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Slovo starosty ... 
Poděkování všem, kteří přišli k volbám 

Jsem rád, že k volbám v Dolních Měcholupech přišlo 
tolik voličů, kolik jich přišlo, což bylo vysoko nad 
celorepublikovým průměrem.  

Je mylný názor, že 24 českých europoslanců stejně 
nemůže nic změnit, není to pravda, protože Evropský 
parlament může zablokovat většinu evropských zákonů, 
rozhoduje o rozpočtu, přijetí nových zákonů a stanoví 
Evropskou komisi. A proto je potřeba dát jasný signál co 
chci a ne tvrdit, že pouhý jeden hlas stejně nic neovlivní 
a tím pádem nejít dokonce vůbec k volbám.  

S poděkováním a pozdravem 

Karel Hagel 

Počet Vydané Ú čast Odev- Platné 
Okrsky 

voli čů obálky v % zdané hlasy 
celk.  zpr. v %       obálky celkem 

1 1 100.00 983 426 43.34 426 419 

Platné hlasy Platné hlasy 

Kód  Název strany celk. v % Kód Název strany celk. v % 

1 SNK sdruž.nez. a Evropští dem. 71 16,94 17 Strana práce 0 0 

2 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0 18 Balbínova poetická strana 0 0 

3 Helax-Ostrava se baví 1 0,23 19 Za zájmy Moravy ve sjedn.Evr. 0 0 

4 Česká str.sociálně demokrat. 35 8,35 20 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 3,34 

5 Národní koalice 1 0,23 21 Pravý Blok 3 0,71 

6 Občanská demokratická strana 167 39,85 22 Strana zdravého rozumu 0 0 

7 Str.pro otevřenou společnost 0 0 23 Unie liberálních demokratů 6 1,43 

8 Strana demokrat.socialismu 0 0 24 Komunistická str.Čech a Moravy 46 10,97 

9 Strana zelených 8 1,9 25 Str.venkova-spoj.občan.síly 0 0 

10 Humanistická aliance 0 0 26 Strana za životní jistoty 1 0,23 

11 Konzervativní strana 0 0 28 Nezávislá iniciativa (NEI) 1 0,23 

12 "Sdružení nestraníků" 2 0,47 29 SVOBODNÍ 0 0 

13 Strana občanů republiky České 0 0 30 "V.Kožený-Občan.feder.demokr." 0 0 

14 Masarykova demokratická strana 0 0 31 Republikáni Miroslava Sládka 0 0 

15 Všeobecná občanská strana 0 0 32 NEZÁVISLÍ 62 14,79 

16 Dělnická strana 1 0,23         

Vážení občané, 
situace kolem výstavby kanalizace na Kutnohorské, 

ulici již má konkrétní podobu, a proto si dovoluji 
seznámit Vás s ní. 

Smlouva mezi OMI (Odbor městského investora) a 
dodavatelem (Skanska, a.s.) již byla skutečně podepsána 
a k předání staveniště došlo 16.6.2004. Zahájení vlastní 
stavební činnosti spojené s uzavřením Kutnohorské 
začne 1.7.2004. 
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Také je již znám rozsah a termín rekonstrukce 
mostních objektů v ulici K M ěcholupům (21.6. – 
15.12.2004) související s objízdnou trasou pro druhou 
etapu výstavby kanalizace na Kutnohorské. Je 
nejpravděpodobnější, že se v letošním roce uskuteční 
pouze první etapa, to znamená , že budou položeny 
kanalizace v části Kutnohorské ke křižovatce 
s Dolnoměcholupskou a bude rekonstruován povrch 
příslušné části této komunikace. 

Současně s výstavbou kanalizačních řadů budou 
realizovány i veřejné části kanalizačních přípojek 
k jednotlivým nemovitostem. 

Část kanalizačních přípojek bude realizována 
obvyklým postupem, tj. otevřeným výkopem, část však 
bude prováděna protlakem. Uvádím zde jméno a 
telefonní číslo osoby, která je za budování přípojek 
zodpovědná: 

Petr ŠURÁŇ mob. tel. 737 255 408 
Výstavba přípojek si vyžádá určitou spolupráci 

občanů s realizátorem tohoto díla a je opravdu důležité 
pro stavebníky, aby bylo přesně určeno místo napojení 
ke každé nemovitosti. Výhodou pro majitele nemovitostí 
bude, mít v předstihu vyprojektovány vnitřní rozvody 
kanalizace vč. revizní šachty až k připojení na veřejnou 
část přípojky. Jako přílohu tohoto čísla našeho 
Zpravodaje přikládáme pro lokalitu budoucích 
stavebníků kanalizačních přípojek letáček vysvětlující, 
jakým způsobem budou realizovány kanalizační 
přípojky protlakem. 

Dění na Kutnohorské si vyžádá výstavbu obslužné 
komunikace přes bývalou meziskládku s napojením na 
silnici k bývalé kompostárně, dnes firma Svoboda - 
recyklace stavebních hmot. Tato komunikace bude 
sloužit opravdu jenom jako obslužná pro danou lokalitu, 
nikoli jako objízdná trasa, protože tato oblast bude 
neprůjezdná. 

Ohledně druhé etapy Vás budu neprodleně 
informovat až informace nabudou konkrétnější podobu. 

Pokud jde o ostatní stavby, mám na mysli Slavíkov a 
jeho komunikace, práce byly již započaty vč. kabelizace 
elektrické sítě. Bohužel prodloužení komunikací a 
inženýrských sítí směrem k Dolnoměcholupské ulici 
stále brání absence potřebných dokumentů. Doufám 
však, že se nám podaří do konce roku se s tímto 
problémem vypořádat. 

Jistě jste si mnozí všimli stavební činnosti v blízkosti 
hřiště u školy. Byly zahájeny práce na výstavbě zázemí 
pro toto hřiště. Finanční prostředky se podařilo získat od 
sponzora, firmy Zentiva a.s. /Léčiva/, který nemalým 
dílem přispěl k finančnímu krytí této stavby. Rádi 
bychom, když všichni splní to, co slíbili, zázemí otevřeli 
při příležitosti malé komorní oslavy 110. výročí otevření 
Dolnoměcholupské školy, připadající na začátek září. 
S přibližujícím se termínem vše upřesníme na stránkách 
dolnoměcholupského Zpravodaje.  

Pokud píši na tomto místě o škole, chtěl bych 
zdůraznit a informovat širokou veřejnost, že 
dolnoměcholupské zastupitelstvo bude krýt  vícenáklady 
spojené s dočasným nedostatkem žáků v ZŠ a zajistí, 
aby naše škola fungovala tak, jak funguje dodnes a to 
s pěti třídami. Rád bych na tomto místě poděkoval 
vedení školy za obětavý přístup při řešení této složité 
problematiky a zároveň pochválil vznik anglické 
družiny, kde bude u dětí „sloužit“ rodilý mluvčí. Od 
vzniku této družiny si všichni slibujeme, že ovlivní 
kladně počet přihlášených žáčků v naší škole. 

Kromě této bohulibé aktivity začal stavební ruch 
v domě č.p. 277 v ulici Čs. tankistů, kde obecně 
prospěšná společnost Radost buduje dětský domov 
rodinného typu. Umožněno to bylo definitivním 
převedením zahrady tohoto domu z Pozemkového 
fondu na hl. m. Prahu a následně na naši městskou část.  

Rád bych Vám všem, z tohoto místa, popřál klidnou 
a krásnou dovolenou, ale s ohledem ke stavebnímu 
ruchu, který nás postihne, bych to považoval za 
provokaci. Proto bych Vás rád požádal o shovívavost, 
popřál pevné nervy a věřte, že vše se v dobré obrátí. 

starosta 
Ing. Karel Hagel 

Dětská letní tenisová škola v Dolních 
Měcholupech 

MČ Dolní Měcholupy pořádá ve spolupráci s 
diplomovanou trenérkou I. třídy Gabrielou 
Flanderkovou dětskou letní tenisovou školu v 
Dolních Měcholupech. Je určena pro děti od 6  
do 15 let a to jak pro úplné začátečníky, tak i pro 
zdatné tenisty. Uskuteční se v průběhu celých 
prázdnin, tedy od 1.7. do 31.8. s výjimkou týdne  
od 9. do 14.8. Výuka bude každý den, od pondělí  
do pátku, v dopoledních hodinách mezi 8:00 a 
12:00 na našem víceúčelovém hřišti v sousedství 
základní školy. 

Výuka probíhá pod záštitou Nadačního fondu 
dětského a juniorského tenisu, který zapůjčí 
rakety a míče. Zároveň vedení NF uskuteční 
ukázkovou hodinu výuky tenisu za účasti bývalé 
přední světové tenistky Heleny Sukové, zasloužilé 
mistryně sportu.  

Výuka bude probíhat ve skupinkách, u 
nejmenších dětí po třech, u starších po dvou. Cena 
jedné hodiny trenéra je 350,- Kč. Městská část 
přispěje dětem z Dolních Měcholup 150,- Kč na 
hodinu, o zbývající část ceny (200,- Kč) se podělí 
účastníci hodiny. Městská část poskytne kurty pro 
tenisovou školu zdarma (jinak 140,-). 

Na výuku je nutné přijít ve sportovním oblečení 
odpovídajícím počasí, ve sportovní obuvi a  pokud 
možno s tenisovou raketou. Míče budou zajištěny 
trenérkou.  
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Pro případné zájemce je připraven i kondiční 
trénink. 

Písemné přihlášky odevzdejte na Úřad městské 
části Praha – Dolní Měcholupy do 25.6.2004 a 
uveďte v ní tyto údaje: 
-jméno dítěte, věk, kontaktní telefon na rodiče 
(případně jméno rodiče), zkušenost s tenisem, 
uveďte též v jakém termínu by se dítě letní tenisové 
školy mohlo zúčastnit (datum od,do), kolik hodin v 
týdnu, případně kolik hodin denně by školu 
navštěvovalo. Přesný rozvrh hodin bude 
vypracován s maximálním přihlédnutím k Vašim 
požadavkům. Úhradu letní tenisové školy podle 
stanoveného rozvrhu provedete na Úřadě MČ Dolní 
Měcholupy. 

Případné dotazy k výuce můžete vyřídit 
telefonicky v pracovní den od 8.00 do 12.00 na čísle 
607 822 505 přímo s trenérkou G. Flanderkovou. 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
Tisková zpráva: 
Pražská ÚČOV otevřena pro veřejnost 

O víkendu 19. a 20. června od 10 do 17 hodin 
mají Pražané možnost navštívit Ústřední čistírnu 
odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově 
v trojské kotlin ě (Praha 6 , Papírenská 6). 
Otevřena bude rovněž stará čistící stanice z roku 
1906, ve které je nyní Ekotechnické muzeum 
s unikátní expozicí čistírenské technologie ze 
začátku 20. století.  

V roce 2003 bylo pražskou kanalizační sítí 
odvedeno a vyčištěno celkem 134 938 444 m3 
odpadní vody. Převážná většina odpadních vod 
128 070 tis. m3, tj. 95 % byla vyčištěna právě na 
Ústřední čistírně odpadních vod. Zbývající část 
6 869 tis. m3 byla vyčištěna na pobočných 
čistírnách odpadních vod. Na veřejnou kanalizaci je 
napojeno 1,18 mil. obyvatel Prahy. Délka 
kanalizační sítě včetně kanalizačních přípojek 
v metropoli měří více než 3947 km.  
Historie a současnost 

Provoz ÚČOV byl zahájen v roce 1966, kdy 
pražská čistírna patřila k největším v Evropě. 
Zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody si 
vynutily několik dostaveb a modernizací. V 90. 
letech minulého století byla provedena postupná 
rekonstrukce některých částí ÚČOV a také výstavba 
několika nových objektů.  

Při srpnové povodni v roce 2002 se ničivá 
povodeň přelila přes ochranné hráze ÚČOV a 
vyřadila ji z provozu. Za necelých pět měsíců po 
povodni však byla čistírna opět provozuschopná a 
čistila veškerou odpadní vodu, která na ni přitékala. 
Již v březnu 2003 byl chod ÚČOV úplně 
stabilizován, vypouštěná voda dosahovala 

obvyklých parametrů a od dubna 2003 se kvalita 
vyčištěné vody výrazně zlepšila díky přechodu na 
nový druh chemikálie dávkované do čistícího 
procesu. Množství zbytkového znečištění 
vypuštěného do Vltavy ve vyčištěné vodě tak bylo 
za rok 2003 nejnižší v celé historii ÚČOV.  

Přesto kvalita vyčištěné odpadní vody 
neodpovídá v oblasti dusíkatého znečištění a 
fosforu přísným limitům předepsaným našimi 
zákony a směrnicemi Evropské unie a další 
významné zlepšení kvality vyčištěné vody bude 
možné zajistit jen totální rekonstrukcí současné 
ÚČOV.  
Technologie čištění odpadních vod na ÚČOV 

ÚČOV je mechanicko biologická čistírna 
s projektovanou kapacitou Q24 7 m3/s. Současný 
průměrný přítok se pohybuje okolo 4,5 m3/s 
odpadní vody. Čistírna biologicky odstraňuje 
uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje 
amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje 
srážením železitými solemi. 

Technologická čistící linka sestává z lapačů 
štěrku, jemných česlí, podélného provzdušňovaného 
lapáku písku, primárních usazovacích nádrží, 
aktivačních nádrží s jemnobublinnými aerátory, 
dosazovacích nádrží a regenerační nádrže vratného 
kalu. 

Přebytečný biologický kal je po zahuštění na 
odstředivkách smísen s primárním kalem a čerpán 
do dvoustupňových vyhnívacích nádrží, kde je 
udržována teplota 55°C. Vyhnilý kal je pak 
odvodňován na odvodňovacích odstředivkách. 
Bioplyn vznikající pří vyhnívání kalu je využíván 
k výrobě tepla a elektrické energie. Kalová voda – 
fugát ze zahušťovacích a odvodňovacích 
odstředivek je čerpána zpět do regenerační nádrže. 
Informace o vodě po telefonu 

- využívá denně 300 Pražanů. Telefonické 
informační středisko Pražských vodovodů a 
kanalizací (PVK) využilo v květnu 9300 Pražanů. 
Každý den se na čísle 840 111 112 informuje o 
vodě 300 obyvatel metropole. Jen 651 volajících 
zavěsilo dříve, než byli obslouženi a obslužnost call 
centra PVK tak dosahuje 93 procent. Nejčastěji se 
lidé zajímají o informace související s dodávkou 
vody (3080 tazatelů), po telefonu se ptají na 
podrobnosti k fakturaci a smlouvám (2050 
volajících) a zajímají je i všeobecné informace o 
vodě. Lidé zde mohou získat rovněž podrobnosti o 
probíhajících opravách, plánovaných odstávkách 
vody, nahlašovat havárie na veřejném vodovodu a 
objednat si náhradní zásobování pitnou vodou. 

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 poskytuje 
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telefonní středisko kompletní službu a servis 
informací. Po 19 hodině a o víkendu informuje 
obyvatele metropole prostřednictvím telefonu o 
haváriích na vodovodní a kanalizační síti.  

Další servis užitečných informací o vodě mohou 
Pražané získat rovněž na internetu (www.pvk.cz  
nebo www.spoluproprahu.cz) 

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

e-mail: eva.sovova@pvk.cz 

Dovolená  lékařů: 

Praktická lékařka MUDr. R. Janečková 
7.  7.   -  30.  7.  2004 

V naléhavých případech zastupuje MUDr. Morava 
v Dubči, tel :  271 960 136 .  

Zubní lékařka MUDr. I. Macková 
26. 7. -  6. 8. 2004 

Možné drobné změny sledujte ve vývěskách. 

ZASKLÍVÁNÍ oken, dve ří a řezání skel 
V Nížinách 298/8, Praha 10 
tel. 272 701 088, 603 842 424 

TRUHLÁ ŘSTVÍ – zakázková výroba 
Martin Nehasil, U Přejezdu 251, Praha 10 
tel: 602 331 987, fax: 272 706 512 
Vyrábíme a dodáváme výrobky ze dřeva, dýhy a 
lamina: 
kuchyně, dveře, zárubně, schody, kompletní výroba 
interiérů, vestavěné skříně, zimní zahrady. 

 

Masáže  zad či celého těla 
objednávka na tel: 603 897 953  - I. Mouchová 
- objektu DPS, Čs. tankistů 206 

 

Městská část Praha - Dolní M ěcholupy 
PLÁN  PŘISTAVOVÁNÍ  KONTEJNERŮ 

VE II. POLOLETÍ 2004 
Stanoviště sběru tříděného odpadu    1   ulice Ke Slatinám 
Stanoviště sběru tříděného odpadu    2   ulice Parková 
Stanoviště sběru tříděného odpadu    3   ulice Ke Dráze 
Stanoviště sběru tříděného odpadu    4   ulice Pod Lesíkem 
Kontejner bude dle napln ěnosti ješt ě 
jednou p řistaven.    

7.7.2004 středa Ke Dráze 
12.7.2004 pondělí Pod Lesíkem 
19.7.2004 pondělí Ke Slatinám 
26.7.2004 pondělí Ke Dráze 
2.8.2004 pondělí Parková 
9.8.2004 pondělí Ke Dráze 

16.8.2004 pondělí Pod Lesíkem 
23.8.2004 pondělí Ke Slatinám 
30.8.2004 pondělí Ke Dráze 
6.9.2004 pondělí Parková 

13.9.2004 pondělí Ke Dráze 
20.9.2004 pondělí Pod Lesíkem 
27.9.2004 pondělí Ke Slatinám 
4.10.2004 pondělí Ke Dráze 

11.10.2004 pondělí Parková 
18.10.2004 pondělí Ke Dráze 
25.10.2004 pondělí Pod Lesíkem 
1.11.2004 pondělí Ke Slatinám 
8.11.2004 pondělí Ke Dráze 

15.11.2004 pondělí Parková 
22.11.2004 pondělí Ke Dráze 
29.11.2004 pondělí Pod Lesíkem 
6.12.2004 pondělí Ke Slatinám 

13.12.2004 pondělí Ke Dráze 
20.12.2004 pondělí Parková 
27.12.2004 pondělí Ke Dráze 
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