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Městské části Praha - 
Dolní Měcholupy 
 

www.dolnimecholupy.cz 
urad@dolnimecholupy.cz   
 

KVĚTEN 2015
 

 

Informace z MČ 
 

       Zprávy z radnice   …   Zprávy  z radnice 
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 6. řádném 
zasedání konaném dne 11.5.2015  
SCHVÁLILO 

• účetní uzávěrku a závěrečným účtem MČ Praha – Dolní 
Měcholupy za rok 2014 

• zvýšení rozpočtu o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy o 5 mil. 
Kč na akci „Rozšíření MŠ“  

• jednorázové finanční příspěvky - dary 
• jednací řád Výboru pro územní rozvoj při ZMČ 

SOUHLASÍ 
• s navrženým řešením dostavby MŠ Dolní Měcholupy 

předložené spol. PS ARCHITEKTI, s.r.o. 
 

Usnesení v plném znění najdete na internetových stránkách 
www.dolnimecholupy.cz v sekci Zastupitelstvo – soubory ze 
zasedání zastupitelstva nebo v listinné podobě v kanceláři 
tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy. 
                                                                             Šárka Fořtová 

 

VÝLET PRO SENIORY 
 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy pořádá, jako 
každoročně, výlet pro naše seniory s osvědčenou 
cestovní kanceláří HELENA TRAVEL. Letos jsme 
pro Vás připravili výlet do Jižních Čech – zámek 
Kratochvíle, Lomec a Prachatice.   
Výlet se uskuteční v úterý 2. června 2015. Odjezd od 
budovy úřadu v 6.00 hodin a návrat ve večerních 
hodinách.  
Váš příspěvek na zájezd činí 200,- Kč/osoba. 
Přejeme šťastnou cestu, hezké počasí a krásné zážitky. 

 

                                                                        Jana Hlavatá, kancelář úřadu 

          PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY 
 

          Ochrana senior ů před „šmejdy“ 
- další přednáška ve spolupráci s Městskou policií 
HMP se bude konat 18.5.2015 od 15.00 hod 
v zasedací místnosti v DPS Čs.tankistů 206/9. 
 

                                                 Komise školská, sociální a sportovní 
                                           

 

Vítání občánků MČ Praha –     
         Dolní Měcholupy 
 

Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče 
přihlášených dětí na slavnostní vítání 

občánků, uspořádané ve spolupráci s Občanským 
sdružením Leonardo, které se uskuteční v sobotu 13. 
června 2015 od 10.00 hodin v budově Základní 
školy Kutnohorská 36, Praha 10 
Prosíme rodiče dětí narozených od července 2014 do 
března 2015 s trvalým pobytem v naší MČ Praha – 
Dolní Měcholupy, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků a dosud nepodali přihlášku, aby tak učinili 
nejpozději do 20. května 2015 v kanceláři ÚMČ 
Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 
168/37, paní Janě Hlavaté (tel.: 272 706 441 nebo  
e-mail:sekretariat@dolnimecholupy.cz) 
(Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních 
údajů, nemohou pracovníci úřadu získat informaci o narození dítěte.) 

                                                            ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 
 

 

     PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ 
 VE 3. ČTVRTLETÍ 2015 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 

13.7.2015 pond ělí   Ke Dráze 
27.7.2015 pond ělí   Parková 
10.8.2015 pond ělí   Pod Lesíkem 
24.8.2015 pond ělí   Ke Slatinám 
7.9.2015 pond ělí   Ke Dráze 

21.9.2015 pond ělí   Parková 
                                                                                                   Šárka Fořtová 
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Místní poplatky ze psů 
 

V minulém Zpravodaji jsme Vás upozorňovali na lhůtu 
splatnosti místního poplatku ze psů.  Velká část občanů 
byla ráda, že jsme tento termín připomněli a přišla 
poplatek zaplatit do pokladny úřadu nebo poplatek 
uhradila na účet. Pořád však zbývá dost poplatníků, 
kteří poplatek neuhradili a ani nepřišli oznámit 
případnou změnu a tím poplatek snížit či úplně zrušit. 
Tyto změny je však poplatník nebo plátce povinen 
oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy změna nastala. 
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.                                                  Jana Hlavatá, kancelář úřadu                        

 

     Občané, všímejte si ! 
 

Potkáváte neznámé a podezřelé osoby 
na svých zahradách nebo v místech, 
kde nemají co dělat? Nesnažte se 
situace řešit sami nebo nad nimi 

mávnout rukou a bez váhání kontaktujte Městskou 
policii - na čísle 156 nebo Policii ČR na čísle 158. 
Jen tak máme možnost zvýšit bezpečnost, ochránit 
majetek a navýšit počet strážníků v naší městské 
části.                                              Jana Hlavatá, kancelář úřadu 

 

Květen není jen lásky čas … 
 

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války připravil náš 
občan, pan Oldřich Podehradský vzpomínkový příspěvek 
z května 1945. Vzhledem k rozsahu materiálu si jej můžete 
pročíst v kanceláři úřadu nebo Vám jej na přání 
okopírujeme.  
 

Také materiál k 110. výročí spolku dobrovolných hasičů 
v Dolních Měcholupech, který byl součástí minulého 
Zpravodaje Vám na požádání můžeme také okopírovat. 
Děkujeme za pochopení. 
                                                              Jana Hlavatá, kancelář úřadu 
 

  Průmyslová – zm ěna termínu uzavírky 
 

Zhotovitel stavby „Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař– Praha hl.n., I. část– žst. Praha Hostivař" 
oznamuje změnu termínu úplné uzavírky Průmyslové ulice. 
Průmyslová ulice v úseku Plukovníka Mráze – U Továren 
bude uzavřena ve čtvrtek 21. 5. od 1:00 hodin do 

pond ělka 25. 5.  23:59 hodin.  

Změna termínu oproti informaci uveřejněné v březnu je 
vyvolána stanoviskem Krajského ředitelství policie hlavního 
města Prahy a souvisí s dopravní situací v Praze v době 
konání  Mistrovství světa v hokeji. 

Krom ě toho dojde dále k úplné uzavírce komunikace 
včetně chodník ů v neděli 31.05.2015 od 1:00 do 23:30. 

Objízdné trasy budou shodné jako při uzavírce v listopadu 
2014. Informace o změnách vedení autobusových linek 
budou v předstihu uvedeny na informačních tabulích 
umístěných na zastávkách a po obdržení od Dopravního 
podniku hl. m. Prahy i na web stránkách MČ Praha 15 
www.praha15.cz   
                                                Zdroj: Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 
 

Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 je opravdu nesnadné napsat slovo starosty, 
s kterým by byli všichni spokojeni a nebyl jsem 
pranýřován, že jsou to slova příliš politická nebo 
taková maková či jiná, tak uvidíme. Všechny strany 
zúčastněné ve volbách dostaly možnost, aby se na 
stránkách tohoto občasníku seberealizovaly a vy si 
vyberete, co se Vám líbí. To samé platí i pro osobu 
starosty.  
Sádky se nakonec dělat nebudou, i když jsme již 
peníze málem dostali. Odbahnění rybníčků, tzv. sádek, 
by si vyžádalo daleko větší peníze, než předpokládal 
projekt, jelikož za ta léta, kdy stékající dešťová voda 
oplachovala Kutnohorskou ulici, se v bahně nahroma-
dilo tolik nebezpečných látek, že se „bahno“ nemůže 
zlikvidovat jak projekt předpokládal, ale musí se uložit 
jako nebezpečný odpad. Přesto, že jsme vybrali 
nejlevnějšího dodavatele a tím ušetřili, nemůžeme 
ušetřené peníze využít na vícenáklady za likvidaci 
nebezpečného odpadu.  To jsou regule, které nelze 
obejít. Tak máme doufám připravený opravený projekt 
na další kolo dotací.  

Váš starosta  
                                 Karel Hagel 
 
 

Fotbalový turnaj ulic 
 

SK Dolní Měcholupy pořádá 30.5.2015 
fotbalový turnaj ulic pro všechny obyvatele 
Dolních Měcholup. Registrace do 
25.5.2015 na: kohout.michal@seznam.cz, 
608 316 950 nebo david.pavel@mac.com, 
603 106 290. Přihláška je přílohou tohoto 
vydání Zpravodaje. 
                                   SK Dolní Měcholupy 
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Příspěvek sdružení Hnutí pro Prahu 
 

Vážené dámy a pánové, 
 nejdříve bych Vám chtěla poděkovat za všechny 
hlasy v podzimních volbách, které jsme od Vás dostali, 
velice si jich vážíme. Myslela jsem si, že Vám budu moci ve 
zpravodaji poděkovat podstatně dříve, ale těch pár měsíců 
v naší komunální politice mě překvapilo tím, že politika má 
svůj život a pro nás dost překvapivý. V minulém čísle 
Zpravodaje pan starosta zhodnotil politický vývoj v naší 
obci, použil termíny, za kterými si může každý z nás 
představit něco jiného. Já, protože mám technické 
vzdělání, ráda věci nazývám jasně, a proto Vám tady 
napíšu vývoj naší politické situace z mého pohledu. 
Podpořili jsme pana starostu při jeho volbě, začali jsme 
pracovat ve všech komisích a já byla zvolena předsedou 
finančního výboru, během práce docházelo k několika 
problémům, které byly způsobeny rozdílným pohledem na 
systém práce, spolupráce skončila bohužel z mého 
pohledu velice nestandardně, já ani moji kolegové z hnutí, 
jsme nebyli odvoláni, pouze na 4. veřejném zasedání byl 
zvolen můj nástupce. 
 Ale vůbec nechci plakat, jsme v politice začátečníci 
a Dolní Měcholupy jsou naše obec, všichni zde rádi žijeme, 
vážíme si veškeré práce, kterou se obec zhodnotila a 
zkrášlila a všichni bychom zde chtěli zestárnout. 
Ze zkušenosti svých rodičů vidím velký prostor k obohacení 
života seniorů. Rádi spolupracujeme s paní doktorkou 
Zimovou a pod jejím vedením zkusíme najít nové vyžití pro 
aktivní seniory a pomoc pro méně aktivní seniory. 
Za Měcholupská srdíčka HPP Vaše zastupitelka  
Zdena Přibylová 

 

Příspěvek sdružení Naše Měcholupy 
 

Na dubnovém zasedání zastupitelstvo Dolních Měcholup 
schválilo dokument pod názvem Priority zastupitelstva MČ 
do roku 2018. Hlasovali pro něj všichni zastupitelé zvolení 
za Naše Měcholupy spolu se zastupiteli za ODS. 
Zastupitelka za HPP se s prioritami při hlasování 
neztotožnila. 

Mezi prioritami je i udržování tradic, jako například pálení 
čarodějnic, které se letos mimořádně vyvedlo. Odhadem se 
účastnilo 300 lidí, k radosti organizátorů z Leonarda i 
přítomných zastupitelů. Oheň byl veliký, k radosti dětí i 
dospělých. Čarodějnice byla spálena v radostné atmosféře. 
                                                                          Zbyněk Kozel 

 

   Zprávi čky z naší školičky:  Jaro už je tu !!! 
 

Konečně se počasí umoudřilo a poslalo nám jaro 
v celé své kráse. S prvními teplými paprsky děti 
nadšeně vyběhly do zahrady a mohly si užít krásného 
počasí.  Na hřišti, či na procházce, všude okolo nás 
vše zavonělo, ptáci se rozezpívali, stromy a květiny 
nás nepřestávají okouzlovat. Tohle všechno se přenáší 
i do práce s dětmi, které jsou dobře naladěné a 
pohodové. Společně spolu vymýšlíme, co ještě 
podnikneme.  
 Jarní měsíce však nejsou jen časem radovánek, ale i 
povinností, zápisu dětí pro nový školní rok.  Letos se 

zápis uskutečnil  11.3.2015. Přihlášek se rozdalo více 
než dost a k samotnému zápisu se dostavilo na 79 
zájemců o přijetí.  Původní předpoklad byl kolem 40 
volných míst. Bohužel, vzhledem k vysokému počtu 
dětí s odkladem školní docházky, bylo možné přijmout 
pouze 25 žadatelů. Kapacita školky tak byla 
maximálně naplněna.  
Nyní již máme květen a spolu s dětmi jsme nachystali 
akci pro maminky, které si ke svému svátku mohly 
dopřát posezení se svými ratolestmi a vyrobit si 
dřevěnou loutku. Vše bylo samozřejmě v doprovodu 
písniček a básní. 
Tak jako každý rok se pomalu chystáme na školku 
v přírodě, která nás čeká na konci května. Doufáme, že 
počasí bude stát při nás a užijeme si krásy Černého 
Dolu. Jistojistě tam bude čekat nějaké tajemné 
dobrodružství a spousty zajímavých aktivit. 

   Ředitelství MŠ Dolní Měcholupy  
 

 
 

Centrum volného času    
        LEONARDO 
www.leonardos.cz 

V Leonardu si všichni plně 
užíváme jarní tvorby a výuky, ale 

zároveň se již chystáme na blížící se prázdniny a další 
školní rok. 
 

Co nás ještě čeká a nemine v jarních měsících? 
  

Naše děti z dramatických a tanečních souborů se 
budou prezentovat veřejnosti. 
  

15. 5. budou hrát naši KEJKLÍ ŘI , nejstarší oddělení 
dramatických kroužků, v Domě občanské vybavenosti 
Petrovice vystoupí se svou autorskou hrou "Hotel"  
 

17. 5. se naši nejstarší tanečníci z kroužku Tance (alias 
skupina DMTS) zúčastní 6. ročníku taneční soutěže 
Tančím, tančíš, tančíme v Divadle U22 v Uhříněvsi 
  

21. 6. nás čeká závěrečné vystoupení – 4 . 
AKADEMIE LEONARDA 
Přijďte se podívat na to, co všechno se naučily naše 
děti i dospělí frekventanti v uplynulém školním roce. 
Srdečně zveme všechny malé i velké. 
  

Ve středu 24. 6. se bude konat již 8. ročník sportovní 
soutěže TARZAN . Budeme se těšit na děti od 3 let 
opět v parku u školy cca od 16h. 
 

Předškolka Leonka 
Od září 2014 nabízíme předškolní vzdělávání 
zaměřené na zdravý životní styl. Naši „Leonci“ mají za 
sebou již spoustu zajímavých výletů do okolí, děti se 
naučily poznávat zvířátka a rostliny v parku i v lesíku.  
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V současnosti zahajujeme přijímací řízení pro 
školní rok 2015/2016. Nabízíme celodenní 
celotýdenní vzdělávání pro max.10 dětí od 3 let věku, 
s kladným vztahem k přírodě a k pohybu, za každého 
počasí. Bližší informace na 
http://www.leonardos.cz/predskolka-2015-2016/.  
  

Ani o prázdninách se provoz Centra volného času 
Leonardo nezastaví. 
Čekají nás PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. 
Pokud vaše děti nechtějí jet na klasický tábor 
pobytový, raději spí doma ve svém, neváhejte s 
přihláškou, zbývají nám již jen poslední volná místa. 
Informace o náplni táborů, vedoucích, cenách a 
podmínkách naleznete na našem webu. 
 

29.6. (1.7.) - 3.7. UMĚLEC LEONARDO.... 
posledních 5 míst pro děti 6+ let 
  

7.-10.7. BUĎ FIT ….tábor pro školáky i speciální 
program pro děti 4-6 let! 
  

17.-21.8. MAGIE V PRAZE ....posledních 6 míst pro 
děti 6+ let 
  

24.-28.8. ZPRAVODAJSTVÍ …. tábor pro děti 6+ let  
  

O prázdninách se můžete těšit také na LETNÍ 
TANEČNÍ ŠKOLU a LETNÍ KERAMICKOU 
ŠKOLU - minikurzy pro dospělé i děti, kteří by chtěli 
pokračovat ve volnočasových aktivitách či se chtějí od 
září na kurzy přihlásit a potřebují si vyzkoušet, co to 
obnáší.  

Nezávazné ukázkové hodiny našich kroužků je 
možné dohodnout i na první červnové týdny! 
Bližší informace získáte vždy na našem webu a na 
info@leonardos.cz. 
  

Hodně sluníčka do nadcházejících dní a těšíme se na 
viděnou! 

kolektiv lektorů LEONARDO 
 

 

INZERCE 
 

 

 

 
 

 
 
 

        
 

Zpravodaj městské části Praha – Dolní Měcholupy 
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MČ Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10, 
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POZVÁNKA

NA D�TSKÝ DEN

V NED�LI 7.6.2015 OD 14.00 HOD SE 
USKUTE�NÍ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO 

DNE D�TÍ NA H�IŠTI SK DOLNÍ 
M�CHOLUPY. 

ATRAKCE BUDOU V PROVOZU JIŽ OD 
11.00 HOD  

ATRAKCE A LIMONÁDA PRO D�TI 
ZDARMA. 

T�ší se na Vás   

 M� Praha – Dolní M�cholupy 

    SK Dolní  M�cholupy  


