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Slovo starosty ... 

Vážení občané, 
 musím rychle dokončit to, co jsem od 
počátku roku ještě neudělal, to je napsat 
úvodníček do našeho Zpravodaje. Abych 
Vám teď přál všechno nejlepší do nového 
roku, to se již opravdu nehodí, tak Vám přeji 
krásné jaro, veselé Velikonoce a abychom si 
těch Velikonoc opravdu užili, tak je 
naplánován na týden před nimi generální 
úklid komunikací. Začneme v pondělí 17.3. 
v jižní části Měcholup a proto žádám 
všechny řidiče, aby umožnili úklid i pod 
parkujícími auty. Tedy pro pořádek, jižní 
část se uklízí 17. a 18. března, to je od 
Dolnoměcholupské směrem k Uhříněvsi a 
19. a 20. března severní část, to je od 
Dolnoměcholupské ku Praze. Pátek  21. 
března máme na reklamace. 
 

Nejen chlebem živ je člověk: 
 Dovoluji si Vás pod tímto heslem 
oslovit, zda se Vám líbí „koule“ rezavé 
květy, kterou máme na tři měsíce 
zapůjčenou od akademického sochaře 
Čestmíra Sušky. Pokud v této době nebude 
příliš mnoho negativních reakcí, zakoupíme 
toto dílo, aby trvale zkulturňovalo náš park. 
 Hasičárna je „skoro“ před 
dokončením. Jistě jste si všimli, že naše 
snažení bylo korunováno úspěchem a 
budova nové hasičské zbrojnice bude jistě 

během několika málo měsíců dokončena. Již 
teď sháním kolotoč nebo skákací hrad, 
abychom si při slavnostním otevření, které 
plánujeme na 7. září 2008, opravdu užili. 
Já osobně se chystám, že budu jíst svůj 
klobouk, jak jsem slíbil, protože hasičárna 
už měla stát dávno. 
Přestavba úřadu a zdravot.střediska 
Koncem loňského roku byla zahájena 
dlouho připravovaná akce -  přestavba 
obecní budovy z roku 1936 tak, aby více 
vyhovovala našim požadavkům, to je 
bezbariérové zdravotní středisko, 
bezbariérový úřad městské části a novou 
služebnu městské policie. Garáže jsme již 
zbourali na demoliční výměr a teď toužebně 
očekáváme stavební povolení, jehož vydání 
se protáhlo hlavně z důvodů komplikací 
s výběrem dodavatele projekčních prací. 
Přestože všechno dobře dopadlo, peníze 
budou chybět, protože na „obecní 
socialismus“,  jakou si stavby podobného 
typu vysloužily přezdívku, se 
 v pražském rozpočtu  peněz nedostává. 
Prioritou Prahy se pochopitelně stávají 
budoucí trasy metra a stavba obchvatu 
Prahy, což nás všechny také enormně 
zajímá, protože zatížení dopravou je 
v městské části obrovské.  
Změna katastrálních hranic 
Po dlouhém váhání, které trvalo osm let, 
schválilo zastupitelstvo městské části 
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trvalou změnu katastrální hranice mezi 
Dubčí a Dolními Měcholupy. Když se 
začala plánovat zástavba u našeho hřbitova 
v Dubči, bylo tenkrát podmínkou 
dubečských, abychom toto území, které 
bude stavebně srostlé s Dubčí, přenechali 
jim. S tím naše zastupitelstvo nesouhlasilo, 
tak jsme oficielně schválili alespoň hranici 
správního území, ale katastrem to zůstalo u 
nás. Protože tento stav vnášel neustále 
zmatek do řad nových osadníků, usneslo se 
naše zastupitelstvo, že toto území včetně 
hřbitova přenecháme Dubči, ale že od příště 
se katastrální hranice bez ohledu na 
vznikající zástavbu měnit nebudou. 
Zástavba u Dubečka, kterou stavěl Central 
Group zůstane dolnoměcholupská. 
Výstavba v obci 
Napravo směrem do Prahy vznikají první tři 
bytové domy na pozemcích, které patřily 
pod bývalý skladový areál Štěrboholy. Do 
konce příštího roku by tam mělo stát asi 160 
bytů, které staví developerská společnost 
FINEP. Směrem na Hostivař staví Ekospol 
sto třicet bytů, které by měly být hotovy již 
letos. Další stavba vyrůstá přímo uprostřed 
obce za kapličkou a tam by mělo do příštího 
jara vzniknout 43 bytů a 2 nebytovky. 

 

    Karel Hagel, starosta MČ 
 
 

Tady je Emma, nebyl tady Kyrill ? 
 

Jako vtip to nezní špatně, ale nám hasičům 
už to tak vtipné nepřipadá. Stává se z toho 
pomalu tradice, že se odcházející zima loučí 
vichřicí. Nebo že by to bylo vítání jara? 
Každopádně 1. března nás příroda znovu 
prověřila a je zbytečné zdůrazňovat, že jsme 
jako hasiči obstáli nejen dolnoměcholupští ale i 
celorepublikoví placení či dobrovolní. My 
dolnoměcholupští jsme si na sobotu 1. března 
naplánovali stáž na stanici HZS Praha ve 
Strašnicích.Jako by jsme tušili, že nás bude 
třeba neboť již v únoru většina našich členů 
prošla školením na obsluhu motorových pil. A 
tak jsme jezdili, sundávali, odstraňovali, řezali 
ale i hasili celkem 17x za 24 hodin. A i když 

nebylo naše nasazení takové jako minulý rok 
úkoly na nás kladené jsme splnili beze zbytku. 
Pro připomenutí celkové skóre za rok minulý 
se zastavilo na čísle 44 (tedy celkem požárů, 
čerpání, jiných technických zásahů ale i těch 
zásahů ze kterých jsme byli po výjezdu 
odvoláni) Snažíme si tedy svým nasazením 
zasloužit novou zbrojnici která nám roste na 
konci ulice Ke Slatinám. Když už jsem nakousl 
otázku zbrojnice, rád bych osvětlil a nejen těm 
zvídavým občanům, kteří mě na stavbě 
zastavují některé aspekty. I když se o stavbě 
zbrojnice v minulosti hovořilo, netušil jsem ani 
já, o jak mohutnou stavbu jde, prostě jsem si 
to z těch dvou obrázků studie nedokázal 
představit. Jelikož je investorem hl.m.Praha 
nemohli jsme do projektu výrazně zasáhnout. 
Za prvé se jedná o první stavbu tzv. typové 
studie takže vlastně jde o prototyp který má 
v praxi ukázat co hasiči potřebují, co je 
zbytečné nebo na co se zapomnělo. A za 
druhé stavba jako taková se staví na hodně 
dlouho cca 50 let a pro to má parametry 
profesionální stanice. Nikdo dnes neví, jestli 
nás dobrovolná hasičina bude bavit třeba ještě 
za deset či dvacet let. Upřímně vzato na to jak 
nám současné nasazení narůstá se stále hůř 
shánějí „dobrovolníci“. 
                    Jiří Voříšek, velitel SDH Dolní Měcholupy 
 

 
Noví kamarádi v mateřské škole – zápis 
dětí do MŠ 
 

Od poloviny února žila naše mateřská 
škola očekáváním velké návštěvy. V souvislosti 
s chystaným „dnem otevřených dveří“ se děti 
těšily na návštěvu mladších kamarádů, které 
dosud znaly jen ze společných her na hřišti či 
pískovišti. Předháněly se v návrzích, které 
hračky, stavebnice nebo panenky ukáží a půjčí 
kamarádům. 

Na den zápisu, v duchu právě 
probíhajícího týdne pohádek, děti z MŠ 
vyrobily na památku pro každého nového 
kamaráda malý dáreček  – papírovou berušku. 
Těšily se, jak se pochlubí novou velkou 
stavebnicí či „maxiskládačkou“  Maxipsa Fíka.  

Ve středu 5.3.2008 už krátce před devátou 
hodinou postávala skupinka rodičů s dětmi před 
budovou MŠ. Rodiče si ze zájmem prohlédli 
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všechny místnosti MŠ, kladně hodnotili 
stavebně oddělené třídy, ložnice i jídelnu. 
Potěšilo nás, že většina přítomných rodičů si 
ihned vyzvedla  přihlášku dítěte do MŠ na 
školní rok 2008/09. 

Po krátkém ostychu se ihned většina  dětí 
zapojila nejen do společné hry, ale i do 
„zkoušení“ – děti učitelkám ukázaly co už znají 
a dovedou  (vyhledávaly shodné barvy, 
parkovaly auta do správných garáží) a 
předvedly i své kreslířské dovednosti. Svoji 
odvahu si vyzkoušely sklouznutím na sloní 
skluzavce. Děti zaujal velký výběr hraček i 
společná hra s kamarády natolik, že některé už 
chtěly zůstat v MŠ.  

Mezitím jsme se zástupkyní ředitelky 
projednaly s rodiči podmínky zápisu dítěte do 
MŠ  a podaly rodičům podrobné informace o 
potřebných  dokladech. Zájem rodičů o 
předškolní vzdělávání v naší MŠ předčil naše 
očekávání. 

Už v loňském roce, abychom uspokojili 
vzrůstající zájem rodičů o předškolní 
vzdělávání v naší MŠ, jsme za finanční pomoci 
MČ Praha -  Dolní Měcholupy od září r.2007 
otevřeli další - 3. třídu. Avšak  ani letos 
nebudeme moci vyhovět všem rodičům, kteří si 
podali přihlášku do MŠ. Počet 26 přihlášených 
dětí převyšuje počet 18 dětí odcházejících do 
ZŠ. Proto ředitelka ve správním rozhodnutí o 
příjmu dětí do MŠ bude postupovat podle 
předem stanovených kritérií.  

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním 
roce 2008/2009 budou rodičům předána na 
informativní schůzce, která se koná ve čtvrtek 
20.3.2008 od 17:00 hod. v jídelně MŠ. 

     Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ 
  
 

OS LEONARDO 
V sobotu 26.1. uspořádalo Občanské sdružení 
Leonardo v tělocvičně mateřské školy dětský 
maškarní bál. Pobavit a zatancovat si přišlo 63 
dětí různých věkových kategorií oblečených do 
úžasných kostýmů. Rovněž některé maminky si 
nezapomněly vzít masku a vrátily se do 
dětských let zpátky. Všichni se skvěle bavili. 
Zábavné odpoledne vyvrcholilo bohatou 
tombolou pro děti i dospělé. Občanské sdružení 

Leonardo si dovoluje touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, kteří poskytli věcné dary do 
tomboly (společnostem HelpTeam, Espresso, 
Drami, Aromedica, OKI, SEA, mBank, paní M. 
Němečkové a M. Voňavkové) a paní Danuši 
Říhové za velice chutné pečivo pro děti. 

Koncem ledna se uskutečnil zajímavý seminář 
„Jak vychovávat šťastné dítě.“ 

V sobotu 9. února se uskutečnil pod vedením 
lektorky kurz textilních technik , na kterém si 
15 účastníků vyzkoušelo dvě velmi zajímavé 
techniky: batiku za studena a vkreslování na 
textil. Zkrášlená trička vypadala opravdu 
nádherně. Díky velmi vstřícnému jednání 
pracovníků MČ Dolní Měcholupy se kurz konal 
v zasedací místnosti úřadu. Pro velký zájem o 
podobné výtvarné techniky plánujeme v těchto 
aktivitách pokračovat. 

Občanské sdružení Leonardo se těší na pořádání 
dalších akcí, na kterých nebude chybět dobrá 
nálada a dětský smích. 

Občanské sdružení Leonardo dále 
připravuje: 

Hon na lišku, který se uskutečni ve spolupráci 
s místním Radioklubem v neděli 
16. března v odpoledních hodinách. Vítáni jsou 
zejména tatínkové s dětmi. 
Malbu na hedvábí, pletení z pedigu, obojí za 
účasti lektorky.  

5. dubna již podruhé přivítá nové občánky. 

                           Informace z MČ 
 

Pojízdná knihovna v Dolních 
Měcholupech 
 

Ve Zpravodaji z listopadu 2007 jsme 
uveřejnili článek o tom, že k nám od ledna 
bude znovu zajíždět pojízdná knihovna. 
Bohužel kvůli organizačním problémům 
jezdí až od začátku února.  
Bibliobus Městské knihovny v Praze je pro 
občany Dolních Měcholup přistaven od 11. 
února každé pondělí od 12:00 do 14:30 
hodin v ulici Za Kovárnou. 
Knihovníci Městské knihovny v Praze se na 
Vás těší. 
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V sobotu dne 12.4.2008 od 
13.00 -16.00 bude přistaven 
před úřadem MČ kontejner 
na bioodpad. 
 

 

Nový sběrný dvůr Pražských 
služeb 
V měsíci únoru  byl nově otevřen 
Sběrný dvůr hl.m. Prahy v ulici Za 
Zastávkou 3/377( v areálu firmy 
Mahrla) 
Otevírací doba:  
Po - Pá  8,30 - 18,00 
So         8,30 - 15,00  
v zimním čase do 17,00 
Zdarma převezmou: 
Objemný odpad, elektrošrot, kovový 
a dřevěný odpad, papír, sklo, plasty, 
nebezp.odpad, suť, odpad z údržby 
zeleně    
 

Společnost MIKAPA plus s.r.o. se 
sídlem Dolnoměcholupská 28, Praha 
-Dolní Měcholupy umožňuje 
bezplatné uložení některých odpadů: 
a) stabilní sběrné místo odpadů 

kategorie N – např.:oleje, tuky, 
baterie,akumulátory,barvy,lepidla 

b) místo zpětného odběru elektro-   
     zařízení –např.:ledničky,  
     pračky, sporáky,el.topidla 
Konkrétní informace na tel. 
272 705 071 a 272 701 862. 
Současně nabízíme možnost 
bezplatného odběru odpadové dřevní 
hmoty pro občany Dolních 
Měcholup dovoz zdarma. 
 

Pro zajištění služeb přijmeme řidiče 
kategorie B a C – informace na výše 
uvedených tel.č. 

 

Pozvánka na výlet 
 

Jako každoročně i letos připravuje 
úřad městské části na konec 
května ( pravděpodobně 27.5.) 
jarní výlet pro seniory. Na základě 

ankety provedené při minulém 
výletu, kdy vybrala většina 
účastníků  Jižní Čechy, zajistili 
jsme s ročním předstihem 
návštěvu Českého Krumlova a 
okolí.  
 

 

Inzerce 
 

Zahradnické práce 
- kácení a prořezy stromů 
- stříhání živých plotů 
- sběr a úklid listí 
- sekání trávníků 
- štěpkování větví 

Eduard Pacák, tel. 605789346  
  

CVIČENÍ ŽEN 
 

Mateřská škola Dolní Měcholupy 
      ÚT a ČT   19.00  - 20.00 
Aerobik – kondiční cvičení – posilování 
          Těší se na Vás  Dáša 
 

  

                                 
 
VÝSTAVBA DĚTSKÉHO DOMOVA 
RODINNÉHO TYPU V MČ 
PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY, 
III.ETAPA – VYBAVENÍ DĚTSKÉHO 
DOMOVA 
Radost o.p.s. – dětský domov získal v 
rámci 5. výzvy k předložení projektů 
v programu Evropské unie JPD 2 
finanční příspěvek v celkové výši 
2.235.493 Kč na realizaci projektu s 
názvem „Výstavba dětského domova 
rodinného typu v MČ Praha – Dolní 
Měcholupy, III.etapa – vybavení 
dětského domova“. 
Dětský domov je v současnosti nově 
vybaven nábytkem, elektronikou, 
sportovním vybavením tělocvičny a je 
upravena zahrada. 
TENTO PROJEKT JE SPOLU-
FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – 
EVROPSKÝM FONDEM PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ 


