
1 ZPRAVODAJ   DUBEN 2004  

Z obsahu 

• Slovo starosty 

•  Ze života ZŠ a MŠ 

• Zpráva Pražských vodáren 

• Informace o chovu ps ů 

• Informace z M Č 

 

Zpravodaj 
 

Městské části Praha- 
Dolní Měcholupy 

duben  2004 

 

 

 

Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
konečně nadešel čas, kdy Vás mohu 

fundovaně informovat o dění na Kutnohorské 
ulici v letošním roce. Komise, která byla určena 
k výběru dodavatele vybrala nejvýhodnější 
nabídku a  doporučila radě HMP vítěze 
výběrového řízení k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení radou bude odborem městského 
investora tento vztah sesmluvněn a pokud se 
nestane něco mimořádného, budou práce 
zahájeny v měsíci květnu. Celková doba 
výstavby je navržena na 150 dní. To znamená 
od května do září včetně. Výstavba by měla 
probíhat ve dvou etapách, na které je vydáno 
dopravně inženýrské rozhodnutí takto:  

l.etapa uzavře Kutnohorskou ulici v úseku 
od odbočky do kompostárny až ke křižovatce 
s Dolnoměcholupskou. V této první etapě bude 
doprava směrována od křižovatky 
s Průmyslovou směrem na Hostivař do ulice 
U Továren, pak Dolnoměcholupskou až na 
křižovatku s Kutnohorskou. 

V době výstavby 1. etapy bude současně 
rekonstruováno dvojmostí v ulici 
K Měcholupům, kde bude rozšiřován železniční 
koridor a opraven i povrch mostních těles. Při 
této uzávěrce bude provedeno i odvodnění, 
které odvede pramenící vodu z blízkosti čerpací 
stanice SAMPO. Kamionová doprava bude 

odkloněna až na náměstí Marata přes Horní 
Měcholupy do Uhříněvse na kruhový objezd. 

Já osobně předpokládám dobu trvání této 
první etapy 90 dní. 

2.etapa od křižovatky Dolnoměcholupské 
včetně, až ke světelné křižovatce u 
supermarketu Julius  Meinl, by měla probíhat 
již při otevření hornoměcholupských mostů a 
doprava by měla být směrována již přes tyto 
mosty z Horních Měcholup na Kutnohorskou. 
Doba trvání je zbylých 60 dní. 

Za tuto dobu se musí stihnout položení obou 
řadů kanalizace, dvojice domovních přípojek a 
generální oprava komunikace včetně chodníků. 

To, s čím jsem Vás teď seznámil, je vize, ale 
jak to doopravdy dopadne a jestli třeba nebude 
v letošním roce udělána jenom kanalizace a 
v tom následujícím povrchy, to už záleží na 
investorovi a okolnostech.  

V každém případě budeme s Odborem 
městského investora ve spojení a o případných 
změnách, které ovlivní život v Dolních 
Měcholupech Vás budeme informovat. 

S pozdravem 

starosta 
Ing. Karel Hagel 
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Zprávy ze základní školy 

NAUČIT SE V ANGLICKÉM JAZYCE 
MYSLET a ne překládat budou mít možnost od září 
2004 i Vaše děti. Při základní škole Kutnohorská 
v Dolních Měcholupech zahájí svou činnost anglická 
škola Bead School svým projektem A.S.C., After 
School Club. V anglickém klubu s dětmi pracují učitelé, 
lektoři, výtvarníci a divadelníci z anglicky mluvícího 
světa. Děti tak mají tu nejlepší možnost seznámit se 
s anglo – saskou kulturou, pracovat v kroužku keramiky, 
výtvarných technik, tance, sportovním kroužku, 
ekologickém kroužku, divadelním souboru a podobně a 
angličtinu dostávat jen jakoby mimochodem. Výhodou 
tohoto typu „učení angličtiny“ je, že děti nechodí na 
angličtinu, ale chodí se bavit, smát a užívat si do svého 
klubu a angličtinu nasají zcela spontánně, stejně jako se 
naučily česky a stejně jako kdyby jste žili delší dobu 
v cizině. Klub je vlastně malou simulací vycestování do 
ciziny. 

Bližší informace získáte přímo na základní 
škole Kutnohorská 36/58, Dolní Měcholupy, 
109 00 nebo na tel. 602 366 160, M. Kantová. 
Informace o výukovém systému naleznete 
na www.beadschool.cz. 

Ze života mateřské školy 

Vážení občané Dolních Měcholup, 

dovolte, abychom Vám přiblížili události ze 
života naší mateřské školy od začátku školního 
roku, které zpestřily zaběhnutý režim a kterými 
jsme se snažili vytvářet podmínky pro aktivní 
zapojení dětí i rodičů.  

1. září jsme přivítali nebývale velký počet dětí, 
který do posledního místečka naplnil naši 
dvoutřídní mateřskou školu. Přes počáteční slzičky 
si děti brzy zvykly, že i bez maminky je to mezi 
kamarády prima a že si u nás nejen pohrají, ale 
dozvědí se i spoustu zajímavého. Kamarády si našly 
nejen mezi svými ve třídě „Broučci“, ale mezi 
staršími dětmi ze třídy „Sluníčka“, kteří si zpočátku 
nemohli zvyknout na to, že z jejich  paní učitelky 
Dáši je od září paní ředitelka. Bývalá paní ředitelka 
Vlasta Zárubová s námi zůstala jako učitelka až do 
konce kalendářního roku, do jejího odchodu do 
důchodu. Několik prvních týdnů uběhlo velmi 
rychle, děti se zapojily nejen do běžných činností 
během dne, ale i podle svých zájmů i do kroužků 
např. keramického, na který docházejí do Základní 

školy, tanečního, kde se seznamují se základy 
tanečních krůčků pod vedením zkušené pracovnice 
z agentury Rytmik. Velká část dětí projevila zájem i 
o kroužek angličtiny, v kterém se seznamují hravou 
formou se základy angličtiny.  

Blížil se konec září a děti se těšily na den 
s velkým „D“ - den, kdy za spoluúčasti pana 
starosty Ing. Hagela jsme slavnostně zahájili provoz 
koloběžkové dráhy na školní zahradě. Odpoledne 
nejen v závodění koloběžek, tříkolek, ale i ve 
sportovních soutěžích rychle uběhlo a děti se s chutí 
pustily nejen do perníčků, které upekla pí uč. 
Kotalíková, ale i do dalších dobrot, které připravily 
paní kuchařky.  

Další dny přinesly pro děti další zážitky, jejich 
první návštěvu divadelního představení v Divadle 
Solidarita, přednášku příslušnice Policie s ukázkou 
opravdovské zbraně, další divadelní představení 
pořádané v naší MŠ, na které jsme pozvali i 
kamarády z 1.třídy ZŠ. 

S blížícím se podzimem se děti připravovaly na 
další společnou akci pro děti i rodiče a to na 
Drakiádu, kdy ač nás ten den vítr zradil a moc 
nefoukal, musela ho nahradit vydatná pomoc 
pobíhajících rodičů. 

A nastával čas vánoční ... horečná příprava 
dárků nejen pro rodiče, ale i pro „babičky“ v Domě 
s pečovatelskou službou, nacvičování básniček a 
vánočních koled rychle ukrajoval čas očekávání. 
Abychom si ještě více přiblížili vánoční atmosféru, 
začátkem prosince jsme se vydali na polodenní 
výlet do skanzenu v Kouřimi, kde jsme se seznámili 
s tím, jak pěkně dokázaly prožít adventní čas naše 
prababičky. 

Poslední týden roku 2003 v MŠ byl plný ve 
znamení vánoční besídky – děti se před tělocvičnou, 
zcela zaplněnou rodiči a příbuznými, snažily ukázat 
co nejlépe, co se ve „školce“ naučily, a pak se 
radovaly z velkého množství dárků, které se, díky 
příspěvků nejen Klubu rodičů, ale i sponzorů, pod 
pěkně ozdobený stromeček skoro nevešly. 

Po Novém roce jsme přivítali novou učitelku sl. 
Katku Nižníkovou, absolventku Pedagogické školy 
a s novou chutí připravujeme další překvapení pro 
děti a rodiče. 

Dagmar Jindrová, 
ředitelka MŠ 
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Tisková zpráva 

Služeb po telefonu využívá denně 400 Pražanů. 
Telefonickou linku Pražských vodovodů a kanalizací 
(PVK), která veřejnosti slouží jeden rok, využilo loni 50 
tisíc Pražanů. Denně se na linku call centra PVK 
840 111 112 nyní obrací v průměru 400 lidí. Jen v lednu 
2003 ji v pracovní dny využilo na 7800 zákazníků. 

Prostřednictvím telefonního hovoru za místní 
poplatek se zákazníci nejčastěji informují jak uzav řít 
smlouvu o dodávkách vody a odkanalizování. Dále si 
po telefonu upravují výši záloh za vodné a stočné, 
ptají se na vyúčtování či nahlašují reklamace a 
informují se také na podrobnosti ohledně zřízení 
přípojky a osazení vodoměru. 

Od 1. března 2004 se pražská veřejnost dovolá na 
telefonní linku 840 111 112 po celých 24 hodin. 
V pracovní dny od 7 do 19 hodiny bude telefonní 
středisko poskytovat kompletní službu a servis 
informací, po 19 hodině a o víkendu veškeré 
informace o haváriích na vodovodní a kanalizační 
síti. Prostřednictvím jediného čísla tak PVK 
zjednodušují kontakt se zákazníky.   

Z průzkumu, který PVK provedla v posledním 
čtvrtletí loňského roku vyplývá, že 87 % zákazníků 
považuje informovanost za dostatečnou. Přitom 
34 % Pražanů se informuje prostřednictvím 
telefonu, 28 % lidí získává údaje z informačních 
brožur PVK, 22 % občanů z tisku a televize a 16 % 
zákazníků vyhledává informace na oficiálních 
webových stránkách PVK (www.pvk.cz). 

Průzkum tedy potvrdil, že telefonické vyřizování 
svých požadavků prostřednictvím call centra 
840 111 112 Pražané vítají. 

Pro zlepšení a zjednodušení kontaktů se zákazníky 
PVK rovněž otevřela v listopadu 2003 nové zákaznické 
centrum v Dykově ul. poblíž Vinohradské vodárny. 
Služeb tohoto moderního pracoviště využilo loni celkem 
26 382 Pražanů.  

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jsou členem 
skupiny Veolia Water. PVK zaměstnávají 1688 
pracovníků (k 31.12.2003), v roce 2003 bylo 
vyrobeno 142 654 187 m³ pitné vody, vyčištěno 
bylo 134 938 444 m³ odpadní vody. Obrat 
společnosti PVK za rok 2003 činil 4,35 mld. 

Někteří majitelé domů napojeni na veřejnou 
kanalizaci načerno 

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) začaly 
v Praze evidovat případy neoprávněného 

využívání veřejné kanalizační sítě. Proto se PVK 
chystají zkontrolovat v metropoli tisíce objektů.  

Od počátku roku přešetřovači PVK dosud 
prověřili 160 odběrných míst, z toho polovina 
kanalizačních přípojek nebyla přihlášena, majitelé 
užívali kanalizaci načerno a stočné neplatili. Nyní 
musejí stočné zpětně uhradit. 

Pokud majitelé zapomněli PVK oznámit zřízení 
či rekonstrukci kanalizační přípojky a napojení 
svých domů na veřejnou kanalizační síť, mohou tak 
učinit telefonicky na čísle 840 111 112, nebo 
osobně v zákaznickém centru v Dykově ulici 3, 
Praha 10 (u Vinohradské vodárny).  

Oznámit PVK veškeré změny týkající se 
smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování, tedy i 
zřízení či rekonstrukci kanalizační přípojky, je totiž 
zákonnou povinností majitelů domů a objektů 
(v souladu se Zákonem o vodovodech a 
kanalizacích č. 274/2001 Sb.). Na tuto povinnost ale 
někteří majitelé zapomínají a za odvod a čištění 
odpadní vody řádně neplatí. Pokud takový případ 
PVK zjistí, majitel domu se vystavuje postihu.  

Letošní cena stočného v Praze činí 19,48 Kč/m³ 
včetně DPH, za vodné platí Pražané 21,95 Kč/m³. 
Cena vodného a stočného včetně DPH v roce 
2004 činí v metropoli celkem 41,43 Kč/m³.  

Eva Sovová-tisková mluvčí PVK 
602/474146, 221 095 270 

e-mail: .eva.sovova@pvk.cz 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 
Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy 

vyplývající z obavy před napadení psem, vracíme se 
opět se k ožehavému tématu chovu psů. Na území 
hlavního města Prahy dosud neexistuje konkrétní 
vyhláška, která by komplexně upravovala chov psů. 
Přesto je majitel psa povinen respektovat řadu 
právních předpisů: 

1. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) – ve 
smyslu tohoto zákona je pes považován za věc a 
z tohoto hlediska se na majitele vztahuje 
povinnost vlastníka věci zdržet se všeho, čím by 
nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného 
nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. 
Při výkonu vlastnického práva nesmí docházet 
ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a 
životním prostředí. 
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2. Vyhláška č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy, o čistotě - 
pes nesmí znečišťovat veřejné prostranství. 
Majitel je povinen neprodleně odstranit 
znečištění, které pes způsobil. 

3. Veterinární zákon č. 166/1999Sb. – chovatel je 
povinen zajistit, aby byli psi ve stáří do 6 
měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti 
vzteklině. Chovatel je dále povinen zajistit, aby 
bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, 
které poranilo člověka nebo s ním přišlo do 
kontaktu způsobem nebo za okolností, které 
mohou vyvolat podezření na onemocnění 
vzteklinou. 

4. Nařízení o mimořádných veterinárních 
opatřeních – vydává hl. m. Praha formou 
vyhlášky z důvodu prevence a tlumení 
nebezpečné nákazy vztekliny. V ohnisku nákazy 
a v ochranném pásmu je v takovém případě 
zakázáno volné pobíhání psů. Na veřejném 
prostranství musí mít pes nasazen náhubek a 
musí být voděn na vodítku. V současné době 
není na území naší městské části takové nařízení 
vyhlášeno. 

5. Vyhláška o zřízení oblasti klidu „Botič – 
Milí čov“, „Říčanka“ a „Rokytka“ (č. 3/1984 a č. 
8/1990 Sb. NVP) – na území těchto přírodních 
parků je mimo souvisle zastavěné části zakázáno 
nechat volně pobíhat psy a znečišťovat území.  

6. Vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy o ochraně 
veřejné zeleně – ve veřejné zeleni (tzn. pozemky 
evidované v katastru nemovitostí jako zeleň) je 
zakázáno volné pobíhání psů (výjimky z tohoto 
zákazu může povolit vlastník veřejné zeleně) a 
dále je zakázáno vstupovat se psy na dětská 
hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na ně 
volně pobíhajícím psům.  

7. Zákon o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) – 
vlastníkům domácích zvířat je zakázáno nechat 
volně pobíhat zvířata ze zájmových chovů 
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo 
vedoucího. Přitom honitbou jsou zpravidla 
všechny pozemky mimo hranice současně 
zastavěného území obce. Myslivecká stráž je 
oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, 
kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti 
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící 
k bydlení pronásledují zvěř. Pokud je tato 
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, 
počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto 
oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a 
loveckých plemen, na psy slepecké, 
zdravotnické, záchranářské a služební.  

Myslivecká stráž, která usmrtila psa, je povinna 
o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud 
je známý, a sdělit místo usmrcení zvířete a případně 
jej na toto místo doprovodit. Mimo výše uvedené 
předpisy, je pohyb psů omezen také např. silničními 
a přepravními předpisy. 

RNDr. Kateřina MARKOVÁ 

Pozvánka na výlet 
Jako každoročně i letos zveme všechny seniory 

na jednodenní výlet - tentokráte do Telče a okolí ve 
čtvrtek dne 20.5.2004. Odjezd od budovy úřadu. 

Informace z MČ 

SDH Dolní Měcholupy - Kolektiv mladých hasičů 
zve mezi sebe nové kamarády, chlapce a dívky od 6-15 
let. Každý čtvrtek od 16,30-17,30 hod. v hasičské 
zbrojnici. 
Informace na tel. 
Iveta Vojtová 74 866 450, 604 442 934 
Zdena Blahetová 604 330 898 

Nově otevřená ordinace 
Od konce roku 2003 byla v Dolních Měcholupech, Nad 
Vokolky 25, Praha 10 nově otevřena oční ordinace 
MUDr  Ludmily Bártové . Ordinace poskytuje 
komplexní oční vyšetření dospělých i dětí (včetně 
šilhavých) a aplikaci kontaktních čoček. V případě 
zájmu je možné vyšetření dohodnout na tel.č. 
272 703 142. 

Hledám pronájem l místnosti. 
Starším lidem vypomohu s nákupy, úklidem a zahradou. 
tel. 737 436 427. 

Opravy a úpravy oděvů. 
Šití závěsů, záclon, ložního prádla. Jana Ĺalíková 
Po - Pá 9,00-15,00. Tel:. 272 701  076, 
Adresa: V Planinách 297/6 , Praha 10-Dol. Měcholupy 

Přijmeme pracovnice do čistírny oděvů a prádelny 
v Říčanech u Prahy. Výborné podmínky. Volejte tel.: 
603 415 689 

Hledá se instruktorka na Aerobik posilování-
strečink do tělocvičny v MŠ v Dolních Měcholupech 
Š. Fořtová - tel: 272 706 441, 607 178 007 

Firma Median přijme brigádníky na místo tazatele 
v telef. studiu pro výzkum trhu a veř. mínění v Dol. 
Počernicích. Odměna 50-80 Kč/hod. dle výkonu. Nástup 
možný ihned. Informace na tel.225 301 301. 


