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Slovo starosty
Vážení občané,
ještě se ani pořádně nezazelenaly
stromy a už je tu další číslo Zpravodaje. Nejprve jsem si myslel,
že ani nebude o čem psát, že se
za ty dva měsíce nemohlo skoro
nic přihodit, ale sám jsem byl překvapen, kolik věcí proběhlo. Informovat budu tedy hlavně o těch
zásadních.
Jarní optimistická nálada je umocněna vzpomínkou na opravdu výjimečný Hasičský bál. Výjimečný
byl nejen tím, že to byl první bál
po 30 letech, ale i mírou intenzity
příprav. Bylo poznat na atmosféře,
jak moc tu taková akce chyběla.
Nadšení pořadatelů se propojilo
s ochotou sponzorů a profesionalitou kapely. To vše ještě umocnilo umění osvětlovačů, kteří vytvořili téměř divadelní náladu, ve které působilo vystoupení našich
mladých tanečnic téměř mystickým dojmem. Myslím, že laťka
byla nastavena opravdu vysoko a nebude snadné, ji v dalších
letech zvýšit či jen udržet.
Naši hasiči mají novou, krásně nablýskanou a novotou vonící
cisternu, kterou si pořídili z magistrátní dotace ve výši 7.500.000
Kč.
Budova komunitního centra u SK je ve své hmotě postavena.
Dokončuje se střecha a bude možné vztyčit „glajchu“. Z rozpočtu
MHMP se nám na stavbu podařilo získat 8.000.000 Kč.
V rámci akce společnosti Lidl byl naší základní škole předán ﬁnanční dar v hodnotě 50.000 Kč. Děkuji všem, kteří se zapojili
a svou aktivitou přispěli k získání této částky.
Nyní k věcem, které nás trápí. Je smutnou skutečností, že po realizaci všech uzavírek v okolí (D11, Českobrodská, Jižní spojka,
Pitkovice) jsou ulice Kutnohorská i Dolnoměcholupská dopravně
přetíženy. Dobrou zprávou je, že jsem se byl informovat na vývoj
obchvatu Dolních Měcholup a bylo mi potvrzeno, že Hostivařská radiála je zařazena mezi dopravní priority města a v měsíci
dubnu bude vybrána ﬁrma, která vypracuje projekt pro získání
územního rozhodnutí na jeho stavbu.
Nadále jednáme s Pražskou vodohospodářskou společností,
která je majitelem splaškové kanalizace (stoka G6) procházející
Dolními Měcholupy, ohledně odstranění zápachu. V jednotlivých
šachtách byly instalovány dezodorizační plástve, které zápach
alespoň částečně tlumí. V následujících měsících bude probíhat měření zápachu a na základě zjištěných dat bude navrženo
řešení.
Dalším bodem je řešení dopravy a to zejména parkování. V rámci
parkoviště Retail Parku jsou vyhrazena parkovací stání, na nichž
je vyjednáno parkování pro rezidenty z bytových domů v Malém
háji. V souvislosti s touto možností apeluji na všechny obyvatele
Malého háje, aby neparkovali v rozporu s dopravními předpisy
a využívali tato stání nebo provizorní stání při Kardausově ulici.
Špatné parkování nebude nadále tolerováno. Připravujeme rovněž řešení parkovacích míst v obytných zónách. Protože jsme
se tuto problematiku rozhodli řešit komplexně, musíme udělat
výběrové řízení na projektanta, který se na věc podívá v souvislostech celé oblasti a v generelu dopravy navrhne také řešení
omezující projíždění tranzitní dopravy skrze obytné čtvrti. Proto
prosím v tomto ohledu ještě o trochu trpělivosti.
Nyní již co nás čeká společně. Na konci dubna je to 30. 4. tradiční stavění Májky a pálení čarodějnic. 2. 6. je pak naplánována
každoroční oslava Dětského dne.
Přeji vám krásné jaro a veselé Velikonoce
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Váš starosta Jiří Jindřich

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 5. zasedání dne 11. 2. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 5/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části
Praha – Dolní Měcholupy za měsíc leden 2019, kdy se v MČ
udály celkem 3 TČ
USN 5/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- představení jednotlivých vítězných návrhů architektonické soutěže na revitalizaci návsi
USN 5/3:
SCHVÁLILO:
- měsíční odměnu pro předsedu komise pro projednávání přestupků ve výši 10.000 Kč
USN 5/4:
SCHVÁLILO:
- připojení se k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na
budově úřadu dne 10. 3. 2019
USN 5/5:
SOUHLASILO:
- se zvýšením limitů pokladní hotovosti na 50.000 Kč pro pokladny hlavní i vedlejší činnosti
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 6. zasedání dne 11. 3. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 6/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části
Praha – Dolní Měcholupy za měsíc únor 2019, kdy se v MČ udál
celkem 1 TČ
USN 6/2:
SCHVÁLILO:
- poskytnutí dotace Senioři ČR, z. s. Základní organizace Praha
10 - Dolní Měcholupy ve výši 300.000 Kč
- poskytnutí dotace OS Leonardo ve výši 208.200 Kč
- poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy ve výši 300.000 Kč
- uzavření veřejnoprávních smluv na dotace dle přiloženého návrhu
USN 6/3:
SCHVÁLILO:
- směrnici MČ Praha-Dolní Měcholupy – ceník pronájmů
USN 6/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- čtyři návrhy na změny Územního plánu hl. m. Prahy v rámci tzv.
Velkého rozvojového území (dále VRÚ) v k. ú. Dolní Měcholupy
s označením lokalit LB1, LB2, LK a LP + LSV
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SCHVÁLILO:
- návrhy na změny Územního plánu hl. m. Prahy
- že z graﬁckého návrhu bude vypuštěn popis lokalit LB1, LB2,
LK a LP + LSV
POVĚŘILO:
- starostu podáním návrhů na změny ÚP na Odbor územního
rozvoje MHMP
USN 6/5:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr vybudování optických sítí a vysokorychlostního připojení
k internetu pro co nejširší skupinu obyvatel na území MČ Dolní
Měcholupy
- ustanovení § 104 odst. 3) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích „Maximální výše jednorázové náhrady za
zřízení služebnosti se stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku“. Záměr snížení ceny za zřízení práv služebnosti
(věcné břemeno) na 15 Kč/bm pro všechny provozovatele veřejné komunikační sítě, pokud zajistí vybudování infrastruktury,
zasíťování a poskytování připojení k internetu vysokorychlostním
optickým připojením s rychlostí min. 800 Mbit/s až alespoň 1 000
Mbit/s přes takto vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých by-

tových jednotek (cca 1 300 bj) na celém území MČ Dolní Měcholupy, a to nejpozději do 30. 6. 2022. Snížená cena za zřízení práv
služebnosti (věcné břemeno) je poskytována z důvodu, že cílem
MČ Dolní Měcholupy je, aby provozovatelé veřejné komunikační sítě vybudovali předmětnou infrastrukturu a zasíťování až do
samotných rodinných domů a jednotlivých bytových jednotek na
vlastní náklady.
- podmínku, že v případě, kdy zájemce o vybudování optické
infrastruktury nikoliv vlastním zaviněním nezíská veškerá potřebná veřejnoprávní povolení a soukromoprávní tituly ve vztahu
k nemovitostem, na nichž mají být umístěny dílčí části vybudované a zasíťované optické sítě a v případě, že se pro vybudování
optických sítí rozhodne více provozovatelů, prodlužuje se lhůta
dle předchozího odstavce do 31. 12. 2022, přičemž na konci této
lhůty musí být bez výjimky vybudována optická infrastruktura pro
alespoň 60 % bytových jednotek (cca 780 bj) z celkového počtu
1 300 bj.
- podmínku, že nebude-li zájemce o vybudování optické sítě nikoliv vlastním zaviněním schopen v rozsahu zbývajících 40 %
bytových jednotek (cca 520 bj) vybudovat optickou síť ve lhůtách
výše uvedených, je povinen vybudovat optickou infrastrukturu do
těchto zbývajících bytových jednotek nejpozději do 31. 12. 2023.
- informaci, že náklady se pro předpokládaný záměr na území
MČ Dolní Měcholupy pohybují v rozmezí 5,5 až 8,25 mil. Kč
(pro připojení cca 550 rodinných domů a 750 bytů). V důsledku
snížení ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) tak
provozovatelé veřejné komunikační sítě při výměře 14.400 bm
uhradí MČ Dolní Měcholupy částku ve výši 216.000 Kč. Při požadavku na obvyklou cenu za zřízení práv služebnosti (věcné
břemeno) by provozovatelé veřejné komunikační sítě při výměře
14.400 bm MČ Dolní Měcholupy uhradili cenu za zřízení práv
služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150 Kč/bm, tedy 2,16 mil.
Kč, avšak v takovém případě nejsou provozovatelé veřejné komunikační sítě ochotní předmětnou infrastrukturu vybudovat na

Informace o volbách do Evropského parlamentu
Okrsek č. 29001 - zahrnuje voliče směrem
od sudé strany orientačních čísel Dolnoměcholupské ulice až k hranicím katastru
směrem na Uhříněves, kteří budou volit
ve volební místnosti umístěné v Základní
škole Kutnohorská 36, Praha 10.
Okrsek č. 29002 - zahrnuje voliče směrem
od Malého Háje po lichou stranu orientačních čísel Dolnoměcholupské ulice, kteří
budou volit ve volební místnosti umístěné
v přízemí budovy Úřadu MČ Praha –
Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská
168/37, Praha 10.

Ve dnech pátek 24. května 2019 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května
2019 od 8.00 do 14.00 hodin proběhnou
volby do Evropského parlamentu.

MČ Praha – Dolní Měcholupy má stanoveny 2 volební okrsky, rozdělené komunikací Dolnoměcholupská.

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

Více informací najdete na:
http://www.dolnimecholupy.cz/volby/volbydo-evropskeho-parlamentu-2019.html
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do
-evropskeho-parlamentu.aspx
Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

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. 6. 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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vlastní náklady. To jsou ochotni učinit pouze při snížení ceny za
zřízení práv služebnosti (věcné břemeno). Ze shora uvedeného
vyplývá, že snížení ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) je pro obyvatele MČ Dolní Měcholupy výhodné.
- ustanovení § 85 odst. 1-6) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích „Podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu zajišťující veřejnou komunikační síť, kterému byla
uložena povinnost zpřístupnit účastnické vedení, je povinen uveřejnit referenční nabídku pro zpřístupnění účastnického vedení“.
- podmínku pro případ, že se pro vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů: Pokud se pro vybudování optických
sítí rozhodne více provozovatelů, pak se musí mezi sebou dohodnout o společném položení technické infrastruktury formou
„přípolože“. O příležitosti „přípolože“ musí první provozovatel
ostatní provozovatele prokazatelně informovat. S ohledem na
toto ustanovení nebude MČ Dolní Měcholupy umožňovat, po
položení optické infrastruktury, zásahy do obecních komunikací
v místech, kde již bude optická infrastruktura položena.
- podmínku, že v případě, kdy provozovatel či provozovatelé vybraní MČ Dolní Měcholupy pro účely vybudování infrastruktury
a zasíťování neumožní ostatním provozovatelům společné položení technické infrastruktury formou „přípolože“, tak jsou povinni
MČ Dolní Měcholupy uhradit obvyklou cenu za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150 Kč/bm.
SOUHLASILO:
- s podporou budování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší skupinu obyvatel na území MČ
Dolní Měcholupy
- se snížením ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno)
na 15 Kč/bm pro všechny provozovatele veřejné komunikační
sítě, pokud zajistí vybudování infrastruktury, zasíťování a poskytování připojení k internetu vysokorychlostním optickým připojením s rychlostí min 800 Mbit/s až alespoň 1 000 Mbit/s přes takto
vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých bytových jednotek
(cca 1 300 bj) na celém území MČ Dolní Měcholupy, a to z důvodu, že cílem MČ Dolní Měcholupy je, aby provozovatelé veřejné
komunikační sítě vybudovali předmětnou infrastrukturu a připojení až do jednotlivých bytových jednotek na vlastní náklady, a to
vše nejpozději do 30. 6. 2022.
- V případě, kdy zájemce o vybudování optické infrastruktury nikoliv vlastním zaviněním nezíská veškerá potřebná veřejnoprávní povolení a soukromoprávní tituly ve vztahu k nemovitostem,
na nichž mají být umístěny dílčí části vybudované a zasíťované
optické sítě a v případě, že se pro vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů, prodlužuje se lhůta dle předchozího
odstavce do 31. 12. 2022, přičemž na konci této lhůty musí být
bez výjimky vybudována optická infrastruktura pro alespoň 60 %
bytových jednotek (cca 780 bj) z celkového počtu 1 300 bj.
- Nebude-li zájemce o vybudování optické sítě nikoliv vlastním
zaviněním schopen v rozsahu zbývajících 40 % bytových jednotek (cca 520 bj) vybudovat optickou síť ve lhůtách výše uvedených, je povinen vybudovat optickou infrastrukturu do těchto
zbývajících 40 % bytových jednotek nejpozději do 31. 12. 2023.
- Pokud se pro vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů, pak se musí mezi sebou dohodnout o společném položení technické infrastruktury formou „přípolože“. O příležitosti
„přípolože“ musí první provozovatel ostatní provozovatele prokazatelně informovat. S ohledem na toto ustanovení nebude MČ
Dolní Měcholupy umožňovat, po položení optické infrastruktury,
zásahy do obecních komunikací v místech, kde již bude optická
infrastruktura položena.
- že v případě, že se provozovatel veřejné komunikační sítě
rozhodne nepřipojit k budování optické sítě formou „přípolože“
bude mu zpřístupněno účastnické vedení na základě referenční
nabídky majitele vybudované optické sítě ve smyslu ustanovení
§ 85 odst. 1-6) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
- s podmínkou, že v případě, kdy provozovatel či provozovatelé
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vybraní MČ Dolní Měcholupy pro účely vybudování infrastruktury
a zasíťování neumožní ostatním provozovatelům společné položení technické infrastruktury formou „přípolože“, tak jsou povinni
MČ Dolní Měcholupy uhradit obvyklou cenu za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150 Kč/bm.
USN 6/6:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- že o usnesení nebude hlasováno
USN 6/7:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- že kronika je vedena v elektronické podobě s následným tiskem
číslovaných listů, které se zajistí vazbou
SOUHLASILO:
- s vyhotovením kronikářského zápisu za rok 2018 v předložené
podobě
USN 6/8:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr Městské části Praha-Dolní Měcholupy účastnit se pražského Dne bez aut 2019 pořádáním akce Den bez aut v Dolních
Měcholupech
USN 6/9:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu z kontrolního výboru
USN 6/10:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- přijetí ﬁnančních darů od sponzorů na akci Hasičský bál
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

Poplatky ze psů
Do konce měsíce března měl být zaplacen poplatek (nebo jeho
alikvotní část) ze psa na rok 2019. Tuto povinnost k dnešnímu
dni splnilo necelých 70 % evidovaných vlastníků psů.
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.
Na slevu z poplatku až do výše 350 Kč na dva roky má nárok
poplatník (držitel psa), který doloží označení psa čipem nebo
tetováním a registraci do Registru chovatelů psů při Magistrátu
hl. m. Prahy. Teprve po splnění těchto dvou podmínek může být
sleva uznána, tzn. následující dva roky bude sleva uplatněna.
Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoba,
která provádí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
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. 401341).
Jana Hlavatá - úřad
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Soutěž o logo pro Zdravé Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy se v loňském roce staly členem Národní sítě Zdravých měst. V rámci programu Zdravé město jsme pro Vás v loňském roce připravili cyklus besed na téma Zdravé
stravování a Zdravé zoubky pro děti z MŠ Dolní Měcholupy a DD Radost. Realizovali jsme
také První Veřejné fórum s občany Dolních Měcholup. Sumář toho, co se nám již podařilo
splnit z 10P – 10 priorit pro Dolní Měcholupy připravujeme do příštího vydání Zpravodaje.
Abyste nás v budoucnu lépe poznali, KSŠZ společně se Zdravými Dolními Měcholupy vyhlašují soutěž o logo programu „Zdravé Dolní Měcholupy“.
Zkuste navrhnout logo (stačí náčrtek), které podle Vás vystihuje Zdravé Dolní Měcholupy,
náš život, naše přání a cíle. Fantazii se meze nekladou.
Své návrhy posílejte na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz, uzávěrka soutěže je na Světový den bez tabáku (31. května 2019).
Vítězný návrh bude odměněn nákupní poukázkou.
Barbora Dubská, koordinátorka programu Zdravé město

Parkování v Malém háji

VÝZVA!
VÝZVA!

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

VÝZVA!

VÝZVA!

VÝZVA!

VÝZVA!

Městské části se podařilo vyjednat s majitelem obchodního centra Retail Park Štěrboholy noční parkovací stání pro rezidenty
z Malého háje.
Parkovací místa jsou vyhrazena podél ulice Kutnohorská (viz obrázek) a to vždy od
17:00 do 8:00 hodin. Tato parkovací stání
budou vyznačena cedulemi Reservé rezidenti „Malý háj“ 1700-800.
Využívejte prosím tato vyhrazená parkovací místa spolu s parkováním v prodloužení
ulice Kardausova. Městská policie bude
dohlížet na to, aby parkování v ulicích Malého háje neprobíhalo v rozporu s vyhláškou.
ÚMČ

ŽIVOT V OBCI

Ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna jsme uklízeli Dolní Měcholupy.
Sešlo se 41 dospělých a 29 dětí.
Celkem se nasbíralo 1 910 kg odpadu a z toho bylo 27 pneumatik (téma letošního velkého jarního
úklidu byly pneumatiky).
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ŽIVOT V OBCI

M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA -D OLNÍ M ĚCHOLUPY
OS L EONARDO

Vás srdečně zvou na

DEN DĚTÍ
V PARKU ZA ŠKOLOU

Můžete se těšit na hřiště plné atrakcí a soutěží,
(lezecká stěna, skákací hrad, dětský koutek, kolotoč, soutěže o ceny)

ukázka práce a techniky Městské policie hlavního města Prahy

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení, ozvučení a moderátor.

Atrakce Josef Beck
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ŽIVOT V OBCI

Hasičský bál
Po 30 letech uspořádala Městská část
Dolní Měcholupy společně s našimi hasiči
ve sportovní hale bál.
Věříme, že se akce všem líbila a rádi bychom tuto tradici zachovali i v příštích letech.
Za kulturní komisi
Lucie Sobková
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ŽIVOT V OBCI / INZERCE

INZERCE

Vítání občánků

Ve středu 3. dubna 2019 jsme do Dolních Měcholup slavnostně
přivítali 11 nových občánků.
O příštím vítání občánků Vás budeme včas informovat. Rodiče
dětí dostanou do schránky dopis s pozvánkou. Tímto rodiče,
kteří dostanou do schránky naši výzvu, žádáme, aby na ni reagovali i v případě, že se zúčastnit nechtějí nebo nemohou.
Těšíme se na Vás, milí noví občánci!
ÚMČ
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ŠKOLA

Střípky
ze ZŠ Kutnohorská
Měsíc březen jsme ve školní družině
a Dětském klubu zahájili tradičním maškarním karnevalem. Po tanečním reji se všichni nadšeně vrhli do zábavního sportovního soutěžení, které prověřilo pohybové
dovednosti a obratnost.
V březnu také navštívili naši školu záchranáři, kteří si připravili velmi poučný
a zajímavý program pro všechny ročníky.
Děti se seznámily s pravidly první pomoci
a natrénovaly si resuscitaci, společně se
záchranáři nahlédly do opravdové sanitky
a vyzkoušely si, jaké to je být v pozici operátora na lince první pomoci.
Sportovci z páté třídy se zúčastnili Odznaku všestrannosti, kde ukázali své doved-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36

VSTŘÍCNÍ
KOLEGOVÉ

SPORTOVNÍ
HALA

KROUŽKY A
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

PŘÍJEMNÉ
VEDENÍ

RODILÝ
MLUVČÍ

DĚTSKÝ KLUB

ŠKOLNÍ DRU ŽINA

MOŽNOST
OSOBNÍHO ROZVOJE

KUTNOHORSKÁ
OZDRAVNÉ
POBYTY

POHODA
MODERNÍ
PROSTŘEDÍGASTRONOMIE
NÍZKÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH
ZÁSADY ŽIVOTNÍHO STYLU: SPORT, RESPEKT, POZNÁNÍ...

ROZVOJ KOMUNIKACE

KVALITNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
NAVŠTIVTE NÁS
WWW.KUTNOHORSKA.CZ

ŠKOLA, DO KTERÉ BYSTE RÁDI CHODILI
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ŠKOLA

nosti v následujících disciplínách - hod
medicinbalem, přeskok přes švihadlo,
trojskok, kliky, dribling a obsadili krásné
10. místo. Všem účastníkům gratulujeme.

Od druhého pololetí žáci třetích ročníků
a čtvrté třídy zahájili povinnou plaveckou
výuku, na kterou dojíždí do nedalekého
plaveckého bazénu v Hostivaři.
Ve škole opět proběhl Matematický klokan,
kde děti řešily záludné matematické úlohy.
Byly rozděleny do kategorií Cvrček (2.+3.
třída) a Klokánek (4.+5. třída).
Žáci se pravidelně účastní kulturních akcí,
v poslední době navštívili představení
S kouzly kolem světa v Divadle Pavla Kožíška, Libozvuky v divadle Minor a divadlo
Alfred ve dvoře.
V rámci projektu Šablony II nám proběhla
první projektová výuka nazvaná Stroj času,
které se účastnili žáci 4. a 5. ročníku. Děti
se staly objeviteli a za doprovodu známých
osobností ze světa vědy a techniky absolvovaly cestu časem za velkými vynálezy.
Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

ZŠ Kutnohorská a ZŠ Štěrboholy v Praze 10 získaly od
Lidlu dohromady 100.000 korun
Základní školy Kutnohorská a Štěrboholy v Praze 10 obdržely vítaný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v obchodním centru Retail park Štěrboholy v ulici
Kutnohorská získala každá od společnosti Lidl 50 000 korun. Zatímco ZŠ Kutnohorská za tuto
částku vybaví knihovnu a odpočinkovou zónu, ZŠ Štěrboholy nakoupí výpočetní techniku.
Nákupy v nové prodejně Lidl v Praze 10 v ulici Kutnohorská
mohli zákazníci 7. ledna využít pro dobrou věc. Z každého
nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala 50 Kč ve prospěch dvou místních základních škol. Mezi obě školy rovným dílem rozdělila částku
100.000 Kč. Každá škola pak od zástupců společnosti Lidl
obdržela darovací šek a také tašky plné ovoce a sladkostí.
„Pro nás je podpora místních základních škol především radost, protože víme, že
věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale
především obyvatelé Prahy 10, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu
a za to jim moc děkujeme”, okomentovala darovanou částku mluvčí společnosti
Lidl Zuzana Holá.
A proč zavítat do nové prodejny? Zákazníci tu najdou pekárnu se širokou nabídkou
pečiva a také rozsáhlý úsek čerstvých potravin. Jde o velký výběr ovoce a zeleniny,
masa a mléčných výrobků. Velké nákupy pak lze snadno vyřídit díky pokladnám
s velkým odkládacím prostorem. Zákazníkům je k dispozici také WiFi připojení
zdarma či si mohou nákup zpříjemnit kávou z automatu vyrobeného speciálně pro
prodejny Lidl. Prodejna je otevřena denně od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 do
21 hodin.
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VOLNÝ ČAS
Pokračování z minulých čísel Zpravodaje - poslední díl receptů z loňských besed na téma
„Zdravé stravování“ na Vaše přání

Pomazánka z pečených paprik
a česneku
mořská sůl

4 červené papriky/kapie
čerstvě mletý pepř
5 stroužků česneku
na
250 g čerstvého sýra (Lučina, Ger- celozrnný žitný chléb
servírování
vais)
rukola na servírování
olej
ý
extra panenský olivov

slupky. Pokud máte plynový sporák, položte si nad
1. Nejprve je potřeba si připravit papriky a zbavit je povrchové
byly v bezprostředním kontaktu s ohněm. Cílem je
hořák rošt například z trouby a na něj položte papriky tak, aby
úplně hladce sejmout z dužiny. Tedy papriky otávody
slupku opálit do úplně černa, aby posléze šla pod proudem
černý.
všude
byl
čejte a dohlédněte na to, aby jejich povrch
í teplotu na funkci gril, tak docílíte intenzivního žáru,
Podobně můžete postupovat v troubě při nastavení na nejvyšš
stroužky česneku se slupkou.
který zaručí stejný výsledek. Do trouby na chvilku dejte i celé
slupka po chvíli půjde ještě snáz pod proudem vody
a
se
Zapaří
2. Papriky vložte na 5 minut do sáčku a uzavřete.
odstraňte stopku, jádřinec, popřípadě bílé části
smýt. Rozkrojte je teď na poloviny a také kromě opálených slupek
dužiny uvnitř.
plátky do hrnce spolu se 4 lžícemi olivového oleje,
3. Pokud jste papriky pouze opalovali, dejte čisté kapiové
Duste je mírně přibližně 10-15 minut na sporáku
neoloupanými stroužky česneku, špetkou soli a přiklopte poklicí.
v troubě, již není potřeba dalších kroků.
nebo pečte v troubě vyhřáté na 170°C. Pokud jste je opalovali
solí i pepřem podle chuti.
4. Hotové papriky rozmixujte dohladka spolu s česnekem, sýrem,

JÁHLOVÉ PLACIČKY S ČESNEKOVÝM DIPEM

200 g jáhel
2 červené cibule
Svazek petrželky
50 g dýňových semínek
4 snítky čerstvé máty
2 vejce
100 g strouhaného sýra
Lžička kari

Lžička kurkumy
Dle chuti Lahůdkové droždí
Olej, sůl, pepř na dochucení
Na česnekový dip:
1 kelímek zakysané smetany
2 stroužky česneku
Sůl, pepř, petrželka

Jáhly uvaříme dle návodu a necháme vychladnout. Do salátov
é mísy nadrobno nakrájíme cibulku, petržel, mátu
a opražená dýňová semínka. Přidáme vychlazené jáhly, vejce
a strouhaný sýr. Dochutíme kari, kurkumou, lahůdkovým droždím, solí a pepřem. Tvarujeme placičky a smažíme
na rozpáleném oleji dozlatova. Předem si připravíme
a vychladíme česnekový dip. V misce smícháme zakysanou
smetanu a prolisovaný česnek. Přidáme sůl, pepř
a nadrobno nakrájenou petrželku. Podáváme s placičkami.

TAPIOKOVÝ PUDINK

Na pudink:
1/2 hrnku tapiokových perel
1 a 1/2 hrnku vody
1 a 1/2 hrnku kokosového mléka
špetka mořské soli
4 lžíce javorového sirupu (nebo podle

chuti, můžete použít i jakékoli
jiné sladidlo)
Kokosové chipsy:
100 g kokosových chipsů
70 g javorového sirupu
špetka soli

je do misky, zalijte 1 a půl
1. Tapiokové perly promyjte pod proudem tekoucí vody. Dejte
nat.
nabobt
noc
přes
ideálně
hrnkem vody a nechte
ým sirupem. Rozprostřete
2. Kokosové chipsy smíchejte v míse spolu se solí a javorov
přibližně 40 minut.
120°C
při
troubě
v
je
je na plech vyložený pečícím papírem a pečte
mořské soli, jašpetku
mléko,
vé
kokoso
nim
k
přidejte
a
3. Když jsou perly nabobtnané, slijte přebytečnou vodu
to pár minut.
Trvá
u.
zhoustnutí konzistence pudink
vorový sirup podle chuti či jiné sladidlo a začněte ohřívat do
.
Tapiokový pudink je třeba během ohřívání stále opatrně míchat
jte s kokosovými chipsy nebo i s čerstvým ovocem.
Servíru
it.
vychlad
nechte
a
ek
sklenič
do
te
přesuň
pudink
4. Hotový
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Máte-li zájem o recept na nějakou z dobrot, které jsme na besedách ochutnali, ale ve Zpravodaji jste recept nenašli,
napište si o něj na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz.
Za chutné a zdravé recepty velice děkujeme paní Petře Matějíčkové.

ŽIVOT V OBCI

ZŠ KUTNOHORSKÁ
pořádá

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

I. turnus: 22.7. - 26.7. 2019
II. turnus: 12.8. - 16.8. 2019
DENNĚ OD 8.00 DO 17.00 HOD

CENA: 1500 Kč/ týden
CENA ZAHRNUJE PROGRAM, POMŮCKY, JÍZDNÉ,
VSTUPNÉ, OBĚD, PITNÝ REŽIM

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NA E-MAIL
INFO@KUTNOHORSKA.CZ
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Do práce na kole
Rok se s rokem sešel a opět tu máme výzvu „Do práce na kole“. Chcete udělat něco pro své
zdraví a pro životní prostředí? Pak není nic snazšího, než se k výzvě připojit.

A o co že běží? Vytvořte se svými kolegy
v práci 2 až 5 členný tým a v květnu se do
práce dopravujte vlastní silou. Nejběžnější je jízda na kole, ale nic nebrání tomu,
aby se každý pohyboval, jak je mu nejpří-

jemnější. Proto mezi námi budou lidé, kteří
budou jezdit na koloběžce, jiní na kolečkových bruslích a někteří budou do práce
třeba běhat nebo chodit alespoň část trasy
pěšky.

Zdravý pohyb po ránu nám všem zvedne
náladu a zvýší i naši pracovní výkonnost.
A to se určitě bude líbit všem zaměstnavatelům. Můžete je také do výzvy zapojit a to
tím, že je přesvědčíte o prospěšnosti celé
akce a oni mohou svým zaměstnancům
zaplatit startovné. Nebojte se jich zeptat.
V loňském roce zaplatili zaměstnavatelé
startovné polovině účastníků.
Nemáte kolegyni nebo kolegu, který by
s vámi do toho šel. Nevadí, můžete se přihlásit jen sami za sebe. Bližší informace
k projektu naleznete na webových stránkách www.dopracenakole.cz.
Zaměstnanci městské části se letos
k akci opět připojí. Přidáte se k nám? Dejte nám vědět na náš facebookový proﬁl
www.facebook.com/MCDolniMecholupy.
Martin Kembitzký

Jízda na elektrokole je mnohem zdravější, než si lidé
elektrokole je
mnohem
zdravější, než si lidé
obvykle
myslí

Jízda na
obvykle myslí

Vědci z univerzity
v Basileji zveřejnili výsledky květnového výzkumu,
který
porovnával
vliv jízdy na kole
a elektrokole na
kardiovaskulární systém. Naměřené hodnoty ukázaly, že obě pozorované skupiny
dosahovaly nečekaně podobných výsledků.
Studie se zúčastnilo třicet dva netrénovaných mužů středního věku, kteří se
potýkali s problémy s nadváhou. Zhruba
polovina z nich užívala po dobu čtyř týdnů
alespoň třikrát týdně elektrokolo, druhá
půlka pak po stejně dlouhou dobu užívala klasické kolo. Rychlost jízdy si mohli
určovat sami dobrovolníci.
A výsledky? Ty potvrdily závěry norské
studie z loňského roku – fyzická aktivita je
proti klidovému stavu při jízdě na elektrokole 8,5krát vyšší a při jízdě na běžném
kole 10,9krát vyšší. Podle vědců je tento
rozdíl mnohem menší, než předpokládali. A do třetice potvrzují blahodárný vliv
elektrokol i závěry nedávného výzkumu
coloradské univerzity, jehož účastníci jezdili po dobu jednoho měsíce do práce na
e-kole. I za tuto krátkou dobu se jim zvýšila aerobní kapacita a ustálila se hladina
cukru v krvi.
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„Jízda na elektrokole je zdraví velmi pro- Klasičtí cyklisté a laická veřejnost jízdu na
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týdně elektrokolo, druhá půlka pak po stejně dlouhou dobu užívala klasické kolo. Rychlost
jízdy si mohli určovat sami dobrovolníci.

A výsledky? Ty potvrdily závěry norské studie z loňského roku – fyzická aktivita je proti
klidovému stavu při jízdě na elektrokole 8,5krát vyšší a při jízdě na běžném kole 10,9krát
vyšší. Podle vědců je tento rozdíl mnohem menší, než předpokládali. A do třetice potvrzují
blahodárný vliv elektrokol i závěry nedávného výzkumu coloradské univerzity, jehož
Klasičtí cyklisté a laická veřejnost jízdu na elektrokole obvykle kvůli přídavnému motoru
podceňují. Ten má však v drtivé většině případů pouze podpůrnou funkci, takže jezdec musí
stále šlapat a vyvíjet tak slušnou fyzickou aktivitu.
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Dělám co Dělám
cítímco cítím
KOLO PROJEKT
KOLO PROJEKT

Dopravní prostředek je součást našeho životního stylu. Každý jsme jiný, každý cestujeme
jiným způsobem. Lidé se ve městech prostě
potřebují přepravovat různými způsoby. Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.
„Dělám co cítím“ ukazuje výhody chůze
a jízdního kola. Cesty na kole či pěšky nabízí
způsob, jak dostat pravidelný pohyb do nabitého denního programu a stát se prostředkem
při obstarávání kratších pochůzek, které tvoří
velkou část našich cest.
Pohyb je doslova ničitel stresu a ventil pro
odreagování se po náročném dni. Krátké jízdy do kavárny, knihovny, do školy nebo na nákup lze spojit s kolem. Oblíbený dort je potom
možné dát si bez výčitek svědomí. Přinášíme
užitečné tipy, jak si cestu usnadnit, jak jezdit
bezpečně a jednoduše. Užít si jízdu na kole
můžete i bez podávání výkonů. Trénink začíná už při prvním zadýchání se. Pravidelná
cesta přes Prahu má stejný efekt jako pobyt
v tělocvičně. Vítr kolem uší, jen vy a město.
Elegance, styl a jízda na kole jdou velmi dobře
dohromady. Nemusíte se vzdávat oblíbeného
outﬁtu, kolo nemusí znamenat jen sportovní
výkon, na kole lze vypadat skvěle.
Co získám
500 Kč měsíčně navíc
Více než 30 % jízd, které absolvujeme autem,
je kratší než 3 kilometry. Jízd kratších než 5
kilometrů je dokonce přes 50 %. I když pro
některé cesty automobil potřebujeme, jeho
nadužívání pociťujeme všichni. A to hlavně
ve svých peněženkách. Chůze nebo jízda na
kole je přitom ideální forma cvičení, a to zcela
zdarma.
Pokud na cestu do pěti kilometrů vezmeme
kolo či vyrazíme pěšky, ušetříme jen za benzín více než 500 korun měsíčně. A to nepočítáme s odpisy, opravami ani poplatky za
parkovné a dalšími náklady.
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Bezpečnost na silnicích souvisí nejen s chošpičkou? A co volná parkoviště k tomu jako
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Zdroj: Čistou stopou Prahou
pro zlepšení odolnosti a zvýšení výkonnosti.
Zdena Přibylová
A to nejlepší – je to úplně zdarma.

Dopravní prostředek je součást našeho životního stylu. Každý jsme jiný, kaž
jiným způsobem. Lidé se ve městech prostě potřebují přepravovat různými z
výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.

„Dělám co cítím“ ukazuje výhody chůze a jízdního kola. Cesty na kole či pě
způsob, jak dostat pravidelný pohyb do nabitého denního programu a stát se
obstarávání kratších pochůzek, které tvoří velkou část našich cest.
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PROBĚHLA PREMIÉRA NOVÉHO MUZIKÁLU
DIVADELNÍCH SKUPIN KEJKLÍŘI & DIVIDLO & TYÁTR
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
7. 4. 2019
Nová muzikálová verze známého představení, které pro české prostředí upravil Jan
Werich a Jiří Voskovec. V naší podobě zůstaly americké reálie a část písniček v angličtině a irštině, ale zároveň zůstaly i nedostižné texty českých divadelních legend.
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Všichni velcí i menší herci se zhostili svých
úloh naprosto skvěle a budeme moc rádi,
pokud se podíváte na záznamy.
Doris Foﬀová
CVČ LEONARDO

HASIČI / VOLNÝ ČAS

Členové vzpomínají
V roce 2019 si sbor dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech připomíná 114. výročí svého založení.
Již 114 let členové sboru pomáhají a spoluutváří činnost v obci. Současní členové nezapomínají na minulost. Někteří z nás si 17. března na hřbitově v Dubči zavzpomínali na ty, kteří již nemohou být v našich
řadách, při příležitosti každoročního pokládání věnců.
Za SDH
Ondřej Vojta

Měcholupští cyklisté zvou všechny přátele cyklistiky a pěší turistiky na

informace sledujte na
Facebooku ve skupině
„Měcholupská šlapka“

první jarní

Měcholupský otvírák
Kde:

Dolní Měcholupy -> Černokostelecký pivovár
cca 30 km trasa, možno zkrátit vlakem (do Říčan) na cca 20 km

Kdy:

sobota 18. května 2019

Čas:

vyrážíme v 9 hodin

Vyrazíme společně z Dolních Měcholup a zamíříme do Kostelce nad Černými lesy na „Černokostelecké vysmolení“.
Na Vás je, zda s námi vyrazíte na cestu dlouhou zhruba 30 kilometrů na kole nebo pěšky. Cestu je možné zkrátit na cca 20 km s využitím vláčku do Říčan.
V cíli nás čeká černokostelecké VYSMOLENÍ, kde budou po celý den probíhat prohlídky unikátních prostor a technologického zařízení pivováru,
ochutnávka piv a hudební produkce – sledujte stránky Černokosteleckého pivováru.
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pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny
– přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy
KOMUNITNÍ CENTRUM
LEONARDO
V průběhu prvního čtvrtletí proběhly první
akce organizované Komunitním centrem
Leonardo. Zájemci z řad dospělých měli
možnost účastnit se přednášky věnované

zdravotní prevenci u dětí (téma stomatologie, očkování), besedy s diskuzí na téma
Vybíráme školu či Připravujeme se na zápis do školy nebo semináře o výživě dětí
a tradiční čínské medicíně. Na konci března proběhl také první výtvarný workshop
– Art session I. Pod vedením malířky Daniely Kuruc vznikly velmi povedené expresní malby akrylem. Již nyní se těšíme
na druhé dubnové setkání. Přesné termíny všech připravovaných akcí najdete na
www.leonardos.cz.
V programu Komunitního centra nechybí také pravidelná setkání rodičů s dětmi
batolecího věku. Dvakrát týdně společně
v Leonardu tvoří, cvičí, hrají si... a utváří si
svou malou komunitu, kde panují příjemné
a kamarádské vztahy. Děti předškolního
věku mají zase svůj Výtvarný klub a Klub
předškoláčků, starší děti pak páteční Tvořivý klub dětí a mládeže.
Nemalá skupinka dětí využívá pravidelně možnosti doučování. S procvičováním
látky z českého jazyka, matematiky, angličtiny, ale i s běžnou přípravou do školy jim pomáhají pracovníci komunitního
centra. Dětem z 1. stupně ZŠ nabízíme

15. března jsme společně vynesli Moranu
ve čtvrtek odpoledne také Klub školáčků,
zaměřený na procvičování jemné i hrubé
motoriky, grafomotorická cvičení a čtení
s porozuměním. Zájemci mohou psát na
info@leonardos.cz.

Tvoření v Klubu dolnoměcholupských
maminek a dětí

Morana připravená v rámci Tvořivého
klubu
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Taneční skupina DMTS zatančila také na Hasičském bále

VOLNÝ ČAS
Přijďte se podívat a zatančit si společně
s námi!
konec června, odpoledne – TARZAN
Soutěžní odpoledne pro děti předškolního
a školního věku v parku u školy.
čtvrtek 27. 6. 2019 podvečer – CHARITATIVNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Na letošní představení nacvičil divadelní
spolek Hromy-blesky představení s názvem Nájemníci pana Swana. Dobrovolný
příspěvek bude věnován na nákup speciálního kola pro místní zdravotně hendikepovanou holčičku Nikolku. Udělejte si v kalendáři poznámku a přijďte v tomto termínu
do parku u školy.

Taneční soustředění skupiny DMTS
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
úterý 30. 4. 2019 odpoledne – ČARODĚJNICKÝ REJ
Soutěžní odpoledne pro menší i větší děti,
ale i pro hravé rodiče a prarodiče na travnaté ploše při ulici Františka Jansy v lokalitě Malý Háj. Následovat bude velký průvod
v čele s Čarodějnicí – doneseme ji společně do parku k ohništi a slavnostně upálíme!
pondělí 6. 5. 2019 odpoledne – HRY POD
MÁJKOU
Tradiční soutěžní odpoledne, speciálně určené nejmenším dětem cca od 2 do 6 let
věku, proběhne v parku u školy.
sobota 18. 5. 2019 – ÚČAST V TANEČNÍ
SOUTĚŽI
Již pátým rokem v řadě se účastníme
soutěže Tančím, tančíš, tančíme (organizované Domem dětí a mládeže Praha 10

Art Session pro dospělé

Lektorka Edita, jako členka skupiny
DOBYTEC, se raduje ze zlaté medaile
v soutěži Taneční skupina roku
– Dům UM). Letos si skupina DMTS (Dolnoměcholupský taneční spolek) připravila
choreograﬁi nazvanou Polednice s originální hudbou. Jak to dopadne? Uvidíme
v Divadle U22 v Uhříněvsi.
neděle 26. 5. 2019, 15:30-17:30 – AKADEMIE LEONARDO
Vystoupení tanečních a hudebních kroužků Leonardo v tělocvičně ZŠ Kutnohorská.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1.–4. 7. 2019 Tančící výtvarníci
– pro děti z MŠ
8.–12. 7. 2019 Výletníci
– pro děti z MŠ
15.–19. 7. 2019 Hřišťování I.
– pro děti z MŠ
22.–26. 7. 2019 Zázraky přírody
– pro děti ve věku 4 až 8 let
19.–23. 8. 2019 Hřišťování II.
– pro děti z MŠ
26.–30. 8. 2019 Hurá do školy/ky!
– pro děti z MŠ
Michaela Němečková
LEONARDO

Art Session - malování akrylem
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Sourozenci z Dolních Měcholup vyhráli první cenu na
mezinárodní klavírní soutěži v Itálii
Hned dvě první ceny vyhráli na prestižní mezinárodní klavírní soutěži v italském Lazise sourozenci z Dolních Měcholup. Teprve čtyřletá Valentina Vozňuk a její devítiletý bratr Vladislav
zazářili na International Amadeus Piano Competition.
Valentina předvedla mezinárodní porotě díla I. Hurníka a D. Kabalevského,
Vladislav si vybral náročný repertoár od
R. Schumanna, J. S. Bacha, L. van Beethovena a E. Mirzoyana. Oba jsou žáci Iriny
Černovské ze Základní umělecké školy
Olešská. Sourozenci zaujali svým mimořádným zaujetím pro hudbu a velmi vyzrálým přednesem.
„Vladislavova hra nás uchvátila hned napoprvé tím, že byla naprosto odlišná od
zbytku soutěžících. Nešlo u něj jen o skvěle zvládnutou techniku, ale i hluboký vnitřní
prožitek. Na první pohled byla znát jeho
absolutní koncentrace zaměřená na prováděné skladby. To už je ostatně v zárodku
znát i u jeho sestry“, zhodnotil výkon mladého pražského klavíristy jeden ze členů
poroty Riccardo Risaliti.
Oba sourozenci se hudbě věnují systematicky a připsali si už několik ocenění. Zatímco Valentina ve svých 4 letech získala třetí
cenu na soutěži Les musicales du Centre
v Blois, Vladislav v této soutěži uspěl také,
ale i třeba na soutěžích Open Italy, Beethovenových Teplicích a rovněž na soutěži
Mladí pianisté hrají na klavír Steinway
& Sons.
A jak svou „kariéru“ vnímají samy děti? Ze
svých úspěchů mají samozřejmě radost,
ale jinak jsou to děti jako každé jiné, včetně
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občasného zlobení. Vladislav by často dal
přednost před cvičením běžným klukovským zálibám, zatímco Valentina ještě jeví
spontánní nadšení a k hodinám u klavíru ji
není nutné nějak zvlášť přemlouvat. Cvičí
často a ráda.
„S takovými talenty se člověk samozřejmě
nesetkává každý den. Pro každého učitele
je to velké potěšení, ale i velká odpovědnost. Vím, že příležitost pracovat s někým

tak nadějným už nemusím nikdy dostat“,
říká Irina Černovská.
Další velký test v nejtěžší mezinárodní
konkurenci čeká Vladislava už za několik
týdnů, kdy změří síly se svými vrstevníky
z celého světa na jedné z nejprestižnějších
klavírních soutěží pro mladé – Merci, maestro! v Bruselu.
Tereza Meravá
PR Manažer
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Radioklub měl šedesátiny
V loňském roce jsme si připomněli sto let od vzniku republiky a další slavná i neslavná „osmičková“ data našich dějin. Pozastavme se ale u dvou „osmičkových“ letopočtů, kdy se – samozřejmě s jistou nadsázkou řečeno – z hlediska „velkých“ dějin mnoho zásadního nestalo. Jsou
to letopočty 1928 a 1958. Data jsou významná pro radioamatéry. V prvém případě z hlediska
globálního. Roku 1928 při návratu od severního pólu ztroskotala vzducholoď „Italia“, které velel
generál Umberto Nobile. Na předních stranách světových deníků se tehdy ocitly i jména dvou
mužů, kterým trosečníci, mezi nimi i Čech František Běhounek, vděčili za své životy. Prvním byl
radiotelegraﬁsta výpravy Giuseppe Biagi, druhým radioamatér Nikolaj Šmidt ze zapadlé ruské
vísky, který jako první zachytil Biagiho nouzové vysílání. Po rozsáhlém záchranném mezinárodním úsilí, které stálo život i slavného polárníka Roalda Amundsena, byli trosečníci zachráněni
ledoborcem „Krasin“.
Rok 1958 je pak významu regionálního.
Tehdy zde při Závodě kuličkových ložisek (ZKL) vznikl pod metodickým vedením pana Luďka Javůrka (OK1 OT), jako
součást základní organizace tehdejšího
Svazarmu, náš radioklub. Organizace
poskytla zázemí pro zájmovou činnost
nejen zaměstnancům ZKL, ale i dětem
a mládeži ze širokého okolí. Romantický
duch časů Běhounkových dosud nevyvanul. Zájem o dobrodružství techniky tehdy
pomáhaly podnítit časopisy, jako bylo slavné „ábíčko“ ABC, Věda a technika mládeži
a další technické publikace. Vycházely
také například stavební návody na radiopřijímače a různé přístroje, Příručka elektrotechnického kroužku a mnoho dalších.
Místní Radioklub pomáhal tyto touhy naplnit. V době kdy byl telefon vzácností
a k operacím, které v dnešní době zvládne obyčejná kalkulačka, sloužily sálové
počítače, možnosti cestování byly velmi
omezené a v obchodech se objevily první
tranzistory, jsme v radioklubu pronikali do
tajů techniky na pestré směsici vybavení.
Byly zde válečné trofejní přístroje, z nichž
některé snad pamatovaly výpravu „Italie“
i některé součástky získané darem z nadnormativních zásob.

Šlo, jak si vzpomínám, o prostředí neobyčejně podnětné – na rozdíl od školského,
svázaného osnovami a omezeními. Ale
nejen to – bylo otázkou cti, že budeme ve
škole vynikat zvláště ve fyzice, což občas
působilo ve výuce ve škole v Dubči jako
narušování výuky.
Protože Svazarm byl především branná organizace, střílelo se ze vzduchovky,
pořádaly se závody a zájezdy na soutěže. Souběžně s technikou se nacvičovalo
i navazování spojení při vysílání, především telegraﬁcky, tj. Morseovou abecedou
a pak následovaly zkoušky, po kterých bylo
možné z radioklubu i vysílat a třeba si zažádat o povolení jako soukromá osoba.
Zároveň jsme nabyli mechanické zručnosti
při rozebírání přístrojů a naučili se i základům elektrotechniky.
Technické znalosti i ctižádostivost, v tom
nejlepším slova smyslu, které jsme v radioklubu získali, často rozhodujícím způsobem ovlivnily naše další profesní směřování. Dnešní doba je jiná – technika je
podstatně složitější a dostupnější. Díky
internetu a mobilním telefonům již není
problém s navazováním kontaktů s celým
světem.

Nabízí se řada alternativ, které přinášejí
okamžitý výsledek bez nutnosti tvůrčího
nasazení a jsou v podstatě pasivní. Radioklubů podstatně ubylo, ale nám se dosud daří vést kroužek dětí a mládeže, a to
i díky podpoře zastupitelstva, která nám
umožňuje získávat i moderní přístroje pro
atraktivnější technickou činnost dětí.
Jak se říká, vše souvisí se vším. Loňského roku se v Národním technickém muzeu
za přítomnosti vnuka radiotelegraﬁsty Biagiho uskutečnila vzpomínková akce k 90.
výročí výpravy vzducholodi „Italia“. Aktivně
se zúčastnili někteří bývalí i současní členové měcholupského radioklubu. Jakoby
prastaré přístroje z muzejních depozitářů
ožily. Znovu zněly morseovy značky „Italia“
– „Nobile“ – „Krasin“. Podařilo se nám splnit podmínky nejvyšší třídy „Gold“ a čekáme na dodání diplomu Asociace italských
námořních radioamatérů ARMI vydanému
k 90. výročí výpravy vzducholodi „Italia“
a k poctě radiotelegraﬁsty Královského námořnictva Giuseppe Biagiho za kontakty
se speciálními stanicemi od 20. března do
20. října 2018.
Ing. Jaroslav Sládeček,
předseda radioklubu

Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části: 272 706 441

Pohotovost (Malešice): 281 019 213

Pošta Partner: 272 705 481

Zubní lékař MUDr. Jirasová: 272 705 783
Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):
222 924 268

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

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)
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Informace o činnosti SK Dolní Měcholupy

Rekonstrukce zázemí
Stavba nového zázemí zdárně pokračuje
dostavbou stropů a izolací druhého patra.
Byly objednány okenní výplně a dveře,
aby se hrubá stavba dokončila co nejdříve a stavba mohla být z vnějšku uzavřena před případnými nepříznivými vlivy
počasí. Stavba nenabrala žádné zásadní
zpoždění, jen znovu řešíme část ﬁnancování stavebních nákladů z veřejných rozpočtů, což logicky může mít vliv na budoucí zpomalení výstavby. V tomto směru nám
snad vypomůže magistrát hl. m. Prahy
a to za podpory našeho starosty Jiřího Jindřicha. Proto věříme, že stavbu do konce
roku 2019 spolehlivě dokončíme. MČ Praha – Dolní Měcholupy se bude podílet na
výstavbě příjezdové cesty a zahradních
úprav. Též se plánuje rozšíření parkovacích kapacit před vjezdem do sportovního
areálu, abychom ulevili přilehlým ulicím od
zaparkovaných aut sportovců či diváků.
Fotbal
V době vydání tohoto čísla Zpravodaje ve
fotbale byla již zahájena úvodní kola jarních odvet.
Mladší přípravka, minipřípravka – pří-
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prava v hale proběhla dle plánu a kluci poctivě plnili stanovené úkoly, trenéři připravili pestrou náplň přípravy a pochvalovali
si přístup kluků k jednotlivým tréninkům.
Mladší přípravka porazila v prvním zápase
Viktorii Žižkov 20:14.
Starší přípravka – odehrála již první zápas a na hřišti SK Hamr podlehla soupeři
10:7. Trenéři však kluky pochválili za předvedenou hru, naše mužstvo je v soutěži
nejmladší a tak výsledky v této sezoně nebudou odpovídat předváděným výkonům.
A-tým – muži po zimní přípravě nastoupili
k prvnímu zápasu na hřišti Pragovky a po
velmi dobrém výkonu zvítězili 3:1. Vzhledem k rekonstrukci zázemí odehrají muži
domácí zápasy v provizorních podmínkách
na našem hřišti.
Stolní tenis
Ve stolním tenise v době vydání tohoto
čísla Zpravodaje bude odehráno již všech
22. kol a jak jsou na tom naše mužstva:
A-tým 3. třída – má odehráno již 21 kol
a z toho 19x vyhrál, pouze 2x prohrál a ve
své skupině se drží na 1. místě s náskokem 12 bodů na druhého. Kluci si v jarní
části udrželi neporazitelnost a již 4. kola

před koncem soutěže si zajistili postup
do 2. třídy!!! Zasloužili se o to Radek Procházka, Mirek Randáček, Patrik Martínek,
Jan Látal, Martin Vojta a Pavel Kohout.
Postupem do 2. třídy si kluci splnili cíl, který
si dali na začátku soutěže. Výbor SK jim
touto cestou děkuje za velmi dobrou reprezentaci SK.
B-tým 4. třída – tým odehrál již 20 kol
a z toho 12x vyhrál, 8x prohrál a ve své
skupině drží 6. místo. Kluci kvůli různým
problémům (nemoci, zranění, pracovní
povinnosti) poslední kola odehráli pokaždé v jiném složení a nikdy ne kompletní.
V tabulce jsou zatím na 6. místě a pravděpodobně tam i soutěž zakončí.
C-tým 6. třída – nováček soutěže má odehráno 20 kol a z toho 9x vyhrál, 2x remizoval, 9x prohrál a drží se na velmi pěkném
5. místě. Naši mladí se jako nováček soutěže stále drží v popředí. I tady u některých
kluků došlo během jarních odvet k různým
nemocem a tak dokonce 2 zápasy kluci
vůbec nemohli vzhledem k absencím odehrát.
Za výbor SK Dolní Měcholupy
Karel Mára
David Pavel

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
PLACENÁ INZERCE
Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech.
Tel: 604 617 788

INZERCE
MČ PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY
OS LEONARDO

Vás zvou na tradiční

Stavění májky a
pálení čarodějnice
Kdy? *neděle 28. 4. 2019
*úterý 30. 4. 2019
Kde? *v parku za školou
*v Malém háji
Čas? * vždy od 16:00

NEDĚLE 28. 4. 2019

ÚTERÝ 30. 4. 2019

16:00 Zdobení májky

16:00

- v parku za školou u fontány
- můžete si přinést svou stuhu na
ozdobení májky!

Čarodějné odpoledne v Malém háji
- soutěže pro děti (OS Leonardo)

18:30

Průvod čarodějnic z Malého háje do
parku za školou

19:00

Vztyčení májky, kapela VALROCK

19:30

Čarodějnický tanec, zapálení ohně

20-22 Opékání špekáčků, hudba, tanec, zábava

