli dva soutěžící se stejným počtem bodů). Radkovi
a Oliverovi gratulujeme a děkujeme za

INFORMUJEME

vzornou reprezentaci naší školy. 46. ročník Dějepisné olympiády je tentokrát
zaměřen na období vlády Marie Terezie
a Josefa II. (s ohledem na fakt, že letos si
připomínáme 300. výročí od narození Marie Terezie). Dokázali byste vysvětlit co je
to balustráda, kurent nebo Pragmatická
sankce? Radek s Oliverem ano.
ČLENOVÉ REDAKCE Hlásné trouby se
sešli ve čtvrtek 12. ledna ve školní kuchyňce, kde společně oslavili první výročí školního časopisu Hlásná trouba. Časopis si za
uplynulý rok získal své čtenáře a podporovatele a stabilní redakční jádro. Při oslavě
se popíjelo dětské šampaňské a redaktoři
si pochutnali na medovníku. Nezbývá než
doufat, že elán všem zůstane a Hlásná
trouba bude dále přinášet zajímavé články
z různých oblastí zájmu redaktorů ale i informace ze života naší školy.
NA KONCI ledna školní družina pořádala talentovou soutěž s názvem „Družina
má talent aneb talentmánie“. Účastníci
soutěže se na plánovanou akci 14 dní poctivě připravovali, aby všem zúčastněným
mohli předvést, jaký talent v nich dřímá.
Do soutěže se přihlásilo celkem 48 dětí.
Viděli jsme zpěv jednotlivců i skupin, hry
na hudební nástroje, taneční vystoupení,
kouzla, aerobic, vtipy, kouzelnou kuchařku
aj. a bylo se vskutku na co dívat! Všechny
děti měly trochu trému, ale nakonec své
vystoupení zvládly na výbornou s obrovským potleskem od dětských diváků,
a proto si vysloužily sladké odměny.
S VYUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY
SESTAVIL MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA

Chuchelští dobrovolní hasiči
hodnotili svojí práci za rok 2016
V PÁTEK 20. ledna letošního roku se konala 123. výroční valná
hromada chuchelských dobrovolných hasičů. Z výroční zprávy velmi
pěkně připravené starostkou sboru Kateřinou Nedvědovou a doplněnou promítáním snímků z bohaté činnosti sboru zcela jasně vyplynulo, že chuchelští hasiči jsou díky svojí pestré aktivitě dobrou, spolehlivou a pro naší městskou část potřebnou složkou. Valné hromady
se zúčastnil zástupce pražského městského výboru hasičů, přátelé
hasiči z Dubče, Zbraslavi, zástupce chuchelského Sokola.
Z PLÁNU PRÁCE pro rok 2017, který přednesl velitel sboru
Zdeněk Nevěd bylo patrné, že si sbor klade i pro nadcházející
období náročné úkoly. Věřím, že se vše, co si předsevzali podaří
našim hasičům splnit. K tomu jim přeji hodně dobré vůle a aby jim
pro jejich náročnou práci sloužilo zdraví.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER
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Přehled usnesení č. 1/2017
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
30.1.2017.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:
1/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 1/2017 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Robert Pořízek a p. Pavel Klán.
1/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 1/2017 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
p. Vilém Schulz.
1/1-3 schvaluje
program 1. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 23.1.2017.
1/2-1a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 11.1.2017, rozpočet MČ Praha –
Velká Chuchle na rok 2017 (příloha č. 1),
jehož součástí je i rozpočet sociálního
fondu ve výši 78.000,- Kč a pověřuje Ing.
Lenku Pěničkovou (odbor účetnictví
a správy majetku ÚMČ) zpracováním podrobného rozpisu schváleného rozpočtu
na rok 2017 v plném členění dle vyhlášky
o rozpočtové skladbě (příloha č. 2).
1/2-1b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 11.1.2017, příspěvek z rozpočtu MČ
na provoz Základní školy Charlotty Masarykové na rok 2017 ve výši 2.600.000,- Kč
a odpisový plán v celkové výši 111.287,- Kč.
1/2-1c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 11.1.2017, příspěvek z rozpočtu MČ
na provoz Mateřské školy Velká Chuchle
na rok 2017 ve výši 1.000.000,- Kč a odpisový plán v celkové výši 11.676,- Kč.

1/2-2b pověřuje starostu,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 11.1.2017, prováděním nezbytných rozpočtových úprav v průběhu roku
2017 v případě přijetí a realizace účelově
poskytnutých prostředků, výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií
a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze
a další výdaje, kde může dojít ke škodám z
důvodu časového prodlení s tím, že na následujícím zasedání ZMČ budou tyto rozpočtové úpravy předloženy na vědomí.
1/2-3a bere na vědomí
Plán ﬁnančních kontrol na rok 2017
schválený starostou MČ dne 23.1.2017.

1/2-1e schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 11.1.2017, rozpočtový výhled
MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2018 –
2022 (příloha zápisu).

1/2-3b bere na vědomí
Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle,
v Úřadu městské části Praha – Velká
Chuchle, se sídlem u Skály 262/2, Praha
5, za období od 1.1.2016 do 31.10.2016
prováděného ve dnech 28.11.2016 –
16.12.2016 v souladu se zněním zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném
znění, a se zněním zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném
znění, pověřenými zaměstnanci Odboru
kontrolních činností MHMP.

1/2-2a bere na vědomí
rozpočtové úpravy č. 8/2016 schválené
starostou MČ v souladu s usnesením ZMČ
č. 3/2016 (bod 3/3-2) ze dne 14.3.2016

1/2-3c bere na vědomí
zápis č. 1/2017 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 11.1.2017 v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

1/2-1d schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 11.1.2017, plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 (příloha č. 3).
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1/3 vyhlašuje
v rámci plnění svých úkolů zřizovatele
konkursní řízení na funkci ředitel/ředitelka
Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně
456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle,
a to v souladu s ustanoveními § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění a vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích (viz příloha).
1/4-1 bere na vědomí
tajemníkem ÚMČ zpracované a starostou
MČ schválené Opatření tajemníka ÚMČ
č. 1/2017 k organizačnímu postupu při
přípravě a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v návaznosti na ustanovení § 31 a při dodržení zásad uvedených v ustanovení § 6 odst. 1- 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to s nabytím
platnosti a účinností dnem 1.1.2017.
1/4-2 bere na vědomí
„Hlášení velitele SDH Velká Chuchle
o činnosti našeho sboru za rok 2016“
předložené velitelem sboru panem Zdeňkem Nedvědem dne 30.1.2017.
1/4-3 bere na vědomí
písemnou žádost občanů týkající se mj.
pravidelné údržby komunikací v ulici Nad
Chuchlí a Jana Ouřady v lokalitě Lahovská
a vyjádření odboru stavebního a správy
majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY
STANISLAV FRESL, STAROSTA

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ

Oznámení o konkursním řízení
na pozici ředitele/ky Mateřské školy Velká Chuchle
Městská část Praha – Velká Chuchle
v rámci plnění svých úkolů zřizovatele
vyhlašuje konkursní řízení na funkci
ředitel/ředitelka mateřské školy.
Název mateřské školy:
Mateřská škola Velká Chuchle
Na Cihelně 456/17
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
Předpokládaný nástup:
Nástup je předpokládán od 1. 9. 2017.
Podání přihlášky do konkursního
řízení: Písemnou přihlášku lze podat
nejpozději do 10. 3. 2017 do 12.00 hodin.
Úplné znění oznámení o vyhlášení konkursního řízení je zveřejněno na internetové adrese www.chuchle.cz nebo
Vám může být zasláno na vyžádání
e-mailem.
Kontaktní osoba: Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ, e-mail: schulz@chuchle.cz.

Ordinace praktického lékaře
Zdraví-fit, s.r.o.
U SKÁLY 262/2, PRAHA 5 - VELKÁ CHUCHLE
TEL.: 257 941 090
ORDINAČNÍ HODINY (OD 1. 3. 2017):
Pondělí
07:30 - 13:00
Úterý
08:30 - 15:00**
Středa
08.00 - 13.00
(14:00 - 18:00)*
Čtvrtek
08:30 - 13:00
Pátek
zavřeno
ZDRAVOTNÍ SESTRA JE PŘÍTOMNA OBVYKLE OD 7:30 HOD.
Z DŮVODU ODBĚRŮ (KROMĚ PÁTKU).
* Odpoledne je ve středu otevřeno 1. 3. 2017 a 29. 3. 2017.
** čtvrtky 2. 3., 9. 3., 27. 4. 2017 se ordinuje do 15 hodin)
NEORDINUJE SE: úterý 7. 3. 2017 a 25. 4. 2017
V DOBĚ UZAVŘENÉ ORDINACE ZAJIŠŤUJE OŠETŘENÍ
ORDINACE MUDR. ILONY KRÁLOVÉ,
Vrážská 100, Praha 5 - Radotín, tel: 257 911 222, web: http://ordinace-radotin.cz/
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Projekt
Základní
školy
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste úspěšně vkročili do nového roku a užili si končící zimu jaksepatří.
S příchodem jara se blíží i zápis do základní a mateřské školy a rodiče pochopitelně
zajímá vše okolo tohoto důležitého milníku
v životě jejich dětí. V mateřské škole jsme
více než před rokem otevřeli nově přistavenou třídu a tím zvýšili celkovou kapacitu
na 125 dětí. Z demograﬁcké studie vypracované v roce 2014 pro MČ Velká Chuchle
vyplývá, že poptávka dětí po umístění do
mateřské školy by měla být dlouhodobě
stabilní na úrovni z roku 2014. Skutečnost potvrdila tuto prognózu a ve školním
roce 2016/17 mateřská školka uspokojila
všechny žádosti o umístění ze spádové oblasti. Podobný stav by měl být i ve školním
roce 2017/18. Uvidíme, jak dopadne letošní zápis do školky, který proběhne v květnu.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA se dlouhodobě
potýká s vysokým nárůstem počtu dětí
povinné školní docházky. O potřebách
školy a řešení této náročné situace, jsem
informoval v minulém zpravodaji. Vzhledem k velkému zájmu občanů o tento
projekt mi dovolte, abych vás seznámil
s dalšími podrobnostmi a vývojem projektu v čase.
PROJEKT řeší především potřebu kapacity pro děti, která vychází z demograﬁcké studie, stejně jako v případě mateřské
školky. Pro základní školu je důležitý fakt,
že až do roku 2040 bude nutné mít k dispozici dvě třídy pro první ročník. Může
se tedy stát, že škola bude mít po určité
období v každém ročníku dvě paralelní
třídy a s tím bylo nutné počítat v projektu.
Vzhledem k velmi omezenému celkovému prostoru, kterým škola disponuje,
bylo zcela zásadní připravit kvalitní projekt. Projekt, který řeší požadavky nejen
na počet učeben, ale současně zohlední i požadavky na vybavenost a zázemí
školy. Mohu odpovědně prohlásit, že
v rámci hledání ideálního řešení, jsme
s projektanty doslova hledali každý čtvereční metr. Pokud má projekt dávat smysl
a škola poskytovat kvalitní služby, je nutné řešit i novou tělocvičnu, školní kuchyni
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a jídelnu. Spolu s tím je samozřejmě nutné vybudovat odpovídající šatny a sociální příslušenství.
V SOUČASNÉ době čekáme na nabytí
právní moci již vydaného územního rozhodnutí. Následně bude podaná žádosti
o vydání stavebního rozhodnutí. Projektová dokumentace pro stavební povolení
je rozpracovaná a podle požadavku stavebního odboru je nutné dokumentaci
doplnit mimo jiné o podrobný geologický
a hydrogeologický průzkum. Na místě bývalé přízemní budovy na východní straně

školy totiž vznikne nová tělocvična, která bude z větší části umístěna pod zemí,
aby celková výška nového pavilonu byla
co nejnižší. To je jedna z mnoha náročných částí projektu, založení stavby pod
úrovní stávajících základů školy a v jejich
těsné blízkosti není nic jednoduchého.
Kdybychom měli vypisovat všechny náročné části projektu, patrně by nestačil
celý zpravodaj, ale neodpustím si ještě
zmínku o kuchyni. Školní kuchyně je ve
stavu z doby, kdy byla přistavěna a to je
již hezkou řádku let. Naším cílem je vybudovat moderní školní kuchyni vybavenou

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

S akcí se pojí dva další náročné úkoly:
Prvním je zajištění dočasných prostor pro
výuku žáků. V důsledku zásahu do stávající budovy dojde k vyřazení dvou učeben
z provozu a současně přibydou dvě nové
třídy v prvním ročníku. Je tedy nutné připravit čtyři učebny včetně zázemí mimo
areál školy. V přípravě je projekt na vybudování provizorních prostor pro školu.
Bude se jednat o dvoupodlažní budovu
sestavenou z tzv. buňkového systému
umístěného v areálu bývalého Fematu.
Neděste se prosím, toho výrazu „buňkového“ či také „kontejnerového“ systému.
Je to řešení, které v posledních letech
školy a školky často využívají pro pokrytí
špičky v populaci v řádu několika let. Pro
nás to bude řešení na půl až třičtvrtě roku,
nicméně je s tím stejně spojeno splnění
několika úkolů, jako je projekt pro speciﬁkaci požadavků pro stavbu v souladu s požadavky přísných hygienických norem
a protipožárních předpisů. Dále je potřeba
připravit projekt pro územní rozhodnutí
pro umístění stavby, výběrové řízení na
dodavatele stavby, zajištění přípojek, atd.

současnými technologiemi, které šetří
nejen čas, ale také energie.
VŠECHNY pochopitelně zajímá termín
realizace stavby. Dostáváme pravidelně
dotazy na toto téma, ale v současné době
můžeme pouze plánovat harmonogram
stavebních prací. Termín zahájení prací je
závislý na ukončení stavebního řízení a výběrového řízení na zhotovitele stavby. To
podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek a může dojít k neplánovanému zdržení. Nicméně pokud bude vše probíhat
bez zásadních problémů, stavba by měla
být zahájena v červenci, tak aby nejnáročnější práce byly provedeny během letních
prázdnin. Stavba bude rozdělena na dvě

etapy – v první bude dostavěna hlavní budova a ve druhé bude postaven nový pavilon. První etapa by měla být dokončena
v prvním čtvrtletí 2018 a druhá do konce
roku 2018. Celá stavba je ale opravdu
velmi náročná a uvedený harmonogram
je předběžný a může být upraven podle
okolností.
DALŠÍM ČASTÝM dotazem občanů
ohledně přístavby školy je otázka ﬁnancí.
Vzhledem k intenzivním jednáním s Magistrátem hlavního města Prahy se nám již
podařilo získat více než polovinu celkových
nákladů na akci. V letošním roce žádáme
o přidělení účelové investiční dotace na
zbývající část a věříme, že budeme úspěšní.

DRUHÝM úkolem je zajištění dočasného
stravování pro žáky školy. V důsledku přestavby kuchyně a jídelny je nutné vybudovat tzv. výdejnu. V praxi to znamená, že
musíme zajistit dodavatele jídla, který splňuje přísné nároky na školní stravu a musí
být schválen odborem školství. S tím je
spojená i evidence strávníků, systém pro
objednávání jídel pro rodiče žáků, úhrada
stravného, dovoz jídla, atd. Dále musíme
mít připravenou výdejnu, která bude splňovat požadavky všech příslušných orgánů jako je hygienická stanice, požární
odbor, odbor školství, stavební odbor, atd.
V přípravě je projekt, který řeší vybudování výdejny v prostorách K8 (bývalý Femat).
Tím bych nyní zakončil další část informací
ohledně projektu přístavby základní školy
a věřím, že se nám podaří všechny náročné úkoly zvládnout.
Přeji všem krásné a pohodové jarní dny,
které se již nezadržitelně blíží.
MARTIN ŠIMEK,
1.ZÁSTUPCE STAROSTY

ŠKOLA

SENIOŘI
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Tradiční Vánoční
setkání seniorů
SETKÁNÍ se konalo 13. prosince v klubovně Čechoslovanu. O krásně vyzdobenou klubovnu se postarala členka našeho
výboru, o bohaté pohoštění a obsluhu zase
rodina pana Šafáře. Seniorům krásně zazpívali děti ze základní školy a o vánoční pohodu se postaralo duo harmonikářů. Nově
bylo setkání obohaceno tombolou s cenami od sponzorů. Na závěr si každý účastník odnesl drobné dárky. Spokojený výraz
a úsměvy všech zúčastněných seniorů byly
pro mě tou nejkrásnější odměnou.
ZÁVĚREM bych chtěl poděkovat vedení městské části za ﬁnanční podporu,
členkám výboru za pomoc se zajištěním
setkání, ředitelkám základní a mateřské
školy, rodině pana Šafáře za vzorný servis
a ﬁrmám ALFA VITA, s.r.o. a Honda Power
Equipment za dary do tomboly.

PŘEDSEDA VÝBORU SOCIÁLNÍHO

Dne 13.12.2016 se konalo setkání seniorů na fotbalovém hřišti, kde se sešlo
asi 50 lidí a bylo opět velice hezké. Zpívaly děti z naší školy a hrály dvě
harmoniky, tak jsme si všichni zazpívali. Též byla tombola a následně jsme
se všichni posilnili jídlem a pitím. Občerstvení nemělo chybu, díky manželům
Šafářovým a též díky p. M. Melicharovi, který tuto akci velice pěkně uváděl.

A BYTOVÉHO

VLASTA MARKOVÁ, VELKÁ CHUCHLE

Omluvte zhoršenou kvalitu fotograﬁí.
MARTIN MELICHAR,

„K8“
Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán panem starostou,
abych vás seznámil s připraveným projektem „Stavební úpravy K8“. Pro nezasvěcené se jedná o jeden z objektů
v areálu bývalého Fematu, konkrétně
o halu, která kdysi sloužila jako dílna autosalonu Femat. Označení „K8“ vzniklo
zkratkou z umístění objektu v Kazínské
ulici číslo 8 a rychle se mezi „Chucheláky“ ujalo. V roce 2011 na základě
požadavku MČ byla odborem výstavby
Prahy 16 odsouhlasena změna užívání stavby a to na víceúčelový prostor
pro kulturu obyvatel. Došlo k malým
stavebním úpravám, aby se k žádosti
kladně vyjádřila Hygienická stanice hl.
m. Prahy a Hasičský záchranný sbor hl.
m. Prahy. Od té doby bylo možné uvedený prostor využívat jako víceúčelový
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Klub seniorů Velká Chuchle
pořádá výlet pro místní seniory
do Lednicko-Valtického areálu, který se
koná ve dnech 25. 4. – 26. 4. 2017.
ÚTERÝ 25. 4.

9:00 odjezd z náměstí Omladiny.
Navštívíme zámek Valtice a zahrady.
Ubytování v Penzionu moravská oáza
Večer posezení ve vinném sklepě
s ochutnávkou sudových vín.

STŘEDA 26.4.

Navštívíme zámek Lednice a zahrady.
Závazné přihlášky přijímá v pokladně
Městské části paní Černá 1. 2. – 31. 3. nebo
do naplnění kapacity 29 osob.
Částka 550 Kč obsahuje:
dopravu, ubytování, posezení ve sklepě.
Vstupy a stravu si každý účastník hradí
sám. Účastník, který není obyvatel Velké
Chuchle, hradí 1500 Kč.

sál pro kulturu obyvatel, ovšem s omezením na maximální počet dvacet osob,
bez hudební produkce a bez možnosti
občerstvení.
VZHLEDEM ke zmíněným omezením
využívání K8 a absenci jiného kulturního sálu v naší MČ bylo v loňském roce
rozhodnuto zastupitelstvem, že souhlasí
se stavebními úpravami objektu, aby jej
bylo možné využívat pro širší veřejnost.
Zadání projektu bylo jednoduché – za
minimální investice získat souhlas s navýšením kapacity stávajícího prostoru.
K tomu je nutné především navýšit kapacitu hygienického zařízení, vyřešit
vstup a únikový východ.
NÁSLEDNĚ byla vypracována projektová dokumentace a bylo vydáno
stavební povolení. Projekt řeší stavební
úpravy, v rámci kterých dojde k vybudování sociálních zařízení včetně bezbariérového WC, zřízení únikového východu, vznik nové klubovny a navýšení
kapacity užívání víceúčelového sálu až
na 150 osob.

Výlet na Kuks se vydařil! Pojedte s nami na zámek Lednice.

INVESTICE na stavební úpravy je zakomponována ve schváleném rozpočtu
MČ pro rok 2017. Předpokládaný termín realizace je duben až červen 2017.
V současné době probíhá zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro výběr
zhotovitele.
ZÁMĚREM je využívání K8 pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost,
jako jsou např. divadelní představení či
výstavy. Dále bude prostor sloužit pro
základní a mateřskou školu pro různá
kulturní představení a pro vystoupení
dětí před rodiči a veřejností. Dočasně
bude K8 také využívána jako výdejna
jídla pro základní školu v době realizace přístavby. o tomto záměru je více
uvedeno v článku o projektu přístavby
základní školy.
VĚŘÍM, že K8 bude sloužit veřejnosti
i přesto, že se nejedná o klasický kulturní sál, ale provizorní víceúčelový sál.
MARTIN ŠIMEK
1. ZÁSTUPCE STAROSTY

WWW.CHUCHLE.CZ
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Z ČINNOSTI AEROBIC
TEAMU CHUCHLE
 nominační závody, soutěže I. a II. VT,

PRŮBĚŽNĚ během celého roku tréninky
závodníků všech věkových kategorií podle
předem stanoveného rozpisu - děti trénují
3-4x týdně 90 minut.

 Mistrovství

soutěže Žij Pohybem
Evropy
 sportovní akademie ATCH

NÁBOR nových členů v září a průběžně
po celý rok.

ČERVENEC - SRPEN

TRENÉRKY:

 dobrovolné tréninky 2x týdně, nácvik no-

Mgr. Veronika Buriš
kategorie 8-10 let, 11-13, 14-16,
dospělí, sportovní AE
Tereza Barešová
kategorie 8-10 let, 11-13
Monika Straková
kategorie 8-10 let
Zorka Prouzová
přípravka

BŘEZEN - ČERVEN
 jarní část sezóny
 jarní soustředění - 1 týden

vých prvků, spolupráce s jinými trenéry
 letní soustředění v srpnu - 2 týdny
ZÁŘÍ - PROSINEC
 podzimní část sezóny
 soutěže I. a II.VT
 Mistrovství

České republiky
světa
 Mikulášská v ATCH
 Mistrovství

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
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20:00 – 21:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
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bodystyling – Veronika Buriš
pilates, gymnastické míče – Ivanka Uzelacová
TRX – Veronika Buriš
zumbabody – Veronika Buriš
kruhový trénink – Veronika Buriš

2017
BŘEZEN
4. 3. 2017 – Praha
Žij pohybem - I. ligový závod
18. – 25. 3. 2017 – Harrachov
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
25. – 26. 3. 2017 – Zlín
II. VT FITNESS, SA

DUBEN
1. – 2. 4. 2017 – Kladno
I.VT FITNESS, SA
8. 4. 2017 – Praha
Žij pohybem - II. ligový závod
8. – 9. 4. 2017 Švýcarsko
SWISS OPEN – SA
14. – 15.4.2017 – Louny
I.VT FITNESS, SA – I. nominační závod
22. – 23.4.2017 – Praha
II. VT FITNESS, SA
29. – 30.4.2017 – Ostrava
I.VT FITNESS, SA – II. nominační závod

KVĚTEN
13. – 14. 5. 2017 – Brno
I.VT FITNESS, SA – III. nominační závod
20. 5. 2017 – Praha
Žij pohybem - III. ligový závod
22. 5. – 25. 5. 2017 – Karlovy Vary
MISTROVSTVÍ EVROPY
27. – 28. 5. 2017 – Brno
II. VT FITNESS, SA

ČERVEN
3. – 4. 6. 2017 – Mladá Boleslav
II. VT FITNESS, SA
10. 6. 2017 – Praha
Žij pohybem – ﬁnále ligy
21. 6. 2017 – Radotín
SPORTOVNÍ AKADEMIE ATCH

SRPEN
19. – 26. 8. 2017 – Harrachov
SOUSTŘEDĚNÍ – 8-10, kadet
26. 8. – 2. 9. 2017 – Harrachov
SOUSTŘEDĚNÍ – kadet, junior, senior

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

AKCE

VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ
ZA LEDOVOU PLOCHU
REDAKČNÍ RADA Chuchelského zpravodaje děkuje Janu Schönbauerovi, Jiřímu Janoušovi, Davidu
Šefarovi a Ing. Davidu Vokurkovi, za
jejich obětavost při přípravě a údržbě ledové plochy na hřišti u ZŠ
Charlotty Masarykové. Věříme, že
se k poděkování připojí i ti, kteří si na
hřišti zabruslili.
JAN ZÁGLER

UPOZORNĚNÍ
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle
upozorňuje své občany mající v držení
psa na povinnost vyplývající ze zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů uhradit

NEJPOZDĚJI
do 31. března 2017
místní poplatek ze psů.
Za nedodržení tohoto termínu budou majitelé psů penalizováni.

sběr železného šrotu

Držitelé psů, kteří měli v roce 2015
a 2016 úlevu od poplatku z důvodu čipování musí již v roce 2017 platit.

CHUCHELŠTÍ HASIČI POŘÁDÁJÍ VE DNECH 21., 22. A 23. DUBNA
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.

Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční
známky lze provést na odboru smluv, daní
a poplatků ÚMČ Velká Chuchle:

Sběr můžete vynést před dům, ale vzhledem k tomu, že nám sběr odváží cizí ﬁrmy a lidé,
tak budeme rádi, když si ho necháte doma a budete nás kontaktovat (nejlépe i dříve) na
telefonu:
Malatincovi: 604 401 147 nebo 725 864 733
Z. Nedvěd: 739 314 422
Předem děkujeme všem, kteří nám dají železný šrot a tím přispějí na pořádání dětského
dne, který bude jako tradičně v Areálu zdraví, letos již 27. května. O jeho konání budeme
určitě informovat plakátky.

PONDĚLÍ A STŘEDA
8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
ČTVRTEK
8:00 - 11:00 hod.
Odbor smluv, daní a poplatků
tel. 257 940 326

WWW.CHUCHLE.CZ
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INFORMUJEME
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PŘIJMEME AMBULANTNÍ

ZDRAVOTNÍ SESTRU
S REGISTRACÍ PRO ORDINACI v PRAZE 5 – VELKÉ CHUCHLI
NÁPLŇ PRÁCE

NABÍZÍME

 zdravotní

 zajímavou

sestra v ordinaci všeobecného praktického lékaře ( Praha 5 – Velká
Chuchle )

POŽADUJEME
 osvědčení

k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu (dle zákona
č. 96/2004 Sb.)
 SŠ/VŠ vzdělání, obor Všeobecná
sestra
 morální a občanskou bezúhonnost
 vstřícný přístup, spolehlivost a loajalitu

práci na plný nebo částečný
úvazek na jednu směnu (plný úvazek
30 ordinačních hodin týdně)
 práci v moderně zařízené ordinaci
 služební mobilní telefon i pro soukromé účely
 dovolenou 25 dní ročně
CV ZASÍLEJTE NA MAIL:

zdravi-ﬁt@email.cz
MUDr. Jan Kolář – jednatel,
Zdraví-ﬁt, s.r.o.

UPOZORŇUJEME, že uzávěrka dalšího
čísla Chuchelského zpravodaje pro přispěvatele
je 15. dubna 2017!
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HUDEBNÍ
PŘEDKRM PŘED
SVÁTEČNÍM
OBĚDEM
Mobilní zvonohra pana Petra R.
Manouška zavítala 26. prosince
do Velké Chuchle a připravila
přítomným divákům velmi pěkný
hudební předkrm před svátečním
obědem. Na náměstí Chuchelských
bojovníků si pod ozdobeným
stromem přítomní občané, které
přivítal starosta Velké Chuchle
Stanislav Fresl, vyslechli krásné
melodie, které na více než padesát
různě velkých zvonů zahrál hráč
na zvonohru pan Radek Rejšek.
Mistrovský nástroj rozezvučený pod
rukama a nohama mistrovského
hráče jistě obohatil a zpříjemnil
vánoční čas.

TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

