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Slovo starosty ...
Vážení občané,
dovoluji si Vás opět oslovit na konci
dalšího volebního období a poděkovat všem,
kteří mi pomáhali a to byli v první řadě Vaši
zastupitelé a moje kolegyně a kolegové
v zastupitelstvu naší městské části, ale i
úřednice na našem úřadu, které nám i vám
poskytovaly dokonalý servis a v neposlední
řadě poděkování oběma učitelským sborům
naší školy a školky, jejichž jsme zřizovatelem.
Nakonec bych rád poděkoval vám občanům za
vstřícný přístup a trpělivost, kterou jste
prokazovali.
Toto uplynulé volební období bych si
dovolil charakterizovat po stavební stránce jako
poměrně klidné, bez velkých zásahů do
komunikací, i když části inženýrských sítí jsme
budovali , ale již bez zásahu do páteřních
komunikací, které by obtěžovaly celé
Měcholupy. Nedá se ovšem říci, že bychom nic
nedělali. Před čtyřmi lety jsme poklepávali na
základní kámen u nové hasičské zbrojnice a
dnes už nějaký ten pátek slouží ke svému účelu.
V loňském roce se zkolaudovala první polovina
nové radnice se zdravotním střediskem a ještě
v říjnu zahájíme pokračování rekonstrukce staré
budovy, což je vlastně víc, než jsme sami
čekali.
V letošním roce byly zahájeny práce na
likvidaci staré hasičské zbrojnice a práce

projekční, na jejichž základě bude vydáno
územní rozhodnutí na stavbu nové víceúčelové
sportovní haly. Následně bude požádáno o
stavební povolení a vybrán dodavatel této
stavby.
V září jsme otevřeli tréninkové hřiště při
hřišti SK, které na říjnovém zasedání zastupitelé
sportovcům darují.
Co týče dopravní obslužnosti Dolních
Měcholup se nepodařilo mnoho, ale přesto to
bylo s velkou námahou, nedovedete si
představit co to dalo práce jen z Dopravního
podniku vydyndat náhradu přístřešku za
zastávku, která byla v loňském roce
zdemolována, ale nakonec je tam. Obdobně je
to i s náhradou za autobus „Europark“, který
pro nás dolnoměcholupáky zprostředkovává
spojení s Europarkem ale i s Prahou 15. Máme
příslib od Ropidu, což je organizátor dopravy
v Praze, že od 12.12. letošního roku bude jezdit
„malý“ autobus, který tento spoj nahradí.
Obchvat
Měcholup
dostal
již
konkrétnější podobu, je to bohužel cesta daleká,
ale podle mého názoru už má konkrétnější
podobu, což pro Měcholupy považuji za velice
důležité, protože zatíženost Kutnohorské je
abnormální o čemž svědčí neustálé potíže s tzv.
kanály, které vykazují nestabilitu a tím i velkou
hlučnost.
Váš starosta
Karel Hagel
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Zastupitelstva městské části Praha –
Dolní Měcholupy, Zastupitelstva hlavního
města Prahy a Senátu Parlamentu ČR
1. volby do Zastupitelstva městské části
Praha – Dolní Měcholupy, Zastupitelstva
hlavního města Prahy a Senátu Parlamentu
ČR se uskuteční:
v pátek 15.10.2010 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 16.10.2010 od 8.00 do 14.00 hod.
2. místo konání voleb: Základní škola
Dolní Měcholupy, Kutnohorská č.p. 36
- v zadní část budovy v ateliéru - vchod
z parku
3. voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR (platným občanským průkazem,
cestovním,diplomatickým nebo služebním
pasem ČR, cestovním průkazem ČR)
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem voleb do Zastupitelstva
městské části Praha –Dolní Měcholupy,
Zastupitelstva hlavního města Prahy a
Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Nebude-li zvolen kandidát do Senátu
Parlamentu České Republiky v prvním
volebním termínu, uskuteční se volby do
Senátu Parlamentu ČR další týden, tj. v pátek
22.10. a v sobotu 23.10.2010 a tomtéž místě.

Mateřská škola na začátku nového
školního roku 2010/2011
Mateřská škola sice byla během těchto
prázdnin na několik týdnů uzavřena, ale po
celou dobu zde probíhala další z nutných
rekonstrukcí a oprav. Celé dny v přízemí
budovy pracovali instalatéři
i zedníci, kteří obnovovali sociální zázemí
pro nejmenší děti. „Náš“ údržbář Pepa
stačil vymalovat dvě třídy a opravit
venkovní fasádu nad vchodem do MŠ,
kterou poničil příval vody při tání sněhové

nadílky minulé zimy. Na školní zahradě
další parta dělníků dokončila instalaci
nového dopravního hřiště a vyměnila
dosluhující dlaždice na chodníku novou
zámkovou dlažbou. Personál MŠ si zkrátil
prázdniny, aby zvládl nejen generální úklid
po řemeslnících, ale aby od 23.srpna zajistil
i výuku deseti dětem, jejichž rodiče tak
mohli v klidu nastoupit do práce.
Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ

Informace z MČ
BIBLIOBUS OPĚT V PROVOZU
Každý LICHÝ PÁTEK (počínaje 3.9.2010)
bude přistavena pojízdná knihovna opět
v ulici ZA KOVÁRNOU v době od 9.00
do 13.30 hodin

Inzerce

Česko-anglické školky jsou otevřeny
v Dubči a Dolních Měcholupech. Celodenní
a půldenní péče o děti od 18 měsíců do 6 let.
Kvalifikovaný a zkušený personál. Výuka
anglického jazyka formou her a
organizovaných aktivit.
Czech/English pre-schools have newly
opened in Dubeč and Dolní Měcholupy. Full
and half-day classes and care for children
from 18 months to 6 years. Trained,
qualified, experienced staff. Teaching
English through play with organised
afternoon activities.
email: info@purpleturtle.cz
www.purpleturtle.cz
tel.: 734 436 630
Nabídka pracovních míst pro zdravotní
sestry na ambulantní i lůžková
pracoviště nemocnice v Říčanech.
Alena Šašková, hlavní sestra Nemocnice
Říčany a.s. Smiřických 315
tel: 323627549

