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Slovo starosty ... 
Vážení občané, čtenáři, 

 školní jídelna bude. Z dvou set milionů, které 
Praha rozdělovala na školství jsme dostali sedm na 
pokračování stavby tělocvičny, konkrétně na stavbu 
školní jídelny, kterou školní děti i pedagogický sbor 
opravdu potřebují. Já osobně si myslím, že hodně 
pomohla petice na dostavbu tělocvičny , takže díky 
Vám. Sedm je málo, ale když k tomu přidáme 
maximum možného, co můžeme dát z vlastních 
prostředků,  bude nejenom  na dostavbu jídelny, ale  i 
na kotelnu, venkovní terénní úpravy a fasádu, to 
všechno je potřeba, abychom mohli jídelnu 
zprovoznit a hlavně zkolaudovat. Protože jsme 
v loňském roce nevyčerpali všechno, co jsme 
z rozpočtu na dostavbu tělocvičny uvolnili a když 
k tomu přičteme něco přes čtyři miliony, tak je reálná 
naděje, že do září bude hotovo to, co potřebujeme 
nejvíce. Tímto zanikla i naléhavost prodeje čistírny 
odpadních vod, která zbytečně rozbouřila hladinu 
předvolební atmosféry. Klíčová rozhodnutí jako je 
„nákup stíhaček“ nebo prodej čistírny odpadních 
vod, by asi mělo řešit nové Vámi zvolené 
zastupitelstvo. Ani situace v Kovošrot Group není tak 
růžová, aby si mohli dovolit tak velkou investici. 
Kovošrot je totiž údajně celý na prodej. Jenom 
doufám, že se nevyplní katastrofický scénář a nám na 
krku nezbude nevyužívaná čistírna odpadních vod, 
z které nebude ani koruna, jen ekologická zátěž a 
výdaje na její likvidaci. 
Přijímačky do školky i na víceleté gymnázium 

Z přijímacího řízení do předškolního zařízení 
se bohužel stává pro rodiče docela napínavá 
záležitost. V letošním roce bylo přijato 29 uchazečů.  
Osmi dětem, které na umístění mají nárok, protože 
dovrší do začátku školního roku tři roky nebylo  

 
vyhověno z kapacitních důvodů. V případě nepřijetí 
dítěte, které pochází ze sociálně slabých rodin je 
možno požádat o umístění přes odbor školství Prahy 
15. 

 Po několikaletém úsilí  zavést v naší školce a 
ve školkách přilehlých městských částí alespoň 
částečný prázdninový provoz, jsme pro nezájem 
rodičů od tohoto záměru ustoupili.  V případě, že by 
se našel někdo, kdo by nutně potřeboval v době 
prázdnin umístit dítě v těchto zařízeních, je možno s  
předstihem toto dohodnout na již zmíněném odboru 
školství na Praze 15, který zájemce nasměruje  do 
školky na Praze 15, která v požadovaném termínu 
bude v provozu. Byl jsem ubezpečen, že zájemcům 
z řad našich občanů bude vyhověno. 

V souběhu s přijímacím řízením do školek 
proběhlo i přijímací řízení na víceletá gymnázia. Žáci 
naší školy byli úspěšní, z devíti bylo přijato sedm 
žáků, což je potvrzení toho, že naše škola je na tom, 
co se týče vědomostí dětí, velmi dobře.  

Při této příležitosti bych si dovolil zdůraznit, že 
oslava dětského dne se bude konat na hřišti SK Dolní 
Měcholupy a to v neděli 1.6.2014 od čtrnácti hodin 
limonáda a atrakce pro děti zdarma.  

Další zpráva je, že důchodci jedou na výlet 
v úterý 10.června, takže přejeme hezké počasí.  

       Karel Hagel, starosta 
 

 

VOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU 
 

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby 
do Evropského parlamentu.Volební místnost se  
nachází v budově Úřadu městské části Praha – Dolní 
Měcholupy. Voliči se mohou  k volbám dostavit 
v pátek 23. 5. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. 5. od 8.00 do 14.00 hodin.  
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Na základě konkurzního řízení na funkci ředitele/ky 
Základní školy Kutnohorská 36 a  požadavku 
veřejnosti na zasedání  zastupitelstva MČ Praha – 
Dolní Měcholupy, svolává starosta schůzku rodičů se 
zástupci Školské rady při ZŠ, která se uskuteční 
v pondělí 19.5.2014 v 18.00 hodin v AULE základní 
školy. 
 

PRIORITY ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
DOLNÍCH M ĚCHOLUP 

 

Pro život obce je důležitý vyrovnaný poměr všech 
k životu potřebných aktivit. Stejný důraz jako na 
soukromé bydlení je nutno dát na veřejný život, vzdělání a 
odpočinek, ale zároveň i podnikání, služby a dopravu. 
Pokud budou všechny tyto složky ve vzájemné harmonii 
bude se v obci dobře žít. 

Výhodou Dolních Měcholup je jejich různorodost a 
pestrost. Od přírodě blízkých lokalit a otevřené krajiny, 
přes obytné čtvrti až k průmyslovým areálům. Zatímco 
severní část Dolnoměcholupského katastru je v úvahách 
městského plánování vyhrazena pro soustředěnou 
několikapodlažní bytovou výstavbu, jižní část katastru by 
měla sloužit pro rekreaci a rozvolněnou obytnou zástavbu. 
Stávající zástavba kolem původního centra by měla být 
chápána jako historické těžiště oblasti s potenciálem 
poskytovat zázemí obchodů a služeb v průniku nové 
bytové zástavby a jejího rekreačního zázemí na jihu. 
Propojení obou částí hustou sítí cyklistických a pěších 
komunikací zajistí a podpoří využití tohoto skrytého 
potenciálu. Bezpečná a pohodlná cyklistická a pěší 
doprava by měla být součástí všech rozvojových ploch i 
nově budovaných hlavních komunikačních tahů 
připojujících katastr Dolních Měcholup na organismus 
hlavního města. 

Dále je nutno vyřešit problém disproporce mezi 
rozvojem výstavby a rozvojem rekreačních a „zelených“ 
ploch a občanskou vybaveností. Je třeba požadovat větší 
zainteresovanost města na realizaci veřejných ploch 
zeleně a vybavenosti. Případně řešit povinnost investorů a 
developerů přispívat na realizaci veřejné zeleně a 
vybavenosti pro nové občany. Jinak hrozí vznik 
rozsáhlých urbanizovaných ploch bez patřičného zázemí. 
V neposlední řadě je třeba realisticky a zodpovědně řešit 
přiměřený a ohleduplný rozvoj v průmyslových lokalitách 
„ Kovošrot“ a „Léčiva“ na severu a „Průmstav“ na jihu 
katastru. 
 

URČENÍ  SMĚRU DALŠÍHO VÝVOJE - 
PRIORITY 

 

A) DOPRAVA – tepny obce  (slouží a 
neobtěžuje) 

B) REKREACE – plíce obce (lesní a nelesní 
zeleň, cyklostezky, pěší stezky) 

C) OBCHOD SLUŽBY – potřeby obce  
(návaznost na hlavní dopravní trasy - 

Kutnohorská, obchvat a náves, návaznost na 
cyklostezky) 

D) ŠKOLY – naděje obce (dostatečná 
kapacita v centrech - oživení) 

E) KULTURA A SPOLKY – duch obce 
(Spolkový dům, sál) 

F) SPORT – energie obce (aktivní obyvatelé 
– hřiště a stezky) 

G) BYDLENÍ – domov obce (přiměřená 
výška a kapacita, propojení s centry a se zelení) 

H) PRŮMYSLOVÉ AREÁLY – obživa 
obce (rekonverze a přiměřený rozvoj, i toto je 
město, nerezignovat na kvalitu urbanismu) 

 

To jsou ve stručnosti základní body uvažované pro 
rozvoj naší obce (plné znění na: 
http://www.dolnimecholupy.cz/zastupitelstvo/mapy.html). 
Věříme, že se nám podaří je plně integrovat do nově 
vznikajícího Metropolitního plánu, který k novodobé vizi 
města přistupuje s odpovídající mírou pozornosti ke 
koncepční stránce a vizi.  
Nyní je k dispozici na: 
http://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan                         
„Koncept odůvodnění Metropolitního plánu“ . Zde se 
můžete dozvědět více o nové koncepci města, která si 
klade za cíl být jednoduchou, srozumitelnou a flexibilní. 
Klade důraz na jasné stanovení hranice mezi zastavitelným 
a nezastavitelným územím, jasné stanovení charakteru 
zástavby v jednotlivých zastavitelných lokalitách, jasné 
stanovení rázu krajiny v nezastavitelných lokalitách a jasné 
stanovení struktury a identity veřejných prostranství. 
Jedním z hlavních pojmů Metropolitního plánu je „kvalita 
sousedství“. Záleží nyní především na nás jak budeme 
schopni toto moto v Dolních Měcholupech naplnit 
obsahem. 

       Jiří Jindřich 
 

V rámci projednávání nového Metropolitního 
plánu a tvorby PRIORIT ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE DOLNÍCH M ĚCHOLUP svolává 
stavební komise schůzku se zájemci z veřejnosti, 
která se uskuteční ve středu 21.5.2014 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice, Ke 
Slatinám 500. 

 

HASIČI 
 

Dne 22.6.2014 od 13.00 hod se uskuteční den 
otevřených dveří Hasičské zbrojnice, Ke 
Slatinám 500. Na setkání s Vámi se těší Vaši 
hasiči.   
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Informace z MČ 
 

Výlet seniorů 
Jako každý rok, i letos pořádá městská část výlet 
pro naše seniory.  Ve spolupráci s již osvědčenou 
cestovní kanceláří Helena Travel jsme pro Vás 
letos připravili výlet do Jižních Čech, konkrétně 
Orlík (prohlídka zámku), lodí na Zvíkov, oběd, 
zastávka v Týně nad Vltavou a zpět domů.  
Výlet se uskuteční  v úterý 10. června 2014. 
Odjezd od budovy úřadu v 6.00 hodin  
a předpokládaný návrat kolem 19.00 hod.  
Váš příspěvek na zájezd činí 200,- Kč/osoba. 
Přejeme šťastnou cestu, hezké počasí a krásné 
zážitky. 
 

MÍSTNÍ POPLATKY  ZE PS Ů 
 

Do 31.března měly být uhrazeny poplatky ze psů. 
Připomínáme opozdilcům, že tuto úhradu mají 
možnost  uhradit  do pokladny úřadu v úředních 
hodinách (pondělí, středa a pátek), složenkou na 
poště nebo bankovním převodem na účet č. 
2000713309/0800. Jako variabilní symbol použijte 
číslo popisné Vašeho domu doplněné kódem 1341. 
Nezapomeňte, že i v případě, že jste přestali být 
držiteli psa, je nutné nám tuto skutečnost přijít 
oznámit a  doložit .  
Výše poplatku: 
Pes držený v rodinném domě ……..  300,- Kč 
Pes držený v bytovém domě …….. 1.500,- Kč 
Snížená sazba: 
Důchodci bez jiného příjmu ………. 200,- Kč 
Slevy: 
Doložení o čipování psa včetně registrace u MHMP 
Sleva až 350,-  Kč následující dva roky po čipování. 
 

Poděkování  
Radioklub Dolní Měcholupy OK1 KLO 
děkuje zastupitelstvu za poskytnutý finanční 
dar, který využijeme k modernizaci vybavení 
radioklubu. 
 

J. Sládeček, předseda radioklubu 
 

POTEX s. r. o.   -    JARNÍ  ÚKLID 
 

Jaro už je tady a pro mnohé z nás to znamená pustit se do 
jarního úklidu. Kromě mytí oken a různých zákoutí 
domova přijde často na řadu i skříň a botník. 
Známe to skoro všichni, skříň přetéká, ale nemáme co na 
sebe. Jak se ale rozhodnout, které kousky vyřadit? A co 
s nimi potom dále? 

Máme pro vás pár typů, jak si jednoduše pročistit skříň. 
Položte si a odpovězte na tyto otázky: 

• Padne mi to? 

• Měl/-a jsem to na sobě v posledních 12 

měsících? 

• Budu to ještě někdy nosit? 

• Je to v módě nebo podle mého stylu? 

• Pokud je to poškozené, opravím to v blízké 

době? 

• Kdybych teď nakupoval/a, koupila bych si to? 

• Cítím se sebejistě, když to nosím? 

Díky těmto otázkám pro vás bude snazší se rozhodnout, co 
si nechat a co vyřadit. Je jasné, že je vám vyřazených věcí 
líto, ale nezoufejte. Až 98% textilu, bot a doplňků je znovu 
použitelných a to díky společnosti Potex, která textil sbírá a 
dále zpracovává. 
Vaše oblečení tedy buď poslouží někomu dalšímu, nebo se 
z něj vyrobí další výrobky jako čistící hadry, izolace, nová 
vlákna pro textilie nebo dokonce i papír. 
Kromě toho, že odlehčíte svému šatníku, pomůžete chránit 
životní prostředí, protože díky vám a oranžovým sběrným 
kontejnerům Potex textil neskončí na skládkách. 
Potex zároveň finančně podporuje několik vybraných 
neziskových organizací jako např. Klokánek 
Chabařovická, Pomocné tlapky, Pro-Contact a další. 
Vhozením textilu do oranžových sběrných kontejnerů 
Potex tak také můžete pomoci získat prostředky pro tyto 
neziskové organizace. 
Stanoviště kontejnerů najdete na www.potex.cz 
 
 

 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 

 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU LEONARDO  
 

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOB Ě? 
 

1. sobota 31.5.2014 JARNÍ BAZAR 
Co můžete po řídit? D ětské,dámské 
oble čení obnošené, ale i úpln ě 
nové..navíc výrobky z naší keramické 
dílny, originální autorské šperky, 
bytové dopl ňky a šicí pot řeby, n ěco pro 
naše psí a ko či čí milá čky....t ěšíme se 
na vás od 15 - 18h. 
 

2. sobota 14.6.2014 AKADEMIE KROUŽK Ů 
LEONARDA Tradi čně ve Švehlov ě sokolovn ě 
Hostiva ř, vyhlášení Atleta Leonarda 
roku šk.r.2013/14, ukázky práce kroužk ů 
dramatických, jazykových, hudebních, 
tane čních, v p ředsálí prezenta ční 
výstava d ěl d ětí ze všech Ateliér ů a 
výtvarných kurz ů. 
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3. st ředa 25.6.2014  tradi ční sportovní 
odpoledne TARZAN aneb JDEME DO FINÁLE  
Na jednotlivých sportovn ě lad ěných 
stanovištích si d ěti p ředškolní i 
školní budou moci s lektory 
jednotlivých kurz ů vyzkoušet, čemu se v 
uplynulém školním roce nau čily. 
 

Během prázdnin  po řádáme celkem 4 
příměstské tábory pro d ěti ZŠ, každý s 
jinou tématikou: 
30.6.- 4.7.2014   CESTA KOLEM SV ĚTA.... 
2 volná místa 
7.7.- 11.7.2014  ROBINSONI............2 
volná místa 18.8. - 22.8.2014 
LABYRINTEM MĚSTA PRAHY I. ...5 volných 
míst 25.8. - 29.8.2014 LABYRINTEM M ĚSTA 
PRAHY II. ....5 volných míst 
 

Pokud máte zájem, pište na: 
info@leonardos.cz , naše kapacita je 
omezená. 
 

 

INZERCE 
 

 
 

Pravidelné kontroly komínů 
 

Váš kominík Jan Zach bude provádět 
kontroly komínů v Dolních Měcholupech ve 

dnech 16. a 17. 5. 2014.  
   Objednávky  na  tel.čísle 603 772 229 
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