ás
Sledujte n u
ok
na Facebo

zima | císlo
1 | únor 2019
�

Hasičský bál
9. 3. 2019
str. 9

Ukliďme Česko
6. 4. 2019
str. 6

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
10. a 11. 4. 2019
vždy od 13:30 hodin
v budově
ZŠ Kutnohorská
Zápis do 1. tříd
str. 13
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Slovo starosty
Vážení občané,
poslední zbytky sněhu v Dolních
Měcholupech pomalu roztávají
a mne čeká ohlédnutí za zimou.
Ač adventní čas Ladovskou zimu
moc nepřipomínal, ukázalo se, že
v Měcholupech si umíme předvánoční čas užít i za nefalšované
plískanice. Přestože téměř celou
dobu setkání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu pršelo, vládla mezi účastníky dobrá
nálada. Mile mne také překvapilo, kolik se nás sešlo poslední
adventní neděli na Zpívání koled u kapličky. Pro lepší vánoční atmosféru se nám také letos
poprvé podařilo rozsvítit i vánoční stromeček v Malém háji. Asi se rodí nové tradice. Pokud
mohu usuzovat podle svého pocitu, tak se v Měcholupech
daří díky sounáležitosti povýšit radost ze společně prožitých
okamžiků nad strasti všedního dne.
S předvánočním časem byly také spojeny patálie s dokončením
Retail Parku Štěrboholy. Děkuji všem občanům, že nesnáze přestáli. V konečném důsledku snad realizace této stavby přinese
i pozitiva ve formě lepšího pěšího propojení se Štěrboholy a rozšíření nákupních možností pro obyvatele Malého háje.
Také se podařilo dokončit rekonstrukci povrchů víceúčelového
hřiště u školy a celkem s přehledem zvládla naše pošta předvánoční provoz.
Ve vidině společného bruslení na návesním rybníčku jsme tento
nechali vyčistit a dopustit vodou. Bohužel počasí je tak vrtkavé,
že sotva byl led pevný a bruslit se začalo, tak přišla obleva a bylo
po radosti.
To bylo to, co nás potkalo na závěr loňského roku a teď tedy co
nás čeká letos.
Intenzivně jednáme o naší prioritě číslo 1, kterou je obchvat Dolních Měcholup. Proběhla jednání jak na Praze 15, tak na Magistrátu hl. m. Prahy. Zúčastnili jsme se 25. konference Národní sítě
zdravých měst, kde se v rámci našeho členství snažíme získávat
inspiraci od druhých.
Díky architektonické soutěži na podobu návsi máme k dispozici
návrhy na její zvelebení a postupně se pouštíme do projektování. Dokonce o nás v této souvislosti napsali krátký článek do MF
Dnes. Bude to běh na dlouhou trať, ale výsledkem by měl být
veřejný prostor pro setkávání a na ten se moc těším.
Nejbližší akce, na kterých se můžeme setkat, jsou Hasičský bál
9. 3. 2019 a Ukliďme Česko 6. 4. 2019.
Závěrem děkuji všem za pomoc s odklízením sněhu před svými nemovitostmi i za pochopení, že ne všechny komunikace lze
uklidit a udržet beze sněhu.
Přeji Vám všem příjemné předjaří a veselé Velikonoce.
Váš starosta Jiří Jindřich
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 3. zasedání dne 12. 12. 2018 schválilo tato usnesení:
USN 3/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části
Praha – Dolní Měcholupy za měsíc listopad 2018, kdy se v MČ
událo celkem 8 TČ
USN 3/2:
SCHVÁLILO:
- Směrnici Městské části Praha – Dolní Měcholupy na pronájem
zasedací místnosti
USN 3/3:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- prohlášení člena orgánu ZMČ, že se vzdává odměn jemu náležejících
STANOVILO:
- výši měsíčních odměn členovi orgánu ZMČ ve výši 0 Kč
USN 3/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy (Country Saloon)
SOUHLASILO:
- s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do
30. 4. 2019
USN 3/5:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledky Prvního Veřejného fóra a formulovaných 10P – 10 priorit Dolních Měcholup
USN 3/6:
SOUHLASILO:
- s uzavřením dodatku ke smlouvě na vybudování Fitparku
USN 3/7:
SOUHLASILO:
- s uzavřením dodatku ke smlouvě na rekonstrukci víceúčelového hřiště za podmínky doplnění přílohy položkového rozpočtu
dodatečného díla
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 4. zasedání dne 14. 1. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 4/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:

INFORMACE Z RADNICE
Vítání občánků
Vzhledem k tomu, že do redakční uzávěrky
není pevně stanoven termín Vítání občánků
narozených v druhé polovině roku 2018, sledujte prosím naše vývěsky a webové stránky, kde termín bude zveřejněn. Dopisem
oslovíme rodiče u nás evidovaných miminek
a prosíme, aby nám zpětně podali informaci,
zda se vítání zúčastní nebo ne. Je to pro nás
důležité, jelikož pro miminka a jejich rodiče
připravujeme dárečky, které je třeba dopředu zajistit.
Jana Hlavatá - úřad

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části
Praha – Dolní Měcholupy za měsíc prosinec 2018, kdy se v MČ
udály celkem 2 TČ
USN 4/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh rozpočtu Městské části Praha – Dolní Měcholupy na rok
2019
- střednědobý rozpočtový výhled do roku 2024
- návrh rozpočtu příspěvkových organizací (mateřská a základní
škola) na rok 2019 a jejich střednědobý výhled
SCHVÁLILO:
- rozpočet Městské části Praha – Dolní Měcholupy s příjmy ve
výši 30.565 tis. Kč a výdaji 46.317 tis. Kč, schodek je doﬁnancován zapojením prostředků z minulých let ve výši 15.752 tis. Kč
- střednědobý rozpočtový výhled do roku 2024
- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2019 a jejich střednědobý rozpočtový výhled
USN 4/3:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu o postupu výstavby komunitního centra u SK Dolní Měcholupy
SCHVÁLILO:
- podíl pro rozúčtování společných víceprací v poměru 30 % pro
Městskou část Praha – Dolní Měcholupy a 70 % pro Sportovní
klub Dolní Měcholupy
USN 4/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledky ideové architektonické soutěže na podobu návsi
Průběh hlasování k jednotlivým usnesením najdete v textech
zápisů ze zasedání zastupitelstva na www.dolnimecholupy.cz
v sekci Zastupitelstvo – soubory ze zasedání zastupitelstva nebo
v listinné podobě v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy
Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 400 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/mecholupsky-zpravodaj/cenik-inzerce.html

Upozornění na možné
nesplnění ohlašovací
povinnosti k místnímu
poplatku z rekreačního
a lázeňského pobytu
a úhrady z nich plynoucí

V souvislosti se zveřejněnou prezentací Ministerstva ﬁnancí ČR
z pracovního setkání zástupců odboru Správních činností MF
a zástupců statutárních měst ČR, bych ráda upozornila na možné potenciální poplatníky místního poplatku za rekreační a lázeňský pobyt.
Ke správě místního poplatku za rekreační a lázeňský pobyt na
území Městské části Praha – Dolní Měcholupy je příslušný Úřad
městské části Praha – Dolní Měcholupy. Dovoluji si proto touto
cestou upozornit, že k poskytování přechodného krátkodobého
ubytování za úplatu, prostřednictvím společností provozujících
internetovou platformu Airbnb a podobné ubytovací agentury ve
Vaší nemovitosti, jste jako ubytovatelé povinni k výběru místního poplatku za rekreační a lázeňský pobyt od Vašich hostů
a máte ohlašovací a platební povinnost k tomuto poplatku
u správce, tj. MČ Praha – Dolní Měcholupy.
Vzhledem ke zvýšenému tlaku na kontroly a vyhledávací činnost správců poplatku Vás žádáme, pokud ubytovací
služby ve Vašich nemovitostech poskytujete, abyste se dostavili na úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy a záležitost zde
dali do pořádku. Případné dotazy můžete zaslat na e-mail
sekretariat@dolnimecholupy.cz, nebo mě v dané záležitosti kontaktovat telefonicky na č. 272 706 441.
Jana Hlavatá
správa místních poplatků

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 4. 4. 2019.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Lucie Sobková, Bc. Jana Doláková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.
Foto na obálce: Archiv MČ
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MIMOŘÁDNÉ

přistavování kontejnerů na

BIOODPAD
MIMOŘÁDNÉ
přistavování kontejnerů na
v MČ Praha – Dolní Měcholupy
BIOODPAD
rok 2019

v MČ Praha – Dolní Měcholupy rok 2019

Díky sponzorskému daru společnosti Frolík & Rataj spol. s r.o.,
204/8,
Praha
10,
budou
VOK mimořádně
DíkyKutnohorská
sponzorskému daru
společnosti
Frolík
& Rataj
spol. s BIO
r.o., Kutnohorská
204/8, Praha 10,
budou BIO
VOKod
mimořádně
od 7 do 18 hodin v termínech:
přistaveny
vždy
7 do 18přistaveny
hodin vvždy
termínech:

4. 3. 2019
8. 4. 2019
13. 5. 2019
10. 6. 2019
15. 7. 2019
12. 8. 2019
9. 9. 2019
7. 10. 2019

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

parkoviště před
hotelem MONDEO

- po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování
bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu
Oranžové kontejnery
Praktický
zubní
lékař
Praktický
zubní
lékař
vysbíraného
bioodpadu
- druh
sbíraného
bioodpadu:
komunální bioodpad především ze zahrad
V mrazech
MUDr.
Mirka
JIRASOVÁ
MUDr.
Mirka
JIRASOVÁ
Zima udeřila v plné síle. Z šat(listí, tráva,
větve,
neznečištěná zemina), příp. kuchyňský níků
bioodpad
vytahujeme ty nejhuňaIČO:IČO:
880 268
88076
268 76
rostlinného
původu
tější
svetry
a čepice a v kažTel: 272
705 705
783 783 Mobil:
731 731
167 167
276 276
Tel: 272
Mobil:
dodenním shonu nás nejspíš
- NE živočišné zbytky
sotva napadne, jak zvládají
ORDINAČNÍ
DOBA
ORDINAČNÍ
DOBA

PROVOZNÍ
DOBA DOBA
PROVOZNÍ
DOBA
PROVOZNÍ

mrazivé dny lidé bez domova.
Těm jde o život a zachránit
je může teplé oblečení. A třeba právě to, které lidé odložili
do oranžových kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebmatrace, koberce apod…
né třídí společnost POTEX
DENTÁLNÍ
HYGIENA
Zuzana
Michalová,
DiS. DiS.
DENTÁLNÍ
HYGIENA
Zuzana
Michalová,
s. r. o. celoročně, nyní v zimě
PONDĚLÍ
7:00-11:00
PONDĚLÍ
7:00-11:00
má však každý kousek tepÚTERÝ
13:00-19:00
ÚTERÝ
13:00-19:00
lého oblečení pro lidi na ulici
obrovský význam. Neziskové
V akutních
případech
Vás ošetří:
V akutních
případech
Vás ošetří:
společnosti Charita ČR, NaděDOSPĚLÍ
DOSPĚLÍ
je, Progressive, CSSP a Sana• Městská
poliklinika
Praha,
Spálená
12, Praha
1
• Městská
poliklinika
Praha,
Spálená
12, Praha
1
nim vítají každou bundu, svetr,
Tel.: Tel.:
222 924
222268
924 268
mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, hodí se tedy
po-pá:
19:00-06:00,
volnévolné
dny: dny:
nepřetržitě
po-pá:
19:00-06:00,
nepřetržitě
i tílka, trička, legíny, punčocháče či podvlékačky.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

•

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
11:0011:00
– 18:00
– 18:00
7:00 – 13:00
7:00 – 13:00
7:00 7:00
– 13:00
– 13:00
8:00 – 15:30
8:00 – 15:30
8:00 8:00
– 15:30
– 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 7:00
– 15:30
– 15:30
7:00 – 13:00
7:00 – 13:00
7:00 7:00
– 13:00
–typu
13:00 starý
nábytek,

Upozorňujeme, že tento kontejner slouží pouze pro
bioodpad a NENÍ určen k odkládání objemného
odpadu

FTN,
Vídeňská
800, Praha
4 - Krč,
B1 B1
• FTN,
Vídeňská
800, Praha
4 - pavilon
Krč, pavilon
Tel.: Tel.:
261 083
261546
083 546
po-pá:
17:30-22:30,
volnévolné
dny: dny:
07:30-22:30
po-pá:
17:30-22:30,
07:30-22:30

DĚTIDĚTI
• FN•Motol,
V Úvalu
84, Praha
5, blok
B (10.B patro)
FN Motol,
V Úvalu
84, Praha
5, blok
(10. patro)
Tel.: Tel.:
224 433
224171
433 171
po-pá:
19:00-06:30,
volnévolné
dny: dny:
nepřetržitě
po-pá:
19:00-06:30,
nepřetržitě
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V loňském roce Potex předal charitám 37 574 kg vytříděného textilu. V současném mrazivém počasí je potřeba teplého oblečení nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem v nouzi, neváhejte probrat své šatníky a darovat teplé oblečení. Přehledný seznam kontejnerů POTEX s.r.o. v Praze a okolí najdete
na www.potex.cz.

INFORMACE Z RADNICE
- po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování
bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu
- 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…

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA

BIOODPAD
na rok 2019 – I. pololetí
čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin
23. 3. 2019
6. 4. 2019
20. 4. 2019
5. 5. 2019
18. 5. 2019
1. 6. 2019
15. 6. 2019
29. 6. 2019

sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

Čs. tankistů
Pod Lesíkem
Čs. tankistů
Pod Lesíkem
Čs. tankistů
Pod Lesíkem
Čs. tankistů
Pod Lesíkem

PŘIPOMÍNÁME ...
mohou zachránit život

Poplatky ze psů
Do konce měsíce března má být zaplacen poplatek (nebo
jeho alikvotní část) ze psa na rok 2019. Tuto povinnost má
každý držitel psa, pokud se na něj nevztahuje některé ustanovení o slevě či osvobození. V naší městské části se za
pejsky platí následovně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu 300 Kč
- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 1.500 Kč.
- držitel psa, jehož jediným příjmem je starobní, vdovský či sirotčí důchod (tuto skutečnost musí osoba doložit) platí 200 Kč.
držitel u každého dalšího psa platí poplatek navýšený o 50 % výše uvedené sazby.
Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, dále osoba, která provádí výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené či opuštěné psy nebo osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Nezapomeňte proto splnit včas svou poplatkovou povinnost!
Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny v kanceláři úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet ÚMČ č. 2111281318/2700. Jako variabilní symbol
uveďte Vaše číslo popisné (červené) a 1341 (např. 1041341).
Jana Hlavatá - úřad

Tašky na tříděný odpad zdarma
Na Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy
je možné si zdarma vyzvednout tašky na tříděný
odpad, které byly získány z dotačního programu
Magistrátu hlavního města Prahy, s cílem podpořit
zájem občanů o třídění odpadu a zvýšit množství
a kvalitu sebraného separovaného odpadu v Praze.
Sada je k dispozici občanům MČ Praha – Dolní Měcholupy v úředních hodinách
v kanceláři úřadu.
Barbora Dubská
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sobota

6. dubna
Pojďme společně
uklidit Dolní Měcholupy!
Uklidíme park, sádky, náves
a okolí našich domovů…

Sraz v 9 hodin
v parku za školou
Přihlášení na
www.uklidmecesko.cz/event/20078

www.dolnimecholupy.cz
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Praha - Dolní Měcholupy zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

dolnimecholupy.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Informace z úřadu

Krizové informace

Cizinci

Majitelé zvířat

Mateřské školy

Dobrovolníci

Dopravní informace

Nerezidenti

Nevidomí a slabozrací

Kulturní akce
Rodiny s dětmi
Záhradkáři
Zpravodaj

Senioři

Základní školy

Firmy a podnikatelé
Odstávky, poruchy a odečty
Sportovní akce

Zdravé Dolní Měcholupy

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČ 00231347, se sídlem
Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko, ZmapujTo a
Lepší Místo (dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů; přes Mobilní
rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být
zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu 5 let.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČ 00231347, se sídlem Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10
Kontaktní údaje správce:
Jiří Jindřich, telefon: +420603419239, email: starosta@dolnimecholupy.cz
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu registrace do komunikační platformy Mobilní rozhlas
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu, pro krizovou
komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně
důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány
V ________________________ DNE________________________
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PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Sbor dobrovolných hasičů a

ŽIVOT V OBCI

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Vás srdečně zvou na

HASIČSKÝ
I
BÁL
9. 3. 2019 / 19:00 / VÍCEÚČELOVÁ HALA

Overtime Party Band
k poslechu i tanci

www.overtime.cz

taneční vystoupení
bohatá tombola
po půlnoci diskotéka s DJ

VSTUP 150,prodej lístků od 6. 2. 2019 v kanceláři úřadu

www.dolnimecholupy.cz/hasicsky-bal.html
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ŽIVOT V OBCI
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje – recepty z besed „Zdravé stravování“ na Vaše přání

Kokosový chia pudink
Na pudink
1/4 hrnku (40 g) chia semínek
1 hrnek (236 ml) kokosového mléka
2 lžíce javorového sirupu (medu, datlového či jiného zdravého sirupu)

Na servírování
200 g čerstvého ovoce
(ideální jsou lesní plody),
orestovaných oříšků či
granoly

smíchejte se1. Pokud si chcete dopřát chia pudink k snídani, večer předem
jednu porci
na
ek
sklenič
či
k
mističe
do
mínka s mlékem. Můžete rovnou rozdělit
fólií a nead
napříkl
zakryjte
směs
ádně
Každop
.
anebo nechat v jedné nádobě
t.
bobtna
a
semínk
rána
chte do
vání. Každou porci
2. Druhý den už stačí jen připravit jednotlivé porce k servíro
případně i graoříšků,
aných
orestov
směs
a
ovoce
ho
čerstvé
doplňte o 2 lžíce
noly.

Salát s Quinoa a pečenými kaštany
250 g bílá a červená quinoa
3 ks mrkve
svazek ředkviček
okurka
1 červená cibulka
100 g pečených kaštanů
jarní cibulka na ozdobu

Zálivka:
sójová omáčka Shoyu
sezamový olej
limetková šťáva
česnek
čerstvá zázvorová šťáva
javorový sirup

Quinou připravte dle návodu a nechte vychladnout. Okurku a
červenou
cibuli nakrájejte na kostičky a mrkev, ředkvičky a pečené kaštany
na
tenké plátky. Z uvedených ingrediencí, včetně rozetřeného
česneku,
namíchejte dle chuti zálivku a vše důkladně promíchejte. Ihned
servírujte posypané jarní cibulkou.

Pomazánka z batátů
3 lžíce olivového oleje + na
1 batát (cca 400 g)
pečení
2-3 stroužky česneku
sůl, pepř
1 lžíce Tahini pasty
šťávy
1-2 lžičky citrónové
½ lžičky mletého římského
kmínu

na menší
Troubu předehřejte na 200 °C. Batát oloupejte a nakrájejte
né batáty
nakráje
vložte
které
do
kostky. Připravte si z alobalu misku,
z alobaMisku
osolte.
a
olejem
m
olivový
ěte
Zakápn
.
a oloupaný česnek
40 minut,
Pečte
trouby.
do
vložte
a
plech
na
dejte
e,
uzavřet
nahoře
lu
a nechte
do změknutí batátů. Batáty vyjměte z trouby, otevřete alobal
šťávu,
vou
citrono
kmín,
římský
pastu,
Tahini
Přidejte
vychladnout. Potom celý obsah vsypte do stolního mixéru.
te.
dochuť
dě
popřípa
a
ejte
Ochutn
ence.
olivový olej, sůl a pepř. Vše rozmixujte do hladké konzist
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Na další recepty se můžete těšit v příštím vydání Zpravodaje.

ŽIVOT V OBCI
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ŠKOLA

Zimní novinky z dolnoměcholupské školy
třídy dvě divadla. Nejprve taneční divadlo,
kde shlédli představení s názvem Karneval zvířat v režii pouze 4 tanečnic a dětí.
Po celou dobu představení se nemluvilo,
pouze hrála hudba a děti pod vedením tanečnic vytvářely divadelní scénu. Po druhé
vyrazili na představení České Vánoce do
divadla ABC.
Žáci pokračují v návštěvách vzdělávacích
akcí v Toulcově dvoře. Třeťáci a čtvrťáci
navštívili program Maﬁán v ptačí říši, kde

Zima je v plném proudu, školáci mají za
sebou 5 měsíců školní docházky a domů
si kromě pololetního vysvědčení odnesli
i spoustu zážitků.
Před Vánoci se konal tradiční celoškolní
turnaj v dámě, vítězové třídních kol změřili své síly na velké šachovnici na chodbě
školy. Soutěžící bojovali ze všech sil, nikdo
se nechtěl spokojit s remízou a tak byl turnaj velmi napínavý.
V předvánočních dnech navštívili žáci třetí
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ŠKOLA

pomocí her a indicií našli maﬁána mezi ptáky a dozvěděli se
nové poznatky z jejich života. Následovalo také venkovní pozorování opeřenců dalekohledy.

který bude probíhat 10. a 11. 4. 2019

Děti si také užívají sportovní aktivity. V prosinci naši školu navštívili žáci ze ZŠ Londýnská a společně si zahráli přátelské utkání
ve ﬂorbalu. V lednu se sportovci a sportovkyně z prvních a druhých tříd účastnili 1. kola Dětského fotbalového poháru. Ve své
skupině vyhráli všechny 4 utkání a postoupili tak do semiﬁnále,
kde nakonec vybojovali krásné 4. místo.
Největším sportovním zážitkem pro páťáky byl pětidenní lyžařský a snowboardový kurz v Peci pod Sněžkou. Počasí opravdu
přálo, zima jako z pohádky, dlouhé upravené sjezdovky, a tak si
děti užily pěkné lyžování a mohly být závěrem kurzu pasovány
na lyžaře a snowboardisty.
Druhé pololetí uteče jako voda a my máme v plánu stihnout ještě
mnoho dalšího…
Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

ZŠ Kutnohorská v obrazech
Milí spoluobčané,

máte ve svém fotoalbu nějakou zajímavou novou či historickou fotku, na
které je ZŠ Kutnohorská? Podělte se o ni s ostatními. Kopii fotograﬁe
nám zašlete na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz, nebo nás s originálem navštivte na našem úřadě. Fotograﬁi si s Vaším laskavým svolením
naskenujeme a uložíme pro pozdější použití.
Při příležitosti 125 let od založení ZŠ Kutnohorská připravujeme výstavu
fotograﬁí a obrázků školy.
Barbora Dubská
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VOLNÝ ČAS

pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny
– přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy
LEONARDO A JEHO AKTIVITY
Dne 4. 2. 2019 začalo i u nás oﬁciálně 2. pololetí školního roku
2018/2019. V Leonardu nadále probíhá na 60 pravidelných
kroužků pro děti a 14 kurzů pro dospělé, které navštěvuje více
jak 300 osob.
V uplynulém roce jsme usilovně pracovali na zajištění dotací
z EU fondů, konkrétně dotací na pomoc rodinám s dětmi, dětem
a mládeži v realizaci náplně jejich volného času a pro rozvoj
společného života v místní komunitě. Grant nám byl přislíben
a tak s velkou radostí můžeme nabízet mnoho zajímavých a dostupných aktivit.
Jako první krok jsme se rozhodli podpořit zaměstnané rodiče
a pro toto pololetí neúčtujeme žádný poplatek za službu vyzvedávání. Příjemně se nám dotace promítla i v cenách ostatních
aktivit Leonarda. Mj. dotace přinesla proměnu v organizaci dopoledních aktivit pro rodiče s dětmi a také odpolední bezplatné
aktivity (Tvořivý klub dětí a mládeže, Art Session pro dospělé,
Klub předškoláčků a školáčků). Pro širokou veřejnost budou nadále připravovány přednášky, workshopy a další akce komunitního charakteru. Veškeré informace budete postupně nalézat na
našem webu, který bude procházet patřičnými úpravami.
Těšíme se, že díky výše uvedenému budeme mít pro Vás daleko pestřejší a dostupnější nabídku než doposud a své si u nás
najde opravdu každý.
Pro přihlašování na akce budeme i nadále využívat online systém na https://leonardos.iddm.cz.
AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ:
SOBOTA 9. 3. / NEDĚLE 10. 3. PLESOVÁ NOCOVKA
Rodiče mají Hasičský bál, my máme pro děti připravenou taneční nocovku. Přihlašování online.
PÁTEK 15. 3. VYNÁŠENÍ MORANY
První jarní velká komunitní akce. Průvody budou startovat
u Leonarda a u Café Malý Háj, sejdou se u Hasičské zbrojnice
a budou pokračovat k retenční nádrži. Přihlašování není třeba.
STŘEDA 27. 3. ART SESSION
První setkání s uměním pro dospělé bude věnováno expresivní
abstrakci. Večerní dvouhodinová tvorba pod vedením zkušené
malířky. Vhodné i pro začátečníky. Přihlašování online. Vstup
zdarma!
NEDĚLE 7. 4. premiéra hry FINIANOVA DUHA – Divadlo Horní Počernice.
Naše divadelní spolky Kejklíři, Dividlo a Tyátr opět spojily své
síly a chtějí vám zahrát krásný muzikál o netoleranci, rasismu,
zlodějství, ale i o lásce a touze všechno špatné změnit. Hra je na
motivy muzikálu známého u nás jako Divotvorný hrnec.
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Naši herci opět sami nazpívali písničky, tančí originální choreograﬁe a hrají …. On-line prodej vstupenek na webu Divadla Horní Počernice.
POZOR – 24. února odstartoval zápis do našich příměstských táborů!!!
Letos se můžete těšit na termíny od 1.–26. 7. 2019
a 12.–30. 8. 2019.
Nabídka bude opět pro dvě oddělené věkové skupiny: děti MŠ
od 4 let věku a děti ZŠ 7–14 let. Objeví se opět tématicky oblíbené Taneční týdny, Hřišťování, English Campy, výletní Hrady,
zámky, poklady a další. Neváhejte a přihlaste své děti včas v online systému.
Doris Foﬀová
CVČ LEONARDO

HASIČI

Rok 2018 je za námi a byl rekordním
V roce 2018 evidujeme celkem 108 událostí, z toho 4 ZOČ. V rámci mezikrajské výpomoci jsme
vyjeli 2x do Středočeského kraje. Největší události v rámci požárů, u kterých jsme byli: ul.
Náplavní (hotel), obec Mochov (hala), ul. U Továren (hala), ul. Pramenná (hala), ul. Kolbenova
(hala), ul. Jiřího ze Vtelna (sklad).
Rok 2018 byl pro nás zásadní i v rámci započetí prvních kroků obměny techniky. MČ
Praha - Dolní Měcholupy získala ﬁnanční prostředky od hlavního města na nákup
nové techniky ve výši 7.500.000 Kč. Nová
cisterna CAS 30 bude na podvozku Scania,
s nástavbou od ﬁrmy KOBIT. Dále pokračujeme s repasí CAS 27 Dennis. Cisterna prošla kompletní opravou podvozku, čerpadla,
vnějšku kabiny a kompletní opravou prochází
i nástavba.
Děkujeme našim příznivcům za přízeň a našim rodinám za trpělivost! :-)
Velké poděkování patří naší MČ Praha - Dolní
Měcholupy za velkou podporu při našem fungování, které si nesmírně vážíme! Děkujeme!
Ondřej Kulhánek
Velitel jednotky SDH Dolní Měcholupy

Hledáme do naší jednotky zájemce o členství
Hledáme do naší jednotky zájemce o členství. Min. věk 17 let (se zařazením do jednotky od
18 let), čistý trestní rejstřík a dobrý zdravotní stav. Preferujeme zájemce s bydlištěm do 10
min od dislokace jednotky. Za sdílení předem děkujeme ☺
Kontaktní mail pro zájemce: hasicidm@gmail.com
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SENIOŘI

Naši senioři
Začal rok 2019 a naše seniorská organizace opět plánuje, jak příjemně prožít tento rok. Členové
přicházejí s různými nápady a těch je až dost. Přes vycházky Prahou, poznávání přírody a našeho okolí s využitím levné hromadné dopravy, jednodenní výlety autobusem po Česku, lázeňské
a rekreační pobyty. Nyní je na nás, na výboru naší organizace, vše zajistit, objednat a domluvit.
Pokud budeme mít stále tak skvělou ﬁnanční podporu od našeho místního úřadu, jako dosud,
jistě hodně dokážeme pro naše seniory zajistit.
V loňském roce se vytvořil kroužek s názvem Šikovné ruce, kde se v našich
členkách opravdu objevily ruce šikovné.
Kroužek se schází v pátek od 14 hodin ve
společenské místnosti naší DPS, kde už
seniorky dokázaly vytvořit pěkné věci, ať to
bylo na Památku zesnulých či na Adventní
a Vánoční svátky.
Ještě bych se zmínila, jak jsme zakončili
loňský rok. V říjnu jsme si vyjeli na poslední celodenní výlet do Světlé nad Sázavou,
kde jsme navštívili zámek a jeho podzemí.
V barokním křídle zámku jsme viděli expozice historického evropského skla. Unikátní soubor představuje více než 1000 skleněných předmětů vyrobených převážně
v českých sklárnách. Expozice historických

hodin, obrazů a soch jsme si prohlídli v nejstarší části zámku - v renesančním křídle.
V listopadu jsme využili některých příjemných podzimních dní a vydali se pěšky
i vlakem do přírody.
Adventní čas jsme věnovali přípravám na
svátky vánoční. Mikulášské posezení, pro
všechny seniory z Dolních Měcholup, se
uskutečnilo v nové víceúčelové Sportovní
Hale za podpory našeho úřadu. Sešlo se
více než 90 seniorů. Na klávesy nebo harmoniku hrál náš člen Ing. Josef Bílý, zazpíval nám i staré zapomenuté písničky a my
s ním. Nálada byla skvělá. Za týden jsme
navštívili i seniory v našem Pečovatelském
domě. Při malém občerstvení a přípitku
nám opět hrál na harmoniku náš Pepa Bílý.
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Na závěr roku jsme si udělali Silvestrovské
posezení v naší hospůdce U Tomáše. Jako
vždy, jsme se dobře bavili.
Slávka Hagelová

SPORT

Informace o činnosti SK Dolní Měcholupy

Rekonstrukce zázemí
Rekonstrukce zázemí našeho sportovního
klubu probíhá velmi dobře i přes nepřízeň
počasí. Bylo dokončeno první patro vč.
stropu, čímž mohla být uvnitř stavby provedena zimní opatření tak, aby ve stavbě
mohlo být pokračováno uvnitř v přízemí
i pokud teplota klesne pod bod mrazu. Jakmile vysvitne sluníčko a teploty se udobří,
ihned stavba pokračuje zděním druhého
patra.
V současné době probíhá vyzdívka vnitřního zdiva v přízemí a stavba obvodového zdiva druhého patra, ve kterém bude
kromě jiného postaven sál pro náš oddíl
stolního tenisu. Stavba komunitního centra
pro naši obec, kam je plánováno přesunutí
aktivit Leonarda pro měcholupské děti i dospělé, běží ruku v ruce se stavbou hlavní.
Panu starostovi se podařilo zakoupit část
pole za klubovnou a rozšířit tak přízemní
část Leonarda o venkovní terasu. Městská
část plánuje též ﬁnancovat příjezdovou
cestu, rozšíření parkoviště před vjezdem
do areálu a možná zbyde i na dětské hřiště
pro nejmenší.
Fotbal
V době vydání zpravodaje probíhá ve fotbale ještě zimní přestávka, přesto již naše
mužstva zahájila přípravu na jarní odvety.
Mladší přípravka, starší přípravka i minipřípravka – všechna mužstva zahájila
přípravu již 8. 1. 2019 v naší nové tělo-

cvičně a především trenéři si pochvalují, že
konečně nemusejí s dětmi nikam dojíždět,
jak se dělo v minulosti po několik let. Zimní
příprava je a bude proložena a zpestřena
i několika halovými turnaji, kterých se mužstva zúčastní.
A-tým muži – naši muži zahájili zimní přípravu v pondělí 28. 1. 2019 na umělé trávě
na Opatově. I oni musí skousnout zimní
dril a připravit se na jarní sezónu. I A-tým
sehraje během přípravy přátelská utkání,
které budou ještě upřesněna.

Stolní tenis
Ve stolním tenise v době vydání zpravodaje bude odehráno již 16. kol a jak jsou na
tom naše mužstva
A tým 3. třída – má odehráno již 16 kol
a z toho 14x vyhrál, pouze 2x prohrál a ve
své skupině se drží na 1. místě s náskokem 5 bodů na druhého. Bohužel se na
delší dobu zranil člen ze základní sestavy,
ale i přesto po doplnění z B týmu kluci zatím jen vyhrávají. Držte jim palce, ať se jim
povede konečně postoupit o třídu výš. Myslím, že by si to zasloužili.
B tým 4. třída – i tady má náš tým odehráno již 16 kol a z toho 12x vyhrál, 4x prohrál
a ve své skupině drží 3. místo. Tady je potřeba říci, že některá mužstva se pro jarní
odvety značně posílila, tak jako vždy, když
se soutěž chýlí ke konci a jde o postup i sestup. Proto to mají kluci na jaře podstatně
těžší a udržet postupovou příčku je velmi
těžké.
C tým 6. třída – nováček soutěže má odehráno 16 kol z toho 9x vyhrál, 1x remizoval, 6x prohrál a drží se na velmi pěkném
4. místě. Naši mladí jako nováček soutěže se stále drží v popředí, což ani sami
možná na začátku soutěže nečekali. Jaro
však vždy bývá těžší a i tady musí v každém zápase bojovat naplno o co nejlepší
výsledek. Proto každé jejich vítězství je pro
kluky povzbuzením do dalších bojů.
Za výbor SK Dolní Měcholupy
Karel Mára, David Pavel
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Dolnoměcholupské stepařky mistryněmi světa!
Na přelomu listopadu a prosince 2018 proběhlo v německé Riese za účasti 2 400 nejlepších
světových stepařů z 20 zemí mistrovství světa ve stepu. Na něm reprezentovalo Českou republiku a stepařské studio Tap Academy Prague i pět dětí z Dolních Měcholup: Anežka Machtová,
Veronika a Lucka Chybovy a Klárka a Anička Tyburcovy.
V kategorii dětských formací s choreograﬁí
The Disney World pod skvělým trenérským
vedením Tomáše Slavíčka získaly Anežka,
Lucka a Anička spolu s dalšími členy dětské formace Tap Academy Prague zlaté
medaile a titul mistryň světa! Po bronzové
a stříbrné medaili z minulých dvou světových mistrovství tedy dětská formace Tap
Academy Prague dosáhla na zlatý vrchol
a na nejvyšším stupínku si mohly děti zazpívat českou hymnu a sledovat českou
vlajku stoupající na nejvyšší stožár.
Klárka a Veronika, které už se pyšní kromě dalších medailí z MS i titulem mistryň
světa z roku 2015, kdy byly spolu s dalšími
4 dětmi členkami vítězné malé skupiny Tap
Academy Prague s choreograﬁí „Atthetailor“, reprezentovaly letos na MS v nabité
juniorské kategorii a dosáhly dvou skvělých ﬁnálových umístění: v kategorii malých skupin (6. místo) a v kategorii formací
(5. místo). Klárka reprezentovala Českou

Od ledna tančíme!

V Café Malý Háj začala Žaneta předávat
své taneční zkušenosti a my, které jsme si
to již vyzkoušely, jsme se do salsy zamilovaly.
Nebojte se a přijďte si to taky vyzkoušet.
Nepotřebujete nic než nadšení a něco pohodlného na sebe. Každé úterý (zatím pouze pro ženy) ve 20 hodin!
Jana Doláková
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republiku také v kategorii duet (14. místo)
a trií (10. místo).
Spolu s českými i evropskými tituly už si
tedy všech 5 dolnoměcholupských stepařek mohlo užít i titul nejcennější, titul mistryň světa.
Česká republika byla na MS 2018 s 6 zlatými medailemi z celkem 21 kategorií nejúspěšnější zemí a předstihla takové
stepařské giganty, jako USA, Velkou Británii, Kanadu, Austrálii, Jižní Afriku, Chorvatsko, Itálii, Švýcarsko, Německo a Rusko.
Potvrdilo se tak, že čeští stepaři i nadále

patří ke světové špičce.
Tap Academy Prague získala na MS 2018
titul mistrů světa také v nejprestižnější
stepařské kategorii, formaci dospělých
a dále bronzovou medaili v kategorii sóla
dětí - chlapců.
Gratulujeme dolnoměcholupským stepařkám ke skvělé reprezentaci České republiky a přejeme jim mnoho dalších stepařských úspěchů.
Za TapAcademy Prague a rodiče
dolnoměcholupských stepařek:
Miroslav Tyburec

INZERCE

Seznam podnikatelů
(i Vaše ﬁrma zde může mít vizitku zdarma)

Al Settimo Cielo
Na Návsi 525/6, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy
po-ne od 16 do 22 tel: 773 618 142, liana@centrum.cz
Nabízíme příjemné posezení, vína z vybraných italských
vinařství, čerstvou kávu, kvalitní čaje, domácí limonády,
zákusky i pochoutky k vínu
AUTO LS, s.r.o.
Dolnoměcholupská 51/47, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Radek Slavík; tel. 603 463 941, e-mail: autols@autols.cz
Autodoprava, přeprava osob a nákladů do 3,5t,
autoporadenství
www.autols.cz
CO-VIN s.r.o.
V Dolinách 213/5, 111 01 Praha 10
Jaromír Los; tel. +420. 604 791 147
Velko i maloobchodní prodej kvalitních italských vín.
Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy
Ke školce 254/12, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy
Dagmar Benešová; 777 239 868, dasa.pistorova@centrum.cz
cvičení a gymnastická průprava pro děti
(úterky 17 - 18h), dále pak vedu dospělé (neděle 20 - 21h)
bosu cardio ﬁtbody
www.dasa-cviceni.cz
ELEKTROservis
Roman Tůma; Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy.
Tel: 606 951 002, mail: romtum@seznam.cz
opravy, připojení a revize elektro zařízení a spotřebičů
FYZIOTERAPIE PRO ŽENY
U tůně 8, DM (po-čt 8-13)
Mgr. Lenka Neužilová; 775 268 340, neuzilenka@seznam.cz
řešení pohybových obtíží, vědomá práce s tělem, péče o ženy
v těhotenství, po porodu, po císaři, harmonizace
a relaxace těla jemnými technikami
Ing. Josef Krtička
Za Zahradami 384/23, 111 01 Praha 10
604 120 079 josef.krticka@seznam.cz
Revize tlakových a plynových zařízení
IKS-MARKETING, s.r.o.
Na Návsi 525/6 , Praha 10 - Dolní Měcholupy
281 932 007, info@iks.cz
Dodáváme a montuje nová okna, vrata
a odvětrávané fasádní systémy.
http://www.odvetravane-fasady.cz/
M & M reality holding a.s
Kutnohorská 10/55, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Roman Bareš; tel.: 605 214 096, e-mail: rbares@mmreality.cz
Zprostředkování prodeje nemovitostí, nabídka nemovitostí
k prodeji nebo pronájmu
www.mmreality.cz
Martin Dolák
Kryšpínova 527/2, Praha 10 Dolní Měcholupy
telefon: 723 357 735 mail: martin.dolak@dolici.cz
Instalace, programování a servis silnoproudých
i slaboproudých rozvodů a zařízení včetně VoIP technologií.
Certiﬁkovaný specialista pro veškeré výrobky
2N Telekomunikace a.s.

Milena Junková
Na Konci 158/5, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
tel: 604 637 238, e-mail: Junkova@volny.cz
vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, kontrolní hlášení,
mzdy, daňová přiznání
PIZZA DO KRABICE.CZ s.r.o.
Kutnohorská 40, 109 00, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Rozvoz tel. 605 92 92 92
Otevírací doba od 10 - 22 hod
Pestrý výběr pizz, salátů a těstovin
www.pizzadokrabice.cz
PLYNOMAX s.r.o.
V Planinách 284/15, Dolní Měcholupy
Lukáš Svoboda
info@plynomax.cz, 734 334 252
Montáž, servis, revize plynových kotlů.
www.plynomax.cz
Pivnice U Tomáše
Tomáš Skála; Kutnohorská 26/45, Praha 10
Tel: 606 200 704, e-mail: tomskal@seznam.cz
www.pivniceutomase.cz
po-so 17-23, ne 17-22
Poradna Trinity - Gabriela Dvořáková
Nad Sadem 462/8, 111 01 Praha - Dolní Měcholupy
Tel: 607 960 372, www.homeopatie-poradnatrinity.cz,
gabriela@homeopatie-poradnatrinity.cz,
Léčba chronických i akutních zdravotních potíží pomocí
homeopatie a autopatie.
REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková; tel: 777 074 907
Zprostředkování veškerých úkonů v registru vozidel (registrace
nových vozidel, převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)
Roman Tůma
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy
tel. 606 951 002 volat můžete 24h. mail: romtum@seznam.cz
Hodinový manžel - opravy a údržba všeho druhu
Soukromá Mateřská škola KOŠÍK
akreditovaná MŠMT
Za Kovárnou 422/15, Praha-Dolní Měcholupy
Lenka Korejčíková
Tel: 608 241 021, 732 741 587 mail: sprava@mskosik
www.mskosik.cz
Výchova, vzdělávání a péče o děti od 2 - 7 let, logopedická
prevence, program pro děti z cizojazyčného prostředí
Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7, Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01
kontaktní osoba Iva Zelená
777 208 878, 777 908 878
info@skolkaamalka.cz www.skolkaamalka.cz
Péče o děti od 1,5 roku v půldenním i celodenním režimu
Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy
Václav Janko; 702 065 976 / 608 960 242,
rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, graﬁka, redakční činnost.
www.rcmodely.cz

INZERCE
Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části: 272 706 441
Pošta Partner: 272 705 481
Městská policie: 272 700 662
PALÁRIKOVÁ Radka: 778 702 134
RUDOLF Martin: 721 895 538
Hasiči: 728 413 904
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Cejpová: 604 320 955
Pohotovost (Malešice): 281 019 244
Praktický lékař MUDr. Janečková: 272 705 783
Pohotovost (Malešice): 281 019 213
Zubní lékař MUDr. Jirasová: 272 705 783
Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):
222 924 268
Mateřská škola: 272 705 758
Jídelna: 272 700 100
Základní škola: 272 706 410
Jídelna: 272 700 100
Hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení
Tel: 800 404 060 (bezplatná)
Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. Tel: 604 617 788

