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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 ani jsme se nenadáli a větší část  prázdnin je 
za námi. To, že jsem Vám na konci června nepopřál 
pěknou dovolenou jsem udělal záměrně a to kvůli 
pozvání na setkání „Za školou“, které pravidelně 
pořádáme již  každý rok. Bylo by to příliš brzy a vy 
byste zapomněli.   

Tyto prázdniny jsou také atypické a to tím, že jsou 
určitě sportovní, mám na mysli Všesokolský slet a  
londýnskou olympiádu a i když přímo neatletíte, 
určitě jste si to užívali alespoň u televize. Myslím si, 
že mnozí nevědí, že do nedávna v naší městské části 
bydlel pan Ciboch, který kdysi běhal i se slavným 
olympionikem Emilem Zátopkem (viz celý článek 
od pana Podehradského). 

Teď ale dovolte, abych trochu pracoval: 
V mateřské škole máme novou paní ředitelku, od 

září se zvýší kapacita pro caparty o pět míst. 
Prázdninový provoz mateřské školy na začátku  
srpna fungoval v součinnosti s okolními mateřskými 
školkami.  

Konečně byly zahájeny práce na zlepšení pěších 
komunikací do „Háje“ a snad se podaří i přisvětlení 
přechodu pod viaduktem, což není tak jednoduchá 
záležitost, protože se nedá přisvětlit pouze samotný 
přechod, ale musí se v určitém úseku vybudovat 
veřejné osvětlení na Kutnohorské před i za 
přechodem, a to vše včetně územního a stavebního 
řízení. 

Nová kotelna v Domě s pečovatelskou službou je 
ve zkušebním provozu a snad bude spolehlivější a 
úspornější než ta bývalá. 

Kdo bydlí nedaleko ulice Ke Slatinám, jistě 
nepřehlédl stavební ruch na budované 100 metrové 
běžecké dráze, která by měla být slavnostně 
zpřístupněna hasičské veřejnosti na již vzpomínaném  
poprázdninovém setkání za školou, které se uskuteční 
první zářijovou neděli, tj. 2. září 2012 od 15 hodin, 
jako obvykle. Kromě zmíněné běžecké dráhy bude 
umožněna veřejnosti i částečná prohlídka budované 
tělocvičny a o klobásách, posvícenských koláčcích ke 
kávě, pivu za pětku (10 Kč)  a muzice ani nemluvě. 

Tak prosím, kdo může a chce, druhého za školou 
nashledanou. 

 

     S přáním co nejkrásnějšího zbytku léta Váš 

    Karel Hagel, starosta 
 

Osobnosti Dolních Měcholup 
 

Naše dnešní Městská část Praha - Dolní 
Měcholupy měla v minulosti několik osob, na 
které je možno s úctou vzpomenout. Je to třeba 
Ing. Dr. Jaroslav Bulíček, autor projektů vodních 
děl, nebo Dr. Bohumil Fragner, továrna na léčiva, 
jistě i další se zapsali do dějin obce. 
Ale letos, v roce XXX. olympiády, je možno 
připomenout i jedno jméno z oblasti sportu. Je to 
pan Miroslav Ciboch (*1928), o kterém je toho 
málo známo nebo snad jen malému okruhu 
veřejnosti. 
Tak několik údajů: 
V letech 1974-2011 bydlel u nás v č.p. 37, 
Kutnohorská 23 a t.č. pobývá v DPS Horní 
Měcholupy, ale kontakt s Dolními udržuje stále. 
Kdo o něm ví, že je sportovcem a ne ledajakým, 
ale „maratónským“? Sport ho zajímal od mládí, 
především běžecké disciplíny a tak již v roce 



 - 2 - ZPRAVODAJ  SRPEN  2012  

1953 zkusil prvních „25km“, tehdy za Slovan 
Karviná a to mu bylo 25 let. Od roku 1957 až do 
2000, kdy závodně skončil a vítězil za Slavii 
Praha a to mu bylo 72 let! 
Věřte nebo nevěřte (jsou k tomu důkazy), má na 
svém kontě neuvěřitelných 65 maratónů, doma i 
v cizině na evropském kontinentu. Co dokáží 
nohy, plíce, srdce a vůle zvítězit! Nejvíce si cení 
pátého umístění světového maratónu, ale bylo 
mu ctí stát i na stupni vítězů po boku 
legendárního Emila Zátopka. 
Jeho vedená osobní kronika popisuje mnohé 
závody za účasti ostatních domácích i 
zahraničních běžců. Jeho sbírka uznání, diplomů, 
pohárů, ocenění, darů apod. obsahuje desítky 
druhů a je t.č. uložena k případnému budoucímu 
zveřejnění. 
Popsat všechny druhy a počty závodů, kterých se 
zúčastnil nelze. Je možno s podivem poukázat na 
sérii 12-ti závodů na 25km, nazvané „Kolem 
Hluboké nad Vltavou“ s předním umístěním. 
První závod v čase 1:22:47, poslední 1:22:36. 
Neuvěřitelná může být také trať 2.116 km ze 
Sokolova (SSSR) do Sokolova (ČKD Praha) 
v roce 1968, a to mu bylo 40 let. A tak je tomu 
v mnoha dalších závodech: Ostrava, Liberec, 
Vltavský maratón, Duchcov, Německo, Polsko, 
Anglie, Itálie, Slovensko atd. Dobový tisk náš i 
zahraniční jeho výkonům blahopřeje, včetně 
republikového umístění, jako jednomu 
z nejlepších vytrvalců. 
I my tak můžeme učinit dodatečně, popřát zdraví 
a potěšení ze vzpomínek na jeho úspěšnou 
sportovní dráhu.  
Stálo by zato vědět, jaký čas by dnes potřeboval 
běžet z  Horních do Dolních v  jeho 
osmdesátičtyřech letech. Patrně by padnul další 
rekord. 

 

 Za sestavení děkujeme p. Oldřichu Podehradskému 
 

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE 

    Sotva jsme si chvíli vydechli a načerpali nové 
síly, přiblížil se nám opět začátek nového 
školního roku. 

Spolu s tím se celý kolektiv naší mateřské školy 
chystá přivítat děti zpátky po jistě krásně 
prožitých prázdninách. 

V našem kolektivu nastalo několik drobných 
změn nejen na učitelských postech, ale i na 
pozici ředitelky MŠ. Po konkurzním řízení, 

vyhlášeném MČ Praha - Dolní Měcholupy, 
obsadila toto místo měcholupská rodačka, která 
zde i vyrůstala a devět let působila jako učitelka a 
zástupkyně ředitelky - Libuše Kotalíková. 

Její zvolení do funkce vítáme, protože spolu 
budeme pracovat na tom, aby dobré jméno naší 
MŠ zůstalo zachováno, stejně jako skvělá skupina 
pracovnic ať už pedagogických či 
nepedagogických. I nadále chceme zlepšovat a 
rozvíjet komunikaci s rodiči a více jim přiblížit 
naši činnost, případně jim být nápomocni. 

Také bychom rádi i nadále udržovali dobré vztahy 
se zastupitelstvem městské části, prohlubovali a 
zlepšovali naši vzájemnou spolupráci. 

 V létě jsme absolvovali čtrnáctidenní letní 
provoz, který navštěvovaly nejen měcholupské 
děti, ale i děti z přilehlých částí jako jsou Dubeč 
či Štěrboholy. Program byl uzpůsoben 
podmínkám, které nám zavdalo počasí a tak se 
nikdo zajisté nenudil. 

Momentálně se připravujeme na uvítání ratolestí a 
do doby, než nám padající listí oznámí začátek 
podzimu, přejeme všem krásný zbytek léta. 

Dveře naší mateřské školy se otevřou 3.9.2012 a 
my se na Vás budeme těšit. 

   Kolektiv MŠ Dolní Měcholupy 
 

Informace z MČ 
 

Změna režimu p řistavování kontejner ů na 
velkoobjemový odpad  

 

ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy sděluje, že dochází 
na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy 
k úpravě režimu přistavování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad.  
Na předem určené stanoviště bude kontejner 
přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po 
celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové 
firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a 
zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly 
vhazovány nežádoucí odpady. 
Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, 
např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, 
podlahové krytiny apod. 
Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby 
a.s. 
Kontejnery NEJSOU ur čeny pro odkládání : 
►skla, papíru, plast ů,nápoj.karton ů, pro které 
slouží sběrové nádoby na tříděný odpad 
► stavebního odpadu , který lze odevzdat do 
sběr.dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy 
 (areál Mahrla) , v Teplárenské  ul. č. 5 v Praze14-
Kyjích  nebo Bečovské 939 v Praze 22- Uhřiněvsi, 



 - 3 - ZPRAVODAJ  SRPEN  2012  

v Bartůňkově 711 v Praze 11-Chodově  či do  jiného 
sběrného dvora hl.m. Prahy (max. 1m3)  
► nebezpečného odpadu ( např.  lednice,monitory 
TV a PC, různé chemikálie a barvy včetně jejich 
obalů, baterie,olověné  akumulátory, zářivky,  odpad 
ropných látek apod.) jehož sběr je organizován 
samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a 
monitorů) nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ 
s.r.o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic)  či ve sběr. 
dvorech uvedených výše  (zde je možno odevzdat 
také lednice či monitory) 
►veškerého odpadu vzniklého  z podnikatelské 
činnosti  

 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNER Ů 
 VE 2. POLOLETÍ 2012 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 

13.8.2012 pondělí Ke Slatinám 
27.8.2012 pondělí Ke Dráze 
10.9.2012 pondělí Parková 
24.9.2012 pondělí Pod Lesíkem 
8.10.2012 pondělí Ke Slatinám 

22.10.2012 pondělí Ke Dráze 
5.11.2012 pondělí Parková 

    19.11.2012 pondělí Pod Lesíkem 
     3.12.2012 pondělí Ke Slatinám 
    17.12.2012 pondělí Ke Dráze 

 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 

v ulici Čs. tankistů u budovy Úřadu městské 
části Praha – Dolní Měcholupy 

v sobotu    15.  9. 2012   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    29.  9. 2012   v    13:00 – 16:00   
v sobotu    13.10. 2012   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    27.10. 2012   v    13:00 – 16:00  
v sobotu      3.11. 2012   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    10.11. 2012   v    13:00 – 16:00   

- po celou dobu bude odborná obsluha       
  monitorovat jeho naplňování bioodpadem,   
  evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu  
  vysbíraného bioodpadu 
- využití kontejneru je určeno pouze  pro trvale  
   hlášené občany v Praze 
- druh sbíraného bioodpadu: komunální       
   bioodpad   
   (především ze zahrad: listí, tráva, větve,  
   neznečištěná zemina, příp. kuchyňský  
   bioodpad rostlinného původu; NE živočišné  
   zbytky) 

Upozor ňujeme, že tento kontejner slouží pouze 
pro bioodpad a není ur čen k odkládání 

objemného odpadu typu starý nábytek, matrace, 
koberce apod.. 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                   Pražské plynárenské, a.s.     
 

Termíny přistavení ve 2. pololetí 2012 
 

- dne  31.07.12  od    8,00   do  11,00   hod.  
- dne    4.09.12  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  10.10.12  od  10,30   do  13,30   hod. 
- dne  22.11.12  od    8,00   do  11,00   hod. 
- dne  20.12.12  od  12,00   do  14,30   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s.,  
zaparkovaném  před  vjezdem do garáže  ÚMČ, 
Dolnoměcholupská 168/37 .    
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností  Měření dodávek plynu,a.s.  a  ÚMČ  
Praha – Dolní Měcholupy  nabízí  odběratelům 
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i 
potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou 
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního 
plynu  bez návštěvy kontaktních míst. 
Poskytuje zejména následující služby: 
-zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsobu placení,  
  zasílací  adresy, jména atd.)  
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
-informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami  
  zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 
Bližší informace na tlf. číslech  267 175 174  a  
267 175 202, www.ppas.cz 

 

INFORMACE ZE SPORTU 
 

    V sobotu 11. srpna se na hřišti SK Dolní 
Měcholupy uskutečnil kvalifikační turnaj 
v bezkontaktním americkém fotbalu – Flag fotbalu. 
Turnaje se v Měcholupech zúčastnilo devět týmů, 
v Ostravě pak pět týmů. Mistrovství republiky se 
uskuteční v sobotu 18.8.2012 od 10:30 hod opět na 
hřišti SK Dolní Měcholupy. Tým dolnoměcholupáků 
„DMcrew“ postupuje z prvního místa kvalifikační 
skupiny Praha2. Přijďte podpořit naše sportovce!!! 
Více informací na www.caaf.cz  
 
 

       C v i č e n í                                   

        BOSU BODY  
        od 9. září 2012     
       v tělocvičně MŠ  
      Dolní Měcholupy 
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Přijďte si zacvičit s důmyslnou pomůckou Bosu. 
Jedná se o polovinu cvičebního míče 
napomáhající efektivně dosáhnout rovnováhy 
mezi  systémy posturálních a fázických svalů. 
Díky nestabilnímu povrchu rozvíjí rovnovážné 
schopnosti, vede ke správnému držení těla, dle 
intenzity zatížení rozvíjí  kondiční , vytrvalostně- 
silové schopnosti i rychlost.  Dynamická kardio 
aktivita zaměřená na získání kondice a posílení 
celého těla. Přispívá k celkovému držení těla, 
posílení pánevního dna a odstranění svalových 
dysbalancí. Cvičení je vhodné pro všechny 
generace, pro začátečníky i pro pokročilé. 
Neděle  20:00-21:00 -  Bosu  cardio + body  
Adresa: MŠ Ke školce 254/12, Dolní Měcholupy 
Cena lekce: 70,- Kč/h 
Info: www.dasa-cviceni.cz 
 

Přijďte na nejv ětší akci pro seniory  
Eva Pilarová, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Naďa 
Konvalinková, Květa Fialová, Eva a Vašek, Václav 
Postránecký a další umělci vystoupí ve dnech 5. – 6. 
října 2012 na  veletrhu pro pé či a aktivní život 
senior ů SENIOR PRAHA a kulturním festivalu 
SENIOR FEST, které se konají na Výstavišti 
v Praze Holešovicích vždy od 10 do 18 hodin. 

Pestrá bude nabídka lázeňských pobytů, zájezdů, 
zdravotních pomůcek a potřeb či léčebné kosmetiky 
za speciální veletržní ceny. K dispozici budou 
bezplatné poradny na téma péče o zdraví, zrak, 
chrup, výživové poradenství, první pomoc či cvičení 
pro seniory. Navštívit můžete přednášku MUDr. 
Martina Fučíka, primáře pražské oční kliniky Gemini 
– očního chirurga s dlouholetou praxí v operativní 
léčbě šedého zákalu. MUDr. Tamara Tošnerová 
provede zájemce přednáškovým blokem Tvořivost 
celým životem, Ing. Danuše Steinová představí 
možnosti trénování paměti. Své programy pro 
seniory i pro děti představí Policie ČR, Hasičský 
záchranný sbor či Český červený kříž. Druhý den 
proběhne populární běh seniorů Seniorská míle, 
jehož patronkou je paní Dana Zátopková. Běh 
krásným prostředím Královské obory – Stromovky je 
obohacen i o procházku a také o kratší běh seniorů s 
vnoučaty – Minimíli. Programem Vás po oba dny 
provede Eduard Hrubeš. Vstupné na veletrh a 
festival je pouhých 20 Kč a navíc v pátek i v sobotu 
proběhne slosování vstupenek o krásné ceny. 
Společně oslavíme Mezinárodní den seniorů, proto 
vezměte i své přátele, rodinu a známé s sebou a 
přijďte si zpříjemnit podzimní dny.  

Více informací naleznete na www.seniorpraha.cz  

 
 

 

NABÍDKA SLUŽEB PRO SENIORY  
 

PEDIKŮRA KADEŘNICTVÍ HOLIČSTVÍ 
 

VŠECHNY TYTO PROCEDŮRY PROVÁDÍM DOMA 
U KLIENTA, NEMUSÍ TUDÍŽ NIKAM CHODIT.  
OBJEDNÁVKY P ŘIJÍMÁM NA TELEFONU: 
721812320, 222720199 – M. Kantorová 

 
 

 
 

 


