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Seznamte se
s prvním místostarostou
Pokračujeme v seriálu krátkých profilů členů vedení MČ Praha-Velká
Chuchle. V minulém čísle Chuchelského zpravodaje jsme představili
starostku Lenku Felix, nyní je čas na krátké představení dalšího člena
vedení naší městské části: prvního místostarosty Martina Melichara.
Martin je chuchelský rodák, po absolvování Gymnázia Na Zatlance vystudoval
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Na městské části působí již ve třetím
volební období, v letech 2010–2014
zastával funkci starosty. V následujícím
období byl zastupitelem a v loňských komunálních volbách opět kandidoval za
hnutí Pro Prahu a byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen do funkce
místostarosty.
Po absolvování vysoké školy pracoval
Martin jako učitel a posléze jako zástupce ředitele ZVŠ v Praze 4-Hájích, následně na vedoucích pozicích Správy
účelových zařízení Univerzity Karlovy
a Vysoké školy ekonomické a také jako
vedoucí oddělení správy nemovitostí Mi-

nisterstva pro místní rozvoj. Před zvolením do funkce místostarosty pracoval
v Ústavu sociálních služeb v Praze 4
jako vedoucí provozně technických činností.
Martin je ženatý, má tři děti. K jeho koníčkům a zálibám patří házená, tenis, cyklistika, lyžování, cestování, chovatelství
okrasného ptactva, kutilství, práce se
dřevem, péče o rodinný dům a zahradu.
Martinovi přejeme v jeho nové zodpovědné a náročné funkci mnoho úspěchů, nadhled a rozvahu.
V dalším vydání Zpravodaje vám krátce
představíme dalšího člena z vedení naší
městské části – druhého místostarostu
Roberta Maříka.
(mč)

V centru Chuchle se rozezněly zvony
Jako již po řadu let minulých,
zavítala do naší městské části
mobilní zvonohra Carillon
zvonařského mistra Petra
R. Manouška. Jen oproti letům
minulým nedorazila o vánočních
svátcích, nýbrž již v čase
předvánočním.
A ukázalo se, že změna data i času se
projevila na účasti nás všech. Jistě k tomu dopomohlo i nově zvolené místo produkce – z původního „vánočně neútulného“ prostoru K8 do centra Chuchle.
Zde pod krásně rozsvíceným vánočním
stromem, v blízkosti kapličky a okolních
původních zemědělských usedlostí, působila zvonohra majestátním dojmem.
Produkci zahájila starostka MČ PrahaVelká Chuchle Lenka Felix krátkým proslovem, ve kterém poděkovala všem organizátorům, sponzorům a následně
popřála všem Chuchelákům šťastné
a veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí
v novém roce. Představila také interpreta hry na zvonohru, mistra Radka Rejška, který se následně posadil za kláve-
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sy zvonohry a zručnými pohyby ji uvedl
k životu. Každý přítomný si v repertoáru
našel tu svoji melodii. V centru se náhle,
jak mávnutím kouzelného proutku, rozhostila ta pravá vánoční atmosféra, kterou „ladovsky“ dokreslovaly i zbytky sněhu. Nechyběl vánoční svařák a stánek
s trdelníkem Radka Luky, který ocenily
nejen děti. Pohodu dokreslila Věra Formanová s kolegyněmi z Rodinného centra Chuchle, které vyrobily se svými dětmi vánoční ozdobičky.
Po celou dobu produkce si všichni přítomní plnými doušky vychutnávali pře-

kvapivě kvalitní akustiku celého místa.
Bylo to krásné vyvrcholení celého prosincového programu, který odstartovali
místní hasiči rozsvícením „Vánočního
stromu“, a jenž pokračoval vystoupením
„Chuchelských Šviháků“ v kostele sv.
Jana Nepomuckého a krásným vánočním setkáním seniorů.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás
provedli celým naplněným prosincovým
programem a pomohli nám se alespoň
na malou chvíli odpoutat od tradičního
shonu. Děkujeme.
(mč)
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Rozsvícení vánočního stromu

O první adventní neděli proběhl třetí ročník akce Rozsvícení vánočního
stromu. Všichni, kteří jsme tam byli, a bylo nás opravdu dost, určitě
potvrdíme, že se akce povedla.
Akci zahájil krátkým proslovem zástupce
velitele SDH Robert Mařík. Trochu nás
potrápilo počasí, ale vynahradily nám to
koledy, které zazpívaly děti ze základní
školy. Děkuji jim i paní učitelce za hezké
vystoupení. Rozhodně nesmím zapome-

nout poděkovat všem těm, kteří na toto
setkání připravili bohaté občerstvení, kdy
nejen teplý svařák přišel vhod. Hlavní poděkování si zaslouží chuchelští hasiči,
kteří toto adventní setkání zorganizovali.
Lenka Felix, starostka

Tradiční vánoční setkání seniorů
MČ Velká Chuchle
Ve středu 19. prosince proběhlo
vánoční setkání seniorů, tentokrát
v bývalém klubu K8, který nyní
slouží jako dočasná školní
jídelna. Setkání se zúčastnilo
téměř šedesát seniorů.
Jídelnu moc krásně vyzdobila paní učitelka Monika Vlasáková. O hladký průběh výdeje a roznosu občerstvení se postarala paní Vacátková a naše seniory
vzorně obsluhovaly tři žákyně z 8 třídy.
Celý raut připravila podolská restaurace
U Horů. Role moderátora se ujal místostarosta Martin Melichar. Seniorům
krásně zazpívali koledy žáci z druhé třídy

společně se svými rodiči a hudební produkci v průběhu večera zajistilo duo
Šarm. O tom, že se večer vydařil, svědčí
skutečnost, že poslední návštěvníci se
rozcházeli skoro před půlnocí.
Velké poděkování patří sponzorům
Hornbach, ALFA VITA a Honda, kteří věnovali našim seniorům nejen hodnotné
ceny do tomboly, ale pro každého byla
připravena i taška s dárky. Od městské
části senioři obdrželi krásnou vánoční
hvězdu.
Poděkování patří i panu Švecovi, který
jako každoročně zajistil zdarma autobusovou dopravu na i z této akce.
Lenka Felix,
Martin Melichar,
Robert Mařík
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Z jednání zastupitelstva

Jedním z prvních bodů, který členové
chuchelského zastupitelstva řešili, bylo
schválení členů výborů zastupitelstva
pro volební období 2018–2022 (viz box
Členové výborů). Starostka Lenka Felix
také předložila a zdůvodnila návrh na
změnu předsedy výboru kontrolního. Na
listopadovém jednání zastupitelstva byl
zřízen kontrolní výbor pro nové volební
období a jako jeho předseda byl schválen Robert Mařík. Ten se však stal
i místostarostou. V důsledku neslučitelnosti výkonu funkce předsedy zřízeného
výboru zastupitelstva ze zákona a místostarosty městské části bylo usnesení
z listopadového zastupitelstva revokováno, předsedou kontrolního výboru se
stal Martin Havlina. Tajemnicí výboru
zůstává Zdeňka Schulzová.
Finanční záležitosti
Jedním z důležitých témat byl rozpočet
pro rok 2019. Protože už na prosincovém jednání zastupitelstva bylo jasné, že
rozpočet MČ Praha-Velká Chuchle na
rok 2019 nebude schválen do konce
roku 2018, schválili zastupitelé zásady
pro hospodaření městské části v období
rozpočtového provizoria. Těmito pravidly,
které vyplývají z ustanovení § 13 zákona
č.250/2000 Sb a ze zásad pro hospodaření městských částí hl. m. Prahy
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2x foto Jan Zágler

Poslední jednání zastupitelstva
Městské části Praha-Velká
Chuchle před uzávěrkou
Chuchelského zpravodaje se
uskutečnilo ještě před Vánocemi,
a to 17. prosince. Přinášíme výběr
z témat, kterými se zastupitelé
zabývali, a z usnesení, jež přijali.
Plné znění zápisu z jednání
zastupitelstva, včetně příloh, plné
znění z usnesení i záznam
z jednání zastupitelstva najdete
na obecním webu
www.chuchle.cz.
v období rozpočtového provizoria na rok
2019, které schválila Rada hl. m. Prahy,
se bude hospodaření MČ Praha-Velká
Chuchle řídit až do schválení jejího rozpočtu (nejpozději do 31. 3. 2019):
1. Pokud to zákonné nebo smluvní povinnosti neurčují jinak, čerpají se měsíční
výdaje maximálně do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2018,
příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Velká
Chuchle budou zasílány taktéž ve výši
maximálně jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2018. Zákonné
i smluvní povinnosti musí být plněny včas
a řádně. Vyšší výdaje lze stanovit pouze
v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí
se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU.
2. Finanční prostředky na běžné výdaje
budou vynakládány pouze na základní
provozní potřeby. Výše čerpání výdajů
musí být přizpůsobena skutečnému objemu použitelných prostředků.
3. Investiční prostředky budou v období
rozpočtového provizoria uvolňovány
pouze na neodkladné platby za práce

smluvně zajištěné v roce 2018 (příp.
předchozích letech) a na akce již rozestavěné z předchozích let.
4. V tomto období MČ Praha-Velká
Chuchle neuzavírá nové smluvní vztahy,
pokud není jistota, že na jejich plnění
bude mít potřebné finanční prostředky.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
Zastupitelstvo také pověřilo starostku
prováděním nezbytných rozpočtových
úprav v průběhu roku 2019 v případě
přijetí a realizace účelově poskytnutých
prostředků, výdajů k odvrácení škod,
prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze
a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení s tím,
že na následujícím zasedání jednání zastupitelstva budou tyto rozpočtové
úpravy předloženy na vědomí.
V části jednání věnované finančním záležitostem řešili zastupitelé i další témata finanční povahy. Jedním z nich byl záměr navýšení ceny poledního menu pro
seniory a klienty městské části od
1. 2. 2019 v souladu s textem smluv
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o dodávce obědů uzavřenými mezi dodavatelem (Ivo Synek – hostinská činnost, provozovna Veřejná jídelna Radotín, ulice K Cementárně) a odběrateli
obědů, a to o 8 Kč za jeden oběd, tedy
ze současných 65 Kč na 73 Kč kvůli nárůstu nákladů.
Zastupitelé vzali na vědomí navýšení ceny poledního menu pro seniory a klienty
MČ Praha-Velká Chuchle.
Po hlasování vyzvali starostka MČ a tajemník úřadu městské části členy zastupitelstva a občany Velké Chuchle
k předložení návrhů, námětů či požadavků týkajících se dalšího rozvoje městské
části do dne 11. 1. 2019, aby je bylo
možné projednat a následně začlenit do
územního rozpočtu městské části na
rok 2019. Návrh rozpočtu bude projednán ve finančním výboru a v souladu se
zákonem uveřejněn na úřední desce
před jeho schválením na prvním zasedání zastupitelstva městské části v roce
2019 – to se podle termínů schválených pro 1. pololetí roku 2019 uskuteční 18. 2. Další termíny řádných jednání
zastupitelstva městské části schválené
pro první pololetí letošního roku, jsou:
25. 3., 15. 4. a 27. 5.
Z personálních témat
Zastupitelstvo vzalo na prosincovém jednání na vědomí složení přestupkové komise. Jde o zvláštní orgán MČ Praha-Velká
Chuchle zřízený v listopadu 2010, jehož
úkolem je projednávat přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití
a proti majetku (podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Předsedkyní přestupkové komise je Lenka Felix, dalšími členy jsou Zdeňka Schulzová,
Iveta Kesslerová, Eva Humlová, Zdeňka
Vlasáková, Hana Hlavatá, Věra Bínová
a Marie Schönbauerová.

Zastupitelé také schválili počet zaměstnanců MČ Praha-Velká Chuchle zařazených do ÚMČ na rok 2019 takto: Pět
úředníků na plný úvazek, dva úředníci
na částečný úvazek, jeden pracovník
pečovatelské služby na částečný úvazek (na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce) a jeden sociální
pracovník (na dohodu o provedení práce), tři zaměstnanci odboru místního
hospodářství (pracovní četa), ostatní dohody o provedení práce nebo o pracovní
činnosti (úklidové práce, datové schránky a ESS, obsluha kotelny, vedení kroniky, přestupková komise, správa dětských hřišť, instalatérské, zámečnické
a elektrikářské práce) a souhlasili
v odůvodněných případech s uzavřením
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a s případným uzavřením
pracovních poměrů na dobu určitou
v případě nutnosti zástupu za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance
Zápis z jednání zastupitelstva v plném znění,
včetně příloh, je k dispozici na webu městské části
na www.chuchle.cz/zapisc-3-2018-nove-zvoleneho-zmcze-dne-17-12-2018.html
Plné znění všech usnesení naleznete na
www.chuchle.cz/usneseni-c-3-2018-novezvoleneho-zmc-ze-dne-1712-2018.html
Zvukový záznam z jednání
zastupitelstva je k dispozici na www.chuchle.cz/zmc
zedne171220183nove.html

Členové výborů
pro volební období
2018–2022
Členy finančního výboru se stali
Oldřich Doleček, Vlasta Formanová,
Monika Krylová, Martin Víšek.
Členy výboru majetku jsou Miroslav
Abrhám, Karel Novotný, Miroslav
Mendlík a Zdeněk Vlasák.
Členy výboru stavebního se stali
Hana Lošťáková, David Vokurka,
Jakub Šach, Miroslav Abrhám.
Členy výboru dopravy jsou Daniel
Kozický, Marek Malý, Jan Němeček,
Karel Doubner, Jan Křen, Martin
Melichar.
Členy výboru sociálního, kultury
a sportu jsou Monika Krylová,
Miluše Průšová, Miriam Stewartová,
Jan Němeček, Josef Smola
a Kryštof Kněžínek.
Jako členové výboru územního
plánování a strategie rozvoje byli
schváleni Karel Doubner, Milan
Pešík, Vratislav Preclík, David
Vokurka.
Členy výboru mimoúrovňového
křížení se stali Daniel Kozický,
Martin Havlina, Robert Mařík,
Jan Němeček.

UPOZORNĚNÍ
Úřad městské části Praha-Velká
Chuchle upozorňuje své občany, mající
v držení psa, na povinnost vyplyvající ze
zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uhradit nejpozději do 31. března
2019 místní poplatek ze psů. Držitelé
psů, kteří měli v roce 2017 a 2018
úlevu od poplatku z důvodu čipování
musí již v roce 2019 platit.
Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční známky lze provést na odboru
smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká
Chuchle.
Odbor smluv, daní a poplatků
tel.: 257 940 326
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Mistrovství světa 2018

Úspěšná sezona

chuchelského Aerobic Teamu

v první desítce umístilo hned pět závodníků z Aerobic Team Praha.
2. místo Tereza Miková
4. místo Veronika Frantová
5. místo Laura Chudá
6. místo Natálie Smíšková
10. místo Elizabeth Al-Kaysy

Chuchelský klub aerobiku má
za sebou úspěšnou sezonu.
Dařilo se závodníkům, stejně tak
se ale dařilo i na poli zapojení
dalších dětí do sportování.
Do projektu všeobecné pohybové přípravy Děti na startu jsme aktivně zapojili
přes 50 chuchelských dětí, žáků ZŠ Velká Chuchle. Finančně náš projekt podpořil Úřad Městské části Praha-Velká
Chuchle. Malí závodníci z přípravky sportovního aerobiku vybojovali v roce 2018
titul Vítěz ligy v soutěži Žij pohybem.
V současné době se na novou sezonu
připravuje 14 dětí. Nechali jsme vyškolit
čtyři nové trenérky z řad závodníků.
V Top Ten žebříčku klubů Českého svazu
aerobiku, kterého se zúčastnilo 91 registrovaných klubů, se náš chuchelský klub
Aerobic Team Praha (se základnou 35
závodníků) umístil na skvělém 4. místě.
V Top Ten žebříčku závodníků Českého
svazu aerobiku, kterého se zúčastnilo
2464 registrovaných závodníků, se
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Čtyři sestavy z chuchelského klubu – Laura Chudá (kategorie ženy 8–10 let), Fitness tým Bad Girls (kategorie 8–10 let),
Fitness tým Army (kategorie 11–13 let)
a Fitness tým Pirátky (kategorie 14–16
let) byly celý rok naprosto neporazitelné.
Jakmile některé z těchto sestav dorazila
na závody, vždy se všichni vrátili se zlatou
medailí na krku, včetně Mistrovství světa
a Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR.
Za sezonu 2018 naši závodníci celkem
šestkrát získali ocenění Třída Excellent –
překročení hranice osmi bodů u všech
rozhodčích. Na Mistrovství České republiky a Mistrovství světa jsme se stali nejúspěšnějším klubem celého šampionátu.
Velkou zásluhu na skvělých výsledcích
našich závodníků má i obrovská podpora ze strany jejich rodičů. V dnešní době
záleží ze sta procent pouze na rodičích,
zda jsou ochotni opustit svou komfortní
rodinou zónu a budou věnovat svůj volný
rodinný čas a finance přípravě dítěte na
soutěže a trávit víkendy ve sportovních
halách. Proto si velice vážím všech rodičů, kteří toto každoročně podstupují
a pokračují s námi. Věřím, že se nám
v roce 2019 podaří naše úspěchy v práci s dětmi přinejemnším zopakovat.
Veronika Buriš, trenérka

15.–19. 10. 2018
Holandsko, Leiden
1. místo Elizabeth Al-Kaysy, Natálie
Smíšková – kategorie Junior Duo
1. místo Army – kategorie Kadet
Fitness Aerobic Grande
1. místo Pirátky – kategorie Junior
Aerobic Performance
2. místo Tereza Miková – kategorie
Kadet Ženy
3. místo Veronika Frantová –
kategorie Junior Ženy
4. místo Queen – kategorie Kadet
Aerobic Performance

Mistrovství české
republiky 2018
5.–7. 10. 2018
Česká republika, Praha
1. místo Laura Chudá
kategorie 8–10 let ženy
1. místo Bad Girls – kategorie
Fitness Aerobic Grande (8–10 let)
1. místo Army – kategorie Kadet
Fitness Aerobic Grande
1. místo Pirátky – kategorie Junior
Aerobic Performance
2. místo Tereza Miková – kategorie
Kadet Ženy
2. místo Elizabeth Al-Kaysy, Natálie
Smíšková – kategorie Junior Duo
3. místo Karolína Javůrková, Lara
Perez – kategorie Junior Duo
4. místo Queen – kategorie Kadet
Aerobic Performace
4. místo Esa – kategorie Junior
Fitness Aerobic Grande
10. místo Simona Forejtová –
kategorie 8–10 ženy

MISTROVSTVÍ EVROPY 2018
24.–26. 5. 2018
Česká republika, Karlovy Vary
1. místo Tereza Miková – kategorie
Kadet Ženy
1. místo Army – kategorie Kadet
Fitness Aerobic Grande
1. místo Pirátky – kategorie Junior
Aerobic Performance
3. místo Veronika Frantová –
kategorie Junior Ženy
3. místo Elizabeth Al-Kaysy, Natálie
Smíšková – kategorie Junior Duo
4. místo Queen – kategorie Kadet
Aerobic Performace
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Chovatelé králíků
Poděkování
z Chuchle uspěli v Dánsku
Chovatelé králíků z Velké
Chuchle Josef Zuska, Leontýna
Zuzková a Jan Frölich úspěšně
reprezentovali loni v listopadu
na Evropské výstavě drobného
zvířectva v dánském Herningu.

ilustrační foto Pixabay

Za své vystavené králíky plemen vídeňský šedý, vídeňský modrý, zakrslý
barevný kuní modrý, rex dalmatinský
strakáč černožlutý dosáhli všichni tři
vysokého bodového hodnocení a Josef Zuska za své králíky plemen vídeňský šedý a vídeňský modrý nasbíral od pořadatelů výstavy hned několik
ocenění.
Výstavy v dánském Herningu, která je
světově nejvýznamnější výstavou drobných zvířat, se zúčastnili i další chovatelé
z České republiky. A v konkurenci chovatelů z více než dvaceti zemí si vedli více než dobře. „Chovatelé králíků z ČR
na této výstavě obdrželi historicky nejvyšší počet cen a výstavních titulů
v kontextu počtu vystavených králíků
jednotlivých zúčastněných zemí,“ informuje Josef Vilhelm, tajemník Ústřední
odborné komise chovatelů králíků. „Králíci vystavení Josefem Zuskou, mladou
chovatelkou Leontýnou Zuskovou a Janem Frölichem výrazně přispěli k dobrému jménu celé České republiky v cho(mč)
vatelské Evropě,“ dodává.

K

oncem roku 2018 odešla do důchodu zaměstnankyně ÚMČ
Jana Černá. Dovolte mi, abych jí touto
cestou vyjádřila poděkování za dlouholetou profesionální práci ve prospěch nás všech, za celou Městskou
část Praha-Velká Chuchle. Domnívám
se, že je třeba ocenit její odbornou
erudovanost, organizační schopnosti,
ochotu, komunikativnost a rovněž příjemné jednání s lidmi. Já i naši bývalí
kolegové jí do další etapy života přejeme především pevné zdraví, hodně
zážitků při oblíbeném cestování
a mnoho radostných chvil v kruhu
Jiřina Hanlová
rodiny.
K poděkování se připojují všichni
zaměstnanci a vedení úřadu.
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Devítky v historii
Malé a Velké Chuchle
Začátek roku je vždy příležitostí k ohlížení se do let minulých a bilancování.
Chopili jsme se této příležitosti a v prvním čísle Chuchelského zpravodaje
pro rok 2019, tedy roku s devítkou na konci, jsme se podívali do nedávné
i vzdálené chuchelské historie. Jakou roli v ní hrály „devítkové“ letopočty?
1729 – Byl vysvěcen kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji.
1739 – Vyšla odborná publikace
Gründliche Untersuch und Beschreibung des Theodor Bads..., která popisovala léčivost pramene v Malé
Chuchli. Jejím autorem byl lékař a fyzik Jan Antonín Scrinci, který krátkou
dobu působil jako rektor pražské univerzity.

8

WWW.CHUCHLE.CZ

1909 – Uskutečnil se první veřejný vzlet
letadla v Království českém (pilot Ing.
Gaubert) na chuchelském závodišti, chuchelští sokolové uspořádali první veřejné
cvičení.
1919 – Na obecní úřad byl zaveden telefon (obecní pastouška stálá na dnešním
nám. Chuchelských bojovníků), byla dokončena silnice mezi Velkou Chuchlí
a Radotínem podél železniční trati.

1929 – Pro velký mráz byly v obecné
škole v Malé Chuchli vyhlášeny uhelné
prázdniny, v témže roce byl vydán zákaz
veškerého pohybu v obecním lese
„...protože se v té době rozmohl lesní
pych kácením lesních stromů v obecních stráních.“
1939 – 16. března projížděly obcí nepřetržitě od 16 do 19 hod. německé oddíly směrem do Slivence. Obec se
v tomto roce stala členem Jockey clubu.
Byl zrušen druhý železniční přejezd ve
Velké Chuchli (blíže k Malé Chuchli).

1949 – V tomto roce zanikly ve Velké
Chuchli skautské oddíly (vznikly v roce
1945). Byl zavražděn majitel restaurace
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Start Ferdinand Völkl při cestě z Moravské Třebové do lázní Darkov – restauratéra zabil šofér, jehož si jako vraha najala Völklova manželka.
1959 – Od tohoto roku nejsou na železniční zastávce Velká Chuchle vydávány jízdenky. Zdejší Myslivecká společnost ulovila za celý rok 180 zajíců,
140 bažantů a 150 koroptví. Při sběru
železného šrotu byla odvezena čtyři auta odpadu. Při přistání parníku ve Velké
Chuchli se stala nepříjemná nehoda,
kdy cestující po poškození lodi museli
nouzově vystoupit. Na náměstí
25. února (dnes náměstí Chuchelských
bojovníků) byl odhalen pomník obětem
odboje a revoluce.
1969 – Ve zdravotním středisku u křižovatky (dnes veterinární ordinace) bylo
zřízeno dětské oddělení. Rozhodnutím
Státního ústavu památkové péče byl hřbitov v Chuchelském háji zařazen do
chráněného pásma, byla definitivně zastavena těžba v dolomitových dolech.
1979 – Nepočítáme-li občerstvovací zařízení na dostihovém závodišti, sloužily
ve Velké Chuchli občanům k občerstve-

ní tři restaurace, které provozoval podnik Restaurace a jídelny – Start, U Holečků a U potůčku.
1989 – Byla zahájena demolice obecního domu, tzv. Kresovny (dnes na jejím místě stojí Klubový dům s poštou
a knihovnou). Na dostihovém závodišti
byl při stavbě tribuny nalezen pravěký
hrob z doby asi 1700 před naším letopočtem.
1999 – Po přestavbě byl otevřen chuchelský zookotoutek a získal tak současnou podobu. Byla zahájena stavba
kanalizace v Malé Chuchli.
2009 – Městská část koupila areál bývalého autoservisu v Kazínské ulici
(dnes „obecní areál K8“). Městskou částí zmítaly spory týkající se mimoúrovňového křížení železniční trati (otázka vyhlášení referenda) a problematika
špatného autobusového spojení (linka
172 byla prodloužená do Radotína,
autobusy byly v Chuchli přeplněné).
Proběhla rekonstrukce Starochuchelské ulice.

Kronikářova
prosba
k občanům
Na začátku roku vždy sestavuji
zápis do kroniky městské části
Praha-Velká Chuchle. Nyní vzniká
zápis do kroniky městské části
Praha-Velká Chuchle za rok 2018.
V této souvislosti tradičně oslovuji
chuchelské organizace a instituce
s prosbou o zaslání výroční zprávy
za uplynulý rok. Uvítám i další
zajímavá (a ověřitelná) sdělení,
která by mohla zápis do kroniky
obohatit a stát se součásti paměti
naší obce.
Tomáš Hromádka,
kronikář městské části
Praha-Velká Chuchle

Tomáš Hromádka
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Martin Pecka:

Naším cílem
je moderní jezdecký areál
Když loni rodina miliardáře Radovana Vítka ovládla společnost
Turf Holding a s ní i pořádání dostihů v Chuchli a velkou část areálu
chuchelského závodiště, objevily se zvěsti, že se schyluje ke konci
dostihů v Chuchli. Martin Pecka, ředitel společnosti TMM, která patří
pod Turf Holding a je pořadatelem dostihů v Chuchli a majitelem budov
a části pozemků na závodišti, ale podobné fámy kategoricky odmítá.

rý se kromě své hlavní činnosti související s ubytovacími službami zabýval i pořádáním parkurových závodů. V rámci tohoto podnikání se nám ale podařilo dostat
Martinice mezi lídry v Česku a i dnes patří mezi nejlepší jezdecké resorty. Takže
proces přesvědčování lidí o nutnosti investovat do rozvoje a potřebě změny dosavadního zajetého fungování už mám za
sebou a nebojím se ho. (usmívá se)
V konečném důsledku jde stále o to samé, ať šéfujete hotelovému jezdeckému
resortu nebo dostihovému závodišti: Jde
o to nabídnout co nejlepší komfort všem,
kdo sem za dostihy přijedou – koním, jejich majitelům, jezdcům i divákům. Jedině
tak se tu bude dostihům i nadále dařit.

Jak velká je návštěvnost dostihů?
V loňském roce dosahovala průměrná
návštěvnost na jednotlivé dostihové dny
lehce přes dva tisíce návštěvníků. Na jeho zvyšování chceme určitě pracovat.
Dva tisíce diváků na den ale nezní
úplně špatně.

A nepotvrzují je ani dosavadní kroky
a nejbližší plány nových majitelů na zvelebení areálu dostihového závodiště.
„V tuto chvíli máme připraveno zhruba 45
milionů korun, které na závodišti proinvestujeme do konce května v rámci rozvoje závodiště,“ říká Martin Pecka. „Naší
vizí budoucnosti chuchelského závodiště
je moderní jezdecký areál, který nabízí
zázemí jak pro dostihové sporty, tak i pro
další jezdecké disciplíny,“ dodává. Jak ale
podotýká, tyto investice, byť v řádu desítek milionů, jsou ale stále jen dílčí, aby se
infrastruktura závodiště, do které se už
dlouhou dobu příliš neinvestovalo, dočkala potřebné obnovy. „Nedostatek investic do infrastruktury se podepisuje na
stavu tribuny, stájí, ale i dráhy, která je pro
dostihové závodiště zásadní. Vše se nyní
snažíme uvádět postupně do stavu, který
je z našeho pohledu přijatelný, ale určitě
nebude dostatečný pro další budoucnost
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závodiště,“ říká Martin Pecka. Na to, aby
se chuchelské závodiště mohlo proměnit
v dostihový areál pro 21. století, bude potřeba ještě mnohem více peněz. „Určitě
to budou stovky milionů – kolik, to v tuto
chvíli lze jen těžko odhadovat,“ míní. Peníze ale nejsou primární překážkou, která
by brzdila obnovu a rozvoj areálu chuchelského závodiště pod novým majitelem. Tou hlavní jsou složité a stále nedořešené majetkové vztahy.
Ředitelem společnosti TMM jste se
stal na konci roku 2017. Před tím jste
šéfoval Equitana Resortu Martinice, jehož součástí je jezdecký areál. Hodí se
vám zkušenosti z předchozí pozice
i tady v Chuchli?
Částečně ano. Samozřejmě Martinice
byly něco jiného než Chuchle, byť i tady
hráli roli koně – je to hotelový resort, kte-

Máte pravdu, není to špatné číslo, je to
známka toho, že dostihy jsou pořád
schopny přilákat veřejnost. Je ale nutné
si uvědomit, že jsou tu velké rezervy
v počtu platících návštěvníků, tedy těch,
kteří si koupí vstupné. Toto číslo musíme
zvýšit, protože to je jeden ze zdrojů příjmů
pro financování provozu závodiště. Část
vstupenek je také z různých historických
důvodů zdarma distribuována pro různé
partnery, kromě toho tu ale v minulosti
byla i snaha distribuovat mezi lidi stovky
lístků zdarma, aby na dostihy přišel dostatek diváků. Naším úkolem je teď přesvědčit tuto část diváků, aby na dostihy
chodila nadále, i když bude muset platit
vstupné. Samozřejmě ale pokud chceme,
aby lidé byli ochotni za vstup na dostihy
platit, musíme jim tu nabídnout adekvátní
protihodnotu v podobě odpovídajícího diváckého zázemí a služeb.
Myslíte si, že je i prostor pro zvýšení
počtu diváků? Dostihy přece jen nejsou fotbal nebo hokej.
Je pravda, že komunita diváků u koňských sportů, ať už jsou to dostihy nebo
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i část pozemku pod hlavní tribunou patří
státu. My tu fungujeme na základě nájemní smlouvy se státním závodištěm. Tato
smlouva legitimně neumožňuje vytvářet
na státních pozemcích jakákoliv věcná
břemena. Což chápu, za těchto okolností
ale není možná jakákoliv podstatná investiční činnost. Dotýká se to nejen investic
do přeměny areálu, ale i aktuálního provozu. V létě, kdy byla extrémní vedra, bylo
nesmírně náročné „uzalévat“ dráhu a udržet ji tak zelenou. Vybudovat umělé zavlažování ale není možné – zejména proto, že
pozemek je státní. Situaci se snažíme řešit, se státem, i s dalšími majiteli. Není to
jednoduché, ale pro další rozvoj závodiště
je to nezbytné
třeba parkur, je podstatně menší, než
u jiných sportů – a to teď vůbec nesrovnávám s fotbalem nebo hokejem, které
jsou v tomto ohledu ve zcela jiné pozici.
Je to specifický sport, určitě si ale myslím, že počty návštěvníků na dostizích
v Chuchli můžeme ještě o něco zvýšit –
a jsme připraveni k tomu vybudovat i odpovídající zázemí. Samozřejmě nebavíme se o desetitisících diváků, to by tento areál ani neunesl, ale zdvoj- nebo
i ztrojnásobení stávajícího počtu si představit dokážu i v současné době.
Dostihy ale stojí a padají s koňmi, které do nich nastupují a s jezdci, kteří na
nich jezdí. Chovat koně je spíš drahé
hobby než byznys s jasně predikovatelným výnosem. Je dost koní pro dostihový sport v Česku?
Počet dostihových koní v České republice za posledních deset let sice vytrvale
klesá, na druhou stranu se výrazně zvedá jejich výkonnost – stále více českých
koní a žokejů se úspěšně uplatňují
i v zahraničí. Dostihy v zahraničí jsou samozřejmě pro majitele koní lákavější,
protože mohou nabídnout výrazně vyšší
dotace, výrazně vyšší odměny pro vítěze,
než můžeme nabídnout my. Rádi bychom ale přispěli k celkovému vylepšení
této situace.
To ale asi úplně nevyřeší větší zisk ze
vstupného.
To samozřejmě ne, to je jen jeden z dílčích příjmů. Potřebujeme získat větší pozornost sponzorů, protože dostihový
sport se dnes nikde na světě bez sponzorů neobejde. Na druhé straně, pokud
se nám podaří upoutat větší pozornost
ze strany laické veřejnosti, tedy i přilákat
sem mnohem více lidí, budeme pak zajímavější i pro potenciální sponzory.
Jak vypadá letošní dostihová sezona?
O její podobě jsme se s Jockey Clubem
a dalšími pořadateli začali bavit už loni na

jaře, nikoli až na podzim, jak bývalo dříve
zvykem, abychom měli dostatek času na
vyladění termínů. Výsledkem je čtrnáct
dostihových dnů, což je sice o čtyři méně,
než loni, určitě to ale neznamená, že bychom tu chtěli nějak omezovat pořádání
dostihů. Vychází to ale z reálné situace,
kdy celkový počet koní v rovinových dostizích mírně klesá a my nemůžeme –
i s ohledem na diváckou atraktivitu – pořádat na dráze pro šestnáct koní dostihy,
kde běhá čtyři nebo pět koní. Výsledkem
tak je sice o trochu méně dnů, ale lépe
poskládaných, aby pořadatelé měli v každém dostihu dostatečný počet koní a vše
dávalo logiku i z hlediska dostihového
sportu. Likvidovat dostihy v Chuchli rozhodně neplánujeme – jak se o nás někdy
říká. Naopak. Ono by to ani nemělo logiku. Když nainvestujete desítky milionů do
areálu, jehož hlavní částí je dráha pro rovinové dostihy a hlavní budova slouží primárně jako tribuna pro diváky rovinových
dostihů, tak pokud zrušíte rovinové dostihy, je to, jako byste peníze vyhodil.
Bude se nabídka chuchelského závodiště rozšiřovat i o další disciplíny?
Kromě rovinových dostihů jsou tu i klusácké dostihy – těm se chystáme v letošním roce udělat větší propagaci, než
jakou doposud měly – a připravujeme tu
parkurové závodiště. Nějaké výraznější
rozšiřování spektra jezdeckých aktivit,
které by mohly doplnit program na chuchelském závodišti, teď ale neřešíme.
Primárně se teď soustředíme na investice do zanedbané údržby areálu. A na řešení majetkoprávních vztahů, které jsou
zásadně limitující pro jakýkoli další rozvoj areálu.

Nelitujete, že jste kývl na nabídku jít
šéfovat chuchelskému závodišti?
Ne – jedině snad v nějaké slabé chvilce.
(usmívá se) Je ale pravda, že mě hodně
překvapil technický stav areálu – skutečnost byla ještě horší, než moje představy.
Z pohledu diváka to pořád tak hrozné není: Závodiště stojí, koně po dráze běhají,
stánek s občerstvením taky funguje...
Když se ale máte možnost podívat tam,
kam běžný divák nevidí, co vidí aktivní
účastníci dostihů v zázemí, ale i jak to celé
funguje, nestačíte se divit, jak je možné, že
něco může fungovat za takových podmínek. Na areálu je znát, že se s ním řadu let
nic podstatného nedělo, chybí zázemí pro
personál, pro účastníky dostihů a spoustu
dalších věcí. Když pak na mě začali vypadávat ze skříně kostlivci v podobě spletenců majetkoprávních vztahů k pozemkům a provozních problémů, vše bylo
najednou ještě náročnější. Ale nehroutím
se, beru to jako obrovskou výzvu. Jsem
přesvědčen, že tu budujeme něco, co je
důležité nejen pro budoucnost českého
dostihového sportu, jež je s chuchelským
závodištěm pevně spjata, ale také něco,
co se stane oblíbeným cílem pro návštěvníky z celé Prahy a skutečnou chloubou
městské části Velká Chuchle.
Roman Peterka

Komu patří pozemky?
Pozemková situace je tu hodně složitá, je
to dáno historicky – v průběhu 50.–80. let
se tu nějaké majetkoprávní vztahy moc
neřešily, protože všechno bylo státní, po
roce 1989 se některé pozemky vracely
v restitucích, některé zůstaly státu – třeba
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Sto dvacet pět let
chuchelských hasičů
V pátek 18. ledna se sešli členové
Sboru dobrovolných hasičů Velká
Chuchle na tradiční výroční valné
hromadě – ta letošní byla již sto
dvacátá pátá. Chuchelští hasiči
tak vstoupili do 126. roku
existence sboru založeného
v dubnu 1893.
Tehdejší ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Chuchli se uskutečnila
na popud starosty obce – vesnice za
Prahou o 61 domech a 460 obyvatelích.
Zakládajících členů bylo podle historických zápisů deset: rolníci Matyáš Ouřada, Václav Liška, Antonín Mašek, Josef
Holeček, Jaroslav Příhoda, Jan Klán,
hostinský Josef Holeček, krejčovský
mistr Jan Janoušek, majitel domu František Horák a majitel zahradnictví František Walter. Velitelem byl zvolen Matyáš
Ouřada, starostou sboru se stal Antonín
Mašek. Hostinský (a čerstvě i zakládající
člen sboru dobrovolných hasičů) Josef
Holeček poskytl pro potřeby sboru prostory svého hostince, kde byla zbudována spolková místnost. Obec sbor podpořila nákupem potřebného nářadí
a hasičské výzbroje. Sbor od té doby nepřerušeně funguje stále – svou činnost
díky velkému nasazení svých členů udržel, byť v omezené míře, i v průběhu
obou světových válek.
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Souhra generací
Zatímco řada sborů bojuje s velkým úbytkem členů a také s tím, že chybí mladá
generace, v Chuchli to ani v tomto ohledu
s budoucností zdejšího hasičského sboru
nevypadá vůbec špatně. K začátku letošního roku čítal 45 členů (32 mužů a 13
žen). Což je obdivuhodný počet – vzhledem k tomu, že jedinou odměnou za práci
pro sbor dobrovolných hasičů, které věnují velkou část svého volného času, je
pro členy sboru dobrý pocit.
Mezi členy sboru jsou jak zasloužilí pamětníci, kteří se mohou pochlubit i desítkami let ve službách SDH Velká Chuchle,
tak podstatně mladší. To oceňuje i Vítězslav Svoboda z SDH Cholupice, který
navštívil letošní valnou hromadu chuchelských hasičů coby zástupce Městského
sdružení hasičů hl. m. Prahy. „Bohužel už
v dnešní době máme několik pražských
sborů, které končí, protože nezvládli přilákat mladší generaci. Vás je tu spousta
mladých a máte tu zároveň i členy z generace, která už tu řadu let odsloužila, my
jsme bohužel u nás o tuto zkušenou generaci kvůli konfliktům z velké části přišli,
vy je tu máte mezi sebou a můžete od
nich čerpat informace, to je velká výhoda,“ řekl.
Předávání ocenění pro zasloužilé členy
SDH, kteří jsou u sboru více než pět let
a aktivně se věnují práci pro sbor, bylo
také součástí programu valné hromady.
Mezi oceněnými jsou i tací, kteří už ve

sboru působí přes třicet let a někteří už
se mohou pochlubit i čtyřiceti a více lety
příslušnosti k chuchelskému hasičskému sboru – jako František Bělohoubek
(40 let), Josef Krištůfek (41 let) nebo
někdejší dlouholetý velitel chuchelských
dobrovolných hasičů a dodnes oddaný
člen sboru Jaroslav Malatinec (56 let).
Právě na příkladu Jaroslava Malatince
a jeho rodiny je také hezky vidět, odkud
se nejvíc bere „nová krev“. Vztah k hasičině se často dědí z rodičů na děti. Jako
v případě dcery Jaroslava Malatince Kateřiny Nedvědové, která je starostkou
SDH Velká Chuchle. „Členem sboru je
i můj brácha, s trochou nadsázky se dá
říct, že jsme vyrostli s hasičskou stříkačkou v ruce,“ směje se Kateřina Nedvědová. „Ale tohle je v rodinách hasičů
normální. Já sama už začnu brzo zpracovávat i naše děti, abychom měli podchycenu i další generaci,“ dodává
s úsměvem.
Velitelem jednotky SDH Velká Chuchle
pak je Kateřinin manžel Zdeněk Nedvěd. „Můj příchod do sboru byl trochu
v duchu náboru do armády z pohádky
S čerty nejsou žerty – přišel hasič do
hospody, kde nás seděla partička mladých a ptal se nás, jestli nechceme k hasičům, že potřebují mladé na soutěže.
A protože jsme hrávali fotbal a volejbal,
docela jsme sportovali, řekli jsme si,
proč ne. Začínali jsme soutěžemi, spolkovou činností, postupně se to přetavilo
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do té zásahové činnosti v jednotce
SDH,“ říká Zdeněk Nedvěd.
Po práci hasiči
Činnost dobrovolných hasičů má dvě polohy. Jednou je spolková činnost – kam
patří organizace a zajištění akcí typu sběr
železného šrotu, dětský den nebo rozsvěcení vánočního stromu, hasičské soutěže,
výchova mládeže a podobně. Tu má „pod
palcem“ starosta SDH – tedy v případě
chuchelského SDH starostka Kateřina
Nedvědová. Druhou podobou práce dobrovolných hasičů jsou zásahy tam, kde je
potřeba – ať jde o likvidaci požárů, pomoc
u dopravních nehod nebo při stavění protipovodňových zábran, což už si chuchelští hasiči při povodních, které Praha v nedávné minulosti zažila, také měli možnost
v praxi vyzkoušet. Pro tuto část činnosti
má sbor svou hasičskou jednotku, složenou ze členů, kteří jsou pro zásahy dostatečně vycvičeni a průběžně procházejí
dalšími pravidelnými školeními, tréninkem
a absolvují třeba i stáže u profesionálních
hasičů. Ti sice ještě nedávno koukali na
své „dobrovolné kolegy“ tak trochu skrz
prsty, v poslední době se ale tento přístup
mění. Systém se bez pomoci dobrovolných hasičů neobejde. Někdy mohou být
dobrovolní hasiči na místě zásahu dřív,
než profíci – třeba když jim začne hořet
„za barákem“ a profesionálové z nejbližší
hasičské stanice to k místu zásahu mají
deset dvacet kilometrů. A při větších akcích, kdy je potřeba každá ruka a každý
kus hasičské techniky, by bez možnosti
využít pomoc dobrovolných hasičů musely přijet na místo profesionální jednotky
až bůhvíodkud – a jejich lidi i technika by
pak mohly v danou chvíli chybět jinde.
„Změnil se i způsob práce dobrovolných
hasičů – dřív jsme šli maximálně někam
rozhrabat nějaké ohniště v lese, dnes
jsou v Praze některé jednotky SDH složené z velké části z profesionálních hasičů, které jezdí i k velkým zásahům a jsou
připravené v podstatě nonstop, protože
drží směny stejně jako profesionální hasiči,“ říká Zdeněk Nedvěd.
Chuchelští hasiči jsou také schopni
zvládnout ledajaké zásahy, jejich časové
možnosti jsou ale omezené. Naše jednotka je složená z lidí, kteří chodí do

práce s běžnou pracovní dobou – to
znamená, že mezi sedmou ranní a šestou večerní tu prostě nikdo z nás k dispozici být nemůže, krčí rameny Zdeněk
Nedvěd. Chuchelští hasiči tak patří
k jednotkám, které mají pouze místní
působnost, tedy Chuchli a nejbližší okolí.
I když v případě velké nouze, kdy je „na
nohou“ celá hasičská Praha, vyrazí pomoct i mimo svou územní působnost –
jako třeba v případě předloňského požáru skladu v barrandovských filmových
ateliérech. „Začalo hořet ve čtyři odpoledne, my tam dorazili před šestou, pak
jsme čekali do osmi, abychom vystřídali
hasiče, co byli od začátku u zásahu
a pokračovali jsme do půlnoci, kdy nás
vystřídaly další jednotky, které dohašovaly až někdy do sedmi do rána druhého
dne,“ popisuje Zdeněk Nedvěd.
Chuchelští hasiči v roce 2018
I v loňském roce měli členové výjezdní
jednotky SDH Praha-Velká Chuchle
o „zábavu pro volný čas“ postaráno. „Šlo
hlavně o zásahy technického charakteru
– popadané stromy a podobně,“ upřesňuje velitel jednotky SDH Praha-Velká
Chuchle Zdeněk Nedvěd. „Asistovali
jsme také při filmování, při terénním triatlonu Bigman, který se každý rok pořádá na území naší městské části a také
při kácení stromu před chuchelskou samoobsluhou,“ dodává. K zásahům patří
i pohotovost na zbrojnici, kterou chuchelští hasiči drželi během velkých požárů v Praze.
Kromě toho se členové jednotky účastnili i celé řady školení potřebných pro výkon hasičské práce. Chystají se i stáže
členů sboru u profesionálních hasičů,
kdy si budou mít dobrovolní hasiči možnost „odkroutit“ celou směnu s kolegy
profíky – a dostat se tak i k zásahům, ke
kterým se běžně při své dobrovolnické
hasičské činnosti nedostanou. „Rádi bychom také ve spolupráci s ostatními sbory v okolí uspořádali větší součinnostní
cvičení,“ prozrazuje Zdeněk Nedvěd.
Ani na poli spolkové činnosti chuchelští
hasiči nezaháleli, sbor uspořádal v průběhu roku hned několik akcí. V dubnu to
byl již tradiční sběr železného šrotu, jehož
cílem je každý rok získat alespoň část

prostředků na dětský den, který chuchelští hasiči také tradičně pořádají – ten
loňský byl již 19. v řadě. Hasiči připravili
na dětský den příležitost užít si odpoledne plné her – k největším atrakcím patřily
střelba z paintballové pistole nebo možnost zajezdit si s RC modely aut, nebo
možnost zařádit si v záplavě pěny do
koupele – příspěvek od kolegů hasičů
z Lochkova. Na oplátku přijeli týden po
dětském dni v Chuchli chuchelští hasiči
do Lochkova, aby svou přítomností
a svou technikou podpořili program tamních Lochkovských slavností. 28. října
uctili hasiči spolu se zástupci dalších
chuchelských spolků u památníku na náměstí Chuchelských bojovníků 100. výročí založení Československa. Hasiči
z Chuchle se navíc zúčastnili ještě jedné
akce určené k uctění stoletého výročí republiky – hasičské fontány. Tisícovka
dobrovolných i profesionálních hasičů při
této příležitosti vytvořila na obou březích
Vltavy obrovskou vodní a světelnou show
– „živou“ vodní fontánu na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast od
Bedřicha Smetany. Na začátku prosince
se chuchelští hasiči postarali o slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Chuchelských bojovníků – i z této
akce už se stává pěkná tradice.
Členům chuchelského hasičského sboru
patří velký dík za to, že podobné akce zajišťují a věnují práci na nich velký kus svého volného času. O tom je přesvědčeno
i vedení městské části. „Renomé chuchelských hasičů je výborné, ať už se týká činnosti hasičské jednotky nebo spolkové
činnosti, aktivit, které děláte pro Chuchli,
jako je organizace tradičního dětského
dne, rozsvěcení vánočního stromu, sběr
šrotu nebo akce ke stému výročí založení
republiky. Určitě se jako městská část budeme velice rádi podílet finančně i organizačně na vaší činnosti, doufám, že městská část a chuchelští hasiči budou výborní
parťáci,“ zhodnotila na letošní lednové valné hromadě SDH Praha-Velká Chuchle
starostka městské části Lenka Felix. Na
valnou hromadu dorazil i za městskou
část i místostarosta Martin Melichar a také druhý místostarosta a zároveň zástupce velitele SDH Robert Mařík.
Roman Peterka
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů, 1. pololetí 2019
datum
13. 4. 2019 (sobota)
4. 5. 2019 (sobota)
8. 6. 2019 (sobota)
29. 6. 2019 (sobota)

místo přistavení
Velká Chuchle – osada Lahovská, ul. Nad Chuchlí
Malá Chuchle – ul. Zbraslavská proti č. p. 39/37
Velká Chuchle – ul. nám. Omladiny
Velká Chuchle – ul. Nad Libří
Malá Chuchle – ul. Zbraslavská proti č. p. 39/37
Velká Chuchle – ul. Dostihová

Vždy v čase 9.00 až 13.00
Upozorňujeme občany na skutečnost, že pokud bude kontejner naplněn, nebude za něj přistaven náhradní.

bay
ixa
aP
b
s
kre

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
určených pouze na bioodpad (rostlinný odpad), 1. pololetí 2019
datum

místo přistavení

30. 3 .2019 (sobota)
6. 4. 2019 (sobota)
27. 4. 2019 (sobota)
11. 5. 2019 (sobota)
25. 5. 2019 (sobota)
1. 6. 2019 (sobota)
15. 6. 2019 (sobota)
29. 6. 2019 (sobota)

Velká Chuchle, Nad Chuchlí
Velká Chuchle, nám. Omladiny
Malá Chuchle, Zbraslavská proti č.p. 39/37
Velká Chuchle, Nad Libří
Velká Chuchle, Dostihová
Velká Chuchle, Nad Chuchlí
Malá Chuchle, Zbraslavská proti č.p. 39/37
Velká Chuchle, nám. Omladiny

čas přistavení
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný odpad!
V případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty. Dodržování bude zajišťovat obsluha.
V letošním roce platí, že pokud bude kontejner naplněn, bude za něj přistaven náhradní!
Pavla Machánková
odbor životního prostředí
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dopisy čtenářů

Na úřad byl doručen dopis bývalého starosty pana
Stanislava Fresla s žádostí o zveřejnění. Dopis
zveřejňujeme a vzhledem ke skutečnostem, které
v něm uvádí, je nutné na ně zareagovat.
Je s podivem, že bývalý starosta nezná za svou letitou praxi postup schvalování rozpočtu MHMP.
Městská část musí každý rok předkládat požadavky na provoz
úřadu a výhled požadovaných dotací na konkrétní projekty. Výhled pan Fresl opravdu na přelomu června a července udělal
(v dopise pana Fresla uveden pod bodem 2.). Popsal situaci
okolo poskytnutí účelové dotace, kolik je čerpáno a kolik MČ
potřebuje. Avšak na tento výhled, který zasílají všechny městské části v Praze, měla nejpozději v září 2018 navazovat samostatná žádost o účelovou dotaci na dofinancování stavby a rekonstrukce ZŠ. To však neudělal, což jsme si osobně s panem
Melicharem ověřili při jednáních na magistrátu.
Poté, co jsme byli zvoleni, jsem jako nová starostka po zjištění
této situace samozřejmě žádost o účelovou dotaci na dostavbu
školy na MHMP poslala a touto žádostí se bude MHMP zabývat. Ohledně školy, jak mylně uvádí nejen pan Fresl, ale i další
osoby, dosud nic schváleno nebylo. Doufejme že bude, avšak
to až na základě námi zaslané žádosti.
Ano, magistrát 13. 12. 2018 schválil rozpočet pro naši MČ, ale
to jsou peníze jen na provoz a fungování úřadu, nikoli na dostavbu školy, jak opět mylně v dopise uvádí pan Fresl. MHMP
dále 13. 12. 2018 schválil výši rozpočtové rezervy pro všechny
MČ v Praze, kterou bude teprve v měsících lednu až březnu
rozdělovat.
Je škoda, že pan Fresl se jakožto zastupitel na poslední dvě
jednání zastupitelstva nedostavil, aby svůj názor sdělil i všem
zastupitelům a přítomným občanům a pouze si s námi dopisuje. Možná zavádí nový korespondenční systém, kdy si zastupitelé budou se starostkou dopisovat. Uvidíme. Nebo nám to vysvětlí na dalším jednání zastupitelstva osobně?
Lenka Felix a Robert Mařík
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Inzerujte
s námi!
Nabízíme možnost inzerovat
na stránkách
Chuchelského zpravodaje
za velmi výhodných podmínek.

rozměrová řada inzerce
1

celostrana

⁄4 strany

1. na spadávku: 210 x 297 mm (A4)
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 255 mm

šířka: 1. na spadávku: 210 x 73 mm + spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 54 mm
dva sloupce 1. na spadávku: 134 x 99 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 110 x 80 mm

cena: základní: 3500,- Kč
zadní strana obálky: 4000,- Kč
vnitřní (druhá) strana obálky: 3700,- Kč

cena: 1200,- Kč
1

⁄2 strany

vizitka
1. na spadávku: 210 x 144 mm + spadávka
min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 125 mm

52 x 36 mm
cena: 800,- Kč

cena: 2000,- Kč

1

⁄3 strany
šířka: 1. na spadávku: 210 x 98 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 79 mm
výška: 1. na spadávku: 76 x 297 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 52 x 255 mm
cena: 1500,- Kč

Rozměry jsou udány v milimetrech a vždy šířka x výška.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Sleva: za celoroční inzerci (5+1, 5 čísel v roce plná cena,
v posledním čísle inzerce zdarma)
Příplatek: Za inzerát mimo rozměrovou řadu 30 % k nejbližšímu
inzertnímu rozměru

KONTAKT: Roman Peterka, tel.: 603 157 431
e-mail: zpravodaj@chuchle.cz

