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Zahájeno!
11. června 2018 jsem podepsal smlouvu se zhotovitelem přístavby
základní školy, a to se zástupcem firmy Podzimek a synové s.r.o.
Ing. Martinem Podzimkem. Rovněž máme uzavřenou smlouvu
s technickým dozorem investora, který spolu se zhotovitelem
25. června 2018 ve 14 hodin převzal staveniště.
Tím je vlastně zahájeno. Přiznám se, že
jsem hodně rád, protože to byl hodně
složitý a pro mě někdy nepochopitelný
problém. O podrobnostech až jindy. Nyní
bych vás chtěl seznámit s konkrétními údaji
ohledně přístavby tak, jak je to smluvně písemně ošetřeno:
CENA ZA DÍLO
a) 97.849.227 Kč bez DPH
b) 20.548.338 Kč (21% DPH)
c) 118.397.565 Kč cena za provedené dílo

STRANA 3
Na závěr školního roku 2017/2018

DOBA PLNĚNÍ
- do 31.7.2019 dílčí limitní termín
užívání, kolaudace do 31.8.2019 ﬁnální
limitní termín
Jsem přesvědčen, vzhledem ke kvalitě vybraného zhotovitele, že bude dílo dokončeno v termínech, které jsou ve smlouvě
– viz doba plnění a určitě v řádné kvalitě.
Věřím, že tak rozsáhlá přístavba bude přínosem pro výuku žáků a dobré prostředí

STRANA 6
Tři tituly mistryň Evropy do Chuchle

i pro vyučující. Přístavba rovněž zkvalitní
prostředí jídelny, družiny i školní kuchyně.
Všechny tyto prostory včetně vybavení
budou úplně nové. Doufám, že spokojeni
budou i rodiče.

STRANA 12
Rodina Vítkových pozvedne dostihové
závodiště v Chuchli

STANISLAV FRESL
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

STRANA 15
Skládka Chuchle
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Návštěva
ZŠ Charlotty
Masarykové
21. 6. 2018 v odpoledních hodinách navštívila
naší městskou část paní náměstkyně primátorky prof. Ing. Eva Kislingerová CSc. za účelem
seznámení se se současným skutečným stavem ohledně přestavby ZŠ.
Paní náměstkyni jsem pozval, aby se přesvědčila o využití investičních prostředků, které
nám poskytla k nákupu buněk a přestavbě ZŠ.
Při její návštěvě byla přítomná i paní ředitelka
Mgr. Eliška Jančíková.
Paní náměstkyni Kislingerové jsem ukázal
současný stav na staveništi a informoval jsem
jí ohledně všech již platných dokladů k zahájení
přístavby a o termínu 25.6.2018, kdy proběhne
předání staveniště a tím bude stavba vlastně
zahájena. Myslím, že paní náměstkyně byla
spokojená a po podání vzájemných informaci
jsem dostal příslib s pokrytím investičních prostředků na celkovou přístavbu ZŠ. Věřím, že
vše proběhne tak, jak si všichni přejeme.
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

Brigáda rodičů
na hřišti mateřské školy
Sobota 19. května se probudila do slunečného rána. Takové počasí si
jistě přála i ředitelka mateřské školy paní Jana Pondělíková. Na ten
den totiž vyhlásila dobrovolnou brigádu na úpravu, úklid a drobné
opravy na horním hřišti.
PANÍ ŘEDITELKU mimo již zmíněného počasí jistě potěšila i hojná účast
rodičů. Mnozí sebou přivedli i své malé
pomocníky. Nutno říci, že maminky,
tatínkové i jejich děti se opravdu činili
a odvedli kus poctivé práce. Ruku k dílu
přiložily i přítomné paní učitelky. Navážel se písek do obou pískovišť, třídily se
a omývaly hračky, zametalo, omývala se
betonová stěna a nezapomnělo se ani
na úpravu zeleně. Dobrým poznatkem je,
že vše probíhalo v pohodě. Ten dělal to
a ta zas tohle a všichni dohromady udělali
moc, aneb když se ruka k ruce vine, tak se
dílo podaří. Na závěr brigády se opékaly
buřty, hezká to pozornost za dobře vykonanou práci.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

VČELIČKY A BERUŠKY PŘED ODLETEM
Loučení předškoláků s mateřskou školou, patří k nejkrásnějším akcím chuchelské mateřinky. Čtrnáctého
června se na dolním hřišti mateřské školy loučily Včeličky a Berušky. Za hojné účasti rodičů a příbuzenstva,
předvedli žáčci obou tříd hezké vystoupení, které ještě
podporovalo duo klaunů. Došlo i na stužkování, které ho se zúčastnil i starosta Velké Chuchle Stanislav
Fresl. Ne každé loučení bývá tak hezké, veselé i dojemné jako právě to, které proběhlo v onen čtvrteční
den. Včeličky i Berušky z mateřské školy odlétají, aby
po prázdninách v měsíci září přilétli do prvních tříd základní školy. Přejme jim, aby ten nový školní život začal
pro ně v pohodě a bez slziček.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER
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ŠKOLA

Výsledky přijímacího
řízení na střední školy
Ve školním roce 2017/2018 se
žákyně a žáci hlásili na různé typy
středních škol. Umístění našich
žáků na středních školách:
A) VÍCELETÁ GYMNÁZIA:
 z 5. ročníku – 4 (hlásilo se 5)
 ze 7. ročníku – 1 (hlásilo se 6)

B) Z 9. ROČNÍKU:
 Gymnázium – 3
 Ekonomické lyceum – 1

Na závěr školního
roku 2017/2018
Vážení čtenáři Chuchelského zpravodaje!
Školní rok 2017/2018 mílovými kroky dospěl do svého závěru, vyvrcholil malou
akademií dětí prvních až třetích ročníků
a školní akademií ostatních tříd na prknech
Divadla Kalich a mně zbývá poslední příjemná povinnost – připomenout uplynulé
období a poděkovat všem, kteří jsou spjati
se životem naší krásné chuchelské školy.
MÁME ZA SEBOU školní rok plný plodné práce, tradičních akcí, které významnou
měrou přispívají k rozvoji základních kompetencí našich žáků, řady vědomostních
i sportovních soutěží, v nichž se naši žáci
ani v konkurenci velkých škol Prahy 13 a 5
neztratí. S prezentacemi jednoho z největších projektů s názvem „Osmičková lavina“
se budete moci seznámit v říjnu 2018, kdy
oslavíme 100 let vzniku Československé
republiky. Pochlubit se můžeme i výsledky
testování našich žáků, např. žáci 9. ročníku
patří svými výsledky v matematice a českém jazyce mezi 10% nejúspěšnějších
škol v testování. Podobných výsledků jsme
dosáhli v testování sedmé třídy v anglickém

jazyce a v osmých třídách při testování Dovedností pro život (tj. práce s informacemi,
řešení problémů, vztahy a komunikace).
S velkým nadšením se vrátily všechny děti
1 a 2. stupně ze škol v přírodě, které byly
nabity nejen nezapomenutelnými zážitky,
ale i získáváním nových znalostí, rozvíjením schopností vzájemně spolupracovat
a všestranně komunikovat. Se stálým zájmem žáků se setkává i realizace polytechnické výchovy na Střední škole umělecké
a řemeslné na Novém Zlíchově. Vše, co
jsem zmínila, jsou jen střípky naší celoroční
náročné práce.
CELÝ ROK jsme žili i očekáváním zahájení
přístavby školy. Odložení stavby nám způsobilo určité organizační komplikace spojené s přecházením žáků do školní výdejny,
museli jsme zasáhnout i do učebního plánu,
nemohli jsme se dále rozvíjet podle našich
představ. Zvláště pro školní družinu bylo
náročné neustálé přesouvání dětí z hlavní
budovy na detašované pracoviště a zpět.
Jsem ráda, že se nakonec podařilo zlepšit
i zázemí pro školní družinu přestěhováním

 Zdravotnické lyceum – 1
 Konzervatoře a umělecké školy - 3
 Střední odborné školy – 5
 SOU bez maturity – 3

herního prvku, instalací koše na basketbal
a venkovní kreslicí tabule, nákupem sportovních potřeb a pingpongového stolu. Díky
ochotným maminkám mohou děti obdivovat i rozkvetlé truhlíky u vchodu do „kontejnerové“ školy. Přes prázdniny bude
připravena nová herna pro školní družinu,
protože všechny učebny na detašovaném
pracovišti obsadí čtyři třídy prvního stupně.
Prázdninové měsíce by již měly být zcela
v režii stavařů. Budeme doufat, že vše poběží podle daného harmonogramu a my
budeme moci co nejdříve vstoupit do krásných prostor nové přístavby.
RÁDA BYCH poděkovala panu starostovi
Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi, všem členům Úřadu
městské části Velká Chuchle za vybudování detašovaného pracoviště školy, kde byly
umístěny tři třídy a školní družina, i přípravu
školní výdejny. Děkuji za pomoc při zajištění GDPR, za ﬁnanční podporu žádosti
o dotace na zařízení nové jazykové a přírodovědné učebny, které by měly vzniknout
po dokončení přístavby školy, a za vždy
vstřícnou ﬁnanční podporu školy při vytváření kvalitního materiálního zázemí školy.
PODĚKOVÁNÍ SMĚŘUJI i všem rodičům nejen za ﬁnanční příspěvky, dobrou
spolupráci, ale i za ochotnou pomoc při
nejrůznějších akcích, za milé nabídky zajímavých exkurzí a celkově příjemné klima,
na kterém se v naší škole podílejí. Děkuji
vedení chuchelské mateřské školy za přínosnou spolupráci při realizaci projektu
Škola školce, školka škole. Moje uznání patří všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům za zodpovědnou a náročnou
práci, která jde často nad rámec jejich
povinností, za empatický vztah k dětem
i k sobě navzájem.
Přeji Vám všem přívětivé, slunečné léto,
plné dobré nálady a pohody.
MGR. ELIŠKA JANČÍKOVÁ
ŘEDITELKA ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ
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Velký úspěch
ZŠ Charlotty Masarykové ve sběrové soutěži

Slavnostní předání cen a pohárů
na půdě pražského magistrátu
uzavřelo ve středu 20. června
2018 v pořadí již 24. ročník
sběrových ekologických soutěží
pro pražské a středočeské
mateřské a základní školy.

„SOUTĚŽ ŠKOL ve sběru druhotných
surovin probíhá již od roku 1994. Tehdy
se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina papír a do soutěže se zapojilo
20 pražských základních škol. S postupem
let přibývalo soutěžících škol i sbíraných
druhotných surovin - plastová víčka, hliník, nápojové kartony. Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je

23 471 žáků z 56 pražských škol, kterým
se podařilo nashromáždit 482 174 kg
této suroviny. V průměru tak připadá
na jednoho žáka 20,54 kg sběrového papíru. Nasbírané množství papíru
na školách představuje 2,72 % z celkového množství vytříděného papíru
v Praze za dané období, a to zcela bez
dopadu na rozpočet města.

podle množství nasbírané suroviny a II.
podle průměrného množství na jednoho
žáka,“ vysvětlila historii a pravidla školní
soutěže ve třídění odpadů radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která pro školní rok
2017/2018 udělila projektu záštitu.
V TOMTO ŠKOLNÍM roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem

ZŠ Charlotty Masarykové se letos poprvé od svého zapojení do soutěže
umístila na předních příčkách. Žáci
nasbírali 1383 kg plastových víček,
což bylo nejvíce v celé Praze (1. místo).
Dále se umístili na třetím místě ve sběru hliníku a na 2. místě ve sběru plastových víček v přepočtu na žáka. Škola
obdržela nádherný pohár a ﬁnanční
odměnu v hodnotě 10.000 Kč.
Za zapojení do soutěže děkujeme
všem žákům a jejich rodičům.
A JAK DOPADLA soutěž ve škole?
Která třída nasbírala nejvíce druhotných
surovin? Papíru nasbírala nejvíce V.A,
III.B a V.B, v hliníku zvítězila V.A, před III.B
a IV.A. Víček nasbírala nejvíce III.B, III.A
a V.A. Třídy byly oceněny na společném
setkání všech tříd 26. června 2018.
TOMÁŠ HROMÁDKA

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE
TÉMAT ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY
ZA PŘÍTOMNOSTI ředitelky školy,
starosty Velké Chuchle, členů pedagogického sboru, žáků některých tříd i rodičů zde šestnáct deváťáků představilo své
prezentace na následující témata: potápění, horolezectví, Leonardo da Vinci,
Chorvatsko, robotika, esoterismus, parenterální výživa, aids, mnohočetná porucha osobnosti, emoce, kosmonautika,
graﬁcký desing, kybernetická bezpečnost, Japonsko, Kalifornie a křesťanství.
Veškerá témata jejich autoři přednášeli
zpaměti, za pečlivě vybraného obrazového doprovodu. Přítomným se naskytla příležitost potopit se, vyzkoušet si
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horolezecké umění, navštívit Chorvatsko,
Japonsko, Kalifornii, vzlétnout do kosmu,
prohlédnout si díla Leonarda da Vinci
nebo se pokusit o graﬁcký desing a ti
obzvláště šikovní si mohli svoji šikovnost
porovnat s robotem.
NEJEN CESTOVÁNÍM a sportováním živ je člověk, a tak přišla řada
i na jiná témata, poněkud vážnějšího
rázu jako je Esoterismus, parenterální výživa, aids, mnohočetná porucha
osobnosti, emoce, kybernetická bezpečnost a křesťanství. Nutno dodat, že
autoři si svá témata vybrali jak se říká

Ve čtvrtek 7. června dopoledne
se v Základní škole Charlotty
Masarykové konala prezentace
témat žáků deváté třídy.
přímo na tělo a ukázali v nich své znalosti a odbornosti.
O TOM ŽE SE se svými tématy vyrovnali se ctí, svědčí pochvalná slova členů učitelského sboru i starosty Velké Chuchle.
Škoda, že musím respektovat zákon
o utajování osobních dat a nemohu autory představit jmenovitě. Dovoluji si jim
popřát, aby se jim podařilo své znalosti
v budoucnu uplatnit a dostali se na své
vysněné studium.
JAN ZÁGLER

Dětský den po devatenácté
V sobotu 9. 6. 2018 proběhl dětský den, který jsme pořádali již podevatenácté! I když na konci dne celkem
zapršelo, přes den bylo nádherně, a tak si všichni mohli naplno užít odpoledne plné sluníčka a her.
PRO DĚTI všech věkových kategorií
bylo připraveno spoustu atrakcí, ať už
tradičních, anebo také pár nových, jako
byla možnost zajezdit si s RC modely aut,
které jsme zakoupili a budeme je zařazovat i v příštích letech. Dále to byla střelba
z paintballové pistole, se kterou přijela
ﬁrma Colorwood Praha. Kromě našich
členů a kamarádů, kteří nám přišli pomáhat, zde nechyběl ani chuchelský Sokol,
který jako každý rok obsadil hned několik
disciplín, také si všichni mohli prohlédnout výstavku králíků, se kterými přijeli
chuchelští chovatelé a vyzkoušet si golf,
se kterým každoročně přijíždí pan Drozd.
Pro letošek si soutěžení připravili také
hráči SK Čechoslovan Chuchle a Aerobic
Team Praha pod vedením Veroniky Buriš.
UŽ PODRUHÉ k nám také zavítali dobrovolní hasiči z Lochkova, kteří si pro
děti připravili možnost vyřádit se v pěně
do koupele, která sklidila veliký úspěch.

KROMĚ SOUTĚŽENÍ nechybělo ani
bohaté občerstvení, limonáda a zmrzlina
pro děti zdarma a na závěr dne se před
deštěm stihlo i opékání buřtů.
NA ZÁVĚR bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na pořádání této akce podíleli a také všem sponzorům, a to Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí grantu, a dále
za další věcné a ﬁnanční dary ﬁrmám:
Walraven s.r.o., Tojma s.r.o., Poděbradka
a.s., Autodoprava Jiří Svoboda, paní Přibyslavská, řeznictví Jiří Görgl, ﬁrmy Mentos
a Chupa Chups. Za spolupráci také děkujeme ÚMČ Praha – Velká Chuchle a Sokolu Velká Chuchle.
DĚKUJEME VŠEM, kteří na dětský den
dorazili, moc nás těší, že se tato akce každoročně těší tak veliké návštěvnosti.
ZA SDH PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
KATEŘINA NEDVĚDOVÁ

LÍPA REPUBLIKY
NA POZEMKU ŠKOLY
BYLA ZAŘAZENA DO
DATABÁZE VÝZNAMNÝCH
PRAŽSKÝCH STROMŮ
Do databáze významných pražských stromů
byla v březnu zařazena lípa republiky, která
byla v západní části současného pozemku naší
školy zasazena v roce 1928, při příležitosti 10.
výročí vzniku Československa pod patronací
členů místní jednoty Československé obce legionářské. Lípa je tedy starší než budova naší
školy (z roku 1933) a za uplynulých 90 let přečkala všechny stavební úpravy, při kterých jí několikrát hrozilo poražení.
Záznam v databázi významných
pražských stromů najdete na adrese
http://lipyrepubliky.cz

NÁVŠTĚVA LÁZNÍ

TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

VE DNECH 17. A 18.5. byl uspořádán pro chuchelské seniory zájezd do západočeských lázní. Navštívili jsme Mariánské Lázně, kde jsme si prohlédli 75 miniatur památek z celé ČR. V Karlových Varech jsme se prošli po kolonádě a ochutnali lázeňské
prameny. V Chebu nás průvodkyně seznámila s historickým centrem města. Výlet byl
zakončen v malebných Františkových Lázních.
DVOUDENNÍ PROGRAM byl sice náročný, ale všem se velmi líbil. Chtěli bychom
poděkovat Zastupitelstvu a Úřadu městské části Praha-Velká Chuchle za poskytnutí
ﬁnančních prostředků, Martinu Melicharovi a Jitce Belčevové za perfektní organizaci, Pavlu Fatkovi za vynikající uzeniny na snídani, která všem chutnala, a v neposlední
řadě panu Švecovi za spolehlivou a bezpečnou dopravu.
KLUB SENIORŮ
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TŘI TITULY
MISTRYŇ
EVROPY DO
CHUCHLE
Ve dnech 24. – 26.5.2018 se v karlovarském Hotelu Spa
Thermal konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku
a fitness. Chuchelský oddíl aerobiku Aerobic Team Praha vyslal
na šampionát 16 nominovaných závodnic, které reprezentovaly
Českou republiku v šesti soutěžních kategoriích.
PŘEDKOLA, semiﬁnálová a ﬁnálová
kola všech věkových kategorií probíhala
intenzivně všechny tři dny. I po této stránce byl závod velice náročný.
V KATEGORII kadetů (11-13 let) po náročném tříkolovém klání v kategorii žen
vybojovala první titul Mistryně Evropy
naše závodnice Tereza Miková. Terezka
přijela na Mistrovství Evropy perfektně připravená, což dokazovala svými
skvělými výkony v celé soutěži. Druhý
titul Mistrů Evropy si po nervydrásajícím
ﬁnálovém kole vybojoval také ﬁtness
tým kadetek ARMY ve složení: Elizabeth
Al-Kaysy, Helena Chvalová, Nikol Mia
Krákorová, Barbora Martínková, Tereza Miková, Lucie Pospíchalová a Sabina Šugárová. V nově vzniklé soutěžní
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kategorii Aerobic Performance jsme
měli také své zástupce. Kadetský tým
THE QUEEN ve složení Judita Barešová,
Lucie Blechová, Kristýna Němcová, Tereza Pinkasová a Sabina Šugárová, který
se představil poprvé na vrcholné soutěži,
vybojoval na Mistrovství Evropy pěkné
čtvrté místo.
PO KATEGORII kadetů byla na řadě
soutěžní kola kategorie juniorů (14-16 let).
Zde jsme měli obsazení opět ve třech kategoriích. V ženách se na skvělém 3. místě
umístila Veronika Frantová jen s těsným
rozdílem, který ji dělil od druhé příčky. Verča ve všech třech kolech předvedla bezchybné výkony, které kolo od kola svou
kvalitou gradovaly. Ve sportovním aerobiku jsme měli zastoupení také v kategorii

duo. Elizabeth Al-Kaysy s Natálií Smíškovou se po parádním ﬁnálovém výkonu
probojovaly na 3. místo. Třetí titul Mistryň
Evropy svým dechberoucím představením na ﬁlmové motivy Pirátů z Karibiku vybojoval tým PIRÁTEK v kategorii Aerobic
Performance ve složení Veronika Frantová, Karolína Javůrková, Petra Křečková,
Natálie Preisová a Natálie Smíšková.
DĚVČATA DĚKUJEME a gratulujeme ke skvělým výsledkům! Aerobic
Team Praha byl opět nepřehlédnutelný
na mezinárodním poli a se ziskem tří zlatých a dvou bronzových medailí se řadí
mezi nejlepší kluby v České republice.
Velký dík patří také trenérkám Veronice
Buriš, Lucii Čuřínové a Kateřině Hrickové, které s děvčaty intenzivně pracují. V současné době všechny přípravy
směřují k říjnovému Mistrovství České
republiky a Mistrovství světa, které se
bude v letošním roce konat v holandském Leidenu.
MGR. VERONIKA BURIŠ

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Klusáci úspěšně běhají
ve Velké Chuchli
Od dubna do listopadu se letos pravidelně každý měsíc konají
klusácké dostihy na Dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, a to
na rozdíl od cvalových dostihů včetně prázdninových měsíců.
HNED NA PRAHU školního roku,
v sobotu 8. září, se koná vrcholný
den dostihové sezóny, již 26. ročník
Českého klusáckého derby. Program
tohoto slavnostního dostihového dne
je plný kvalitních a zajímavě honorovaných dostihů, pro ročníkové koně
dvou- až čtyřleté, pro jedničkové starší koně, pro francouzské koně a nově
také pro koně českého chovu. Právě
obnovit tradici dostihů pro koně českého chovu bylo cílem při červnovém
dostihovém dnu, a výsledkem byl
krásný a plně obsazený dostih mladých českých koní.
TAKÉ NA DRUHOU část klusácké
dostihové sezóny zásadním způsobem
ﬁnančně přispělo Hlavní město Praha,
bez kterého by nebylo možné klusácké
dostihy v Praze běhat a kterému patří
velké poděkování pořadatele, České
klusácké asociace. Prázdninové termíny klusáckých sobot jsou 7. července
a 11. srpna, vrcholem každého dostihového dne je dostih Zlatého okruhu
hlavního města Prahy 2018, tedy celoročního seriálu dostihů pro naše nejlepší koně, a dále dostih francouzských
klusáků Trotteur Francais, které sponzoruje francouzská autorita z Paříže již
třináctým rokem.

ZPESTŘENÍM dostihových dnů je dostih pro významné hosty ve dvojsulkách
– v zahraničí velice populární příležitost
zažít opravdový dostih jako spolujezdec
zkušeného profesionála.
PRAVIDELNÝ ZAČÁTEK klusáckých dostihových sobot je ve 14 h a již
samozřejmostí je vstup zdarma. Ze
slavnostního dostihového dne 8. 9.
bude vysílán pořad v České televizi.
Více se dozvíte na webové stránce České klusácké asociace, www.czetra.cz.
(HP)

ZÁVODIŠTĚ

NA DOSTIHY KLUSÁKŮ
SE SVAČINOU V KAPSE
Pro návštěvníky klusáckých dostihů na chuchelském závodišti aktéry samotné nevyjímaje, je restaurace v prvním patře tribuny v den
dostihů uzavřena. A nejen ona, uzavřeny jsou
všechny vnitřní prostory tribuny včetně sázkové haly. Uzamčené je i parkoviště. Divákům je
k dispozici pouze jedno WC.
Když vezmeme v úvahu skutečnost, že převážná většina startujících jezdců přijíždí se svými koňmi a doprovodem již v časných ranních hodinách z Moravy
a po celé odpoledne až do večerního odjezdu zpět
nemá možnost se na závodišti nikterak občerstvit,
není takový „výlet“ procházkou v růžové zahradě.
Uznávám, že se klusácké dostihy netěší takové početné návštěvě jako dostihy cvalové, ale i tak by si
návštěvníci co se občerstvení týká zasloužili více
ohleduplnosti ze strany majitele závodiště. V prostoru
závodiště je sice stánek s občerstvením, ale i ten byl
v sobotu 9. června uzavřen.
Je pochopitelné, že takové podmínky návštěvnost
a popularitu klusáckých dostihů nezvýší. Je to škoda,
neboť i dostihy klusáků mají v Praze dlouholetou tradici, vždyť první dostihy tohoto typu se konaly již 28.
května roku 1922 v Praze na Letné. Když se ohlédneme do nedávné minulosti, tak čestné ceny vítězům
klusáckých dostihů zde předávali takové osobnosti
jako zpěvák Richard Adam, paní Vlasta Adamová,
několikanásobná slavice Lucie Bílá a v loňském roce
primátorka hlavního města Prahy paní Adriana Krnáčová. Škoda, že v tu inkriminovanou sobotu 9.6.
svoji návštěvu musela odvolat. Vlastně štěstí, vždyť
by si ani neměla možnost vsadit. Nakonec jednu
otázku: Rekonstrukce restaurace v tribuně jistě stála
nemalou ﬁnanční částku, a tak se ptám, není majiteli
tak trochu líto, že tato hezky upravená restaurace je
v provozu pouze při nedělních cvalových dostizích?
Po otázce ještě přání. Přál bych všem návštěvníkům
i aktérům klusáckých dostihů, aby se situace postupem času po všech stránkách zlepšila.
JAN ZÁGLER

USNESENÍ

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Přehled usnesení č. 5/2018
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
21.5.2018.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

5/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 5/2018 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Ladislav Kadeřábek a p. Pavel Klán.
5/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 5/2018 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
p. Vilém Schulz.
5/1-3 schvaluje
program 5. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 14.5.2018
s navrženým přesunem původního bodu
6 za bod 1.
5/2a projednalo (schvaluje)
na svém zasedání dne 21.5.2018 posouzení a hodnocení nabídek účastníků výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Dostavba ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha – Velká Chuchle“ vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění, uvedené ve Zprávě o hodnocení
nabídek ze dne 17.5.2018 vyhotovené
v souladu s ustanovením § 119, přičemž
na základě hodnotících kritérií bylo stanoveno následující pořadí účastníků o veřejnou zakázku:
1. Podzimek a synové s.r.o.
2. Auböck s.r.o.
3. Trigema Building a.s.
4. POHL cz, a.s.
5. HOCHTIEF CZ a.s.
ZMČ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se
společností Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť (IČ 46978194)
za celkovou cenu 97.849.227,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu MČ jejím
podpisem.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/2b projednalo (schvaluje)
na svém zasedání dne 21.5.2018 posouzení a hodnocení nabídek účastníků výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Dostavba ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha – Velká Chuchle“ vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění, uvedené ve Zprávě o hodnocení
nabídek ze dne 17.5.2018 vyhotovené
v souladu s ustanovením § 119, přičemž
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na základě hodnotících kritérií bylo stanoveno následující pořadí účastníků o veřejnou zakázku:
1. Podzimek a synové s.r.o.
2. Auböck s.r.o.
3. Trigema Building a.s.
4. POHL cz, a.s.
5. HOCHTIEF CZ a.s.
ZMČ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se
společností Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť (IČ 46978194)
za celkovou cenu 97.849.227,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu MČ jejím podpisem včetně uzavření dalších smluv
či podpisem jiných dokumentů souvisejících s realizací akce „Dostavba ZŠ
Charlotty Masarykové, Starochuchelská
240/38, Praha – Velká Chuchle“, zejména zajištění ﬁnancování, předání staveniště a jiné.
5/3a stanovuje,
v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
pro příští volební období 2018 – 2022 na 9
(slovy devět) zastupitelů.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/3b stanovuje,
v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
pro příští volební období 2018 – 2022
na 11 (slovy jedenáct) zastupitelů.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/3c stanovuje,
v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
pro příští volební období 2018 – 2022
na 13 (slovy třináct) zastupitelů.
5/4 jmenuje
společnost Operátor ICT, a.s., Dělnická
213/12, 170 00 Praha 7 (IČ 02795281)
pověřencem pro ochranu osobních údajů
ustanoveného podle článku 37 a následujících nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 a schvaluje jeho organizační
začlenění jako zvláštní orgán MČ Praha –
Velká Chuchle zřízený za účelem výkonu
činnosti pověřence pro MČ, příspěvkové
organizace a jednotku SDH s účinností
od 25.5.2018.
5/5-1
bod byl stažen z programu zasedání.

5/5-2 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 16.5.2018, účetní závěrku MČ
Praha – Velká Chuchle sestavenou ke dni
31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017
do 31.12.2017 v souladu s usnesením
RHMP č. 843 ze dne 22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování
účetních závěrek v rámci HMP a zaslání
informace Odboru účetnictví MHMP o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději do 25.5.2018.
5/5-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 16.5.2018, účetní závěrku Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle sestavenou ke dni
31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017
do 31.12.2017 v souladu s usnesením
RHMP č. 843 ze dne 22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování
účetních závěrek v rámci HMP a zaslání
informace Odboru účetnictví MHMP o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději do 30.6.2018.
5/5-4 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.5.2018, účetní závěrku Mateřské školy Velká Chuchle sestavenou ke dni
31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017
do 31.12.2017 v souladu s usnesením
RHMP č. 843 ze dne 22.4.2014 obsahujícím metodický pokyn ke schvalování
účetních závěrek v rámci HMP a zaslání
informace Odboru účetnictví MHMP o jejím schválení ve stanoveném termínu nejpozději do 30.6.2018.
5/5-5 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.5.2018, Základní škole Charlotty
Masarykové příděl ﬁnančních prostředků
z dosaženého hospodářského výsledku
za rok 2017 v celkové výši 75.484,- Kč takto: do fondu odměn 10.000,- Kč a do rezervního fondu 65.484,- Kč.
5/5-6a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 16.5.2018, Zprávu o plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření MČ Praha
– Velká Chuchle za rok 2017 – závěrečný
účet, jejíž součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha
– Velká Chuchle za období od 1. ledna
2017 do 31. prosince 2017 se závěrem,
že ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat,
že byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, tzn. že souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha – Velká
Chuchle za rok 2017, a to s výhradou.
Opatření k nápravě těchto zjištěných
méně závažných chyb a nedostatků (dodržování ustanovení § 8 odst. 2 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovaní
těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zpracování plánu inventur majetku a závazků MČ za rok 2018 a následující v souladu s ustanovením § 5 odst. 3
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhotovení inventurních soupisů v souladu s ustanovením § 8 odst. 2
uvedené vyhlášky) bude řešeno formou
interního sdělení.
5/5-6b bere na vědomí
zápis č. 4/2018 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 16.5.2018 v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
5/6-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 16. 5. 2018, uzavření Smlouvy
o zřízení osobní služebnosti mezi MČ
Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a společností Dopravní podnik hl. m. Prahy,
a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (IČ 00005886) týkající se provozu
STL plynovodu na pozemcích parc.č.
160, 166 a 167 v k.ú. Malá Chuchle

za jednorázovou náhradu stanovenou
znaleckým posudkem č. ZÚ-1871/2018
ze dne 23. 4. 2018 ve výši 47.650,- Kč
+ DPH v zákonné výši; zastupitelstvo
schvaluje úhradu nákladů spojených
s vypracováním znaleckého posudku
ve výši 12.000,- Kč + DPH v zákonné
výši a úhradu nákladů spojených se vkladem služebnosti do katastru nemovitostí
ve výši 1.000,- Kč.
5/6-2 bere na vědomí
aktuální informace týkající se původní žádosti o zřízení služebnosti stezky
a cesty v ulici U Bažantnice po nesouhlasu ZMČ na zasedání dne 23. 4. 2018
a opětovný požadavek výboru majetku
ZMČ prověřit současný stav (stavební
povolení) příjezdu na soukromý pozemek formou písemné výzvy zaslanou
žadateli, příp. zajištění kopie předmětného stavebního povolení od OVDŽP
ÚMČ Praha 16 – Radotín.
5/6-3 bere na vědomí
stanovisko Odboru evidence majetku,
oddělení městských částí MHMP ze
dne 4.5.2018 týkající se prodeje odděleného obecního pozemku parc. č.
569/4 v k.ú. Velká Chuchle v ulici Nad
Závodištěm a požadavek na zpracování
znaleckého posudku s cenou obvyklou
v daném místě a čase včetně řádného
zdůvodnění případné odchylky od ceny
obvyklé před opětovným rozhodnutím
ZMČ o prodeji pozemku a doručení žádosti kompetentnímu odboru MHMP

o souhlas s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
5/6-4a souhlasí,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 16. 5. 2018, s vyvěšením záměru
prodloužit nájemní smlouvu nebytových
prostor části objektu v Kazínské 8/5
umístěného na parc.č. 21, 22 a 1151/2
v k.ú. Velká Chuchle (kulturní areál
K8) do 31. 12. 2019 předem známému
zájemci.
5/6-4b bere na vědomí
zápis č. 4/2018 z jednání výboru majetku
ZMČ konaného dne 16.5.2018 v budově
ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
5/7-1 bere na vědomí
oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle o prázdninovém provozu v MŠ v době od pondělí 2. 7.
2018 do pátku 13. 7. 2018 a o uzavření MŠ
od pondělí 16. 7. 2018 do konce měsíce
srpna 2018.
5/7-2 bere na vědomí
informace o probíhající kontrole současného stavu SK Čechoslovan Chuchle prováděnou kontrolním výborem ZMČ.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY

Přehled usnesení č. 6/2018
ze 6. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 18.6.2018.

6/1-4 schvaluje
program 6. zasedání (mimořádné) ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze
dne 6.6.2018.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

6/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 6/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Martin Šimek a p. Martin Melichar.
6/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 6/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byl
tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.
6/1-3 schvaluje
doplnění programu 6. zasedání (mimořádné) ZMČ o problematiku lokality
Lahovská.
Návrh usnesení nebyl přijat.

6/2 projednalo (schvaluje)
na svém zasedání dne 18.6.2018 posouzení a hodnocení nabídek účastníků veřejné
zakázky malého rozsahu na služby „Výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem Dostavba ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha – Velká Chuchle“ vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
uvedené v Protokolu o otevírání obálek
a písemné zprávě o hodnocení nabídek ze
dne 4.6.2018 vyhotovené v souladu s ustanoveními § 110 a 119, přičemž na základě
hodnotícího kritéria bylo stanoveno následující pořadí účastníků o veřejnou zakázku:

1. NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
2. RELLMAN s.r.o.
ZMČ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se společností NOSTA-HERTZ spol. s r.o.,
Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (IČ 15270041) za celkovou cenu
1.568.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.
6/3a vyzývá
spolek SK Čechoslovan Chuchle z.s.,
Strakonická 418, 159 00 Praha 5 (příjemce dotace ve výši 20.000,- Kč podle veřejnoprávní smlouvy č. O 1252/2017), k vrácení poskytnutých ﬁnančních prostředků
v plné výši z důvodu závažných porušení
ujednaných podmínek.
6/3b vyzývá
spolek SK Čechoslovan Chuchle z.s., Strakonická 418, 159 00 Praha 5 k okamžité úhradě
faktury č. 1742068007 vystavenou PVK a.s.,
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Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
za vodné ve výši 91.495,- Kč s tím, že v případě neuhrazení faktury se chovat jako řádný
hospodář a znemožnit další odběr vody spolku SK Čechoslovan Chuchle z.s..
6/3c schvaluje
přijetí nezbytných právních kroků, které
budou vést k ukončení nájemního vztahu
mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály

262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
a spolkem SK Čechoslovan Chuchle
z.s, Strakonická 418, 159 00 Praha 5 (IČ
00553361), a to výpovědí ve zkrácené
lhůtě dle občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

zápisu o provedené kontrole SK Čechoslovan Chuchle z.s.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY

6/3d bere na vědomí
zápis č. 2/2018 z jednání kontrolního výboru konaného dne 28.5.2018 včetně

Přehled usnesení č. 7/2018
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
25.6.2018.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

7/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 7/2018 byli dva členové zastupitelstva, a to p. Pavel Klán a p. Robert Pořízek.
7/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.
7/1-3 schvaluje
program 7. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 18.6.2018.
7/2-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze
dne 20.6.2018, rozpočtové úpravy č. 4/2018
(viz příloha).
7/2-2a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 20.6.2018, poskytnutí dotace ve výši
35.000,- Kč spolku Český rybářský svaz,
MO Velká Chuchle (IČ 71200185), U Skály 187, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
na podporu činnosti spolku - technické zajištění sportovních akcí pořádaných místní organizací pro mládež, dospělé i seniory v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
7/2-2b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 20.6.2018, poskytnutí dotace ve výši
9.000,- Kč spolku Rodinné centrum Chuchle,
z.s. (IČ 03438554), Starochuchelská 7,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle na uspořádání Slavnosti na uvítání nového školního
„Září plné her“ a na tradiční předvánoční dílny
pro děti všech věkových kategorií v roce 2018
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
7/2-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 20.6.2018, návrh investičních
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požadavků MČ Praha – Velká Chuchle
na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2019
v tomto znění:
 vybudování OV pro „Nové centrum Velké
Chuchle“- 25 mil. Kč,


rekonstrukce komunikací a chodníků –
5 mil. Kč,
 dokončení rozšíření kapacity základní školy
– 75 mil. Kč,
 rekonstrukce hřbitova (včetně hřbitovní zdi,
pomníku, přístupové komunikace, obnovení vodovodní přípojky a zřízení přívodu
elektrické energie) – 10 mil. Kč,
 vybudování víceúčelové společenské místnosti mateřské školy – 5 mil. Kč.
7/2-4a souhlasí,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 20.6.2018, s výměnou počítačů v ředitelně a u vedoucí školní jídelny Mateřské
školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a s použitím
ﬁnančních prostředků z investičního fondu
školy na jejich nákup.
7/2-4b bere na vědomí
zápis č. 5/2018 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 20.6.2018 v budově
ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
7/3-1 bere na vědomí,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 20.6.2018, projednání petice výborem majetku týkající se problematiky
SK Čechoslovan Chuchle (evidovaná pod
č.j. 1063/2018 ze dne 20.6.2018) s tím, že
výbor majetku k současné situaci konstatoval, že požadavku petice není možné vyhovět, neboť existuje řádný nájemní vztah
mezi městskou částí a sportovním klubem
a dále že je nutné postupovat v souladu
se zákonem o HMP, tzn. až po ukončení současného nájemního vztahu splnit
povinnost zveřejnění záměru pronájmu
předmětných pozemků na úřední desce po stanovenou lhůtu, poté projednat
záměr ve výboru majetku k doporučení
a následnému schválení nové nájemní
smlouvy s vybraným uchazečem na zasedání zastupitelstva městské části.

7/3-2 bere na vědomí
žádost o posouzení možné výměny části
pozemku parc.č. 84 v k.ú. Velká Chuchle
o výměře cca 14 m2 za část obecního
pozemku parc.č. 42 v k.ú. Velká Chuchle
o stejné výměře z důvodu vytvoření parkovacího stání pro jedno vozidlo v ulici
Kazínská s tím, že ÚMČ zašle žadateli písemný návrh k odprodeji části obecního
pozemku namísto požadované směny.
7/3-3 vydává,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 20.6.2018, souhlasné stanovisko
k žádosti Oddělení využití a správy pozemků odboru hospodaření s majetkem
MHMP ze dne 12.6.2018 (č.j. MHMP
932383/2018) týkající se úplatného převodu části pozemku parc.č. 570/1 v k.ú.
Velká Chuchle o výměře 63 m2 vlastníkům
sousedního pozemku.
7/3-4 ruší,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 20.6.2018, usnesení ZMČ č. 5/2018
(bod 5/6-1) ze dne 21.5.2018 týkající se
uzavření Smlouvy o zřízení osobní služebnosti mezi MČ Praha – Velká Chuchle,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle a společností Dopravní podnik hl.
m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22
Praha 9 (IČ 00005886) týkající se provozu STL plynovodu na pozemcích parc.č.
160, 166 a 167 v k.ú. Malá Chuchle v plném
rozsahu.
7/3-5 bere na vědomí
zveřejnění záměru prodloužit nájemní
smlouvu nebytových prostor části objektu
v Kazínské 8/5 umístěného na parc.č. 21,
22 a 1151/2 v k.ú. Velká Chuchle (kulturní
areál K8) do 31.12.2019 předem známému
zájemci s tím, že ÚMČ zašle žadateli písemnou výzvu k jednání o podmínkách nájemní
smlouvy se starostou MČ.
7/3-6a souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje části pozemků parc.č. 82/1 (nově oddělený pozemek
parc.č. 82/3 o výměře 233 m2), parc.č.

85 (nově oddělený pozemek parc.č. 85/2
o výměře 103 m2) a parc.č. 86 (nově oddělený pozemek parc.č. 86/2 o výměře
17 m2) v k.ú. Malá Chuchle a parc.č. 1157
(nově oddělený pozemek parc.č. 1157/2
o výměře 11 m2) v k.ú. Velká Chuchle předem známému zájemci.
7/3-6b bere na vědomí
zápis č. 5/2018 z jednání výboru majetku
ZMČ konaného dne 20.6.2018 v budově
ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
7/4 souhlasí
s členstvím MČ Praha – Velká Chuchle,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle (IČ 00231185) ve spolku Příměstský park Soutok z.s. jako přidružený
člen bez hlasovacího práva a povinnosti
platit příspěvky.
7/5-1 bere na vědomí
zápis č. 2/2018 z jednání výboru územního
plánu konaného dne 20.6.2018.
7/5-2a souhlasí
s předložením dodatku ze dne 19.4.2013
ke Smlouvě o dodávce vody uzavřeného
mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály
262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
(IČ 00231185) a PVK, a.s., Pařížská 67/11,

110 00 Praha 1 – Josefov (IČ 25656635)
s ručitelským závazkem k právnímu
posouzení.
7/5-2b bere na vědomí
zápis č. 3/2018 z jednání kontrolního výboru konaného dne 22.6.2018 včetně dodatku k zápisu o provedené kontrole SK
Čechoslovan Chuchle z.s.
7/6 bere na vědomí
usnesení o zastavení územního řízení
stavby nazvané „Dostihová – Strakonická – Protihlukové opatření“ vydané dne
11.6.2018 ÚMČ Praha 16 – Radotín (č.j.
011714/18/OVDŽP) z důvodu neodstranění vady žádosti žadatelem bránící pokračování v řízení po uplynutí lhůty (do 31.5.2018)
stanovené stavebním úřadem (rozpor záměru s platným územním plánem a nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů).
7/7 bere na vědomí (schvaluje)
Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u MČ Praha – Velká Chuchle na základě ustanovení § 113
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, ze dne 22.5.2018 Oddělením
právních činností a organizačních agend,
odboru kontrolních činností MHMP dne
24.4.2018 a schvaluje návrh Interního sdělení č. 7/2018 ze dne 5.6.2018 obsahující
opatření k nápravě zjištěných nedostatků
(viz příloha).
7/8-1 bere na vědomí
termín posledního řádného zasedání ZMČ
Praha – Velká Chuchle v II. pololetí 2018 před
volbami do místního zastupitelstva na volební
období 2018 -2022, a to dne 24.9.2018.
7/8-2 bere na vědomí
Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018
ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb
do Senátu Parlamentu České republiky,
do zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev jeho městských částí, které
se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018
a sdělení o vytvoření dvou záložek na webových stránkách MČ (www.chuchle.cz),
v nichž jsou v souladu s volebními zákony
postupně zveřejňovány konkrétní informace týkající se těchto voleb.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY

Plány nového městského centra
vzbudily mimořádný ohlas
V MINULÉM ČÍSLE mohli naši čtenáři
nalézt zvláštní přílohu, která byla věnována
plánované výstavbě nového městského
centra Velké Chuchle. Součástí této přílohy
byl také malý dotazník, jehož prostřednictvím jsme chtěli dát prostor našim spoluobčanům pro jejich názory a podněty.
BYLO VELICE příjemným překvapením,
že jsme prostřednictvím Dotazníku obdrželi celou řadu podnětných připomínek
a návrhů, které jsou zjevným důkazem potřeby našich obyvatel mít v naší městské

části plnohodnotné centrum se službami
a možností společenského vyžití.
VEŠKERÉ SHROMÁŽDĚNÉ podněty byly postoupeny autorům návrhu nového centra k posouzení a příp. zpracování. Na jejich veřejné projednání bude
nepochybně prostor v průběhu plánované veřejné prezentace projektu jejími
autory. O termínu tohoto setkání a místě jeho konání vás budeme v předstihu
informovat.
MGR. PAVEL KLÁN

„Vítání občánků“
Dne 22.9.2018 se v 10,30 hodin bude
konat v prostorách zahradního pavilonu
Institutu výchovy a poradenství České
zemědělské univerzity v Malé Chuchli
„Vítání občánků“.
Vaši účast, prosíme, potvrďte
u paní Kesslerové,
e-mail: kesslerova@chuchle.cz,
tel: 257 940 326.
ÚMČ PRAHA-VELK Á CHUCHLE,
VÝBOR SOCIÁLNÍ A BYTOVÝ
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RODINA VÍTKOVÝCH POZVEDNE DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ
V CHUCHLI NA JEZDECKÝ AREÁL EVROPSKÉ ÚROVNĚ
Rodina Vítkových odhalila plány na proměnu závodiště ve Velké Chuchli v moderní jezdecký areál
mezinárodního standardu. Ambiciózní projekt si klade za cíl navrátit závodiště mezi evropskou elitu,
povýšit kvalitu dostihů na špičkovou mezinárodní úroveň, rozšířit sportovní nabídku o nové jezdecké
disciplíny a celkově zvýšit komfort jezdců i všech návštěvníků areálu. Plány počítají s renovací hlavní
divácké tribuny, výstavbou stájí i jezdeckých hal či nových sportovních povrchů. Realizace projektu si
vyžádá investici v řádu stovek milionů korun, vlastníci ji budou financovat z vlastních zdrojů.
MOMENTÁLNĚ PROBÍHÁ přípravná
fáze celého projektu. „Máme konkrétní
představu o budoucnosti areálu, a zároveň pro nás budou velmi důležité i názory
a podněty odborné veřejnosti a příslušných organizací. Úspěšná revitalizace celého areálu a jeho faktická záchrana bude
záležet právě na vzájemné spolupráci
a podpoře všech zainteresovaných stran,“
dodává Martin Pecka.

VELKÁ CHUCHLE je přes 110 let centrem českého dostihového sportu a zaslouží si, aby se jí vrátila někdejší prestiž.
Je to úžasné místo v dosahu centra Prahy
s báječnou dopravní dostupností, doslova
vybízí k rozšíření tradice dostihů o nové
populární disciplíny jako parkur nebo drezura a celou řadu dalších společenských
událostí. Podporu takového projektu považuji za zcela mimořádnou příležitost,
prospěšnou všem Pražanům a návštěvníkům metropole,“ říká Marie Vítková.
SOUČASNÝ STAV závodiště ukazuje,
že zásadní obnovu potřebuje téměř vše.
Povaha areálu, jeho logistika i budovy již
dlouho nevyhovují potřebám moderního
provozu. Na celkovém stavu dostihového
závodiště se podepsaly povodně v letech
2002 a 2013 a následná nedostatečná sanace postižených míst i absence výraznějších investic v uplynulých desetiletích.
„KROMĚ ZÁSADNÍ renovace zastaralé tribuny potřebuje i dostihová dráha
jinou péči, a to včetně digitálně řízeného
zavlažovacího systému. Nutné jsou parkovací kapacity, infrastruktura pro koně či
moderní ubytovací zařízení pro účastníky
dostihů a personál pečující o koně,“ říká
Martin Pecka, ředitel Dostihového závodiště Velká Chuchle.
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CÍLEM MODERNIZACE je výrazné rozšíření působnosti areálu, který
kvalitou dostihů i dalších jezdeckých
soutěží umožní účast předních zahraničních jezdců a koní, poskytne zázemí
pro pořádání společenských akcí a v neposlední řadě rozšíří prostor pro intenzivnější práci s dětmi a mládeží. Právě
děti a junioři naleznou v Chuchli profesionální zázemí a podporu pro rozvoj
v jezdeckých sportech. „Naší ambicí je
vytvořit z Velké Chuchle centrum českého jezdeckého sportu s mezinárodním přesahem, ale i místo, které bude
rozvíjet komunitní život a stane se přirozenou volbou pro trávení volného času.
Nahrává tomu jak výhodná poloha nedaleko Prahy, tak rozlehlost i plánovaná
nová podoba areálu,“ uvádí Martin Pecka. Návštěvníci jistě ocení příjemnou
parkovou úpravu celého areálu, širokou
nabídku gastronomie a rozšíření atrakcí
pro rodiny s dětmi.
OD ZAČÁTKU ROKU se v Chuchli
uskutečnily investice již za více než šest
milionů korun, a to jak ve vnitřních, tak
venkovních prostorách. Návštěvníci si již
mohli všimnout kompletně zrekonstruované restaurace a sázkové haly, v zázemí
pro koně byla vybudována kruhová písková jízdárna či mycí boxy.

PROJEKT BUDOUCÍ podoby závodiště
připravuje se svým týmem zkušený architekt profesor Petr Hrůša. „Při projekci,
výběru materiálů a stavbě budeme brát
v potaz řadu kritérií, mezi něž zcela jistě
patří nízká ekologická zátěž, včetně šetrného zacházení s vodou. Estetická koncepce odpovídá poloze areálu, který tvoří
na 500 000 metrů čtverečních zeleně nedaleko centra hlavního města. Zároveň je
zásadní vysoká funkčnost, která je nutná
pro každodenní provoz,“ říká Petr Hrůša.
Nový areál bude plně respektovat trendy
v oblasti energetické šetrnosti i ohleduplný přístup k životnímu prostředí, které jej
v každém svém aspektu zasadí do souladu s přírodou.
IVETA JEDLANOVÁ
DS PELIKAN

VAVŘÍNOVÝ VĚNEC

HISTORIE & ZAJÍMAVOSTI
DOSTIHOVÉ
ZÁVODIŠTĚ
Velká
Chuchle bylo založeno v roce 1906. Iniciátorem i stavebníkem nového areálu
byl Český závodní spolek (Böhmischer
Rennverein).
BRÁNY ZÁVODIŠTĚ se veřejnosti otevřely 28. září 1906. Původním termínem
bylo 23. září, avšak silné deště způsobily
odložení premiéry o pět dní. Program prvního dostihového dne tvořily dvě rovinové
zkoušky, dva dostihy přes proutěné překážky a jedna steeplechase.

Fakta & zajímavosti
Dostihové závodiště Velká Chuchle
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Rozloha areálu: 500 000 m2
Délka dostihové dráhy: 2180 metrů
Šířka dráhy: 17–24 metrů
Délka cílové roviny: 600 metrů
Maximální počet startujících koní: 16
Kapacita divácké tribuny: 4000
CVALOVÉ a klusácké dostihy se ve Velké
Chuchli konají od začátku dubna do konce
října, výjimkou pro cvalové dostihy je letní
pauza v červenci a srpnu.

Velká Chuchle je nejvýznamnějším
závodištěm ČR. V roce 2017 se zde
uskutečnilo:
 124 z 299 všech rovinových dostihů
v ČR (41,5 %)
 20 z 33 rovinových dostihů I. kategorie
a vyšší (61 %)
- 11 z 20 rovinových dostihů I. kategorie
(55 %)
- 7 z 12 rovinových dostihů kategorie
Listed (58 %)
- 2 z 2 rovinových dostihů kategorie
Graded (100 %)

A MILION KORUN VÍTĚZI JDE DO RUSKA
Vítězkou nejprestižnějšího rovinového dostihu roku 98. ročníku CPI PG
Českého Derby se stala klisna francouzského chovu BLESSED KISS.
Jejím majitelem je Rus Yerbol Baizharkinov Trenérem Igor Endaltsev
a v sedle vítězky byl žokej Wladimir Panov. Čili kompletní Ruská trojka.
JAK JIŽ NAZNAČIL TITULEK, pro vítězku byl připraven vavřínový věnec a pro majitele rovný
milion korun. Druhé místo a pětsetpadesát tisíc si odváží do Německa svěřenec trenéra Andrease Wöhlera Hřebeček POLDI’S LIEBLING. V sedle byl žokej Eddy Hardouin. Třetí místo a dotaci
dvěstěpadesát tisíc získal český zástupce MON CHERI trenéra Luboše Urbánka . V sedle byl
žokej Jiří Chaloupka. Majitelem je ﬁrma Lokotrans. Výrok rozhodčích byl: Boj-krk- 2- ½- 3 čas:
02 : 33,52 Dostihu na 2 400 metrů se zúčastnilo 16 koní a jezdců. Zajímavostí je, že klisna v Českém derby zvítězila naposledy v roce 2005. A poslední vítěz Českého derby, který byl trénován
na chuchelském závodišti byla klisna Nora Jeane v roce 1997. Od té doby až do letošního roku
nezvítězil v Českém derby kůň trénovaný ve Velké Chuchli. Trochu smutná událost.

PREMIÉROVOU vítězkou se v Zahajovací ceně na 1800 metrů stala klisna
Vision s vrchním vojenským veterinářem Františkem Bartoschem v sedle.
Vítězům prvních chuchelských dostihů
věnovala obec Velká Chuchle zlaté hodinky, šlechtičny zase darovaly zlatý čajový servis.
DOSTIHY SI velmi rychle vytvořily status významné společenské události,
kterou navštěvovali šlechtici, továrníci
i význační představitelé města. V roce
1907 na závodiště zavítal také následník
rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d’Este.
11. KVĚTNA 1911 se závodiště ve Velké
Chuchli proslavilo dobovou senzací, aviatik Jan Kašpar při svém letu z Pardubic
do Prahy přistál přímo na dostihové dráze.
První světová válka byla jediným víceletým obdobím v historii závodiště, kdy se
na něm nekonaly dostihy. Neudržovaná
dráha zpustla, uvnitř oválu měli zemědělci pole a prakticky nic ve Velké Chuchli
nenasvědčovalo regeneraci dostihového
ruchu.
V ROCE 1919 několik zapálených jedinců iniciovalo vznik Československého
Jockey Clubu, který se zasloužil i o obnovu
chuchelského závodiště. První šestidenní
jarní mítink za účasti koní z Vídně a Budapešti se konal 13. května 1920.
22. KVĚTNA 1921 se ve Velké Chuchli
běželo první Derby pod názvem „Cena
Československého Jockey Clubu“.
SPOLEČENSKÝ význam Československého derby v roce 1931 ještě zvýšila oﬁciální návštěva prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka na závodišti ve Velké
Chuchli.
PŘEVZATO Z TISKOVÉHO MATERIÁLU

LETOŠNÍK ROČNÍK se odběhl před solidní návštěvou, za sice podmračeného, ale pro koně
teplotně příznivého počasí, na dobře připravené dráze. Sláva vítězům, čest poraženým.

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ CHUCHLE

JAN ZÁGLER
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Hru na schovávanou
nechme malým dětem!

spoluobčanům dostalo jasného stanoviska od těch, kteří mají na věc opačný názor,
aby tento názor řekli jasně a otevřeně
a aby naši spoluobčané neměli dojem,
že se za jejich zády odehrává nějaká hra
na schovávanou.

V posledních měsících nabývám stále silnějšího dojmu, že tolik
diskutovaná otázka mimoúrovňového křížení silnice s železnicí
ve Velké Chuchli se opět dostává do popředí zájmu a opět má šanci
stát se hlavním diskusním tématem blížících se komunálních voleb.

NAŠI SPOLUOBČANÉ jsou především
voliči, svojí vůli jasně vyjádřili v posledních
volbách a svým hlasováním dali zastupitelům mandát realizovat prezentovaný program. Hraní zákulisních her jsem neviděl
v žádném programu.

AČKOLIV SE daným tématem vyplnila prakticky celá doba funkčního období
předchozího zastupitelstva většinově
vedeného snahou zvrátit rozjetý proces
ve prospěch podjezdu a ačkoliv se naopak
za působnosti tohoto zastupitelstva několikráte ukázalo, že jedinou rozumnou a akceptovatelnou variantou je nadjezd, tak se
stále přesvědčuji o tom, že věc není ani
zdaleka rozhodnutá a vše ještě může být
nasměrováno kamsi „do ztracena“.
JAK JINAK si vysvětlit urputnost boje
skupiny odvolatelů proti použití slůvka
„nadjezd“ v textu 1. podmínky stanovené stavebním úřadem v Radotíně v jeho
Rozhodnutí o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí o umístění stavby

HLEDÁME
DALŠÍ ČLENY
DO OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍ
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou
volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy, Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
a zároveň volby do senátu.
Úřad městské části Praha – Velká
Chuchle hledá zájemce – nejlépe studenty pro doplnění členů okrskových volebních komisí.
Zájemci, kteří nám chtějí při těchto volbách pomoci, se mohou přihlásit u pí Černé – tel. 257 940 326, která vám zodpoví
případné dotazy.
Děkujeme.
ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
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(Optimalitace trati Praha Smíchov – Černošice) a jejich důsledným trváním na užívání pojmosloví „mimoúrovňové křížení“
?!? Zájemci si mohou předmětné Rozhodnutí i jeho úřední opravu v plném znění
dohledat v sekci „Úřední deska“ na webu
naší městské části.
JAK JINAK si vysvětlit odmítavý postoj
členů majetkového výboru k žádosti Správy
žel. a dopravních cest (SŽDC) o odprodej
kousků pozemků podél železniční trati, jichž
je zapotřebí pro další průběh modernizace
traťového úseku, kam spadá i náš přejezd .
NEUPÍRÁM NIKOMU právo na jeho
názor či právo na jednání v mezích zákona. Jen bych si přál, aby se našim

DOUFÁM, ŽE někteří kolegové - zastupitelé tuto hozenou rukavici zdvihnout a narovinu řeknou našim čtenářům
(a svým možným voličům) jak se k otázce
nadjedu/podjezdu anebo ponechání přejezdu staví a hraní hry na schovávanou nechají malým dětem...
MGR. PAVEL KLÁN
ZASTUPITEL ZA ODS

AKTUÁLNÍ INFORMACE SŽDC
O MIMOÚROVŇOVÉM KŘÍŽENÍ

Redakce Chuchelského Zpravodaje se
svým čtenářům omlouvá, ale i přes naše
četné urgence se informace od SŽDC
do data uzávěrky tohoto vydání nepodařilo zajistit.

Přeměna plochy zeleně
na malý parčík v Malé Chuchli finišuje
POMĚRNĚ VELKÉMU zájmu našich
spoluobčanů, zejm. obyvatel Malé Chuchle,
se těšila realizace projektu přeměny zarostlé plochy zeleně podél železničního
náspu v ul. Zbraslavská. Po odstranění náletových dřevin, doplnění podloží, zajištění
východního svahu kameny a srovnání terénu do výšky shodné s okolní plochou se konečně dostáváme do ﬁnální fáze projektu.
Nyní se terén dorovná kvalitní pěstební půdou a plocha se připraví na podzimní osetí
trávou a výsadbu izolační zeleně. Vzhledem
k výraznému suchu, které v tomto roce

panuje, bude nutné počkat až na podzimní
měsíce, kdy bude možné výsadbu provést.
Zároveň se v tomto období osadí i mobiliář
– lavičky, odp. koše. Jen doufejme, že nám
do té doby na ploše nevyroste něco jiného
– např. skládka.
ZÁVĚREM SI DOVOLÍM poděkovat
paní Machánkové z odboru životního prostředí, za její aktivitu a bezbřehou trpělivost, kterou v průběhu realizace několikrát prokázala.
MGR. PAVEL KLÁN

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

LISTÁRNA

Skládka Chuchle
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jsem popsal
děje kolem skládky Chuchle. Protože bylo
stále mnoho nezodpovězených otázek,
podal jsem na ÚMČ Praha 16 DOTAZ:
ŽÁDÁ:
Úřad městské části Praha 16,
odbor výstavby, Böhmová Lenka Ing.
Václava Balého 23/3, Praha-Radotín
O POSKYTNUTÍ INFORMACE:
Sanace a revitalizace skládky
Velká Chuchle:
1. Na základě jakého povolení byly rozbourány části opěrné zdi dle přílohy č.1
2. Kdo a jak udělal posudek na pevnost (životnost) lanových kotev dle přílohy č.2
3. Kdy byla revitalizace skládky projednána odborem výstavby P16 s městskou
částí Velká Chuchle
ODPOVĚD pro:
Ing. Jiří Špaňhel, nar. 05.03.1950
Dolomitová 288/5
159 00 Praha – Velká Chuchle
poskytuje v souladu s ustanovením § 4
a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující informace:
 žádost o vyjádření společnosti Istar s.r.o.
ve věci stavby nazvané jako „Sanace
a revitalizace skládky Velká Chuchle“ ze
dne 14.12.2015,
 sdělení ÚMČ Praha 16 – odbor OVDŽP
ze dne 17.12.2015 ke stavbě č. 0042474,
 oznámení společnosti Istar s.r.o. zahájení 1. etapy stavby č. 0042474 ze dne
07.02.2018.

S touto odpovědí jsem se nespokojil, a podal doplňující dotaz
INFORMACE NEOBSAHUJE
ODPOVĚDI NA OTÁZKY UVEDENÉ
V PRVNÍ ŽÁDOSTI
Sanace a revitalizace skládky
Velká Chuchle:
1. Na základě jakého povolení byly rozbourány části opěrné zdi dle přílohy č.1
2. Kdo a jak udělal posudek na pevnost (životnost) lanových kotev dle přílohy č.2
3. Kdy byla revitalizace skládky projednána odborem výstavby P16 s městskou
částí Velká Chuchle
4. Nová otázka- kudy budou svedeny povrchové vody do potoka Vrutice
5. Nebudeli odpovězeno dle bodů 1-4,
obrátím se na nadřízený orgán dle § 16a
odst.1c
ODPOVĚD pro:
Ing. Jiří Špaňhel, nar. 05.03.1950
Dolomitová 288/5
159 00 Praha – Velká Chuchle
poskytuje v souladu s ustanovením § 4
a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující informace:
1. Sanace a oprava kotvené zárubní stěny
byla projednána a povolena v I. etapě sanačních a revitalizačních prací – Sdělení
stavebního úřadu ze dne 17.12.2015,
které Vám již bylo zasláno.
2. Posudek na lanové kotvy zpracovala společnost SATRA, s.r.o. ze dne
30.11.2015.

3. Jednání v dané věci nebylo mezi stavebním úřadem a Městskou částí Praha –
Velká Chuchle uskutečněno.
4. Na základě textové části I. etapy nedojde k podstatné změně odtokových poměrů dané lokality.
Dne 20.6 jsem se dotázal na úřadě MČ
Velká Chuchle pana tajemníka, pana místostarosty Klána pana Schůrka, zda o výše
popsaných skutečnostech byla Chuchle
informována. Odpověď - NEBYLA.
Obrázek si prosím udělejte sami. A to
není jediná nezodpovězená otázka k dění
v naší obci.
ING. JIŘÍ ŠPAŇHEL
25.6.2018

Podobnosti čistě náhodné
V NAŠÍ OBCI je krásné fotbalové hřiště, které kdysi v minulosti fungovalo
pro děti a dospělé k hraní fotbalu. Pak
se stalo cosi divného, vyměnilo se vedení a hřiště od obce za roční nájem 1 Kč
získal – pojmenujme ho třeba – pan Ponocný. Dostával roční příspěvky od obce
na děti cca 20 tisíc. Vždy zastupitelstvo
žádalo od Ponocného účetní uzávěrku
a vyúčtování dotace. V té době se stal
členem fotbalového spolku i bývalý starosta p. Meloun se svým kamarádem
a předsedou revizní komise p. Velkým.
No a v té době jako starosta a člen spolku
fotbalu (asi to není střet zájmu) podepsal
bez vědomí zastupitelstva „Dodatek ze
dne 19.4.2013 ke smlouvě o dodávce
vody“ kde je jasně napsáno „Odběratel
(myšleno městská část) se tímto zavazuje

Provozovateli (PVK) že zcela uspokojí
jakoukoliv pohledávku za Oprávněnou
osobu (p.Ponocný) vzniklou ze smlouvy
o dodávce vody... atd

současné členy a hráče o zaplacení záloh
jinak je na hřiště nepustí. A co dál. Občanský zákoník vypovězení smlouvy o pronájmu řeší hodně zdlouhavou cestou.

NU A CO SE NESTALO. Na červnovém zastupitelstvu se objevila předžalobní upomínka, která oznamuje, že vámi
oprávněná osoba (p.Ponocný ) neuhradila
k 9.4.2018 pohledávku ve výši 91425,Kč. A dluh roste. A když to obec neuhradí, může spadnout do exekuce a nebude
moci uhradit provoz školy ani školky. Pan
současný starosta vyzval pana bývalého
starostu Melouna ať rychle běží za p.Ponocným a pohledávku uhradí. Ten dělal
jako že se ho to netýká. Nu a voda panu
Ponocnému teče dál, ten odmítá jakékoliv
odstoupení od smlouvy, a dokonce žádá

ZBÝVÁ JEDINÉ. Okamžitě ukončit černý
odběr razantním řešením, po dohodě s PVK,
a tím pádem fotbalový svaz zakáže bez řádně fungujícího sociálního zařizení hrát soutěže a pan Ponocný, který v budově na hřišti
bydlí, se bude chodit koupat do Vltavy nebo
k p.Melounovi. Pohledávku ve výši odhadem
asi 150.000,- Kč bude muset obec uhradit
a pak jí soudně vymáhat.
PAK NOVOU jasnou smlouvou vrátit hřiště i budovu na něm občanům obce.
ING. JIŘÍ ŠPAŇHEL

WWW.CHUCHLE.CZ

15

ZE ŠKOLNÍHO ČASOPISU

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Helpíkův pohár
a Matematické putování 2018
Naše žákyně a žáci nereprezentují školu pouze ve sportovních
závodech, ale zúčastňují se i jiných typů soutěží. V měsíci květnu
výběr dětí z pátých tříd zastupoval školu hned ve dvou soutěžích –
Helpíkův pohár a Matematické putování.
KRAJSKÉ KOLO Helpíka proběhlo formou branného závodu o délce 2
kilometry v nedalekých Černošicích.
Naše dvě posádky čekalo celkem pět
zdravotnických úkolů, které neprověřovaly pouze teorii, ale i praxi. Pro děti byl
během celého dopoledne připraven bohatý doprovodný program záchranných
složek. Takže jsme například nakoukli
pod kapotu záchranného auta, anebo
jsme si vyzkoušeli hasičkou výstroj.
Přestože naše posádky nepostoupily
do celostátního kola, den jsme si moc
užili a naučili se mnoho nového.
KE KONCI MĚSÍCE se čtyři největší fanoušci matematiky zúčastnili Matematického putování, což je
dopolední soutěž, kterou připravují

a pořádají studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Už jen samotné místo konání soutěže – tedy
půda naší nejstarší univerzity – vzbuzovala v dětech zvědavost. Úkoly,
které děti plnily, stejně jako celý systém soutěžení byl natolik zábavný, že
dopoledne uteklo velmi rychle. Naši
žáci dostali od poroty Čestné uznání
a také balík s cenami, kde největší radost udělaly sladkosti.
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH představuje
pro děti vždy příjemné zpestření výuky a získaných znalostí. Přejeme budoucím páťákům, ať tradici účasti udrží
a užijí si ji stejně jako my.

V pátek 1. června slavily svůj svátek všechny děti. Naši šesťáci
připravili (stejně jako každý rok) program pro děti z Mateřské
školy ve Velké Chuchli. Třídy 6. A a 6. B vyrazily se svými třídními
učitelkami do školky, aby strávily dopoledne plné her a soutěží.

NA VÝTVARNÝCH stanovištích se kreslilo na obličej, na papír nebo vodou do písku.
Fotbalisté zase ocenili stanoviště, kde si
mohli střelit penaltu na bránu. Na atletickém
stanovišti si děti mohly zkusit hod pěnovým
oštěpem, skok do dálky i do výšky.

V ATLETICE
Žáci I. stupně úspěšně reprezentovali naši
školu na školní soutěži v atletice. Družstvo
pátých tříd se umístilo na 2. místě, soutěžilo
se ve skoku, hodu míčkem a v běhu na 50 m.
Soutěž se započítávala do poháru pražských škol I.stupně, kde se naše škola
umístila v konečném pořadí na 7. místě z 20
zúčastněných.
MGR. MATOUŠ PAVLÍK

MGR. ZUZANA MINÁŘOVÁ

Den dětí v mateřské škole
6. A SI PŘIPRAVILA své disciplíny
na spodním hřišti, kde se věnovala starším dětem. 6. B se postarala o ty nejmenší na horním hřišti v areálu školky.
Protože bylo velké horko, v soutěžích
nechyběla voda. Děti si mohly vyzkoušet
stříkání z hasičské pumpy, strefovaly se
vodními pistolemi do terče či házely vodní bomby na živý terč (Lukáš ze 6. A).

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ

U LIŠKY BYSTROUŠKY si děti potrénovaly hlavičky s pohybovým pexesem. Při hře „Co chybí?“ jsme zjistili, že
předškoláci se skvěle orientují ve školních pomůckách. Dětem udělaly radost
i takové disciplíny, jako je přetahování
lanem či skákání v pytlích.

OKNO DO AFRIKY
Ve dvou dnech třeťáci nahlédli do tajů Afriky. V rámci výtvarné dílny jsme se dozvěděli
o tradicích potisku látek ADINKRA a sami si
i tisk prakticky vyzkoušeli. V hudebně taneční
dílně nás paní Emanuella z Kamerunu naučila
africký tanec. V lekcích africké kuchyně paní
Modieska nabídla ochutnávku. Víte jak chutná OKRA, CASSAVA, nebo PLANTAIN – což
je zelený banán?
MGR. RENATA KRÁLOVÁ

NA ZÁVĚR nechybělo ani moře nafouknutých balónku. Společný čas jsme
si báječně užili.
Pak už přišlo loučení.
TŘÍDY 6.A a 6.B

TIRÁŽ
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