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Slovo starosty … 

  Vážení občané,  
 

 v minulém prosincovém vydání našeho 
Zpravodaje jsem psal o tom, jak se asi naposled 
rozsvěcuje obecní stromeček na balkoně „obecního 
domu“, tím myslím budovu našeho úřadu a vidíte, 
stromeček svítí znovu a  ještě nějaký ten rok svítit asi 
bude. Chtěli jsme prodat nějaké větší obecní majetky, 
abychom měli na stavbu, ale situace se zkomplikovala 
ekonomickou krizí, která se dotkla i zájmu o naše 
nemovitosti a také nevyjasněnost poměrů ohledně 
nového majitele Kovošrotu  nám nepomohla. Lze 
konstatovat, že stavba byla zahájena, nějak pokračuje a 
nějak a někdy to určitě dostavíme.  

K jistým úspěchům  letošního roku patří 
výstavba nové hasičské zbrojnice a získání nového 
hasičského vozu  do již tak bohatého hasičského 
autoparku. Tímto bych rád poděkoval těm, kdo zbrojnici 
stavěli, ale i těm, kdo ji dostali, protože kdyby neměli 
zásluhy, tak by se v Dolních Měcholupech určitě 
nestavělo. Myslím tím jak výjezdovou jednotku, tak i 
družstva soutěžící v hasičském sportu. Ženy letos 
dokonce přinesly z mistrovství republiky bronzové 
medaile. 

 Trochu optimismu snad mohou vzbuzovat 
pokračující přípravné práce na obchvatu Dolních 
Měcholup, ale příprava nového územního plánu může 
karty rozdat třeba i trochu jinak, ale v současné době 
děláme co můžeme. Ohledně kanalizačních revizních 
šachet na Kutnohorské ulici probíhá reklamační řízení. 

 Současná situace v obytných zónách 
přiléhajících k Dolnoměcholupské ulici, které využívají 
bezohlední řidiči, aby se vyhnuli světlům na křižovatce, 

nás nutí jednat s odborem dopravy o zjednosměrnění 
ulic U Svornosti a V Nížinách směrem od 
Dolnoměcholupské a ulic V Planinách a U Střediska 
směrem k Dolnoměcholupské – uvidíme jestli toho 
docílíme a jestli to bude našim občanům vyhovovat. 
Dále  projednáváme a projektujeme řešení dvou 
vyvýšených přechodů v ulici Za Kovárnou, a to kvůli 
dětem chodícím ze školy.  

 Na víceúčelový sál – tělocvičnu u školy na místě po 
staré hasičské zbrojnici peníze nemáme, ale už víme jak 
na to. 

 Autobusy začaly jezdit podle nového jízdního 
řádu a ukáže až čas, zdali učiněná opatření byla správná. 
My nadále žádáme o zřízení nové přestupní stanice na 
autobus 240 směrem na Horní Měcholupy a napojení na 
nákupní středisko Europark. 

 
 Na závěr přeji všem občanům dobré vůle krásné 
prožití svátků vánočních, všechno nejlepší do nového 
roku, zdraví, štěstí a abychom mohli vysokou politiku 
vnímat jako starost o dobro společnosti a ne jenom jako 
dohady mezi politiky. 

 V úctě   
      Karel Hagel,starosta 
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Informace z MČ 
 

Místní poplatek ze psů na rok 2009 
 

      Od začátku ledna 2009 je možné uhradit 
poplatek na úřadě městské části do pokladny 
a nebo zaslat na účet č.: 2000713309/0800, 
variabilní symbol 1341, specifický symbol 
č.popisné Vašeho domu (červené). 
 

 Vážení občané, 
 

 z důvodu, že byl nedaleko od nás 
otevřen sběrný dvůr v ulici Za Zastávkou a že 
nám byl krácen příděl počtu kontejnerů od 
Magistrátu, rozhodlo zastupitelstvo zatím na 
první čtvrtletí omezit přistavování kontejnerů na 
interval jednou za čtrnáct dní. 
 Děkuji za pochopení 
    Karel Hagel,starosta 
 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

V 1. ČTVRTLETÍ 2009 
5.1.2009 pondělí Parková 

19.1.2009 pondělí Pod Lesíkem 
2.2.2009 pondělí Ke Slatinám 

16.2.2009 pondělí Ke Dráze 
2.3.2009 pondělí Parková 

16.3.2009 pondělí Pod Lesíkem 
30.3.2009 pondělí Ke Slatinám 

 
 

Radioklub OK 1 KLO v Dolních  
Měcholupech  

Naučíte se tam: 

-    Jak stavět jednoduché elektronické přístroje 
-    Co je to „Hon na lišku“ 
-    Navázat radiové spojení s radioamatéry z   
     celého světa jak klasickými, tak i digitálními 
     druhy komunikace 
-    Vše potřebné k tomu, abyste mohli úspěšně  
      složit zkoušky a získat povolení na  
      radioamatérské vysílání 

Během kursu získáte nové praktické a teoretické 
poznatky z elektrotechniky a radiotechniky. To vám 
pomůže i jako základ a podpora pro studium na 
elektrotechnické střední škole.  
Naše místní organizace má dlouholetou tradici. V 
tomto roce (2008) slavíme 50. výročí založení. 
Vzpomínáme na zakládajícího předsedu Luďka 
Javůrka, OK 1 OT, který za dlouhou řadu let 
vychoval většinu starších členů klubu. 
Činnost radioklubu byla vždy zaměřená na děti a 
mládež, ale máme i řadu dospělých členů.  

Provozujeme radioamatérský sport v klasické 
podobě, tj. amatérské vysílání, radiový orientační 
běh a stavba různých elektronických zařízení. 
Nemáme problémy ani s využíváním výpočetní 
techniky. Tradičně se účastníme celosvětových i 
republikových závodů, navazujeme spojení se 
stanicemi z celého světa. Naši mladí členové se s 
úspěchem účastní technických soutěží mládeže 
SOČ a AMAVET. Po absolvování základního kursu 
mohou naši členové vysílat přímo z radioklubu. 
Zájemce o vlastní licenci  připravíme k úspěšným 
zkouškám na koncesi k vysílání. 
Pro děti i dospělé, kteří mají zájem navštěvovat náš 
radioklub je možné získat podrobné informace u 
předsedy radioklubu Ing. Jaroslava Sládečka OK 1 
DAG, Ing. Karla Voříška OK 1 DGJ, Jana Dvořáka 
OK 1 DAH, Václava Kovandy OK 1 XIN a 
popřípadě i u dalších členů klubu, nebo přímo na 
schůzce klubu. 

Přijďte se na nás podívat! 

Klubovní schůzky se konají obvykle v pondělí od 
18 hodin (neplatí pro období prázdnin), je možné 
přizpůsobení školnímu rozvrhu. Chystáme posun 
schůzek na dřívější hodinu. Sraz je vždy před 
místním úřadem, klubovna je na půdě úřadu. 
Momentálně jsme ve stísněných prostorech, protože 
se provádí rekonstrukce budovy úřadu. 
 

Radiové vysílání je možné provozovat po nabytí 
potřebných znalostí již od školních let, v elektronice 
a radiotechnice je potřebné, aby zájemci sami 
dokázali vést poznámkový sešit. 
Uvítáme jakoukoli iniciativu rodičů, dětí i ostatních 
zájemců, která nám umožní popřípadě i rozšířit jeho 
zaměření. Radioklub podle možností kombinoval 
několikrát v minulosti svou činnost s modelářským 
kroužkem, je to však záležitost volného času a 
ochoty případného instruktora. 
Členové radioklubu z řad dospělých jsou zkušenými 
radioamatéry a odborníky, předseda je učitelem 
odborných předmětů na VOŠ a SPŠE Františka 
Křižíka v Praze a je též členem zkušební komise 
ČTÚ pro získání radioamatérského povolení. 
 

                                            Ing. Jaroslav Sládeček, OK1 DAG  
                                            Předseda radioklubu OK1KLO 
Kontakt:  

Radioklub je v budově Úřadu městské části v 
Dolních Měcholupech, Dolnoměcholupská 168/37. 
tel.: 272 706 578 po 18. hodině  
E-mail: j.sladecek@volny.cz,  
u-sladecek@vosaspsekrizik.cz  
http://www.dolnimecholupy.cz/index.php?id=8e&d
ir=08sport 


