100 let ve Velké Chuchli

Oslavy 100. výročí vzniku naší republiky byly zahájeny ve čtvrtek
25. října v Základní škole Charlotty Masarykové vyvrcholením
projektu Osmičková lavina, jehož cílem bylo v průběhu roku 2018
připomenout číslovku 8 z různých úhlů pohledu.
Nešlo přitom jenom o historická výročí
(1348 – vznik Karlovy univerzity, 1818 –
vznik Národního muzea, 1868 – položení
základního kamene k Národnímu divadlu,
1918 – vznik Československé republiky,
1948 – komunistický převrat, 1968 –
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 1998 – výhru olympijského
hokejového turnaje v Naganu), ale i o další témata (osmička ve výtvarném umění,
Kyslík – protonové číslo 8, denní cyklus, 8
planet Sluneční soustavy). Pro děti si dopoledne připravili deváťáci „prvorepublikovou bojovku,“ při které se seznámili zá-
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bavnou formou s obdobím po vzniku republiky. V mezičase položili zástupci
městské části pamětní kytice při tichých
pietních aktech u pomníčků v Malé a Velké Chuchli. Premiéru si odbyl obnovený
pomník obětem válek v Malé Chuchli nedaleko kostela Narození Panny Marie,
který byl o prázdninách poničen.
Ve čtvrt na jedenáct se konalo slavnostní
setkání u pamětních desek padlých
v I. světové válce, které jsou umístěny na
budově školy. Pietní vzpomínky se účastnili všichni pedagogové a žáci školy
a celá řada hostů. Vedle starosty městské
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Chuchelští hasiči při příležitosti
oslav 100. výročí založení samostatného Československa uspořádali dne 28. 10. 2018 setkání s chuchelskými spolky, aby oslavili toto
významné výročí. Za chuchelské spolky se zúčastnili Sokol Chuchle, Aerobic Team Praha, Český svaz chovatelů
ZO Velká Chuchle, ZO Český zahrádkářský svaz Velká chuchle, DTJ Velká
Chuchle, Rybáři Chuchle. Děkujeme
občanům za jejich účast.
Kateřina Nedvědová,
starostka SDH Velká Chuchle
části Praha-Velká Chuchle Stanislava
Fresla a místostarosty Martina Šimka byl
přítomen člen Československé obce legionářské Vladimír Kratochvíl, se sokolskou vlajkou držel čestnou stráž člen
Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od
Zborova Jan Vlasák a s hlavním projevem
vystoupil místopředseda Masarykova demokratického hnutí Doc. Vratislav Preclík,
CSc., který hovořil o úloze T. G. Masaryka
při vzniku československého státu.
pokračování na straně 3
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Představení nové starostky
naší Městské části
Vážení spoluobčané Malé
a Velké Chuchle, rádi bychom
vám v dnešním vydání
Zpravodaje krátce představili
nově zvolenou starostku naší
MČ paní Mgr. Lenku Felix.
Lenka vystudovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy, občankou naší městské části je od roku 1991 a na MČ působí již páté volební období. Od roku
1996 je předsedkyní Přestupkové komise a zastupitelkou od roku 2002, kdy
po jedno volební období pracovala ve
funkci místostarostky.

V letošních komunálních volbách kandidovala do zastupitelstva za stranu
TOP 09 jako předsedkyně spolku Chucheláci trochu jinak.
Lenka je vdaná, mezi její záliby, koníčky
patří plochá dráha, kde působí ve funkci
rozhodčí. Dále ráda cestuje, zajímá se
o historii, architekturu a občas si zajde
na operu.
Lence tímto tedy přejeme v její nové
zodpovědné a náročné funkci mnoho
úspěchů, nadhled a rozvahu. V dalším
vydání Zpravodaje vám krátce představíme dalšího člena z vedení naší městské části – prvního místostarostu pana
Mgr. Martina Melichara.
(mč)

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Milý Chucheláci, občané
a příznivci naší Malé
i Velké Chuchle,
dovolte nám jménem vedení městské
části, abychom při příležitosti nadcházejících
vánočních svátků, popřáli vám, vašim rodinám
i všem vašim blízkým, abyste tyto svátky prožili
ve vzájemné lásce, v pohodě a klidu, zapomněli
na každodenní starosti, shon a stres a rovněž věnovali
i tichou vzpomínku těm, kteří v letošním roce už s námi
ke štědrovečerní večeři bohužel nezasednou.
Rovněž vám přejeme do nového roku 2019 především pevné
a stálé zdraví, štěstí, lásku a též i mnoho úspěchů v osobním
i v profesním životě.
Lenka Felix
Martin Melichar
Robert Mařík

Foto: Pixabay
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Výsledky voleb 2018
Volby do zastupitelstva městské části i do Zastupitelstva hlavního města Prahy proběhly v pátek 5. října
a v sobotu 6. října 2018. Zvolení zastupitelé dle abecedy do zastupitelstva městské Praha-Velká Chuchle:
KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
3
2
1
3
1
1
2
3
2
1
1
3
4

název
Pro Prahu
TOP 09
Občanská demokratická strana
Pro Prahu
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
TOP 09
Pro Prahu
TOP 09
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Pro Prahu
ANO 2011

KANDIDÁT
poř. příjmení, jméno,
číslo tituly
2
2
5
3
1
2
1
1
6
3
4
4
3

Barcal Jiří Ing.
Felix Lenka Mgr.
Fresl Stanislav
Havlina Martin
Klán Pavel Mgr.
Křen Jan Ing.
Mařík Robert
Melichar Martin Mgr.
Mendlík Michal Ing.
Piskáček Jaromír MUDr.
Přikrylová Tereza
Šach Jakub Mgr.
Špaňhel Jiří Ing.

HLASY
věk

navrhující
strana

politická
příslušnost

abs.

v%

pořadí
zvolení

44
50
70
42
46
54
47
54
39
65
38
42
68

HPP
TOP 09
ODS
HPP
ODS
ODS
TOP 09
HPP
TOP 09
ODS
ODS
HPP
ANO

HPP
BEZPP
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
TOP 09
HPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
ANO

265
247
384
255
421
381
227
283
228
375
400
288
137

7,99
9,53
7,80
7,69
8,55
7,74
8,76
8,54
8,80
7,62
8,13
8,69
9,40

3
1
5
4
1
2
3
2
2
3
4
1
1

Dne 5. 11. 2018 proběhlo Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle, v jehož průběhu bylo zvoleno nové
vedení naší městské části:
Starostka: Mgr. Lenka Felix

1. místostarosta: Mgr. Martin Melichar

2. místostarosta: Robert Mařík

100 let ve Velké Chuchli

dokončení ze strany 1
Při této slavnostní chvíli předali zástupci
Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od
Zborova pedagogům školy nástěnnou
mapu se zakreslenými boji československých legionářů v Rusku. Na závěr zazněla česká hymna, kterou zahrála žákyně
7. ročníku Evelína Fialová na hoboj.
Oslavy zanedlouho pokračovaly minutou
ticha u pomníku obětem odboje a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků. Následovalo slavnostní zasazení památeční
lípy, které provedl starosta městské části
Praha-Velká Chuchle Stanislav Fresl.
V projevu před žáky základní a mateřské
školy a místními občany připomenul sym-

bol lípy jako národního stromu a předchozí výsadby památečních lip v Malé a Velké
Chuchli. Symbolickou lopatu hlíny pak
mohl přidat kterýkoliv z účastníků. Malé
kulturní vystoupení si při té příležitosti připravili žáci mateřské školy. Slavnost zakončila zpívaná česká hymna v podání
členů Sboru pro obnovení pomníku Hrdinům od Zborova.
Odpoledne bylo ve škole určeno pro děti,
rodiče a další zájemce. Pokračovala „prvorepubliková bojovka,“ skupiny dětí pokračovaly v prezentaci svých projektů. Velký
zájem byl také o „prvorepublikovou kavárnu,“ kde bylo možné ochutnat laskominy
z doby první republiky a prohlédnout si
malou výstavku s historickými artefakty.

K výročí se připojili i zástupci místních
spolků, kteří k pomníku obětem odboje
a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků v neděli 28. října v deštivém počasí
položili pamětní kytice. Vzpomínkové setkání zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů, a účastnili se ho vedle hasičů zástupci TJ Sokol Chuchle, DTJ Velká
Chuchle, Aerobic teamu Praha, Základní
organizace Českého svazu chovatelů Velká Chuchle, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Chuchle
a Místní organizace Českého rybářského
svazu Velká Chuchle.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář městské části
Praha-Velká Chuchle
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AEROBIC TEAM PRAHA:

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUB MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AEROBIKU 2018

Chuchelský klub aerobiku Aerobic Team Praha se stal nejúspěšnějším klubem Mistrovství České republiky
ve sportovním aerobiku a fitness 2018, které se konalo v pražské Aréně Sparta ve dnech 5.–7. 10. 2018.
V obrovské domácí konkurenci dokázali závodníci Aerobic Team Praha získat čtyři tituly mistrů republiky,
dva tituly vicemistrů republiky a přidat ještě jeden bronz. Skvěle jsme obstáli před nadcházejícím
mistrovstvím světa, na které z Velké Chuchle odcestuje 20 účastníků.

Výsledky:
Kategorie 8–10 let
1. místo: Laura Chudá – sportovní aerobik ženy
10. místo: Simona Forejtová – sportovní aerobik ženy
1. místo: Bad Girls – tým fitness aerobic
Kategorie 11–13 let
2. místo: Tereza Miková – sportovní aerobik ženy
1. místo: Army – tým fitness aerobic
4. místo: Queen – tým aerobic performance
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Kategorie 14–16 let
2. místo: Elizabeth Al-Kaysy, Natálie Smíšková – sportovní
aerobik duo
3. místo: Karolína Javůrková, Lara Perez – sportovní aerobik
duo
4. místo: Esa – tým fitness aerobic
1. místo: Pirátky – tým aerobic performance
O úspěchy chuchelských závodníků a týmů se velkou měrou
zasloužily trenérky Mgr. Veronika Buriš, Lucie Čuřínová a Kateřina Hricková. Díky patří také všem rodičům a fanouškům za
skvělou atmosféru a podporu.
Aerobic team Praha

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ | OCENĚNÍ

TŘI TITULY MISTRŮ SVĚTA
PRO AEROBIC TEAM PRAHA
Ve dnech 15.–19. 10. 2018 se v holandském městě Leiden konalo
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech.
Šampionátu se zúčastnilo přes 800 závodníků z celého světa.
Nejpočetnější výpravou byla Česká republika, Rusko a Austrálie. Mezi
reprezentanty České republiky bylo také 20 závodnic z chuchelského
klubu Aerobic Team Praha, které se nominovaly hned v šesti
kategoriích – Tereza Miková (kadet ženy), Veronika Frantová (junior
ženy), Elizabeth Al-Kaysy a Natálie Smíšková (junior duo), Army
(kadet fitness tým aerobic grande), Queen (kadet tým aerobic
performance) a Pirátky (junior tým aerobic performance).
První mezi boje o světové tituly
vstoupila kategorie kadetů
(11–13 let).
V nové soutěžní kategorii aerobic Performance jsme měli v boji o medaile tým
Queen, který na motivy známých písní
skupiny Queen předvedl skvělý výkon,
za který si děvčata odváží z Mistrovství
světa krásné 4. místo.
V následujících bojích náš fitness tým
Army hned po prvním kole soutěže jednoznačně ovládl kategorii Fitness Aerobic Grande svou energií nabitou choreografií ve stylu military a ve finále
bezchybným výkonem vybojoval první titul Mistryň světa pro chuchelský klub.
Vyvrcholením večera finále kadetů byl
souboj o nejcennější kovy v prestižní
kategorii žen, kde naše Terezka Miková
byla jednou z kandidátek na medaile.
Svým strhujícím výkonem na píseň
Euphoria ohromila nejen porotce, ale
také celé publikum, které jí za bouřlivého povzbuzování podporovalo až do závěrečných tónů. Terezka ve vyrovnaném
závodě
vybojoval
titul
Vicemistryně světa a z holandského

Leidenu si odváží nádhernou stříbrnou
medaili.
Další den bylo na programu finále
juniorských kategorií (14–16 let).
První z našich závodníků se na závodní
ploše ve finále představilo duo Betty AlKaysy a Natálka Smíšková. Děvčata
svým výkonem překvapila nejen všechny v hale, ale také si získala podporu od
všech rozhodčích, kteří chuchelskou
dvojici již od prvního kola tlačili na první
místo. Skvěle zacvičenou sestavou jsme
mohli s Betty a Natálkou ve velkém finále slavit druhý titul Mistryň světa.
Po dvojicích následoval závod Aerobic
Performance, kde naše dosud nikým neporažené Pirátky od prvních kol opět
ovládly celé startovní pole. Na vlně monumentální hudby z filmu Piráti z Karibiku se
naše děvčata vyvezla až na vrchol nejvyšší a třetí titul Mistryň světa byl doma.
Stejně jako v kadetské kategorii, závěr
juniorů patřil opět ženám. Naše závodnice Verča Frantová, která se nemohla
kvůli závažnému zranění zúčastnit letošního Mistrovství České republiky a pří-

prava na Mistrovství světa se tím pádem
obrovsky zkomplikovala, bojovala nejen
se soupeřkami, ale také se svým zdravotním stavem. Jako cíl na Mistrovství
světa jsme si dali postup do finále, kam
se může probojovat jen šest nejlepších.
Po prvním kole rozhodčí ohodnotili Verči
výkon skvělým 4. místem a pro nás to
byl takový malý „zázrak“. Ve druhém kole
Verča potvrdila 4. místo výkonem, který
byl ve srovnání s prvním kolem, o něco
odvážnější, nicméně zraněný kotník ji
velmi limitoval. Úkol pro MS – postup do
finále – byl splněn a Verunka mohla do
své finálové sestavy dát všechno. Hala
bouřila při jejím závěrečném vystoupení
a všichni ji tlačili vpřed. Verča všem ukázala jaká je bojovnice a v nejprestižnější
kategorii vydřela na Mistrovství světa
úžasné 3. místo!!!
Jsme rádi, že ve svých řadách máme
nejen skvělé závodníky, ale také skvělé
osobnosti, které svou pílí, poctivostí
a bojovností jdou příkladem mladším.
Aerobic Team Praha se se ziskem tří
zlatých medailí stal nejúspěšnějším klubem MS 2018 a opět jsme celému světu ukázali, že i v „malé“ Velké Chuchli se
mohou rodit šampioni. Jsme na naše
děti neuvěřitelně pyšní!!!
Chtěli bychom tímto poděkovat za finanční podporu MČ Praha – Velká
Chuchle, MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 5 a firmě Honda. Velký dík patří také
trenérkám Veronice Buriš a Lucce Čuřínové za skvělou práci s dětmi. A obrovský dík patří všem rodičům a fanouškům, kteří v nás stále věří a jsou pro
nás velkou podporou.
Mgr. Veronika Buriš
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VELKÉ CHUCHLE
Slavnostní vítání občánků má ve Velké Chuchli opravdu dlouholetou
tradici. Neváhám napsat, že mnozí rodičové, kteří v současné době
přicházejí se svými dětmi na vítání, byli sami podobnou formou
v naší městské části před léty vítáni. Letošní slavnostní akce se
konala v sobotu 22. září dopoledne v salonku České zemědělské
univerzity v Malé Chuchli.
Dvanáct přítomných občánků a jejich rodiče i rodinné příslušníky přivítal předseda výboru sociálního a bytového Mgr.
Martin Melichar, představil nové občánky
a předal slovo starostovi Velké Chuchle
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Stanislavu Freslovi, který v krátkosti přivítal přítomné a popřál novým občánkům
i jejich rodičům hodně zdraví, spokojenosti v životě Po uvítání se rodiče nových
občánků podepsali do pamětní knihy,

maminky obdrželi z rukou pana starosty
růži a novým občánkům předal dárek –
dřevěného koníčka a pamětní knížku
pan Melichar. Nakonec došlo na společné fotografování. S uveřejněním snímků,
pořízených při této akci rodiče souhlasili.
Snímky jsou ke stažení na webových
stránkách chuchelského úřadu.
Novým občánkům přejme aby se jim
v naší městské části dobře žilo, aby zde
vyrůstali v klidu a pohodě. Jejich rodičům hodně zdraví a úspěchů při výchově
svých dětiček.
Text a foto Jan Zágler
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VÍTALA NOVÉ ŽÁČKY

V pátek 7. září dopoledne se na hřišti mateřské školy konala malá
oslava. Vítali se zde noví žáčci školy.
Každý nový žák dostal pamětní vítací
list a dárek. Žáky přivítala osobně paní
ředitelka Jana Pondělíková, která jim
rozdávala dárky. Pamětní listy předávala paní učitelka Jana Skálová. Aby pro
ty nováčky byl vstup do mateřinky veselejší, o to se postaral soubor Cecilka.
Chuchelská mateřská škola si za svojí

existenci díky vždy dobrému vedení
a schopnému učitelskému sboru vydobyla vysokou úroveň a dobrou pověst
nejen ve Velké Chuchli. Věřím, že se
novým žáčkům bude ve škole líbit a budou se do školy těšit.
Text a foto Jan Zágler

Chuchelský pohár 2018
Výsledky Chuchelského
poháru 2018
Kategorie dospělí
1. místo: Jiří Růžek (990 g)
2. místo: Milan Jurčík (980 g)
3. místo: Martin Pišl (850 g)

V sobotu 8. září se konal
jedenáctý ročník rybářského
závodu na Vltavě pod
fotbalovým hřištěm.
Bylo příjemné teplé počasí a mezi
účastníky panovala dobrá nálada. Sešlo
se 21 závodníků a mnoho přihlížejících.
Letos si vzal občerstvení na starost
Marcel Šíma a všichni co jedli a pili, byli
velmi spokojeni. Břehy a prostor pro
stoly, jako každý rok, vysekala parta
okolo Milana Jurčíka. Zato jim patří vel-

ký dík. Odpoledne přišel i náš starosta
a jeden ze zakládajících členů našeho
rybářského spolku Standa Fresl, který
se ujal s Petrem Štikou a Marcel Šímou
vyhlašování vítězů. Nachytalo se 33 ryb
o celkové váze 7295 g což je na tak těžké vodě úspěch. Chytali se oukleje,
okouni, cejni a dokonce i jeden candát.
Doufáme, že se příští rok sejdeme za
podobného počasí ve stejném počtu
a prožijeme opět příjemný den u Vltavy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném pořádání těchto rybářských závodů.
MO ČRS Velká Chuchle

Kategorie dorost
1. místo: Adam Nainar (1630 g)
2. místo: Eliška Štiková (390 g)
3. místo: Matyáš Cihelka (140 g)
Kategorie děti
1. místo: Matyáš Klika (405 g)
2. místo: Oliver Cesnek (165 g)
3. místo: neobsazeno
Celkový vítěz: Adam Nainar
(1630 g)
Největší úlovek: Adam Nainar
(925 g)
Největší množství úlovků: Eliška
Štiková (8 ks)
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Přehled usnesení č. 1/2018
z ustavujícího zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva
městské části Praha-Velká
Chuchle, konaného dne
5. 11. 2018.
Zastupitelstvo městské části:
1/2-1 schvaluje
mandátovou komisi ve složení p. Jiří
Špaňhel a p. Jiří Barcal.
1/2-2 schvaluje
Zprávu mandátové komise z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle konaného dne 5. 11. 2018 v obecní
areálu Kazínská 8 (viz příloha).
1/3a schvaluje,
aby ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva
byli p. Pavel Klán a p. Martin Melichar.

1/3b schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu z ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva
byl tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.

1/5b schvaluje
pro výkon dlouhodobě uvolněného starosty městské části Mgr. Pavla Klána.
Návrh usnesení nebyl přijat.

1/3c schvaluje
program ustavujícího zasedání ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze
dne 29. 10. 2018.

1/5c schvaluje
pro výkon dlouhodobě uvolněné starostky městské části Mgr. Lenku Felix.

1/4a schvaluje,
aby pro výkon starosty městské části
byl člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
1/4b schvaluje,
aby pro výkon prvního místostarosty
městské části byl člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn a pro výkon druhého místostarosty městské části byl člen
zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

1/6a schvaluje
pro výkon dlouhodobě uvolněného prvního místostarosty městské části Mgr.
Martina Melichara.
1/6b schvaluje
pro výkon dlouhodobě neuvolněného
druhého místostarosty městské části
p. Roberta Maříka.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Mgr. Lenka Felix,
starostka
Mgr. Martin Melichar,
1. místostarosta

1/5a schvaluje
provedení volby starosty městské části
veřejně hlasováním.

Přehled usnesení č. 2/2018
z 2. zasedání nového
Zastupitelstva městské části
Praha-Velká Chuchle, konaného
dne 19. 11. 2018.
Zastupitelstvo městské části:
2/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č.2/2018 byli
dva členové zastupitelstva, a to p. Jiří
Barcal a pí Tereza Přikrylová a zapisovatelem tajemník ÚMČ p. Vilém
Schulz.
2/1-2 schvaluje
program 2. zasedání nově zvoleného
ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 12. 11. 2018.
2/2-1 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
finanční a schvaluje jeho předsedu
Ing. Jiřího Barcala a tajemnici Ing. Lenku Pěničkovou.
2/2-2 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
kontrolní a schvaluje jeho předsedu
Roberta Maříka a tajemnici Zdeňku
Schulzovou.
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2/2-3
bod byl stažen z programu zasedání.
2/2-4 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
majetku a schvaluje jeho předsedu
Ing. Michala Mendlíka a tajemnici Ing.
Lenku Pěničkovou.
2/2-5 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
stavební a schvaluje jeho předsedu Roberta Maříka a tajemnici Pavlu Machánkovou.
2/2-6 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor dopravy a schvaluje jeho předsedu Martina
Havlinu a tajemnici Pavlu Machánkovou.
2/2-7 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
sociální, kultury a sportu a schvaluje jeho předsedu Mgr. Martina Melichara
a tajemnici Ivetu Kesslerovou.
2/2-8 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
územního plánování a strategie rozvoje
městské části a schvaluje jeho předsedu Ing. Jiřího Barcala a tajemnici Pavlu
Machánkovou.

2/2-9 zřizuje
pro volební období 2018–2022 výbor
mimoúrovňového křížení a schvaluje jeho předsedu Mgr. Martina Melichara.
2/3-1 schvaluje
rozpočtové úpravy č. 7/2018 (viz příloha).
2/3-2a schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Charlotty Masarykové,
Praha 5-Velká Chuchle (navýšení provozní dotace) na pořádání Mikulášské
nadílky pro děti této školy, a to ve výši
35 000 Kč.
2/3-2b schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Velká
Chuchle (IČ 65994191), Starochuchelská 7, 159 00 Praha-Velká Chuchle na
zajištění a organizaci vánočních oslav
spojených s rozsvícením vánočního
stromku dne 2. 12. 2018 na nám. Chuchelských bojovníků a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2/3-3a schvaluje
podpisová oprávnění pro styk s bankou
pro volební období 2018–2022, a to
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pro Mgr. Lenku Felix, Mgr. Martina Melichara a Roberta Maříka.

2/3-4 bere na vědomí
zahájení přezkoumání hospodaření za rok
2018 Městské části Praha-Velká Chuchle, v Úřadu městské části Praha-Velká
Chuchle, se sídlem U Skály 262/2, Praha
5 ve dnech 9.–26. 10. 2018 v souladu se
zněním zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a se zněním
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění, pověřenými kontrolory Odboru kontrolních činností MHMP.
2/3-5 schvaluje
složení Ústřední inventarizační komise
k zajištění a provedení inventarizace
majetku a závazků Městské části Praha
– Velká Chuchle za rok 2018, a to Mgr.
Lenka Felix (předseda komise), Ing. Vilém Schulz a Ing. Lenka Pěničková (členové komise).
2/4a souhlasí s tím,
aby do vyjasnění kompetencí neuvolněného člena zastupitelstva (druhý místostarosta) nebylo hlasováno o výši jeho
měsíční odměny.
Návrh usnesení nebyl přijat.
2/4b schvaluje
poskytování měsíční odměny v souladu
s ustanovením § 1 nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných
celků, v platném znění, neuvolněnému
místostarostovi MČ ve výši 15 000 Kč
(včetně případné odměny za předsednictví ve výborech ZMČ) a předsedům
výborů ZMČ ve výši 1500 Kč s účinností od 1. 12. 2018.
2/4c bere na vědomí
informace tajemníka ÚMČ týkající se
ustanovení § 89 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, obsahující výčet pravomocí zastupitelstva městské části jemu vyhrazené
k rozhodování ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem
(rozhodování v otázkách přenesené působnosti).
2/5 schvaluje
členy likvidační komise pro volební období 2018–2022, a to Roberta Maříka,

Foto: Jan Zágler

2/3-3b bere na vědomí
Dodatek č. 14 k Opatření tajemnice
č. 22A/2003 k zajištění řádného oběhu
účetních dokladů, jednotného způsobu
prověřování a zpracování účetních dokladů a jejich archivaci pro Úřad městské části Praha-Velká Chuchle, včetně
podpisových vzorů osob oprávněných
k podepisování účetních dokladů.

Ing. Michala Mendlíka a Mgr. Martina
Melichara.
2/6 pověřuje
Ing. Jiřího Barcala a Martina Havlinu
k podepisování doložek v souladu s ustanovením § 43 zákona o hlavním městě
Praze ve volebním období 2018–2022.
2/7 schvaluje
s okamžitou platností složení povodňové
komise MČ Praha-Velká Chuchle (viz
příloha).
2/8 schvaluje
změnu Plánu zimní údržby na rok 2019
týkající se složení řídícího štábu (Mgr.
Lenka Felix namísto Stanislav Fresl,
Mgr. Martin Melichar namísto Mgr. Pavel
Klán), časového limitu schůdnosti na
chodnících (v době od 6.00 do 16.00
namísto v době od 6.30 do 16.00) a eliminace ulice Na Hvězdárně z přehledu
zimního úklidu komunikací 2018/2019.
2/9a bere na vědomí
(v souladu s ustanovením § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb.) prodloužení
doby trvání pracovního poměru na dobu
určitou ředitelce ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, 159 00 Praha
5-Velká Chuchle paní Mgr. Elišce Jančíkové o dalších šest let, a to do 5. 2. 2025.
2/9b bere na vědomí
informaci starostky MČ týkající se předložené Výroční zprávy za školní rok
2017/2018 vedením Základní školy
Charlotty Masarykové, Praha 5-Velká
Chuchle, která byla projednána na pedagogické radě dne 20. 9. 2018 a schválena školskou radou dne 11. 10. 2018. Výroční zpráva je k nahlédnutí v tištěné
podobě u tajemníka ÚMČ, příp. v elektronické podobě na webové stránce ZŠ

vánočních prázdnin od 27. 12. 2018 do
31. 12. 2018 vzhledem k nízkému počtu
přihlášených dětí a zároveň z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogickými pracovnicemi a provádění celkového úklidu
školy provozními pracovníky.
2/10a bere na vědomí
informace starostky MČ týkající současného stavu místního rozhlasu (nefunkčnost na celém území městské části)
a výzvu k aktualizaci telefonních kontaktů a k zapojení dalších zájemců s cílem
zvýšení úrovně informovanosti občanů
do tzv. SMSbrány (zasílání aktuálních
SMS – zpráv na evidovaná čísla mobilních telefonů občanů).
2/10b bere na vědomí
informace starostky MČ týkající se slavnostního rozsvícení vánočního stromečku a sousedského setkání s občerstvením pořádaného SDH Praha-Velká
Chuchle pod záštitou městské části
a starostky Mgr. Lenky Felix, které
uskuteční v neděli dne 2. 12. 2018 od
16.00 (rozsvícení stromečku proběhne
v 17.00) na náměstí Chuchelských bojovníků.
2/10c bere na vědomí
informace starostky MČ týkající se předvánočního setkání pořádaného Klubem
seniorů Chuchle ve středu 19. 12. 2018
od 17.00 v prostorech obecního areálu
Kazínská 8.
2/10d bere na vědomí
informace starostky MČ týkající se průběhu, organizace a zajištění koncertu
mobilní zvonohry Carillon pana Petra
R. Manouška na náměstí Chuchelských
bojovníků ve čtvrtek dne 20. 12. 2018
od 18.00.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz

2/9c bere na vědomí
oznámení ředitelky mateřské školy ze
dne 13. 11. 2018 o uzavření Mateřské
školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,
159 00 Praha 5-Velká Chuchle v době

Mgr. Lenka Felix,
starostka
Mgr. Martin Melichar,
1. místostarosta
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Výlet chuchelských seniorů
do Duchcova a Ploskovic

Zámek Duchcov

Chuchelští senioři si vyjeli
18.9.2018 na poznávací zájezd
do Duchcova a Ploskovic. Zájezd
se uskutečnil za krásného
slunného počasí.
Zámek Duchcov
s expozicí Giacoma Casanovy
Zámek Duchcov leží asi 8 km jihozápadně od města Teplice. Můžeme zde zhlédnout především Valdštejnskou rodovou
galerii, vojenskou zbrojnici a muzeum
věnované osobnosti Giacoma Casanovy.
Giacomo Casanova, slavný svůdník
a světoběžník zde měl svůj služební byt
coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna. Casanova na zámku prožil posledních třináct
let svého života. Na Duchcov zavítala ta-

Klub seniorů
Velká Chuchle
Drazí senioři, zveme vás
ve středu 19. 12. 2018 od 17.00
na předvánoční setkání,
které proběhne
v obecním areálu Kazínská 8.
Malý dárek a občerstvení zajištěno.
Bude i oblíbená tombola.
Odvoz na akci a z akce je zajištěn.
Zájemci o dopravu
nechť se nahlásí na úřadu MČ
do 18. 12. 2018 do 14.00
na telefonním čísle 257 941 041.
Těšíme se na vás!
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Zámek Ploskovice
ké řada významných osobností světové
politiky a kultury, jako např. kancléř Metternich, Goethe, Schiller nebo Beethoven. Celou trasou nás prováděl průvodce, který výklad prokládal humornými
příběhy ze života na zámku.
Po prohlídce zámku Duchcov jsme se
přesunuli do příjemné restaurace na
dobrý oběd.
Zámek Ploskovice
Nedaleko Litoměřic se nachází jednopatrový zámek postavený pro Annu Marii
Toskánskou, manželku toskánského vévody Gastona III. Dnešní podoba zámku
v Ploskovicích pochází z 2. poloviny 19.
století, kdy se upravoval pro rakouského
císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Zámek sloužil jako letní sídlo a soukromá rezidence. Prohlédli jsme si zde

sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu,
a nádherné nástropní malby významného českého malíře Josefa Navrátila. Při
návštěvě ploskovického zámku jsme se
prošli zajímavě řešeným zámeckým parkem s kašnami a rybníkem.
Tyto informace ze zájezdů chuchelských
seniorů mohou posloužit i jako typ na
rodinný výlet ostatním občanům Chuchle. Poděkování všech spokojených
účastníků patří panu řidiči Martinu Švecovi, Mgr. Martinu Melicharovi, paní Jitce
Belčevové a paní Marii Nedvědové za
přípravu a organizaci zájezdu.
Škoda, že o tyto zájezdy není větší zájem
chuchelských seniorů, autobus by nás
uvezl i více.
Těšíme se na další poznávací výlety.
Petr Daňhelka
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Dne 2. října 2018 proběhlo
v areálu K8 v prostorách
dočasné školní jídelny setkání
obyvatel naší MČ s autory
návrhu nového městského
centra Velké Chuchle. Setkání
bylo pojato jako diskuzní fórum
nad představenými materiály,
které umožnilo všem účastníkům
vyjádřit své připomínky a názory.
Po krátkém úvodním slovu místostarosty
Klána se slova ujali architekti Bachleda
a Štencl ze studia Atelier plan. B. architekti, kteří našim občanům představili
a okomentovali své pojetí nového centra
Velké Chuchle.
V následné diskuzi pak zodpovídali jednotlivé dotazy a diskutovali nad tématy,

Foto: Jan Zágler

Setkání k návrhu nového
městského centra Velké Chuchle

která naše občany zajímala. Diskuze byla vedena ve velice korektní a věcné
atmosféře a v omezené míře pokračovala i po dobu druhé části programu veřejné prezentace, kterým bylo představení
studie úpravy krajiny v okolí Libeřského
potoka, kterou zpracoval Atelier in-site
ve spolupráci s Ing. Arch. Klárou Salzmann. Samotnou studii našim občanům
představila a odborným komentářem

doplnila Ing. Magadalena Smetanová.
Setkání skončilo v plánovaném čase
a i z následných ohlasů jej lze hodnotit
pozitivně. Závěrem je určitě vhodné zdůraznit, že setkání na téma centra Chuchle jistě nebylo posledním a že podobná
pracovní setkání přispějí k dosažení podoby centra, s nímž budeme moci být
spokojeni.
Mgr. Pavel Klán

Pozvánka
na Předvánoční setkání
do ZŠ Charlotty
Masarykové
Vážení a milí příznivci
chuchelské školy,
přijměte prosím pozvání na tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů, učitelů
a přátel školy v prostorách historické budovy základní školy. Opět bude otevřena
výstava výrobků připravených v předvánočních dílnách a také oblíbená čajovna,
těšit se můžete na adventní zpívání tentokrát netradičně pod vánoční jabloní.
Program:
16.00–19.00: výstava výrobků připravených v předvánočních dílnách
16.00–19.00: kavárna a čajovna v prostorách 8. a 9. třídy ve druhém patře
17.00: setkání pod vánoční jabloní – vystoupení žákyň a žáků prvních a šestých
tříd, společné zpívání
Zároveň si dovolujeme popřát vám klidný nadcházející vánoční čas, v novém
roce vše dobré, štěstí, zdraví, lásku
a úsměv na tváři.
Mgr. Eliška Jančíková a kolektiv školy
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SMS Rozhlas
Vážení čtenáři Chuchelského
zpravodaje, občané Chuchle,

v provozu je pro vás platforma SMS rozhlasu, díky níž se můžete dovídat důležité informace o tom, co se v Chuchli děje. Chcete-li mít tuto výhodu a dostávat
informace ze SMS rozhlasu, neváhejte
se registrovat. Máte několik možností
registrace, zvolte si tu, která je pro vás
nejpohodlnější:
1. Zašlete přihlašovací aktivační SMS ve
tvaru CHUCHLE mezera OBEC mezera
PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO (příklad:
CHUCHLE OBEC NOVÁKOVÁ PETRA)
na telefonní číslo +420 736 339 339

Dovoluji si Vás
pozvat k poslechu

2. Zašlete nám své příjmení, jméno
a mobilní telefonní číslo na e-mail:
info@chuchle.cz
3. Zastavte se osobně na úřadě MČ
Praha-Velká Chuchle.
Jako příjemce SMS zpráv nic neplatíte,
vaše telefonní číslo nebude poskytnuto
nikomu dalšímu a kdykoliv můžete své
telefonní číslo odhlásit.
Stávající občany Chuchle, kteří jsou již
v systému registrování z dřívější doby,
prosíme, aby v případě změn uvedených
údajů (tel. číslo, jméno, příjmení) v registru tyto oznámili, a to buď osobně na
podatelně úřadu MČ nebo na e-mail:
info@chuchle.cz.
(mč)

tradiční mobilní zvonohry Carillon
pana Petra R. Manouška

Koncert mobilní zvonohry se uskuteční
ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 18.00 na
náměstí Chuchelských bojovníků. Zajištěno bude i malé občerstvení.
Mgr. Lenka Felix, starostka

Informace o Dostavbě ZŠ Charlotty Masarykové
Od bývalého vedení MČ
nebyly předány žádné
doklady ve smyslu čerpání
účelové dotace, kontaktů
na vedení stavby a dozoru
investora, které jsou běžné
k ukončení činnosti.
Stav průběhu stavby. Stavba pokračuje dle harmonogramu prací
s několikadenní odchylkou od harmonogramu. Už teď je jasné, že
příprava projektové dokumentace byla zanedbána a má dopad
na realizaci zakázky. Do konce roku by měla být přístavba zastřešena a budou osazeny okna, aby mohly v nadcházejících měsících pokračovat již započaté práce na jednotlivých profesích.
Financování školy
V roce 2015 dotace MHMP 10 000 000 Kč, vlastní zdroje
81 000 Kč.
Čerpáno na studii rozšíření ZŠ, projektovou dokumentaci demolice stavby, stavební dozor k demolici stavby a vícepráce
k demolici stavby. Celkem 1 354 211 Kč.
V roce 2016 dotace MHMP 16 000 000 Kč, z roku 2015 dotace ponechána.
Čerpáno: PD k přístavbě – zhotovení DUR, výběrové řízení
k demolici, PD k přístavbě – přípr. práce studie, porad sl. při výběru zhotovitele PD. Celkem 380 908 Kč.
V roce 2017 dotace MHMP 20 000 000 Kč dotace z roku
2015 a 2016 nečerpané finance ponechány.
Čerpáno: zhotovení DUR, správní poplatek, projednání UR,
zhotovení PD, správní poplatek – odlučovač tuků. Celkem čerpáno 978 092 Kč.

V roce 2018 dotace MHMP 0 Kč, dotace z roku 2015, 2016,
2017 nečerpané ponechány.
Čerpáno, správní poplatek za stavební povolení, zhotovení PD
(tendrová dokumentace), zhotovení PD (projednání SP), administrace výběr. řízení na zhotovitele, zhotovení PD (technická
pomoc při výběru zhotovitele), stavební práce za 07/2018,
technický dozor 07/2018, stavební práce 08/2018, technický
dozor 08/2018, kalkulace spojovací chodby, stavební práce
09/2018, technický dozor 09/2018, stavební práce 10/2018,
technický dozor 10/2018.
Celkem čerpáno za období do 10/2018–28 284 258,83 Kč.
Dotace MHMP celkem za období 2015–2017 46 000 000 Kč
vlastní zdroje 81 000 Kč.
Z dotace MHMP zbývá čerpat 15 083 530,17 Kč.
Pozastávka 10 % fa Podzimek a synové 2 430 954,13 Kč.
Celkové náklady stavebních prací na stavbu školy s DPH
118 397 565 Kč.
Čerpáno do 10/2018–26 983 590,83 Kč.
Celkové náklady dozoru stavby s DPH 1 897 280 Kč.
Čerpáno do 10/2018–497 552 Kč.
Od 11/2018 do dokončení stavby nám chybí na Dostavbu ZŠ
Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha Velká
Chuchle 77 730 172 Kč.
Z mého pohledu je velice nemorální začínat stavbu, když nemám ani 50 % nutných investic pro dostavbu celého projektu školy. Brát si jako „rukojmí“ studenty školy a jejich rodiče
mě přijde už úplně za hranou. Zajímalo by mě, zda by se bývalí zastupitelé chovali tak „hospodárně“ i pokud by šlo o jejich osobní investice? Věřím, že po započatých jednáních
s MHMP zbývající část plnění sežene a ZŠ bude od září
2019 funkční.
Robert Mařík
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