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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 delší odmlka Zpravodaje byla zapříčiněna 
potřebou ustanovit zastupitelstvem redakční radu 
tohoto periodika, aby byl někdo zodpovědný za to, co 
se na jeho několika stránkách objeví. Bylo tak učiněno 
a redakční rada byla zvolena. Formální překážky byly 
tím odstraněny a dovoluji si tímto obnovit rubriku 
Slovo starosty.  
Tak už máme pár měsíců po volbách a normální 
demokratický režim byl nastartován. Ono se tvrdí, že 
v  normální demokratické společnosti se rok po 
volbách nic moc neděje, protože se to musí „usadit“ a 
to samé platí před koncem volebního období, protože 
se zase rok řinčí zbraněmi před volbami. No prostě tak 
to asi ve světě chodí a my jsme na to nebyli zvyklí, 
jelikož se tak moc zásadně osazenstvo na radnici 
neměnilo. Po volbách byla sjednána koalice s těmi, 
kteří se před volbami navzájem neosočovali, ale 
nakonec se ukázalo, že toto seskupení příliš nefunguje. 
Proto byl učiněn návrh na všeobjímající koalici, který 
se zatím nesetkal se všeobecným souhlasem, ale já i 
přes to doufám, že by to mělo fungovat nebo mohlo 
fungovat. Je totiž potřeba se co nejdříve přenést přes 
předvolební rétoriku, protože to ani jinak nejde, 
chválit soupeře ve volbách ani nelze. 
A nyní je třeba začít pracovat, kvůli tomu jsme byli 
zvoleni. 
Tak dost úvah a teď něco, co by Vás mohlo zajímat. 

Rozpočet byl schválen ve výdajích 22 367 tis. 
Kč a příjmech 17 367 tis. Kč s dorovnáním 5mil. Kč, 
které jsme ušetřili i přes to, že jsme v loňském roce  
investovali 8 mil. Kč z  vlastního rozpočtu na 
tělocvičnu. Pro letošní rok počítáme pro ten samý účel 
zapojení 7,5 mil. Kč v očekávání, že zbylých 7,5 mil. 
Kč dostaneme z  Ministerstva školství ČR nebo 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Pokud tomu tak nebude, 

budeme si muset asi ještě další rok počkat, až zase 
našetříme. 

Při výběrovém řízení na studii přístavby 
mateřské školky bylo osloveno několik firem a 
předpokládám, že by se nejpozději příští rok dalo 
stavět.  

V dalším výběrovém řízení byly osloveny 
renomované ekonomické firmy na určení výše 
ekonomického nájmu naší čistírny odpadních vod v 
Kovošrotu. Tak uvidíme, zda si vylepšíme rozpočet 
ještě více. 

Při výběru na dodavatele na úpravu Sádek byla 
vybrána nejlevnější nabídka dodavatele až z Písku a 
mělo by se začít co nejdříve. Tak nám držte palce, ať je 
ten rozjezd klidný a neskáče to moc přes ty vykopané 
zákopy. 

S pozdravem  
                                    starosta Karel Hagel 
 

 

KOMPLEXNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ  
 

Vážení obyvatelé naší městské části, stejně jako 
v předchozích letech proběhne ve 14. týdnu, tj. od 
pondělí 30.3. do čtvrtka 2.4. komplexní údržba 
komunikací (vozovek) obvyklým způsobem, od 
severu k jihu: 

Severní polovina 
od Prahy po Dolnom ěcholupskou 

2 dny  =  30. a 31. března 2015 
 

Jižní polovina 
     od Dolnom ěcholupské sm ěr Uhříněves 

2 dny  =  1. a 2. dubna 2015 
 

Prosíme proto všechny řidiče, aby laskav ě 
umožnili kompletní úklid a v denních hodinách 
v inkrimino vané dny zajistili p řeparkování svých 
vozidel. 
 

Prosíme o nahlášení p řípadných reklamací do 
pátku nebo b ěhem pátku, tj. 3. 4. 2015 na ú řad, 
zajistíme nápravu . 
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PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ 
 VE 2. ČTVETLETÍ 2015 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
7.4.2015 úterý   Parková 

20.4.2015 pond ělí   Pod Lesíkem 
4.5.2015 pond ělí   Ke Slatinám 

18.5.2015 pond ělí   Ke Dráze 
1.6.2015 pond ělí   Parková 

15.6.2015 pond ělí   Pod Lesíkem 
29.6.2015 pond ělí   Ke Slatinám 

 
Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 
                        JARO 2015 
 

1) Čs. tankist ů - u budovy ÚMČ    
     v sobotu   21. 3. 2015   v   13:00 – 16:00 
     v sobotu   18. 4. 2015   v   13:00 – 16:00 

2) Pod Lesíkem  – u stanoviště tř. odpadu               
     v sobotu     4. 4. 2015  v    13:00 – 16:00 
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BIO VOK přistavovány na max. 3 hod s tím, že když dojde 
k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak 
bude kontejner odvezen a bude přistaven kontejner nový. U 
kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. 

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad   
(především ze zahrad: listí, tráva, větve,   neznečištěná 
zemina, příp. kuchyňský bioodpad    rostlinného původu; 
NE živočišné zbytky) 
Upozorňujeme, že tento kontejner slouží pouze pro 
bioodpad a není určen k odkládání objemného odpadu 
typu starý nábytek, matrace, koberce apod.. 
 

 
HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 
2015 

 
 
 

   Místní poplatek ze psů    !!! 
 
Do konce března, jako každý rok, je 

splatný místní poplatek ze psů. Majitelé čtyřnohých 
miláčků jsou do tohoto termínu povinni poplatek 
zaplatit. Stejně tak jsou průběžně majitelé povinni 
oznámit veškeré změny, které se pejska týkají.  Ať již 
jde o čipování a přihlášení se do evidence chovatelů 
psů Magistrátu HMP, z čehož Vám plyne následující 
dva roky sleva na poplatku nebo i odhlášení pejska či 
změna poplatníka třeba z důvodu odchodu do důchodu 
apod. Poplatky ze psů se řídí jednak zákonem o 
místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění a 
Vyhláškou hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. 
Tato vyhláška upravuje lokality a stanovuje výši 
poplatků ze psů.  Poplatník – vlastník pejska je 
povinen sám si výši poplatku v souladu s výše 
uvedenými předpisy spočítat a včas uhradit. Úřad 
jako správce poplatku, poplatek vyměřuje až po 
uplynutí období. Současně s vyměřeným poplatkem 
však stanoví i navýšení poplatku.  Poplatek můžete 
zaplatit v hotovosti do  pokladny úřadu, složenkou 
nebo převodem na účet č. 2000713309/0800, VS – 
číslo popisné. 

 
Je tomu již pět let…   

 

1. dubna letošního roku můžeme 
oslavit 5 let od otevření naší 
poštovny.  Je neuvěřitelné, jak to letí. Pro nové občany 
je tato služba považována již za samozřejmost, protože 
nepoznali, jak to bylo dřív. Starousedlíci si velice 
dobře pamatují, že když je doručovatelka nezastihla 
s jejich zásilkou doma, museli dojíždět na poštu do 
Horních Měcholup. Starší lidé nebo ti, co neměli auto, 
šli buď pěšky nebo se složitě dopravovali městskou 
hromadnou dopravou. Když už konečně na poštu 
dorazili, většinou si vystáli dlouhou frontu, aby se ke 
své zásilce dostali.  Dnes je zde poštovna považována 
za úplnou samozřejmost a málokdo si uvědomí 
zejména časovou úsporu této služby. Hodně lidí si naše 
výdejní místo plete s klasickou poštou a diví se, že 
odsud nemůže odeslat dopis či vyzvednout peníze. 
Tyto pravomoce naše výdejní místo nemá a ani Česká 
pošta, s. p. neměla zájem o otevření klasické pobočky 
v Dolních Měcholupech.  Myslíme si, že v dnešní době 
hodně lidí používá internetové bankovnictví a ti co jej 
nemají nebo s ním „nejsou kamarádi“ určitě jedou 
minimálně do Štěrbohol na nákup nebo do centra za 
prací a mohou si eventuální poštovní služby zajistit 
jinde.  
                                                                                   Jana Hlavatá, kancelář úřadu                  

 

 

KÁCENÍ D ŘEVIN 
 

Na základě Rozhodnutí ÚMČ Praha - Dolní 
Měcholupy z  3.3.2015, resp. 4.3.2015 bude 
v nejbližších dnech v Dolních Měcholupech pokáceno 
několik dřevin.  
V ulici Nad Vokolky bude odstraněna Lípa srdčitá, 
jejíž stav (suchý strom) ohrožoval bezpečnost lidí i 
okolních nemovitostí. Ze stejného důvodu bude v 
parku u školy pokácena Borovice vejmutovka. Z parku 
zmizí také Javor jasanolistý a Bříza bělokorá, které 
rostou v těsné blízkosti oken učebny školy a brání tak 
dobré světelnosti v učebně. Oprávněnou firmou, která 
provede kácení a je odpovědná za bezpečnost, pořádek 
a likvidaci vzniklého odpadu, je Mgr. K. Miffek, 
ARBORISTIKA SADOVNICTVÍ. 
Rozsáhlé kácení čeká i oblast tzv. sádek. V rámci 
projektu Revitalizace parku Kutnohorská bude 
pokáceno 82 dřevin (stromy a keře). 
V případě projektu Revitalizace je dodavatelem stavby 
firma ARBORES,s.r.o., Písek. 
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Informace ze Základní školy 
Vážení dolnoměcholupští občané, 

s nastávajícím jarem přichází do naší školy 
také nová míza v podobě zapsaných nových 
budoucích prvňáčků. Zájemci o naši školu u 
nás hledají především menší počet dětí ve 
třídě, individuální přístup a rodinné prostředí, 
které se plně snažíme zajistit. 

V nejbližší době naši školu čekají pěkné a 
všemi oblíbené akce, jako: „Ukaž a vyprávěj“, 
oslava  „Dne země“, Velikonoce a novinka - 
Čarodějnický den. 

Děti z pátého ročníku se pilně připravují na 
přijímací zkoušky na gymnázia a vedle toho 
se ještě účastní spolu s dětmi ze 3. a 4. 
ročníku testování Kalibro, Pythágoriády a 
Matematického klokana. Skupina dětí ze 4. a 
5. ročníku vybojovala 6. místo na turnaji 
vybíjené a před Velikonocemi je ještě čeká 
„Běh pro kuře“, který proběhne, jako 
každoročně na ZŠ Jeseniova. 

Obrovskou gratulaci si zaslouží žák 5. 
ročníku Jakub Voříšek, který se stal mistrem 
republiky v šachu. 

Krásné jarní slunné dny plné pohybu, zdraví 
a radosti ze všeho nového, co na nás čeká. 

 

                 Martina Mottlová, ředitelka ZŠ 
 
 
 
 
 

        Centrum volného času     
                  LEONARDO                    
     (Kutnohorská 10/55, www.leonardos.cz) 
 

Rádi bychom vás pozvali na naše následující akce:  
 

Velikono ční dílny pro ve řejnost (d ěti i dosp ělí) 
  

Přihlášky prosím posílejte mailem na naši 
adresu  info@leonardos.cz, účast a vyzvednutí dětí z 
MŠ   a ZŠ  potvrdíme písemně.   
 

Velikono ční věnečky v pátek 20. b řezna od 15:30 
do 18 hodin  - pro d ěti od cca 5 let   

•    vyrábíme  věnečky, slaný dárek pro koledníky a 
velikonoční přání  

Velikono ční perní čky v pátek 27. b řezna od 15:30 
do 18 hodin  - pro d ěti ZŠ   

•     pečeme  perníčky  ve tvaru jarních mláďátek  

Babi, d ědo, Velikonoce  jsou tady!   v sobotu 28. 
března od 15 do 18 hodin   - pro d ěti s prarodi či  

•     Mezigenerační dílna pro děti  a seniory –výroba 
proutěného hnízda pro zajíčka, originálních 
vajíček i kalíšku na vejce 

Akce pro ve řejnost 
 

Pálení čarodějnic  v neděli 26. dubna 2015 od 
17hod 

•    na travnaté ploše u ulice Františka Jansy v 
„Malém Háji“ (pozor letos ne u "hasičárny") .   

   Čekají na vás soutěže, tancování, tvoření, ale 
   i setkání s našimi hasiči SDH Dolní Měcholupy  

Hry pod Májkou  – úterý 5. kv ětna 2015 od 16hod 
   •    soutěžní odpoledne speciálně pro děti od 2 let v 

parku u ZŠ  

Letní p říměstské tábory  pro d ěti ZŠ  
Budou v Leonardu  opět v čase od   8   do  18 hod    

• od 29.června do 3. července  
• od 7. července do 10 července   
• od 17. srpna do 21. srpna  
• od 24. srpna do 28. srpna    

Přihlášky a podrobnosti naleznete na našem 
webu b ěhem b řezna.  
  

Zprávy z našich kroužk ů  
  

Pražská p řehlídka d ětského divadla v ned ěli 22. 3. 2015 
v Divadle Radar v Holešovicích  .          
Letos se obvodního kola účastní děti navštěvující 
v Leonardu dramatický kroužek Kejklí ři. Držíme jim palce, 
aby v pražské konkurenci a „na velkých prknech“  se svou 
autorskou hrou Hotel uspěli. 
 

Krásné jaro a veselé Velikonoce přeje všem   
kolektiv lektorů a dobrovolníků z CVČ Leonardo! 
 

Hledáme 2 – 4 hráče na doplnění volejbalové 

party. Hrajeme každé PO 19.30 – 21.30 hod. 

Bližší kontakt p. Vrána tel. 775 652 404 
 

 
 

ZÁJEMKYN Ě O VOLEJBAL 
TJ Uhříněves, oddíl volejbalu celoročně pořádá nábor 
mladých sportovkyň z regionu obcí okolo Uhříněvsi. 
Zájemci ať se kontaktují u Ing. Jitky Kyselové, TJ 
Uhříněves     Kyselova@atlas.cz   
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