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Seznamte se se zastupitelem
Michalem Mendlíkem
V minulém díle seriálu krátkých profilů chuchelských zastupitelů
jsme představili zastupitele Martina Havlinu. Dalším v řadě je
zastupitel Michal Mendlík.

Michal je chuchelský rodák. V Chuchli
navštěvoval základní školu, střední průmyslovou školu vystudoval na Smíchově.
Později absolvoval na ČZU obor informatika. Posledních jedenáct let pracuje jako
technický konzultant společnosti Walraven, která se zabývá upevněním rozvodů
technického zabezpečení budov.

Michal Mendlík prožívá v zastupitelstvu
MČ Praha-Velká Chuchle první volební
období. Do komunální politiky ho přivedla chuť v Chuchli něco změnit. „Dole
v Chuchli se nezměnilo za poslední tři
desetiletí téměř nic. Centrum Chuchle je
stále stejné jako by se zde zastavil čas.
Podíváme-li se ale na okolní obce např.
Slivenec, zjistíme, jaké se tam nachází
pěkné náměstí. Nevím, jak se to stalo,
ale věci se mají tak, že zde nefunguje
téměř nic. Mám na mysli různé obchody,
služby atp. Změny samozřejmě nejsou
otázkou nějakého mávnutí kouzelným
proutkem, bude to chvíli trvat, ale jsem
přesvědčen, že směr, kterým se nynější
vedení obce ubírá, je správný. Líbilo se
mi např. podzimní vinobraní, které má za

úkol rozhýbat kulturní a společenský život v obci. Mým cílem je, aby se zde
v obci lidem žilo dobře a aby Chuchle
vzkvétala,“ shrnuje své priority v komunální politice.
„Coby předseda výboru majetku se snažím o to, aby Chuchle nějaký majetek
vlastnila a měla z něj užitek. Aby tento
majetek obci generoval příjmy, které bude pak možné účelně investovat do jejího
dalšího rozvoje,“ dodává.
Jak přiznává, volného času mu moc nezbývá. „Denní program mi naplňuje, práce,
rodina, dokončení rekonstrukce rodinného domu i povinnosti zastupitele. V pátek
večer občas zajdu do sokolovny na fotbal,
abych si trochu protáhl tělo," shrnuje Mi(rp)
chal Mendlík.
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Beseda s Václavem Malým
Ve čtvrtek 7. listopadu v podvečer
se v Chuchli uskutečnila beseda
s biskupem Václavem Malým.
Ve svém povídání vzpomínal na
období, které předcházelo
událostem v listopadu 1989, na
Palachův týden a represe, které
se odehrály v té době, na to, jak
sám prožíval listopadové dny
a jak se octl u zrodu Občanského
fóra. Mluvil i o svém vztahu
k prezidentu Havlovi, ale i o svém
dětství a mládí na Praze 5
i o svých pobytech za mřížemi.
Role moderátora besedy se ujal
Tomáš Hromádka.
Během svého povídání zabrousil i ke
v poslední době často opakovanému
názoru, že disidenti byli s komunisty domluveni předem na předání moci a sametová revoluce byla jen pečlivě zrežírovaným divadlem. „To jsou hrozně
falešné zprávy, že všechno bylo s Havlem domluveno. My jsme vůbec nevěděli, jak to může dopadnout, jen jsme si
mysleli, že když už se shromažďuje tolik
lidí, je třeba nějakým způsobem se pokusit těm lidem něco pozitivního říct
a aby nedošlo k nějakému živelnému
násilí. Tak jsme se dostali na balkon Melantrichu díky jednomu muži, který byl

z Československé strany socialistické,
nikdo nás přitom neznal, možná lidi občas slyšeli jméno Malý na Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropě. Tak jsme to
riskli a šlo nám především o to, aby ty
manifestace netrvaly déle než dvě hodiny, aby to bylo po pracovní době, abychom nemohli být napadeni, že narušujeme ekonomiku. A taky, protože v té
době bylo mimořádná zima, aby ti lidé
vydrželi a zbytečně se to neprodlužovalo,“ zavzpomínal během besedy Václav
Malý. „Byly to naproto jednoduché myšlenky a najednou ty události začaly nabírat na obrátkách. Sami jsme z toho byli

překvapeni, samozřejmě, že jsme se
z toho radovali a nakonec došlo koncem
týdne k tomu, že jsme jednali s tehdejším předsedou federální vlády v Obecním domě. Ale rozhodně ty události nebyly plánované, ty šly ze dne na den,“
řekl Václav Malý.
Václav Malý byl na kněze vysvěcen
26. června 1976. Kvůli svým občanským
postojům se ale brzy dostal do ilegality.
V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok
později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
V lednu 1979 byl zbaven státního souhlasu, od 22. května do 22. prosince
1979 byl bez soudu vězněn za „podvracení republiky“. V letech 1980–1989
pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako
kněz a podílel se na tvorbě katolického
samizdatu. Rok byl mluvčím Charty 77 Od
roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. V době sametové
revoluce se stal jednou z ikon tehdejšího
dění – moderoval velká lidová shromáždění, například shromáždění tři čtvrtě milionu
lidí na Letenské pláni 25. listopadu nebo
několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl spoluzakladatelem a prvním
mluvčím Občanského fóra. Od roku 1990
působil opět oficiálně jako kněz, roku
1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a téhož roku byl
povolán i na biskupský stolec jako světící
biskup pražský. Jeho biskupské heslo zní:
Pokora a pravda.
(mč)
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Z jednání zastupitelstva

2x foto Jan Zágler

Do vydání tohoto čísla
Chuchelského zpravodaje se
uskutečnila dvě jednání
zastupitelstva městské části
Praha-Velká Chuchle –23. 9.
a 11. 11. Plné znění zápisu
z jednání zastupitelstva, včetně
příloh, plné znění z usnesení
i záznamy z jednání
zastupitelstva najdete na
obecním webu www.chuchle.cz.
Na listopadovém jednání zastupitelstva
rozšířil řady chuchelských zastupitelů
nový člen – Josef Dušek z ODS, který
nahradil Terezu Přikrylovou, jež na svůj
mandát rezignovala. Starostka městské části předala prvnímu náhradníku
Josefu Duškovi osvědčení o tom, že se
stal členem zastupitelstva MČ (s účinností od 26. 9. 2019), v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Přečetla text slibu
člena Zastupitelstva městské části
Praha-Velká Chuchle v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 až 4 ve spojení
s ustanovením § 87 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a vyzvala přítomného člena k jeho složení s pronesením
slova „slibuji“ a k následnému stvrzení
podpisem; nový člen zastupitelstva slib
složil, a to bez výhrad.
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Nadjezd
versus podjezd
Velkým tématem na listopadovém jednání zastupitelstva se stala otázka řešení mimoúrovňového křížení železniční
trati namísto stávajícího přejezdu – zejména vývoj a současný stav optimálního resp. konsensuálního řešení ve variantách podjezd/nadjezd a vyjádření
investora plánované stavby, DOSS,
HMP, TSK a PČR a majitelů nemovitostí
dotčených budoucí stavbou. Po ukončení rozpravy dala starostka hlasovat o návrhu usnesení ve znění: ZMČ revokuje
usnesení č. 1/2014 ze dne 24.2.2014
(bod 1/2-2), které bylo revokováno
usnesením č. 2/2019 ze dne 25. 3.
2019 (bod 2/6-4) takto: zastupitelstvo
je vázáno vyřešit mimoúrovňové křížení
bez preference varianty nadjezd nebo
podjezd, aby nedocházelo ke zbytečným
průtahům ohrožujícím realizaci křížení
a zvyšovalo riziko ponechání stávajícího
přejezdu resp. jeho uzavření. Návrh
usnesení nebyl přijat.
Zastupitelé schválili:
● Na zářijovém zastupitelstvu byl schvá-

len dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Podzimek a synové s.r.o. týkající
se realizace akce „Dostavba ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha-Velká Chuchle“ navyšující celkovou
cenu za dílo o 2 638 240 Kč bez DPH
(z původní ceny 97 849 227 Kč na
100 487 467 Kč bez DPH). Na listopadovém jednání schválili zastupitelé doda-

tek č. 2 „méněpráce“ dle změnových listů,
snižující celkovou výši ceny za dílo
o 397 493 Kč bez DPH (tzn. na
100 089 974 Kč bez DPH)
● Na základě doporučení výboru sta-

vebního ze dne 18. 9. 2019, uzavření
smlouvy o dílo na zhotovení stavby
s názvem „Oprava stávajícího sportoviště“ mezi MČ Praha-Velká Chuchle
a společností 4soft, s.r.o. spočívající
v realizaci opravy sportoviště z povrchu SmartSoft umístěného u Základní
školy Charlotty Masarykové za celkovou cenu ve výši 1 937 396,34 Kč,
včetně DPH.
● Ceník krátkodobého nájemného

zvlášť pro užívání kulturního sálu a zvlášť
pro prostory bývalé družiny v objektu
Kazínská 8. Pro prostor bývalé družiny
ve výši 150 Kč/hod. (100 Kč/hod. při
uzavření rámcové smlouvy na opakovaný pronájem) a za velký sál ve výši
1500 Kč pro pronájem v délce do pěti
hodin včetně a 3000 Kč pro pronájem
v délce od pěti do 24 hodin s tím, že starostka MČ je oprávněna poskytnout slevu až do výše 100 %.
● Na základě doporučení výboru majet-

ku ze dne 4. 11. 2019, prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
parc.č. 993/1 (u otočky autobusu PID
v lokalitě Hvězdárna) společnosti Koutecký s.r.o pro umístění charitativního
kontejneru na sběr textilu, obuvi a hraček
na podporu Fondu ohrožených dětí –
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Klokánek na dobu určitou do 31. 12.
2021 za stávajících podmínek.
● Na základě doporučení výboru majet-

ku ze dne 4. 11. 2019, prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku
se zpevněnou plochou parc. č. 923/115
v k.ú. Velká Chuchle (u Vltavy) Ke Kaménce 265/3, 163 00 Praha 6-Řepy
(IČ 06230440) pro účely využití jako
stavebního dvoru, skladu materiálů
a skladu přepravních kontejnerů na dobu
určitou do 31. 12. 2020 za cenu
22 000 Kč měsíčně.
● Na základě doporučení výboru majet-

ku ze dne 4. 11. 2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností
PREdistribuce a MČ Praha-Velká
Chuchle týkající se podzemního kabelového vedení 1kV v délce 13 bm na části
pozemku parc. č. 943/5 a 986 v k.ú.
Velká Chuchle v rámci stavební akce
„Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 16, Velká Chuchle, K Višňovému sadu parc. č. 943/410“, a to za jednorázovou náhradu za zřízení ve výši 3250 Kč
bez DPH.

● Vypsání výběrového řízení na pořízení
multifunkčního stroje pro zimní a letní
údržbu komunikací a zeleně za cenu do
1 900 000 Kč, včetně DPH, za podmínky, že nejpozději k okamžiku uzavření
kupní smlouvy na dodávku stroje bude
určen zaměstnanec MČ, který bude za
stroj zodpovídat, zajišťovat jeho údržbu,
servis apod. a že bude finančnímu výboru ZMČ předložen výhled na rok 2020
v oblasti investic a provozu týkající se
silniční techniky.

Zastupitelé vzali na vědomí:

● Plán zimní údržby na rok 2020 týkající

● Informace o současném nepříznivém

se sjízdnosti a schůdnosti vybraných komunikací ve vlastnictví Hlavního města
Prahy svěřených do správy MČ PrahaVelká Chuchle v období od 2. 12. 2019
do 31. 3. 2020.

stavu přečerpávací stanice v lokalitě
Hvězdárna (technologie – čerpadla),
včetně nutnosti pravidelně objednávat
společnost zajišťující vyčištění jímky
a odvoz odpadu. A také návrh výboru
stavebního na vytvoření projektové dokumentace k novému řešení čerpadel
v jímce přečerpávací stanice a svolání
společného jednání za účasti zástupců
PVK a.s., PVS a.s. a městské části z důvodu následného předání do správy
a majetku Hlavního města Prahy.

● Uzavření dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU
týkající se zajištění vysokorychlostního
připojení k internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích
MČ Praha-Velká Chuchle na základě
Výzvy Evropské komise (WiFi4EU) týkající se bezplatného WiFi připojení pro
obyvatele EU – 3. kolo.

● Negativní stanovisko odboru eviden-

ce majetku, oddělení městských částí

MHMP ze dne 8. 8. 2019 k záměru
prodeje pozemku parc. č. 569/4 v k.ú.
Velká Chuchle o výměře 567 m2 v ulici
Nad Závodištěm za nižší cenu než obvyklou v daném místě a čase s jejím
řádným zdůvodněním za účelem obnovení sadu a možnosti umístění včelstev
a zrušilo usnesení ZMČ č. 3/2019 ze
dne 27. 5. 2019, kterým byl tento prodej schválen.
● Petici občanů Velké Chuchle (bydlících nejen v okolí ulice Na Hvězdárně)
ze dne 17. 6. 2019 týkající se zásadního
nesouhlasu se současnou podobou
projektu výstavby „Penzion pro důchodce – Domov Bílčická“ společnosti Crescon a.s. evidovanou podatelnou ÚMČ
dne 19. 9. 2019
● Informace starostky MČ týkající se
schválené změny charakteru, příp. účelu
části poskytnuté neinvestiční dotace
MHMP v rámci koncepce Adaptační
strategie hl. m. Prahy ze dne 24. 9.
a schvaluje provedení rekultivace ovocného sadu na parc. č. 1038/3 v k.ú. Velká Chuchle v souladu s předloženou cenovou nabídkou společností Sadovnictví
Harvánek a spol., a.s., ve výši 459
(mč)
400,70 Kč, včetně DPH.

Zápisy z jednání zastupitelstva v plném znění, včetně příloh, jsou k dispozici na webu městské
části na: www.chuchle.cz/zapis-c-7-2019-ze-dne-23-9-2019.html
a na: www.chuchle.cz/zapis-c-8-z-jednani-zmc.html
Plné znění všech usnesení naleznete na:
www.chuchle.cz/usneseni-c-7-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-23-9-2019.html
a na: www.chuchle.cz/usneseni-c-8-ze-zasedani-zmc-ze-dne-11-11-2019.html

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva 23. 9. je k dispozici na adrese:
audio.chuchle.cz/2019/zmc_7_2019.mp3

Milí spoluobčané Velké a Malé Chuchle, ahoj Chucheláci,
foto Pixabay

přeji Vám krásný advent a hezké, klidné prožití vánočních svátků a hlavně hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2020.
Lenka Felix, starostka
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Chuchelské vinobraní poprvé
V sobotu 28. září se uskutečnil první ročník vinobraní v Chuchli.
Akce měla velký úspěch – už dvě hodiny po zahájení došla zásoba
speciálních skleniček s logem pro tuto příležitost. MČ nechala skleničky
dovyrobit, k dostání jsou na úřadě za 40 Kč. Podle odhadů dorazilo
až 1500 lidí. Zábava trvala až do večerních hodin.

Vítání
občánků
4x foto Karolína Peterková

Tradiční vítání nových
chuchelských občánků se
uskutečnilo v sobotu 14. září
v zahradním pavilonu Institutu
výchovy a poradenství České
zemědělské university v Malé
Chuchli. Účast byla hojná,
nové občánky i jejich rodiče
přivítali starostka Lenka Felix
a místostarosta Martin Melichar.

Změny ve vysílání kabelové televize Velká Chuchle
Přinášíme vám aktuální informace o změnách vysílání v televizním
kabelovém rozvodu (provozovaném firmou TVNET s.r.o.) v oblasti Velká
Chuchle. Ke změnám dochází přechodem z analogového vysílání
na vysílání digitální v normě DVB-C.
Pro příjem vysílání DVB-C není potřeba
nová TV s podporou HEVC, postačí pokud televize umožňuje ladění většinou
označované jako „digital-kabel, dvb-c“
apod. Pro příjem digitálního vysílání DVBT2 nabídky Mini je zapotřebí TV přijímač
nebo set-top-box s podporou tohoto nového vysílání. Ke spuštění digitálního vysílání DVB-C nabídky Standard a k ome-
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zení vysílání části analogových programů
a jejich novému uspořádání došlo 21. října. Od 27. listipadu bylo ukončeno digitální vysílání DVB-T MUX1 (ČT1, ČT2,
ČT24, ČT sport, ČT :D/art). Od 1. ledna
do 16. ledna proběhne vypnutí analogového vysílání – úplné ukončení digitálního vysílání DVB-T a přesunutí digitálního
vysílání DVB-T2 na nové kmitočty (což je

spojeno s nutností přeladění televizoru).
V průběhu měsíce ledna 2020, než dojde k ustálení vysílacích kmitočtů
a skladby jednotlivých multiplexů, může
docházet ke změnám ve vysílání DVB-T2.
U většiny přijímačů bude nutné pokaždé
přeladění. „Za nepříjemnosti se omlouváme, ale v tomto případě jsme závislí na
státem schváleném plánu postupného
přechodu vysílání z DVB-T na DVB-T2,“
vysvětluje Jindřich Rajnoch ze společnosti TVNET.
Případné dotazy na adrese:
info@tvnet.cz
nebo tel.: 274 860 600
(po–pá, 8.00-16.00)
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Výlet chuchelských
seniorů do Brd
Chuchelští senioři jeli 8.10.2019
za deštivého a chladného počasí
na zájezd do Brd, bez košíků
na houby, a s neznámým
programem. Po hodině a půl
jsme dojeli na utajené místo
v brdských lesích do Míšova, kde
se nachází Atom Muzeum Brdy.
Pod názvem Javor 51 je unikátní muzeum jaderného zbrojení z dob studené
války, o jehož vznik se přičinila skupina
dobrovolných nadšenců sdružených
v Nadaci železné opony. Celý objekt, jako jeden z několika skladů sovětské jaderné munice na našem území, je zachovalým technickým komplexem, který
přibližuje dobu, kdy se Východ a Západ
připravovaly na případný jaderný konflikt. Vojenský objekt Javor 51 se začal
stavět v roce 1965.
Bunkr zabírá prostor 1600 metrů čtverečních a obsahuje i sál, kde byly uloženy
jaderné hlavice určené k montáži do nosičů, které měly být připraveny k odpalu
z nedaleké raketové základny u Rokycan.
V jednotlivých sálech skladu jsou expozice věnovány mocnostem s atomovým
programem. První sál studené válce, druhý sovětskému atomovému programu,
třetí americkému atomovému programu
a čtvrtý sál mírovému využití jaderné
energie. Ostatní prostory bunkru sloužily
jako technické a obslužní místnosti.

Zajímavé byly informace o stovkách min,
které byly vyrobeny na východní i západní straně, a zakopané pod zemí na přechodech podél tzv. železné opony. Pokud by se pohnula vojska z jedné nebo
z druhé strany, miny by byly na dálku odpáleny a tím byl znemožněn pohyb vojenské techniky přes hranice.
Po ukončení zajímavé prohlídky jsme jeli
do nedaleké obce Milínov na ekologickou farmu Moulisových. Tato farma ukazuje život na farmářské usedlosti se
speciálním zaměřením na dětskou pedagogiku. Děti se zde například seznámí
s tím, jak se vyrábí máslo nebo peče
chléb. O vývoji farmy od složitých začátků až po dnešní podobu zajímavě vyprávěl majitel ekofarmy Pavel Moulis. Farma je soběstačná pro provoz penzionu
i celého areálu. Věnují se chovu masného skotu plemene Simentál a Dexter
a koním pro parkurové skákání. Chov
koz, ovcí a poníků je pro zábavu dětí,
které tady tráví školu v přírodě nebo
sem jezdí na příměstské tábory.
Poobědvali jsme ekologické hovězí na
rajčatech a domácí vývar. Odpoledne
jsme si prohlédli celý areál, včetně stájí
s koňmi. Ve stodole si někteří z nás vyzkoušeli utlouct máslo ze smetany, které
nám moc chutnalo, nebo zkusili nadojit
„mléko“ na atrapě krávy. Ve chlévech
nás majitel farmy seznámil s problematikou chovu masného plemene, péčí o telata i vlastní reprodukcí skotu. Dále nastínil další perspektivy na rozšíření
ekofarmy.

Po rozloučení s panem Moulisem jsme
na zpáteční cestě ve Spáleném Poříčí
měli možnost navštívit výstavu obrazů
malíře Neprakty, ale většina dala přednost zahřátí se v kavárně. Jedinou kaňkou na výletě, jak jsem již zmínil, bylo
chladné a deštivé počasí.
Poděkování všech účastníků zájezdu
patří nejen Martinu Melicharovi a Monice Krylové za přípravu a organizaci zájezdu, ale i panu řidiči Markovi Švecovi
za bezpečnou jízdu. Těšíme se na další
zájezdy v roce 2020.
Petr Daňhelka
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Informace k mimoúrovňovému
křížení v Chuchli
V uplynulých dnech obdrželi
občané Chuchle do svých
schránek Chuchelský leták,
datovaný 4. listopadu 2019
a podepsaný současným
zastupitelem a bývalým starostou
panem Stanislavem Freslem.
Informace, uváděné v tomto letáku se
nezakládají na pravdě a proto jsme si
dali tu práci a prošli veškeré dokumenty,
které se vážou k mimoúrovňovému křížení, předkládáme vám je v ucelené formě, abyste nepodléhali předkládaným
dezinformacím. My jsme se k těmto informacím dostávali postupně, především díky naším jednáním s dotčenými
orgány a začali jsme si vytvářet svůj obraz o tomto problému. Zamlžené bylo
období od listopadu 2014 do listopadu
2018. A vzhledem k tomu, že se Velká
Chuchle v posledních týdnech potýká
s opravdu velkým nárůstem automobilové tranzitní dopravy, vyjádříme se i k tomuto tématu.
Je smutné, že pan bývalý starosta a zastupitel, který od 5. 11. 2018 nebyl ani
na jednom jednání zastupitelstva MČ
Praha-Velká Chuchle, najednou zaznamenal dlouhé fronty aut?! Důsledkem je
do dnešní doby nezkolaudovaná ulice
Mezichuchelská, která bez ohledu na
vyřešení mimoúrovňového křížení byla
pod vedením pana Fresla vybudována
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a dnes slouží s ulicí Radotínskou a Starochuchelskou jako tranzitní doprava
k napojení na ulici Strakonickou.
Jistě si mnozí vzpomenete, jak v sále
VŠ zemědělské v Malé Chuchli pan
Fresl obhajoval vybudování Mezichuchelské jako obslužné komunikace,
která spojí jen Malou a Velkou Chuchli,
což se bohužel nestalo a doprava nezadržitelně v MČ stoupá přiznejme si, že
bude hůř, pokud nebude systematicky
a kompletně vyřešen obchvat Prahy. Víme, že tato situace vzniká v současné
době opravami, které probíhají na Barrandově a díky navigacím se řidiči vydávají do Prahy přes Chuchli. A to nás
ještě čeká oprava Barrandovského
mostu, vybudování 3. pruhu na Strakonické a dopravní omezení spojená
s první etapou revitalizace železnice. To
vše ovlivní dopravu v obou Chuchlích.
Realizujeme a chceme realizovat dopravní úpravy, které tranzitním řidičům
znepříjemní průjezd, ale zamezit mu nedokážeme.
V komentáři pro a proti nadjezdu a podjezdu v letáku, jsou uvedeny opravdu
„pádné“ argumenty, které obstojí jen
u člověka, který se zajímá jen o svůj
vlastní komfort tak, aby se se svým vozem co nejrychleji dostal přes železniční
trať a neuvažuje o důsledku stavby na
ráz krajiny a v neposlední řadě na komfort bydlení, nejen obyvatel přímo dotčených stavbou, ale i na hluk a prach, který
se bude šířit po celé MČ. Je zajímavé, že
dnes samo SŽDC neví, jaká bude cena

tunelu, ale pan Fresl už ví, kolik bude
stát jeho údržba?
V letáku je uvedena informace, že budeme moci v případě povodní po nadjezdu
chodit a jezdit. To je velice úsměvná informace, protože zaústění nadjezdu je
nasměrováno do míst, kde i v roce 2013
byla voda. Přes vybudování protipovodňových opatřeních v ulici Dostihové stejně dochází díky pískovému podloží při
zvýšené hladině k průsakům a pronikání
vody do sklepů a na povrch.
K další části letáku předkládáme
fakta a dokumenty, které si můžete
prostudovat.
V období mezi rokem 2012 a 2014 byla
vedena intenzivní jednání o mimoúrovňovém křížení a hledán kompromis mezi
stavbou samotnou, její realizací v návaznosti na majitele dotčené stavbou. V příloze uveřejňujeme stanoviska Správy
železniční dopravní cesty, kde se vyjadřují k jednotlivým řešením a též odpovědi MČ Praha-Velká Chuchle a odboru
dopravy MČ Prahy 16-Radotín.
V roce 2012 se rozjíždí jednání ohledně
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) a projednání
připomínek MČ Praha-Velká Chuchle.
V roce 2013 je zpracována studie mimoúrovňového křížení železniční trati ve
Velké Chuchli varianty řešení B a C, ty
jsou dle vyjádření odboru stavebního
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a územního plánu MHMP ze dne
6.2.2014 v rozporu s územním plánem,
varianta E podjezd je za určitých předpokladů přípustná v daném území.
Rok 2014.
Dopis ze 7. 2. 2014 od SŽDC:
SŽDC souhlasí s vybranou variantou
mimoúrovňového silničního křížení trati ve Velké Chuchl tj. s podjezdem železniční trati, nahrazující úrovňový přejezd žel. V km 6,29 trati Praha – Plzeň.
Navržený silniční podjezd v km cca
6,13 trati Praha – Plzeň splňuje požadavek SSZ o gravitačním odvodnění
samostatného podjezdu, ale i přiléhajících komunikací. Dále byla splněna
podmínka minimalizace demolic soukromých objektů.
Podpora MHMP ze dne 27. 2. 2014,
kdy citujeme: „Z dosavadních jednání
je patrné, že nejvhodnější by byla některá ze zahloubených variant“.
Dne 12. 3. 2014 MČ Praha-Velká
Chuchle zasílá SŽDC dopis, kde informuje, že MČ Praha-Velká Chuchle na
svém zasedání dne 24.2.2014 přijala
usnesení č.1/2-2:

Zastupitelstvo MČ schvaluje,
na základě doporučení výboru dopravy
a bezpečnosti ze dne 3. 2. 2014, doporučení výboru stavebního a územního
plánu ze dne 19. 2. 2014, průběhu jednání s majiteli dotčených nemovitostí ve
dnech 22. 1. a 28. 1. 2014, průběhu
jednání s přítomnými členy ZMČ dne
10. 2. 2014, průběhu veřejné schůze
dne 12. 2. 2014 a výsledku ankety,
k další projektové přípravě a k realizaci
mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD „variantu E TUNEL“ za předpokladu dodržení v příloze
uvedených podmínek. Maximálně do 60
dnů bude ZMČ vyhlášeno místní referendum na téma podpory varianty E.
Dne 7. 4. 2014 SŽDC děkuje MČ Praha-Velká Chuchle za informaci ze Zastupitelstva ohledně projednání a odsouhlasení varianty E silničního podchodu
Velká Chuchle.
Dne 10. 5. 2014 zaslala MČ Praha-Velká Chuchle Dopravně inženýrské kanceláři ke zpracování „připomínky do čistopisu“, kde jsou podklady z projednání
s vlastníky nemovitostí v ul. Nad Drahou,
Starolázeňská a U Skály.

Dne 23. 9. 2014 na MD byl aktualizován záměr projektu Optimalizace trati
Praha – Smíchov – Černošice o mimo jiné mimoúrovňové křížení ve Velké
Chuchli.
Toto vše probíhalo za starostování pana
Melichara.
Dne 20. 11. 2014 žádá staronový starosta pan Fresl SŽDC o schůzku s nutností „neodkladného řešení nebezpečné křižovatky ulic Radotínská –
Starochuchelská – Dostihová – Mezichuchelská u železničního přejezdu ve
Velké Chuchli a v návaznosti na s Vámi
již dříve projednávaný návrh realizace
mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD ve variantě TUNEL v rámci projektu stavby,“ a to na
termín 1. 12. 2014 v kanceláři starosty.
Dne 4. 3. 2015 zasílá starosta MČ Praha-Velká Chuchle pan Fresl požadavky
dohodnuté na zasedání zastupitelstva
dne 2. 3. 2015 v rámci informativního
bloku. Jde o osm bodů, například soulad
s UP, souhlas všech majitelů přilehlých
nemovitostí, souhlas s TSK, MHMP,
PČR, OVDŽP Radotín, geologický průzkum odborné posouzení vhodnosti
umístění podjezdu a podchodu v dané
lokalitě, řešení odčerpání vody zaplaveného podjezdu a podchodu, zajištění
provozovatele podjezdu a podchodu.
Dne 30. 3. 2015 SŽDC panu Freslovi
odpovídá a mimo jiné uvádí: Z hlediska
dosavadního vývoje se varianta E – silniční podjezd pod drahou jevila jako méně konfliktní při majetkoprávních projednávání a proto byla zahrnuta do
Záměru projektu, který byl schválen
v rámci Centrální komise Ministerstva
dopravy.
Dne 28. 12. 2015 informovalo SŽDC
MČ Praha-Velká Chuchle o výběrovém
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(MČ obdržela informaci, že dne 30. 10.
2019 bylo podáno trestní oznámení na
bývalého starostu Stanislava Fresla pro
podezření ze spáchání trestného činu
zneužití pravomoci úřední osoby podle
§ 329 odst. 1 TZ)

řízení na zpracovatele Projektu výše
uvedené stavby s předpokládaným
otevíráním obálek v únoru 2016. Dále
uvádí, že součástí zadání jsou obě varianty mimoúrovňového křížení, z nichž
ta, která bude územně i majetkově projednatelná bude součástí výsledného
řešení.
Dne 17. 3. 2016 informuje SŽDC městskou část o videoprezentaci souboru
staveb Optimalizace trati, dále na probíhající proces EIA a na závěr uvádí: Jsme
připraveni s Vámi konzultovat jednotlivá
technická řešení s cílem dosáhnout optimálního řešení.

etapy, ale neudělal to. Z jakého důvodu?
Nechtěl emoce nebo nechtěl upoutávat
pozornost na své kroky.
A teď se láme chleba a pan starosta
Fresl podniká bez rozhodnutí zastupitelstva kroky na svojí vlastní pěst. Ze
správního spisu o územním rozhodnutí
víme, že projektová dokumentace byla
projednávána dne 26. 8. 2016 Městkou
částí Praha-Velká Chuchle a závěrem
bylo, že se přítomní shodli na preferování nadjezdu. A kdo byli ti přítomní? Pět lidí – Fresl, Klán, Kadeřábek, Šimek a Pořízek! Nikoli zastupitelstvo, to svoláno
nebylo! Hlavně nic řešit veřejně!

Dne 6. 9. 2016 zasílá SŽDC žádost
o vyjádření MČ Praha-Velká Chuchle
o prověření varianty podchodu pod tratí lávkou pro pěší. Bohužel konstatují,
že pan Fresl nereagoval ani na dopis
ze dne 29. 6. 2016 a následně ani na
další žádosti ze dne 27. 7. 2016 a 2. 8.
2016, a že zaslané emaily zůstaly bez
odezvy.

Dne 12. 10. 2017 přichází žádost od
SUDOP Praha o vyjádření se k projektové dokumentaci varianta NADJEZD.

Na veřejné schůzi v březnu 2017 starosta Fresl občanům slibuje, „že se bude jednat na zastupitelstvu a to rozhodne o stanovisku obce, bude vydán
zpravodaj s anketním lístkem, kde se lidé budou moci vyjádřit. Jasně i říká, že
to bude stanovisko zastupitelů a ne jeho“ (citace je z dochovaného audiozáznamu).
Dne 26. 5. 2017 SŽDC zasílá starostovi
Freslovi informaci, kde ho informuje, že
stavbu mimoúrovňového křížení dává do
2. etapy a nikoli, jak v letáku pan Fresl
tvrdí, že současnému vedení se podařilo
vyloučit křížení z první etapy.
Dále uvádí: „A současně se na Vás obracíme v souvislosti s prezentací řešení úrovňového přejezdu, kterou jsme
společně absolvovali v ZŠ pro obyvatele s dotazem, zda jste již schopni zaujmout oficiální stanovisko k navrhovaným variantám řešení, případně kdy
vaše stanovisko můžeme očekávat.“
Zde již pan Fresl měl občany informovat,
že /tehdy/ přemostění se dostalo do 2.

10

WWW.CHUCHLE.CZ

Dne 22. 11. 2017 pan Fresl jako starosta dává souhlas SUDOPU Praha
kladné stanovisko k projektové dokumentaci na variantu Nadjezd. Upozorňujeme bez existence závazného usnesení
zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle.
Dne 24. 11. 2017 a dne 20. 2. 2018
přicházejí žádosti od SŽDC, SUDOP
Praha, MČ Praha 16 odbor výstavby, dopravy a životního prostředí na připojení
k variantě nadjezd ulice Na Mrázovce
a Nad Drahou.
Zase se nic na zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle neprojednává a pan
Fresl vydává kladné stanovisko bez pověření zastupitelstva MČ Praha-Velká
Chuchle.
Dne 19. 3. 2018 vydává MČ Praha-Velká Chuchle kladné stanovisko na připojení ulic Na Mrázovce a Nad Drahou
k přiloženému návrhu připojení komunikací propojení Starochuchelská – Mezichuchelská, ve variantě Nadjezd. Tento
doklad není založen v archivu MČ Praha-Velká Chuchle.

Dne 4. 9. 2018 vydáno usnesení Rady
hl. m. Prahy č. 2384, ve kterém schvaluje Strategii rozvoje metropolitní železnice jako strategický dokument hl.m. Prahy pro oblast rozvoje železniční dopravy,
kde na str. 61, Infrastruktura – pod bodem 5 je uvedena realizace podjezdu
(v krajním případě nadjezdu) ve Velké
Chuchli a pod bodem IV. žádá Ministerstvo dopravy ČR a SŽDC, aby při přípravě projektů, záměrů a investic, které se
týkají železniční dopravy a infrastruktury
na území hl.m. Prahy byla respektována
Strategie rozvoje pražské metropolitní
železnice.
Koncem roku 2018 jsme byli zvoleni do
vedení radnice a začali jsem intenzivně
řešit vzniklou situaci. Jednali jsme s radním pro dopravu na Magistrátu hl.m.
Prahy, se SŽDC, s Policií, s občany, kteří
jsou účastníky řízení, proběhly dvě
schůzky na ministerstvu dopravy, kdy na
té poslední požadoval ředitel odboru
strategie Ing. Sosna vyčkat územního
rozhodnutí, týkajícího se nadjezdu, aby
bylo jasné, jaké argumenty v něm budou
použity. A v uplynulém týdnu bylo vydáno územního rozhodnutí z Radotína odbor výstavby, dopravy a životního prostředí na variantu NADJEZD.
Nyní je již dohodnuta další schůzka
s radním pro dopravu a bude následovat
jednání na Ministerstvu dopravy.
Současný postup městské části rozhodně neznamená zdržení realizace mimoúrovňového křížení, ale směřujeme
k nejrychlejšímu vyřešení. Domníváme
se, že při variantě tunelu je MČ v lepší
pozici při jednání, protože je šetrnější
k majetku dotčených nemovitostí. Je logické, že tito občané se rozhodli chránit
svůj majetek proti variantě nadjezdu
a řádnými i mimořádnými opravnými
prostředky, a soudy se mohou „táhnout“
několik let. Naproti tomu varianta podjezdu je dle jejich názorů pro ně přijatelná. Ještě je potřeba doplnit informaci,
že starosta/starostka je vždy vázán rozhodnutím zastupitelstva, byť by bylo z roku 2014.
Poskytujeme tímto občanům možnost
porovnat fakta a vytvořit si vlastní názor.
Věříme, že nebudou podléhat cílené dezinformaci několika jedinců.
Lenka Felix, Robert Mařík,
Martin Melichar

Celý text, včetně příloh, najdete na webu MČ Praha-Velká Chuchle
www.chuchle.cz/informace-k-mimourovnovemu-krizeni-vchuchli.html
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Advent
v Chuchli
V neděli prvního prosince se
v Chuchli slavnostně rozsvítil
vánoční stromeček na náměstí
Chuchelských bojovníků.
Akci pro první adventní neděli
uspořádal, jako již tradičně,
Sbor dobrovolných hasičů Velká
Chuchle pod záštitou úřadu
městské části.
ilustrační foto Pixabay

Pro adventní období jsou v Chuchli připraveny i další akce. V úterý 10. prosince se uskuteční tradiční Vánoční
setkání – od 17.00 hodin v areálu K8.
Je připraveno občerstvení, doprovodný
program i tombola. V úterý 17. prosince. proběhne tradiční předvánoční se-

tkání žáků, rodičů, učitelů a přátel školy
v prostorách historické budovy základní školy. Těšit se můžete na výstavu výrobků připravených v předvánočních
dílnách, oblíbenou čajovnu i adventní
zpívání. Ve čtvrtek 19. prosince dorazí

do Chuchle na náměstí Chuchleských
bojovníků mobilní zvonohra Carillon
zvonaře Petra R. Manouška. Program
doplní koncert dua T’N’T (Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) a tombola.
(mč)

Vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady
2016–2025, které tvoří Pražské
služby, a. s. a svozová firma
AVE CZ, zajistí během vánočních
svátků svoz směsného
a tříděného odpadu na území
celé metropole. Program svozu
je vytvořen tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018
budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů tedy jako v běžných dnech. Díky
zvýšené zátěži na separačních místech
provedou popeláři svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. – 31.
prosince, jinak bude vše probíhat také
dle příslušných svozových plánů.
Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech

2.–6. 1. bude probíhat normální svoz
s případným časovým posunem (max.
jeden den)
Svoz tříděného odpadu:
23.–31. 12. standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. v kritických oblastech budou
posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech
2.–6. 1. bude probíhat normální svoz
s případným časovým posunem (max.
jeden den)

Vánoční stromky
do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do
nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. V případě, že
máte veřejně přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle
nich, v ostatních případech (činžovní
a rodinná zástavba) prosíme o odložení
vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe
den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému
hromadění v ulicích po zbytečně dlouho
dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční stromky
je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny
a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené
stromky putují společně se směsným
odpadem k energetickému využití do
ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil,
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrné(mč)
ho dvora.
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František Lapáček:

Chuchle je můj domov
Znovuobnovil Dělnickou tělovýchovnou jednotu v Chuchli, v první polovině
90. let se výrazně zasloužil o to, že v té době stále ještě hodně okrajová
část Prahy se dočkala vodovodní sítě, kanalizace a plynofikace, po dva
roky působil i jako starosta Chuchle. Letos v září oslavil František Lapáček
na zahradě svého domu devadesáté páté narozeniny. Přes vysoký věk je
stále duševně svěží a zajímá se o dění kolem sebe. „Jen fyzické síly už
moc neslouží,“ dodává posmutněle.
roku 1928 rozparcelovalo, v roce 1932
tu začali tatínek s maminkou stavět.
V roce 1934 byla stavba dokončena
a zkolaudována a teď v ní sedíme a povídáme si.
Kam jste v Chuchli chodil do školy?

Většinu života jste prožil v Chuchli,
která v době vašeho dětství byla vesnicí u Prahy, přesto se považujete za
rodilého Pražáka. Jak to?
Narodil jsem se v Praze, v Karlíně, kde
v té době byla na Štvanici vyhlášená porodnice. Velmi záhy jsme se ale přestěhovali do Chuchle – rodiče v té době dojížděli do Prahy za prací z Králova Dvora.
Hledali proto nějaké místo blíž ku Praze,
kde by se usadili a doktor Vít ze Smíchova, který mě očkoval, jim doporučil jako
klimaticky vhodné místo s ohledem na
malé dítě Velkou Chuchli. Takže záhy po
mém narození jsme se přestěhovali do
Chuchle. Původně do legionářského
dvoudomku v lici Pod Akáty – tatínek byl
za první světové války legionářem v Rusku, vrátil se až v roce 1920, z Vladivostoku přes Havaj, Panamský průplav
a Afriku, absolvoval prakticky cestu kolem světa... Tam jsem prožil krásné dětství, na potoce Vrutice, který tudy protéká
a který neměl nikdy mnoho vody, jsme
stavěli hrázky, z domova jsme si přinesli
necky a hráli jsme si tu na trosečníky
a zažívali různá dětská dobrodružství.
Tatínek a maminka dojížděli do zaměstnání, železniční zastávka ale byla až
v Malé Chuchli, autobusová doprava nebyla, tak to bylo pro ně dost složité.
A tak jsme se nakonec v rámci Chuchle
opět přesunuli. Tady, kde si teď povídáme (v domě pana Lapáčka – pozn. red.)
bylo původně pole. To se někdy kolem
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V době, kdy se ze mě stal školák, nebyla
ve Velké Chuchli škola. Tři roky jsem,
stejně jako všechny ostatní děti odtud,
chodil do dvoutřídky, která byla v Malé
Chuchli,. Bylo to daleko. V té době se
řešilo, jak je to špatné, že děti na Šumavě musejí do školy chodit čtyři nebo pět
kilometrů – a tady, v obci v těsné blízkosti Prahy, jsme na to byli stejně. V roce 1933 ale byla postavena základní
škola ve Velké Chuchli a já začal chodit
do ní. Mimochodem, na jejím vzniku se
hodně podílel můj tatínek, který byl členem místní školské rady, jež se o školu
zasadil a postaral se o zajištění financování celé stavby z rozpočtu zemské
školní rady.
Váš otec stál také u zrodu Dělnické tělovýchovné jednoty.
To je pravda, tatínek byl zakladatelem
DTJ. Už při parcelaci toho někdejšího pole, na němž stojí dnes tento dům, kde
bydlím, nechal tatínek vyčlenit z původního pozemku kus pro potřeby DTJ, pro
stavbu budoucí tělocvičny Dělnické tělovýchovné jednoty. Ustavil tady DTJ a společně s jejími členy pak svépomocí odtěžili celý pozemek, aby se tu utvořila
planina, na které pak byla postavena budova pro potřeby DTJ. Opět svépomocí
členů DTJ, bez stavební firmy, jen podle
stavebních plánů. Pak přišel rok 1939,
obsazení Německem, protektorát, po roce 1948 pak zanikla DTJ v rámci sjednocené tělovýchovy, která sjednocovala
všechny spolky do jedné v místě existující organizace. Činnost DTJ byla ukončena, objekt DTJ získal Sokol, který ji pronajal barrandovským filmovým ateliérům
jako sklad chemických látek. A tak to zůstalo až do roku 1989.

Bylo těžké obnovit činnost DTJ po roce
1989?
Jednoduché to nebylo. Ujal jsem se toho
úkolu v roce 1989, ve velmi bratrském
vztahu s tehdejším starostou Sokola,
který už dnes nežije, jsme se shodli na
tom, že sjednocená tělovýchova je historií a že není důvod, proč by se objekt vybudovaný pro potřeby DTJ neměl DTJ
vrátit. Problém byl, že objekt byl stále využíván jako skald chemických látek pro
barrandovné filmové ateliéry. Jednal
jsem proto s Barrandovem, se Sokolem...
bylo to pět let sporů, které vyvrcholily až
na úrovni celostátního vedení Sokola.
Nakonec soud rozhodl o vrácení majetku. Objekt byl ve velmi špatném stavu,
vyžadoval totální rekonstrukci. Podařilo
se mi z rozpočtu ministerstva školství
a ze sponzorských příspěvků shromáždit
dostatek prostředků na rekonstrukci objektu do dnešního stavu – včetně podlah,
izolace celého objektu, šaten... Celkem to
stálo 10,8 milionu korun. Vše se podařilo
sehnat, každá koruna, která na rekonstrukci šla, ať už z rozpočtu ministerstva
školství nebo v podobě sponzorských
příspěvků, byla vždy zdokladovaná, vše
bylo transparentní. Podařilo se nám také
rozjet činnost, aby ta budova žila.
Vy jste v Chuchli prožil spoustu let,
část života jste ale prožil mimo Chuchli. Jak vypadala tahle vaše mimochuchelská etapa?
Poprvé jsme se z Chuchle odstěhovali
v roce 1936. Tatínek coby úředník policejního prezidia, což mělo návaznost na
jeho vojenskou kariéru v československých legiích. dostal za úkol zřídit v Mariánských lázních policejní ředitelství. Tehdy ta oblast byla osídlena převážně
Němci a byla to doba, kdy se v Německu
začal dostávat k moci Hitler a Němci
v českém pohraničí začali snít o připojení
k německé říši. Rodičům se z Chuchle
nechtělo, ale nedalo se nic dělat. Nastoupil jsem do primy na gymnázium
v Chebu, kam jsem dojížděl z Marián-
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ských Lázní. Zažili jsme tam
hodně těžké chvíle, jak se Henleinovci stávali čím dál agresivnější. V roce 1938 jsem nastoupil do kvarty, po třech
týdnech ale přišel Mnichov. Doma jsme stačili sotva pobalit
osobní věci a měli jsme co dělat,
abychom se dostali pryč. Tak
jsme se vrátili zpátky domů do
Chuchle, do našeho domu. To
byly tedy dva roky, kdy jsem žil
mimo Chuchli. Pak začala druhá
světová válka, kterou jsme strávil jako totálně nasazený, naštěstí ne v Říši, ale v Praze, stejně jako moje žena. Po válce
jsem vystudoval vysokou školu,
v roce 1950 jsme se s manželkou vzali, já poděkoval svým rodičům za jejich podporu, kterou
mi po celou dobu dávali a řekl jsem, že
teď už se musíme postarat o sebe sami.
Našel jsem inzerát, že v Chebu v plynárnách hledají technika – a tak jsme se
přestěhovali do Chebu. A tam začala moje politická odyssea.
Čím jste vadil?
Byl jsem nestraník, což se soudruhům
nelíbilo. Takže čtyři měsíce po mém nástupu na funkci vedoucího technika přišla partajní organizace s tím, že nestraník
nemůže na této funkci být a já byl na
dlažbě. Do toho mi přišel povolávací rozkaz na vojnu, na dva roky, protože náš
ročník 1924 nebyl mezi těmi, kterým se
v důsledku nacistické okupace zkracovala vojenská služba. Žena v té době byla
v pátém měsíci, nebylo to jednoduché.
Po vojně v roce 1953 jsem se dostal do
funkce hlavního inženýra v podniku Eska,
který vyráběl kola. Byl jsem tam osm let,
nakonec ale opět vše skončilo na tom, že
jsme nebyl ve straně. Navíc jsem nikdy
nemlčel k věcem, se kterými jsem nesouhlasil – jako když jsme na podnikové
schůzi, kde jsme se měli jako podnik vyjádřit k záměru postavit Stalinovi pomník
na Letné, veřejně řekl, že s tím nesouhlasím. Zůstal jsem sice dál hlavním inženýrem, ale když mě nakonec propustili, měl
jsem tak politicky polepený profil, že
jsem v Chebu prostě jinou práci nedostal.
Práci jsme nakonec našel v Sokolovské
uhelné pánvi, byl jsem u zrodu Sokolovských strojíren, pak jsem byl jmenován
v roce 1968 jejich podnikovým ředitelem. Po roce 1969 ale přišly prověrky
a mně řekli, že jsem stál na špatné straně
barikády. A znovu jsme byl na dlažbě.
Práci jsem našel na stavbě Kombinátu ve
Vřesové, kde jsem měl za úkol dohlížet
na montáž lešení na celé stavbě a nesměl jsem mít vyšší plat než 2300 korun.
Pak ještě, protože si mě všimli, jsem dostal za úkol zpracovat projekt kritické
cesty pro celý kombinát. Nedostal jsem
za to ani korunu navíc, ale získal jsme si

z veřejných zdrojů, taiže občané
Chuchle nemuseli dát ani korunu ze svých kapes. A byl jsme
také denním kontrolorem stavby. V roce 1994 jsem byl zvolen
starostou, po roce a půl na mě
však byl zorganizován doslova
puč. Jak jinak to nazvat, když se
dva příslušníci ČSSD přidali
k návrhu na mé odvolání z funkce. Bylo to ošklivé období, házeli
na mě všelijakou špínu, ale já
měl ve všem pořádek, jak se
přesvědčily kontrolní orgány
magistrátu i policie.
Byl jste vždy hodně aktivní
člověk. Máte ještě nějaké plány?

tím velké renomé a taky možnost jezdit
jednou týdně do Prahy, kde byl jediný dostupný počítač, v Kancelářských strojích
Praha. Když pak stavba v roce 1979
skončila, rozvázal jsem pracovní poměr
a vrátil se do Prahy, do Chuchle. Tak
skončilo skoro třicetileté období, kdy
jsem byl mimo Chuchli. Od té doby už
jsem zase bydlel tady.
Po roce 1989 jste vstoupil do komunální politiky. Jak vzpomínáte na toto
období?
V tehdejších prvních volbách jsem kandidoval za sociální demokracii, v duchu rodinné tradice. Prvním porevolučním starostou Chuchle byl zvolen Jiří Prek, já se
stal místostarostou. Společně jsme se
pustili do rozvoje Chuchle – do její plynofikace, vybudování kanalizace, vodovodní
sítě i nových rozvodů elektrické energie.
Mým úkolem bylo zajistit financování
všech etap, které se i podařilo zajistit
INZERCE

Spíš se ohlížím za tím, co jsem
zažil. Prožil jsem pěkný život, navzdory
všemu, měl jsem skvělou manželku,
která už bohužel není mezi námi, procestovali jsme s ní i s dětmi wartburgem kus světa – dostali sjme se až do
Tbilisi a opačným směrem až na Nord
Cap, skoro bez peněz, se stanem
a s konzervami... Byl to kus života. Dnes
už se zabývám spíš myšlenkami na blížící se konec. Dcera a známí mě od toho zrazují, ale ono je to těžké, když je
vám už pětadevadesát let. To už mnoho
času nezbývá.
Tak aspoň do stovky.
No dobrá, když mi to všichni říkáte, tak
já se tomu vzpírat nebudu. (usmívá se)
A můj vzkaz všem věrným Chuchelákům: Až mě neuvidíte, ani neuslyšíte,
vězte, že mé srdce dotlouklo a má duše
je v nedohlednu. Měl jsem vás rád.
Roman Peterka
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Dva tituly
mistrů světa v aerobiku
pro chuchelský Aerobic Team Praha
Ve dnech 9.–13. 10. 2019 se v holandském Leidenu konalo Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Z chuchelského klubu
Aerobic Team Praha se vydalo bojovat o evropské medaile celkem
30 závodnic v sedmi soutěžních sestavách, které svou nominaci
vybojovaly ve třech náročných nominačních kolech.
Šampionát byl pro naše děvčata fyzicky
i psychicky velice náročný. Ve třech soutěžních dnech byla na programu tři kola
soutěže, ve kterých musíte předvést ten
nejlepší výkon, na který jste se celou
dobu připravovali. Děvčata, která soutěží ve dvou kategoriích, měla
tento úkol ještě těžší.
Příprava na světový šampionát byla dlouhá a náročná. V posledních dnech
před soutěží již byla
na děvčatech znát
velká únava, dokonce jsme bojovali i s nemalými zraněními. Vše
se nám podařilo
společnými silami
zvládnout a výkony našich závodnic byly na světové úrovni opravdu k nepřehlédnutí. V průběhu závodu jsme
postupně gradovali naše vystoupení, abychom ve finále předvedli
to nejlepší.
Naše děvčata se v obrovské konkurenci světových týmů a závodníků
opět neztratila. Do Chuchle jsme při-
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vezli dva tituly Mistrů světa, dva tituly vicemistrů světa, jeden bronz a jedno páté a jedno šesté místo – obě poctivě vybojovaná.
Veliké díky patří všem, kteří drželi palce,
posílali pozitivní energii a věřili nám. Veliký dík patří všem rodičům za obrovskou podporu a fandění (i na dálku). Veliké díky patří všem našim závodnicím za
jejich skvělé a nepřehlédnutelné výkony
a za jejich skvělou partu. A v neposlední
řadě patří veliké díky trenérkám Veronice Buriš, Lucce Čuřínové a Kačce Hrickové za jejich obětavou, profesionální
a nikdy nekončící práci s tak velkou zá(rp)
vodní skupinou.

Výsledky
1. místo Junior Duo:
Eva Matějovičová + Natálka Smíšková
1. místo Junior Fitness Aerobik:
Survivors
2. místo Junior ženy:
Terezka Miková
2. místo Kadetky Fitness Aerobik:
Bad Girls
3. místo Junior Aerobik Performance:
Zorro
5. místo Junior Fitness Aerobik:
Harley Girls
6. místo Senior Aerobik Performance:
Elvis
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Informace z okolí jako na dlani
Chcete mít přehled o tom, co se
v Chuchli děje? Chcete mít
okamžitě k dispozici varování
o mimořádných událostech, jako
je třeba blížící se orkán, povodeň
nebo hořící dům v sousedství,
ale i informace o připravovaných
kulturních, sportovních
a společenských akcích ve vašem
okolí? Zaregistrujte se do
komunikační platformy Mobilní
rozhlas a můžete mít všechny tyto
informace k dispozici okamžitě
přímo ve svém mobilním telefonu –
prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů,
hlasových zpráv, anket nebo
aplikace pro chytré telefony.
Pozor – byť se aplikace jmenuje Mobilní
rozhlas, nejde o obecní rozhlas v podobě
tlampačů rozmístěných po obci, jejichž
prostřednictvím by starostka či jiný člověk
na obecním úřadě promlouval k občanům.
Jde o informační systém, který umožňuje
všem zaregistrovaným obyvatelům posílat
prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů či
oznámení zaslaných prostřednictvím sociálních sítí informace o dění v jejich obci
a nejbližším okolí. Ať už jsou to informace
o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy typu orkánu či požáru či
pro život obyvatel důležité informace
o plánovaných odstávkách vody či haváriích na vodovodním vedení, přerušeních
dodávky elektrické energie či plynu, termínech mimořádných svozů odpadu, ale
také avíza o chystaných kulturních a společenských akcích, které obec pořádá.
Měsíčně starostové měst a obcí přes platformu Mobilní rozhlas rozešlou okolo
1,2–1,5 milionu zpráv o dění v nejbližším
okolí. Mobilní Rozhlas ale není pouze moderní obdobou klasického místního roz-

hlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje
přímou komunikaci mezi obecním úřadem
a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou
Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží
pouze k jednostrannému informování
o dění v Chuchli, ale umožňuje příjemcům
také na jednotlivá sdělení reagovat.
Do Mobilního rozhlasu se v Česku přihlásilo už přes 530 samospráv, k nimž je registrovaných 250 000 uživatelů. V rámci propojené aplikace Zlepšeme Česko pak lidé
v roce 2018 nahlásili víc než 10 000 podnětů samosprávám a jejich organizacím,

které mají za úkol je řešit. Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů do kulturního
a sportovního dění, umožnit efektivnější
a modernější komunikaci mezi občanem
a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve veřejných
prostorách a celkově více občany zapojit
do dění v městské části Praha-Velká
Chuchle. Pomocí aplikace Zlepšeme Česko můžete poukázat na nepořádek, černé
skládky, poškozený veřejný majetek a další
věci, které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit
přes aplikaci Zlepšeme Česko (Android,
iOS), poslat vedení městské části a to už
se danou věcí bude zabývat.
Chcete dostávat upozornění na blížící se
nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na
akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce
přímo do svého mobilu či e-mailu? Zaregistrujte se ZDARMA na www.chuchle.mobilni rozhlas.cz nebo vyplněním letáku na
další stránce zpravodaje (kleták pak doručte na úřad MČ Praha-Velká Chuchle).
Stáhněte si také zdarma aplikaci Zlepšeme Česko na
www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace.
Prohlédněte si video, které přehledně
vysvětlí, co vám aplikace přinese, na
YouTube kanálu MČ Praha Velká Chuchle www.youtube.com/watch?v=
(mč)
tv-I5FEt3L0.
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