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STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti v plném znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu, usnesení a všech příloh jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Zápis č. 7/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného
dne 21.9.2009
Přítomni: členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven
0
hosté
9
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení - schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Jan Rys, Zdeňka Děrdová
Před zahájením jednání se dostavila p. Adéla Vokurková a oznámila, že jako asistentka pana Hromádky bude natáčet zasedání ZMČ pro noviny Prahy 16 a začala
natáčet již před zahájením zasedání, což vyvolalo značný nesouhlas zastupitelek
Mgr. Felixové, p. Děrdové i Bc. Kuzníkové (z jednání je pořizován oficiální audiozáznam). Mgr. Hromádka po příchodu oznámil, že pověřil paní Vokurkovou, aby pořídila videozáznam pro Chuchelský zpravodaj. Tyto informace vyvolaly emotivní diskusi a téměř patovou situaci, přesto starosta zahájil jednání.
1. Starosta na začátku jednání, v souvislosti s tím, že se pan Václav Vlasák (ODS)
dne 17.9.2009 vzdal ze zdravotních důvodů mandátu člena ZMČ, informoval o tom,
že za tohoto člena ZMČ nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany
pan Zdeněk Vlasák. Nastoupenému členovi Zastupitelstva městské části Praha –
Velká Chuchle panu Zdeňkovi Vlasákovi bylo po složení slibu předáno osvědčení,
že se stal členem ZMČ Praha – Velká Chuchle a starosta předložil návrh, aby se
pan Vlasák stal předsedou výboru majetku a členem likvidační komise.
Hlasování: jednomyslně schváleno
1a) Vzhledem k tomu, že p. Vokurková, přes nesouhlas některých členů ZMČ stále
pořizovala záznam a v této věci zaznívaly protichůdné názory a byla zastávána různá právní stanoviska, (stanovisko legislativně-právního odboru MHMP – dle občanského zákoníku na rozdíl od stanoviska Ombudsmana), nechal starosta po cca 20
minutách hlasovat o tom, zda členové ZMČ souhlasí s tím, aby paní Vokurková
pořizovala videozáznam.
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Hlasování: proti - Mgr. Felixová, p. Děrdová, Bc. Kuzníková, p. Fresl, p. Zdeněk Vlasák
pro - Mgr. Hromádka, p. Rys, Ing. arch. Vokurka
zdržel se - Mgr. Schönbauerová
/na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/
Pořizování videozáznamu p. Vokurkovou nebylo schváleno.
1b) Situace se ani poté neuklidnila a starosta navrhl hlasovat o tom, zda pokračovat v jednání ZMČ.
Hlasování: pro pokračování - Mgr. Felixová, p. Děrdová, Bc. Kuzníková, p. Fresl,
p. Zdeněk Vlasák, Mgr. Schönbauerová
zdržel se - Mgr. Hromádka, p. Rys, Ing. arch. Vokurka
/na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/
1c) Bylo schváleno pokračovat v jednání a starosta předložil ke schválení návrh
programu:
1. Doplnění člena ZMČ.
2. Informace starosty.
3. Rozpočtové úpravy za rok 2009.
4. Kontrola MHMP – čerpání dotace SDH.
5. Schválení finančního daru pro ZŠ.
6. Místní referendum – projednání návrhu přípravného výboru.
7. Majetkové záležitosti – projednání smluv o zřízení věcných břemen, pronájem
Femat.
8. Stavba 514 svážnice Velká Chuchle – Radotín – nové projednání.
9. Optimalizace traťového úseku Praha – hl.nádraží – Praha – Smíchov – trvalý
zábor pozemku parc.č. 1169.
10. Výstavba lávky pro pěší přes Vrutici - Starochuchelská.
11. Stavební záležitosti.
12. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
2. Informace starosty
 o odložení voleb do Poslanecké sněmovny, vyhlášených na 9.-10.10.2009.
 o dokončené opravě části komunikace Starochuchelská na nám. Omladiny
s tím, že kolaudace bude provedena po dokončení všech etap včetně můstku
(předpoklad do konce září 2009).
 pokračuje rekonstrukce komunikace Na Hvězdárnu a v souladu s usnesením
ZMČ 6/2009 b.6/21 má starosta po jednáních s OMI a MHMP příslib, že bude
provedena až k poslednímu domu zástavby tj. až po číslo 429/28 a v příštím
roce by mělo být (dle finančních možností města) pokračováno až k „obratišti“,
včetně pokládky sítí.
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o žádosti nájemníků bytového domu Radotínská o zateplení v rámci projektu
„Zelená úsporám“ s tím, že úřad zadal zpracování finančního odhadu na tento
projekt a bude předložen ZMČ k vyjádření.
 o nové zastávce autobusu 172 u ZŠ a o požadavku, zaslaném úřadem na
ROPID, aby byla zastávka v sobotu, v neděli a ve večerních hodinách na znamení. Rovněž bylo zaurgováno vyvěšení vlakových spojů z Velké Chuchle do
Prahy a do Radotína tak, jako je to na autobusové zastávce na Smíchovském
nádraží.
 o projednání dotačních vztahů k městským částem HMP na rok 2010, kterého
se zúčastnil na MHMP starosta a tajemnice s tím, že naše městská část obdrží
dle usnesení Rady HMP dotaci o 426 tis. Kč menší, než v tomto roce.
 radnice se rozhodla od ledna 2010 zatím nezvyšovat regulované nájmy v bytových domech ve vlastnictví MČ, o případném zvýšení a o kolik % by se jednalo
až od II. čtvrtletí 2010.
 starosta požádal tajemnici, aby podala informace o pilotním projektu na
Lahovské a ta vysvětlila, že Magistrát hodlá spustit pilotní projekt „pytlového
systému“ na svoz pytlů se směsným komunálním odpadem z rekreačních
oblastí, vzhledem k tomu, že svozová technika zpravidla obtížně zajíždí do
rekreačních oblastí a nelze vždy u objektu umístit sběrnou nádobu. MHMP
vyzval naši městskou část, Lipence a Slivenec, aby oslovili vlastníky rekreačních objektů a učinili dotazníkový průzkum. Zatím tak učinila pouze naše
městská část a obeslala většinu vlastníků dopisem a dotazníkem. Pilotní projekt bude zahájen bezprostředně po vyhodnocení dotazníků.
 starosta obdržel od starosty Hanzlíka z MČ Prahy 16 rozptylovou studii pro
emise znečišťujících látek z dopravy v souvislosti se stavbou „Silniční
pražský okruh, úsek 514 Slivenec – Lahovice“ (včetně Malé Chuchle). Starosta nabídl případným zájemcům možnost nahlédnout do této studie na
stavebním odboru ÚMČ. Dále informoval o nabídce spol. SUDOP PRAHA
a.s., na provedení měření kvality ovzduší v lokalitě Malá Chuchle, která při
měření po dobu 56 dní činí 2 140 825,- Kč a při měření po dobu 28 dní činí
1 133 500,- Kč.
Po předání těchto informací ještě starosta zodpověděl dotazy p. Hromádky, p.
Řepové a p. Riegera.


3) Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru
seznámila ZMČ s následujícími rozpočtovými úpravami na r. 2009:
V příjmové části rozpočtu:
+1 655 500,zapojení neinv.dotace z vrácené daně z příjmů 2008
-36 500,zapojení finanč.vypořádání za rok 2008
Celkem: 1 619 000,-
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Ve výdajové části rozpočtu:
+35 000,zapojení prostř.na ost.služby – plyn.přípojky-z vr.daně
+30 000,navýšení prostř.na věcné dary – povodně-z vr.daně
- 12 200,snížení výdajů na montáž krytů u radiátorů – MŠ
+100 000,zvýšení výdajů na opravy v MŠ–z vr.daně
+78 000,zvýšení výdajů na rekonstr.v budově ZŠ-z vr.daně
+1 037 500,zvýšení rezervy - zůstatek z vrácené daně z příjmů
(+/-375 000 Kč – doplnění UZ k výdajům čerpaným z daně z příjmů – plot,přísp.
ZŠ na SW, techn.zhodnocení budovy ZŠ, projekt.dokument.k WC na hřišti u ZŠ)
Celkem: 1 268 300,- Kč
V části financování (položka 8115):
+ 36 500 Kč
zapojení vl.zdrojů na úhradu FV 2008
- 165 000 Kč
zhotovení plotu na parc.č.923/61
- 210 000 Kč
navýšení příspěvku pro ZŠ (nákup SW), technické zhodnocení
budovy ZŠ a projekt.dokument.k WC na hřišti u ZŠ
- 12 200 Kč
techn.zhodnocení budovy MŠ – kryty u radiátorů
Celkem: - 350 700 Kč snížení potřeby vl.zdrojů díky zapojení vrácené daně z příjmů
Hlasování: 8 pro, 1 proti
4) Tajemnice ještě informovala o tom, že dne 18.6.2009 uskutečnil Magistrát hl. m.
Prahy - odbor krizového řízení u MČ veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem
bylo čerpání a využití dotací poskytnutých městské části pro jednotku dobrovolných hasičů k danému účelu a plnění povinností, vyplývajících pro MČ ze zákona
o požární ochraně (období: rok 2008). Za ÚMČ se kontroly zúčastnila tajemnice J.
Hanlová a hlavní účetní Ing. Svobodová.
Závěr protokolu o výsledku kontroly zní:
„Lze konstatovat, že v kontrolované oblasti nebyly v rámci úřadu shledány nedostatky a jsou dodržovány podmínky pro použití veřejných prostředků za daným
účelem.“
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí.
5) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila žádost ředitelky MŠ p.
Kučerové o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši Kč 30.000,- od firmy
Outdoor Space s.r.o. , zast. jednatelem Michalem Hlaváčkem. ZMČ vyjádřilo
souhlas s přijetím sponzorského daru a ponechání v rozpočtu MŠ na dovybavení tříd.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Starosta přistoupil k projednání vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru a Mgr. Hromádka se dotázal, proč nebylo svoláno k této věci mimo-
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řádné ZMČ, starosta odpověděl, že nebyl důvod, protože v souvislosti s komplikovaným a podmiňujícím zněním otázky požádal úřad o právní stanovisko.
Starosta znovu přečetl znění otázky, navržené přípravným výborem k rozhodnutí
v místním referendu:
„Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné
působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než
nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou
Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé
Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?“
Starosta uvedl, že jsou v podstatě dvě možnosti:
 ZMČ vyhlásí referendum o navržené otázce
 ZMČ referendum nevyhlásí a přípravný výbor má možnost obrátit se na soud.
Ještě doplnil, že návrh přípravného výboru byl v souladu se zákonem přezkoumán úřadem městské části, vrácen zmocněnci, neboť obsahoval nesprávné a neúplné údaje a ZMČ je nyní předkládán opravený návrh, předložený znovu zmocněncem. Zmínil se též o trestním oznámení na neznámého pachatele ve věci maření
přípravy referenda (které nemá na další projednávání návrhu přípravného výboru
žádný vliv), neboť úřad obdržel podpisový arch, kde ve dvou případech došlo k falšování podpisu a tito občané předložili písemně úřadu čestné prohlášení, že listinu
nepodepsali. Poté emotivně vystoupil Ing. arch. Vokurka a Mgr. Hromádka, jak to,
že o trestním oznámení nebyli informováni, že jej chtějí vidět včetně čestných prohlášení a zda jej podával starosta osobně či za MČ (p. Vokurková vyslovila domněnku, že trestní oznámení bylo podáno na ní). Mgr. Felixová vysvětlila, že oznámení
bylo podáno na neznámého pachatele a je věcí orgánů činných v trestním řízení,
aby věc posoudili. Starosta doplnil, že oznámení podal osobně na Policii ČR.
Vzhledem k tomu, že pan Hromádka měl největší výhrady, dal mu starosta přečíst
protokol o trestním oznámení.
Starosta požádal, aby se přestalo řešit trestní oznámení a pokračovalo se v projednávání vyhlášení místního referenda a přečetl odborné stanovisko ke znění
otázky, zpracované Mgr. Říčkou, spoluautorem publikace „Místní referendum“
s komentářem k zákonu, protože dle názoru mnohých je otázka pro občany nesrozumitelná a komplikovaná. Toto stanovisko bylo předloženo členům ZMČ na úložišti jako podklad pro jednání a autor stanoviska uvádí argumenty a výhrady, dle kterých by ZMČ (dle jeho právního názoru) mělo rozhodnout tak, že místní referendum
nevyhlásí. /viz příloha č. 1 zápisu 7/2009/
O slovo se přihlásil Ing. arch. Vokurka a chtěl přečíst stanovisko k otázce navržené
pro místní referendum, zpracované Ekologickým právním servisem, ale vzhledem
k tomu, že většina zastupitelů obdržela toto stanovisko těsně před jednáním a niko-
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liv dle schválených pravidel na úložišti pro zastupitele, nesouhlasili s přečtením.
Pan Vokurka tedy požádal, aby stanovisko, které naopak uvádí argumenty a důvody, dle kterých by ZMČ (dle právního názoru Ekologického právního servisu) mělo
rozhodnout tak, že místní referendum vyhlásí, bylo rovněž přiloženo k zápisu. /viz
příloha č. 2 zápisu 7/2009/
O slovo se přihlásil Ing. Kozický, zmocněnec přípravného výboru a požádal
o možnost přečtení své výzvy chuchelským zastupitelům před hlasováním o osudu
místního referenda, výzvu přečetl a požádal rovněž o přiložení výzvy k zápisu /viz
příloha č. 3 zápisu 7/2009/
Starosta se důrazně ohradil proti závěru výzvy p. Kozického, kde jej napadá, že si
účelově objednal právníka na vypracování negativního právního rozboru s tím, že tohoto právníka vůbec nezná, ani s ním nikdy nehovořil. (stanovisko objednával úřad).
Následovaly opět ostré výměny názorů a napadání z obou stran, které vedly starostu k hlasování, kdo ze členů ZMČ je pro ukončení jednání:
Hlasování: pro ukončení – p. Rys
proti ukončení – p. Zdeněk Vlasák, p. Kuzníková, p. Děrdová, p. Fresl,
p. Felixová
zdržel se: p. Vokurka, p. Hromádka, p. Schönbauerová
/opět na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/
Bylo rozhodnuto, že jednání bude pokračovat.
Před hlasováním ještě tajemnice iniciovala, aby bylo přečteno i stanovisko Ekologického právního servisu, ale z výše uvedených důvodů nebylo vyhověno.
Starosta tedy přistoupil k hlasování kdo je pro, aby bylo vyhlášeno místní referendum k otázce, navržené přípravným výborem:
„Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné
působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než
nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou
Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé
Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?“
Hlasování: pro vyhlášení místního referenda – p. Rys, p. Hromádka, p. Vokurka
proti - p. Zdeněk Vlasák, p. Kuzníková
zdržel se – p. Felixová, p. Fresl, p. Děrdová, p. Schönbauerová
/na přání zastupitelů hlasování zveřejněno jmenovitě/
ZMČ rozhodlo, že místní referendum k této otázce nevyhlásí.
7) Starosta požádal tajemnici, aby předložila ke schválení body, projednávané
výborem majetku místopředsedy Václava Vlasáka. Tajemnice informovala o tom,
že výbor projednal žádost, kterou předložila p. Veselá (INPOS), zastupující manžele
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P. v souvislosti s plánovanou výstavbou nového RD Na Hvězdárně. Výbor doporučil schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní,
kanalizační a plynovou přípojku na pozemcích parc.č. 994, 1001/1 a 1184 v k.ú.
Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku. ZMČ po projednání uzavření
smlouvy zatím neschválilo vzhledem k tomu, že není schváleno územní rozhodnutí
a může se vyjádřit, až bude zahájena výstavba sítí ze strany MHMP.
Hlasování: jednomyslně proti
8) Výbor rovněž projednal a doporučuje ZMČ uzavření smlouvy o věcném břemeni
se společností PREdistribuce, a.s., týkající se pozemků parc.č. 769/1, 1208
a 1209/7 v k.ú. Velká Chuchle (Dostihová ul.) pro kabelové vedení 1 kV a 22 kV za
cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: 8 pro, 1 proti
9) Dále tajemnice upozornila na to, že usnesením ZMČ č. 6/2009 z 29.6.2009,
bod č. 6/16 ZMČ pouze vzalo na vědomí smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč. přípojek – akce „Stavba č.4506-TV, etapa 0007- Na Hvězdárně“) a je třeba uzavření smlouvy schválit. ZMČ uzavření smlouvy schválilo za cenu
dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Následně výbor projednal a doporučil ZMČ schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., týkající se „Prodloužení plynov.
řadu STL – PE 63“na pozemku parc.č. 1215/1 ve výměře 1 m2 v k.ú. Velká Chuchle (na
základě uzavřené sml.č.1315/2008/OSDS o provozování plynového zařízení v ul. Nad
Závodištěm z 22.12.2008) jako úplatnou za jednorázovou úhradu 944,- Kč bez DPH.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Výbor rovněž projednal a neměl připomínek k žádosti společnosti SUDOP Praha k trvalému záboru na části pozemku parc.č. 1169 ve výměře 12 m2 v k.ú. Velká
Chuchle (u železničního přejezdu) z důvodu umístění stavby traťového zabezpečovacího zařízení v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. – Praha
Smíchov“. Vzhledem k tomu, že k žádosti neměl námitky ani výbor stavební, který
se věcí rovněž zabýval, ZMČ trvalý zábor schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Tajemnice informovala o tom, že proběhl vklad vlastnictví k bývalému areálu
FEMAT do Katastru nemovitostí a stal se majetkem MČ. Vzhledem k tomu, že právní účinky vkladu nastávají dnem předání na KN, uzavřela urychleně MČ se spol.
FEMAT nájemní smlouvu na dobu vyklizení areálu a to na dva měsíce na vyklizení
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areálu do 30.9.2009 za cenu 50.000,- Kč/měsíc. Výbor uzavření smlouvy doporučil a dodatečný souhlas vyjádřilo i ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) V souvislosti se získáním areálu byl zároveň MČ vyvěšen záměr na pronájem
bývalého FEMATu, aby došlo k návratnosti finančních prostředků do doby, než
bude zpracovaná studie, což se nelíbilo p. Vokurkovi, protože dle jeho názoru by
objekt měl být využit pro občany (parkoviště apod.) a ne, aby se na 5 nebo 10 let
pronajal celý areál. Starosta vysvětlil, že naší snahou je krátkodobý pronájem na
dobu určitou a samozřejmě nikoliv celého areálu jednomu nájemci a do doby, než
bude zadána zastavovací studie vyzval starosta jak přítomné, tak veřejnost k předkládání námětů na využití. Po obdržení nabídek od případných zájemců (zatím
došla jedna) se samozřejmě bude na ZMČ rozhodovat o pronájmu na dobu určitou (nikoliv celého areálu). Ing. arch. Vokurka se též domnívá, že nejsou v KN
zapsány všechny objekty. Starosta ujistil, že úřad zápisy prověří a ZMČ vzalo na
vědomí připomínky p. Vokurky a shodlo se na využití jak pro občany, tak na případném pronájmu na dobu určitou (do dubna 2010).
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Starosta informoval o žádosti ŘSD ČR o nové projednání stavby „SOKP stavba
514 – SO 1547,1 Svážnice Velká Chuchle – Radotín“. V roce 2007 ZMČ vyjádřilo
zamítavé stanovisko a nyní ZMČ na základě doporučení stavebního výboru schválilo, aby byla vyžádána úplná projektová dokumentace a projektant byl vyzván
k účasti na jednání stavebního výboru event. jednání ZMČ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
15) K dalšímu bodu programu „Výstavba lávky pro pěší přes Vrutici – Starochuchelská“ nechal starosta kolovat návrh projektu lávky, která je navržena před nově
rekonstruovaným můstkem a umožní přechod pro chodce (v současné době zde
není chodník). Starosta navrhl a předjednal i na MHMP, že by městská část vrátila
nevyužité finanční prostředky z dotace MHMP na rekonstrukci samoobsluhy (nebyla dočerpána celá částka) a prostředky by obdržela TSK účelově na tuto stavbu.
ZMČ projekt i navržený postup úhrady schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Pan Hromádka ještě učinil dotaz na dostavbu hřiště u ZŠ, starosta odpověděl, že
má příslib na uvolnění prostředků na dokončení z kapitoly p. primátora.
16) K dalšímu bodu ohledně stavebních záležitostí informoval starosta, že na závěr
jednání stavebního výboru požádal o uvolnění člen výboru p. Roman Burian a na
jeho místo nastoupil náhradník Ing. Jiří Vrzal. Ing. arch. Vokurka ještě informoval, že
úřad na kontrolním dnu na Starochuchelské inicioval reklamaci výtluků na komuni-
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kacích, které v rámci dopravně-inženýrského opatření stavby tvořily objízdné komunikace. ZMČ vzalo tyto informace a zápis z jednání stavebního výboru na vědomí.
17) Starosta oznámil, že plánuje veřejnou schůzi a jakmile bude mít k dispozici
všechny podklady, bude jak zastupitele, tak veřejnost včas informovat. Zároveň
informoval, že svolá jednání komise územního plánu a předběžně byly navrženy
termíny 14.10., 12.10., nebo 19.10.2009 vždy v 19.00.
ZMČ vzalo na vědomí.
18) Starosta ještě zmínil, že dnes jednal s pořadateli akce Pyrogames – multimediální a Pyrotechnické show s využitím světelných a laserových prvků, která proběhla na
Dostihovém závodišti. Dle informace pořadatelů bylo oficiálně prodáno cca 5.500
vstupenek (ve sdělovacích prostředcích se hovořilo až o 12 tis. návštěvníků.).
Starosta s pořadateli řešil především nezvládnutou dopravu. K tomu pan Vokurka vyslovil názor, že je nepřípustné, aby vozidla stála ve všech ulicích a nedalo se
projet. Starosta vysvětlil, že pořadatelé byli sami dle svých slov zaskočeni obrovským zájmem, který akce vzbudila a nabídl, že v případě konání obdobné akce
vyvolá jednání s MP a Policií ČR, aby se podobnému kolapsu předešlo. Doplnil
ještě, že souhlas s pořádáním akce nedává MČ, ale Báňský úřad.
ZMČ vzalo na vědomí.
19) V rámci diskuse se přihlásil Ing. arch. Vokurka, že by se měla řešit změna kabelové
televize v souvislosti s digitalizací. Odpověděla tajemnice, že se domnívá, že úřad
nemusí nic řešit, že je vše v pořádku a téhož názoru byla i Mgr. Felixová. Starosta
požádal tajemnici, aby věc prověřila. (p. Dubský ještě doplnil, že vysílání je analogové)
20) Dále požádal o slovo p. Dubský, který vyjádřil nesouhlas s formulací v článku
starosty o místním referendu, který obdrželi občané. V diskusi na jednání ZMČ
6/2009 ke znění otázky se vyjádřil, že by měli mít členové ZMČ odborné podklady
( úřad tedy požádal o právní stanovisko ke znění otázky, což bylo uváděno v článku). Pan Dubský žádá pro sebe a přípravný výbor omluvu od starosty, protože
uvedl, že odborným podkladem měl na mysli vypracování dopravní studie a občané byli dle jeho názoru mylně informováni. Požadovanou omluvu v písemné podobě předal na výzvu starosty tajemnici. (viz příloha č. 4 zápisu 7/2009).
21) Pan Dubský se znovu zeptal, jakým způsobem by se dal zachránit obrůstající
pařez jerlínu - odpověděl přítomný hajný p. Kadeřábek, že by doporučoval jej
nechat růst cca 2 roky a po dvou letech proříznout a nechat nejsilnější výmladky.
P. Dubský se ještě otázal na náhradní výsadbu a odpověděla tajemnice, že kácení
probíhá v rámci správního řízení, kde v rozhodnutí o kácení je uložena náhradní
výsadba (tedy i v tomto případě).
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22) O slovo požádal pan Rys, který podle jeho slov nechápe atmosféru, která zde
vládne a nechápe, o co tady jde. Před lety, kdy v časopisu TAM-TAM oslovil občany
s anketou, se o schválené přemostění nikdo nezajímal. Teď podle jeho názoru by
se měla zadat dopravní studie.
23) Pan Vokurka ještě zmínil nepořádek v lese po akci Bigman – odpověděl pan
Kadeřábek, že většinou po těchto akcích uklízí sám, což již nehodlá činit a tak
k nápravě došlo až po urgencích.
24) Na závěr pan Vokurka vyslovil poděkování panu Hromádkovi za výstavu starých pohlednic Chuchle a tajemnice poděkovala Martině Schönbauerové za vydařený výlet pro seniory do Kutné Hory.
25) Starosta již chtěl, vzhledem k náročnosti dnešního jednání, ukončit zasedání ZMČ, ale ještě se přihlásil Mgr. Hromádka, který oznámil, že má k tomu
své důvody a rezignuje na post šéfredaktora Chuchelského zpravodaje a člena redakční rady, ale přislíbil, že příspěvky bude posílat i nadále (poznamenal, že kdo byl na posvícení, asi ví proč). Starosta poděkoval p. Hromádkovi
za jeho dosavadní činnost, vysoce ocenil jeho práci, které si velice váží
a vyjádřil naději, že bude pokračovat v činnosti kronikáře, která je na profesionální úrovni.
Stanislav Fresl , starosta

KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍMU PLÁNU
Vážení občané,
na základě informací, které proběhly tiskem (MF DNES) upřesňuji termíny, týkající
se přípravy nového územního plánu.
15. 10. 2009 bude rozeslána vyhláška ke konceptu nového územního plánu.
2. 11. - 2. 12. 2009 bude vystaven koncept nového územního plánu včetně
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve Vyšehradské ulici a v informačním centru budovy magistrátu v Jungmannově ulici. Zároveň
bude zveřejněn na internetu. (odkaz zveřejníme)
23. 11. 2009 od 9.00 se uskuteční veřejné projednání na MHMP na Mariánském
náměstí.
30. 11. 2009 projednání připomínek MČ k návrhu konceptu na zasedání ZMČ.
8.12.2009 závěrečný termín pro přijímání připomínek ke konceptu nového ÚP.
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Připomínky a doplňky ke konceptu nového ÚP je možné zasílat výhradně v písemné podobě prostřednictvím MČ do 30. 11. 2009 (do zasedání ZMČ) nebo přímo
odboru územního plánu MHMP (MHMP připravuje formulář na elektronické zaslání připomínek) do 8. 12. 2009.
Stanislav Fresl, starosta

KLADENÍ VĚNCŮ
V pondělí 26.10.2009 v 9.45 hod. proběhne u Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli tradiční pietní akt k výročí vzniku samostatného československého státu položením kytice u památníku obětem 1. světové války a následně na Nám. Chuchelských bojovníků, a to za účasti žáků a pedagogů zdejší
základní školy.
Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PARTNERSKÝCH ŠKOL
Od 28. září do 3. října letošního roku se v ZŠ Charlotty Masarykové konalo historicky první mezinárodní setkání partnerských škol, při kterém se
sešli učitelé i žáci z Německa, Polska, Litvy
a Turecka, kteří strávili společný týden s učiteli
a žáky naší školy.
Setkání škol v rámci projektu „VYNÁLEZY BEZ
HRANIC“, který byl podpořen Národní agenturou pro evropské vzdělávací projekty
v programu Comenius, bylo slavnostně zahájeno v úterý 29. září v interaktivní
učebně školy za účasti starosty Velké Chuchle. V dopoledních hodinách se žáci
zapojili do výukového procesu, navštívili chuchelské památky a dostihové závodiště, zatímco pedagogové zpracovávali podklady pro další pokračování projektu
a následná setkání v německém Wuppertalu (březen 2010) a litevském Vilniusu
(květen 2010).
V úterý odpoledne čekala žáky prohlídka zoologické zahrady s výkladem v angličtině a učitele návštěva Uměleckoprůmyslového muzea a pivovaru Staropramen
s ochutnávkou místních výrobků.
Ve středu odpoledne odjeli žáci i učitelé pracující na projektu do Mladé Boleslavi,
kde absolvovali tříhodinovou prohlídku závodu Škoda Auto a muzea automobilů
s anglicky mluvícím průvodcem. Prohlídka závodu byla součástí našeho projektu,
který se týká mapování průmyslu v regionech jednotlivých škol, a jehož výstupem
bude elektronická stavebnice. Tato stavebnice bude vyrobena stejným způsobem
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Muzeum automobilů v Mladé Boleslavi… Procházka Prahou…

jako v průmyslových závodech. Každá škola zhotoví jednu součástku a stavebnice
bude finálně smontována ze součástek všech škol. Naše škola dodá dřevěné součástky, turecká a německá elektroniku, litevská krabice, polská se postará o propagaci a marketing.
Čtvrtek byl ve znamení kultury. Všichni účastníci projektu prošli pod vedením
pana učitele Hromádky s anglickým komentářem historickou Prahu, a to od Prašné brány přes Staroměstské náměstí a Karlův most až na Pražský hrad, kde byla
prohlídka zakončena návštěvou Svatovítské katedrály. Poté se zahraniční žáci se
svými českými hostiteli rozjeli do svých přechodných domovů a pedagogové se
odebrali na večerní představení Prodané nevěsty v Národním divadle.
Na závěr žáci ve škole zpracovali vyhodnocení celého setkání, ve kterém ocenili
zejména možnost nepřetržité několikadenní komunikace v angličtině, poznávání
odlišných kultur a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.
Mgr. Lenka Jaklová, koordinátorka projektu

CHUCHELSKÉ POSVÍCENÍ - TO BYLA PARÁDA!
Třetí ročník obnoveného Chuchelského posvícení je za námi. Zábavné odpoledne
v neděli 20. září slavnostně zahájil starosta DTJ Velká Chuchle Ing. František Lapáček krátce po 14. hodině. Za celé odpoledne se v areálu jednoty vystřídalo odhadem
asi pětset lidí, kteří neodolali všem lákadlům, které pro ně organizátoři připravili.
Velkému zájmu se těšily zejména soutěže pro děti. Stejně jako loni se hrálo
o Chuchelské tolárky, za které si mohly děti „koupit“ spoustu hraček nebo školních
potřeb. Mladí návštěvníci posvícení lovili rybičky, házeli na plechovky, skákali v pytlích, jezdili na lyžích, svíjeli se s obručemi nebo třeba malovali obrázky. V obležení
byl rovněž oranžový skákací hrad.
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Vrcholem dne byla soutěž v prokousávání posvícenských koláčů. Všemi
pěti vynikajícími povidlovými koláči
z pekárny od Pecků z Řevnic se děti
prokousaly až k žetonu, který uvízl
v zubech vždy jednomu z nich. Že to
byla vděčná příležitost pro rodiče - fotografy, nemusíme jistě připomínat.
Ostatně i pro ně, a také pro místní
seniory byl letos připraven program.
Kromě tradičního občerstvení ve formě posvícenských koláčů a pečeného prasete byla připravena výstava
CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH, která se těšila velkému zájmu.
Vystaveno bylo na sto zvětšenin nejkrásnějších místních pohlednic prošlých chuchelskou poštou z let 1899 1939. Mnozí z návštěvníků neodolali
a řadu snímků si i vyfotili, zvláště poté,
když autor výstavy, připomenul, že
tato výstava je z mnoha příčin jedinečná a nebude se opakovat. Protože
výstava se konala po dva dny, někteří
se na výstavu několikrát vraceli
a s sebou přinesli řadu materiálů z historie obce.
III. ročník Chuchelského posvícení se vydařil i díky štědré podpoře sponzorů
a aktivní spolupráci všech členů a spolupracovníků výboru jednoty. Všem vyjádřil
starosta DTJ Ing. František Lapáček na závěr akce vřelé poděkování s přáním, aby
se Chuchelskému posvícení dařilo i v příštích letech.
Chuchelské posvícení finančně podpořila NADACE ČEZ.
Text i foto: Mgr. Tomáš Hromádka, jednatel DTJ Velká Chuchle

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ 4.TŘÍDY NA ÚMČ VELKÁ CHUCHLE
Ve vlastivědě se učíme o správě obcí, proto nám maminka spolužáka Martina
Schönbauera domluvila návštěvu u paní tajemnice na úřadě ve Velké Chuchli.
Viděli jsme sekretariát, kancelář p. tajemnice a p. starosty a místnost s počítačem. Dozvěděli jsme se, že tento počítač s internetem je přístupný veřejnosti, že
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v místním zastupitelstvu pracuje devět
zastupitelů, zvolených občany. Dále
jsme zjistili, že v budově úřadu má ordinaci pan doktor Albrecht a je zde i sídlo Městské policie, která má úřední
hodiny pro veřejnost jednou týdně.
Dostali jsme také možnost říci, co bychom chtěli ve Velké Chuchli změnit.
Návštěva na ÚMČ byla pro nás velmi
zajímavá.
Žáci 4. třídy s tř. uč. H. Merhautovou,
foto J. Černá

DALŠÍ PŘÍVOZ NA VLTAVĚ JE V PROVOZU!
V polovině září byl na Vltavě ve zkušebním
provozu otevřen další přívoz, který je tentokrát výbornou spojnicí mezi Lahovičkami
a modřanskou stranou. Malá motorová loďka
je schopna velice rychle přepravit zhruba 8
pasažérů z jedné strany na druhou. Trošku
hůře se sice nalodí cyklista s kolem, protože
loďka je malá a vstup na ní nízký a úzký, ale
převozník rád pomůže, takže přeplavit se
s kolem přes Vltavu i v této lokalitě je možné.
Využijte tento nový dopravní prostředek, který je součástí Pražské integrované dopravy.
Text i foto: Jana Černá

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Proč čteme
Nic prý tak nepomáhá rozvíjet intelekt, představivost a slovní zásobu jako knihy.
Pro děti je velmi důležité získat dobrý vztah ke knihám a ke čtení již v útlém věku.
Proto by měli rodiče svým dětem číst denně alespoň 20 minut. Řada rodičů v naší
obci si to uvědomuje a se svými dětmi chodí společně do knihovny. Malí caparti
jsou hrdí, když mají svoji legitimaci se slonem a mohou si sami vybírat knížky. Čas
věnovaný jenom dítěti při společné četbě má velkou hodnotu. Na tom, zda děti
rády čtou, se velkou měrou podílí právě přístup jejich rodičů ke knihám. Odborníci
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tvrdí, že 70ti procentům dětí, které denně čtou, jejich rodiče v dětství pravidelně
předčítali. Vliv rodinného zázemí na četbu dětí má prý dokonce dvakrát větší
význam než škola. Děti četbou získávají větší slovní zásobu, lepší vyjadřování
a široké znalosti. Proto se snažíme, aby našly cestu do naší knihovny a je také na
rodičích, aby je v tom podporovali.
Naše knihovna kromě dobrých knih nabízí dětem i výtvarné dílničky, v nichž si
mohou vyrobit různé drobnosti, jako přání k nejrůznějším příležitostem formou
Decoupage – ubrousková technika, Quilling – navíjení na špejli či Tea Bag Folding
– skládání z čajových sáčků, obrázky podzimního listí, vystřihovánky do oken,
vánoční ozdoby z ořechových skořápek, pro kluky slepování bibliobusu, pro
nejmenší děti omalovávání.
Návyk číst se v životě již nikdy neztratí a obohatí člověku celý jeho život. Zvláště
pak v pokročilejším věku, kdy již má člověk poněkud menší aktivity nebo zůstane
sám, stává se mu kniha nerozlučným přítelem. V naší knihovně máme dostatečný
výběr dobrých knih jak pro ženy, tak pro muže. Kromě toho lze zdarma využívat
dva počítače s internetem. A tady chci upozornit na webové stránky Virtuální Praha, které si zde můžete prohlížet. Jsou na nich zajímavé projekty Praha stověžatá,
Praha noční, Pražské mosty a Pražská náměstí. Naše starší spoluobčany zaučíme
do používání těchto stránek i do vyhledávání knih v programu MKP.
Na vaši návštěvu se těší A. Jelínková, knihovnice

VÝSTAVA PRO KOČKU

V neděli 11. listopadu 2009 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA PRO
KOČKU - podzimní umisťovací výstava opuštěných
koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou
je možné koupit i na místě.
Co na vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění více než stovka koček
a koťat, které se těší na nový domov. Většinou se jedná
o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou
i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do
poklidného života většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí kas-
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trace. Kočky, které na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých
útulků, převážně v Praze okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které
se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně
nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je ve spolupráci s Kulturním a rodinným centrem Nová Trojka přichystán
výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný
obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
 zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíčka
vybrat z několika desítek zvířat různého vzhledu i povahy
 výstava je příležitostí najít dobrý domov pro zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální zájem
 krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásadním způsobem
pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
Výstavy pro kočku pořádáme již šestým rokem. Akce jsou úspěšné jak z hlediska
návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat. Na výstavě, která v prostorách Chvalské tvrze proběhla na jaře, našlo domov 78 koček ze 118 vystavených.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 - Horní Počernice), 19. dubna
2009 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od konečné
metra B Černý most. Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304,
353 nebo 398.
Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám rádi poskytneme na emailu vystava@
kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072. Podrobnosti o výstavě najdete i na
www.kocky-online.cz/akce, kde si také můžete vybrat si kočičího společníka „online“ z databáze veterinárně ošetřených zvířat z celé republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou k dostupné na www.kocky-online.
cz/vystava-pro-kocku/.
Zuzana Fenclová

TJ SOKOL CHUCHLE INFORMUJE
AKCE - PODZIM 2009
17. října, sobota, 14 hod
24. října, sobota, 15 hod
5. listopadu, čtvrtek, 16 hod

Drakiáda, Na Houpačkách
Zábavné odpoledne pro děti, sokolovna
Lampiónová stezka odvahy
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14. listopadu, sobota
28. listopad, sobota
29.listopad, neděle
4.prosince, čtvrtek, 17 hod
19. prosince, sobota, 14 hod
V týdnu před vánočními svátky

Bazar sportovních věcí, vše o snowbordingu
Adventní spaní v tělocvičně
vánoční dílny, pohádka a překvapení
Veřejná cvičební hodina s Mikulášem a čertem
Volejbalový turnaj, ženy
Zdobení vánočního stromu pro zvířata

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na vývěsce sokola, případně se
ptejte cvičitelů.
!!!TĚŠÍME SE NA VÁS!!!TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
TJ Sokol Chuchle rozvrh cvičebních hodin 2009/2010
Rodiče s dětmi

pondělí

9,00 - 10,30

O. Kuzníková

Mladší žákyně - gymnastika

čtvrtek

13,00 – 14,30
dle dohody s

I. Kněžínková
cvičitelkou

Mladší žákyně a žáci
– míčové hry – přípravka

čtvrtek

17,00 – 18,30
míčové hry +
všestrannost

M. Schönbauerová

Volejbal pro začínající
– žactvo, dorost, dospělí

čtvrtek

18,30 – 20,00

M. Košumberská
D. Kultová

Nejmladší žactvo

čtvrtek

16,00 – 17,00

M. Schönbauerová

Zdravotní cvičení

pondělí

19,00 – 20,00

J. Jelínková

Odbíjená – ml. ženy

pondělí

20,00 – 22,00

M. Košumberská

– st. ženy

středa

20,00 – 22,00

D. Stříhavková

Zdravotní jóga

pátek

10,00 – 11,30

J. Jelínková

Sálová kopaná –muži

pátek

19,00 – 22,00

J. Kult ml.

Aerobic pro veřejnost

čtvrtek
neděle

20,00 – 21,00

V. Vrzbová

Sportovní aerobik

pondělí

15,00 – 16,45

V. Vrzbová

SAE

úterý

16,00 – 18,45

V. Vrzbová

SAE

středa

15,00 – 18,45

V. Vrzbová

SAE

pátek

15,00 – 18,30

V. Vrzbová

SAE

neděle

16,00 – 19,00

V. Vrzbová

Martina Schönbauerová, náčelnice TJ Sokol Chuchle
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AKCE „ROSTLINNÝ ODPAD“
Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. města Prahy nebude z finančních důvodů hradit
kontejnery na rostlinný odpad, rozhodli jsme se zabezpečit přistavení alespoň
2 kontejnerů na rostlinný odpad.
Z výše uvedeného důvodu ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE objednal
u Pražských služeb přistavení 2 velkoobjemových kontejnerů výhradně na rostlinný odpad, a to na sobotu 31.10.2009.
Velká Chuchle
Nám. Omladiny

7.00 – 10.30 hod

Malá Chuchle
Zbraslavská č.p. 30/13 (U Podjezdu)

9.00 – 12.30 hod
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

KABELOVÁ TELEVIZE
Na základě dotazu jednoho ze zastupitelů zveřejňujeme vyjádření provozovatele
kabelové televize – společnosti TV NET s r.o.:
Každý uživatel kabelové televize má s firmou TVNET s.r.o. uzavřenou individuální
smlouvu. S dotazy se mohou uživatelé obracet na tel. 274 860 600 nebo emailem
na info@tvnet.cz. Přenos signálu je zajištěn v souladu s vystavenou licencí od
RRTV. Ve vysílání infokanálu (vysílá od 14:00 do 15:00 a od 17:30 do 19:30) je
uvedena tato informace:
Přenos signálu v televizním kabelovém rozvodu (TKR) je i nadále v analogové
formě. Používání tzv. set-top-boxů má význam pouze pro individuální příjem digitálního vysílání DVB-T z pozemních vysílačů.
J.Rajnoch – TV NET s r.o.

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE


ÚMČ změnil vzhled a uspořádání webových stránek (adresa: www.chuchle.cz).
Věříme, že toto nové uspořádání uvítáte a budeme rádi, pokud kolegyni p. Pajerové, která se o naše stránky stará, zašlete své náměty a připomínky.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ



Na základě dotazů občanů sdělujeme, že společnost, která na základě smlouvy
s MČ (platné do konce listopadu) umístila na nám. Omladiny kontejner na obno-
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šené šatstvo bez toho, aniž by ukončila smlouvu, kontejner odvezla a není možné
ji dostihnout ani na telefonu, ani na adrese uvedené ve smlouvě. Mrzí nás, že tato
užitečná služba pro občany nepokračuje a pokusíme se získat jinou firmu.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

VÝMĚŇTE SI ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VČAS!
Současným tématem číslo jedna je povinná výměna řidičských průkazů. Nezapomeňte, že uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.


Kterých řidičských průkazů se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
- lhůta pro výměnu - do 31. 12. 2010.
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004
- lhůta pro výměnu - do 31. 12. 2013.
Kde můžete výměnu provést?
Chuchelští řidiči se obrátí na Registr řidičů odboru dopravně správních agend
Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, který se nachází v přízemí budovy.
návštěvní dny:
pondělí až čtvrtek 7,00 – 20,00 hod.
telefon:
236 002 800 (call centrum), 236 005 490 (informace)
Jaké doklady musíte předložit?
 vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, kterou obdržíte na místě
 platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
 o výměnu ŘP lze požádat osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby - tato
osoba musí spolu s plnou mocí předložit kromě svého dokladu totožnosti (uvedeného na plné moci) i doklad totožnosti žadatele (zpravidla občanský průkaz)
a dále řidičský průkaz podléhající výměně.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Registr řidičů odboru dopravně správních agend Magistrátu hl.m. Prahy žádá
držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí dne 31.12.2010, aby výměnu
řidičských průkazů neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji průběžně během
celého roku, vyhnou se tak dlouhému čekání.


Z důvodu častých dotazů chuchelských občanů, zveřejňujeme ordinační hodiny
a telefonní kontakty na chuchelského praktického lékaře a veterinární ambulanci.
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MUDr. Albrecht (Tel. 257 941 090)
Pondělí
8.00.- 12.00
Úterý
–––
Středa
8.00 – 12.00
Čtvrtek
8.00 – 15.00
* kardiologie
Pátek
8.00 – 12.00
* pouze objednání

13.00 – 15.00
13.00 – 17.30
13.00 – 15.00 * interna
–––
–––

Odběry každý den od 7.30 hodin mimo úterý.
Veterinární ambulance ve Velké Chuchli MVDr. Daniely Králové
Pondělí
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Úterý
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Středa
PORADNA (konzultace na objednání)
Čtvrtek
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Pátek
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Výjezdová služba (pro naše pacienty)
tel. 257 941 093, mobil 724 092 383


ÚMČ obdržel od Magistrátu hl. m. Prahy aktualizované cyklomapy Prahy a okolí.
Zájemci si je mohou zdarma vyzvednout na sekretariátu ÚMČ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem spoluobčanům,
kteří v měsíci říjnu 2009 oslavili či oslaví
významné životní jubileum.
Ladislav Doležel, Zdena Hájková, Jaroslav Daňhelka,
Zdeněk Rathouský, Josef Slavík, Jarmila Tomášková,
Lubomír Rotter, Františka Kučerová, Vlasta Andrlová.
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně
štěstí a životní pohody.
ÚMČ a Redakce Chuchelského zpravodaje
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PODĚKOVÁNÍ
V září 2009 ukončil svoji činnost na postu šéfredaktora a člena redakční rady Chuchelského zpravodaje Mgr. Tomáš Hromádka. Za všechny členy redakční rady mu
děkujeme za dlouholetou spolupráci a věříme, že i nadále zůstane pravidelným
přispěvovatelem do našeho periodika.
Zároveň mu přejeme hodně spokojenosti v nové roli, která jej během několika
týdnů čeká…
Redakční rada

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
PODĚKOVÁNÍ
Vážení,
dovolte mi, abych jménem seniorů – sokolů a sokolek i jménem svým, Vám co
nejsrdečněji poděkovala za uspořádání výletu do Kutné Hory, který se uskutečnil
v sobotu 19.9. t.r. Užili jsme si krásného slunečného dne a odnesli jsme si spoustu
hezkých zážitků. Všichni jsme se vraceli v dobré náladě a naše poděkování zejména patří také paní Martině Schönbauerové a paní Jiřině Hanlové, které se ujaly role
průvodkyň.
Ing. D. Růžičková
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PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
1. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŘEC/ITA)

19. čtvrtek - 18 hodin

MLU

(ČR)

PRACH ČASU

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ K 17.LISTOPADU

Americký režisér se vrací do studií v Římě, aby dokončil natáčení
filmu, které z neznámého důvodu přerušil. Hlavní hrdinkou je žena,
jejíž příběh je inspirován osudem jeho matky, která až do konce
svého života miluje dva muže a oni jí lásku opětují. V hlavních rolích
Willem DAFOE, Bruno GANZ, Michelle PICCOLI, Iréne JACOBOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

Letopisecká komise pořádá ve spolupráci s kinem mimořádné filmové představení ke 20. výročí 17.listopadu. Upřesnění tohoto představení bude zveřejněno na zvláštních plakátech, v novinách a webových
stránkách Prahy 16.
Vstupné 40,- Kč
Mládeži přístupno
20. pátek - 17 a 1930 hodin

6. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR/POL)

OPERACE DUNAJ
Hostům v malé České hospůdce pořádně zatrnulo, když do ní
naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové
invaze spřátelených vojsk. Příběh z 21.srpna 1968, který má nečekaně zábavný rozměr. V hlavních rolích Jiří MENZEL, Eva HOLUBOVÁ, Maciej STUHR, Jan BUDAŘ, Martha ISSOVÁ, Jaroslav DUŠEK.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

MLU

(USA)

G - FORCE
Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné
služby, zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní účely. Jeho hrdiny jsou morčata, vybavená nejmodernější technikou, která během
výcviku zjistí, že mají osud světa ve svých prackách.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
21. sobota - 16 a 19 hodin
22. neděle - 16 a 19 hodin

M L U (POL/ČR/SR)

7. sobota

JÁNOŠÍK PRAVDIVÁ HISTORIE

KINO NEHRAJE

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal
se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho
obdařila přímo pohádkovými schopnostmi. V hlavních rolích V. JIRÁČEK, I.
MARTINKA, M. ZEBROWSKI, S. Zoe CANNEROVÁ, M. PROBOSZ.
Vstupné 80,- Kč
Do 12 let nevhodné

8. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŠPA)

ROZERVANÁ OBJETÍ
Minulost a současnost. Dva muži, jedna žena a dvě totožnosti jednoho muže. Film natočený v noirovém stylu z padesátých let minulého
století v němž Pedro Almódovar otiskuje pečeť svého neobyčejného
talentu. V hlavních rolích Penélope CRUZOVÁ, Lluis HOMAR, Blanca
PORTILLOVÁ, Tamar NOVAS, José Luis GÓMEZ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
13. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

G. I. JOE
Elitní vojenská jednotka s krycím názvem G.I.Joe bojuje se zlem,
na které jsou všichni krátcí. V hlavních rolích akčního filmu točeného v ČR Channing TATUM, Sienna MILLEROVÁ, Dennis QUAID,
Karolina KURKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
14. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŠPA/USA)

VICKY CRISTINA BARCELONA
Příběh s tématem „Američanky na kontinentu“ přichází od Woodyho Allena: Dvě kamarádky hodlají strávit léto v Barceloně, kde jim
zkříží cestu nejen atraktivní malíř, ale také jeho bývalá žena. V hlavních rolích romantické komedie Penélope CRUZOVÁ, Javier BARDEM, Rebecca HALLOVÁ, Scarlett JOHANSSONOVÁ,
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
15. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

KLÍČEK
Jakub právě prodělal cestu časem, když se z letní nudy r.2009 přesunul do brutální atmosféry komunistického žaláře z 50.let. Jemu
se cestu zpět do civilizované společnosti nalézt podařilo, jenže jeho
holka zůstala ve zdech vězení. V hlavních rolích Norbert LICHÝ, Petra VLČKOVÁ, Tomáš ŠULAJ, Jan PŘEUČIL, Stanislav ZINDULKA.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

27. pátek – 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

MUŽI V ŘÍJI
Malá moravská vesnička Mouřínov, v níž končí silnice. Obyvatelé touží
stát se obcí „průjezdní“ a protože je mezi nimi přeborník ve vábení
jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se zde konalo mistrovství Evropy v této
ojedinělé disciplíně. V hlavních rolích komedie Jaroslav PLESL, Eva
VRBKOVÁ, Pavel ZEDNÍČEK, Jaromír HANZLÍK, Marta VANČUROVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
28. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA/ČR)

KNĚŽNA LIBUŠE
Příběh je inspirován legendou o kněžně Libuši, zachycuje mýtické
počátky vlády Přemyslovců a je nahlížen nejen z pohledu Jiráskových Starých pověstí českých. V hlavních rolích Winter Are TOLI,
Csaba LUCAS, Lea MORNAROVÁ, Pavel KŘÍŽ, Marek VAŠUT.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
29. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D
Barbara a její bratr přijíždějí na pohřeb své tety. Smuteční obřad je hned
od začátku přerušen, když z několika okolních hrobů začnou vylézat
oživlé masožravé mrtvoly. V hlavních rolích 3D hororu s 3D brýlemi Brianna BROWNOVÁ, Sid HAIG, Joshua Des ROCHES, Greg TRAVIS
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
1. PERNÍKOVÝ DĚDEK
8. CIRKUS HURVÍNEK
15. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
29. BROUČKOVA RODINA II
Neděle v 15 hodin
Vstupné 40,-Kč

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322
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