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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2 0 1 8 – 2 0 1 9 BY L Z A H Á J E N
Třetího září byl za deštivého počasí před Základní školou Charlotty
Masarykové zahájen nový školní rok 2018 – 2019. Za přítomnosti
starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla a místostarosty Martina
Šimka přivítala přítomné žáky a rodiče ředitelka školy Mgr. Eliška
Jančíková.
Ve svém uvítacím projevu přivítala také celý
učitelský sbor a představila jeho nové členky. Přítomné pozdravil a přivítal i starosta
Velké Chuchle. Zmínil se o probíhajících
stavebních pracích souvisejících s přístavbou nového pavilonu školy. Požádal učitele
i žáky o trpělivost, která bude v průběhu
stavby potřeba. Po uvítacích projevech se
žáci rozešli do svých tříd a žáčci obou prvních tříd obdrželi upomínkové listy. Po společném fotografování si paní učitelky své
žáky odvedly do areálu Kazínská 8, kde
prvňáčci budou mít své třídy. I když celé

STRANA 6
Krajinářská studie Libeřského potoka

zahájení nového školního roku provázelo
deštivé uplakané počasí, obešlo se bez
pláče a slziček přítomných žáků.
Redakce Chuchelského zpravodaje přeje
všem žákům, celému učitelskému sboru
i technickému personálu školy mnoho
úspěchů v novém školním roce a aby stavební práce probíhaly podle plánu a v příštím školním roce již žáci zasedli do nových
učeben.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

STRANA 11
Přístavba ZŠ Charlotty Masarykové

STRANA 13
SDH Velká Chuchle slaví 125 let

STRANA 15
BIGMAN versus p. ŠAFÁŘ - kontumace
WWW.CHUCHLE.CZ
ve prospěch vítěze BIGMAN
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Rozhovor se Stanislavem FRESLEM
starostou městské části Praha-Velká Chuchle
Pane starosto, blíží se nové
komunální volby a pomalu nastává
čas na bilancování. Jak byste
zhodnotil právě končící funkční
období?

Obecně vzato, nemám bilancování příliš
v oblibě a nikdy jsem jej nedělal, protože jsem mnohdy za svou kariéru starosty odcházel do předvolebního klání
od spousty rozdělané práce, která se naštěstí po volbách mohla dokončit. I přesto, pokud se mám ohlédnout za uplynulými čtyřmi roky mého působení ve funkci
starosty, je opět vidět kus poctivé práce.
Především si cením toho, že se nám podařilo zareagovat na demograﬁcký vývoj
v naší MČ a realizovat přístavbu nové
třídy v naší mateřské škole, díky čemuž
jsme její kapacitu navýšili tak, že jsme
schopni pokrýt mnoho následujících let.
Také jsem velmi rád, že jsme se výrazně
posunuli v procesu zásadní přestavby
naší základní školy a jsme již ve fázi její
samotné realizace
Nejde se v tomto období i něco, co
nevyšlo podle vašich představ?

Při odpovědi na tuto otázku bych asi zůstal u tématu otázky předchozí, kdy určitě nebylo podle našich představ spousta
věcí týkajících se přípravy složité přestavby ZŠ. Asi jsem možná bláhově očekával,
že si všichni zastupitelé uvědomí vážnost
situace a potřebu realizovat tuto složitou
a logisticky komplikovanou akci. Namísto
toho jsem byl bohužel svědkem celé řady
nepěkných výstupů na jednání zastupitelstva a svědkem řady kroků, které celý
proces zcela záměrně brzdily. Naštěstí je
už vše za námi a já jen mohu doufat, že se
v průběhu realizace samotné stavby nic
podobného nebude opakovat.

Starosta městské části Praha-Velká Chuchle při setkání s náměstkyní
primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Evou Kislingerovou, CSc. a ředitelkou
ZŠ Charlotty Masarykové Mgr. Eliškou Jančíkovou

Na kandidátce vaší strany tentokrát
kandidujete až na 5. místě. Nemáte
trochu strach, že příští zastupitelstvo
MČ by mohlo být bez vaší účasti?

Vše samozřejmě záleží na našich spoluobčanech. Jedině ti mají ve svých rukách
volební hlasy, které mohou dát svým
kandidátům. Jestli budu i já mezi nimi je
proto spíše otázka, na kterou přinesou
odpověď až komunální volby. Osobně
si nemyslím, že by 5. místo na kandidátce mělo vzbuzovat nějaké obavy. Každý
občan má pro letošní volby v zásobě 13
hlasů – tolik bude členů nového zastupitelstva a já pevně věřím, že spousta z nich
si uvědomuje, že naše práce na radnici

Vítání občánků – informace
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, tel: 257 940 326,
e-mail: kesslerova@chuchle.cz
ÚMČ PRAHA-VELKÁ
CHUCHLE, VÝBOR SOCIÁLNÍ A BYTOVÝ

měla své výsledky a hmatatelné úspěchy. Na druhou stranu si musím přiznat,
že za ta léta strávená na postu starosty se mnohým mohou zdát nekonečná
a že někteří již mají pocit, že si mě užili
až až. Proto jsem se rozhodl dát prostor
svým kolegům na kandidátce a také celé
řadě našich nestraníků, kteří projevili
zájem pracovat pro dobrou věc a nabídnout své schopnosti a vědomosti našim
spoluobčanům.
Co byste tedy popřál či poradil svému
nástupci ve funkci starosty?

Určitě hodně zdraví, které bude nepochybně potřebovat, pak také zdravé
sebevědomí, víru ve své schopnosti
a samozřejmě silné nervy a psychickou
odolnost, která se v poslední době stává
stále důležitější na takto exponovaných
postech, jako je ten starostenský. Dále
bych mu přál velkou míru tolerance, a to
nejen té vlastní, ale hlavně té ze strany občanů. Tady asi nemusím zabíhat
do podrobností.
Děkujeme vám za rozhovor.
I já vám děkuji a přeji nám všem dobrou
ruku při komunálních volbách.
ROZHOVOR VEDL PŘEDSEDA REDAKČNÍ
RADY CHUCHELSKÉHO ZPRAVODAJE
MGR. PAVEL KLÁN
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slovo místostarosty
Milí Chucheláci,
rád bych Vás, touto cestou pozdravil a podělil se s Vámi o svoje zkušenosti za uplynulé čtyři roky „na radnici“. Současně Vás
tak částečně seznámím s děním v naší
Chuchli, tedy alespoň s projekty, na kterých jsem pracoval. Často mluvím s lidmi a diskutuji o věcech, které se u nás
v Chuchli dějí, nebo naopak nedějí. Zjišťuji,
že mezi občany se dostává málo informací
a vždycky si vzpomenu na větu, kterou mi
říká můj tatínek po celou dobu, co jsem
zastupitelem a místostarostou, „Málo píšeš!“. A já vím, že má pravdu, ostatně rodiče a pan rozhodčí mají vždycky pravdu.
Je to chyba a škoda, protože i následkem
nedostatku informací se pak překrucují
fakta, vznikají různé dohady a nepravdy,
které se šíří mezi lidmi. Když pak slyším
z různých stran kritiku či dokonce pomluvy, velmi mne to mrzí, protože se snažím
dělat něco „užitečného“ pro lidi a odměna
je hořká. Mám pak chuť to zabalit a říkám
si, jestli to má smysl.
Zkušenější mi ale radí, „Na to si musíš
zvyknout, lidé si především stěžují a kritizují“. Překvapivě taková slova slyším
i ze sousední městské části, které je nám
často dávána za vzor, jak tam se věci dějí
a co všechno se dělá pro občany. Osobně bych si přál, aby se i u nás realizovalo
více projektů, ale i malý projekt je ve státní
správě časově velmi náročný, to není jako
když se doma nebo v soukromé ﬁrmě pro
něco rozhodnete. Pro většinu lidí, kteří
nemají zkušenost se státní správou a komunální politikou, je představa jak by vše
mohlo fungovat naprosto odlišná od reality. Pokud chcete realizovat nějaký projekt,
musíte k tomu získat nejdříve souhlas zastupitelstva a starosty. Dalším zásadním
krokem jsou ﬁnance – v rozpočtu městské
části je potřeba mít ﬁnanční prostředky
na projekt, nebo mít zajištěné ﬁnancování
z jiných zdrojů. Získat dotace na projekty
např. z MHMP nebo z peněz EU, znamená
mít připravený nejen projekt, ale k tomu
i další nezbytná povolení od příslušných
úřadů. V případě staveb je to především
platné územní rozhodnutí, jinak je postoj
MHMP k projektům odmítavý. Dotační
programy od vyhlášení až po vyhodnocení trvají zpravidla déle než rok a počet
žádostí vždy převyšuje přidělený objem
peněz.
Pokud se podaří získat souhlas a peníze, záleží pak na složitosti projektu a nastává zdlouhavá cesta k získání kladného vyjádření všech dotřených orgánů,

účastníků řízení a ﬁnálně souhlas příslušného odboru.

se mělo nové zastupitelstvo a vedení radnice věnovat.

Mohu uvést jako příklad projekt přístavby
Mateřské školy v roce 2015. Začátkem
roku mne pan starosta pověřil, abych se
zabýval tímto projektem, protože podle dostupných informací od vedení MŠ
a také z demograﬁcké studie vyplývalo,
že MŠ nutně potřebuje další třídu, aby
uspokojila požadavky na umístění dětí
a to pouze pro děti z naší MČ. V té době
neexistoval žádný projekt a v městské pokladně nebyly žádné prostředky na tuto
akci. Bylo potřeba vypracovat tzv. studii proveditelnosti v souladu s platnými
stavebními předpisy, včetně kladných
vyjádření dotčených orgánů, především
hygieny a hasičů. Na základě vypracované studie a předpokládaných investičních
nákladů, jsme požádali MHMP o účelovou
investiční dotaci. Úkolem starosty pak
bylo podpořit kladné vyřízení žádosti a to
se v našem případě podařilo. Následovalo
vypracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, realizace veřejné
zakázky, souhlas zastupitelstva a zahájení
stavby. Osobně jsem tehdy v létě „obcházel“ účastníky řízení, aby se vzdali práva
na odvolání a zkrátily se tak zákonné lhůty.
Na stavbě se pak objevily technické problémy, protože část původní stavby byla
ve skutečnosti provedena jinak než podle dokumentace a nový projekt se musel
upravit. Zhotovitel vybraný v rámci veřejné zakázky s nejnižší podanou cenou,
nebyl z těch kvalitnějších a byl ve skluzu
s termíny a muselo dojít k uplatnění sankcí, aby se stavba co nejdříve dokončila.
Stavba byla zdárně dokončena v prosinci. Tedy za necelý rok, se podařilo otevřít
novou třídu MŠ. Byl to velký úspěch, i když
se nezasvěceným lidem mohlo zdát, že to
trvalo dlouho.

PROJEKT PŘÍRODNÍ EDUKATIVNÍ
ZAHRADA U MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELKÁ CHUCHLE

Přístavbou další třídy MŠ získala potřebnou kapacitu pro mnoho dalších let, ale
jsou zde další požadavky na prostory a vybavení. Školka potřebuje víceúčelový sál,
který bude sloužit pro pohybová cvičení
dětí, kulturní akce, setkávání dětí s rodiči,
apod. Pro získání ﬁnančních prostředků je
ale nezbytné mít připravený projekt včetně územního rozhodnutí. Takovým projektům se říká, „Projekt do šuplíku“, protože nevíte, zda se podaří získat ﬁnanční
prostředky na realizaci. V první řadě, ale
musíte mít peníze na projekt a k tomu je
zapotřebí, aby zastupitelstvo schválilo
rozpočet, ve kterém bude příslušné krytí.
Je to jeden z mnoha projektů, kterým by

Se základní školou jsme se zapojili do projektu v rámci operačního programu „Pól
růstu ČR“. Jedná se o výzvu Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II.
Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol, posílení
rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.
Po pečlivém zvážení a projednání s odborníky na dotační programy, jsme s paní
ředitelkou Mgr. Jančíkovou podali žádost
o dotaci na vybavení odborné učebny pro
výuku cizích jazyků a vybavení odborné
učebny přírodních věd. Pokud v této výzvě

Ještě bych se rád zmínil o projektu revitalizace zahrady MŠ. V loňském roce byla
vyhlášena Výzva Národního programu
životního prostředí pod MŽP v oblasti Environmentální prevence. Dohodli jsme se
s paní ředitelkou Mgr. Pondělíkovou, že
se pokusíme získat dotaci. Bylo potřeba
sehnat odborníka, protože projekt včetně žádosti se dá připodobnit k diplomové
práci. Žadatelů je vždy mnoho a uspějí
pouze perfektně připravené projekty. Náš
projekt řeší školní zahradu, která je v současné době využívána s rezervami, jednak
z důvodu rozsáhlého zadláždění pozemku, a také kvůli ne zcela optimální volbě
herních prvků. Cílem projektu je vznik
přírodního charakteru zahrady, umožnit
kontakt dětí s terénem, přírodními materiály, faunou a ﬂórou. V rámci projektu
budou pořízeny nové herní prvky podporující zájem dětí o poznávání přírody všemi smysly. Současně dojde k ozelenění
zahrady a k výměně umělých/betonových
povrchů za přírodní.
V projektu se nám podařilo uspět a nyní je
potřeba zajistit v souladu s legislativou výběr dodavatele, dodat potřebné podklady
MŽP a podepsat smlouvu o dotaci.
Podobných dotačních titulů je mnoho a je
škoda se alespoň nepokusit je získat. Tak
by to mělo fungovat ve všech oblastech
nejen ve školství ale také v oblasti sportu,
kultury, sociálním, apod. Stojí za tím však
hodně práce a času.
PROJEKT ZŠ VYBAVENÍ
ODBORNÝCH UČEBEN
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uspějeme, bude to velký úspěch a škola
získá moderní a kvalitní zázemí a vybavení.
NAVÁŽU NYNÍ NA NEJVĚTŠÍ A OSTŘE
SLEDOVANÝ PROJEKT V NAŠÍ MČ,
NA PŘÍSTAVBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Jedna z věcí, která mne velmi mrzí, je kritika kolem přístavby základní školy. Protože jsem s tímto projektem od počátku
spojený a věnoval jsem mu spoustu času,
považuji za správné se k tomu odpovědně
vyjádřit. Nechci Vás nudit historií, ale je potřeba se vrátit o několik let zpátky, dokonce do doby, než projekt přístavby započal.
Pokusím se vše popsat co nejstručněji.
Stejně jako v případě MŠ mne pan starosta pověřil, abych se věnoval i přístavbě
ZŠ. Začátkem roku 2015 jsem se sešel
s paní ředitelkou Mgr. Jančíkovou, abych
zjistil aktuální situaci. Paní ředitelka mne
informovala, že škola nutně potřebuje šest nových učeben. Zajímal jsem se
také o ostatní prostory a vybavení školy,
jako je tělocvična, kuchyně a školní jídelna, přišlo mi logické řešit současně i tyto
prostory. Paní ředitelka mi sdělila, že je
nutné řešit pouze učebny, že o problému
nedostatečné kapacity školy vedení radnice ví a předchozí starosta poslední rok
tuto problematiku již řešil. Jak jsem zjistil
ze stavebního odboru, záměrem starosty
byla koupě rodinného domu, v ulici Starochuchelská naproti škole. Byla zpracována studie, která řešila provedení stavebních úprav za účelem vybudování dvou
tříd pro žáky prvního stupně. Z původního
záměru prodeje domu MČ ale sešlo, z důvodu neshody majitelů a následné snahy
starosty o pronájem domu a pokračování
záměru byly ukončeny. Projekt tak nebyl
realizován a škola přišla o čas.
V případě našeho projektu jsme chtěli
koncepční řešení, řešení v rámci areálu
školy, bez nutnosti přecházení dětí přes
ulici a navíc dvě třídy problém nevyřeší ani
jako provizorium. Bylo zřejmé, že jediným
možným a správným řešením, je nástavba
školy nad školní jídelnou a výstavba nového pavilonu na místě stávající přízemní
budovy, v té době využívané především
družinou. Požadavky paní ředitelky zněly
jasně – šest nových tříd se zastavěním co
nejmenšího prostoru a v tomto duchu, byl
předložen zastupitelstvu návrh na zadání
vypracování studie. Podobně jako v případě MŠ, šlo o závod s časem, aby byla studie co nejdříve hotová a mohli jsme v rámci rozdělování ﬁnanční rezervy MHMP
požádat o dotaci. Studie byla vypracována
v krátkém čase a následně se podařilo získat cca 20 milionů korun.
Koncem školního roku 2015 bylo zřejmé,
že přístavba se dá realizovat, dokonce
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jsou na účtu MČ částečné prostředky
a byla snaha všech, co nejrychleji začít.
V té době vše vypadalo slibně a optimistické prognózy slibovaly zahájení stavby
příští rok na jaře. Stáli jsme před vážným
rozhodnutím demolice školičky. Musím
přiznat, že paní ředitelka byla více optimistická než já a musela zohlednit i případné
provozní problémy, pokud by k demolici
mělo dojít v průběhu školního roku. Navíc pro vypracování projektu pro založení
stavby nového pavilonu jsou nutné sondy
podloží a tak bylo nakonec rozhodnuto
o demolici v době prázdnin.
V srpnu 2015 byla zveřejněna výzva veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a před koncem lhůty pro podání nabídek se objevila nečekaná zrada.
Na MČ přišlo upozornění od České komory architektů (ČKA), která napadla veřejnou zakázku, že se údajně jedná o skrytou
architektonickou soutěž a varovala zúčastněné architekty v soutěži pod hrozbou pokuty. Veřejná zakázka byla pozastavena a situace se musela řešit. Jednalo
se o poměrně smutnou událost, protože
postoj ČKA podpořil i bývalý zastupitel
a architekt. Podle následného prošetření
a vyjádření administrátora zakázky, bylo
jednání ČKA mimo jejich rámec působnosti a nebylo oprávněné. Veřejná zakázka byla se zpožděním uzavřena a vybrán
dodavatel projektu.
V průběhu příprav projektu, v rámci kterých museli projektanti detailně zmapovat budovu školy, došlo k několika
jednáním ohledně komplexnosti celého
projektu. Od počátku projektu jsem chtěl
řešit školu jako celý funkční aparát a byl
jsem přesvědčen, že je nutné řešit nejen
učebny, ale celý objekt se souvisejícím
zázemím a technickým vybavením. Jsem
velmi rád, že mě projektanti v tomto směru podpořili a většina zastupitelů následně schválila změnu projektu. Z původního řešení vybudování pouze šesti nových
tříd, nový projekt značně narostl a nově
řešil i tělocvičnu, jídelnu, kuchyni, specializované učebny. Šlo o zcela zásadní
změnu a pochopitelně to sebou přineslo
časovou náročnost. Byl zachován původní koncept dostavby hlavní budovy
a samostatného pavilonu, ale na místě
nového pavilonu bude umístěna do země
nová tělocvična.
Nový projekt byl velmi důkladně konzultován s vedením školy, chtěl jsem aby
projekt zohlednil především požadavky
na provoz a potřeby moderního prostředí. Rovněž byl projednán se sousedními
vlastníky nemovitosti a po dohodě, došlo
ke snížení původně navržené výšky samostatného pavilonu. Tímto přístupem

byl zajištěn následný hladký průběh stavebního řízení.
Přístavba školy teprve započala a zatím
běží podle plánu a já věřím, že bude zdárně dokončena a bude pak dobře sloužit
po mnoho generací.
NEJEN ŠKOLA…

Život v obci není jen o škole, i když se v poslední době přístavba právem dostala
na přední místo. To, že škole byla věnovaná spousta pozornosti, může ale přinést
občanům další výhody. Některé z projektů
vyvolané potřebami školy, totiž mohou být
využívány i jinak. Mám na mysli areál bývalého Fematu, označován jako K8. Máme
zde zrekonstruované prostory, ve kterých
je nyní školní družina a jídelna, ale na konci
školního roku tyto prostory opustí. I když je
na místě celého areálu plánované Městské
centrum Chuchle, které se jistě jednou podaří zrealizovat, bude to ještě pár let trvat.
Do té doby si umím představit využití uvedených prostor širší veřejností. Velký sál je
zkolaudovaný pro návštěvnost až 150 lidí
a může sloužit pro společenské a kulturní
akce. Proč by se zde nemohly pořádat různé bály, výstavy, koncerty nebo promítání
ﬁlmů? Proč by nemohly prostor využívat
místní spolky či soukromé osoby, např. pro
různé rodinné oslavy, apod? Prostory nové
družiny pak mohou fungovat jako kavárna
a cukrárna, venku je možnost zahradního
posezení a je zde dětské hřiště. Celý areál je
uzavřený a je to ideální místo pro setkávání
občanů. Věřím, že jsou u nás schopní lidé,
kteří se rádi pustí do podnikání a pro veřejnost tak vzniknou chybějící služby. Je ale
potřeba mít na paměti, že prostory v majetku MČ by měly sloužit lidem a případná výběrová řízení na provozování, by neměla být
postavena na dosažení nejvyššího zisku, ale
na kvalitě a šířce služeb pro občany.
Že se dají využít i stávající prostory, které
má MČ, je vidět na využívání prostor „Nad
Poštou“. Myslím, že zde Rodinné centrum
nabízí kvalitní a široké využití především
pro děti. Když jsme v roce 2015 dali přednost využití prostor pro tyto účely před
hospodou, nebyli všichni zastupitelé pro,
ale osobně jsem přesvědčen, že to bylo
správné rozhodnutí.
Závěrem bych chtěl všem popřát pevné zdraví a osobní štěstí v životě. Také
více tolerantnosti a respektu k druhým.
V neposlední řadě pak zdravý rozum
v nadcházejících volbách, protože je
důležité mít zastupitelstvo se starostou,
kterým půjde především o společnou
věc a ne o prosazování vlastních zájmů.
BC. MARTIN ŠIMEK, 1. MÍSTOSTAROSTA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
v MATEŘSKÉ ŠKOLE Velká Chuchle
Před několika dny byl zahájen nový školní rok 2018/2019 v naší mateřské škole. Aby se všem dětem
v MŠ líbilo, nezahálelo ani vedení MŠ během prázdnin. Jako každoročně bylo nutné provést celou řadu
potřebných oprav, ale i doplnit mnoho nových věcí.
NEJPRVE proběhlo vymalování dvou
tříd v I. patře, a to u Šnečků a Berušek.
Na to navazovalo i vymalování všech chodeb ve škole. V těchto dvou třídách byla
provedena i výměna podlahových krytin
a výměna nových skřínek v těchto třídách.
O příštích prázdninách je plánována stejná akce i u tříd ve II. patře.
VE VŠECH TŘÍDÁCH byla provedena
rovněž výměna krytů na topení a v šatnách částečné pestré dřevěné obložení.
Nelze opomenout ani výměnu a nové doplnění dřevěných prvků na chodby.
Z VENKOVNÍCH prací byla provedena oprava dlažby přístupové cesty do MŠ
a před vstupem byly vysázeny nové keře
a květiny. Za velký úspěch si pokládáme

získání grantu na přestavbu celého stávajícího školního hřiště, která začne v měsíci říjnu.
ZÁVĚREM bych chtěla všem pedagogickým pracovnicím a provozním zaměstnancům poděkovat za vstřícnost a ochotu
během rekonstrukce MŠ. Děkuji také zřizovateli městské části Velká Chuchle za pomoc při řešení našich požadavků a potřeb.
NAŠIM PŘÁNÍM je, abychom ve školním
roce 2018/2019 pracovali stejně s velkým
nasazením, a tak dětem a rodičům vytvářeli
velmi dobré podmínky a klima v mateřské
škole. Všichni se těšíme nejen na naše již
stávající děti, ale i na ty, které k nám přijdou
v září poprvé.
JANA PONDĚLÍKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ

Rychlostní kanoisté přidali na akademickém
mistrovství světa zlato a stříbro
Celkem pět medailí a dvacet ﬁnálových umístění vybojovali čeští rychlostní kanoisté na akademickém mistrovství světa, které se konalo ve dnech 10. - 12. 8. 2018
v maďarském městě Szolnok. Ke kompletní medailové sbírce ze soboty přidala
zlatá čtyřkanoe z kilometru první místo také na pětistovce, na dvoustovce získali
Šimon Hájek, Sebastian Maizner, Jakub Březina a David Macháček navíc stříbro,
a to pouze se ztrátou 0,15 setiny sekundy. Jako jedni z mála absolvovali všechny
tratě, ostatní jsou většinou specializovaní na jednu trať.
Kanoista Sebastian Maizner byl osmý na dvoustovce a na deblu s Jakubem Březinou i na pětistovce. V medailovém pořadí se český tým umístil na čtvrtém místě
za Maďarskem, Běloruskem a Polskem. Všichni srdečně blahopřejeme panu Sebastianovi Maiznerovi - občanovi Velké Chuchle!
Informace převzaté z www.kanoe.cz
zpracovala Pavla Kozáková, ÚMČ Praha-Velká Chuchle,
referent odboru vnitřní správy a sociálních věcí
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Krajinářská studie
Libeřského potoka
Na základě pozitivních ohlasů a zkušeností ze sousedního Lochkova
oslovila naše městská část Ing. arch. Kláru Salzmann, která se svým
týmem v loňském roce zpracovala krajinářskou studii pro oblast vyústění
Lochkovského tunelu a prezentovala ji také občanům naší městské části.
PO SEZNÁMENÍ se s prezentovanou
studií a kladné odezvě veřejnosti jsme dospěli k závěru, že i naše městská část resp.
krajina v nejbližším okolí by si zasloužila
pozornost odborníka tohoto formátu. V našem hledáčku se proto v první fázi objevila
oblast pozemků ve svěřené správě naší MČ
kolem horní části toku Libeřského potoka
až k jeho prameni.
PRAVDĚPODOBNĚ také v souvislosti
s výstavbou Lochkovského tunelu došlo i u Libeřského potoka k výraznému
snížení vydatnosti původního pramene a naopak k posílení pramene jiného.
V důsledku toho došlo k vyschnutí přírodní nádrže - rybníčku pod zahrádkářskou kolonií.

V KONEČNÉM důsledku pak byl impulsem také dlouhodobě plánovaný suchý
poldr, zakreslený na pozemku MČ v platném
Územním plánu HMP již od 90. let min. st.,
který ale disponuje takovými rozměry, že
jeho realizace se jeví jako nereálná (a drahá)
v porovnání s pozitivy, které by měl přinést.
POŽADAVEK směřující na tým Ing. arch.
Salzmann byl poměrně jednoduchý: navrhnout, resp. doporučit taková krajinná
opatření, která by do budoucna přispěla
ke zlepšení hospodaření s povrchovou vodou v oblasti podél Libeřského potoka resp.
k jejímu lepšímu zadržování v krajině. Ruku
v ruce s tímto požadavkem pak byla také
vyslovena žádost o doporučení takových

krajinných úprav, které by z oblasti podél
Libeřského potoka a jeho nejbližšího okolí
pomohly vytvořit příjemné prostředí pro
relaxační pobyt v přírodě popř. krátké procházky našich občanů.
PRÁCE TÝMU Ing. arch. Salzmann probíhaly v jarních a letních měsících a příjemným překvapením bylo zjištění, že převážnou většinu vstupních informací si členové
týmu obstarali vlastním šetřením v dané
lokalitě a jejím širším okolí a svou práci rozhodně nedělali „od stolu“.
VÝSLEDNOU STUDIÍ, která byla zadavateli odevzdána na konci letních prázdnin
je možné shlédnout jednak na webových
stránkách MČ a také osobně v kanceláři odboru životního prostředí (kontakt pí. Pavla
Machánková tel: 774648951).
ZÁVĚREM si dovolím nám všem popřát,
aby tato Studie neskončila někde ve skříni,
ale stala se základem pro vytvoření příjemného krajinného prostředí, které bude
prakticky na dosah každého obyvatele Velké Chuchle. To už ale bude plně v rukách
nového vedení chuchelské radnice.
PAVLA MACHÁNKOVÁ, ODBOR ŽP
MGR. PAVEL KLÁN, 2. MÍSTOSTAROSTA

DALŠÍM NEMÉNĚ důležitým impulsem pro oslovení odborníka byla již letitá zkušenost s mikroklimatickými podmínkami, které v oblasti Velké Chuchle
panují. Nízké srážkové úhrny v zimě
a hlavně v létě neumožňují krajině v dostatečné míře akumulovat vodu a v případě dešťů, kdy je jedná spíše o bouřky
a lokální přívalové deště, veškerá voda
naším údolím doslova proletí bez jakéhokoliv užitku.

Pozvánka na veřejnou prezentaci
Návrhu nového centra Velké Chuchle (Atelier plan.B.architekti.) a Studie Libeřského potoka (Atelier in-site)
Vážení čtenáři,
tímto Vás srdečně zveme na veřejnou prezentaci autorů návrhu nového
centra Velké Chuchle (Ing.arch. Stanislav Bachleda, Ing.arch. Pavel Štencl)
a autorů studie úpravy okolí Libeřského potoka (Ing.arch. Klára Salzmann,
Ing. Magdalena Smetanová), která se bude konat dne 2. října 2018
v areálu K8 (ul. Kazínská) v prostorách dočasné školní výdejny.
PROGRAM:

17.30 hod
zahájení;
cca od 17.40 hod prezentace návrhu podoby nového centra
(Atelier plan. B. architekti.), odpovědi na písemné
připomínky z proběhlé ankety, diskuse s veřejností;
cca od 19.00 hod prezentace Studie Libeřského potoka
(Atelier in-site), diskuse s veřejností.
Plánované ukončení setkání v cca 20.00 hod.
Těšíme se na Vaší účast a podněty do diskuse.
STANISLAV FRESL, STAROSTA MČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
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OKÉNKO ZASTUPITELE

Úvaha horkého dne
Ačkoliv se zdá, že letošní nekonečně horký prázdninový čas s sebou přináší jen jakousi letargii a horkem
vynucený odpočinek, kdy běžné pracovní povinnosti jaksi odsouvá o nějaký ten týden, měsíc dál,
v případě péče o městkou zeleň je tomu právě naopak a s postupujícími změnami klimatu se právě toto
období začíná jevit jako nadmíru důležité pro aktivizování péče o veřejné plochy.
JE NAČASE si uvědomit, že pryč jsou
léta hojnosti dešťových srážek, rozumných
teplot a ranní rosy, kdy všude rostoucí tráva byla spíše pro zlost a péče o neustále
zarůstající plochy se zdála být nekonečným příběhem. Letošní extrémně suché
a horké jarní a letní měsíce jasně ukázaly,
jak to může vypadat i v následujících létech. Nechci zde nikoho strašit či malovat
čerty na zeď, ale ne nadarmo se říká, že
štěstí přeje připraveným a že se mu musí jít
naproti...
V TÉTO SOUVISLOSTI mám na mysli
především zabezpečení péče o městkou
zeleň v naší městské části pro případy sucha, kdy je nezbytné zelené plochy zásobit
pravidelnou zálivkou a vedle toho také provádět pravidelná kropení ulic při denních
teplotách přesahujících 30 °C.
RUKU V RUCE s tím však vyvstávají
k diskusi a především k následnému řešení otázky realizace takových kroků, které
veřejnou zeleň (i nás samotné) v parných
létech do jisté míry ochrání.

NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST je malá a tomu
odpovídá i její rozpočet, který neumožňuje
velkorysé nákupy zavlažovací techniky, sezónní nábory pracovních sil či objednávky
kropení ulic za desítky tisíc korun, jako je
tomu v centru našeho hl. města. Účinný boj
s důsledky klimatických změn nemůže ležet jen na bedrech vedení radnice.
NEZBÝVÁ NÁM nic jiného, nežli se v blízké době zamyslet nad celou řadou dílčích
opatření, která ve svém důsledku povedou
ke zlepšení chuchelského mikroklimatu
(daného vápencovým podložím a nedostatečným vzdušným prouděním). Budeme
se muset naučit lépe pracovat se zelenými
plochami a lépe využívat naše lokální vodní
zdroje. Vbrzku bude zřejmě také nezbytné,
aby si každý uvědomil, že plocha porostlá
vegetací lépe absorbuje sluneční záření
a účinně snižuje teplotu okolního prostředí,
nežli plocha betonová, štěrková či asfaltová
a že vzácné letní dešťové srážky nejsou odpadem, který patří do kanalizace...
MGR. PAVEL KLÁN, ZASTUPITEL ZA ODS

ČTYŘI ROKY JAKO
ZASTUPITEL MĚSTSKÉ
ČÁSTI – VELKÁ CHUCHLE
Na základě čtyřletého působení jako zastupitel
městské části Praha-Velká Chuchle jsem zklamán působením a fungováním zastupitelstva.
Na radnici chybí kontinuita, která je důležitou
devizou pro rozvoj a fungování obce. Zastupitelé mají fungovat jako tým lidí, kteří jsou
připraveni pracovat společně, jednat a hledat
shodu pro projednávané projekty a hledat
společná řešení. Za volební období se i některé věci podařily, ale u mne převládá pocit,
že důležitá témata a velké problémy obce se
neřešily a byly tiše odloženy do neurčita. Také
nefunguje informovanost občanů tak, jak by
si zasloužili. Nechtěl jsem pro obec pracovat
jako opoziční zastupitel, ale bohužel okolnosti
k tomu vedly a nic s tím nešlo dělat. Za situace,
která na zastupitelstvu panuje, je to boj s větrnými mlýny.
ROBERT MAŘÍK, ZASTUPITEL ZA TOP 09

NÁBOR HASIČŮ
SDH Velká Chuchle hledá do svých řad nové aktivní členy a členky. Podmínkou je věk 18 let, ochota pomáhat druhým, chuť
podílet se na organizaci kulturních a zábavných akcí pro děti a občany Velké Chuchle, ale také smysl pro humor a dobrá
nálada. Pro přijetí do sboru dobrovolných hasičů není třeba žádných hasičských znalostí a dovedností, jen chuť a čas se je
naučit.
Po zaškolení možnost vstoupit do výjezdní jednotky, která je součástí IZS a podílí se na odstraňování mimořádných
událostí (požáry, povodně, vichřice apod.). Členové výjezdní jednotky mají možnost se dále školit v různých dovednostech,
jako například práce s motorovou pilou, školení první pomoci, školení nositele dýchací techniky, průkaz vůdce malého
plavidla, školení úseku ochrany obyvatelstva, apod. Podmínkou přijetí do výjezdní jednotky je minimální věk 18 let a dobrý
zdravotní stav.
Naše schůzky probíhají každou středu od 19:00 v naší hasičské
klubovně, která se nachází na adrese Starochuchelská 7,
Velká Chuchle (zadní vchod za poštou).
Pokud máš zájem se k nám přidat, neváhej nás kontaktovat
na telefonu 739 314 422 – Zdeněk Nedvěd, velitel jednotky
na e-mailu hasici@sdhchuchle.cz,
nebo přijď ve středu na naší schůzku.
Budeme se na Tebe těšit!
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Přehled usnesení č. 8 /2018
z 8. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 16.7.2018.
Zastupitelstvo městské části:

8/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 8/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Robert Mařík a p. Martin Šimek.
8/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 8/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byl
tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.
8/1-3 schvaluje
rozšíření bodu 3 dnešního programu mimořádného zasedání ZMČ o text „Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle“.
8/1-4 schvaluje
program 8. zasedání (mimořádné) ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze
dne 4.7.2018 s rozšířením bodu 3.
8/2a schvaluje,
na základě doporučení výboru územního
plánu ze dne 11.7.2018, návrhy a připomínky
MČ Praha – Velká Chuchle k novému územnímu plánu HMP tzv. Metropolitnímu plánu
v rámci veřejného projednávání zpracované
Ing. arch. Ivanem Gogolákem, Ph.D. a postoupení připomínek zpracovateli nového
územního plánu HMP (viz příloha).
8/2b vyzve MHMP,
aby předložil aktuální odborné posudky,
které byly součástí projektu na revitalizaci chuchelsko-slivenecké skládky TKO
a z kterých vyplývá, že navrhované řešení je
nejvhodnější z pohledu životního prostředí.
Návrh usnesení nebyl přijat.
8/2c schvaluje,
na základě doporučení výboru územního
plánu ze dne 11.7.2018, požadavek na provedení sanace a revitalizace skládky TKO
v k.ú. Velká Chuchle a Slivenec formou snížení stávajícího vrcholu skládky na původní
reliéf, tzn. o cca 25 – 50 výškových metrů.
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na stavební práce s názvem „Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle“ týkající se
změny využití skladového prostoru budovy ve víceúčelovém areálu K8 na šatní prostor provizorní družiny navazující
na stávající provizorní družinu a provizorní
šatnu v prostoru dočasné jídelny s maximální cenou díla 400.000,- Kč bez DPH.

na pořízení 10 ks notebooků z důvodu
zajištění výuky informatiky ve školním
roce 2018/2019 vzhledem k probíhající
dostavbě základní školy s tím, že budou
převedeny ﬁnanční prostředky v celkové výši 140.000,- Kč (z dotace MHMP
- VHP) z OdPa 3319 (kultura) na OdPa
3113 (školství) za použití UZ 98.

8/3b pověřuje (schvaluje)
druhého místostarostu p. Mgr. Pavla Klána
k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem,
který bude v rámci veřejné zakázky „Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle“ doporučen
administrátorem (společností DPU REVIT
s.r.o. zastoupenou Ing. Petrem Stejskalem)
za předpokladu, že zhotovitel dodrží všechny podmínky veřejné zakázky; v souvislosti
s tím schvaluje přesun vlastních zdrojů původně určených na rekonstrukci dětského
hřiště u MŠ z OdPa 3111 (MŠ) na OdPa 3113
(ZŠ) za použití investiční Pol 6121.

8/6a schvaluje
ukončení nájemní smlouvy o pronájmu
pozemku pro sportovní využití ze dne
9.5.2002 včetně dodatku ze dne 28.7.2003
uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha
– Velká Chuchle a nájemcem SK Čechoslovan Chuchle (IČ 00553361), Strakonická 418, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
výpovědí bez výpovědní doby.

8/4a schvaluje
prodej části obecního pozemku parc.č. 82/3
o výměře 233 m2 (oddělen z původního pozemku parc.č. 82/1 – ostatní plocha), parc.č.
85/2 o výměře 103 m2 (oddělen z původního pozemku parc.č. 85 – ostatní plocha)
a parc.č. 86/2 o výměře 17 m2 (oddělen
z původního pozemku parc.č. 86 - zahrada)
vše v k.ú. Malá Chuchle společnosti Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00 (IČ 70994234) za výslednou
kupní cenu v celkové výši 481.186,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 534518/2018 ze dne 17.2.2018.
8/4b schvaluje
prodej části obecního pozemku parc.č.
1157/2 o výměře 11 m2 (oddělen z původního pozemku parc.č. 1157 – ostatní
plocha) v k.ú. Velká Chuchle společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00 (IČ 70994234) za výslednou kupní cenu v celkové výši 25.415,Kč stanovenou znaleckým posudkem č.
5357-30/2018 ze dne 26.2.2018.

8/2d bere na vědomí
zápis č. 3/2018 z jednání výboru územního plánu konaného dne 11.7.2018.

8/5-1 schvaluje
Mateřské škole Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle školné – úplatu za dítě pro školní
rok 2018/2019 ve výši 500,- Kč/měsíc.

8/3a schvaluje
zadávací dokumentaci a výzvu k podání
nabídky a prokázání splnění kvaliﬁkace
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

8/5-2 schvaluje
Základní škole Charlotty Masarykové,
Starochuchelská 240/38, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle ﬁnanční příspěvek
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8/6b souhlasí
s právním zastupováním advokátní kanceláří VANÍČEK&PARTNEŘI (IČ 71469753)
se sídlem Šaldova 34/466, 186 00 Praha
8 – Karlín ve věci:
 ukončení nájemní smlouvy s nájemcem
SK Čechoslovan Chuchle a předání
předmětu nájmu zpět pronajímateli MČ
Praha – Velká Chuchle,
 předžalobní upomínky č. 4184023280
Pražských vodáren a kanalizací, a.s. zaslané MČ Praha – Velká Chuchle a dalších neuhrazených faktur za odběr vody
na odběrném místě 303871-64,
 vrácení
dotace poskytnuté spolku SK Čechoslovan Chuchle ve výši
20.000,- Kč podle veřejnoprávní smlouvy č. O 1252/2017, příp. zastupováním
v případě soudního sporu s využitím
advokátního tarifu pro veřejnoprávní
korporace, a to maximálně do výše
200.000,- Kč bez DPH.
8/6c bere na vědomí
„Právní stanovisko k možnosti ukončení nájemní smlouvy s SK Čechoslovan
Chuchle, z.s.“ zpracované dne 12.7.2018
advokátní kanceláří VANÍČEK&PARTNEŘI se sídlem Šaldova 34/466, 186 00 Praha 8 – Karlín (IČ 71469753).
8/6d bere na vědomí
písemné „Sdělení k žádosti o doporučení
opatření k nápravě nedostatků zjištěných
kontrolou“ zpracované dne 11.7.2018 Odborem kontrolních činností MHMP (č.j.
1088520/2018).
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

DOPRAVA
NAVÍC NA TRATI, která je stále více frekventovaná a mnozí z nás si jistě pamatují
údaj SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) z veřejného projednání projektu „Mimoúrovňové křížení“, kde bylo prezentováno,
že v roce 2020 bude v případě chráněného
železničního přejezdu spuštěno signalizační
zařízení 47 minut z hodiny. Informovanost
občanů je v této kauze bohužel tristní a rád
bych to trochu napravil. Požádal jsem před
prázdninami zástupce SŽDC o jejich vyjádření k aktuální situaci a článek v plném znění
najdete ve Zpravodaji.
VYJÁDŘENÍ MOHU doplnit o informaci,
že SŽDC podala žádost o vydání územního
rozhodnutí na umístění nadjezdu a naše
MČ se jako účastník řízení bude v nejbližší
době k žádosti vyjadřovat. Myslím, že by se
pak měla projevit vůle a zájem občanů, zda
chtějí mít bezpečný a volný příjezd do obce,
nebo mít na věky po většinu času uzavřený
nebezpečný železniční přejezd.

STRUČNĚ Z RADNICE

Dopravní obslužnost v naší MČ je jeden velký problém. Ať se to týká
městské hromadné dopravy nebo osobní automobilové dopravy, je
zde společným jmenovatelem železniční přejezd. Je to nešťastná věc,
mít na hlavní příjezdové komunikaci do obce železniční přejezd.

požadovala přímé spojení obce se Smíchovským nádražím, bez nutnosti přestupování na Radotínské ulici do přeplněného autobusu 244 a navíc s nebezpečným
přecházením frekventované křižovatky.
Zahájili jsme tehdy jednání s ROPIDem
(Regionální organizátor pražské integrované dopravy) a požadovali přímé spojení.
Po čtyřech měsících jednání a shánění
peněz na MHMP se podařilo získat zpět
původní přímé spojení linky 172. Ideální
řešení pro všechny občany to není a rovněž intervaly bychom si přáli kratší. ROPID
tehdy slíbil doplnění intervalů v budoucnu
a taktéž zajíždění více spojů na Hvězdárnu. Loni ROPID prodloužil večerní spoje
a nyní od září prodloužil všechny spoje
na Hvězdárnu. Je to příklad toho, že některé požadavky trvají dlouho, než se je
podaří zajistit, ale je důležité se nevzdat.

OSOBNĚ SI MYSLÍM, že ideálním řešení
dopravní obslužnosti Chuchle je získat zpět
linku 244, která by měla ve špičce intervaly
max. 15 minut a propojila by opět Chuchli
s Radotínem. ROPID na základě sledování
vytížení spojů tvrdí, že v okamžiku, kdyby
linka 244 zajížděla do Chuchle, nebude „Radotínskými“ tak vytížena a dají přednost vlaku. Pokud by SŽDC souhlasila a zrealizovala
stavební úpravu přejezdu tak, aby parametry splňovaly odbočení autobusu, ROPID je
připraven vrátit do Chuchle linku 244. Pak
by ještě bylo ideální doplnit další spojení
z Chuchle na Barrandov. Je to otázka peněz
a v současné době především lidských zdrojů, protože DPP se potýká s nedostatkem
personálu a dopravců.
BC. MARTIN ŠIMEK
1. MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

NAKOUSL JSEM MHD a dokončím pár
informací k této problematice. Jak si většina z nás pamatuje, došlo v důsledku několika krizových situací na přejezdu k zákazu
odbočení vozidel delších 9 metrů do Radotínské. Znamenalo to pak ukončení
zajíždění linky 244 do obce a obnovení
linky 172 formou minibusu, který jezdil
z Hvězdárny přes Omladinu na zastávku
ČD a zpět. Pro část občanů to bylo výhodné a pro část naopak. Většina občanů

Náhrada
železni
č
ní
h
o
přejezdu
ve Velké Chuchli – jedinou projednatelnou variantou je nadjezd
Úrovňový železniční přejezd v městské části Praha-Velká Chuchle se dá zařadit zcela určitě do skupiny
nejvíce problematických přejezdů na síti SŽDC. Jednak s hlediska bezpečnosti, ale také s hlediska plynulosti
provozu a to jak drážního tak silničního. Jeho náhrada je nevyhnutelná. Otázka zní, čím ho nahradit.
PŘEJEZD SE NACHÁZÍ na koridorové
trati Praha – Beroun, jeho vytíženost oběma druhy dopravy je ještě více umocněna
umístěním v silně zalidněné lokalitě hlavního
města Prahy, což samo o sobě s sebou nese
přirozené zahuštění místní dopravou. Snaha o vyřešení tohoto místa mimoúrovňovým křížením trvá již značně dlouhou dobu.
Na základě diskusí o vhodnosti a účelnosti
řešení formou nadjezdu či podjezdu, vypracovala SŽDC studie na obě varianty řešení.
Ty byly představeny a projednány loni na veřejném zasedání přímo ve Velké Chuchli.
Ze všech stanovisek, které SŽDC obdrželo,

jednoznačně vyplývá, že jedinou projednatelnou variantou je mimoúrovňové křížení
řešené formou nadjezdu. Vše je doložitelné
získanými stanovisky.
VARIANTA „PODJEZD“ je z celé řady
důvodů neprůchozí. Ani jeden z dotčených
orgánů, který se k předloženým variantám
vyjadřoval, nedal k této variantě kladné
stanovisko. Navíc názor správců územního
plánu je takový, že jinou variantu než „nadjezd“ aktuální územní plán ani neumožňuje.
Bylo by žádoucí, aby byl úrovňový přejezd
vyřešen co nejdříve, neboť situace se bude

s přibývajícím počtem aut i vlakových spojů
stále zhoršovat. Nejhorším možným řešením nejen z hlediska bezpečnosti silniční
i železniční dopravy by bylo zachování
současného úrovňového křížení. SŽDC se
ve spolupráci s městskou částí Praha-Velká Chuchle i dalšími orgány dělá vše pro to,
aby se co nejdříve našlo smysluplné řešení,
které může zrealizovat, tedy i zaplatit. Mimoúrovňové křížení se železniční tratí jistě
ocení i široká veřejnost.
PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ TISKOVÉHO
ODDĚLENÍ SŽDC, ODBORU KOMUNIKACE
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Jerlín musel k zemi ...
K velké škodě nás všech muselo v minulém měsíci dojít k pokácení
jednoho z majestátních stromů v naší městské části. Stromu, se
kterým mnozí naši starousedlíci vyrůstali a který byl po dlouhá léta
nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme.
ozdravení stromu (prořez koruny za účelem zlepšení jeho stability), došlo v průběhu
prořezu k nehodě, při níž se pod technikem
provádějícím arboristický zásah ulomila
větev, která při pádu přerazila větev o mnoho větší. Technikovi se naštěstí nic nestalo
– pouze se chvilku houpal na bezpečnostním laně, ale následný průzkum v místech
zlomu větví ukázal, že strom je v důsledku
napadení agresivním druhem cizopasné
houby v takovém stavu, že lezení po něm je
pouze pro „otrlé“ a pohyb pod ním (chodců
i vozidel) představuje značné riziko.
BOHUŽEL POLOHA jerlínu nám neumožnila přijmout žádné řešení, které by
umožňovalo jeho zachování bez toho abychom ohrozili kohokoliv na zdraví či majetku a proto muselo dojít k jeho pokácení, a to
v poměrně krátké době, ještě před návratem lidí z dovolených a dětí z prázdnin.

ALESPOŇ SI můžeme uvědomit, jak
dlouho trvá, nežli strom vyroste do takových majestátních rozměrů a jak křehký
může být i takový kolos.

SAMOTNÉ KÁCENÍ pak bylo opět poměrně riskantní, kdy se dva stromolezci
museli vzájemně jistit a s ohledem na značnou křehkost a snadnou lomivost větví
byl na pomoc přizván jeřáb, který každou
uříznutou větev bezpečně snesl na zem.
Celá procedura trvající několik hodin byla
provedena velice profesionálně a nikdo při
ní nepřišel k úhoně (tedy krom samotného
jerlínu). Velké poděkování patří SDH Velká
Chuchle za pomoc při řízení dopravy.

AČKOLIV JSME v tomto roce nechali
jerlín posoudit odbornou ﬁrmou pod záštitou Lesů hl.m.Prahy a na základě zpracovaného dendrologického posudku jsme
objednali realizaci doporučeného plánu

V SOUČASNÉ době se připravuje ﬁnální
úprava místa, kde jerlín dříve rostl. Nejprve
musí dojít k odfrézování pařezu, vyčištění okolí, navezení nové zeminy a celkové
úpravy.

JE NEPOCHYBNÉ, že pádem jerlínu Velká
Chuchle přišla o jednu ze svých dominant,
která se v minulosti objevila na celé řadě
fotograﬁí a při pohledu na prázdnou plochu
si všichni uvědomí, že prázdné místo, které
po jerlínu zbylo, půjde zaplnit velice těžko.

V PLÁNU JE na tomto místě vysadit strom
nový a plochu kolem něj upravit do vzhlednější podoby, nežli tomu bylo v minulosti.
NA ČETNÁ PŘÁNÍ našich spoluobčanů
jsme se již od jara zabývali výběrem místa
pro vysazení památné lípy k 100. výročí
vzniku naší republiky. Ačkoliv jsme již měli
několik míst v úvaze, sám osud tomu chtěl,
že „Strom státnosti“ bude stát v samotném centru Velké Chuchle a nepochybně
bude plnohodnotným nástupcem našeho
jerlínu.
ZÁVĚREM zbývá jen doplnit, že po zkušenostech s jerlínem se vedení naší městské části rozhodlo provést kontrolu stability
větví u všech vysokých stromů. Tato kontrola proběhne na podzim.
PAVLA MACHÁNKOVÁ, ODBOR ŽP
MGR. PAVEL KLÁN, 2. MÍSTOSTAROSTA

Upozornění
pracovní čety
Vážení občané Malé a Velké Chuchle,
5. září 2018 proběhlo čištění vodních jímek
na chuchelském hřbitově. Co z jímek pracovníci čety vybrali, vidíte na přiložených
fotograﬁích.
RADOMÍR ILLÍK,
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚMČ
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PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Přístavba Základní školy Charlotty Masarykové je v plném proudu.
Staveniště bylo předáno 25. června zhotoviteli Podzimek a synové
s.r.o. za účasti technického dozoru stavebníka (TDI) a koordinátora
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
STAVBA PROZATÍM probíhá podle
předem schváleného harmonogramu
stavebních prací, dokonce je o cca 10 dní
v předstihu. Harmonogram jsme pečlivě
připravili tak, aby maximum hlučných
prací a prací na hlavní budově bylo provedeno během prázdnin. Harmonogram
byl pochopitelně konzultován i s ředitelkou školy, aby byl co nejméně omezen
provoz a mohl být připraven rozvrh vyučování s ohledem na omezení dvou
učeben, které jsou dočasně stavbou
zasaženy.
V SOUČASNÉ DOBĚ jsou provedeny
veškeré bourací práce, demontáž střechy
nad jídelnou a tělocvičnou. Byly provedeny z větší části zemní práce, odvrtání pilot
pro založení stavební jámy, opěrné stěny
a tryskové injektáže. Současně probíhají
zednické práce, jako jsou např. vyzdívky
nových příček, osazení stropních nosníků,
apod. Díky prázdninám mohl zhotovitel
využívat celý areál školy, včetně horního
vjezdu pro příjezd stavební techniky. Před
zahájením školního roku bude zřízena stavební stěna k oddělení staveniště a budou
uzavřeny veškeré průchody z hlavní budovy na staveniště. V době výuky bude
stavební technika využívat výhradně
spodní vjezd. Po dohodě s vedením školy

opustí všichni žáci a vyučující areál školy
do 14 hodin, a pak bude stavba využívat
horní vjezd.
CELÁ STAVBA je velmi komplikovaná a náročná vzhledem k tomu, že se
stavebně upravuje i část stávající budovy a to za provozu školy. V průběhu
školního roku může dojít k částečnému
omezení některých učeben v návaznosti na prováděné stavební práce z důvodu
bezpečnosti.
CHTĚL BYCH touto cestou popřát hodně trpělivosti celému pedagogickému
sboru a rodičům dětí a poděkovat za pochopení různých omezení, které stavba
přinese. Rovněž bych chtěl poděkovat
sousedním vlastníkům nemovitostí, které
jsou stavbou dotčeni.

STRUČNĚ Z RADNICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V souvislosti s přístavbou základní školy a jejím
provozem, bylo nutné vyřešit i nový prostor pro
školní družinu. O této problematice jsem informoval občany v posledním zpravodaji. V areálu
bývalého Fematu, kde je umístěna provizorní
modulární budova školy a školní jídelna, byl během prázdnin zrekonstruovaný nový prostor
pro školní družinu.
Od září bude využívat družina prostornou místnost vedle jídelny, včetně nově vybudované
šatny. Děti docházející do družiny budou mít
k dispozici dostatečně velké prostory včetně
šatny a hygienického zázemí v jedné budově.
Záměr vybudování prostor pro školní družinu byl předem konzultován s ředitelkou školy
a především s vedoucí školní družiny, paní
Pěknou. Ta byla s řešením velmi spokojena, protože družina bude mít podstatně větší
a komfortnější prostory než nyní. Družina má
navíc ideální umístění přímo v areálu, kde mohou děti využívat hřiště, které bylo přes prázdniny doplněno o velkou kreslící tabuli a o menší
multifunkční herní plochu z měkkého a bezpečného povrchu SmartSoft.
BC. MARTIN ŠIMEK
1. ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTU
PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

VĚŘÍM, ŽE i nové vedení radnice
bude věnovat maximální úsilí tomuto
projektu, aby byla stavba dokončena co
nejdříve a nové prostory přinesly komfortní a moderní prostředí pro výuku
našich dětí.
MARTIN ŠIMEK
ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
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situace v SK Čechoslovan Chuchle
Tristní současná situace ve spolku SK Čechoslovan Chuchle je dobře známa nejen mezi fandy
chuchelského fotbalu. Nyní zřejmě vše vrcholí nedostavením se družstva mužů k mistrovským utkáním
ve 2. třídě skup.A a z toho vyplývajícím sportovním sankcím ze strany Pražského fotbalového svazu.
JSEM PRŮBĚŽNĚ některými chucheláky dotazován, proč vedle i jiných
problémů neteče ve fotbalovém areálu
ani voda. „Jiné problémy“ jsou především záležitostí občanského spolku,
problematika vody je však i záležitostí
naší městské části. Jí totiž nedávno došla předžalobní upomínka od Pražských
vodovodů a kanalizací,a.s , pro neuhrazení faktury za odběr vody Čechoslovanem (od června 2016) a další upomínka
obdobně neuhrazené a již splatné faktury (od června 2017). Jedná se celkem
o stotisícové částky, které pokud MČ
neuhradí, povedou k exekuci na veškerý
její majetek. Aby nedocházelo k různým
fámám a nepravdivému osočování současného zastupitelstva naší MČ, připojuji
k článku dopis Odboru kontrolních činností Magistrátu hl.m. Prahy z 11.7.2018.

+/$91Ë0ċ6723 5$+$
0$*,675È7+/$91Ë+20ċ67$3 5$+<
2GERUNRQWUROQtFK þLQQRVWt

Z něho vyplývá, že požadavek PVK a.s.,
na úhradu spotřebované vody spolkem
SK Čechoslovan Chuchle vychází z protiprávně uzavřeného ručitelského závazku
MČ Praha-Velká Chuchle ve prospěch
spolku SK Čechoslovan Chuchle tehdejším starostou Mgr. Martinem Melicharem (2013).

NYNÍ JE na našem zastupitelstvu, zda
přijme usnesení a splní ručitelský závazek
(byť exstarostou Mgr. Melicharem neoprávněně podepsaný a přijatý) a za spolek SK Čechoslovan Chuchle společnosti
PVK a.s. jeho dluh uhradí, nebo na sebe
nechá uvalit exekuci svého majetku. Dle
mě je výsledek zřejmý.

VE VĚCI neprodleně konal jak starosta
pan Fresl, tak i zastupitelstvo MČ. Toto
na svém mimořádném zasedání č.6/2018
dne 18.6.2018 jednomyslně přijalo usnesení č.6/3b (citované v Chuchelském
zpravodaji č.5-6/2018). Mj. s tím, že se
bude chovat jako řádný hospodář a v případě neuhrazení faktur za odběr vody
spolkem SK Čechoslovan Chuchle mu
neumožní další takový odběr. Což se následně i stalo a stav trvá doposud.

V TOM PŘÍPADĚ však zastupitelstvo
musí přijmout i usnesení, zda a jak bude
požadovat náhradu za tento výdaj, učiněný na základě protizákonného jednání
exstarosty Mgr. Melichara. Je pikantní,
že Mgr. Martin Melichar opět kandiduje
v současných volbách v Chuchli jako lídr
kandidátky „hnutí pro Prahu“.

*MHMPXP90V4N5*

9iåHQê pane starosto,
GQH  REGUåHO RGERU NRQWUROQtFK þLQQRVWt 0+03 GiOH MHQ 2.&  9DãL åiGRVW
o GRSRUXþHQt RSDWĜHQt N QiSUDYČ QHGRVWDWNĤ ]MLãWČQêFK NRQWURORX provedenou Kontrolním
YêERUHP =DVWXSLWHOVWYD PČVWVNp þiVWL 3UDKD – Velká Chuchle „s SĜHGPČWHP vzniku
a RSUiYQČQRVWLX]DYĜHQtUXþLWHOVNpKR]iYD]NX“ YHSURVSČFKspolku 6.ýHFKRVORYDQ&KXFKOH
z. s. GiOH MHQ 6. ýHFKRVORYDQ  V åiGRVWL VH RGND]XMHWH na ustanovení § 114 odst. 1 zákona
þ 131/2000 Sb., o KODYQtP PČVWČ 3UD]H YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ Ä]iNRQ
o KODYQtP PČVWČ3UD]H³ 
K 9DãtåiGRVWL9iPPXVtPERKXåHOVGČOLWåHXVWDQRYHQtRGVW]iNRQDRKODYQtPPČVWČ
3UD]H VH WêNi NRQWURO\ YêNRQX VDPRVWDWQp SĤVREQRVWL PČVWVNp þiVWL NWHURX MH Y SĜHQHVHQp
SĤVREQRVWLRSUiYQČQSURYiGČW0+03SRGOHXVWDQRYHQtRGVWWRKRWR]iNRQD9]KOHGHP
k WRPX åH 2.& WDNRYRX NRQWUROX Y XYHGHQp YČFL QHSURYiGČO QHQt RSUiYQČQ Y\GiYDW
GRSRUXþHQt N QiSUDYČQHGRVWDWNĤ]MLãWČQêFKNRQWURORX SURYHGHQRXMLQêP VXEMHNWHP
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SRGOH XVWDQRYHQt   RGVW  ]iNRQD R KODYQtP PČVWČ 3UD]H QHVPt KODYQt PČVWR 3UDKD
a MHMt PČVWVNp þiVWL UXþLW ]D ]iYD]N\ I\]LFNêFK D SUiYQLFNêFK RVRE Y\MPD ]iYD]NĤ
Y\SOêYDMtFtFK ]H VPORXY\ R ~YČUX MVRX-OL SHQČåQt SURVWĜHGN\ XUþHQ\ SUR LQYHVWLFL
XVNXWHþĖRYDQRX V ILQDQþQt SRGSRURX ]H VWiWQtKR UR]SRþWX VWiWQtFK IRQGĤ QHER 1iURGQtKR
fondu; ]iYD]NĤ Y\SOêYDMtFtFK ]H VPORXY\ R ~YČUX MVRX-OL SHQČåQt SURVWĜHGN\ XUþHQ\ SUR
LQYHVWLFL GR QHPRYLWRVWL YODVWQČQp KODYQtP PČVWHP 3UDKRX Y\MPD WČFK MHMLFKå
]ĜL]RYDWHOHP MH KODYQt PČVWR 3UDKD PČVWVNi þiVW QHER VWiW; WČFK Y QLFKå PtUD ~þDVWL Mt
VDPp QHER VSROX V MLQRX REFt REFHPL  NUDMHP NUDML  QHER VWiWHP SĜHVDKXMH  ;
E\WRYêFK GUXåVWHY D KRQHEQtFK VSROHþHQVWHY 5XþHQt ]D ]iYD]N\VSRONĤ]iNRQQHSĜLSRXãWt
PoGOH XVWDQRYHQt   RGVW  ]iNRQD R KODYQtP PČVWČ 3UD]H MVRXSUiYQtMHGQiQt
XþLQČQiY UR]SRUXVXVWDQRYHQtPRGVWDYFHQHSODWQi. 3RGOH ustanovení § 43 odst. 2
]iNRQD R KODYQtP PČVWČ 3UD]H Y SĜtSDGČ VRXGQtKR VSRUX SĜLKOpGQH VRXG N neplatnosti
SUiYQtKR MHGQiQt ] GĤYRGĤ VWDQRYHQêFKY XVWDQRYHQtRGVW]iNRQDLEH]QiYUKX 

-

ani v SĜtSDGČåHE\SĜHY]HWtUXþLWHOVNpKR]iYD]NXE\ORY NRPSHWHQFL]DVWXSLWHOVWYDPČVWVNp
þiVWL QHO]H GRGDWHþQêP SURMHGQiQtP Y WRPWR RUJiQX QDSUDYLW VNXWHþQRVW åH E\O
Dodatek ze dne 19 SRGHSViQ WHKGHMãtP VWDURVWRX PČVWVNp þiVWL EH] SĜHGFKR]tKR
SURMHGQiQt Y ]DVWXSLWHOVWYX PČVWVNp þiVWL QHERĢ SĜHY]HWt UXþLWHOVNpKR ]iYD]NX MH ve
Y\KUD]HQpSUDYRPRFL]DVWXSLWHOVWYDPČVWVNpþiVWL SRGOHXVWDQRYHQtRGVWStVPD 
zákona o hlavníP PČVWČ 3UD]H 3RGOH XVWDQRYHQt   RGVW  V SĜLKOpGQXWtP N ustanovení
§ RGVW]iNRQDRKODYQtP PČVWČ3UD]HVWDURVWD]DVWXSXMHPČVWVNRXþiVWQDYHQHN. Právní
MHGQiQt NWHUiY\åDGXMtVFKYiOHQt]DVWXSLWHOVWYDPČVWVNpþiVWL PĤåHstarosta provést MHQSR
MHMLFKSĜHGFKR]tPVFKYiOHQtMLQDNMVRXWDWRSUiYQtMHGQiQt QHSODWQi

,QJ,UHQD2QGUiþNRYi
ĜHGLWHONDRGERUXNRQWUROQtFK þLQQRVWt
SRGHSViQRHOHNWURQLFN\

NRQWUROX WêNDMtFt VH 6. ýHFKRVORYDQ SURYiGČOL þOHQRYp .RQWUROQtKR YêERUX =DVWXSLWHOVWYD
PČVWVNp þiVWL 3UDKD – 9HONi &KXFKOH MH SURWR zcela v NRPSHWHQFLPČVWVNpþiVWLSĜLMPRXW
RSDWĜHQt NWHUi SRYHGRXN QiSUDYČ]MLãWČQêFKQHGRVWDWNĤDRPH]HQtþLQiKUDGČãNRG\NWHUi
by mohla vzniknout v GĤVOHGNX X]DYĜHQt VSROHþQpKR 'RGDWNX ]H GQH  NH

WWW.CHUCHLE.CZ

podle uvedeného Dodatku se spolek 6.ýHFKRVORYDQ VWDOW]YRSUiYQČQRXRVRERXNWHUiVH
PM]DYi]DODKUDGLWYRGQpDVWRþQpSRGOH6PORXY\R GRGiYFHYRG\þ SĜLþHPåVH
PČVWVNi þiVW 3UDKD – Velká Chuchle v ERGČ  'RGDWNX ]DYi]DOD åH ]FHOD XVSRNRMt
MDNRXNROL SRKOHGiYNX Y]QLNORX Y GĤVOHGNX QHSOQČQt VPORXY\ RSUiYQČQRX RVRERX WM SĜLMDOD
UXþLWHOVNê ]iYD]HN

S pozdravem

3R SRVRX]HQt YãHFK StVHPQRVWt NWHUp MVWH QiP ]DVODO VL 9iV GRYROXML XSR]RUQLW QD QiVOHGXMtFt
VNXWHþQRVWL

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
3UDFRYLãWČJungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

-

9\ĜL]XMHtel.:
Ing. Vladislava Pejšová
236 002 722
3RþHWOLVWĤSĜtORK 2/0
Datum:
11.07.2018

6GČOHQtN åiGRVWLRGRSRUXþHQtRSDWĜHQtN QiSUDYČQHGRVWDWNĤ]MLãWČQêFKNRQWURORX

-

(OHNWURQLFN½SRGSLV
&HUWLILN¡WDXWRUDSRGSLVX
-P©QR,QJ,UHQD2QGU¡ÍNRY¡
9\GDO$&$H,'4XDOLILHG
3ODWQRVWGR

Zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle

6PORXYČ R GRGiYFH YRG\ þ  X]DYĜHQpKR PH]L 3UDåVNêPL YRGRYRG\
a NDQDOL]DFHPL DVPČVWVNRXþiVWt3UDKD– 9HONi&KXFKOHD6.ýHFKRVORYDQ

0+03;391

9iåHQêSDQ
Stanislav Fresl
starosta PČVWVNpþiVWL
Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Váš dopis zn./ze dne:
1164/2018 ze dne 02.07.2018
ý M
MHMP 1088520/2018
Sp. zn.:

VLADIMÍR KOZÁK
ČLEN KONTROLNÍHO VÝBORU
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Chuchelští hasiči

SLAVÍ 125. LET
Psal se rok 1893, když byl v dubnu na ustavující schůzí založen sbor
dobrovolných hasičů v Chuchli. Za zakládající členy se přihlásilo
10 chuchelských obyvatel a prvním velitelem byl zvolen Matyáš Ouřada.
Během svých prvních let sbor pomáhal při likvidaci požárů ve Velké
Chuchli a jejím okolí a každoročně pořádal plesy nebo taneční zábavy.
V ROCE 1908 dostal sbor od obecního
zastupitelstva k dispozici „strážnici“ k účelům hasičským. Za doby první světové války
sbor omezil svojí činnost jen na preventivní
ochranu Malé a Velké Chuchle, protože
většina členů musela nastoupit vojenskou
službu. Po válce sbor obnovil svojí činnost
a v roce 1923 v něm byl založen také ženský
odbor. V roce 1934 byla zakoupena první
motorová stříkačka. Během druhé světové
války byla činnost sboru velice oslabena
a při životě ji držela jen hrstka členů. V těchto nejtěžších chvílích byl utvořen dramatický odbor, který hrál až do roku 1944, kdy
byla jeho činnost úplně zakázána. Po válce
ovšem odbor obnovil svojí činnost. Během
padesátých a šedesátých let byl sbor opět
na vzestupu, získal mnoho nových členů,
což následně vyústilo v roce 1974, kdy díky
dobré aktivitě svých mladých členů získal
cisternový vůz ZIL 130. Od 70. let se sbor
kromě tradičních aktivit začal účastnit také
hasičských soutěží, ve kterých byl dlouhou
dobu poměrně úspěšný. Během posledních 40 let sbor vykonával svojí klasickou

činnost – asistoval u požárů, pomáhal při
povodních a v poslední době také při likvidaci škod způsobených větrem. Velikou roli
sbor sehrál při velkých povodních v roce
2002 a 2013, kdy členové jednotky pracovali nepřetržitě několik dní.
KROMĚ KLASICKÝCH hasičských aktivit se pro nás stěžejní akcí stalo pořádání
dětského dne, který se konal letos již podevatenácté a doufáme, že chuchelskou
tradicí stane také rozsvícení vánočního
stromu, který jsme pořádali již dvakrát.
NUTNO DODAT, že chuchelský sbor má
opravdu bohatou a dlouho historii, ve které
bychom chtěli určitě pokračovat i nadále.
To vše by ale nešlo bez všech našich předchozích i současných členů, kteří na úkor
svého volna a bez nároku na odměnu neváhají a jdou pracovat pro dobrou věc.
ZA SDH PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
KATEŘINA NEDVĚDOVÁ,

Rodinné centrum
v novém školním
roce 2018-2019
Pravidelné kroužky a aktivity najdete přehledně na webových stránkách www.rcchuchle.cz.
Zde probíhá i registrace do našich kroužků.
Nabídka obsahuje aktivity pro předškoláky,
školáky, ale i dospěláky. Kroužky budou začínat
většinou koncem září, konkrétní začátky kurzů
jsou uvedeny v rozvrhu hodin na našem webu.
Připravena bude dětská jóga, jóga pro dospělé
(večerní i dopolední lekce), opět oblíbený LEGO
kroužek, Malý kutil, Hollywood Club pro všechny, kdo se vzhlédli v natáčení vidí, ale chystáme
pro vás i tvůrčí dílny pro školáky i předškoláky.
Pohybu není nikdy dost a protože taneční pohyb je pro většinu dětí velmi přirozený, mám
pro vás i kroužek HIP HOPu a Street Dance,
který nám již třetím rokem dodává úspěšná
taneční skupina Out of Bounds. Out of Bounds
má i svou soutěžní složku, ale v Chuchli tancujeme pro radost. Pokud vaše dítě projeví talent
a ambice soutěžit není problém do závodní skupiny přestoupit.
Program a aktuality rodinného centra lze sledovat i na našem facebooku https://www.facebook.com/www.rcchuchle.cz.
Těšíme se na vás při našich aktivitách pro děti,
ale i dospělé.
Krásný začátek školního roku přeje
VĚRA FORMANOVÁ A EVA NESS

STAROSTKA SBORU
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ČINNOST AEROBIC TEAM
PRAHA – PODZIM, ZIMA 2018
Stejně jako v loňském roce i letos budeme pokračovat ve spolupráci se
ZŠ Velká Chuchle v projektu Děti na startu. Tento projekt všeobecné
pohybové výchovy učí děti mladšího školního věku základům
gymnastiky, atletiky, sportovních a míčových her bez úzké specializace.
SNAŽÍME SE děti vést k pozitivnímu
vztahu k pohybu a sportu formou hry
a učení nových dovedností. V loňském
školním roce měl kroužek veliký úspěch
u dětí z 1., 2. a 3. tříd. Na konci školního
roku všechny děti dostaly diplom a zlatou
medaili za úspěšné absolvování kroužku
Děti na startu.

OD 3. ZÁŘÍ 2018 bude znovu otevřena
přípravka aerobiku pro děti od 4-7 let. Přípravka je určena pro děvčata a chlapce,
kteří se chtějí naučit základům aerobiku
a vyzkoušet si první soutěže. Tréninky
probíhají každé pondělí a středu od 14
– 15hodin. V případě zájmu se kdokoliv
může dostavit na hodiny v těchto dnech.

Pozvánka na klusácké
dostihy i na výstavu koní
HNED O PRVNÍ říjnové sobotě 6.10. se
na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli
uskuteční třetí ročník obnovené tradice
výstavy koní zaměřené na koně dostihové, ať již stále aktivní atlety nebo koňské
důchodce, a tak na ni budou logicky navazovat klusácké dostihy.

DOPOLEDNE proběhne předvedení
koní a odpoledne pak sportovní souboje
na dostihové dráze. Klusácké dostihy jsou
letos opět zásadním způsobem ﬁnančně
podporované Hlavním městem Prahou,
a tak i nejvýznamnější dostih celého dne
se jmenuje Francouzská cena hlavního

ZÁVODNÍKY sportovního aerobiku
a ﬁtness týmů čekají v podzimní části sezóny dva vrcholy. Začátkem října proběhne Mistrovství České republiky v Praze
na Podvinném Mlýně. Hned za deset dní
na to odlétá dvacetičlenná skupina reprezentantů z Aerobic Team Praha na Mistrovství světa do holandského Leidenu,
kde budou soutěžit o tituly Mistrů světa.
V letošním roce se z chuchelského klubu
nominovaly tři ﬁtness týmy, dvě sólistky
a jedno duo. Věříme, že po úspěchu na letošním Mistrovství Evropy do Chuchle přivezeme také nějaké cenné kovy.
V PROSINCI bude Aerobic Team Praha pořádat Mikulášskou cvičební hodinu.
Přijďte se podívat, rádi vás přivítáme.
MGR. VERONIKA BURIŠ
AEROBIC TEAM PRAHA

města Prahy, dostih je vyhrazený francouzským klusákům. Naopak pro koně
výhradně českého chovu jsou určené
dva dostihy Breeders‘ Crownu, tedy tzv.
Chovatelské koruny, pro nejlepší koně
narozené a odchované na české půdě.
Jeden z nich je určen pro pětileté a starší,
tedy již zkušené koně, ten druhý naopak
pro klusácké juniory, kteří svou kariéru
ve dvou letech teprve začínají.
PRAVIDELNÝ ZAČÁTEK klusáckých
dostihových sobot je ve 14 hod. a již samozřejmostí je vstup zdarma.
Více se dozvíte na strankách České
klusácké asociace, www.czetra.cz.
(HP)
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁVODIŠTĚ

DOSTIHY SE VRÁTILY
NA CHUCHELSKÉ ZÁVODIŠTĚ
Po letní přestávce začala podzimní
část dostihové sezóny v neděli
2. září na chuchelském závodišti.
Osm rovinových dostihů tvořilo
rámec odpoledne, které vyvrcholilo
dvěma významnými dostihy.
A ZMÍNĚNÝ VRCHOL byl přesně načasován. Sedmým dostihem v pořadí byla
40. VELKÁ CENA PRAHY CK MARTIN
TOUR. Rovina první kategorie pro tříleté a starší koně na 1600 metrů. Osmým
a posledním dostihem byl 73. ST. LEGER
rovina první kategorie pro tříleté hřebce
a klisny na 2.800 metrů. Je to poslední z trojice klasických dostihů tak zvané
trojkoruny , kterou tvoří Velká Jarní Cena,
České Derby a St. Leger.
40. VELKÁ CENA Prahy CK Martin Tour
skončila překvapivým výsledkem. Z deseti startujících si palmu vítězství odnesla
čtyřletá hnědka SAŠA, stáje Lascar-Váňa
trénovaná Tomášem Váňou. V sedle vítězky byla žokejka Vendula Korečková.
Výrok rozhodčích byl: Jistě ½ - krk – krk.
Čas 1:39,38
SEDMDESÁTÝ TŘETÍ ročník St.Legeru měl na startu 8 tříletých koní.
Zvítězila klisna BLESSED KISS, jejím

majitelem je Yerbol Baizhasrkinov, trenérem Igor Endaltsev. V sedle vítězky
byl několika násobný šampion nejen
Českých dostihů ale i dostihů Španělských, žokej Václav Janáček, který před
několika týdny dosáhl tisícího vítězství
v kariéře. Výrok rozhodčích byl: lehce
4 – 4 - 4. čas 3:06,60
CELÉ DOSTIHOVÉ odpoledne provázelo sice podmračené ale pro dostihy
ideální počasí.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

Zajímavosti Velké ceny Prahy
Dostih se na chuchelské dráze koná pravidelně od roku 1979
(pouze dvakrát bylo jeho dějištěm jiné závodiště: v roce 1990, když se
dobudovávala současná tribuna, to byly Karlovy Vary a v roce 2002,
po velké letní povodni, se dostih uskutečnil v Mostě).
V TERMÍNOVÉ listině zaujímá dostih
jedno z nejdůležitějších míst. Jedná se
totiž o srovnávací meziročníkový test,
v němž měří síly nejlepší tříletí koně
(tzv. klasický ročník) se špičkovými, již
prověřenými zástupci starší generace.
Tříletí „klasici“ mají svůj sezónní vrchol
v podobě květnové Velké jarní ceny
a zářijová Velká cena Prahy je logickým
dalším krokem v jejich kariéře, kdy se
v důležitém dostihu postaví proti čtyřletým a starším „borcům“.

VÍTĚZKOU premiérového ročníku
se před čtyřmi dekádami stala polská klisna Diakowa, prvním domácím
premiantem byl o rok později hřebec
Agadir.
DOSUD ŽÁDNÉMU koni se nepodařilo vyhrát třikrát, dvojnásobné vítěze
zná historie zatím celkem čtyři (1982
a 1983 Jaguar, 1995 a 1997 Gay Devil, 2001 a 2002 Tribal Instinct, 2007
a 2008 Blue Coral).

DRŽITELKOU časového rekordu dostihu (jenž je zároveň i rekordem chuchelské dráhy na trati 1600 metrů) je klisna
Corcovada, která v roce 2010 triumfovala
v čase 1:35,84.
ŽÁDNÝ Z JEZDCŮ se neprosadil více
než dvakrát, dvou triumfů dosáhli Bauyržan Murzabajev (2013 a 2014), Jiří Chaloupka (2005 a 2008), Karol Šarina (1993
a 1999), Lukáš Kasal (2001 a 2002), Milan
Zatloukal (2010 a 2016) a René Koplík
(1996 a 1997). Třikrát v sedle zvítězily
ženy: v roce 1987 žokejka z někdejší NDR
Angelika Glodde, v roce 2006 Martina Havelková a rok po ní Iva Miličková.
ČERPÁNO Z TISKOVÉ ZPRÁVY
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ CHUCHLE
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BIGMAN versus p. ŠAFÁŘ
kontumace ve prospěch vítěze BIGMAN

Czech BIGMAN FESTIVAL – PRAHA pořádám ve spolupráci
s MČ Praha – Velká Chuchle již dvanáctým rokem (MČR, Světový
pohár, Mistrovství Evropy, České poháry ..), ale to, co se stalo letos,
vejde do dějin organizace sportovních akcí. Četné telefony ostatních
organizátorů nejen triatlonu (ČR je přece jen malá), ale i vlastních
závodníků a jejich slova uznání ke zvládnutí vzniklé situace
zapříčiněnou p. Šafářem dávají za pravdu.
JSEM SRDCAŘ, a to doslova (zdravotně i s operovanou srdeční chlopní) a co
říkám, to plním, realizuji a stejně tak to
očekávám od svých Partnerů, dodavatelů
... Přes četné telefony týden před vlastním
závodem jsem dostával množství telefonických informací, které mě varovaly
před p. Šafářem. Já jim ve své srdcařské
naivitě sděloval, že s p. Šafářem prakticky denně komunikuji, vše máme písemně
stvrzeno (mohu doložit) a ještě ve čtvrtek
23.8.2018 po obědě, den před vlastní
akcí, jsme se spolu s p. Šafářem sešli a on
mi osobně ukázal nejen plochu, kterou
jsme chtěli využít k závodu, ale i zázemí. Co na první pohled nefungovalo byla
voda a neposekaná tráva na hřišti i v okolí.
Tyto dva základní nedostatky se dušoval
p. Šafář ještě téhož dne napravit – trávu
posekat (ve vypůjčeném transitu měl prý
připravenou sekačku) a odpoledne si měl
jet nechat zapojit od vodáren vodu. Závěr
mé „hospitace“ zakončil slovy, zítra (v pátek 24.8.2018) se v sejdeme v 9.00 hod.
před branou fotbalového areálu a závod
můžete začít organizačně již na posekané
trávě stavbou depa připravovat.
V PÁTEK 24.8.2018 den před závody se
ukázalo být všechno jinak. Nejen, že v 9.00
hod. jsem stál s organizátory před zamčenými dveřmi při vstupu do areálu, ale p. Šafář
odmítal zvedat telefony. Kolem 9.30 hod začal aspoň občas zvedat telefony, ale hlavně
nás odmítal SMS typu: závolám později, jsem
v metru, ještě tři stanice metra a zavolám
…… NEZAVOLAL. Kolem 10.45 hod poslal
SMS, že akci i naši spolupráci v rámci Czech

BIGMAN FESTIVAL – PRAHA ruší. Pak následovalo na mé telefonické vyzvánění ticho,
p. Šafář mé telefony nepřijímal.
POKUD NĚKDO z vás něco organizoval,
tak si dokáže představit, co to pro ředitele
závodu znamená: zamčený areál, p. Šafář
nedostupný a odmítající komunikovat, dodavatelé vám vozí materiál a skládají na chodník pod širé nebe a vy jste totálně bezradní.
Nemáte zázemí, prostor pro depo, vodu,
elektřinu a veškeré uzávěrky jsou odsouhlaseny právě na tuto lokalitu. ŠOK, VZTEK
A BEZNADĚJ.
A VĚDOMÍ, že druhý den přijede na 120 závodníků, kteří trénovali a připravovali se právě
na tyto dva závody Czech BIGMAN FESTIVAL – PRAHA (mimo jiné i z Kréty, Slovenska,
Ruska..) je však hodně stresující a zavazující.
Následující slova neberte, prosím, jako volební kampaň současného starosty p. Fresla, ale
jako skutečnost, bez které by se nikdy festival
dotáhnout do nakonec úspěšného konce
nepodařilo. Obrovské usilí a ochota starosty
p. Fresla a jeho energie, kterou věnoval při pomoci v rámci zajištění Czech BIGMAN FESTIVAL – PRAHA: posekání trávy, zajištění vody,
elektřiny, TOI – TOI a mnohého dalšího, vedlo
nakonec k úspěšné realizaci XII. ročníku Czech
BIGMAN FESTIVAL – PRAHA.
STEJNĚ TAK obrovské poděkování patří
i ﬁrmě BG TECHNIK (Honda), chuchelským
hasičům ale i p. Rabanovi a Sekerešovi, kteří
bez ohledu na čas a povětrnostní podmínky
(v pátek nám vítr poničil a odnesl stany k Vltavě a následně do toho začalo pršet) nám

pomohli se zajištěním závodu a postavením
zázemí doslova na zelené louce.
POKUD SI MYSLEL p. Šafář, že vyhrál, že
něčeho dosáhl, tak jej ubezpečuji, že opak je
pravdou – PROHRÁL A TO NA CELÉ ČÁŘE
u všech: nás organizátorů, závodníků, svých
spoluobčanů (a myslím, že jich není nejen
z Velké Chuchle málo), sportovců všech věkových kategorií i sportovních odvětvích,
ALE HLAVNĚ PŘED SEBOU.
TAKTO SE CHOVÁ myslím srab, člověk,
který se nebojí bez jakékoliv skrupule zaštítit
ke svému prospěchu sportovci i mladými lidmi.
ŘÍKÁ SE, ŽE ti nejlepší mají pracovat s mládeží, p. Šafář mi několikrát sděloval, co všechno pro jejich mladou generaci fotbalistů dělá
a jak se obětuje. Již nikdy, nikdy více pánů
Šafářů a od mládeže, od té je držme co nejdál.
VŠEM, KTEŘÍ nám pomohli DÍK, DÍK
a ještě jednou DÍK. Svůj postoj vyjádřili i sami
závodníci, gratulace a dlouhotrvající potlesk.
XIII. ročník Czech BIGMAN FESTIVAL –
PRAHA se nezadržitelně blíží, závodníci se
těší a já vlastně také, ale bez p. Šafáře.
ROMAN JAROŠ
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