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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
   rád bych Vás na tomto místě seznámil 

s tím, co mám na srdci a co Vás asi také zajímá. 
 Výstavba hasičské zbrojnice postoupila 

přes veškeré potíže, které  v průběhu přípravy 
jako by se postupně množily, do vydání 
stavebního povolení, které ještě nenabylo 
právní moci, ale doufám, že nabyde. Horší je 
situace s výběrem dodavatele této stavby. Dle 
vyjádření  zástupce odboru městského investora 
bude vybrán až v měsíci červenci. Tento stav 
mě osobně utvrdil v tom, že jsme dobře udělali, 
když jsme kanalizaci stavěli ve své režii a 
nespoléhali se na městského investora. Jistě 
bychom ji  stavěli ještě dnes. 

 Z rozpočtu hlavního města jsme 
nedostali žádné finanční prostředky na výkup 
pozemku zahrady mateřské školy ani na 
zamýšlenou výstavbu tělocvičny, ale dostali 
jsme část finančních prostředků na přestavbu 
zdravotního střediska, služebny městské policie 
a úřadu. Z důvodu, že jsme doufali, že nová 
hasičárna už bude stát a my v ní budeme 
částečně ordinovat i úřadovat, musíme změnit 
koncepci přestavby obecního domu na úplné 
zachování staré budovy a výstavbu nové, stejně 
velké na zahradě. Proto bude nutno zadat 

projektovou dokumentaci jinak, než určila 
architektonická soutěž. Obávám se, že přidělené  
finanční prostředky letos těžko účelně 
proinvestujeme. 

 Z rozpočtu hlavního města byla 
poskytnuta i dotace na dostavbu inženýrských 
sítí. Z toho, co jsme ještě dostali, musím 
vzpomenout půl milionu korun od a.s. Zentiva, 
tentokrát na osvětlení hřiště a stavbu kašny 
v parku za školou. 

Městskou částí byl vykoupen pozemek pod 
hasičskou garáží s částí přilehlého pozemku, 
což umožní stavbu slibované tělocvičny i 
rozšíření dětského hřiště 

 Na základě vyhlášeného výběrového řízení 
byl vybrán nový dodavatel na údržbu zeleně 
městské části včetně úklidu komunikací. Tím je  
dolnoměcholupská firma MIKAPA plus, s.r.o.. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tato firma 
disponuje úklidovou technikou, uskuteční se 
jarní úklid komunikací v jižní polovině 
Měcholup od Dolnoměcholupské směrem 
k Uhříněvsi v úterý 15.5. a tímto žádám občany 
parkující na místních komunikacích, aby 
přeparkovali auta k severním sousedům. 
V severní části, tj. od Dolnoměcholupské ku 
Praze je tato akce naplánována na čtvrtek 17.5. 
s prosbou na parkující automobilisty, aby 
přeparkovali zase k jižním sousedům. 
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 Byly zahájeny projekční práce na výstavbě 
 cyklotrasy, která by umožnila propojení 
Dolnoměcholupské s  viaduktem pod 
benešovskou tratí směrem do Horních 
Měcholup. 

  V současné době začíná realizovat firma  
Central Group výstavbu souboru rodinných 
domů na pozemku Dolních Měcholup u 
Dubečka. 

  Nová světelná křižovatka v obci přinesla 
komplikaci přilehlým komunikacím, řidiči si 
zkracují čekání před křižovatkou průjezdem 
obytných zón. Jako opatření projednáme 
osazení dopravních značek „průjezd zakázán“. 

 V domě s pečovatelskou službou jsou 
v současné době dva volné byty, rádi bychom je 
obsadili zájemcem z Dolních Měcholup.  
  
Nabídka Pražských služeb aneb kam s ním .. 
Asi většina z Vás, kteří sekají trávník, řežou 
větvičky, shrabují listí, prostě snaží se, aby ta 
naše zahrádka trochu vypadala a nemají čas 
každé pondělí ráno být odkázáni na přistavení 
obecního velkoobjemového kontejneru na 
netříděný odpad (o odvážení „tzv. bioodpadu 
do příkopů a na pole nebo pozemek ani 
nemluvě) a hlavně ti, kteří chtějí přispět očistě 
životního prostředí, jistě rádi přivítají nabízenou 
službu – svoz bioodpadu. 
      Jedná se o službu placenou a možno si ji 
objednat jenom na určité měsíce v roce. 
Speciální popelnice a to buď 120 nebo 240 l 
bude k tomuto účelu propůjčena zdarma a svoz 
je organizován jednou za čtrnáct dní každý 
lichý týden v sobotu. Do kontejneru patří listí, 
tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, 
větve keřů a stromů, spadané ovoce, zbytky 
ovoce, kávová sedlina, skořápky a čajové 
sáčky. K doptání na www.psas.cz nebo na 
telefon 284 091 111. 
  
   Karel Hagel,starosta 
 

 
 

Vážení spoluob čané,  
dovolte mi abych po delší odmlce přispěl do 

zpravodaje naší Městské části. 
V lednu tohoto roku se přes naší republiku 
přehnal orkán Kyrill. Náš Sbor dobrovolných 
hasičů se jako mnoho jiných hasičských sborů 
okamžitě zapojil do likvidace následků této 
větrné smršti. Již v 15.00 hod. ve čtvrtek 18.1. 
se členové SDH, kteří jsou zařazeni do 
výjezdu, sami ukázněně a obětavě shromáždili 
ve zbrojnici a nahlásili na „Operační středisko“ 
HZS Praha připravenost k výjezdu, počet osob 
i techniku v pohotovosti. Ne naší vinou jsme 
vyjeli až v po 19.00 hod. Po té co jsme prvně 
vyjeli jsme se ale zastavili až pozdě po půlnoci. 
Druhý den v pátek 19.1. jsme svoje služby 
nabídli znovu a znovu jsme se nezastavili a 
končili jsme pozdě večer. Na sobotu 20.1. jsme 
si nechali dva padlé stromy v naší Městské 
části. V neděli 21.1. nám byla preventivně 
vyhlášena pohotovost, ale výjezd se již 
nekonal. Celá anabáze skončila ve čtvrtek 
25.1., kdy se dávali do pořádku použité věcné 
prostředky a špinavé zásahové obleky. 
Zbývalo pak  ještě umýt auto, ale to jsme 
museli počkat až sleze sníh a přestalo 
mrznout,  neboť bezprostředně po orkánu 
přišla na několik dní opravdová zima . Bylo 
rovněž třeba nabrousit řetězy do motorové pily, 
pila samotná byla rovněž preventivně 
zkontrolována v servisu. Z našeho SDH 
pracovalo celkem deset členů i když ne všichni 
pracovali každý den, je třeba si uvědomit, že 
jsme dobrovolní hasiči a musíme také chodit 
do práce a ne všichni zaměstnavatelé své 
zaměstnance přeochotně uvolňují, byť pro 
potřebnou věc. Poprvé jsme však naostro 
použili nové vozidlo CAS 24 Scania, které nám 
bylo předáno do užívání v říjnu minulého roku.  
     Jsem rád, že jsme dokázali, že prostředky 
které nám stát, magistrát a v neposlední řadě 
naše Městská část dává jsou vynaloženy 
účelně, že jsme znova a znova ochotni 
prokázat služby Praze, této zemi i lidem této 
země.  

Jiří Voříšek ml. 
 velitel SDH Dolní Měcholupy             
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Mateřská škola  se těší na nové kamarády 
 

Dětem, které docházejí do Mateřské 
školy Dolní Měcholupy se snažíme zpestřit 
každodenní život různými akcemi: 
pravidelnými návštěvami divadelních 
představení, pořádáním přednášek Policie 
zaměřené na bezpečnost dětí, ukázkou ze 
života dravých ptáků, výjezdy na výlety po 
Čechách (v září opékání brambor u 
Perníkové chaloupky, předvánoční výlet na 
Staroměstské náměstí), účastí na výtvarných 
soutěžích (Hasiči, Výstaviště), poslední akcí 
byla návštěva večerního divadelního 
představení spojeného s nočním přespáním 
v MŠ. S ostatními pražskými školami 
soutěžíme ve sběru druhotných surovin. 

 Zajišťujeme i nadstandardní výuku 
v kroužcích (keramický, flétna, sportovní 
hry, výuka plavání). Spolupracujeme se 
Základní školou – společně plánujeme 
některá divadelní představení a přednášky. 
Během školního roku mají budoucí školáčci 
možnost se zúčastnit vyučování v 1.třídě ZŠ.  

Začátkem měsíce března děti 
připravovaly dárky pro budoucí kamarády, 
které jsme očekávali na zápis pro příští 
školní rok.  

Vzhledem k tomu, že oproti jiným 
letům jsme předpokládali větší zájem rodičů 
o umístění dětí v naší MŠ,  po dohodě se 
Zastupitelstvem Městské části Dolní 
Měcholupy jsme požádali Magistrát hl. 
města Prahy o rozšíření kapacity naší MŠ na 
60 míst. 

Naší žádosti bylo vyhověno, a od září 
t.r. otevíráme další třídu. Před vlastním 
zápisem dětí k předškolní výchově v naší 
MŠ pro příští školní rok jsme uspořádali 
„Den otevřených dveří“. V ten den si s námi 
přišlo pohrát více dětí, než jsme očekávali a 
ještě větší zájem rodičů a dětí nás překvapil 
při zápisu a část přihlášek jsme zatím 
nemohli potvrdit přijetím dítěte.  

Věříme, že naši noví kamarádi budou 
rádi přicházet mezi nás a spolu s námi a ve 
spolupráci s rodiči budou vytvářet dobrou 
pohodu při hrách i v přípravě pro výuku 
v ZŠ. 

Dagmar Jindrová    
ředitelka MŠ 

 

Vše důležité o studních 
Povolení k odběru podzemních vod 
potřebují všichni, kteří čerpají vodu ze 
studny, s výjimkou domovních studní 
vybudovaných před 1. lednem 1955. 
Není rozdíl, nachází-li se studna u 
rodinného domu, chaty či chalupy, zda 
berete vodu pravidelně, nebo občas, jestli 
je pitná, či pouze užitková a jestli vodu 
čerpáte pomocí technického zařízení 
nebo bez něj. 
 Na konci letošního roku přestane 
povolení platit podnikatelům a 
živnostníkům, kteří vodu ze studny 
používají pro podnikání, stejně jako 
majitelům bytových domů, pokud nabylo 
právní moci před 1. lednem 2002. Mohou 
si zažádat o prodloužení a to do 1. 
července 2007. Domácnostem povolení 
platí dál, až do data v nich uvedeného. 
 Stavební povolení potřebují všichni 
majitelé studní, septiků a čistíren 
odpadních vod. Nezáleží na době, kdy 
byly vybudovány. Podobné je to i 
s majiteli bezodtokových žump hlubších 
než 3m nebo větších než 300 m3. Na 
ostatní je třeba ohlášení stavebnímu 
úřadu. 
 Povolení si musí opatřit i někteří 
z těch, kdo rekonstruují studnu, septik 
nebo žumpu. Přesné podmínky stanoví 
příslušný stavební či vodoprávní úřad. 
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 Pokud stavební povolení chybí, 
doklad lze získat i dodatečně. Stavební 
povolení ke studnám, septikům a 
čističkám vydává vodoprávní úřad, 
žumpám je uděluje stavební úřad. 
 Bez stavebního povolení se 
obejdou majitelé bezodtokových žump, 
které nejsou hlubší než 3m ani větší než 
300m3. Nemusí si ho dodatečně zařizovat 
také ti, kdo studny, k nimž neexistují 
doklady, vůbec nepoužívají a ani to do 
budoucna neplánují. 
 

Informace z MČ 
 

Ordinační hodiny v zubní ordinaci 
MUDr. Jirasová:           Út:  7 -   13 
                     Čt:   7   - 13 
MUDr. M. Svobodová: St:   7   - 18,30 
             Pá:  7   - 14,30  
 

Pozvánka na výlet  
Jako  každoročně, tak i letos pořádá městská 
část jarní výlet pro seniory, který se uskuteč-
ní v úterý dne 5.6.2007 do oblasti středních 
Čech (Svatý Jan pod Skalou, Křivoklát, 
Lužná). Odjezd od budovy úřadu v 7.00 hod 
V případě zájmu se dostavte na úřad MČ.  
 

 

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu  v roce 2007 

        Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy 
 8. 5. 1. nám. U lípy Svobody 1500 - 1520 

 2. ul. Starodubečská  1530 - 1550 

3. ul. U prodejny 1600 - 1620 

4. Lipové nám.   -  
Dubeček 

1630 - 1650 

7. 8. 
 
 

6.11. 
5. ul. Pod lesíkem (u stání 

kontejnerů) 
1710 - 1730 

 6. ul. Parková   (u stání 
kontejnerů) 

1740 - 1800 

 7. ul. Ústřední    1810 - 1830 

 8. ul. Ústřední    1840 - 1900 

 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 

KONTEJNERŮ v II. ČTVRTLETÍ 
2007 

2.4.2007 pondělí Ke Dráze 
10.4.2007 úterý Pod Lesíkem 
16.4.2007 pondělí Ke Slatinám 
23.4.2007 pondělí Ke Dráze 
30.4.2007 pondělí Parková 
7.5.2007 pondělí Ke Dráze 

14.5.2007 pondělí Pod Lesíkem 
21.5.2007 pondělí Ke Slatinám 
28.5.2007 pondělí Ke Dráze 
4.6.2007 pondělí Parková 

11.6.2007 pondělí Ke Dráze 
18.6.2007 pondělí Pod Lesíkem 
25.6.2007 pondělí Ke Slatinám 

 
Inzerce 

 
Mateřská škola v Dolních Měcholupech přijme 
domovníka-správce objektu 
znalost odb.řemeslnických  a zahrad.prací  
Příležitost pro manželský pár –možnost 
přidělení služebního bytu 
Informace u řed.školy tel.č. 272 705 758 
 

Místní česká rodinná firma zabývající se 
výrobou válcovacích linek na profily 

   
 
 
  
PŘIJME 

o Výrobního managera/technologa  
-nutná práce v A-CADu + ŘP sk.A 

 
o Obsluhu válcovací linky 

-vhodné i pro ženy 
 
o Obráběče kovů – i bez praxe 
- vyučený v oboru 

 
   Bližší informace osobně na adrese    
   firmy: Ke Slatinám 117, Praha 10,   
   Dolní Měcholupy nebo na tel:  
   602 294 444, 272 706 500 
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