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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

protože jsem Vás ještě v letošním roce 
na stránkách našeho Zpravodaje neoslovil, 
dovoluji si tak učinit s tím, že přeji, aby nám ta 
zima už konečně skončila. 
Stavba zdravotního střediska  
Jak lehce zjistí kolemjdoucí, přestavba úřadu a 
zdravotního střediska pokračuje a dá-li Hl.m. 
Praha tak první etapu zdárně dokončíme. 
Musíme do budoucna počítat, že druhá etapa si 
vyžádá určité zpoždění a nikdo neumí 
v současné době říci, jak dlouhé. Ze 
zamýšlených prodejů s největší 
pravděpodobností sejde v důsledku strašidla 
ekonomické krize. Nikdo nechce investovat a 
ke všemu banky už nepůjčují vůbec. Po 
dokončení první etapy přestěhujeme 
praktického lékaře dolů do nového a vše ostatní 
zůstane  na svém původním místě. Až budeme 
vědět, jak  na druhou etapu s penězi, 
přestěhujeme dětskou lékařku asi k praktické. 
Úřad přesídlí do zasedací  místnosti v novém a 
se zubařem si zatím nevíme rady. Také městská 
policie se přemístí do nového. Počítáme, pokud 
se dopočítáme peněz, s půl roční lhůtou na 
realizaci druhé etapy, která se týká pouze staré 
budovy a nového vchodového vestibulu. 
 
 

Dopravní situace 
Koncem února jsme po dohodě s odborem 
dopravy na Praze 15 spustili zkušební provoz 
nového dopravního opatření na místních 
komunikacích U Střediska a V Planinách. 
Uvidíme, pokud to ulehčí našim obytným 
zónám – dobře, když nastanou komplikace, 
budeme muset ve spolupráci s odborem 
dopravy hledat jiné řešení. 
 Lze konstatovat, že autobusy na Skalku 
jezdí opravdu ve špičkách často a že se situace 
v tomto směru zlepšila. V současné době, kdy 
je silnice do Dubečka uzavřená, kvůli výstavbě 
kanalizace, asi všichni přivítali průjezd linky 
240 přes náves, což  vyhovuje občanům při 
spojení směrem na Horní Měcholupy a 
Petrovice. Silnice do Dubče je však opravdu 
úzká a nestalo se  jednou, že účastníci dopravy 
se ocitli v příkopu. Přesto žádáme ROPID, aby 
trasa autobusu linky 240 zůstala zachována ve 
své objízdné trase. Od 1. února přestal jezdit 
Euroautobus, čímž se opět zkomplikovala cesta 
do nákupního střediska ve Štěrboholech. Přes 
žádosti o řešení této situace s organizátorem 
regionální dopravy se nám nepodařilo zatím 
zjednat nápravu, ale stále se snažíme jednat. 
 Dne 10.3.2009 začíná zápis dětí do MŠ a 
rád bych zopakoval to, že absolutní přednost 
mají děti našich dolnoměcholupských občanů, 
kteří jsou tu pochopitelně přihlášeni k trvalému 
pobytu.  
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 Přestože jsme stavěli novou školku 
v celkem nedávné době, musíme rozšířit její 
kapacitu na úkor služebních bytů v prvním 
patře. Lze konstatovat, že městská část konečně 
vlastní zahradu, kterou jsme s pomocí rozpočtu 
Hl.m. Prahy vykoupili od restituentů. To se 
však nedá říci o vlastní budově mateřské školy 
a okolním pozemku, který je neustále v držení 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  - stále jednáme a opravujeme 
usnesení našeho zastupitelstva a stále nic.  
Trpělivost růže přináší, tak doufám, že nám 
konečně přizná tu námi postavenou školku. 
 Ve spolupráci se Sportovním klubem 
Dolní Měcholupy bychom rádi vybudovali 
umělou travní plochu na stávajícím hřišti, na 
kterém by mohl náš fotbalový žákovský oddíl 
trénovat i v zimě a mohla ho využívat na 
kopanou i široká veřejnost, protože hřiště za 
školou na ten fotbálek není přece jenom úplně 
tak uzpůsobené. Již jsme museli měnit hodně 
výpletových rámů, protože to nevydržely. 
Peněz nemáme nazbyt s výstavbou střediska, 
proto žádáme o peníze z EU, což si vyžádá 
docela složitý proces alespoň pro mne, co se 
týká žádosti, která tím, že získáme podporu 
partnerů i široké veřejnosti zvýší naše naděje na 
získání „evropských peněz“. Proto se na vás 
obracím s prosbou o vyplnění přiloženého 
anketního lístku a vhození tohoto po vyplnění 
do schránky na dveřích úřadu MČ nebo zaslat 
na urad@dolnimecholupy.cz  (ank. lístek ke 
stažení na www.dolnimecholupy.cz ). 
 
 Dovolil bych si na tomto místě přivítat i 
nové občany Dolních Měcholup, kteří se 
postupně nastěhovávají do komplexu bytových 
domů v ulici V Osikách. 

    Karel Hagel, starosta 

 

Občanské sdružení Leonardo 
 

Milí spoluobčané,  
rádi bychom Vám přiblížili aktivity našeho 
občanského sdružení, které na území Dolních 
Měcholup působí již dva roky, byť jeho historie 
je již skoro desetiletá. 
V současné době provozujeme několik aktivit - 

i jednorázových i periodických, věnovaných jak 
dětem tak dospělým.  

Každé ÚTERÝ od 17.10-17.55 se scházejí 
mladí šachisté kategorie pokročilí. Šachový 
klub pod vedením p.Jaroslava Voříška již 
zaznamenal první úspěchy na šachových 
turnajích, chlapci ve věku 5-8 let již s 
přehledem zvládají hru a taktiku. 
Úterní výukový blok je zcela naplněn a 
prozatím v něm není prostor pro další žáky. 
 

Šachisté začátečníci se scházejí každou 
STŘEDU od 16.10-16.55. V šachové 
miniškoličce se pod vedením p.Dominika Říhy 
scházejí děti od 4 let a učí se základy taktiky a 
hry.  
V tomto kurzu jsou ještě dvě místa volná!     
 

Rovněž ve STŘEDU probíhají kurzy Keramiky 
pro děti i dospělé v prostorách Mateřské školky 
Dolní Měcholupy. Dětské kurzy jsou 
beznadějně přeplněné, bohužel kapacita 
prostoru povoluje pouze 3 skupiny dětí po 10 
žácích a 1 skupinu dospělých po 10 osobách.  
Vzhledem k vynikající lektorce p.učitelce 
L.Kotalíkové je stále velký zájem a my neustále 
hledáme volné prostory, kam by šlo další kurzy 
umístit! Také hledáme sponzora pro nutnou 
údržbu velmi drahé keramické pece, aby ještě 
několik let mohla sloužit našim nejmenším.  
 

Každou STŘEDU pořádáme večerní cvičení 
Powerjógy pod vedením zkušené lektorky 
p.Katariny Mikulandové. Cvičení probíhá v 
tělocvičně MŠ vždy od 20 do 21h, jednotné 
vstupné je 70,- CZK pro osobu, permanentka 
600,-CZK/10 vstupů. 
 

První letošní akcí OS pro širokou veřejnost byl 
Maškarní ples. Konal se v sobotu 17. ledna 
2009 v tělocvičně Mateřské školy Dolní 
Měcholupy a byl to již náš 2.maškarní ples. 
Celkem přišlo 45 dospělých a 50 dětí, které se 
dobře bavily při tanci i hrách. V načaté tradici 
maškarních plesů budeme určitě nadále 
pokračovat.  
 

A co nás čeká v nejbližších dnech????  
 

Ve čtvrtek 12.3. od 16:00 do 19:00 zveme vás a 
vaše děti do tělocvičny mateřské školy. 
Připojíme se k projektu Celé Česko čte dětem. 
Čtením pěkné pohádky zahájí pan starosta 
Karel Hagel a paní poslankyně Jana 
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Bobošíková. Poslechnete si řadu říkanek, 
pohádek a úryvků z knih pro děti. Podrobný 
program akce najdete začátkem března na 
www.leonardos.cz a na plakátech v obci.  

Kdo se chce této akce zúčastnit jako předčitatel, 
nechť se nahlásí na e-mail dedef@seznam.cz  
nejpozději do 4/03! 
 

V sobotu 15.3. od 14-19 h proběhne v nové 
hasičárně kurz pletení z pedigu Pedig II. Pod 
vedením zkušené lektorky budeme vyrábět 
košíčky na velikonoční vajíčka. Kapacita kurzu 
je 10 osob, zájemci se mohou hlásit do 10/03 na 
e-mail: voriskovab@centrum.cz.  
V sobotu 28.3. budeme vítat další 
dolnoměcholupské občánky. Tentokrát jich 
bude požehnaně a určitě se na ně přijdou 
podívat i tři sudičky se svými přáníčky všeho 
dobrého do života. Pro malé občánky máme 
připravenou starožitnou masivní kolébku, v 
které budou vyfotografováni a také spousty 
užitečných dárečků. Domů si rodiče odnesou 
též pamětní list se jménem děťátka a posléze 
obdrží i videozáznam. 
 

Seznam našich dalších aktivit naleznete na 
www.leonardos.cz  

Občanské sdružení Leonardo  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Základní informace o svozu a sběru bioodpadu 
 

V současné době zajišťují Pražské služby, a.s. sběr 
a svoz bioodpadu z mnoha pražských  městských 
částí, ale i z mimopražských přilehlých obcí. 
 

Systém svozu: 
Četnost odvozu je jednou za dva týdny. Pro 
shromažďování odpadu se využívají speciální 
nádoby (tzv. kompostejnery) o objemu 120l nebo 
240l, které má zákazník v pronájmu. Před 
pravidelným vývozem je nezbytné umístit nádobu 
před vchodem do domu nebo do zahrady (předem 
večer nebo brzy ráno). Odpad se odváží na 
kompostárnu, kde se dále zpracovává. 
 

Statistika: 
V roce 2007, kdy jsme s touto službou začali, bylo 
svezeno 373 tun, v roce 2008 to bylo již 724 tun a 
vzhledem k zájmu ze strany obyvatel o službu 
v oblasti shromažďování, sběru, přepravu a 
využívání bioodpadu lze předpokládat v roce 2009 
další nárůst. 
 

Jak třídit: 
Do sběrných nádob patří: listí, tráva, seno, plevel, 
zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, větve keřů i 
stromů, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. 
Do sběrných nádob nepatří: tekuté zbytky jídel, 
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky 
nerozložitelné látky a jiné odpady. 
 

Důvody, proč třídit: 
Ochrana životního prostředí. Návrat organické látky 
do přírodního koloběhu. Bioodpad na skládce 
podléhá rozkladu a unikající metan způsobuje 
skleníkový efekt. Vytříděním bioodpadu se sníží 
objem směsného komunálního odpadu až o cca 
19%, což přinese občanovi úsporu nákladů. 
 

Vážení zákazníci, 
na základě vyhodnocení našich zkušeností 
s dosavadním systémem svozu bioodpadu si Vás 
dovolujeme informovat o změně svozových dnů, 
počínaje od 4/2009, v jednotlivých městských 
částech následovně: 
 

Městská část Nový svoz. den první odvoz

Dolní Měcholupy čtvrtek-lichý týden 
 
9.4.2009 

 

Svoz bude prováděn s frekvencí 1x 14za dní 
 

S případnými dotazy se obracejte, prosím na příslušnou 
městskou část - odbor životního prostředí, popř. na 
Pražské služby, a.s.: 
 
Call Centrum +420 284 091 888 
Obchodní oddělení +420 284 091 359 
Provozovna ORO +420 284 091 451 
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Období okupace z pohledu Dolních Měcholup 

Obecní zastupitelstvo je zrušeno. Jako starosta je 
dosazen vážený občan pan Karel Attl, který se 
zhostil svého úřadu jako uvědomělý vlastenec. Sám 
je zatčen a vyšetřován ve vazbě, jako další občané. 
Má kolem sebe ochotné spolupracovníky – 
strážníka p. Kocveru, pana Pilíka. který se stará o 
potravinové lístky. Zabíjí se „na černo“ (Kocvera, 
Kalaš), mouka se vozí se strachem z mlýna 
Uhříněves, cukr z cukrovaru apod. Posádka 
četnické stanice se chová ohleduplně. 
Fašistická organizace Vlajka se po roce 1939 
aktivizovala jako přisluhovač okupační moci. Zde 
byl znám pouze jeden občan s touto organizací 
sympatizující a dva občané zdejší obce byli ve 
službách nacistů. Jeden se s rodinou  v dubnu 1945 
z obce vytratil, druhý se po revoluci živ. Nevrátil. 
Jeden občan židovského původu byl odvlečen, po 
válce není o něm dostatečných zpráv. (jména se 
s odstupem času neuvádí). 
Službu koná CPO i hasiči, kteří též odklízejí sutiny 
při bombardování Prahy koncem války. O život 
přišlo 1.074 osob, obřad nad mrtvými  je vykonáván 
na Říšském náměstí (dnes Míru). 
Časté letecké poplachy se vyhlašují ruční sirénou 
umístěnou na budově Obecního úřadu, obyvatelstvo 
se má ukrývat na sále místního kina. Na poli ke 
Štěrboholům jsou zabudována tři protiletadlová 
děla (zvané Flaky). V noci jejich světlomety křižují 
oblohu a hledají svoji oběť. 
Spojenecká letadla ostřelují na železniční trati 
lokomotivy a vyřazují je tak z provozu, (říká se jim 
kotláři)., poslouchá se  zakázaný rozhlas „Volá 
Londýn“, nebo „Hlas Ameriky“, ale i povstalecký 
rozhlas Bánská Bystrica, po obci je rozdáván 
ilegální tisk „Kovák“. 
Třista  německých vojáků ubytovaných na sále 
restaurace „U Jaurisů“ v dubnu 1945 odchází. 
Na odbočce k Dubečku se přes státní silnici staví 
z těžkého dřeva zábrana, která  má zastavit postup 
osvobozenecké armády, ale na hlavní křižovatce 
obce se naopak staví slavobrána k jejímu 
očekávanému uvítání. 
                           Sepsal občan Oldřich Podehradský 
 

Informace z MČ 
 

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu  v roce 2009 
v Dolních Měcholupech ve dnech 

úterý 5.5., 4.8., 3.11. 
 

1. ul. Pod lesíkem  1710 - 1730 
 

2. ul. Parková   1740 - 1800 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VOK 
 VE 2. ČTVRTLETÍ 2009 

14.4.2009 úterý Ke Dráze 
27.4.2009 pondělí Parková 
11.5.2009 pondělí Pod Lesíkem 
25.5.2009 pondělí Ke Slatinám 
8.6.2009 pondělí Ke Dráze 

22.6.2009 pondělí Parková 
 

 

Ženy a dívky, blíží se léto, proto navštivte 

C V I Č E N Í     Ž E N 
v tělocvičně u Mateřské školy 

Dolní Měcholupy 

ÚT a ČT   20.00  - 21.00 
Kondiční cvičení  –  posilování     

                Těší se na Vás cvičitelka Dáša     
 

Výhodné bezdrátové vysokorychlostní 
připojení k internetu 

  

- Rychlost 4096 kb/s od 399,- (475,- s dph). 
- Zařízení nutné pro připojení je standardně zapůjčeno. 

- Zřízení 499,- (594,- s dph) 
- Nepotřebujete pevnou linku ani žádný mobilní tarif. 
Proč taky, volat můžete přes internet a to i zdarma! 

- Žádná datová ani časová omezení! 
- Nezávazné vyzkoušení zdarma!  

Cena internetu s pronájmem multimediálního PC 969,- 
(1153,- s dph). 

Objednávky a více info na: 
http://www.satimant.com/wi-fi 

wi-fi@satimant.com 

mob: (+420) 606 219 195 

tel.: (+420) 226 216 603 

      NOVĚ OTEVŘENA 
 

             VEČERKA 
        Potraviny – Zelenina - Smíšené  
         zboží 
     Otevřeno 7 dní v týdnu do 21 hodin 
Kutnohorská 35, 150 m od křižovatky 
směrem na Uhříněves, naproti Boby Baru 
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