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Slovo starosty ...
Vážení občané,
je mojí milou povinností Vám oznámit, že jsem od členů nového zastupitelstva a také od Vás
dostal důvěru a byl jsem zvolen starostou.
Pro úplnost uvádím výsledky voleb, aby jste měli kompletní informace:
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Výsledky voleb Městská část Praha-Dolní Měcholupy
Počet volených
členů
zastupitelstva

9

Počet
Okrsky
volebních
obvodů celkem zpr.

1

1

Kandidátní listina

ČSSD
ODS
TOP 09

1
2
3
Kandidátní
listina
číslo

1
2
2
2
2
2
2
3
3

název

ČSSD
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
TOP 09
TOP 09

Vydané
obálky

100,00

1 292

730

Hlasy

název

číslo

1

v%

Voliči
v seznamu

abs.

v%

Přepočtený
Počet
základ
kandidátů dle počtu
kandidátů

910 16,20 9
3 584 63,79 9
1 124 20,01 9

3
1
2
3
4
5
6
3
1

věk

Kozlová Michaela JUDr.
Hagel Karel Ing.
Voříšek Jiří
Kozel Zbyněk Ing.
Attl Karel
Kohout Michal
Zimová Markéta Mgr.
Stehlík Jan Mgr.
Bureš Zdeněk

35
59
47
48
66
36
50
39
31

Platné
hlasy

724

5 618

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

16,19
63,79
20,00

1
6
2

Navrhující Politická
strana příslušnost

příjmení, jméno, tituly

Odevzdané
obálky

56,50

5 618,00
5 618,00
5 618,00

Kandidát
poř.
číslo

Volební
účast v
%

Hlasy

Pořadí
Mandát
zvolení

abs. v %

ČSSD
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
TOP 09
TOP 09

ČSSD
ODS
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
TOP 09

139
475
434
383
388
399
390
169
158

15,27
13,25
12,10
10,68
10,82
11,13
10,88
15,03
14,05

1
1
2
3
4
5
6
1
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*

- 2 - ZPRAVODAJ LISTOPAD 2010

Zastupitelé Městské části Praha – Dolní
Měcholupy:
Karel Attl
Zdeněk Bureš
Ing. Karel Hagel – starosta
Michal Kohout
Ing. Zbyněk Kozel
JUDr. Michaela Kozlová
Mgr. Jan Stehlík
Jiří Voříšek – zástupce starosty
Mgr. Markéta Zimová
Následně byli zvoleni tito zastupitelé a
aktivisté do orgánů obce:
Finanční výbor - předseda: Zdeněk Bureš,
členové: Ing. Radek Procházka, Mgr. Jan
Stehlík, Michal Kohout, Ing. Zbyněk Kozel
Kontrolní výbor - předseda: Karel Attl,
členové: JUDr. Michaela Kozlová, Mgr.
Jan Stehlík, Jiří Voříšek, Vlasta Blažková
Komise stavební - předseda: Mgr. Jiří
Jindřich, členové: Jiří Voříšek , Ing. Jan
Žižka
Komise životního prostředí - předseda :
Ing. Zbyněk Kozel, členové: Mgr. Jiří
Jindřich, Jiří Voříšek, Šárka Fořtová
Komise sociální, školská a sportovní předseda: Mgr. Markéta Zimová
členové: Michal Kohout, Jiří Voříšek, Ing.
Zbyněk Kozel, Vlasta Blažková
Komise k projednávání přestupků předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková
členové: Šárka Fořtová, Ing. Hana
Trávníčková,
Jana
Hlavatá,
JUDr.
Michaela Kozlová
Rád bych Vám všem, kteří jste byli u
voleb a dali jste nám hlas chtěl poděkovat a
sdělit Vám, že je mi ctí Vám nadále sloužit.
Nové stromořadí
Jistě jste si mnozí všimli, že jsme dali
pokácet topolovou alej v parku, která byla
okamžitě nahrazena dlouhověkými stromy
trochu dál od chodníku. Tento se stal postupně
špatně schůdný. Jestli nám počasí dovolí, bude
částečně nahrazen novou zámkovou dlažbou.

Říkám záměrně částečně, protože část tohoto
chodníku je zahrnuta do akce „Výstavba
víceúčelové haly – Dolní Měcholupy“. Na
výsadbu nového stromořadí jsme získali
stotisícový grant, což byl po skončení
vegetačního období ten nejdůležitější impuls
pro nastartování celé akce.
Kácení v lesíku
V průběhu měsíce listopadu se na mne
obrátilo několik občanů bydlících v ulici
U Tůně se žádostí o přešetření „probírky“
lesíka. Po osobní kontrole množství
označených stromů jsem požádal o kontrolu a
vysvětlení vedoucího oddělení krajinné zeleně
MHMP Ing Frantíka. Po jeho osobní návštěvě
jsem byl informován, že naplánovaná
„probírka“ je na místě a lesík, kterému je
přibližně 50 let toto kácení potřebuje. Původní
výsadba byla na vzdálenost 1 metru. Takto
starý les se ale probírá na vzdálenost 5 až 8
metrů, aby se stromy mohly řádně vyvíjet.
Žádná moje argumentace nebyla akceptována.
To jsem Vás asi příliš nepotěšil, ale z mé
strany jsem nemohl udělati více.
Dostavba úřadu
Do druhé etapy přestavby úřadu se dodavatel
pustil se vší vervou a doufám, že ho nic
nezastaví do té doby, než bude hotovo.
Omlouváme se za omezení prostoru na
přilehlé zastávce a za stísněné poměry u
dětského lékaře.
Autobus č. 296 bude
Dlouho slibovaný miniautobus bude skutečně
od 12. prosince. Pro úplnost otiskujeme
doslovně Zprávy z Pražské integrované
dopravy.
Tělocvična
Na stavbě tělocvičny nebo spíše na
přípravných pracech jsme udělali co jsme
mohli a teď čekáme jenom na skončení
výběrového řízení a ještě letos zahájíme a
jedině na nedostatku finančních prostředků se
můžeme zadrhnout.
Váš starosta
Karel Hagel
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Středisko fotbalové mládeže
Dolní Měcholupy
Fotbalové mládí v Dolních Měcholupech
a co dál…
Vážení spoluobčané Dolních Měcholup,
považuji za správné Vás informovat, jak si
vedeme v rámci našeho střediska.
Snažili jsme se Vás prvním příspěvkem před
fotbalovou sezónou 2010 / 2011 oslovit, neboť
do té doby jsme v rámci fotbalu dětí měli jen
mužstvo mladších a starších žáků.
Ano, byl to „skok“ do neznáma pustit se
komplexněji do práce s dětmi předškolního a
školního věku.
Prvním úkolem bylo založit v rámci našeho
fotbalového klubu středisko mládeže a tím
Vám, občanské veřejnosti dát informaci, že
chceme využít příležitostí a tzv. za pochodu se
učit a zároveň získávat Vaší důvěru při práci
s Vašimi chlapci a děvčaty.
Proč nepřiznat značné obavy z toho, že když
přihlásíme tzv. MINI CUP hráčů ročníku 2004
a mladších na přelomu měsíců července a
srpna 2010 a následného článku v Hlasateli,
zda nebudeme muset s „prosíkem“ požádat
organizátory MINI CUPU o vyřazení našeho
mužstva ze soutěže.
Srpnové soustředění na našem hřišti nám
jistou naději, že jsme se vydali správnou
cestou, dalo.
Především Vy, rodičové našich nejmenších
fotbalistů, víte nejlépe s kolika hráči jsme hráli
první dvě utkání proti mužstvům, které již
delší dobu s předškolními dětmi pracují.
Jsme rádi, že jsme Vám důvěřovali a dnes
můžeme směle napsat, že se za pouhé dva
měsíce podařilo odehrát podzimní část soutěže
se ctí a z devíti utkání jsme dvě vyhráli a
z deseti mužstev se naše mužstvo umístilo na
pěkném osmém místě.
Ano, vedle chlapců ročníku 2004 nám u nás
hrají fotbal i děvčata. Velmi urputně bojují
také hráči ročníku 2005 a 2006. Pro trénink
v tělocvičně už přijímáme děti ročníku 2007
narozených do června téhož roku.
Ti co s fotbalem začínají se připravují v tzv.
MINI kroužku. Před námi je zimní část
přípravy obou mužstev, které se skládá

především z tréninků v tělocvičně a halových
turnajů.
Nezmiňujeme se o mužstvech mladších a
starších žáků. Tato mužstva hrají své soutěže
velmi dobře. Starší žáci jsou po ukončení
podzimní části soutěže na pěkném třetím místě
a mladší žáci po podzimní části soutěže
skončili na sedmém místě.
Chceme-li pro budoucí roky vychovávat malé
fotbalisty všech kategorii předškolního a
školního věku je potřebné Vás oslovit a získat
Vaší důvěru. Průběžně doplňujeme hráče do
mužstev, která nám soutěže hrají. Nutně však
musíme pracovat s dětmi ročníku 2003 a
mladší (děvčata 2002 a mladší) pro přihlášení
tzv.MLADŠÍ PŘÍPRAVKY v rámci
Pražského fotbalového svazu a MINI CUPu,
kde budou moci hrát děti ročníku 2005 a
mladší (děvčata 2004 a mladší).
Děkujeme rodičům, kteří nám důvěru dali a
věřte Vy ostatní, na výkonu a dovednostech
všech hráčů jsou znát i pouhé dva měsíce.
Kontakt na Středisko fotbalové mládeže je na
www.sfmdmecholupy.estranky.cz a zde si pak
najdete kontakt vlevo v oblíbených odkazech
na ty stránky, které Vás budou zajímat.
Závěrem si dovoluji poděkovat všem hráčům,
jejich trenérům a vedoucím mužstev za velmi
dobrou prezentaci fotbalu předškolního a
školního věku Dolních Měcholup.
Michal Kohout
Vedoucí Střediska fotbalové mládeže
DOLNÍ MĚCHOLUPY

Zprávy z Pražské integrované dopravy
Nová midibusová linka 296 propojí
Prahu 10, 14, 15 a 20
V rámci projektu midibusových linek pro
zlepšení dostupnosti zdravotnických
zařízení na území hl. m. Prahy bude od
12.12.2010 zavedena nová midibusová
linka 296, která zajistí dopravní obsluhu
léčebného a rehabilitačního střediska ve
Chvalech, zlepší dopravní dostupnost
obchodních center Černý Most a
Štěrboholy a zároveň propojí spádové
městské části s úřadem správního obvodu
Prahy 15.

- 4 - ZPRAVODAJ LISTOPAD 2010

Nová linka také nově obslouží oblast
starých Chval, bezbariérových domů
v Bryksově ulici, okolí Kyjského rybníka,
oblast Dolních Počernic severně od
železniční tratě a okolí Hornoměcholupské
ulice nad Hostivařskou přehradou.
Nová linka 296 pojede v trase (výběr
zastávek): NÁDRAŽÍ HORNÍ
POČERNICE – Jeřická – Chvaly –
Slatiňanská – Obchodní centrum Černý
Most – Černý Most – Bryksova – Generála
Janouška – Vajgarská – Nádraží Kyje –
Sídliště Jahodnice – Hostavice –
Novozámecká – Dolní Počernice –
Štěrboholy – Obchodní centrum
Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Nádraží
Horní Měcholupy – Boloňská – Sídliště Na
Groši – Zahradní Město – Skalka –
Michelangelova – SÍDLIŠTĚ SKALKA
Linka bude v provozu celotýdenně cca od
6:00 do 22:00 v pravidelném intervalu 30
minut, na všech spojích budou nasazeny
bezbariérově přístupné midibusy.
Obchodní centra na trase linky 296:
- obchodní centrum Černý Most
- obchodní centrum Štěrboholy
- obchodní centrum Hostivař

Informace z MČ

Pozvánka na večírek
Zveme srdečně všechny seniory na
mikulášský večírek s hudbou a
občerstvením, který se koná dne

8. 12. 2010 v 17.00 hodin
v restauraci hotelu MONDEO,
Kutnohorská 436/15,
Dolní Měcholupy

Svoz směsného odpadu v době od
24.12. -31.12.2010
Svoz ve dnech 24.12. a 31.12.2010 bude
probíhat dle pátečních programů
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od
25.12.2010 do 28.2.2011. Stromky
odkládejte vedle nádob na směsný
komunální odpad. Vánoční stromky nepatří
na stanoviště separovaného odpadu.

Inzerce
Nemocnice v Říčanech přijme do svého
pracovního týmu pracovité, flexibilní a
usměvavé zdravotní sestry, pro práci
v ambulanci i na lůžkových odděleních.
Registrace není podmínkou,
podporujeme další vzdělávání.
Konkrétní podmínky prac.poměru ráda
sdělím osobně.
Alena Šašková –hlavní sestra Nemocnice
Říčany a.s.
tel: 323 627 549
725 009 904

