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Vážení občané,

jako vždy, uplynulý čas přinesl věci 
dobré i méně dobré. K těm méně 
pozitivním určitě patřil rozsáhlý 
požár haly v Hostivaři. Zejména 
pak dopravní kolaps následují-
cí den, který způsobilo uzavření 
ulice U továren bez dostatečné 
koordinace dopravy. Problémy 
rovněž přinesl začátek stavby 
obchodního centra Retail Park 
Štěrboholy v Malém Háji, při němž 
došlo dočasně k přerušení pěšího 
propojení na ulici Ústřední. Velice 
mne osobně mrzí hloupý vanda-
lismus, kterému je vystavena kaš-
na v parku, jež byla již poněkoliká-

té záměrně poškozena a patrně stejně zbytečně byla „upižlaná“ 
i májka, která byla pracně vztyčena a mohla stát celý květen.
Pozitivních věcí se však přihodilo mnohem více. Nejdříve jsme si 
společně uklidili Dolní Měcholupy v rámci akce Ukliďme Česko. 
Je dobře, že některým lidem záleží na svém okolí. „Pálení“ ča-
rodějnic v parku se podařilo na výtečnou a to navzdory faktu, že 
vatra zapálena nebyla. S velkým zájmem jsem také zhlédl velmi 
vydařenou premiéru Šakalích let nastudovanou v našem Leonar-
du. V mateřské škole proběhla akce Zdravý úsměv, na níž jsme 
získali fi nanční podporu z programu MA21.
Sportu se u nás také daří. Na hřišti SK proběhla akce Den nábo-
rů a Turnaj ulic. Sportovní klub chystá velkou rekonstrukci budo-
vy svého zázemí a městská část se díky vstřícnosti SK může na 
tomto projektu podílet výstavbou kluboven pro dolnoměcholup-
ské spolky. Základní škola uspořádala již 15. ročník fl orbalového 
turnaje O pohár starosty a Dětský den na hřišti SK se také moc 
povedl. Jsem rád za setkání nad historií Dolních Měcholup na 
prvním historickém odpoledni v hasičské zbrojnici, kde i přes par-
né počasí bylo plno. Nedělní vlastivědná procházka za občas-
ných přeháněk a s duněním hromů dorazila bez úhony do kos-
tela v Dubečku, kde se účastníci schovali před průtrží mračen. 
Těší mne Váš zájem o historii míst, která jsou naším domovem.
V souhrnu je vidět, že ta spousta vynaložené práce přináší své 
výsledky. Děkuji všem, kteří dávají svůj čas a energii do akcí 
a projektů v Dolních Měcholupech. Velmi si toho vážím. Pracovní-
kům úřadu bych pak rád poděkoval za osobní nasazení při jejich 
práci, přípravu vítání občánků a zvládnutí nové agendy GDPR.
Co můžete čekat? Konečně se podařilo dokončit sportovní halu 
a po kolaudaci ji v září společně otevřeme. Kompostéry na 
bioodpad již možná máte doma a pokud ne, nezapomeňte si je 
vyzvednout. Čeká nás vyhlášení výsledků fotosoutěže. Základní 
škole se podařilo vybrat dodavatelskou fi rmu na 3 nové učebny. 
Stavební práce budou probíhat přes prázdniny, ale i začátkem 
školního roku.
Přeji Vám krásné léto, klidnou dovolenou a dětem šťastně pro-
žité prázdniny.
 Váš starosta - Jiří Jindřich
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Žádáme občany, aby v případě zazna-
menání jakékoliv nestandardní situa-
ce či chování neprodleně toto nahlásili 
na linku 156 - Městská policie. Pouze při okamži-
tém oznámení může policie zjednat nápravu.
Děkujeme.      MP HMP
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 41. 
řádném zasedání dne 16. 4. 2018:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh na provozování víceúčelové sportovní haly
- podklady pro vypsání architektonické soutěže na stavbu mateř-
ské a základní školy
SCHVÁLILO:
- udělení ocenění za reprezentaci MČ pánům Jiřímu Voříškovi, 
Karlu Justiánovi a Jakubu Voříškovi 
- řádnou účetní závěrku městské části, MŠ a ZŠ za rok 2017 
a rozdělení výsledků hospodaření do fondů rezerv jednotlivých 
organizací a navýšení rozpočtu o nevyčerpanou dotaci PO
- závěrečný účet za rok 2017 včetně příloh bez výhrad a opatření 
k odstranění nedostatků
- rozpočtové úpravy – navýšení rozpočtu o nevyčerpané účelové 
prostředky; zvýšení rozpočtu o podíl z odvodů z výherních hra-
cích přístrojů; zvýšení rozpočtu o dotaci na akci „ZŠ Kutnohor-
ská – rozšíření kapacity školní jídelny“; zvýšení rozpočtu o dotaci 
z MŠMT na akci „EU-šablony ZŠ Kutnohorská“
- podmínky architektonické soutěže na revitalizaci návsi, které 
schválila odborná porota
- teze územních studií pro dopracování urbanistické studie Vel-
kého rozvojového území
- smlouvu o právu provést stavbu – prodloužení vodovodního 
řadu v ulici Za Zastávkou
SOUHLASÍ:
- s vyúčtováním zálohových plateb DPS za rok 2017
- s uzavřením nájemních smluv – Country Saloon a Posezení 
Na návsi
POVĚŘILO:
- starostu – dopracováním konceptu provozování víceúčelové 
haly

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 42. 
řádném zasedání dne 14. 5. 2018:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc březen, kdy došlo 
na území městské části celkem k 6 tr. č. (1x vloupání do moto-
rového vozidla, 2x vloupání do objektu, 3x ostatní) a informaci 
o TČ za měsíc duben, kdy došlo celkem k 3 tr. č. (1x vloupání do 
motorového vozidla, 2x ostatní)
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Od listopadu 2017 mají občané možnost poslech-
nout si zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha – Dolní Měcholupy.
Audio záznamy najdete na: www.dolnimecholupy.cz/
zastupitelstvo/prilohy-k-zapisum.html

- návrh na způsob zajištění stravování v ZŠ a potřebu rozšíření 
stávající výdejny jídel
- zprávu z Kontrolního výboru
SCHVÁLILO:
- prodej čističky odpadních vod umístěné v areálu KOVOŠROT 
GROUP CZ, s.r.o., včetně pozemků č. parc. 718/40 a 718/56 v k. 
ú. Dolní Měcholupy společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o. 
za cenu 27 mil. Kč
- stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha – Dol-
ní Měcholupy na další volební období 2018 – 2022 na 11 členů
- dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na dostavbu tělocvičny – více-
účelové sportovní haly
- smlouvu o zřízení služebnosti se společností Česká telekomu-
nikační infrastruktura, a.s. na pozemcích č. parc. 675/25, 750, 
751/1 za jednorázovou úhradu ve výši 8 tis. Kč bez DPH
- smlouvu se společností MEVA-TRADE, s.r.o. na dodávku kom-
postérů a kontejneru na sběr ošacení
- záměr městské části zažádat na Magistrátu hl. m. Prahy o ná-
vratnou fi nanční výpomoc na stavbu komunitního centra na po-
zemku č. parc. 571/2 v k. ú. Dolní Měcholupy, který získá zdarma 
od Sportovního klubu Dolní Měcholupy 
SOUHLASÍ:
- s plněním rozpočtu městské části a jejích příspěvkových orga-
nizací za 1. čtvrtletí roku 2018
- se zadáním výběrového řízení na nákup CAS 30 a s návrhem 
kupní smlouvy na tuto cisternu
- se změnou zřizovací listiny ZŠ Kutnohorská tak, aby ZŠ byla 
pověřena správou majetku MČ – víceúčelové sportovní haly
POVĚŘILO:
- starostu – zajištěním kroků k úpravě jídelny – výdejny obědů 
pro žáky ZŠ

Usnesení v plném znění najdete na www.dolnimecholupy.cz 
v sekci Zastupitelstvo – soubory ze zasedání zastupitelstva nebo 
v listinné podobě v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy.

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Další čtvrt rok uplynul jako voda a do Dolních Měcholup bylo ve 
středu 16. května 2018 slavnostně přivítáno deset nových ob-
čánků narozených v posledních měsících loňského roku. 
Příští vítání občánků bude probíhat pravděpodobně v září. Přes-
ný termín konání bude upřesněn. Rodiče dětí narozených na za-
čátku roku 2018 dostanou do schránky dopis s pozvánkou. Tímto 
žádáme rodiče, kteří dostanou do schránky naši výzvu, aby na 
ni reagovali i v případě, že se zúčastnit nechtějí nebo nemohou. 
Těšíme se na Vás, milí noví občánci!

Barbora Dubská

Výbor SK Dolní Měcholupy by chtěl touto cestou poděkovat naší 
Městské policii za spolupráci při akci „Měsíc náborů“, uskutečně-
né na našem hřišti dne 15. 5. 2018 mezi 8 – 12 hod. pod záštitou 
Pražského fotbalového svazu. Naše místní policie přispěla svojí 
přítomností k hladkému průběhu celé akce a hlavně dbala na 
bezpečnost všech dětí (cca 450), které se této akce zúčastnily. 
Proto ještě jednou velké díky.

Výbor SK 
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Otevírací doba CAMP je úterý – neděle od 
9:00 hodin do 21:00 hodin, otevírací dobu 
si můžete ověřit na http://praha.camp/. 
Vždy ve středu a ve čtvrtek bude přítomen 
zástupce pořizovatele a projektanta, kteří 
budou odpovídat na případné dotazy veřej-
nosti.
A co to vlastně Metropolitní plán je? Zjed-
nodušeně se dá říci, že se jedná o doku-
ment, který má zajistit rozvoj Prahy v bu-
doucích dvaceti letech. Má určit plochy pro 
rozvoj města, plochy určené k transformaci 
a zároveň má regulovat výstavbu v již za-
stavěných částech Prahy. 

27. 6. 2018 proběhne ve Střední hale Prů-
myslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 
společné jednání a následně poběží lhůta 
30 dnů pro podání připomínek k Metropo-
litnímu plánu. Naše městská část již znění 
svých připomínek připravuje. Nebojte se 
ani Vy podat své připomínky k Metropolitní-
mu plánu. Tento dokument ovlivní všechny 
majitele pozemků na území Prahy na dlou-
hou dobu a proto je třeba, aby byl zpraco-
ván co nejlépe. 

Martin Kembitzký

Praha již několik let pracuje na vydání tzv. 
Metropolitního plánu. Tento dokument má 
nahradit stávající Územní plán sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Metropolit-
ní plán byl poprvé veřejnosti představen 
v elektronické podobě 16. 4. 2018. Sezná-
mit se s ním můžete na adrese: https://plan.
app.iprpraha.cz/vykresy/. V tištěné podobě 
bude vystaven od 27. 4. 2018 do 27. 7. 
2018 ve výstavních prostorách Centra ar-
chitektury a městského plánování (CAMP) 
v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha) na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 v areálu Emauzského kláštera. 

V ýø ez z Metropolitního plánu – Dolní Mìcholupy

Od 31. 5. 2018 převzala společnost 
Technologie Hlavního města Prahy, a. s. 
(THMP) správu, provoz a údržbu veřejného 
osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřej-
ném osvětlení nově kontaktujte dispe-
čink THMP.
Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 
224 915 151
Online: http://www.thmp.cz/index.php/hla-
seni-poruch-vo

B. Dubská
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V neděli 29. dubna jsme společnými sila-
mi ozdobili a postavili Májku. Děkujeme za 
pomoc všem malým i velkým pomocníkům.
Májku se pokusil hned v neděli v noci ně-
kdo uříznout, naštěstí jsme jim to překazili.
Děti z DD Radost vyrobily úžasnou čaro-
dějnici, kterou jsme bohužel nemohli v pon-
dělí 30. dubna upálit, protože byl vydán ce-
loplošný zákaz rozdělávání ohňů, přestože 
byli přítomni naši hasiči.
U hranice předvedly svůj tanec malé i velké 
čarodějnice z Leonarda, opékaly se špe-
káčky a večer hrála nejen k poslechu, ale 
i k tanci kapela Valrock.
Naši krásnou Májku po týdnu někdo uříz-
nul a pohodil u zastávky K Dubečku, tohle 
nelze nazvat tradicí, ale vandalismem :-(

Děkujeme všem za účast a budeme se tě-
šit při dalších akcích.
Kompletní fotogalerii najdete na Rajčeti 
Dolních Měcholup (odkaz je na www.dolni-
mecholupy.cz).

Za kulturní a sportovní komisi 
L. Sobková
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Jedna z nejočekávanějších akcí letošní-
ho roku už je za námi. Dětský den dosy-
ta oslavili děti i dospělí.
Již tradičně se na fotbalovém hřišti Dolních 
Měcholup sešly děti místní i ze širokého 
okolí. Na všechny tu čekalo deset stano-
višť s různými úkoly. Děti si tu zahrály třeba 
odpadkové domino a přiřazovaly obrázek 
odpadu k obrázku správné popelnice, pro-
běhly opičí drahou, střílely z luku, na dal-
ším stanovišti zase děti popustily uzdu své 
fantazii a malovaly pastelkami nebo prsto-
vými barvami. Oblíbeným stanovištěm byl 

skákací hrad a nechyběly tu ani závody 
ve skákání v pytlích. Nad všemi ostatními 
atrakcemi se tyčila vysoká lezecká stěna, 
která se stala velkým lákadlem pro zdatné 
šplhače i pro začínající lezce. Za splnění 
osmi stanovišť, si malí dobrodruzi mohli vy-
zvednout odměnu.
Kdo už měl splněno, posilnil se kopečkem 
zmrzky zdarma. Panečku, to bylo příchutí, 

až člověk nevěděl, kterou si vybrat.
Hned ve 14 hodin odstartovalo dětský den 
fotbalové utkání žáků mladší přípravky SK 
Dolní Měcholupy proti SK Hostivař, které 
Dolnoměcholupáci vyhráli 13:9. Atmosféru 
zápasu doplnilo také vystoupení malých 
roztleskávaček.
Kromě soutěžení se mohli všichni přiučit 
sebeobraně, podívat se na práci policej-
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Ačkoli v základní škole všichni již vyhlížejí 
letní prázdniny, děje se toho stále mnoho 
nového. 

Na konci května vyjela celá škola do ob-
jektu Žihle-Sklárna v západních Čechách 
na školu v přírodě. Každá třída měla svůj 
vlastní dobrodružný program, a jelikož nám 
počasí, až na výjimku v podobě jednoho 
bouřkového dne přálo, strávily děti nejvíce 
času v okolních krásných lesích. Prvňáci 
měli cestovatelský týden a objevovali nové 
země spjaté s knížkou Vzhůru na kouzelný 
strom - Lesní zemi, Vodní zemi, zemi Ro-
botů, Pohádkovou zemi a zemi Obrů. Děti 
se staly na chvíli badateli, odborníky, vědci 
i výzkumníky. Druháci se proměnili v ná-
mořníky, putovali po hracím plánu z ostrova 
na ostrov, sbírali kotvičky za různé aktivity 
či hry a snažili se přiblížit k ostrovu 3. tří-
dy. Třeťáci se stali ekology a zachraňovali 
ohrožená zvířata – existující i fantazijní. 

Čtvrtá třída se seznámila s místní rabštejn-
skou pověstí o havranovi a pokladu a celý 
týden se snažila získat drahokamy. Páťáci 
vypluli na pevnost Boyard, kde museli pod-
stoupit různé zkoušky, aby získali sedm klí-
čů a indicie, podle nichž měli uhádnout zá-
věrečné heslo vedoucí k pokladu. Všechny 
děti si pak užily i společné opékání špekáč-
ků, diskotéku, či noční bojovou hru. 
Den dětí jsme oslavili již tradičně fl orba-
lovým turnajem O pohár starosty Dolních 
Měcholup, na který přijíždějí i žáci z jiných 
blízkých škol. Naši žáci obhájili vítězství 
v obou kategoriích – v mladší věkové sku-
pině zvítězila 2. A, ve starší skupině kluci 
z 5. třídy. Pohár tedy opět zůstává v Mě-
cholupech!
Krásné 7. místo nakonec vybojovali mladší 
žáci v krajském fi nále fotbalového McDo-
nald’s Cupu.
Velkou radost přineslo také vítězství Mi-
chaela Jarvise, žáka 5. třídy, v obvodním 

kole matematické soutěže Pythagoriáda 
a jeho 2. místo v republikovém fi nále sou-
těže Pangea. Michael zaznamenal letos 
nevšední úspěchy v řadě matematických 
soutěží, od organizátorů získal ocenění 
a my mu přejeme mnoho dalších úspěchů 
v příštích letech. 
V květnu proběhla dvě setkání pro budou-
cí prvňáčky Hrajeme si na školu. Děti si 
vyzkoušely mnoho činností zaměřených 
např. na grafomotoriku nebo předmatema-
tické představy, pracovaly pečlivě a všech-
ny dokonce přinesly vypracovaný svůj prv-
ní domácí úkol. Třetí – poslední část, nás 
v červnu ještě čeká. 

Školní rok zakončíme 27. 6. slavnostní 
akademií, jejíž součástí budou programy 
jednotlivých tříd, rozloučení s pátou třídou 
a pasování prvňáků na čtenáře. 

Kristýna Leitermannová

ních psovodů a jak zadrží pachatele takový 
policejní vlčák. Velikou atrakcí pro děti bylo 
i 8týdenní policejní štěně jménem Kat, kte-
ré se sem přijelo učit socializaci mezi lidmi.
Počasí vyšlo skvěle, k všelijakému veselí 
nám svítilo sluníčko, které se občas scho-
valo za mraky a na chvíli tolik nepálilo. 
Celé odpoledne hrála hudba pro malé i vel-
ké k poslechu i k tanci.
Kdo dosoutěžil, slízal zmrzlinu a prohlédl 
si zákrok policejního psa na agresivního 
fotbalového fanouška, zakončil den na ře-
tízkovém kolotoči nebo trampolíně. 
Soutěží se zúčastnilo více než 160 dětí, 
které si vysoutěžily ceny, darované společ-
nostmi: Finep, Kovošrot Group CZ a pan 
Martin Soukup.

Barbora Dubská

Dobr ý den,
chtìla jsem podìkovat za kr ásné odpoledne, kter é jsme s man�elem a vnouèaty neplánovanì pro �ili pøi dìtském dni na høišti v Mìcholupech. Bylo to ú�asné. V ýborná organizace, pøíjemní a ochotní lidé. Myslím, �e všechny dìti si to moc u�ily. Prostì super. Velké díky.
S pozdravem a s pø áním pìkného dne

V. M.
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AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY – PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 

– PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY

JARNÍ AKCE 

PRO VEŘEJNOST
Na konci dubna jsme se zúčastnili pořá-
dání akce Čarodějnice. Naše sportovní 
stanoviště během akce navštívila více než 
stovka dětí. S radostí si zakouzlily, zalétaly 
a zaskákaly.

V květnu jsme již tradičně uspořádali spor-
tovní odpoledne pro nejmenší děti nazva-
né Hry pod májkou. Situaci nám trošku 
zkomplikovali vandalové, kteří májku zlik-
vidovali ještě před akcí, ale díky laskavos-
ti zastupitelů jsme májku připravili novou 
a břízku jsme s našimi maličkými přece jen 
ozdobili.

RADUJEME SE Z MEDAILÍ
V květnu jsme s dětmi několikrát prožívali 
radost z krásného umístění na soutěžích. 
V sobotu 19. května jsme vyslali do soutě-
že Tančíš tančím tančíme, kterou pořádalo 
DDM Praha 10 – Dům UM v Uhříněvsi, cel-
kem dvě taneční skupiny. Skupina DMTS 

získala 4. místo v kategorii výrazový tanec 
(o jeden jediný bod nám utekla bronzová 
medaile, pohár jsme proto obdrželi), Roz-
tleskávačky Green Angels získaly 3. mís-
to v kategorii cheerleadering.

7. AKADEMIE LEONARDO
2. června jsme v Hornopočernickém di-

vadle oslavili nejen letošní školní rok, ale 
i 18. narozeniny Leonarda. Náboj, s jakým 
děti i dospělí vystupovali, byl úžasný a vý-
kony naprosto skvělé.

ZVEME VÁS…
Pondělí 25. 6. 2018 od 16 h, v parku u školy 
12. Tarzanův desetiboj soutěžní sportovní 
odpoledne, vhodné pro děti cca od 5 let

Čtvrtek 28. 6. 2018 v 19 h v parku u školy 
2. charitativní divadelní představení
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY aneb Petruška 
jede na výlet 
Hrají děti z dramatického spolku Kejklíři - 
Leonardo, výtěžek jde na speciální autose-
dačku pro místní postiženou dívenku.
Petruška od narození trpí poškozením 
páteře, je kvadruplegik s DMO. Doposud 
jezdí autem bez speciální autosedačky, 
která by jí umožňovala podívat se na svět 
kolem sebe, maminka ji musí přidržovat. 
Pokud vybereme potřebnou částku, bude 
možné zakoupit autosedačku, která jí udrží 
celé tělo včetně hlavy ve vzpřímené poloze 
a Péťa se podívá na svět za okénkem.
Přijďte i vy – užijte si herecké nadání na-
šich dětí a zároveň přispějte na dobrou věc.

2. – 20. července, 13. – 31. srpna 2018
Příměstské tábory (2 - 3 věkově odděle-
né skupiny každý týden)
Celodenní programy pro děti od 4 let věku, 
každý týden s jiným tématem.
Zájemci mají možnost ještě doobsadit po-
slední volná místa.
Bližší informace na www.leonardos.cz 
a info@leonardos.cz. 
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NA CO SE TĚŠÍME PO PRÁZDNINÁCH ???
Sobota 8. 9. 2018 – na velkém jevišti v parku u školy proběh-
ne představení našeho muzikáku ŠAKALÍ LÉTA – zaškrtněte 
v kalendáři, nenechte si ujít! 
S velkým úspěchem jsme již hráli a budeme hrát naši podobu 
divadelní hry. Sami jsme nazpívali a zahráli známé písničky, na-
cvičili vlastní choreografi e – neváhejte přijít podívat se na práci 
tanečních a divadelních kurzů pro děti a teenagery Dividlo & Kej-
klíři Leonardo.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 NÁS ČEKÁ V PONDĚ-
LÍ 10. 9. 2018.

Doris Foff ová
CVČ LEONARDO

V rámci projektu „Kompostéry pro občany Dolních Měcholup“ si 
budou moci občané vyzvednout kompostér dle žádostí o poskyt-
nutí zahradního kompostéru, které si podali na Úřad městské 
části na jaře 2017. Kompostéry byly dodány ve středu 13. 6. 
2018. 

Kompostéry se vydávají po podepsání smlouvy o výpůjč-
ce a předávacího protokolu. Prosíme, prostudujte si vzorovou 
smlouvu o výpůjčce a předávací protokol na webových strán-
kách úřadu.

- Kompostéry jsou 
poskytovány for-
mou bezplatné 
dlouhodobé vý-
půjčky a občané 
s nimi nemohou 

volně nakládat (na-
příklad prodávat je, 
někomu dalšímu 
půjčovat nebo je 
přemísťovat na jiný 
pozemek). 

- Kompostéry bu-
dou občanům bez-
platně zapůjčeny po 
dobu udržitelnosti 
projektu, tzn. nejdří-
ve do konce roku 2023. Datum ukončení doby udržitelnosti pro-
jektu bude oznámeno na webu a ve Zpravodaji MČ. Poté přejdou 
do osobního vlastnictví občanů.

- Zájemce o kompostér se ve výpůjční smlouvě zavazuje odklá-
dat do něj biologicky rozložitelný komunální odpad dle letáku 
o kompostování přiloženého ke kompostérům. 

- Zájemce umožní pracovníkům městské části po dobu udržitel-
nosti kontrolu využívání kompostéru a plnění uzavřené smlouvy.

- Zájemce odpovídá za poškození či ztrátu kompostéru. 

Pokud jste si svůj kompostér ještě nevyzvedli, můžete tak 
učinit v náhradním termínu:

středa 11. 7. 2018
 8:30 – 11:30 nebo 15:00 – 19:00

Místo vydávání:
Hasičská zbrojnice, Ke Slatinám 500, Dolní Měcholupy

   

V rámci projektu „Kompostéry pro občany Dolních Měcholup“ si budou moci občané vyzvednout 
kompostér dle žádostí o poskytnutí zahradního kompostéru, které si podali na Úřad městské části na 
jaře 2017. Kompostéry dodány ve středu 13. 6. 2018

po podepsání smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu. Prosíme, 
o výpůjčce a předávací protokol na webových stránkách úřadu.

Kompostéry jsou poskytovány formou bezplatné dlouhodobé výpůjčky a občané s
volně nakládat (například prodávat je, někomu dalšímu půjčovat nebo je přemísťovat na

Kompostéry budou občanům bezplatně zapůjčeny po dobu udržitelnosti projektu, tzn. nejdříve do 
konce roku 2023. Datum ukončení doby udržitelnosti projektu bude oznámeno na webu a ve 
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Zájemce o kompostér se ve výpůjční smlouvě zavazuje odkládat do něj biologicky rozložitelný 
komunální odpad dle letáku o kompostování přiloženého ke kompostérům.

Zájemce umožní pracovníkům městské části po dobu udržitelnosti kontrolu využívání kompostéru 
plnění uzavřené smlouvy.
Zájemce odpovídá za poškození či ztrá

si svůj kompostér ještě nevyzvedli ůžete tak učinit 
středa

Hasičská zbrojnice, Ke Slatinám 500, Dolní Měcholupy

 

V rámci projektu „Kompostéry pro občany Dolních Měcholup“ si budou moci občané vyzvednout 
kompostér dle žádostí o poskytnutí zahradního kompostéru, které si podali na Úřad městské části na 
jaře 2017. Kompostéry dodány ve středu 13. 6. 2018

po podepsání smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu. Prosíme, 
o výpůjčce a předávací protokol na webových stránkách úřadu.

Kompostéry jsou poskytovány formou bezplatné dlouhodobé výpůjčky a občané s
volně nakládat (například prodávat je, někomu dalšímu půjčovat nebo je přemísťovat na

Kompostéry budou občanům bezplatně zapůjčeny po dobu udržitelnosti projektu, tzn. nejdříve do 
konce roku 2023. Datum ukončení doby udržitelnosti projektu bude oznámeno na webu a ve 
Zpravodaji MČ. Poté přejdou do osobního vlastnictví občanů.

Zájemce o kompostér se ve výpůjční smlouvě zavazuje odkládat do něj biologicky rozložitelný 
komunální odpad dle letáku o kompostování přiloženého ke kompostérům.

Zájemce umožní pracovníkům městské části po dobu udržitelnosti kontrolu využívání kompostéru 
plnění uzavřené smlouvy.
Zájemce odpovídá za poškození či ztrá

si svůj kompostér ještě nevyzvedli ůžete tak učinit 
středa

Hasičská zbrojnice, Ke Slatinám 500, Dolní Měcholupy
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Ti, kteří preferují osvěžení v přírodní vodě 
jistě navštíví nedalekou Hostivařskou 
přehradu, kde na Vás kromě koupání čeká 
i hromada jiného vodního i suchozemské-
ho vyžití. 
Pokud chcete vyzkoušet i něco jiného, 
navštivte třeba koupaliště v Motole, pří-
rodní nádrž s protékající vodou. Pro děti 
je zde velmi snadný přístup do vody, dále 
je k dispozici dětský koutek, trampolína, 
skluzavka, houpačka a pískoviště. Dno je 
písečné a pozvolna se svažuje až k hrázi, 
kde je největší hloubka asi 3 metry. 
Přírodní koupaliště Džbán můžete navští-
vit třeba tehdy, když je v Divoké Šárce na 
koupálku hlava na hlavě. Voda je tu vcelku 
čistá (i když mnohdy třeba ne na pohled). 
Pokud se vám nechce platit vstupné (celo-
denní asi 90,- Kč), nechoďte do areálu kou-
paliště, ale rozložte si deku na druhé stra-
ně nádrže. Navíc sem můžete vzít i svého 
čtyřnohého mazlíčka. 
Ve Žlutých lázních pravděpodobně ne-
najdete čistou vodu (ke koupání tu slouží 
Vltava), ani klid. Nouze tu však není o zá-
bavu – můžete tu vyzkoušet snad všechny 
druhy sportů i koktejlů, hrají tu DJs... Letos 
tu můžete každé úterý a sobotu navštívit 
i letní kino. 
Na Šeberáku se můžete vykoupat, občer-
stvit, zahrát si tu beachvolejbal nebo ping 
pong. Půjčit si můžete i šlapadlo. Máte-li 
psa, můžete ho na vodítku vzít s sebou. 
V prostorách parkoviště areálu se psi mo-
hou i koupat. Pozor ale dávejte na kvalitu 
vody – často se tu přemnoží sinice již brzy 
na začátku sezóny, před návštěvou tohoto 
areálu si proto vždy zkontrolujte stav kvality 
vody. 
V Radotíně se čistá voda v koupacím je-
zeře udržuje bez chemie za působení vod-

ních rostlin a přírodních ekosystémů ve 
fi ltračních lagunách. 
Na podobný systém čištění vody se již brzy 
můžeme těšit na nově revitalizovaném 
koupališti Lhotka, které by se snad již letos 
mělo otevřít veřejnosti.
Dáváte-li přednost koupání v bazénu, kde 
je kvalita vody pod větším drobnohledem, 
vybírejte v metropoli z následujících mož-
ností:
Sportovní a rekreační areál Pražačka 

vás v létě zchladí nejen přes den, ale klid-
ně i hned ráno ještě před prací nebo i večer 
po ní. Přibalte si knížku. Na tomhle koupa-
lišti totiž moc atrakcí nenajdete. 
Hromadu zábavy si užijete i ve venkovní 
části aquaparku Čestlice, kde se může-
te buď líně rozvalit na trávě či na lehátku, 
nebo se nechat unášet proudem Pomalé či 
Divoké řeky. Ve venkovním bazénu najdete 
vířivé lavice i masážní sprchu. 
Bazén v Podolí je klasika, kterou zná kaž-

dý a proto tu taky bývá kapku narváno, 
i když tu návštěvníci mají k dispozici dva 
venkovní bazény. 
Na Petynce najdete nejen bazén, ale 
i brouzdaliště pro děti nebo tobogán. Může-
te tu plavat, hrát beachvolejbal nebo ping 
pong, samozřejmě nechybí občerstvení. 
Než vyrazíte, prohlédněte si na webkame-
rách, jestli v areálu není hlava na hlavě. 
Divoká Šárka je nejen uprostřed divoké 
přírody, ale i s teplotou vody je to tu kapku 
divoké. Koupel vás však zaručeně osvěží. 
V areálu pod skalami najdete hned dva 
bazény i brouzdaliště. Dále si zde může-
te zahrát stolní tenis nebo také nohejbal 
a volejbal. 
Koupaliště Ládví nabízí bazén i brouzda-
liště pro mrňouse. Zahrát si tu můžete pé-
tanque nebo ping pong. Součástí areálu je 
i kavárna. Pokud zapomenete doma slu-
nečník nebo žádný nemáte, za 30 Kč vám 
ho tady půjčí. 
Na Stírce najdete nejen klasický bazén 
nebo malý bazén pro děti, můžete si tu 
zahrát i volejbal, fotbálek, pétanque nebo 
vyzkoušet aquazorbing. 
Dostupnou a blízkou klasikou je plavecký 
bazén na Slavii. Kromě klasického plavec-
kého bazénu jsou tu i dva menší a tobogán 
pro děti.
Venkovní bazén najdete i v Hloubětíně. 
Navíc kryté bazény v tomto areálu jako prv-
ní v České republice nabídly slanou vodu. 
Ta má antiseptické účinky, uvolňuje sval-
stvo a působí regeneračně na nervovou 
soustavu. Zkuste.
Letní koupaliště Čakovice nabízí dva ba-
zény a do jednoho z nich vede tobogán. 
V Klánovicích najdete bazén 25×10 met-
rů a 15×10 metrů s pozvolným vstupem do 
vody. Zahrát si tu můžete i beachvolejbal, 
ping pong nebo minigolf. 
Tak kam v Praze za vodními radovánkami 
letos vyrazíte?

Zdroj: www.citybee.cz
Barbora Dubská



SK Dolní Měcholupy ve spolupráci 
s Fotbalovou asociací ČR zorganizova-
lo dne 15. 5. 2018 sportovní dopoledne 
„Měsíc náborů“. 
Měsíce náborů se zúčastnilo přes 450 dětí 
z Dolních Měcholup a Horních Měcholup, 
se zaměřením na 1. a 2. třídy základních 
škol a předškoláky z mateřských škol. Zá-
jem o účast byl veliký a předčil naše očeká-
vání. Děti přivážely námi najaté autobusy 

a v doprovodu Městské policie byly přivá-
děné na hřiště. Pro děti bylo připraveno 
10 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet růz-
né hry se zaměřením převážně na fotbal. 
Všechny děti se po příchodu na hřiště vrhly 
do her a odpoledne si všichni velice užili. 
Počasí se také vydařilo a kladné reakce 
dětí i paní učitelek během celého průběhu 
nám byly potěšením a odměnou. Akce se 
zúčastnil i manažer mládeže z Pražského 

fotbalového svazu p. Zákostelský a podě-
koval nám za přípravu a organizaci „Měsí-
ce náborů“. Tato velká akce byla první, kte-
rou se nám podařilo zorganizovat a pevně 
věříme, že nebude poslední. 

Zdeněk Pospíšil 
a Výbor SK Dolní Měcholupy

Ofi ciální video: https://www.youtube.com/
watch?v=GSBo-orvuyk

SPORT
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Naši mladí hasiči a dorostenci měli v květ-
nu napilno. 6. května se někteří dorostenci 
zúčastnili v rámci Českého poháru Hři-
bojedských stovek. 19. května se mladší 
a starší děti zúčastnily Memoriálu Fran-
tiška Zvoníčka v Řepích, kde mladší děti 
v požárním útoku vybojovaly 8. a 12. mís-
to, starší děti obhájily loňské prvenství 
a získaly zlaté medaile. V neděli 20. květ-
na proběhlo 1. kolo soutěže dorostu, od-

kud jsme si v soutěži jednotlivců odvezli 2x 
1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo a jedno 
4. místo. Všichni naši dorostenci a doros-
tenky postupují do městského kola, kde 
budou bojovat o postup na Mistrovství ČR.
V sobotu 26. května proběhl nejdůležitěj-
ší závod pro kategorii mladších dětí. Na 
stadionu ve Stromovce se utkalo celkem 
14 družstev z celé Prahy v I. kole hry Pla-
men. Náš tým, složený z velké části z prv-

ňáčků a předškoláků, vybojoval krásné 
3. místo. Druhý den na stejném stadionu 
závodily týmy starších dětí. Naše družstvo 
obhájilo už po páté v řadě 1. místo a v červ-
nu budou starší děti, stejně jako dorosten-
ci, bojovat o postup na Mistrovství ČR. 

Iveta Vojtová
SDH Dolní Měcholupy

Již brzy budou mít obyvatelé Dolních Mě-
cholup a především sídliště Malý háj v do-
cházkové vzdálenosti několik běžných ob-
chodů. Mezi sídlištěm a ulicí Kutnohorská 
začal investor s výstavbou tzv. Retail Par-
ku. Po dokončení by zde měl fungovat ob-
chod s potravinami, lékárna, drogerie, textil 
apod. Bližší informace lze získat na adrese 
http://www.sterboholyretailpark.cz/. Pokud 
vše půjde hladce, mohly by se první ob-
chody otevřít ve 4. čtvrtletí letošního roku.

Martin Kembitzký
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Pravidla jízdy po městě
Základní pravidla jízdy na kole: Cyklista 
je z pohledu zákona účastníkem doprav-
ního provozu a proto pro něj platí stejná 
práva a povinnosti jako pro řidiče motoro-
vých vozidel. Ta jsou zakotvena v zákoně 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Speciální práva a povinnos-
ti cyklistů při jízdě na pozemní komunikaci 
jsou pak specifi kována zejména v para-
grafech 57 a 58 daného zákona. Mezi zá-
kladní pravidla patří:

● Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, 
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro cyklisty, nebo pokud je na křižovatce 
s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklis-
ty a vymezený prostor pro cyklisty, cyklista 
jich musí užít.

● Na pozemní komunikaci jede cyklista 
na jízdním kole při pravém okraji vozovky. 
Pakliže tím nebudou ohroženi ani omezeni 
chodci, může jet po pravé krajnici.

● Cyklisté mohou jet jen jednotlivě za se-
bou, nikoli vedle sebe.

● Za snížené viditelnosti musí mít cyklista 
rozsvícený světlomet s bílým světlem, kte-
rý svítí směrem dopředu a dále musí mít 
zadní svítilnu, která svítí červeně nebo pře-
rušovaně červeně. 

A několik dopravních situací z dílny vý-
tvarníka a ilustrátora Karla Jerie pro in-
formační brožuru – celá je ke stažení na 
www.čistoustopou.cz

Zdroj :Čistou stopou Prahou
Zdena Přibylová

Kampaň za větší ohleduplnost v dopravě

Dne 25. 5. 2018 se dožil 90 let pan Jan Holub, dlouholetý hasič a občan Dolních Měcholup.
Zástupci SDH Dolní Měcholupy a MČ ho navštívili v jeho současném domově, aby mu předali dárky, ocenění a popřáli pevného zdraví.

za SDH Jiří VoříšekÚMČ

Jízda podél zaparkovaných aut

Jízda po vozovce, nikoli po chodníku

Jízda v koloně



SENIOŘI
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Rok 2018 jsme začali hned v zimních 
měsících vycházkami do našeho okolí. 
Loňský rok byl uzavřen výroční zprá-
vou na naší výroční členské schůzi dne 
1. března 2018. Poté jsme začali s no-
vým fi nančním rozpočtem a s novým 
programem. Děkujeme touto cestou 
našemu místnímu úřadu za podporu 
a fi nanční dotaci. 

Začali jsme se věnovat plánování divadla. 
V průběhu třech měsíců jsme zajistili osm 
představení v divadle ABC, např. Revue 

Voskovce a Wericha, Pan Kaplan má třídu 
rád, Bedřich Smetana, Tančírna a j. Cel-
kem se nás zůčastnilo 80 senoirů. Kromě 
toho jsme navštívili i divadlo Horní Počer-
nice, kde dětský divadelní spolek Kejklíři 
a Dividlo z Dolních Měcholup zahrál hru 
Šakalí léta. Toto představení mělo veliký 
úspěch. Všem se to hodně líbilo.

Při jednom našem setkání u kafíčka, něko-
lik našich „seniorských děvčat“, malovalo 
vyjíčka a vyrobilo pěkné velikonoční dáreč-
ky pro seniory v pečovatelském domě. Pro 
ně jsme opět uspořádali, v předvečer veli-
konočních svátků, posezení při harmonice. 

Všichni si zazpívali i zavzpomínali. Byly to 
pro všechny přítomné hezké chvilky.
Objevilo se pěkné počasí a začali jsme plá-
novat jednodenní výlety. 

V polovině dubna jsme si vyjeli na Český 
Šternberk a odtud do Hulic, kde proběhla 
exkurze po hrázi vodní nádrže Švihov-Že-
livka. Po čtyřech týdnech jsme navštívili 
zámek Červená Lhota a po obědě jeli na 
exkurzi do JE Temelín. Při zpáteční cestě, 
na doporučení našich seniorů, jsme zasta-
vili v Albrechticích na hřbitově. Stálo to za 
to! Hřbitov byl významný svými historický-
mi malbami v arkádových kapličkách z roku 
1841. Výlety se vydařily. Byli jsme velmi 
spokojeni.

Poslední týden v dubnu se zúčastnilo 
31 seniorů týdeního lázeňského pobytu 
v Mšeném u Roudnice n.V. K tomuto poby-
tu nebylo co vytknout. Příjemné prostředí, 
procházky v pěkném parku i do okolí. Uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích se soc. 
zařízením a s televizí, každý den procedu-
ry, plná penze v podání švédského stolová-
ní a vstřícný a milý personál. K tomu jsme 
ještě využili dvě volná odopoledne a zajis-

tili si výlet na zámek Humprecht u Jičína 
a výlet na zámek Mělník. 

Na začátku měsíce května, za horkého 
slunečného počasí, si udělalo několik otr-
lých seniorských turistů vycházku krajinou 
kolem Říčan. Plán trasy a časů, kdy se vy-
jede a kudy se půjde, vzal částečně za své 
hned ráno. Vzhledem k uzavírce silnice 
na Hostivař měly autobusy až půlhodino-
vé zpoždění. Přesto to nikoho neodradilo 
a byla z toho celodenní turistická procház-
ka. Říčanským lesem po značce i bloudě-
ním jsme se místo Mukařova ocitli v Te-
hově. Ale byli jsme v civilizaci. Zde jsme 
se občerstvili a posilnili na další kilometry 
k železniční stanici Světice. Unaveni, ale 
s veselou myslí nasedli do vlaku na Prahu.
Na 18 června máme zajištěnou návštěvu 
zámku v Kladrubech a návštěvu hřebčína. 
Stále se scházíme u kafíčka pravidelně kaž-
dých 14 dní. Přijde ten, který nechce být 
zrovna sám.

Slávka Hagelová

Èervená lhota Láznì Mšené a výlet do Mìlníka

V temelínì Zámek Humprecht



HISTORIE / INFORMACE  Z RADNICE

Úřad městské části:  272 706 441

Poštovna:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
   GUZI Šárka:  778 702 146

   PALÁRIKOVÁ Radka:  778 702 134
   RUDOLF Martin:  721 895 538

Hasiči:  728 413 904

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Cejpová:  
604 320 955

   Pohotovost (Malešice):  281 019 244

Praktický lékař MUDr. Janečková:  272 705 783
   Pohotovost (Malešice):  281 019 213

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  272 705 783
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 706 410
   Jídelna:  272 700 100

Hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení 
Tel: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151
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V sobotu 9. 6. 2018 se v budově hasičské 
zbrojnice uskutečnila avizovaná přednáš-
ka o historii Dolních Měcholup. Úvodem 
nám představil pan Moravec, rodák ze 
sousední Dubče, vznik rybníkářské sou-
stavy z 15. a 16. století, nazývané Dubeč-
ské Třeboňsko. V další části jsme se od 
pana Tomáše Dittricha dověděli něco o his-
torii místních staveb, o pravděpodobném 
místu, kde se nacházela tvrz z roku 1364 
a o umístění osmi usedlostí v 17. století, 
které většinou po několika rekonstrukcích 
stojí dodnes. O dochování některých his-
torických prvků jednotlivých staveb jsme 
se pak dověděli z přednášky pana Jana 
Žižky, rodáka z Dolních Měcholup. Jeho 
zajímavá přednáška doprovázená obrazo-
vými ukázkami návrhů tehdejších staveb-
ních mistrů, zejména pana Nováka a pana 
Lehovce, názorně vypodobnila ráz Dolních 
Měcholup z doby na přelomu 19. a 20. sto-
letí. Závěrem přednášky nám pan starosta 
Jiří Jindřich představil další vývoj Dolních 
Měcholup se snahou zachovat přírodní 
a krajinářské plochy pro příjemný život nás, 
občanů Dolních Měcholup. Přednáška 
a vydaná brožura vznikla za fi nanční pod-
pory Sdružení místních samospráv. V ne-

děli 10. 6. 2018 pak navazovala procházka 
pod vedením pana starosty, které se zú-
častnilo cca 20 občanů z Dolních Měcho-
lup.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří 
se podíleli v parné sobotní a nedělní odpo-
ledne na této akci a hasičům za poskytnutí 
vhodného prostoru.

Doufám, že se všem, kteří se obou akcí 
účastnili, tato setkání líbila. Jen mne mrzí, 
že mezi účastníky nebylo více občanů 
z nově vystavených domů, aby se tímto 
zajímavým způsobem seznámili s místem, 
které si vybrali jako svůj nový domov. Snad 
příště.

Jana Hlavatá – úřad



SPORT

Dne 26. 5. 2018 
uspořádal Sportovní 
klub Dolní Měcholu-
py již v pořadí čtvrtý 
turnaj ulic, kterého 
se mohli zúčastnit 
občané Dolních Mě-

cholup, ale i fi rmy sídlící na území katastru 
naší městské části. Organizátoři z SKDM 

skvěle zajistili organizaci turnaje včetně 
zápisů výsledků a vyhlášení vítězů i skvěle 
připravené dvě hřiště na malou kopanou. 
Pozváni byli i bývalí ligoví a mezinárodní 
rozhodčí, akcí nás provedli profesionál-
ní moderátoři s velkoplošným ozvučením 
a v neposlední řadě bylo zajištěno i občer-
stvení. Turnaj se hrál v čase 2x 10 minut, 
4 hráči v poli + brankář, tzv. hokejové stří-
dání, systémem každý s každým do umís-
tění v play-off . Do turnaje se přihlásily 
4 týmy s originálními názvy, přičemž ko-
nečné pořadí turnaje bylo následující: 
1. Karpaty, 2. Dopiju a jdu, 3. A-Team, 
4. Bílé baletky. Jak je vidět na fotkách, po-
časí se vydařilo a všichni účastníci všech 
kategorií (12 - 65 let) si turnaj užili. Všech-
ny tímto zveme na pátý ročník Turnaje ulic, 
který se bude konat dne 25. 5. 2019, samo-
zřejmě znovu na hřišti Sportovního klubu 
Dolní Měcholupy!

David Pavel
člen výboru SKDM 
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 ŽIVOT V OBCI

MČ připravuje realizaci investice do MŠ 
a ZŠ. V obou případech MČ nechá vybudo-
vat tzv. venkovní učebnu. V případě MŠ se 
bude jednat o venkovní učebnu pro tzv. letní 
provoz a pro ZŠ bude vybudována učebna 
pro celoroční provoz. A co si pod pojmem 
venkovní učebna představit? Jedná se 
zpravidla o dřevostavbu, která je funkčně 
propojena s venkovním prostorem, např. 
zahradou nebo parkem. Obsahuje množ-
ství edukativních prvků pro výuku jak před-
školních dětí, tak i školáků. Záleží na jejím 
zaměření. V případě ZŠ bude tato učebna 
rozšířena ještě o prostor, který bude propo-
jen se současnou školní jídelnou, aby byla 
zvýšena stravovací kapacita v souvislosti 
s navyšováním počtu žáků v naší základní 
škole. Zároveň bude upraveno dětské hři-
ště vedle sportovní haly, protože venkovní 
učebna bude zasahovat do prostoru stáva-
jícího hřiště. Projekt pro výstavbu učeben 
zpracovala projekční kancelář známého 
architekta Martina Rajniše. Věříme, že se 
učebny budou našim dětem líbit a budou 
se v nich cítit dobře.

Martin Kembitzký

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA

BIOODPAD
Na rok 2018 – II. pololetí

čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin

7. 7. 2018 sobota Čs. tankistů

21. 7. 2018 sobota Pod Lesíkem

11. 8. 2018 sobota Čs. tankistů

25. 8. 2018 sobota Pod Lesíkem

8. 9. 2018 sobota Čs. tankistů

22. 9. 2018 sobota Pod Lesíkem

6. 10. 2018 sobota Čs. tankistů

20. 10. 2018 sobota Pod Lesíkem

27. 10. 2018 sobota Čs. tankistů

3. 11. 2018 sobota Pod Lesíkem

10. 11. 2018 sobota Čs. tankistů

24. 11. 2018 sobota Pod Lesíkem

Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

na rok 2018 – II. pololetí 
čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin 

 

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní 
techniku, podlahové krytiny apod. 
Do kontejnerů nelze odkládat sklo, papír, plasty, nápojové kartony, stavební odpad či 
nebezpečné odpady. 

 

9. 7. 2018 pondělí Ke Slatinám 

23. 7. 2018 pondělí Ke Dráze 

13. 8. 2018 pondělí Parková 

27. 8. 2018 pondělí V Dolinách 

10. 9. 2018 pondělí Pod Lesíkem 

24. 9. 2018 pondělí Ke Slatinám 

8. 10. 2018 pondělí Ke Dráze 

22. 10. 2018 pondělí Parková 

5. 11. 2018 pondělí V Dolinách 

19. 11. 2018 pondělí Pod Lesíkem 

3. 12. 2018 pondělí Ke Slatinám 

17. 12. 2018 pondělí Ke Dráze 

Tzv. hrabálištì bude umístìno v MŠ

Altán bude umístìn V MŠ Vizualizace venkovní uèebny pro ZŠ



VZDĚLÁVÁNÍ
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V dubnu děti 
z Dětského do-
mova Radost 
navštívily cvičné 
pracoviště stu-
dentek dentální 
hygieny 3. lé-
kařské fakulty 

University Karlovy, kde si na vlastní kůži 
vyzkoušely provedení dentální hygieny 
a získaly informace, jak správně o dutinu 
ústní dbát. 

Za menšími dětmi přišly studentky až do 
Mateřské školky, kde dětem přečetly po-

hádky o zoubkách, pak si s dětmi povědě-
ly, jak se správně čistí chrup a nakonec si 
všichni společně zoubky vyčistili správnou 
čistící technikou.

Holky a kluci ze školky už měli takové ná-
vštěvy dvě. Jednu úvodní na začátku dub-
na a také opakovací besedu v půli května, 

na které si všechny děti procvičily, co se 
v dubnu naučily. V průběhu besedy dostaly 
děti tabletu k indikaci zubního plaku a sleč-
ny studentky s dětmi pak za pomoci zrcát-
ka zoubky kontrolovaly.
Milí rodiče, nebojte se, všechny děti měly 
zoubky pěkně vyčištěné!
Aby ale děti nechodily s fi alovými pusinka-
mi, pro jistotu si správnou techniku čištění 
znovu společně vyzkoušely, aby si ji ještě 
lépe zapamatovaly.

Další setkání se zubními hygienistkami 
čeká děti na podzim.
Cyklus besed s názvem „Zdravý úsměv“ 
vznikl pod záštitou radního pro oblast zdra-
votnictví a bydlení Ing. Radka Lacka a za 
fi nanční podpory Místní Agendy 21.

Barbora Dubská



INZERCE

IKS-MARKETING, s.r.o.
Na Návsi 525/6 , Praha 10 - Dolní Měcholupy

281 932 007, info@iks.cz
Dodáváme a montuje nová okna, vrata 

a odvětrávané fasádní systémy.
http://www.odvetravane-fasady.cz/

AUTO LS, s.r.o.
Dolnoměcholupská 51/47, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Radek Slavík
Tel. 603 463 941   e-mail: autols@autols.cz

Autodoprava, přeprava osob a nákladů do 3,5t, 
autoporadenství
www.autols.cz

CO-VIN s.r.o.
V Dolinách 213/5, 109 00 Praha 10

Jaromír Los 
tel. +420. 604 791 147

Velko i maloobchodní prodej kvalitních italských vín.

Ing. Josef Krtička
Za Zahradami 384/23, 109 00  Praha 10
604 120 079   josef.krticka@seznam.cz
Revize tlakových a plynových zařízení

Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7, Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00

kontaktní osoba Iva Zelená
 777 208 878, 777 908 878

info@skolkaamalka.cz   www.skolkaamalka.cz
Péče o děti od 1,5 roku v půldenním i celodenním režimu

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy

Václav Janko
702 065 976 / 608 960 242, 

rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, grafi ka, redakční činnost. 

www.rcmodely.cz

PLYNOMAX s.r.o.
V Planinách 284/15, Dolní Měcholupy 

Lukáš Svoboda
info@plynomax.cz, 734 334 252

Montáž, servis, revize plynových kotlů.
www.plynomax.cz

MINIŠKOLKA BERÁNEK
Za kovárnou 15, Dolní Měcholupy

Jana Revzinová
Tel. 604 564 106, info@miniskolkaberanek.cz

Hlídání dětí po celý rok již od 2 let
www.miniskolkaberanek.cz

Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

Ke školce 254/12, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy
Dagmar Benešová

777 239 868, dasa.pistorova@centrum.cz
cvičení a gymnastická průprava pro děti 

(úterky 17 - 18h), dále pak vedu dospělé (neděle 20 - 21h) 
bosu cardio fi tbody 

www.dasa-cviceni.cz

Milena Junková
Na Konci 158/5, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

tel: 604 637 238, e-mail: Junkova@volny.cz
vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, kontrolní hlášení, 

mzdy, daňová přiznání

Poradna Trinity - Gabriela Dvořáková
Nad Sadem 462/8, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Tel: 607 960 372, www.homeopatie-poradnatrinity.cz, 

gabriela@homeopatie-poradnatrinity.cz, 
Léčba chronických i akutních zdravotních potíží pomocí 

homeopatie a autopatie.
ELEKTROservis

Roman Tůma 
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy.

Tel: 606 951 002  mail: romtum@seznam.cz
opravy, připojení a revize elektro zařízení a spotřebičů

Roman Tůma 
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy 

tel. 606 951 002 volat můžete 24h. mail: romtum@seznam.cz
Hodinový manžel - opravy a údržba všeho druhu

Martin Dolák
Kryšpínova 527/2, Praha 10 Dolní Měcholupy

telefon: 723 357 735 mail:  martin.dolak@dolici.cz
Instalace, programování a servis silnoproudých 

i slaboproudých rozvodů a zařízení včetně VoIP technologií.
Certifi kovaný specialista pro veškeré výrobky 

2N Telekomunikace a.s.

REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková

Tel: 777 074 907
Zprostředkování veškerých úkonů v registru vozidel (registrace 

nových vozidel, převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

Soukromá Mateřská škola KOŠÍK 
akreditovaná MŠMT 

Za Kovárnou 422/15, Praha-Dolní Měcholupy
Lenka Korejčíková

Tel: 608 241 021, 732 741 587 mail: sprava@mskosik  
www.mskosik.cz

Výchova, vzdělávání a péče o děti od 2 - 7 let, logopedická 
prevence, program pro děti z cizojazyčného prostředí
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Koupím
rodinný dům v Dolních Měcholupech. 

Volejte 604 617 788

Hledám
slečnu, paní (i důchodového věku) nejlépe 

s pedagogickým vzděláním na hlídání syna (věk 8 let) 
na  3 - 4 dny v týdnu (kromě víkendů).

Nástup možný od září 2018.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte 

na tel. 739 050 953

PLACENÁ INZERCE



INZERCE 
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Hledáme Operátora:
¥ kolegu ochotného pracovat ve směnném provozu.
¥ člověka důsledného s pozitivním přístupem k práci.
¥ šikovného siláka, co má radost z fyzické práce.

Co požadujeme?
¥ manuální ale zodpovědnou práci v přátelském kolektivu.
¥ samostatnost, spolehlivost a teamového ducha. 
¥ dochvilnost, smysl pro přesnost.

Co nabízíme?
¥ zajímavou a pestrou práci ve stabilní české společnosti v Uhřiněvsi.
¥ příplatek za odpolední směny a měsíční bonusy v případě splnění cílů.
¥ jídlo v práci zdarma.
¥ příplatek za odsloužené roky.

Kontakt: hr@mojemana.cz

602 267 122

OPERÁTOR VÝROBY 
UHŘÍNĚVES 

Pražská plynárenská ke dni  1. 7. 2018 ukončuje návštěvy 
mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci 

Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr 
mají možnost si vyřídit některé záležitosti 

související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie 
na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní 

seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta

Spojení energií i služeb

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo
 
• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz

Ukončení návštěv 
mobilní obchodní kanceláře

nebo případě potřeby prosím kontaktujte:


