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Slovo starosty ... 

Vážení občané, 
 prázdniny už klepou na dveře, žáci a 
studenti mají napilno, aby vylepšili své 
skóre, ale mě dovolte, abych se trochu vrátil 
do květnových dnů a připomněl, že nová 
hasičská zbrojnice byla 6. května předána do 
užívání našemu sboru dobrovolných hasičů. 
Naši „dobráci“ ji vybaví do akceschopného 
stavu a připraví ji do podoby, v jaké ji 
budeme moci představit veřejnosti do  
slibovaného data, to je 7. září od 14,00 
hodin. V tu dobu bude připraveno něco pro 
děti i dospělé, kteří přijdou ukojit svoji 
oprávněnou zvědavost. Už se těšíme! 
 Nepříznivá situace dopravního spojení 
autobusu č. 111, který bývá v ranní špičce 
již plný z Dubče, je oprávněně kritizována a 
tímto bych rád nespokojené občany požádal,  
aby nám nebo přímo ROPIDu zasílali 
stížnosti, které budou sloužit jako podpůrný 
dokument při našem jednání s ROPIDem. 
V souvislosti s tím bych Vás rád seznámil 
s iniciativou, která by měla přinést i zlepšení 
spojení s Prahou 15, poštou a zdravotníky 
z Petrovic. Je to zamýšlené autobusové 
spojení, které by jelo z metra Opatov přes 
Horní Měcholupy. Naše zastávky – Na 
Návsi, Dolnoměcholupská přes Štěrboholy 
až na Černý Most. To je ovšem pouze 
v jednání. 

 Na Kutnohorské, ač to tak nevypadá, 
se neustále pracuje a to v tom smyslu, že 
probíhají jednání ohledně neutěšeného stavu 
kanalizačních vstupů, které jsou neustále 
předmětem stížností občanů z důvodu jejich 
hlučnosti. Většina kanalizačních vstupů byla 
již několikrát opravována, ale jsou neustále 
v pohybu. Probíhají jednání s dodavatelem, 
projektantem i se stavebním dozorem. 
Snahou všech je, aby kanalizační vstupy co 
nejméně obtěžovaly hlukem. 
 Na závěr bych rád všem popřál krásné 
léto, dovolenou a nezapomeňte 7. září 2008 
u nové hasičské zbrojnice.  

 

    Karel Hagel, starosta MČ 
 

 
 

Pár řádek od hasičů 
 

    Několik řádek o tom, co se v současné 
době děje u hasičů. 
    Krátce po předání budovy nové hasičské 
zbrojnice( 6.5.) jsme začali se stěhováním. 
Do nové budovy však nestěhujeme starý 
nábytek, takže přesun probíhá postupně. To 
nám však nezabránilo, abychom již 31.5. 
vyjeli na čerpání na Prahu 9 z nové 
zbrojnice. Naší snahou je, aby první 
zářijovou neděli bylo vše přestěhováno a 
aby bylo možno vše ukázat občanům naší 
MČ. 
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    V pátek 13.6. jsme přivítali návštěvu ze 
SRN resp. ze Spolkové země Severní Porýní 
Vestfálsko města Wupertall. S hasiči 
z Wupertallu mají družbu hasiči z Kolovrat 
a my jsme byli požádáni, abychom vyplnili 
jedno odpoledne a večer. Delegace hasičů 
vedená bývalým velitelem sboru Městské 
části Bayenburg  Wolfgangem Lipou 
opouštěla naší zbrojnici až o půlnoci 
s mnoha díky za přijetí.  

Jako třetí zprávu bych oznámil, že 
naše družstvo žen i mužů opět vyhrálo 
Městskou soutěž v „Požárním sportu“, která 
se konala 15.6. na stadionu SK Slavia. Obě 
družstva tak postoupila na Mistrovství ČR, 
které se bude konat v září v Přerově. 

 

Za SDH Dolní Měcholupy Jiří VOŘÍŠEK velitel SDH 
                     
 

Kompostejner – šet ří přírodu 
i vaši pen ěženku 
 
Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plasty už se 
staly samozřejmou součástí našeho života. Když je 
rozšířilo i třídění obalů od nápojových kartonů, 
nikomu to nepřišlo nelogické, prostě jsme začali 
oddělovat tyto barevné krabice od novinového 
papíru. Tím ale možnosti, jak přispět k ochraně 
životního prostředí, nekončí.  
Přírodní produkty zpět do přírody 
Je logické, že přírodní produkty jako zelenina a 
ovoce, květiny, které už ztratily svoji krásu, nebo 
ostatní rostlinné zbytky, určitě nepatří na skládku 
nebo do spalovny. Každý, kdo alespoň jednou 
slyšel o kompostu, ví, že ideální je, když se tyto 
produkty přírody zase vrátí zpět tam, odkud přišly. 
Nemusíme k tomu mít ani zákonem nařízené 
třídění, které se ostatně připravuje, abychom mezi 
ty barevné nádoby zařadili už dnes (nebo v co 
nekratším termínu) i nové, hnědé, s vysvětlujícím 
názvem: kompostejnery.  
 

Když se řekne kompostejner 
Znamená to, že vám společnost Pražské 
služby, a.s. nabídne speciální sběrné nádoby 
hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů 
určené výhradně ke shromažďování přírodních 
zbytků. Co si pod tím představit? Určitě ne 
kosti z kuřete nebo mrtvého krtka. Do 
kompostejneru patří např. shrabané listí, 
posekaná tráva, plevel, zbytky rostlin, 

nepotřebná zemina z květináčů, dřevné štěpky 
z větví stromů či keřů, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová 
sedlina, skořápky od vajec a další. Výčet je 
široký. 
 

Šetříte hned dvakrát 
To, že přispějete k šetrnějšímu zacházení 
s přírodou, je jasné, ale není to hned vidět. 
Každý z nás je ale tak trochu domácím 
ekonomem, a tak si stačí vzít kalkulačku a 
počítat. Jen musíme vědět, že v příštích letech 
budeme platit jak za skladování, tak za 
spalování komunálního odpadu stále víc a víc. 
Jedna ze studií, se kterými pracují v Pražských 
službách, potvrzuje, že pečlivým tříděním 
bioodpadu lze snížit váhové množství 
směsného odpadu v nádobě pro komunální 
odpad až o 19 %. Vezmeme-li v úvahu roční 
náklady domácnosti na svoz odpadu a 
odečteme-li z nich toto množství, máme 
představu o úspoře. Ale to je jen obecný, 
statistický údaj. Jestliže dnes např. pravidelně 
týden co týden do odpadu sypeme trávu ze 
sekačky, větve z živého plotu, zbytky z naší 
záliby v zeleninových nebo ovocných salátech 
a na konci sezóny všechny muškáty i s hlínou, 
tak se můžeme pohybovat v mnohem vyšších 
číslech. 
 

Funguje to… 
Což potvrzuje i praxe. Jinak by si asi těžko 
takovou službu pořídilo hned šest městských 
částí a další o ní uvažují. Na zkušenosti se 
může každý zeptat v MČ Dolní Chabry, 
Klánovice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad 
Lesy a Šeberov. Kompostejnery jsou 
obsluhovány společností Pražské služby, a.s., 
které je pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní (v 
sobotu) odeberou speciální svozovou 
technikou. Že se to koná jen ve vegetačním 
období, tedy od 1. dubna do 30. listopadu 
kalendářního roku, je logické.  
 

Co to všechno stojí 
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí 
v roce 2008 podle velikosti sběrné nádoby 
celkem 412 Kč/120 l, resp. 714 Kč/240 l (s 
DPH). Do celkové ceny služby je zahrnut i 
pronájem kompostejneru. Smlouva o sběru a 
svozu bioodpadu je ze strany společnosti 
Pražské služby, a.s. uzavírána s jednotlivými 
zájemci, a i když se jedná o zpoplatněnou 
službu, neznamená to, že objednavateli služby 
musejí automaticky vzrůstat celkové náklady 
odvozu komunálního odpadu.  
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Chcete také u vás šet řit? 
Samozřejmě můžete, zatím je to na vaší 
svobodné vůli a chytrosti, protože kdo začne 
dříve, nebude zaskočen ani zdražováním 
likvidace odpadu ani zákonem, který separaci 
bioodpadu nařídí všem. Co pro to tedy musíte 
udělat? Základní podmínkou systémového 
svozu bioodpadu v nových svozových 
teritoriích je, aby každý potencionální zájemce 
nejprve provedl registraci u společnosti 
Pražské služby, a.s. Po shromáždění 
požadovaného počtu registrací v konkrétní 
městské části bude podepsána smlouva. 
Jakmile je zaregistrováno padesát zájemců, 
což je spodní hranice pro zajištění optimální 
ekonomiky a efektivity, může být tato nová 
služba realizována. Registraci lze uskutečnit 
telefonicky v call centru společnosti Pražské 
služby, a.s. na tel. č.: +420 284 091 888 
v provozní době: po – pá od 8.00 do 18.00 
hodin. Nebo se podívejte na internet: 
www.psas.cz  
 

 
Popelnice a kontejnery v ulicích m ěsta mají 

odzvon ěno!  
 
V souladu s Programovým prohlášením Rady 
hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 
2010, se hledají nové způsoby jak zvyšovat čistotu 
na pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích na území hlavního města. Jednou 
z priorit je umíst ění sběrných nádob  mimo 
pozemní komunikace a ve řejná prostranství  tak, 
aby nepovolané osoby nemohly manipulovat 
s obsahem sběrných nádob, nedocházelo 
k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby a k 
poškozování sběrných nádob. Dalším významným 
důvodem  pro umíst ění sběrných nádob do 
objektu vlastníka  jsou nepříznivé povětrnostní 
klimatické podmínky, jako byla např. vichřice 
EMMA, při které některé sběrné nádoby 
neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná 
auta.  
Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy 
následující legislativa a starají se o ně následující 
společnosti.  
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – 
bytová družstva, společenství vlastníků) má 
povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu 
s ustanovením § 6 písm. b) obecn ě závazné 
vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
stanoví systém shromaž ďování, sb ěru, 
přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů vznikajících na území 
hlavního m ěsta Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do 

domovního vybavení v souladu se zvláštními 
předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 
Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů). 
Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a 
vlastníci objekt ů, o okamžité zjednání nápravy 
tím, že sb ěrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) 
bude odstran ěna z chodník ů a ulic na území hl. 
m. Prahy v souladu s platnou legislativou. 
 

      Odbor ochrany prostředí  
   Magistrát hlavního města Prahy 
 
 

 

                         Informace z MČ 
 
 

Knihovna v létě nejezdí 
Od 30. června do 6. října nebude pojízdná knihovna 
zajíždět do Dolních Měcholup. Důvodem je letní 
odstávka spojená s automatizací knihovny. 
Výpůjční lhůta knih, vypůjčených v období od 2. do 
27. června, trvá proto až do 31. října 2008. 
Nevztahuje se ale na knihy vypůjčené dříve, tj. do 
30. května. U nich bude při případném překročení 
lhůty účtováno zpozdné podle příslušných 
ustanovení Knihovního řádu MKP. 
Využívat služeb automatizované sítě MKP je 
možné již nyní, stačí se zaregistrovat jako čtenář 
v kterékoli automatizované pobočce MKP. Předem 
je potřeba vrátit všechny knihy vypůjčené 
v pojízdné knihovně a mít vyrovnány všechny 
závazky vůči ní (doložit lze dosavadním 
čtenářským průkazem). 
Při registraci bude čtenář pojízdné knihovny 
osvobozen do konce r. 2008 od registračního 
poplatku a zaplatí pouze 20,- za vydání čtenářského 
průkazu automatizované sítě MKP (karty). 
Pro přihlášení je potřeba občanský průkaz (nebo 
jiný doklad totožnosti s potvrzením o trvalém či 
dlouhodobém pobytu), stejné doklady jsou potřeba, 
pokud bude čtenář registrovat své dítě ve věku do 
15 let. 
Čtenářský průkaz automatizované sítě MKP bude 
od října také platit v pojízdné knihovně. 
Seznam automatizovaných poboček najdete na 
www.mlp.cz 
Do Dolních Měcholup přijede pojízdná knihovna až 
v měsíci říjnu. Příští školní rok však bude jezdit ve 
čtvrtek místo pondělí. A to od 15:30 do 18:00 
hodin. 
Pro knížky si tedy budete moci přijít nejdříve ve 
čtvrtek 9. října 2008. Stanoviště se nemění – 
knihovna stále zajíždí do ulice Za kovárnou (u 
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parku za školou). Děti do 15 let mají členství 
v knihovně zdarma. 
V době uzavření pojízdné knihovny, tj. od 1. 
července 2008 máte také možnost vracet vypůjčené 
knihy v automatizované knihovně Korunní 
(Korunní ul. 68, Praha 10; je to vedle vinohradské 
vodárny). Tam se poté také můžete zaregistrovat 
jako čtenář(ka) automatizované sítě MKP. 
Letní provozní doba v knihovně Korunní (od 
30.června do 30. srpna) je: Út 9 až 19; St a Čt 12 až 
19 a Pá 9 až 15 hod. 
Provozní doba v knihovně Korunní od 2. září je: 
 Út, St, Čt, Pá 9 až 19 a So 9 až 15 hod. 
 
 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉKAŘŮ 
 

Dětská lékařka – MUDr. D. HERYNKOVÁ 
 

  
   DOLNÍ MĚCHOLUPY   HOSTIVAŘ, Golfová 910 

PO 8 - 9.30 10.15 - 12 
ÚT 12 - 13.30 8 - 9.30, 10 - 11 poradna 

ST 8 - 9 10.30 - 12.30 
ČT 12 - 13.30 8 - 9.30, 10 - 11 poradna 

PÁ 8 - 9.30 10 - 12 

Dovolená 1.7. - 2.7.2008 
                  7.7. - 1.8.2008 
Zástup: MUDr. KUBARTOVÁ 
 
    

  DOLNÍ MĚCHOLUPY   HOSTIVAŘ, Golfová 910  

PO 13 - 14 8 - 10, 11 - 12  

ÚT - 9 - 11, 12 - 13  

ST 
13 - 14  
poradna 8 - 10, 11 - 12 poradna 

 

ČT 8 - 9 10 - 13  

PÁ - 8 - 10, 11 - 12.30  

 
Dovolená - praktická lékařka 

 

MUDr.  R. JANEČKOVÁ  
 

od 3.7. do 18.7.2008 
Zástup:   MUDr. Morava – Dubeč, 
                 tel: 271 96 0136 
 

 

Dovolená - zubní lékařka 
 

MUDr. M. SVOBODOVÁ 
 

od 7.7. – 11.7.2008 
od 4.8. – 15.8.2008 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNER Ů 
            V  II. POLOLETÍ 2008  

Den přistavení kontejneru  

7.7.2008 pondělí Parková  

14.7.2008 pondělí Ke Dráze  

21.7.2008 pondělí Pod Lesíkem  

28.7.2008 pondělí Ke Slatinám  

4.8.2008 pondělí Ke Dráze  

11.8.2008 pondělí Parková  

18.8.2008 pondělí Ke Dráze  

25.8.2008 pondělí Pod Lesíkem  

1.9.2008 pondělí Ke Slatinám  

8.9.2008 pondělí Ke Dráze  

15.9.2008 pondělí Parková  

22.9.2008 pondělí Ke Dráze  

29.9.2008 pondělí Pod Lesíkem  

6.10.2008 pondělí Ke Slatinám  

13.10.2008 pondělí Ke Dráze  

20.10.2008 pondělí Parková  

27.10.2008 pondělí Ke Dráze  

3.11.2008 pondělí Pod Lesíkem  

10.11.2008 pondělí Ke Slatinám  

18.11.2008 úterý Ke Dráze  

24.11.2008 pondělí Parková  

1.12.2008 pondělí Ke Dráze  

8.12.2008 pondělí Pod Lesíkem  

15.12.2008 pondělí Ke Slatinám  

22.12.2008 pondělí Ke Dráze  

Odvoz kontejneru dle napln ěnosti.  
 
 

 
Pozvánka na dětské rybářské závody 
V neděli dne 31. srpna 2008 budou se konat 
dětské rybářské závody v Dubči – Mýtě na 
Mysliveckém rybníku 
Začátek prezentace v 7,30 hod. 
 
 

                   


