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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám touto cestou poděkoval za vysokou účast při volbě prezidenta jak
v prvním, tak i v druhém kole volby. Z takto vysoké účasti je patrné, že vám není lhostejno, co se odehrává v naší vlasti. Závěrem lze konstatovat, že pro mnohé skončila volba
zklamáním a pro některé radostí z úspěchu.
Vážení spoluobčané, byl bych rád, kdybyste se v takto hojném počtu, případně i větším,
zúčastnili také podzimních komunálních voleb 2018 do zastupitelstva naší městské části
a aby vaše volba byla správná.
STANISLAVA FRESL, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

PŘIKLÁDÁM TABULKY VOLEBNÍ ÚČASTI V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI:

Volební účast
v Chuchli celkem:

Volební účast za jednotlivé volební okrsky v Chuchli:
Okrsek 54001 – Velká Chuchle

Okrsek 54002 – Velká Chuchle

Okrsek 54003 – Malá Chuchle

1. kolo – 73,99 %

1. kolo – 71,12 %

1. kolo – 77,34 %

1. kolo – 72,39 %

2. kolo – 74,45 %

2. kolo – 69,44 %

2. kolo – 79,12 %

2. kolo – 77,86 %

STRANA 3
Vydařené Poetické odpoledne

STRANA 5
Každé proč má své proto – přístavba ZŠ

STRANA 10
Chuchle na starých pohlednicích

STRANA 12
Budoucnost dostihového závodiště
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AKCE

VYDAŘENÉ POETICKÉ ODPOLEDNE

DOPOLEDNE 26. PROSINCE
PATŘILO MOBILNÍ ZVONOHŘE
Stalo se pěknou tradicí, že každým rokem na druhý svátek vánoční
v dopoledních hodinách zavítá do Velké Chuchle mobilní zvonohra
Carillon zvonařského mistra pana Petra Rudolfa Manouška.
AKCE pod patronátem chuchelského úřadu a několika sponzorů,
kteří si nepřáli být jmenováni, našla
mezi občany své příznivce. Ještě
dříve, než koncertní mistr na zvonohru pan Radek Rejšek rozezněl tento unikátní nástroj, přivítal přítomné
posluchače starosta Velké Chuchle
p. Stanislav Fresl. Popřál přítomným klidné prožití zbytku vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí
v novém roce. Po jeho slovech se
před pěkně zrekonstruovanými budovami areálu Kazínská 8 a hezkou
návštěvou posluchačů rozezněly
zvony. Přítomní měli možnost nejen
vychutnat melodie krásně znějících zvonů, ale také ochutnat čaj, svařené víno a vynikající sušené ovoce - křížaly. Celé toto dopoledne, kterému přálo i příjemné i když ne zrovna typické zimní počasí, bylo hezkým
„předkrmem“ před svátečním obědem. Místnímu úřadu i nejmenovaným sponzorům patří za organizaci této akce poděkování a tvůrci zvonohry panu Petru Rudolfu Manouškovi i hráči na zvonohru panu Radku
Rejškovi obdiv a uznání.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

VÁNOČNÍ KAVÁRNA
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Hezkou předvánoční akci připravili žáci
Základní školy Charlotty Masarykové v úterý
devatenáctého prosince v podvečerních
hodinách.
NĚKTERÉ TŘÍDY se proměnily v kavárnu, ve které
měli návštěvníci možnost si za asistence žáků vyšších
tříd zakoupit připravené vánoční pečivo a posedět
u šálku kávy nebo čaje. V jiných třídách si mladší žáci,
a myslím, že i předškolní děti, společně se svými rodiči vyráběli z korálků hezké přívěsky.
NA CHODBÁCH ŠKOLY byla připravena výstavka
různých předmětů s vánoční tematikou. Přesně v sedmnáct hodin se na schodech před školní budovou
u rozsvíceného vánočního stromu seřadili žáci obou
prvních tříd a před početným obecenstvem zarecitovali a také zazpívali vánoční koledy. Po prvňáčcích
se se svým vánočním programem představili také
žáci obou šestých tříd. Odměnou za všechna hezká
vystoupení byl potlesk diváků. Na závěr popřála ředitelka školy paní Eliška Jančíková všem účastníkům,
hezké a spokojené prožití vánočních svátků. Celkovou hezkou předvánoční atmosféru podpořila i příroda drobným mírným sněžením.
VŠEM, kteří na se na této hezké akci podíleli patří
poděkování a jednička s hvězdičkou.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V úterý 12. prosince 2017 se konalo na závodišti Vánoční setkání seniorů, které zařídil a uváděl p. Melichar.
Místní úřad zajistil pohoštění a květiny. Sponzoři Honda a Alfa-Vita dodali dárky do tomboly a tašky s dárky. Při tombole pomáhaly Jitka Belčevová
a Anežka Melicharová. Program se všem líbil. Vystupovali paní ředitelka mateřské školy s žáčky a s Chuchelským dudákem, hráli Slivenečtí harmonikáři
a pan Kožíšek vystoupil s hezkým hudebním číslem. Klub seniorů a všichni
zúčastnění děkují za dárky všem, kteří na toto setkání přispěli, účinkujícím
a panu Švecovi, který seniory přivezl a odvezl domů.
Do roku 2018 přejeme chuchelským občanům, aby to byl rok plný radosti,
pohody, hodně zdraví a krásných setkání.
KLUB SENIORŮ
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Ani chřipková vlna, která v současné době upoutala mnoho lidí na
lůžko a přivodila vrásky na čela organizátorům Poetického setkání, které
se konalo ve čtvrtek 22. února v Základní škole Charlotty Masarykové,
nakonec nenarušila hezký průběh této tradiční akce
MODERÁTORSKÁ DVOJICE, Anna
Fléglová a Veronika Kočendová, přivítala
přítomné diváky, kteří zaplnili všechna místa
a také hosty, populární herečku stále půvabnou Michaelu Kuklovou, která byla zároveň
předsedkyní poroty, starostu Velké Chuchle
Stanislava Fresla, člena poroty a ředitelku
školy paní Elišku Jančíkovou, která pro tuto
chvíli byla třetí členkou poroty.
NA POMYSLNÉM PODIU se představilo celkem 32 recitátorek a recitátorů, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií
od druhých tříd až po třídu devátou. Celé
odpoledne zahájilo mimosoutěžní vystoupení žáků prvních tříd. Tito nejmladší byli za své hezké a vtipné vystoupení

odměněni zaslouženým potleskem. Ten
si ostatně zasloužili i všichni soutěžící.
S velkou pochvalou nesmím zapomenout
na hudební vystoupení kvarteta hráček
a hráčů na ukulele, doplněné zpěvem žákyně Ester Rosenfeld. Z jejich vystoupení
by jistě měl pan kulel radost.
V NEZÁVIDĚNÍHODNÉ SITUACI byla
porota, neboť výkony soutěžících byly nesmírně vyrovnané. A jaký byl výsledek?
Do obvodního kola postoupili: Z I. kategorie
Soﬁe Prýcová a Eliška Behenská, z II. kategorie Magdalena Nedomová a Apolena
Grešová, z III. Kategorie Agáta Bayerová
a Judita Barešová, a z IV. Kategorie Veronika Kočendová a Ester Rosenfeld.

VŠEM POSTUPUJÍCÍM gratuluji
a přeji, aby se jim v dalším kolem dařilo a získali patřičné ocenění. Těm, kteří
nepostoupili, patří poděkování za účast.
Věřím, že se s nimi na příštím Poetickém
setkání opět uvidíme.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ celé porotě
za objektivní hodnocení a všem, jenž mají
na uspořádání Poetického setkání podíl.
Na závěr ještě verše herce Václava Vydry
staršího z roku 1908: Je třeba strmou cestou jít, závratné chcem-li dojít výše, a trpět
- žít a život pít a třeba z otrávené číše. Je
nutno silnou duši mít a bolest tlumit v hrdé
pýše, bojovat – chtít a ránu krýt a vlastní krví
stoupat výše.
Za dodání oﬁciálních výsledků děkuji paní
Mgr. Kláře Kadlecové.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
CHUCHELSKÝCH HASIČŮ
V PÁTEK 19. ledna se konala Výroční
valná hromada sboru chuchelských dobrovolných hasičů. Velice pěkně připravenou výroční zprávu o bohaté činnosti
sboru za uplynulý rok, doprovázenou promítáním snímků z akcí sboru, přednesla
starostka paní Kateřina Nedvědová. Bylo
o čem hovořit, bylo se čím i pochlubit, neboť v průběhu uplynulého roku chuchelští
dobrovolní hasiči odvedli mnoho užitečné
práce. Je třeba si uvědomit, že veškerou
práci vykonávají členové ve svém volném
čase, mnohdy na úkor rodiny. Ve svém
diskusním příspěvku, činnost hasičů
kladně ohodnotil a také za ní poděkoval
starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl.

V diskusi vystoupili i zástupci spřátelených
sborů z Lochkova, Zbraslavi, Radotína,
Dubče a zástupce pražského městského
výboru hasičů. Se svojí zdravicí se připojil
i zástupce chuchelského Sokola pan M.
Mendlík a také předseda chuchelských
zahrádkářů pan V. Stolín.
ZA SVÉ 125 LET trvající existence zažil chuchelský sbor dobrovolných hasičů
různá období, ať v dobách válečných, nebo
politických změn, ale vždy zůstal věrný té
poctivé hasičské práci. A za to patří chuchelským hasičům uznání a poděkování.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER
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Osmičky v historii

Každé proč má své proto
– přístavba ZŠ

Malé a Velké Chuchle
ROK 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např.
založení Univerzity Karlovy v roce 1348,
založení Národního muzea v roce 1818,
revoluce v roce 1848, vznik Československa v roce 1918 a České republiky v roce
1993), na druhé straně jsou roky, na které
vzpomínáme neradi (např. Třicetiletá válka
v letech 1618 – 1648, Mnichovská dohoda
v roce 1938, únorový převrat v roce 1948,
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968). I v kronice Malé
a Velké Chuchle máme k osmičkovým
rokům zaznamenáno celou řada příběhů
a událostí.

budoucí školy ve Velké Chuchli byla zasazena Lípa svobody a vznikla myšlenka Jubilejního sadu (dnešní zahrádkářská osada
Višňovka).

V ROCE 1268 biskup Jan III. z Dražic vyměnil obě Chuchle, Zbraslav a Záběhlice
za jiné zboží s českým králem Přemyslem
Otakarem II.

V ROCE 1948 přešla pod státní správu lázeňská restaurace v Malé Chuchli, zahradnictví Walter – Chuchle – Praha, továrna
na chladící stroje B. Klauze. V únoru vznikl
Akční výbor Národní fronty (předseda
František Koubík), nynější náměstí Chuchelských bojovníků bylo pojmenováno
jako „náměstí 25. února“ (stalo se tak 1.
května). Ve Velké Chuchli v té době soukromě hospodařilo 18 zemědělců. V tomto
roce byly také exhumovány ostatky dvou
Bulharů padlých v květnu 1945, znovu byly
pohřbeny na Olšanech.

V DOBĚ STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ
v roce 1618 „Malý a Velký Chuchel,“ jak
se tehdy psalo, koupila v rámci konﬁskací
s řadou dalších statků a vsí Anna Pfefferkonová z Otopachu. Po bitvě na Bílé hoře byl
majetek rozhodnutím konﬁskační komise
vrácen původnímu majiteli, tj. Zbraslavskému klášteru. V průběhu třicetileté války obě
obce drancovala vojska habsburské monarchie, vojska ze Saska i ze Švédska. Naposledy tudy Švédové prošli v roce 1648.
Z ROKU 1708 pochází zvon sv. Bernard
zavěšený v sanktusové věžičce kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Zvon je
starší než samotná stavba kostela (z roku
1774).
V ROCE 1908 byla na podnět řídícího učitele zdejší školy Vladimíra Přibíka opravena
střecha kostela sv. Jana Nepomuckého.
V ROCE 1928 začal jezdit do Velké Chuchle autobus, na pozemku

V ROCE 1938 bylo v Chuchli možné
spatřit polární záři (25. ledna), v částečné
mobilizaci narukovalo 40 vojáků v záloze
(20. – 21. května), byly slavnostně odhaleny pamětní desky obětem první světové
války na škole ve Velké Chuchli (14. srpna),
23. září mobilizovalo 109 vojáků v záloze
(záložní důstojníky nepočítaje), žáci školy
ve Velké Chuchli uspořádali sbírku pro děti
uprchlíků ze zabraných území nacistickým
Německem (vybralo se 308,30 Kč).

V ROCE 1958 byla ve Velké Chuchli
v čp. 16 zřízena výdejna plynu v bombách
a ředitelství „Pramenu“ oznámilo, že od 8.
září zahajuje v prodejně potravin v čp. 182
(dnešní „činžák“) nepřetržitý provoz od 6
do 20 hod.
V ROCE 1968 byla připojena Velká
Chuchle k Praze (jako součást obvodu
Praha 5). Tím se ukončila historie Velké
Chuchle jako samostatné obce. Byla vyhlášena chráněná území Chuchelský háj
a Barrandovské skály. Z důvodu odchodu do důchodu rezignoval na předsedu
Místního národního výboru Antonín Zajíc

VZNIKÁ KRONIKA ZA ROK 2017
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, KRONIKÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
HROMADKA@CENTRUM.CZ
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
vzhledem k tomu, že mezi občany naší městské části kolují různé dezinformace ohledně
přístavby ZŠ, tak bych rád vše uvedl na pravou míru a sdělil vám skutečná fakta, které
se týkají hlavně demolice tzv. „školičky.“

(na radnici byl předsedou 15 let). Na železničním přejezdu ve Velké Chuchli bylo
zapojeno světelné a zvukové signalizační
zařízení. Ve Velké Chuchli byly obnoveny
na krátkou dobu skautské oddíly (středisko
Derby).
V ROCE 1978 bylo otevřeno kulturní středisko Na Hvězdárně. Český svaz žen měl
ve Velké Chuchli 249 členek. 14. ledna se
konal hasičský ples, 28. ledna karneval TJ
Čechoslovan Chuchle, o den později dětský karneval TJ Čechoslovan Chuchle, 18.
března společenský večer 135. Pionýrské
skupiny při ZDŠ, 8. dubna zástěrková zábava TJ Sokol Chuchle, „poslední zvonění“ 24.
června (všechny akce v restauraci U Holečků – dnes kanceláře Smola konstrukce),
25. června „velká pionýrská pouť“ (v areálu
pionýrské organizace – dnes mateřské
školy). Ve Velké Chuchli fungovalo osm
prodejen: 2 potraviny, 2 traﬁky, 1 prodejna
Maso-uzeniny, 1 prodejna ovoce a zeleniny, 1 drogerie a 1 cukrárna. Kolektiv zdravotního střediska (dnes veterinární ordinace) dosáhl jako druhý v Praze čestného
titulu „Brigáda socialistické práce.“
V ROCE 1988 byla lokalita Nad závodištěm prohlášena chráněným přírodním
výtvorem. Byla zahájena adaptace kina,
zahájena stavba kanalizace na dostihovém závodišti a v základní škole probíhaly
rozsáhlé úpravy, díky kterým museli žáci
vybraných ročníků dojíždět se svými učiteli
do ZŠ Nad Parkem na Zbraslavi.
V ROCE 1998 byla otevřena naučná
stezka Barrandovské skály – Chuchelský
háj, byla dokončena kanalizace Hvězdárny, v kronice jsem zaznamenal zvýšenou
kriminalitu v celé městské části (bylo vykradeno několik rodinných domů), radnice
vydala dvě pohlednice s motivy městské
části a ve Velké Chuchli v té době žilo 1477
obyvatel ve 426 domech a v Malé Chuchli
126 obyvatel v 50 domech.

MNOZÍ SE DOMNÍVAJÍ, že to bylo
zbytečné, brzy, bezdůvodné a také proto,
že na to byly peníze. Je to jinak. Při projednávání studie přístavby ZŠ projektanti
požadovali geologický průzkum prostoru přístavby, kde v té době stála školička.
Bohužel právě bez její demolice by tento
geologický průzkum prostoru, kde školička
stála, možný nebyl. Bylo třeba zde udělat
několik vrtů a následně vyhodnotit podloží
budoucí stavby. Požadavek byl oprávněný,
protože celá plocha přístavby podle průzkumu je navážka! Podle zjištěných skutečností se následně odvíjely studie a projekt.
Vzhledem k náročnosti a rozsahu přístavby
se ukázalo, že demolice a následný geologický průzkum bylo správné rozhodnutí.

V PŘÍPADĚ, že by nebyl uskutečněn
geologický průzkum, následně se vypracoval projekt a začalo by se se stavbou,
tak by se při ní bohužel zjistilo to, že podloží je navážka. Stavba by se musela zastavit. Znamenalo by to předělat celý projekt,
s čímž by bylo spojené vynaložení dalších
nemalých ﬁnančních prostředků na nový
projekt, ale i velká časová ztráta.
V SOUČASNÉ DOBĚ máme stavební
povolení, které nemá tzv. nabytí právní moci. Věřím, že toto proběhne bez
problémů tak, jako tomu bylo při vydání
územního rozhodnutí. Základní úkony
ohledně administrativních požadavků byly
zahájeny 2. 9. 2015. Následovala jednání
ohledně studie a projektové dokumentace. V krátkosti mohu říci, že začátkem října
2017 jsme měli potřebné doklady k podání žádosti o stavební povolení. Tato žádost
byla podána 10. 10. 2017. Rozhodnutí –
stavební povolení jsme obdrželi 1. 2. 2018.
Posuďte sami, jakou dobu jsme čekali.

V SOUČASNÉ DOBĚ jsem objednal
profesionální ﬁrmu, která vypracuje zadávací podmínky dle všech předpisů a zákonů pro výběr zhotovitele. Věřím, že se
podaří vybrat spolehlivého a hlavně zkušeného zhotovitele.
STAVBA bude rozhodně zahájena v letošním roce 2018 s tím, že v září 2019
bude zkolaudována a předána k užívání.
Do té doby budou využívány prostory současného tzv. buňkoviště, na které máme
povolení do roku 2019.
DĚKUJI VŠEM za pochopení a trpělivost, které jsou s přístavbou ZŠ spojené.
Jsem přesvědčen, že následně celý komplex ZŠ bude kvalitní.
STANISLAV FRESL, STAROSTA MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
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ROZEZNĚME, U PŘÍLEŽITOSTI STÉHO
VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA,
ZVON V CHUCHELSKÉ ZVONIČCE!!!
NAŠIM PŘEDKŮM, JAK TĚM
NA NEBESÍCH, TAK I TĚM V PEKLE,
SE TO BUDE LÍBIT. NEZAPOMÍNEJME
NA TRADICE, HISTORII…
Je Štědrý večer, Všichni sedí u štědrovečerního stolu a čekají na příchod Ježíška. Po večeři sousedé, sousedky otevírají okna, mnozí postávají před svými domy. Obcí se rozléhá
hlas zvonu. Děti se dívají na své rodiče a říkají: „Ježíšek přiletěl ...“.
Nemohla by to být pěkná tradice? A není to nic nového.
Podobně to v naší milované vísce bylo již v dávných i pradávných časech. Proč nemáme ten zvon? Neměli bychom
to změnit a konečně ho opět na zvoničku, kapličku osadit?
Naši předci, děvečky, pohůnci, kočí, ale i statkáři, statkářky
se u kaple scházeli denně. Posedávali, zpívali a v radostném
rozjímání po těžké práci čekali, až zvon v pravidelném rytmu
oznámí klekání. Všichni se rozcházejí do stájí, světniček, aby
v příští den od svítání až po večer těžce pracovali na polích,
ve stájích. Nedlužíme jim to zvonění? Oni ho tam na nebesích, ale i v pekle uslyší a budou na nás hrdí. A co ho vždy
rozeznít při narození nového občana, ale i při úmrtí, důležité,
významné události. A tou může být i vzpomínka na padlé
naše spoluobčany v I. světové válce, v souvislosti se vznikem Československa. Pojďme ten zvon 28. října 2018
rozezvučet…

OTEVŘENÝ DOPIS
Místní úřad
Velká Chuchle
k rukám starosty Stanislava Fresla
L.P. 24. prosince 2017
Vážený pane starosto,
velevážené zastupitelstvo
VĚC: žádost o poskytnutí peněz na nákup a instalaci zvonu do kapličky, zvoničky. Prosíme o vložení patřičné částky
do rozpočtu obce na rok 2018 tak, aby se zvon poprvé rozezněl 28. října 2018 u příležitosti stého výroční vzniku Československa. Nabízí se i možnost do této významné události
zapojit i sponzory.
VÁŽENÝ PANE starosto, vážené zastupitelstvo, věříme, že
naší žádost řádně projednáte a co nejdříve rozhodnete. Výroba zvonu se nedá zvládnout za několik dnů. Je to běh na dlouhou trať. Dále požadujeme, abychom k objednání zvonu byli
s náležitým předstihem přizváni. Měl by především splňovat
následující požadavky: měl by být v tónině umíráčku, aby byla
dodržena tradice, dále pak by měl mít zvuk, který by pokryl
celou obec. A to včetně Hvězdárny i spodní části Chuchle.
NENÍ OBEC, která to s kulturou a historií myslí vážně, aby
neměla svůj zvon. Dobrým příkladem nám může být Lochkov,
ale i další vesnice v okolí. Je smutné, že od jeho odcizení jsme
ho ještě nenahradili. Tak to pojďme společně napravit.
VÁCLAV BURLE

Odpověď na otevřený dopis pana Burleho
VÁŽENÝ PANE BURLE,
dovolím si formou otevřeného dopisu
reagovat na Váš dopis datovaný L. P. 24.
prosince 2017, ve kterém se zaobíráte
myšlenkou obnovy zvoničky na nám.
Chuchelských bojovníků, když připomínáte, že její oživení (tzn. oprava a osazení
zvonem) by bylo pěkným oslavením 100.
výročí vzniku naší republiky.
SAMOZŘEJMĚ Vám musím i já dát
za pravdu, že na zvoničku je v současnosti poněkud smutný pohled a její
„oněmění“ způsobené krádeží historického zvonu v 90. letech min. stol.
je mementem jistého dluhu, který
Chuchle má k práci a tradicím našich
předků.
UBEZPEČUJI VÁS, že jako chuchelský
občan plně sdílím Vaše názory a podporuji Vaši bohulibou myšlenku. Jako
starosta a řádně pečující hospodář si
Vám ale musím postěžovat na to, do jaké
choulostivé situace mne Vaším požadavkem vystavujete:
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jako velkému milovníku chuchelské
přírody a ochránci všeho rostoucího
Vám určitě nemusím připomínat, že
současný stav kapličky je do velké míry
zapříčiněn hned vedle rostoucím stromem, Jasanem ztepilým, jehož kmen
a hlavně silné kořeny působí na základy
stavby, tuto zvedají a narušují její statiku
a nosné zdivo;
 bez statického zabezpečení základů
stavby nelze uvažovat o zpětné instalaci zvonu a obnově kyvného mechanismu, který samozřejmě také výrazně
působí na statiku stavby;
 a protože zmíněný jasan je dle posledního odborného posouzení z r. 2016
stromem perspektivním (byť trpícím
vnitřní hnilobou) nelze bez dalšího uvažovat o jeho pokácení.

v případě jejího rozkmitání coby staticky
narušené stavby).

JISTĚ SI I VY UVĚDOMUJETE, že
mne Vaším požadavkem stavíte před nepříjemnou volbu mezi kácením poměrně
zdravého stromu a neperspektivní opravou zvoničky, která může za jistých okolností způsobit více škody než užitku (to

S POZDRAVEM

JAKO STAROSTA Vás tedy musím sdělit, že po vážné úvaze musím důsledně
dbát svých povinností řádného hospodáře a nevydávat prostředky na osazení
zvoničky zvonem a ohrožovat tím její
statiku.
ZÁVĚREM Vás chci ubezpečit, že odbor
životního prostředí zdejšího úřadu MČ
stav zmíněného jasanu sleduje a na tento
rok je plánována jeho opakovaná kontrola, která je v souladu s doporučeními
znalce. Vedle toho je samozřejmě sledován i stav zvoničky a v případě, že její stav
bude označen jako havarijní dojde k jejímu zabezpečení.

Rozpočet, plány a záměry
městské části na rok 2018
Vážení občané,jak mnozí z vás vědí, hlavním bodem programu prvního
letošního jednání zastupitelů naší MČ byl návrh rozpočtu pro tento rok,
který byl jako tradičně schválen těsnou většinou hlasů, aniž by byl podroben
jakékoliv kritice ze strany opozice či snad oponován jakýmikoliv protinávrhy.
NAVRHOVANÝ ROZPOČET pro rok
2018 je stejně jako loni postaven jako rozpočet schodkový, nicméně oproti loňskému roku je tento schodek podstatně nižší.
Schodek je vykrýván vlastními prostředky
z příjmů v minulých letech.
KE STARÉMU ROKU (a rozpočtu)
dlužno podotknout, že hospodaření naší
MČ neskončilo v natolik výrazném schodku, jak bylo původně plánováno, neboť se
vedení radnice v průběhu roku podařilo
celou řadu plánovaných výdajů pokrýt
z dotací získaných od Magistrátu hlavního
města Prahy. Co se týká poskytnutých
dotací z prostředků MČ v roce 2017 formou veřejnoprávních smluv místním neziskovým organizacím (spolkům) různého
zaměření – všechny dotace byly řádně vypořádány ve stanových termínech.

STAROSTA
– VELKÁ CHUCHLE

V TOMTO ROCE se radnice hodlá zaměřit zejména na oblast rozvoje a podpory veřejné zeleně a na rekonstrukci
dětského hřiště u mateřské školky. Ve výdajovém plánu máme zejména celkovou
výměnu hracích prvků a investici do dalšího příslušenství hřiště (oprava oplocení,
laviček atd.).
DALŠÍ PLÁNOVANÝ VÝDAJ souvisí
s potřebou obnovy plné funkčnosti místního rozhlasu, kde bude zapotřebí nejprve provést technickou kontrolu a na jejím
základě nahradit vysloužilé prvky novými.
KROMĚ výše zmíněných investičních
plánů zůstávají předmětem realizace
úkoly dlouhodobějšího rázu, zejm. proces
tvorby nového centra městské části a revitalizace ovocného sadu nad ul. Dubnická.

OHLEDNĚ plánované realizace odvodu srážkových vod ve spodní části Velké
Chuchle (mezi ulicemi Starolázeňská
a K zahradnictví) dlužno podotknout, že
tento projekt jako součást protipovodňových opatření přislíbil plně realizovat
Magistrát hl. m. Prahy. Prostředky, které
byly na tento projekt alokovány v loňském rozpočtu, tak byly převedeny zpět
do ﬁnančních rezerv naší MČ. Obdobně
je připravován záměr rekonstrukce ulice
Na Cihelně, tzn. že projektová dokumentace, ﬁnancování i realizace proběhne
v režii příslušného odboru MHMP a provedení dopravních a bezpečnostních
opatření v lokalitě Lahovská v režii Institutu plánování a rozvoje HMP a OVDŽP
Úřadu městské části Praha 16 – Radotín,
tj. vybudování inženýrských sítí a povrchů
komunikací s tím, že MČ se bude podílet
na ﬁnancování zpracování nového geometrického zaměření tamních pozemků,
které je plánováno na tento rok.
MGR. PAVEL KLÁN
2. ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

Přehled usnesení č. 10/2017
z 10. zasedání Zastupitelstva městské
části Praha – Velká Chuchle, konaného
dne 18.12.2017.

stanovisko Spolku k žádosti společnosti
VILY CHUCHLE a.s. o vydání změny původního územního rozhodnutí ze dne 26.5.2011.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

10/2b nesouhlasí
s navrhovanou změnou územního rozhodnutí vydaného dne 26.5.2011 pod
č.j. 003692/11/OVDŽP/Čr podanou
25.8.2017 žadatelem VILY CHUCHLE a.s.
(IČ 28914791), které předpokládá stavbu
bytových domů a s tím spojené navýšení
počtu obyvatel Velké Chuchle.
Návrh usnesení nebyl přijat.

10/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 10/2017 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Pavel Klán
a p. Martin Šimek.
10/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 10/2017 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
p. Vilém Schulz.
10/1-3 schvaluje
program 10. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 11.12.2017.

STANISLAV FRESL
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

INFORMUJE

10/2a souhlasí s tím,
aby pan Robert Plicka (Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle)
na dnešním zasedání ZMČ přednesl

10/2c bere na vědomí
výzvu OVDŽP Úřadu městské části Praha
16 – Radotín ze dne 4.12.2017 společnosti
VILY CHUCHLE a.s. (IČ 28914791) týkající
se žádosti o vydání změny územního rozhodnutí vydaného dne 26.5.2011 o umístění stavby nazvané Domy etapy 1. a 4., Praha 5 – Velká Chuchle, ulice Na Hvězdárně
na stavbu nazvanou „BYTY CHUCHLE“
Praha 5 – Velká Chuchle, Bochníčkova.

10/3 bere na vědomí
návrh zadání na zpracování studie proveditelnosti realizace dopravně-bezpečnostních opatření, která spočívají
ve vybudování chodníku k autobusové
zastávce, opravě prašných komunikací
Závodní a Jana Ouřady, vytvoření bezpečných koridorů pro pěší, zpomalení dopravy
na tranzitních komunikacích a rekonstrukci komunikací Nad Chuchlí a K višňovému
sadu, a to v rozsahu přílohy.
10/4-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 13.12.2017, rozpočtové úpravy č.
7/2017 (viz příloha).
10/4-2a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 13.12.2017, poskytnutí
dotace ve výši 20.000,- Kč spolku SK
Čechoslovan Chuchle, z.s., Strakonická 418, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
(IČ 00553361) na pořízení trenérských
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pomůcek, sportovního vybavení pro hráče
mladší a starší přípravky sportovního klubu v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

znění, a se zněním zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
pověřenými zaměstnanci Odboru kontrolních činností MHMP.

na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0006 Zbraslav – Radotín, část 23 – Velká Chuchle –
úprava koryta Vrutice na dobu určitou, a to
do 31.12.2027.

10/4-2b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 13.12.2017, poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč MO ČRS Praha 5 - Chuchle (IČ
71200185), U Skály 187, 159 00 Praha 5 –
Velká Chuchle na účast mládeže na sportovních akcích, jak na pražské tak celorepublikové úrovni a na další sportovní akce
členů místní organizace v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

10/4-5b bere na vědomí
zahájení inventarizace majetku a závazků
MČ v souladu s ustanoveními § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, v platném
znění, s Opatřením tajemníka č. 2/2011 pro
provedení inventarizace a Plánem inventur
na rok 2017 vydaným formou Příkazu starosty č. 1/2017 (na základě usnesení Rady
HMP č. 2460 ze dne 17.10.2017, kterým byl
schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.
m. Prahy k 31.12.2017).

10/6 bere na vědomí
termíny řádných zasedání ZMČ Praha –
Velká Chuchle na I. pololetí 2018 takto:
12.2.2018, 26.3.2018, 23.4.2018, 21.5.2018
a 25.6.2018.

10/4-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 13.12.2017, poskytnutí odměn členům výborů ZMČ a přestupkové komise
(mimo členy z řad zastupitelů) za účast
a práci ve výborech a přestupkové komisi
v roce 2017 ve výši 400,- Kč/osoba/účast
s tím, že předsedové těchto orgánů odměny
rozdělí podle docházky jednotlivých členů
a do 29.12.2017 předají tajemníkovi ÚMČ
seznamy s uvedením jména, příjmení, data
narození, místa trvalého pobytu a výše přiznaných odměn tak, aby mohly být včas
předány mzdové účetní ke zpracování spolu
s výplatami za měsíc prosinec 2017.
10/4-4 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 13.12.2017, Zásady pro hospodaření
MČ Praha – Velká Chuchle v období rozpočtového provizoria v roce 2018 (viz příloha).
10/4-5a bere na vědomí
zahájení přezkoumání hospodaření za rok
2017 Městské části Praha – Velká Chuchle,
v Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle,
se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 ve dnech
30.10.2017 – 16.11.2017 v souladu se zněním
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném

10/4-5c bere na vědomí
zápis č. 8/2017 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 13.12.2017 v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
10/5-1 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemena mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály
262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 (IČ
27403505) týkající se umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc.č.
994 a 996 v k.ú. Velká Chuchle a práva přístupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby,
oprav a stavebních úprav plynárenského
zařízení v celkové délce 5 m, a to za jednorázovou náhradu ve výši 250,- Kč bez DPH.
10/5-2 souhlasí
s vyvěšením záměru vypůjčit obecní pozemky parc.č. 1209/1 o výměře 1414 m2
(vodní plocha), 1209/6 o výměře 22 m2
(vodní plocha) a 1209/7 o výměře 147 m2
(vodní plocha) v k.ú. Velká Chuchle k realizaci stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření

10/7a bere na vědomí
informaci o výsledku voleb členů školské
rady na další tříleté období v souladu s „Volebním řádem pro volby členů školské rady
v Základní škole Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5 – Velká Chuchle“,
které se uskutečnily ve dnech 9. a 14.11.2017
(za zákonné zástupce žáků byly zvoleny Jana
Havlíčková Svobodová a Martina Preclíková,
za pedagogické pracovníky školy Mgr. Dana
Martin a Mgr. Zuzana Minářová).
10/7b jmenuje
za zřizovatele pro doplnění šestičlenného složení školské rady při Základní škole
Charlotty Masarykové, Starochuchelská
240, Praha 5 – Velká Chuchle Mgr. Martina
Melichara.
10/7c jmenuje
za zřizovatele pro doplnění šestičlenného složení školské rady při Základní škole
Charlotty Masarykové, Starochuchelská
240, Praha 5 – Velká Chuchle pana Martina
Šimka.
10/8 bere na vědomí
informace starosty týkající se průběhu, organizace a zajištění vánočního poslechu
tradiční zvonohry Carillon pana Petra R. Manouška v obecním areálu Kazínská 8 v úterý
dne 26.12.2017 od 10.00 hodin.
ZPRACOVAL: ING. VILÉM SCHULZ
MARTIN ŠIMEK
STANISLAV FRESL

Přehled usnesení č. 1/2018
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 12.2.2018.

zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
p. Vilém Schulz.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

1/1-3 schvaluje
program 1. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 5.2.2018
s úpravou textu bodu 5.

1), jehož součástí je i rozpočet sociálního fondu ve výši 90.000,- Kč a pověřuje
Ing. Lenku Pěničkovou (odbor účetnictví
a správy majetku ÚMČ) zpracováním podrobného rozpisu schváleného rozpočtu
na rok 2018 v plném členění dle vyhlášky
o rozpočtové skladbě (příloha č. 2).

1/2-1a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 16.1.2018, rozpočet MČ Praha
– Velká Chuchle na rok 2018 (příloha č.

1/2-1b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.1.2018, plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 (příloha č. 3).

1/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 1/2018 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Ladislav Kadeřábek a p. Martin Šimek.
1/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 1/2018 ze
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1/2-1c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 16.1.2018, rozpočtový výhled
MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2019 –
2023 (příloha zápisu).
1/2-2a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.1.2018, rozpočet Základní školy
Charlotty Masarykové na rok 2018 (neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ ve výši
4.000.000,- Kč), změnu odpisového plánu na rok 2017 v celkové výši 120.652,- Kč
a odpisový plán na rok 2018 v celkové výši
138.252,- Kč (příloha zápisu).
1/2-2b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.1.2018, rozpočtový výhled Základní školy Charlotty Masarykové na rok
2019 – 2020 (příloha zápisu).
1/2-2c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 16.1.2018, rozpočet Mateřské
školy Velká Chuchle na rok 2018 (neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ ve výši
1.000.000,- Kč) a odpisový plán v celkové
výši 11.663,22 Kč (příloha zápisu).
1/2-2d schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.1.2018, rozpočtový výhled Mateřské školy Velká Chuchle na rok 2019 –
2020 (příloha zápisu).
1/2-3a bere na vědomí
rozpočtové úpravy č. 8/2017 schválené
starostou MČ v souladu s usnesením ZMČ
č. 1/2017 (bod 1/2-2b) ze dne 30.1.2017
a přehled vnitřních rozpočtových úprav č.
4/2017 (viz příloha).
1/2-3b pověřuje starostu MČ,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.1.2018, prováděním nezbytných rozpočtových úprav v průběhu roku
2018 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.
1/2-4a schvaluje
rozpočtové úpravy č. 1/2018 (viz
příloha).
1/2-4b bere na vědomí
Plán ﬁnančních kontrol na rok 2018
schválený starostou MČ dne 25.1.2018.
1/2-4c bere na vědomí
zápis č. 1/2018 ze zasedání ﬁnančního

výboru ZMČ konaného dne 16.1.2018 v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
1/3-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, prodej obecního pozemku
parc.č. 569/4 (oddělen z původního pozemku parc.č. 569 – ovocný sad) panu Z. W.,
umístěném v k.ú. Velká Chuchle o celkové
výměře 567 m2 za výslednou cenu 565.700,Kč stanovenou znaleckým posudkem č.
36/3556-2017 ze dne 16.12.2017.
1/3-2 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze dne
7.2.2018, s prodejem části obecního pozemku parc.č. 569 v k.ú. Velká Chuchle o celkové
výměře 565 m2 (pronajaté zahrádky evidenční č. 8 a 9 v současnosti užívané žadatelem
na základě Smlouvy o přenechání pozemku
do užívání uzavřené se Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu v rámci zemědělského pozemku zřízeného jako zahrádky v zahrádkové osadě Třešňovka).
1/3-3 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, s prodejem obecního pozemku parc.č. 154 příp. 155 v k.ú. Malá Chuchle
o celkové výměře 1910 m2, resp. 627 m2 z důvodu jejich dlouhodobého pronájmu právnickým osobám podnikajícím na předmětných
pozemcích.
1/3-4 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, s dlouhodobým pronájmem
zpevněné plochy v k.ú. Velká Chuchle na pozemku parc.č. 923/5 o celkové výměře cca
1.200 m2 k využívání pozemku jako odstavné
plochy stavební techniky a stavebního materiálu, sypkých hmot, pro maloobchod s písky
a štěrky, a to z důvodu záplavové oblasti.
1/3-5 vydává
souhlasné stanovisko k žádosti Oddělení
využití a správy pozemků odboru hospodaření s majetkem MHMP ze dne 22.1.2018
(č.j. MHMP 120816/2018) týkající se směny
pozemků se společností B+3 Real a.s. (část
pozemku v k.ú. Velká Chuchle – část otočné
plochy pro autobus).
1/3-6 vydává,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, souhlasné stanovisko k žádosti
Oddělení využití a správy pozemků odboru hospodaření s majetkem MHMP ze dne
29.1.2018 (č.j. MHMP 164782/2018) týkající se směny ideální 1/16 pozemku parc.č.
1108/5 (ostatní plocha) o výměře 1161 m2
a ideální 1/16 pozemku parc.č. 1108/7 (ostatní plocha) o výměře 11175 m2 v k.ú. Velká
Chuchle ve vlastnictví společnosti Myrkvidr s.r.o., Lažanská 1442/6, Praha 5, za část
pozemku parc.č. 2860/149 (ostatní plocha)

USNESENÍ

o výměře cca 860 m2 a část pozemku parc.č.
3061 (ostatní plocha) o výměře cca 920 m2
v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví HMP.
1/3-7 vydává,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, souhlasné stanovisko k žádosti
Oddělení využití a správy pozemků odboru hospodaření s majetkem MHMP ze dne
4.1.2018 (č.j. MHMP 23316/2018) týkající se
prodeje pozemku parc.č. 564/6 v k.ú. Velká
Chuchle o výměře 76 m2, a to části pozemku
o výměře cca 70 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti společnosti ALGON, a.s. za účelem
scelení a realizace výstavby bytového domu
a části pozemku o výměře cca 6 m2 společnosti PREdistibuce, a.s. za účelem vybudování nové TS s tím, že stávající bude odstraněna.
1/3-8a schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 7.2.2018, uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály
262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
a HMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01
Praha 1 (IČ 00064581) týkající se obecních
pozemků parc.č. 1209/1 o výměře 1414 m2
(vodní plocha), 1209/6 o výměře 22 m2
(vodní plocha) a 1209/7 o výměře 147 m2
(vodní plocha) v k.ú. Velká Chuchle k realizaci stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0006
Zbraslav – Radotín, část 23 – Velká Chuchle
– úprava koryta Vrutice, a to k bezplatnému
užívání na dobu určitou do 31.12.2027.
1/3-8b bere na vědomí
zápis č. 1/2018 z jednání výboru majetku
ZMČ konaného dne 7.2.2018 v budově ÚMČ
Praha – Velká Chuchle.
1/4-1 bere na vědomí
zápis č. 1/2018 z jednání kontrolního výboru
konaného dne 17.1.2018.
1/4-2 bere na vědomí
zápis ze schůze školské rady konané dne
24.1.2018 a Jednací řád školské rady Základní
školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5 – Velká Chuchle, platný pro
funkční období 1/2018 – 12/2020.
1/5-1 bere na vědomí
„Hlášení velitele SDH Velká Chuchle o činnosti našeho sboru za rok 2017“ předložené
velitelem sboru panem Zdeňkem Nedvědem dne 29.1.2018.
1/5-2 bere na vědomí
tajemníkem ÚMČ zpracované a starostou
MČ schválené Opatření tajemníka ÚMČ č.
1/2018 k vedení evidence a účtování majetku
a zásob (včetně aplikace reálné hodnoty), a to
s nabytím platnosti a účinností dnem 1.1.2018.
ZPRACOVAL: ING. VILÉM SCHULZ
MARTIN ŠIMEK , STANISLAV FRESL
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RENOVACE

Zeleň a obnova
polních cest v Chuchli
PRACOVNÍ ČETA NEZAHÁLÍ

Ačkoliv je letošní zima skoupá na sněhovou nadílku a mohlo by se tudíž mnohým
zdát, že pracovní četa tvořená zaměstnanci
ÚMČ Praha – Velká Chuchle se může uložit
k zimnímu spánku opak je pravdou. Právě
období vegetačního klidu ve spojení s bezesrážkovými dny umožnilo pracovní četě
pustit se s plnou vervou do prací, pro které
v jiných částech roku nejsou vhodné podmínky, anebo nezbývá čas.
NEJPRVE se pracovníci zaměřili na dočištění okolí ovocného sadu nad ul. Dubnická, který v závěru loňského roku vyčistila externě najatá ﬁrma.

V TOMTO ROCE je ve schváleném
rozpočtu opět pamatováno na investice do oblasti péče o zeleň, které budou
směřovány jednak do dalšího zkvalitnění
travního porostu právě dočištěného ovocného sadu nad ul. Dubnická a také do nákupu drobné mechanizace, která pomůže
pracovní četě s plněním jejích pracovních
úkolů a údržbou stávajících zelených ploch.
KAŽDOPÁDNĚ si dovolím členům pracovní čety vyjádřit poděkování za jejich
odvedenou práci a popřát jim hodně síly
a pracovního odhodlání.
MGR. PAVEL KLÁN, 2. ZÁSTUPCE
STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA –

PAK SE NAŠE ČETA přesunula na obnovu a údržbu polních cest, které přímo
navazují na vyčištěný prostor a vlastními
silami udělala práci, kterou bychom jinak
museli opět zadávat externím ﬁrmám
a najímat si mechanizaci.

Chuchle na starých pohlednicích

V ZÁVĚREČNÉ FÁZI se pak četa pustila do boje s nálety podél cest, aby zlepšila jejich průjezdnost a při té příležitosti
vyčistila i jejich okolí od polámaných větví
a odumřelých stromů a keřů, čímž si také
vytvořila lepší podmínky pro péči o zeleň
v následujícím období vegetačního růstu.

Oblíbeným místem vycházek v Chuchelském háji je již od 18. století
pramen Mariánskolázeňského potoka nedaleko Malé Chuchle, kam
se dostanete buď turisticky značenou cestou od zookoutku nebo
od Malé Chuchle.

PRACOVNÍ ČETU dočasně posílil jeden
brigádník a i s pomocí nově zakoupené
pracovní čtyřkolky odvedla pracovní četa
objem práce, který je na první pohled patrný.

Současný stav prameniště

PRAMEN připomíná dávnou lázeňskou
minulost Malé Chuchle. První zmínka
o lázních se uvádí k roku 1729, kdy se zde
údajně uzdravil jakýsi polský šlechtic a jako
poděkování nechal postavit poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském
háji. Zda tomu tak skutečně bylo, je zatím
otázkou historického bádání. V písemných
pramenech je doloženo, že v roce 1736 lázně existovaly, kdy je vlastnila Marie Schellenberková (a tehdy vedla se Zbraslavským
klášterem spor o rozšíření lázeňského
domu). Nechejme však tentokrát lázeňské
budovy stranou a zaměřme se na pramen
Mariánskolázeňského potoka.
O JEHO VĚHLASU a léčivosti nebylo
v 18. století pochyb. Jistě k tomu přispěl
spis rektora pražské univerzity Dr. Joanna Antonia Scrinciho, díky jehož vlivu
se začalo užívat koupelí ve zdejší vodě.
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Bonusem byl navíc mariánský kult, který
do Chuchle lákal věřící (o kapličce ve formě grotty si povíme v příštím pokračování
seriálu).
MÍSTO kolem prameniště bylo mnohokrát upravováno a vedly sem i všechny
lesní stezky z Malé Chuchle. Dlužno ještě podotknout, že vlastní pramen Mariánskolázeňského potoka se nachází
až za kapličkou, stylizované prameniště
vzniklo spíše pro návštěvníky lázní. Ještě
je nutno zmínit, že voda z pramene byla
až do roku 1984 zdrojem pitné vody pro
Malou Chuchli, než byla obec napojena
na veřejný vodovod.
NEJSTARŠÍ SNÍMKY prameniště pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Díky
obrázku jelena, zasazeného do ohrazení pramene, se pramenu začalo říkat

„u jelena,“ a tak mu pamětníci z Malé
Chuchle říkají dodnes. Velké rekonstrukce se okolí pramene dočkalo v roce
1946 a tuto podobu si zachovalo až
do loňského roku. Ukázalo se, že dřívější
drobné úpravy potoka i vlastního pramene nebyly ideální, a tak hlavní město
Praha, jako vlastník pozemku, přistoupilo k poměrně rozsáhlé rekonstrukci koryta i prameniště.
VZNIKLO ZDE několik zcela nových
prvků, ať už jde o vývěr pramene (v dřevěné budce označené Českým hydrometeorologickým ústavem) nebo vlastní
lázeňský pramen vytvořený z kamene
a doplněný kamennou kaskádou, po níž
voda odtéká do Mariánskolázeňského
potoka. Rekonstrukci pro odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy prováděla ﬁrma Nowastav podle návrhu projekční kanceláře Envicons.
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

VELKÁ CHUCHLE

Co nového v Malé Chuchli?
NA KONCI minulého roku byly zahájeny
práce na terénních úpravách a dorovnání části pozemku p.č. 82/1 o rozloze cca
240 m2 v Malé Chuchli. Zemními pracemi
dotčená část pozemku byla dlouhodobě
zanedbaná, zarostlá náletovými dřevinami a nacházely se zde vyžilé a zdevastované objekty oplocení, skleníku, dřevěného altánku a jakéhosi sklípku zaplněné
různorodým odpadem. V minulých letech
byl tento prostor pro svou zarostlost
(ilustrační foto) také někdy využíván bezdomovci, mimo to zde byly městskou policií nalezeny injekční stříkačky drogově
závislých osob.

PROVÁDĚNÁ ÚPRAVA plochy přímo
navazuje na již dříve vybudované dětské hřiště na tomto pozemku a účelem
prací je nejen zvýšení bezpečnosti zde
hrajících si dětí, ale také rozšíření odpočinkové zóny pro občany a výletní cyklisty. Vlastní práce byly rozděleny do dvou
etap. V první etapě bude dorovnán výškově nerovný terén (plus/mínus 1 metr)
výkopkem dovezené horniny a následně
provedena rekultivace povrchu vrácením
shrnuté vrstvy povrchové zeminy příp.
zavezením další, a to do výšky min. 20 cm.
V jarním období pak ve druhé etapě dojde k osazení izolační zeleně předepsané

územním plánem do dodatečně vyhloubených jam na rostlý terén, zatravnění
celé plochy a osazení odpočinkových
laviček. Závěrem musíme poznamenat,
že myšlenka o potřebě provedení předmětných terénních úprav není nová,
byla snaha jí řešit již bývalým starostou
Mgr. Martinem Melicharem, avšak tehdy
nebyla dotažena do konce.
ING. PETR SCHŮREK
PAVLA MACHÁNKOVÁ
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚMČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
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ZÁVODIŠTĚ

Jaké změny či úpravy stávajícího
areálu máte v úmyslu?

Budoucnost
dostihového závodiště
Na základě velkého zájmu obyvatel Velké a Malé Chuchle jsme kontaktovali nového
ředitele dostihového závodiště Velká Chuchle pana Martina Pecku s tím, zda by
se nám stručně vyjádřil v několika bodech jak současnému dění na chuchelském
závodišti, tak i k výhledům do budoucna.
ÚMČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
Za jakým účelem byla činěna investice
do obchodního podílu?

Jaké plány máte pro nejbližší období
a jaké plány máte výhledově?

Rodina Vítkových již před více než rokem
avizovala zájem o vstup do Dostihového
závodiště Praha s tím, že by se ráda podílela na jeho rozvoji. Pomoc byla avizována především v oblasti inovace areálu
a zavedení dalších jezdeckých sportů
do Chuchle, zejména pak parkurového
skákání.

V letošním roce chceme stabilizovat dostihový provoz na závodišti a řádně zrealizovat celý program dostihů tak, jak byl
naplánován předchozím vedením areálu. Pro představu veřejnosti: Je například zapotřebí zajistit více než 17 miliónů korun pro dotace všech dostihových
dnů. Pro některé z nich má závodiště

Názory čtenářů
Na tomto místě dáváme prostor našim spoluobčanům
z Malé a Velké Chuchle. Redakční rada do obsahu článků
nijak nezasahuje a dbá pouze o to, aby nedocházelo
k otištění článků urážlivých, hanobících a podněcujících
k rasové a národnostní nesnášenlivosti. Redakční rada si
vyhrazuje právo na zkrácení článku po předchozí dohodě
s jeho autorem.
JE CHUCHELSKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD STÁLE NEBEZPEČNÝ?

Jedním z největších problémů je ten obrovský příval aut od Slivence
na Mezichuchelskou ulici. Kolony přejezd její vinou neustále ucpávají.
Řidiči z mnoha důvodů opouštějí dálnice a cesty si zkracují přes Velkou
Chuchli.
NENÍ JIŽ NA ČASE NAINSTALOVAT VE SLIVENCI SILNIČNÍ
ZNAČKU ZÁKAZ PRŮJEZDU? AUTA MAJÍ JEZDIT PO DÁLNICÍCH
A NE PŘES ÚDOLÍ VELKÉ CHUCHLE. A S TÍM PŘEVELICE SOUVISÍ
STÁLE SE ZHORŠUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI. UVĚDOMUJE
SI VŮBEC NĚKDO, ŽE TA VOZIDLA JEZDÍ KOLEM JAK MATEŘSKÉ,
TAK I ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
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své stabilní partnery, další zdroje intenzivně hledáme.
Dále se chceme věnovat našim klientům
přímo zde v areálu, kteří zde trénují a mají
zde ustájené své koně. Budeme s nimi hovořit a snažit se vylepšovat zdejší sportovní
podmínky, vše v rámci stávajících možností.
V jakém časovém horizontu a kde
chcete vybudovat parkurové kolbiště?

Jak již médiím sdělovala paní Marie Vítková,
v průběhu roku 2018 chceme představit
budoucí možnou podobu zdejšího areálu,
samozřejmě tím myslíme právě ono řešení
se zamýšlenou parkurovou částí. Příprava
pro takový projekt ale zabere určitý čas, jedná se o velmi rozsáhlý projekt. Také je třeba
si uvědomit zcela zásadní věc. Významná
většina pozemků v areálu závodiště je dosud spravována státem a pro budoucí možný rozvoj je třeba tyto pozemky získat. Tuto
snahu rodina Vítkových deklaruje od samého začátku a je zcela logické, že právě tato
skutečnost je první na pořadu v následujícím období.

KDO SI CHVILKU, ZEJMÉNA V RANNÍCH HODINÁCH,
NA CHUCHELSKÉM ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU POSTOJÍ, TAK
NEMŮŽE NEKONSTATOVAT NIC JINÉHO NEŽ, ŽE JE AŽ DIVNÉ,
ŽE SE TAM DOPOSUD JEŠTĚ NIC NESTALO. RYCHLE JSME
ZAPOMNĚLI NA PROBLÉMY Z MINULÝCH LET. SVĚTE DIV SE,
ALE PROBLÉMY STÁLE PŘETRVÁVAJÍ. KDO SI DNES JEŠTĚ
VZPOMENE NA ŘIDIČE AUTOBUSŮ, KTEŘÍ VJÍŽDĚLI NA KOLEJE
NA ČERVENOU.

Když pomineme sebevražedné úmysly, jak tomu bylo včera v odpoledních hodinách, kdy řidička automobilu Audi se na Břeclavsku vrhla před
osobní vlak, bohudík se nikomu z cestujících nic nestalo, tak s chuchelským železničním přejezdem, s ohledem na bezpečnost, nemůže být
nikdo spokojený.
Stále je nemálo řidičů, kteří po zvednutí závor jezdí přes přejezd na červená výstražná světla. Bohudík řidiči autobusů pro proškolení již tak
nečiní. Lze se ale domnívat, že mnozí to nedělají z neznalosti, ale jen
proto, že pospíchají. Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až se
ucho utrhne...
Jsou lidé, řidiči, kteří jsou slušní. Někdy ale jejich dobrý a etický
úmysl může vést ke katastrofě.
Od Slivence se po stažení závor vytvořila nikde nekončící kolona vozidel. Šraňky jdou nahoru, přestávají blikat červená výstražná světla, auta
vjíždějí na koleje. Jeden z řidičů - a nebývá jediný - na kolejích zastavuje

V současné době již probíhá částečná
obnova restaurace Na závodišti. Její žalostný stav nás přinutil k okamžité výměně podlahových krytin, nábytku a části
kuchyňského vybavení. Chceme připravit nejen pro návštěvníky dostihů, ale třeba i pro obyvatele Velké i Malé Chuchle
příjemnou restauraci s letní terasou. Připravujeme významnou obnovu dětského
hřiště, zvažujeme i víkendové akce pro
děti s poníky. Proti velké divácké tribuně
vyroste menší prozatímní tréninkové kolbiště, dostihová dráha dozná svých úprav
v průběhu sezony. Obecně chceme závodiště více zpříjemnit divákům i všem
ostatním účastníkům dostihů.
Kolik dostihových dnů máte v plánu
uskutečnit a jaký bude program
dostihů v roce 2018?

V letošním roce to bude celkem 18 dostihových dnů, jeden z nich ve čtvrtek, jeden
v sobotu a všechny ostatní tradičně v neděli. Přesnou termínovou listinu najdou případní zájemci na internetové adrese www.
velka-chuchle.cz, billboardy u závodiště
již nyní zvou na zahajovací dostihový den
Gomba handicap dne 8. 4. 2018.
Dostihové závodiště ve Velké Chuchli je
dlouholetým synonymem pro koně. Již nyní
činí rodina pana Radovana Vítka řadů kroků
k tomu, aby tomu tak bylo i nadále, v důstojném, příjemném a moderním areálu. V takovém areálu, který bude lákat svoje návštěvníky nejen při dostihových nebo závodních
dnech, ale i mimo ně a stane se oblíbeným
cílem dětí, jejich rodičů i prarodičů.

Budou opět zvýhodnění chuchelští
senioři na vstupném na dostihy?

Dostihové závodiště má jako každý rok
připravené speciální vstupné pro diváky nad 60 let. Jedná se o tzv. Klub
patriot. V letošním roce bychom však

a dává přednost autobusu 244, který přijíždí od Smíchova. Podobně se
to děje u autobusů od Radotína.
Na kolejišti postává několik aut, a mnozí to jen tak tak ubrzdí, neboť jezdí jak šílenci. Nikdo tady třicítku nedodržuje. Do toho ještě vjíždí vozy
od Hvězdárny. Tohoto zmatku využívají auta od Radotína, která jinak
musí dát autům od Slivence přednost, a vrhají se ku Praze.
A nyní si představme následující černý scénář. Autu na kolejišti vynechává motor, řidič není schopen ho nahodit. Jistě není nutné zdůraznit,
že zejména v ranních hodinách se po železniční trati v malých časových
intervalech řítí jeden vlak za druhým a to z obou stran. Podle nejnovějších informací se již více vlaků na trať nevejde. Dá se tady ve Velké
Chuchli na železničním přejezdu - v tento okamžik něco vyřešit? Jak
dlouho budeme ještě čekat až se tady odehraje, na základě tohoto černého, ďábelského scénáře plného mrtvol, skutečný ﬁlm?
Jediným skutečně ideálním řešením je výstavba tunelu, nadjezdu. Jenže
to je bohužel běh na hodně dlouhou trať. Naopak je třeba jednat ihned,
neprodleně. Ale jak? Řešení je jediné, podobné jako na Jílovišti, ale i jinde. Na téčku ve Slivenci osadit silniční značku Zákaz průjezdu. Ta jediná
může ze dne na den zabránit katastrofě!!!
A JAK TO UDĚLAT?

Je to jednoduché. Vážený pane Martínku /vedoucí dopravy na Praze
16./ Tady Vám předkládáme článek pana Václava Burleho. Je jen na Vás,
jak železniční přejezd na jeho základě budete řešit. Nainstalujete Zákaz

rádi speciálně pro občany Velké i Malé
Chuchle nad 60 let poskytli toto celoroční vstupné zdarma. Stačí se prokázat bydlištěm v Chuchli a my mu v naší provozní
kanceláři na závodišti rádi připravíme
vstupenky do Klubu patriot zdarma.

průjezdu nebo to necháte vše jen na Vaší právní odpovědnosti. Jedno je
z tohoto hlediska hodně důležité. Pan Martínek bude muset odpovědět
a na jeho odpovědi může chuchelská radnice jednat, neboli přehrát míč
na vyšší instanci. A jeho odpověď pak, nedej Bože aby se na železničním
přejezdu něco stalo, bude u soudu rozhodující…

Nedávno se začaly na vybraných železničních přejezdech osazovat
kamery, které sice ničemu nezabrání, ale následně mohou bez vytáček rozhodnout kdo je prokazatelným viníkem. Neměla by taková
kamera být i ve Velké Chuchli?
PŘÍBĚH, KTERÝ SE SKUTEČNĚ STAL
A JIŽ ZDE NA BLOGU BYL POPSÁN:
Autobus 172 je od Smíchova narván do posledního místečka. Stojím a koukám na chuchelském železničním přejezdu směrem k Malé
Chuchli. Při nestažených závorách vidím, jak se na nás řítí vlak. Nezaváhám ani tisícinu vteřiny a řvu na celý autobus: „Šlápni vole na to, řítí se
na nás vlak!!!“ Bohu chvála řidič nezaváhal, šlápl na plyn, přerazil závoru.
Vlaková souprava pravděpodobně minula náš zadek o vous. To si opravdu nikdo z vás, co jste v tom autobuse byli na to nepamatujete?
Václav Burle, chuchle.blog.cz
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TJ SOKOL CHUCHLE – AKCE JARO 2018
27. LEDEN. SOBOTA, CELÝ DEN

14. DUBEN, SOBOTA

9. ČERVEN, SOBOTA, OD 13 HOD.

zámek ZBIROH a okolí, návštěva zámku,
putování přírodou /13 km/

Celodenní výlet do Míšně a Moritzburgu

Dětský den s Hasiči Chuchle

18. DUBEN, STŘEDA, 19 HOD.

15. - 16. ČERVEN, PÁTEK – SOBOTA

divadelní představení - Caveman
u Hasičů

Pobyt v přírodě – Stan nebo širák?

1. ÚNOR, ČTVRTEK, 17 – 19.00 HOD

Bowling v Radotíně, pro radost
za vysvědčení

Závody sokolské všestrannosti

Valná hromada TJ, sokolovna
26. DUBEN, ČTVRTEK, OD 16 HOD.
11. BŘEZEN, NEDĚLE, OD 10 HOD.

11. Masopustní procházka Velkou
Chuchlí, masky, zpěv, tanec, tombola,
táborák

Čarodějnice v lomu s ohněm
a soutěžemi
26. KVĚTEN, SOBOTA, CELÝ DEN

děti a rodiče - sobotní výlety budou
aktuálně vyvěšeny na nástěnce
a na internetových stránkách TJ Sokol
Chuchle: http://tj-sokol-chuchle.
webnode.cz
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
A TĚŠÍME SE NA VÁS

zámek Hluboká a ZOO Ohrada
– pro rodiny na celý den

22. BŘEZEN, ČTVRTEK, 17 HOD

CVIČITELSKÝ SBOR
A VÝBOR TJ SOKOL CHUCHLE

Ping-pong turnaj pro děti

Rodinné centrum
informuje
NABÍDKA VOLNÝCH
MÍST V KURZECH PRO
2. POLOLETÍ
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
pondělí a čtvrtek od 19 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA
PRO DOSPĚLÉ
pondělí od 8.15 hodin
HOLLYWOOD CLUB
kroužek pro školáky, kteří chtějí
vytvářet svůj vlastní ﬁlm – úterý
od 14 hodin
JÓGA PRO DĚTI
úterý od 17 hodin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
V DRUHÉM POLOLETÍ

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
CHUCHELŠTÍ HASIČI POŘÁDAJÍ OD PÁTKU 20. DO NEDĚLE
22. DUBNA 2018 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
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 telefonech:
604 401 147 nebo
739 314 422

V PÁTEK budeme svážet cca od 14 hodin,
v sobotu celý den a v neděli do cca 13 hodin.
PŘEDEM DĚKUJEME všem, kteří nám
dají železný šrot a tím přispějí na pořádání
dětského dne, který se bude konat 9. 6.
2018 jako tradičně v Areálu zdraví. O jeho
konání budeme informovat plakátky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELK Á CHUCHLE

WWW.CHUCHLE.CZ

ÚMČ Praha -Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha 5 – Velká Chuchle, v 1.
patře budovy na Odboru vnitřní správy
a sociál. věcí - evidence obyvatel

TURISTIKA

9. BŘEZEN, PÁTEK, OD 18 HOD.
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KDE SE PŘIHLÁSÍTE K TRVALÉMU
POBYTU VE VELKÉ A MALÉ CHUCHLI.
 na

20. - 22.DUBEN

J. Malatinec:
Z. Nedvěd:

TRVALÝ POBYT

18. 3. Jarní slavnost
23. 3. Noc s Andersenem
Chybět nebudou ani sladká tvoření,
kreativní hodinky nebo bubnování.
Sledujte náš facebook
a webové stránky
https://www.facebook.com/
www.rcchuchle.cz/
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
s keramikou angličtinou a hravou
jógou 9. – 13. 7. a 6. – 10. 8.
Více informací vám podá
paní Alice Fischerová na telefonu
734 442 777. Přihlášky prosíme
do 30. 4. 2018.

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE PŘI
PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU?
 platný občanský průkaz
 doklad,

prokazující vlastnické právo
domu či bytu nebo originál nájemní
smlouvy, výpis z KN není třeba – máme
přístup do Czech pointu
 majitel domu nebo nájemce bytu (který
je uveden na výpisu z KN nebo na nájemní smlouvě) se dostaví osobně
a svým podpisem na přihlašovacím lístku potvrdí souhlas s přihlášením osoby do jeho domu, bytu či pronajatého
bytu; nebo stačí jeho písemný souhlas
s úředně ověřeným podpisem
 pokud je majitelů více, stačí souhlas
pouze jednoho z nich
 při přihlašování dětí, které ještě nemají
občanský průkaz nutno předložit jejich
rodný list

 po přihlášení k trvalému pobytu referent

odstřihne příslušný roh občanského
průkazu a vystaví potvrzení o změně
místa k trvalému pobytu, které současně s občanským průkazem občan přikládá k žádosti o vystavení nového občanského průkazu, o který dle zákona
328/1999 Sb. o občanských průkazech
musí požádat do 15 pracovních dnů ode
dne změny místa trvalého pobytu

VYSTAVENÍ NOVÉHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
KDE POŽÁDAT O VYSTAVENÍ
NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU?
 na

jakémkoliv úřadě, kde vystavují občanské průkazy, pro nás nejblíže
na ÚMČ Praha 16 – Radotín, odbor občanskoprávní, nám. Osvoboditelů 21,
Praha 16 – Radotín

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE?

občanském průkazu (např. oddací list,
úmrtní list manžela/ky, pravomocné
rozhodnutí o rozvodu)
 pokud budete chtít zapsat do OP další
nepovinné údaje jako je nově nabytý
titul, manžela nebo partnera či děti,
musíte předložit patřičné doklady (diplom, rodné listy manžela a dětí, pokud
nejsou ve stávajícím OP zapsáni)

 občanský

průkaz s ustřiženým pravým dolním rohem spolu s potvrzením
o změně místa trvalého pobytu
 doklady týkající se změny stavu (vdaná,
ženatý, vdova, vdovec, rozvedená/ý),
které nejsou uvedeny ve stávajícím

Případné další dotazy Vám zodpoví pí
Černá na tel. č. 257 940 326.
JANA ČERNÁ

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 2018
místní poplatek ze psů
Za nedodržení tohoto termínu budou
majitelé psů penalizováni.
Držitelé psů, kteří měli v roce 2016
a 2017 úlevu od poplatku z důvodu
čipování musí již v roce 2018 platit.
Přihlášení psa, úhradu poplatku,
vyzvednutí poštovní poukázky
či evidenční známky lze provést
na odboru smluv, daní a poplatků
ÚMČ Velká Chuchle.

REF. EVIDENCE OBYVATEL

ÚMČ PRAHA 16 – RADOTÍN, ODBOR OBČANSKOPRÁVNÍ,
NÁM. OSVOBODITELŮ 21, PRAHA 16 – RADOTÍN
Dopolední úřední hodiny

Odpolední úřední hodiny

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

8.00 – 12.00 hod.

12.30 – 14.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek

8.00 – 12.00 hod.

12.30 – 14.00 hod.

Pátek

8.00 – 12.00 hod.

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
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STRUČNĚ
Z RADNICE
1) V průběhu ledna 2018 obdržel ÚMČ
prováděcí projektovou dokumentaci
stavby „Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli“ zpracovanou
spol. DRAWING Praha včetně dokumentace pro výběr zhotovitele.
2) V závěru ledna 2018 obdržel ÚMČ
projektovou dokumentaci pro zadání
stavby „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“ zpracovanou spol.
SATRA.
3) Letos od 25. května nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů č. 2016/679 přijaté Evropským
parlamentem a Radou EU, tzv. GDPR
(General Data Protection Regulation). Forma nařízení byla zvolena se
záměrem sjednotit právní prostředí pro
ochranu osobních údajů, a to především posílení práv osob na lepší kontrolu jejich osobních údajů a zohlednění
technologického vývoje při ochraně
zpracovávaných dat, přičemž je nutné
zdůraznit, že na úrovni České republiky
dosud není schválena konkrétní legislativa (tzv. adaptační zákon na GDPR).
Celý proces bude završen jmenováním
tzv. Pověřence pro ochranu osobních
údajů (Data Protection Officer), který

kompostárna
PROVOZOVATEL
KOMPOSTÁRNY
zprovozní zařízení od 12. 2. 2018
po zimní odstávce.

bude do budoucna hrát velmi důležitou
roli při monitoringu souladu zpracování
osobních údajů s povinnostmi vyplývající z Obecného nařízení, při provádění
interních auditů, školení zaměstnanců
MČ, řízené agendy interní ochrany dat
včetně komunikace s dozorovým orgánem, tj. Úřadem pro ochranu osobních
údajů a při komunikaci se subjekty údajů, o nichž se údaje zpracovávají.
CO SE TÝKÁ MČ Praha – Velká
Chuchle byla implementace Obecného
nařízení svěřena soukromé společnosti,
která v rámci předmětu plnění zajistí provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů v rámci činnosti úřadu městské části a aktualizaci, resp. tvorbu vnitřní
řídící dokumentace úřadu na základě výstupů z analýzy, a to také pro příspěvkové
organizace zřízené MČ (základní a mateřská škola) a pro jednotku SDH. Závěrem lze konstatovat, že toto Obecné nařízení bude klást na všechny zaměstnance
MČ včetně členů místního zastupitelstva
vyšší požadavky při dodržování pravidel
ochrany osobních údajů všech subjektů,
které MČ zpracovává.
ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

I když zima ještě neskončila
Lesy hl. m. Prahy končí
zimní provozní přestávku
na kompostárně ve Slivenci
s předstihem.

OTEVÍRACÍ DOBA
pro veřejnost v období
od 12. 2. – 28. 2. 2018 bude
od pondělí do pátku
v 8:30 – 17:00 hod.
OD 1. 3. 2018 BUDE
OTEVÍRACÍ DOBA PRO
VEŘEJNOST NÁSLEDUJÍCÍ:
LETNÍ ČAS:
Pondělí – pátek 8:30 – 18:00
Sobota 8:30 – 15:00
ZIMNÍ ČAS:
Pondělí – pátek 8:30 – 17:00
Sobota 8:30 – 15:00
ODPOVĚDNÁ OSOBA:
Mikuláš Němec
tel.: +420 770149764
Více informací naleznete také
na www.lesypraha.cz.
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ZÁPALKY S VLASTNÍM POTISKEM
- ﬁremní, reklamní, hotelové zápalky
- svatební, narozeninové a upomínkové
- různé tvary a velikosti, krabičkové i knížečkové
Zabýváme se i ruční výrobou atypických zápalek
podle přání zákazníka!
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