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Slovo starosty ... 
Je to horší, než jsme čekali,  
a mám na mysli skoro všechno. Léto bylo letos 
teplejší, školka bude mít po vyjádření hygienika 
větší kapacitu jen o patnáct dětí, což je  
stanovený počet na plánovanou kubaturu  a navíc 
ke zprovoznění nové třídy dojde až od poloviny 
září. Přesto, že se říká , že práce je málo, tak se 
ukázalo, že to není tak úplně pravda, protože do 
prvního kola výběrového řízení se nám přihlásila 
jen jedna firma ze tří oslovených. Proto jsme 
museli výběrové řízení zrušit a vybubnovat nové.  
To už dopadlo dobře, ale dostali jsme se tím do 
čtrnáctidenního skluzu, který nejsme schopni 
dohonit. Vařit se ale bude už od 2.září, i když se 
předělá celé plynové vedení. Původní náklady na 
rekonstrukci kotelny, které projektant odhadl na 
něco přes šestset tisíc Kč jsou skoro na 
dvojnásobku, ale nedá se nic dělat, když jsme se 
k této změně zavázali.  Situace je však horší 
ohledně našich „spojenců“ v uspokojování 
potřeb mládeže na umísťování v předškolních 
zařízeních. Leonardu se nepodařilo získat 
prostory, s kterými počítalo, takže nabídka na 
umístění 20 dětí v jejich pronajatých prostorách 
neplatí. Naše nabídka zůstává i nadále platnou -  
kdo umístí „naše“ dítě v soukromém 
 předškolním zařízení někde jinde, dostane 
2000,- Kč jako příspěvek. ( Jedná se o děti, které 
nebyly přijaty do naší MŠ.) Předjednaná je  
soukromá školka ve Štěrboholech. Jednali jsme 
intenzivně i s developerem Malého Háje, to je se 
zástupci firmy FINEP, kteří slibují, že malým 

občánkům z Malého Háje  přispějí také dvěma 
tisíci a to těm, kteří budou chodit do předškolního 
soukromého zařízení ve Štěrboholech.   
   Jednání s vrcholným vedením firmy FINEP 
získalo už konkrétnější podobu. Společně  
postavíme nový pavilon školky pro padesát dětí 
na pozemku zahrady současné školky. Navíc 
v příštím roce rozšíříme školku o třídu v dočasně 
uzavřené tělocvičně. 
   Věřím, že jsem mnohé rozladil, ale jsem 
přesvědčen, že jsme docílili maximum 
z možného. 
   A i když je to pro některé malá náplast na 
bolístku, tak bych Vám rád připomněl a pozval 
Vás na „Setkání za školou“, které se letos 
uskuteční až 8. září od 15.00 hodin. Program 
bude standardní – pivo za 10, klobásy zdarma, 
více méně k poslechu bude hrát osvědčená kapela 
Steamboat Stompers, kolotoče a atrakce jako 
obvykle. 
Tak jenom aby nám počasí přálo. 
 
  Váš starosta 
 

                              Karel Hagel 

 
 

Ohlédnutí . . .  
 

 

      Když nastaly deště  
 
Vypůjčil jsem si název světoznámého 

románu Louise Bromfielda, abych poreferoval 
o činnosti dolnoměcholupských hasičů při 
nedávných povodních. Již 30.5. jsem si  při 
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pohledu na přeplněnou Vltavu uvědomil, že 
je něco špatně. Ale první událost pro nás bylo 
až čerpání v Šeberově v noci z 1. na 2.6. Pak 
ale nastal obvyklý kolotoč zásahů. Během 
povodňových dní jsme měli 17 čerpání a 
jiných technických zásahů  ať již v naší 
městské části, ale hlavně v Radotíně, který 
vypláchla rozvodněná Berounka, dva výjezdy 
k požárům. Stavěli jsme protipovodňové 
hráze v Karlíně a Holešovicích a demontovali 
pak na Starém městě. Až bude dobojována i 
statistika, dojde na rozdávání medailí, plaket 
a jiných ocenění. Já bych chtěl svým lidem 
poděkovat již teď, neboť všichni, kteří 
pracovali, činili tak ve svém volnu, bez 
nároku na odměnu a jenom dvěma členům 
jednotky bude zpětně refundována ušlá mzda.  

Nakonec mi dovolte ještě jeden 
poznatek. V naší městské části je obecně 
vysoká hladina spodní vody. Jestliže se 
někomu dostává při dlouhotrvajících deštích 
voda do sklepa, je nutno se na toto připravit, 
vybudovat si ve sklepě jímku, naistalovat 
čerpadlo s plovákovým spínačem a toto občas 
kontrolovat. Ne, že bychom nebyli ochotni 
někomu sklep vyčerpat, ale všude být 
najednou nemůžeme a jestliže jsme povolání 
např. na stavbu protipovodňových hrází, je 
jasné co má potom přednost.  

 
        Jiří Voříšek 
velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
 
 

 

INFORMACE Z ÚŘADU 
 
 

Tradi ční „Setkání za školou“ 
 

Tradiční setkání občanů Dolních Měcholup se 
uskuteční, jak už napověděl ve svém 
příspěvku pan starosta, v neděli 8. září od 
15.00 hod. v parku za školou. Mimo obvyklý 
program bude ke shlédnutí postup prací  
rozestavěné tělocvičny – víceúčelové haly. 
Nezapomeňte se tedy přijít  pobavit a dovědět 
se,  co je u nás nového . 
 

 

Naše poštovna 
 

Již dlouhý čas jsme nepsali o lví službě naší 
poštovny. Většina obyvatel Dolních Měcholup 
si dnes již nedovede představit dojíždění do 
Horních Měcholup a stání v dlouhé frontě na 
vydání své zásilky. Uplynuly už tři roky, kdy 
se dveře naší poštovny otevřely pro veřejnost.  
Využíváme dnes této příležitosti, abychom 
připomněli některé základní informace. Naše 
poštovna je pouze výdejním místem 
uložených zásilek. Nelze tedy od nás odesílat 
dopisy a balíky, ani nelze poskytnout 
jakékoliv peněžní služby – výběry z účtů 
Poštovní spořitelny, výplaty poštovních 
poukázek ani placení inkasa či složenek. 
Stejně tak u nás nelze nakupovat poštovní 
známky či uzavírat smlouvy. Tyto a podobné 
služby Vám poskytne pouze provozovna 
České pošty, s.p. 
Služby CzechPoint, na které jste na poštách 
možná zvyklí, lze využít v kanceláři úřadu 
MČ v úředních hodinách našeho úřadu .  
Závěrem tohoto příspěvku pár čísel. Měsíčně 
je u nás uloženo cca 850-950 zásilek, což je 
téměř stoprocentní nárůst oproti zahájení této 
služby u nás v roce 2010. 
 

Poplatky ze psů 
 

Dovolujeme si upozornit majitele čtyřnohých 
miláčků – pejsků, kteří dodnes neuhradili 
místní poplatek za rok 2013, který měl být 
zaplacen do konce března tohoto  roku, aby 
tak neprodleně učinili. 

 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD  
                        PODZIM  2013 
 

1) Čs. tankist ů - u budovy ÚMČ    

v sobotu      5.10.2013   v   13:00 – 16:00 
v sobotu    19.10.2013   v   13:00 – 16:00 
v sobotu      2.11.2013   v   13:00 – 16:00 
v sobotu      9.11.2013   v   13:00 – 16:00   

2) Pod Lesíkem  – u stanoviště tř. odpadu             

v sobotu    12.10.2013   v   13:00 – 16:00 
v sobotu    26.10.2013   v   13:00 – 16:00   
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Po celou dobu bude odborná obsluha 

- monitorovat  jeho naplňování 
bioodpadem,  

- evidovat počty  návozů  

-  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 v 2. pololetí 2013 
 

- dne  16.07.13  od    8,00   do  11,00   hod.  
- dne  21.08.13  od  14,30   do  17,00   hod. 
- dne  23.09.13  od  10,30   do  13,30   hod. 
- dne  31.10.13  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  10.12.13  od    8,00   do  11,00   hod. 

 
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s.,  
zaparkovaném  před  budovou Úřadu MČ, 
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 vyřídut záležitosti, 
související s odběrem zemního plynu bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující 
služby: 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního 
plynu 

 
- změny smluvního vztahu (způsob placení, 

zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 
267175202, www.ppas.cz  
 

 

 
 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 

 
Dobrý den, 
 
prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny – 
do začátku školního roku  i kroužků v Leonardu 
zbývá už jen měsíc. Představujeme Vám tedy 
tímto nabídku pravidelných volnočasových aktivit 
pro 1.pololetí nového školního roku 2013/2014.  
To odstartuje v pondělí 9.9.2013. 
 
A co nás po prázdninách čeká? 
Předprázdninové kroužky zůstávají v naší 
nabídce téměř kompletně. Chybět bude pouze 
Miniateliér, který nahradí další skupina Ateliéru, a 
cvičení jógy pro dospělé. 
Naopak nově Vám nabízíme : 
 
pro rodiče s dětmi: 
– Cvičení rodičů a dětí (od 18měs. do 3 let) 
– Keramika rodičů a dětí (pro děti cca 2-3leté) 
 
pro děti školkové: 
– Angličtina intensive – druhá hodina angličtiny 

v týdnu zaměřená na konverzaci 
– Logokroužek - zaměřený na prevenci 

špatných návyků ve výslovnosti 
– dvě skupiny hudební přípravky Hudebníčci a 

Muzikanti 
– kroužky pro montéry Šikulové (pro děti od 5 

let) 
 
pro školáky: 
– Francouzština 
– hudební přípravka Muzikanti (pro děti z 1.tř.) 
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– výuka hry na kytaru 
– kroužek vaření a stolování Kuchtíci 
– Módní salon - tričkování, výroba šperků a 

módních doplňků (pro děti od 2.tř.) 
– kroužek pro montéry Kutilové 
 
 
pro dospělé: 
– Francouzština 
– Keramika 
 
 
V průběhu pololetí bude odučeno 18 lekcí, 
v případě čtvrtku 19 lekcí. V příloze najdete 
ucelenou nabídku v doc dokumentu, rozvrh i 
přihlášku. Ceny kroužků (pololetní) jsou 
uvedeny v přihlášce, cenu na lekci naleznete i 
v rozvrhu. Podrobnější informace o náplni, 
lektorovi, věkovém určení kroužku najdete na 
našem webu www.leonardos.cz. Případné 
dotazy pište na info@leonardos.cz. 
 
Vyplněné přihlášky posílejte či vhazujte do 
schránky Leonarda na adrese Kutnohorská 
10/55. Schránka je přístupná celý den 
v průjezdu domu a je řádně označená. 
 
Neváhejte, prosím,  naši nabídku dostáváte 
v předstihu, pro nové zájemce bude přihláška 
dostupná od 19.8.. V případě dlouhodobého 
pobytu mimo bydliště, je případně možné poslat 
vyplněnou a podepsanou (naskenovanou nebo 
ofocenou) přihlášku e-mailem. Takto poslaná 
přihláška bude považována za závaznou. 
 
Pokud si z naší nabídky vyberete pouze 
hudební kurz Yamaha, není nutno vyplňovat 
přihlášku, ale je potřeba nahlásit svůj zájem 
přímo lektorce na klara.skopova@gmail.com. 
Ukázková hodina se bude konat ve středu 
11.9.2013 a je pro zájemce bezplatná. 
 
 
Krásný zbytek prázdnin přeje a na viděnou 
v září se těší 
kolektiv lektorů 

 
 

LEONARDO 
Centrum volného času 

www.leonardos.cz 
 
 
 

 
 

INZERCE  
 

Mít tak babi čku! 
 

Každá zaměstnaná žena ocení jakoukoli 
pomoc s péčí o děti a pomoc v domácnosti. 
Je toho prostě moc, práce, úklid, děti, jejich 
potřeby a záliby, stručně řečeno starost o 
rodinu a její fungování. Neustálý kolotoč.  
Tak rády bychom šly do kina, do divadla, na 
večeři s manželem. Ale jak to udělat, když 
babičky buď bydlí daleko, nebo jsou samy 
pracovně vytížené a na vnoučata se přijedou 
jen občas podívat…nebo prostě nejsou? A 
co teprve, když není k dispozici ani manžel, 
dítě je nemocné a my musíme do práce. Ale 
žít se dá přece taky jinak!  
Klidněji, radostněji a bez stresu. Jen je nutné 
přijít na to, jak! A od toho je tady agentura 
Nová babička, kterou jsme založili na 
základě stejných zkušeností většiny žen, 
které touží po harmonickém rodinném životě, 
v souladu s jejich potřebami a zájmy.  
Agentura Nová babička zprostředkovává 
seznámení těch žen – babiček/tetiček, které 
jsou samy zkušenými matkami s bohatou 
praxí a hledají další možnosti seberealizace 
a uplatnění ve svém životě s rodinami, které 
tuto pomoc postrádají.  
Ideu naší práce nejlépe vystihuje naše motto: 
Potřebujeme se navzájem!  
Chcete-li se dovědět víc o tom, jak Vám 
můžeme pomoci, podívejte se na naše 
webové stránky - www.novababicka.cz nebo 
Facebook novababicka.cz 
  

Jsme tu pro Vás! 

 
 


