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Slovo starosty ...
Vážení občané,
předem než začnu psát o tom, jakým
směrem se budou ubírat naše další „obecní“
kroky, bych Vám všem chtěl poděkovat za
pochopení a shovívavost při letošní, doufám
mimořádné zimě a mám na mysli letošní
sněhovou nadílku. V souvislosti se změnou
úklidového režimu, kdy jsme ještě nevěděli jak
to bude fungovat, jsme nasmlouvali pouze úklid
chodníků na Kutnohorské a Dolnoměcholupské
včetně zastávek a přechodů, které jsme
opečovávali již dříve. Úklid za leden, který byl
jistě nejnáročnější, přišel městskou část na
170 tis. Kč. Díky vaší péči o naše chodníky se
podle mého názoru dalo v naší městské části
chodit možná lépe než ve středu Prahy. Záleží
ovšem na vašem rozhodnutí, zda si to přejete
tak zachovat. V opačném případě by to
znamenalo, že bychom mohli za úklid zaplatit i
5x více.
V letošním roce jsme díky vlivné
přímluvě získali finanční prostředky (10 mil.
Kč) z rozpočtu hl.m. Prahy na zahájení prací na
stavbě tělocvičny, tzv. víceúčelové haly, kde
má být výdejna obědů pro školu, prostory pro
zájmovou činnost a možnost využít tělocvičnu
na pořádání společenských akcí. Přípravné
práce byly zahájeny - studie, dokumentace

k územnímu řízení, bylo využito i vegetačního
klidu k pokácení jasanu, který stavbě překážel.
Investicí letošního roku by měla být také
výstavba umělého trávníku pro fotbalisty u
současného hřiště SK. To plánujeme otevřít na
již pravidelném setkání s občany první
zářijovou neděli.
Máme požádáno o finanční prostředky
na dostavbu „obecního domu“ tj. zdravotního
střediska, služebny městské policie a prostor
úřadu – II. etapa, ale jak to dopadne, nevím.
Na podzim loňského roku bylo opraveno
několik kontrolních kanalizačních šachet
(kanálů) na Kutnohorské ulici a zdá se, že
dobře. Je svoláno šetření za účasti úřadu,
investora (OMI), TSK a dodavatele. Pokud
bude konstatováno, že toto je správná cesta, tak
dojde k opravě dalších propadlých kanálů
stejným způsobem, jak to klimatické podmínky
dovolí. S magistrátním odborem dopravy
řešíme snížení rychlosti pro nákladní
automobily na Kutnohorské, hlavně v nočních
hodinách, zatím ne příliš úspěšně, ale „hyn sa
hukáže“, co vybojujeme.
S přáním co nejkrásnějšího jara Váš
Karel Hagel, starosta
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POŠTOVNA a portál CzechPOINT
Na sklonku předcházejícího roku jsme Vás
prostřednictvím našeho Zpravodaje informovali o záměru ÚMČ Dolní Měcholupy- zřízení
„Poštovny“. Od této doby uplynulo více jak dva
měsíce a my bychom Vám rádi sdělili, jak je
záležitost s poštovnou daleko. Náš úřad jsme
posílili jednou úřednicí, vyčleněnou mimo jiné
právě pro zajištění chodu poštovny. Poštovna
by mohla být v provozu od 1. 4. 2010 , pokud
stihne Česká pošta zajistit potřebné vybavení
a proškolení naší pracovnice. S ohledem na
dotazy, které ohledně poštovny slýcháme ,
považujeme za svou povinnost Vás
informovat, co vlastně poštovna je a co Vám
přinese.
Poštovna bude zabezpečovat předání
poštovních zásilek (listovních i balíkových),
které Vám nemohly být doručeny z důvodu
nepřítomnosti u Vás doma nebo jsou obvykle
doručovány přímo na poštu. Snažíme se Vám
tímto šetřit Váš čas a ulehčit cestování na
poštu do Horních Měcholup. Česká pošta
nebude do naší poštovny delegovat služby
jako např. podávání a placení složenek, služby
Poštovní spořitelny apod.
Je nám jasné, že řadu z Vás toto
objasnění zklamalo, že jste očekávali pod
názvem „Poštovna“ kompletní nabídku služeb
České pošty. Poštovna totiž není pošta
v pravém slova smyslu, jde pouze o
přenesení určitého typu služby České pošty
na smluvního partnera, kterým je v tomto
případě MČ Praha - Dolní Měcholupy.
Pro některé z Vás určitě bude užitečné
zřízení kontaktního místa CzechPOINT, kde
si budete moci vyřídit spoustu potřebných
záležitostí, jako je konverze dokumentů,
výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního či živnostenského rejstříku, výpis
z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidičů
apod. Na dodavatele vybavení pracovišť
probíhá v současné době výběrové řízení.
Jsme zařazeni v první etapě na zřízení
kontaktního místa a máme přislíbeno, že nám
bude vybavení potřebné pro pracoviště
CzechPOINT poskytnuto v co nejbližší možné
době. Tím nám vznikl čas, který
potřebujeme na proškolení našich pracovnic.
Tak nám držte palce, ať se nám to brzy podaří
a můžeme co nejdříve rozšířit služby pro Vás,
naše občany.
Jana Hlavatá, budoucí “poštmistrová“

Občanské sdružení
LEONARDO
Poslední čtvrtletí roku 2009 se
do dnes již 2,5leté měcholupské historie OS
Leonardo zapsalo velkým písmem – v nových
prostorách Na Statku (Kutnohorská 11/57, na návsi
naproti kapličce) jsme získali patřičné zázemí, a tak
jsme mohli za podpory Úřadu naší městské části a
dalších soukromých dárců podstatně rozšířit
nabídku kroužků pro děti v Dolních Měcholupech.
Otevřeli jsme zde mj. kroužky keramiky, výtvarky,
jógy a angličtiny pro děti. První pololetí je již
úspěšně za námi a právě se rozjíždí pololetí druhé.
Několik volných míst ještě máme u těchto
kroužků pro děti :
 keramika pro děti – středa 16:55-17:40
 výtvarka pro nejmenší (od 3let) – pondělí
16:20-17:05
 výtvarka-dějiny umění – pátek 13:00-13:45
 angličtina pro nečtenáře – pondělí 14:3015:15 nebo čtvrtek 15:00-15:45
 angličtina pro nejmenší (děti 2,5-4let
s maminkami) – pondělí 10:00-10:45
 šachy pro začátečníky (děti 5-8let) – úterý
17:10-17:55
 hudební přípravka (děti 3-6let) – středa
13:30-14:15
 jóga pro děti – úterý 15:00-15:45
Máte-li zájem o tyto kroužky pro vaše děti, napište
na dedef@seznam.cz.
Další kroužky, uvedené v naší nabídce na letáčcích
či na webu, jsou momentálně obsazené. Jedná se o
angličtinu pro čtenáře, šachy pro pokročilé,
keramiku I, II a IV, jógu pro děti II, hudebněvýtvarný blok pro děti do 3let nazvaný
Měchochlupáčci a všechny taneční kroužky
(rytmika pro nejmenší, moderní tanec, cvičení
rodiče s dětmi).
Nabídka kroužků a kurzů se však týká také
dospělých, kterým nabízíme:
• angličtina pro dospělé (chroničtí
začátečníci) – úterý 9:00-10:00. K tomu
možnost hlídání dětí za 50,-Kč.
• keramika pro dospělé – středa 17:45-19:15.
Možnost placení nejen celého pololetního
kurzu, ale i jednotlivých hodin za 200,-Kč.
• powerjóga – v tělocvičně MŠ nově cvičíme
ve čtvrtek 20:00-21:00. Jednotlivá hodina
80,-Kč nebo permanentka 700,-Kč / 10
vstupů.
Mimo zájmových kroužků pořádá OS Leonardo
v Dolních Měcholupech zhruba jednou měsíčně
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akce pro děti či tvořivé dílny. Na konci roku 2009
byla Na Statku zbudována Ježíškova dílna, která již
podruhé pomohla dětem při přípravě vánočních
dárků a výzdoby. V neděli 6. prosince si 53 dětí
odneslo domů zázvorové perníčky a dárečky pro
své blízké.
První letošní velkou akcí byl již tradičně Maškarní
bál, který se konal v sobotu 23. ledna v tělocvičně
MŠ. Tentokrát jej zahájily děti z našeho kroužku
Moderního tance, které si připravily předtančení na
hudbu z filmu Šakalí léta. Mohli jsme obdivovat
více jak 70 masek, tancovat, soutěžit a všechny děti
obdržely v tombole pěknou cenu. Děkujeme
sponzorům a rodičům za dary do tomboly.
V týdnu mezi 8. a 12. únorem jsme se i letos
připojili k celonárodní kampani Celé Česko čte
dětem. Naši lektoři četli při svých hodinách pěkné
pohádky a povídky vztahující se k danému oboru
činnosti, během keramiky si např. děti poslechly
Pověst o Golemovi.
V příštích měsících se můžete těšit, že s námi
vynesete Moranu a ukončíte tak dlouhý zimní čas,
oslavíte svátek čarodějnic a budete mít možnost
uplést si z pedigu velikonoční košíček. Podrobnosti
včas najdete na našem webu www.leonardos.cz a
na plakátcích (vlastní vývěsku máme u vchodu na
dětské hřiště).
V průběhu ledna jsme také se zástupci úřadu přivítali
další malé dolnoměcholupské občánky. Slavnostní
Vítání občánků proběhlo v sobotu 16. ledna a do
kolébky bylo při něm vloženo 10 dětí – 6 chlapců a 4
děvčátka. Šlo již o šestou desítku přivítaných občánků.
Na závěr bychom se s Vámi chtěli podělit o radostnou
zprávu, neboť Leonardu se podařilo získat od Nadace
VIA grant Zelené hřiště. Dárcem finančních
prostředků byla firma Philip Morris. V průběhu
letošního roku se tak můžete těšit na zvelebení našeho
měcholupského dětského hřiště. A přispět k tomu
můžete i vy!!! Napište nám na dedef@seznam.cz, co
považujete za nejdůležitější, co vám na hřišti chybí, co
byste uvítali. V plánu je vybudování dalších laviček,
zastřešeného altánku nahoře na kopečku, osazení nové a
úprava stávající zeleně. Přesný vzhled můžete ještě
ovlivnit právě teď. Podílet se můžete i na provedení
práce – podmínkou grantu je aktivní účast komunity na
realizaci projektu. Připravujeme tedy již na jaře na hřišti
„brigádu“ za dohledu profesionálních zahradníků, při
které oceníme pomoc každého z vás.
Za finanční podporu činnosti OS bychom rádi touto
cestou poděkovali Zastupitelstvu městské části
Dolních Měcholup a Magistrátu Hlavního města
Prahy.
Vaše OS Leonardo
www.leonardos.cz

105 let 1905 – 2010 Sboru dobrovolných
hasičů v Dolních Měcholupech
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas utíká. V roce 2005
sbor oslavil sté výročí svého trvání a už je zase o
pět let starší, ale stále v plné aktivitě.
Tehdy, kromě jiných akcí, byla vydána v dostatečném množství obsáhlá brožurka, která obsahově
dokumentovala činnost sboru od jeho počátků.
S odstupem času by snad stálo za to připomenout,
že sbor založilo 15 občanů a to 19. března 1905, na
svátek sv. Josefa, snad i pro to, že první starosta i
velitel byli Josefové. Obec měla tehdy asi 40 domů
se 400 obyvateli bez jakékoli vybavenosti.
Samotný sbor má zpočátku jen jednoduché
vybavení žebříky,trhací háky a ruční stříkačku na
koňský potah. Postupně je zásluhou své aktivity
vybavován požární technikou na úrovni své doby.
Dnes můžeme říci, že je vybaven stejně jako
profesionální hasiči na evropské úrovni. Nová
zbrojnice splňuje požadavky případné profesionální
jednotky Hasičského záchranného sboru ČR. Díky
vybavení je sbor povoláván k zásahům na území
hl.města Prahy. Ať již k požárům např.
Průmyslového paláce či tržnice SAPA tak již
k likvidaci živelných pohrom jako Kyril a Ema. Za
posledních pět let to bylo více než 110 událostí
včetně dvou lednových požárů v naší Městské části.
Sbor se dále zúčastňuje dalších akcí jako jsou různá
školení, soutěže, stáže kde si členové dále zvyšují
svou kvalifikaci i akceschopnost. Soutěžní družstvo
žen v posledních letech několikrát uspělo v nejvyšší
soutěži Mistrovství ČR v požárním sportu kdy
v roce 2002 v Liberci a v roce 2008 v Přerově
obsadili 3.místo a v roce 2006 v Litomyšli dokonce
2. místo a stali se tak vicemistry ČR.
Počet členů sboru se pohybuje mezi padesáti a
šedesáti, je veden zkušenými funkcionáři
s patřičnou dlouholetou praxí. Vždyť starosta sboru
M. Vojta ( 62 let.) pochází z bývalého žákovského
družstva, stejně tak jako velitel J.Voříšek ml. (46
let.) který je navíc dlouholetým profesionálním
hasičem.Sbor má rovněž 30 mladých hasičů
různého věku kteří se rovněž snaží uspět na mnoha
kláních.
Kdo z občanů by chtěl poznat práci
dobrovolného hasiče, bude vítán. Přejme sboru další
úspěchy, to je jeho jediná odměna. Tento článek
budiž uzavřen citátem starosty naší Městské části
ing Karla Hagela který jednou přednesl ve
zpravodaji ……“ještě, že je máme !“
Oldřich Podehradský
Kronikář sboru
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Poděkování dobrovolným hasičům
Rádi bychom touto cestou poděkovali
měcholupským hasičům za pomoc při likvidaci
požáru. Koncem ledna v ranních hodinách vznikl
závadou na elektroinstalaci požár garáže. Během
několika minut po nahlášení na linku 150 byli na
místě pražští hasiči a vzápětí za nimi i místní
dobrovolní hasiči.
Jen díky rychlému zásahu všech se požár dále
nerozšířil na přilehlé rodinné domy.
Ocenili jsme profesionální i vysoce lidský přístup
všech zasahujících hasičů. O to více patří
poděkování „našim“ měcholupským hasičům.
Pomáhají skutečně dobrovolně a nezištně.
Patří jim naše poděkování.
Rodina Rakova a Oupicova

Informace z MČ
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ
NA ROK 2010
pondělí
4.1.2010
Ke Slatinám
pondělí
18.1.2010
Ke Dráze
pondělí
1.2.2010
Parková
pondělí
15.2.2010
Pod Lesíkem
pondělí
1.3.2010
Ke Slatinám
pondělí
15.3.2010
Ke Dráze
pondělí
29.3.2010
Parková
pondělí
12.4.2010
Pod Lesíkem
pondělí
26.4.2010
Ke Slatinám
pondělí
10.5.2010
Ke Dráze
pondělí
24.5.2010
Parková
pondělí
7.6.2010
Pod Lesíkem
pondělí
21.6.2010
Ke Slatinám
pondělí
12.7.2010
Ke Dráze
pondělí
26.7.2010
Parková
pondělí
9.8.2010
Pod Lesíkem
pondělí
23.8.2010
Ke Slatinám
pondělí
6.9.2010
Ke Dráze
pondělí
20.9.2010
Parková
pondělí
4.10.2010
Pod Lesíkem
pondělí
18.10.2010
Ke Slatinám
pondělí
1.11.2010
Ke Dráze
pondělí
15.11.2010
Parková
pondělí
29.11.2010
Pod Lesíkem
pondělí
13.12.2010
Ke Slatinám
pondělí
27.12.2010
Ke Dráze

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce
2010 bude v Dolních Měcholupech
probíhat ve dnech:

úterý 4.5., 3.8., 2.11.
1. ul. Pod lesíkem
2. ul. Parková

1710 - 1730
1740 - 1800

Sběrný kontejner Potex
V ulici Ke Dráze bude v nejbližší době
umístěn sběrný kontejner na použitý textil,
obuv, kabelky, pásky, hračky a bytový
textil.
Textil bude tříděn a předán buď charitě nebo
dále recyklován.
Veřejná sbírka na pomoc Haiti postižené
zemětřesením
Rada Hl.m. Prahy schválila konání
veřejné sbírky na pomoc Haiti. Jednou
z forem shromažďování příspěvků budou i
kasičky umístěné v budovách úřadů
městských částí Prahy. Zapečetěná
pokladnička bude umístěna i v budově
našeho úřadu ode dne 1. března 2010, kde
bude možné finančně přispět.
Inzerce
NOVĚ OTEVŘENA

VINOTÉKA „Na Návsi“
Prodej vín z Moravy i z dovozu, příjemné
posezení. Degustace.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Na Návsi 525/6 (za kapličkou)
Otevřeno:

Úterý – pátek
Sobota, neděle

15.00 – 21.00
14.00 – 21.00

Jarní umísťovací výstava opuštěných koček
Dne 18.4. 2010 se koná v prostorách
Chvalské tvrze (Praha 9 Horní Počernice)
„Výstava pro kočku“. Cílem akce je najít
domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty,
které si nikdo neodnese. Vstupenkou na
výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou
je možné koupit i na místě.
Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od
konečné stanice metra „B“ Černý Most.
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