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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v roce 2020 přejí zastupitelé a zaměstnanci úřadu 
MČ Praha - Dolní Měcholupy.

Zpívání koled u kapličky
22. 12. od 18:00 hodin
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Vánoční promítání v hale 
- Anděl Páně 2

14. 12. od 17:00 hodin
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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Tou úplně nejdůležitější prioritou je výstavba mateřské a základ-
ní školy v Malém háji. Na listopadovém zasedání zastupitelstva 
byly schváleny soutěžní podmínky architektonické soutěže na 
podobu nové školy, která bude v nejbližších dnech vyhláše-
na. Spolu s některými zastupiteli a členy školské komise jsme 
navštívili dvě zbrusu nové školy jako inspiraci. Byly úžasné. Už 
se těším, až budeme vybírat nejlepší architektonický návrh na 
tu naší.
U školství ještě chvíli zůstaneme, protože jsme konečně zahá-
jili přístavbu jídelny a venkovní učebny pro ZŠ Kutnohorská. 
Znamená to, že po dobu výstavby bude uzavřeno dětské hřiště 
u sportovní haly. Zato venkovní učebnu s novou environmentál-
ně vzdělávací zahradou pro mateřskou školu již máme hotovou 
a děti je mohou spokojeně užívat.
I kultuře se u nás daří. V hale proběhlo výborné divadelní před-
stavení od Divadelní sekce Praha s názvem Společenstvo vlast-
níků. Je to velmi úspěšná a poučná divadelní hra, kterou dobře 
vystihují věty z recenze Pavla Šimera: „Nelítostný boj rozváš-
něných eg o pozice a dominanci, kde téměř všichni vlastníci 
sobecky hájí své zájmy a nedokáží se spojit v zájem společný. 
Jiří Havelka, nemilosrdně a přitom s odzbrojujícím humorem, 
demonstruje, jak se Češi nedokáží domluvit a jak i po letech od 
Sametové revoluce fatálně selhává demokratický přístup“. Kdo 
na divadle nebyl, prohloupil.
O měsíc později pak proběhla tradiční soutěž o nejlepší svato-
martinskou husu a svatomartinská zábava. Husy byly výborné 
a zábava trvala až do rána. K tomu snad není co dodat. Možná 
jen škoda, že nepřišlo více lidí.
Se sportovním klubem byla podepsána smlouva o smlouvách 
budoucích, která řeší fi nanční vyrovnání s SK a další kroky, které 
je nutné učinit pro dokončení této stavby důležité pro spolkový 
život v obci.
Konečně se podařilo zřídit osvětlení přechodu u zastávky Kut-
nohorská v Malém háji. Další fází by mělo být vybudování, již 
v roce 2016 povolených lamp od tohoto přechodu k zastávce, 
jenž proběhne na jaře roku 2020.
Vánoce jsou za dveřmi, a tak Vám přeji požehnané svátky 
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce 2020. 
Těším se na setkání s Vámi na tradiční akci Zpívání u kapličky 
22. 12.

Váš starosta Jiří Jindřich

- s navýšením kapitoly 3111 Mateřské školy o 540 tis. Kč z kapi-
toly Rezerva
- s navýšením kapitoly 6112 Zastupitelé o 40 tis. Kč z kapitoly 
Rezerva a 129 tis. Kč z kapitoly Místní správa
- s navýšením kapitoly 3319 Ostatní záležitosti kultury o 100 tis. 
Kč z kapitoly Rezerva
- s navýšením kapitoly 5512 Požární ochrana o 470 tis. Kč 
z kapitoly Rezerva
- s navýšením kapitoly 3117 Základní školy o 22.400 Kč z kapi-
toly Rezerva

USN 14/3:
SOUHLASILO:
- s určením pozice dalšího místostarosty
- s uvolněnou funkcí prvního místostarosty 

USN 14/4:
ZVOLILO:
- do funkce místostarosty Městské části Praha – Dolní Měcholu-
py Bc. Janu Dolákovu, která bude tuto funkci vykonávat do 31. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 14. za-
sedání dne 15. 10. 2019:
- přivítalo dva nové členy zastupitelstva – Petra Vltavského 
a Ing. Vladimíra Kubu jako náhradníky za odstoupené členy – 
Lucii Sobkovou a Michaela Brokeše
- schválilo tato usnesení:
USN 14/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc září 2019, kdy se v MČ udály celkem 3 TČ

USN 14/2:
SOUHLASILO:
- s navýšením příjmové rozpočtové položky 8115 Zapojení 
min. let a navýšením výdajové položky 3419 Sportovní činnost 
o 10 mil. Kč
- s navýšením kapitoly 3419 Sportovní činnost o 2 mil. Kč z ka-
pitoly Rezerva

Vážení občané,

začnu rovnou tím nejožehavějším 
tématem, kterým je oprava po-
vrchu Kutnohorské ulice. Doprav-
ní omezení s touto rekonstrukcí 
spojená se různou měrou dotkla 
mnoha obyvatel (nejen) z Dolních 
Měcholup. Akce, kterou provádí 
Technická správa komunikací, 
byla projednávána několik měsí-
ců, ale konkrétní termín a výsled-
ná dopravní omezení jsou až vý-
sledkem úspěšnosti výběrového 
řízení na dodavatele a aktuálních 
dopravních omezení v daném 
prostoru a čase k datu realiza-
ce. Proto představa, že je možné 
všechny spolehlivě informovat 
v nějakém velkém předstihu, je 

nereálná. Dovoluji si znovu připomenout, že pro rychlé infor-
mování občanů jsme zřídili možnost zaregistrovat si svůj email 
či číslo mobilního telefonu do aplikace Mobilní rozhlas. Na tyto 
kontakty pak zcela zdarma rozesíláme důležitá upozornění pro 
občany Dolních Měcholup. Považuji tento systém za velmi účin-
ný, a proto mne překvapuje, že někteří obyvatelé ho stále ne-
využívají. Chápu, že dopravní omezení jsou nepříjemná a ko-
laps v první den byl tvrdým zásahem do života obyvatel Malého 
háje. Městská část požadovala přísnější dopravní opatření, ale 
nadřízené orgány rozhodly jinak. Žádné dopravní značení však 
nezařídí, aby ho řidiči neignorovali a nechovali se iracionálně 
a nebezpečně.
Za důležitou událost považuji změny ve vedení obce. Po roce 
od voleb došlo ke změnám ve složení zastupitelstva. Místo paní 
Lucie Sobkové a pana Michaela Brokeše, kteří se rozhodli od-
stoupit, máme nyní dva nové zastupitele, pana Vladimíra Kubu 
a pana Petra Vltavského. Paní Sobkové i panu Brokešovi děkuji 
za jejich práci pro obec a novým zastupitelům přeji hodně sil při 
rozhodování o budoucnosti Dolních Měcholup. Další změnou je 
schválení funkce uvolněné místostarostky, kterou nově vykoná-
vá paní Jana Doláková. Bude mít na starost především sociální 
oblast a školství, což jsou oblasti, které hodláme co nejvíce roz-
víjet a plánují se zde největší investice.
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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: 1 500 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/mecholupsky-zpravodaj/cenik-inzerce.html 

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. 2. 2020.
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

10. 2019 jako neuvolněný člen zastupitelstva a od 1. 11. 2019 
jako uvolněný člen zastupitelstva 

Bod 14/5 stažen z programu

USN 14/6:
SCHVÁLIILO:
- výsledek výběrového řízení na přístavbu jídelny a polytechnic-
ké učebny u ZŠ a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavate-
lem, kterým je společnost ADEVITA s r.o., IČ: 04255071

Bod 14/7 stažen z programu

USN 14/8:
ZVOLILO:
- předsedu Finančního výboru při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 
Ing. Vladimíra Kubu

Bod 14/9 stažen z programu

USN 14/10:
SCHVÁLILO:
- žádost vlastníků pozemků o změnu Územního plánu hlavního 
města Prahy na pozemcích č. parc. 621/5, 621/6, 621/8, 637/19 
a 637/28 v k.ú. Dolní Měcholupy za podmínky souhlasu MČ Pra-
ha – Dubeč a zpracování urbanistické studie
NESCHVÁLILO:
- žádost společnosti EKOSPOL a.s. o změnu ÚP hl. m. Prahy na 
pozemku parc. č. 675/2 v k.ú. Dolní Měcholupy
- žádost společnosti Euro Park Praha a.s. o změnu ÚP hl. m. 
Prahy na pozemcích v oblasti Malého háje v k.ú. Dolní Měcho-
lupy 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 15. zasedání dne 29. 10. 2019 schválilo tato usne-
sení:
USN 15/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh na uzavření smlouvy na technický dozor investora (TDI) 
a koordinátora bezpečnosti práce (BOZP) na stavbu venkovní 
jídelny a polytechnické učebna u ZŠ se společností SINRECO, 
s.r.o. 
SOUHLASILO:
- s uzavřením smlouvy

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 16. za-
sedání dne 20. 11. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 16/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc říjen 2019, kdy se v MČ událo celkem 6 TČ

USN 16/2:
SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části k 30. 9. 2019
- s hospodařením příspěvkových organizací k 30. 9. 2019

Bod 16/3 stažen z programu

USN 16/4:
SCHVÁLILO:
- dodatek smlouvy se společností U Jezírka s.r.o. na BD U Jezír-
ka, spočívající v prodloužení termínů

USN 16/5:
SCHVÁLILO:
- smlouvu o smlouvách budoucích s SK Dolní Měcholupy

USN 16/6:
SCHVÁLILO:
- úpravu výše cen a odměn architektonické soutěže na MŠ a ZŠ 
Malý háj ve výši 2,4 mil. Kč 
- soutěžní podmínky architektonické soutěže na novou MŠ ZŠ 
v Malém háji

USN 16/7:
SOUHLASILO:
- s návrhem podmínek pro smlouvu o spolupráci k záměru 
„Panattoni Prague City Park“ za podmínky doplnění počtu vozi-
del dle zjišťovacího řízení

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 Mě-
cholupy.

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Rada Městské části Praha 10 na svém zasedání dne 11. 6. 2019 
schválila usnesením ukončení provozu lékařské pohotovostní 
služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad 
Olšinami.

Obě lékařské pohotovosti budou ukončeny ke dni 
31. 12. 2019.

Nově musí občané navštívit LPS ve Fakultní nemocnici Králov-
ské Vinohrady, pavilon S, popřípadě dětskou pohotovost ve Fa-
kultní Thomayerově nemocnici, pavilon B1. Dětská zubní poho-
tovost se nachází ve Fakultní nemocnici v Motole.
Kompletní informace o pohotovostních službách najdete na 
Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy na http://zdravotni.
praha.eu.

Ukončení lékařské pohotovostní 
služby na poliklinice Malešice 
a dětské zubní pohotovosti 
Nad Olšinami
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Zákon bude ještě doplněn Vyhláškou hl. 
m. Prahy, která bude v prosinci projednána 
a s největší pravděpodobností schválena. 
Proto Vás prosím, sledujte naše webové 
stránky nebo vývěsky. Můžete se samo-
zřejmě s nejasnostmi obrátit i na úřad MČ, 
kde Vám rádi pomůžeme.

Hlavní změny u místního poplatku ze 
psů:
Změnou veterinárního zákona, jak jsme 
Vám již psali v minulém čísle platí, že 
od 1.1.2020 musí být každý pes čipován 
s výjimkou psa, který byl trvale označen 
čitelným tetováním před 3. červencem  
2011. Dále u nás platí, že chovatel psa 
je povinen psa zaregistrovat do Registru 
chovatelů psů hl. m. Prahy. Další změnou 
je uplatňování slevy u poživatelů důchodu, 
kde dosud platilo, že mohl uplatnit slevu 
poživatel důchodu, který neměl vedle toho-
to příjmu žádný jiný příjem. Od 1. 1. 2020 
platí, že slevu může uplatnit osoba starší 
65 let bez ohledu na to, zda jiný příjem má. 
Ostatní slevy při pobírání důchodů invalid-

ního, vdoveckého, starobního pod věko-
vou hranicí 65 let nebo sirotčího, zůstává 
v platnosti sleva při prohlášení poplatníka, 
že důchod představuje jeho jediný zdroj 
příjmů.

Místní poplatky z ubytovací kapacity 
a místní poplatky za lázeňský a rekreač-
ní pobyt:
Zásadní změna nastala u místních poplat-
ků z ubytovací kapacity a z lázeňského 
a rekreačního pobytu. Poplatek se vztaho-
val pouze na služby v objektech kolaudo-
vaných pro poskytování ubytovacích slu-
žeb. Od 1. 1. 2020 jsou oba tyto poplatky 
nahrazeny jedním místním poplatkem z po-
bytu. Velká změna však spočívá v tom, že 
se bude vztahovat i na poskytování ubyto-
vání za úplatu v bytech, na chatách, na za-
hradách apod. Poskytovatelé pobytu jako 
plátci jsou pak povinni ohlásit místně pří-
slušnému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zahájení činnosti, že tuto službu poskytují, 
vést evidenční knihu s předepsanými úda-
ji, vybrat od ubytované osoby (poplatníka) 

Pozor na velkou novelu zákona č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích

poplatek a ten jednou měsíčně úřadu od-
vést. 
Sazba poplatku z pobytu je pro rok 2020 ve 
výši 21,- Kč za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne počátku pobytu.
V evidenční knize vede plátce poplatku 
z pobytu následující údaje:
- Den počátku a konce pobytu
- Jméno, příjmení a adresa místa přihláše-
ní nebo obdobného místa v zahraničí
- Datum narození
- Číslo a druh průkazu totožnosti (není - li 
na dokladu adresa, musí být doložena dal-
ším dokladem totožnosti)
- Výše vybraného poplatku, nebo důvod 
osvobození od poplatku
Předmětem poplatku není úplatný pobyt tr-
vající bez přerušení více jak 60 dnů.

Vyhláška hl. m. Prahy bude zveřejněna po 
jejím odsouhlasení na stránkách městské 
části a bude vyvěšena na našich úředních 
deskách. 

Jana Hlavatá

 

 

VÁNOČNÍ 
OTEVÍRACÍ DOBA 

POŠTA PARTNER 

Pondělí 23. 12. 8 – 18 hodin 

Úterý – čtvrtek 24. – 26. 12. vánoční svátky 
ZAVŘENO 

Pátek 27. 12. 8 – 14 hodin 

Sobota – neděle 28. – 29. 12 ZAVŘENO 

Pondělí 30. 12. 8 – 18 hodin 

Úterý 31. 12. 8 – 12 hodin 

Středa 1. 1. 2020 Nový rok 
ZAVŘENO 

 

Úřední hodiny úřadu se v období 
vánočních svátků a Nového roku nemění. 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

na rok 2020 – I. pololetí

čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin

Do  kontejnerů  lze odkládat  pouze  domovní  odpad,  např.  nábytek,
kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny apod.
Do  kontejnerů  nelze odkládat  sklo,  papír,  plasty,  nápojové  kartony,
stavební odpad či nebezpečné odpady.

V případě, že kontejner není v daném termínu na uvedeném
stanovišti, volejte prosím úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy na
tel. 272 706 441 nebo 722 446 163.

3.2.2020 pondělí Pod Lesíkem

17.2.2020 pondělí Ke Slatinám

2.3.2020 pondělí Ke Dráze

16.3.2020 pondělí Parková

30.3.2020 pondělí V Dolinách

14.4.2020 úterý Pod Lesíkem

27.4.2020 pondělí Ke Slatinám

11.5.2020 pondělí Ke Dráze

25.5.2020 pondělí Parková

8.6.2020 pondělí V Dolinách

22.6.2020 pondělí Pod Lesíkem

Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela zákona o místních poplatcích, která se v naší městské části týká zejména 
místního poplatku ze psů a místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský a rekreační 
pobyt.
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a) Směsný komunální odpad
b) Bioodpad
c) Zřízení domovního stanoviště 
a služba zanášky

a) Směsný komunální odpad
Co je nového v nakládání s komunálním 
odpadem v roce 2020?
- Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru 
bioodpadu o celoměstský nádobový svoz 
rostlinného bioodpadu.
- Rozšiřuje se počet domovních i venkov-
ních stanovišť tříděného odpadu.
- Zvyšuje se poplatek za směsný komunál-
ní odpad (černé popelnice) o 30%.

Proč se černé popelnice zdražují?
Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože 
náklady na svoz a likvidaci narostly - spo-
lu s průměrnou pražskou mzdou - víc než 
o třetinu. Zvýšení poplatku pouze dorovná-
vá rozdíl mezi skutečnými náklady obce na 
svoz a odstranění SKO a tím, co se vybere 
na poplatku. I přes deklarovaná zdraže-
ní poplatku za odvoz směsného odpadu 
bude část nákladů na zajištění svozu a od-
stranění SKO i nadále hradit město. Navíc 
veškeré další služby spojené se zajištění 
svozu barevných kontejnerů, provozem 
sběrných dvorů, provozem kompostárny 
atd. jsou také plně hrazeny z rozpočtu 
města a občan může tyto obecní benefi ty 
využívat zcela zdarma. 

Můžu přesto ušetřit?
Ano! Veškeré barevné popelnice na tří-
děný odpad jsou zdarma. Počet třídících 
hnízd se zvyšuje ve spolupráci s městský-
mi částmi. Pořiďte si navíc hnědou nádo-
bu na bioodpad za výhodných podmínek 
a pečlivým tříděním lze množství směsné-
ho odpadu snížit na úplné minimum. Nebu-
de tedy potřeba mít černých popelnic tolik, 
tak velké a svážet je tak často.

Kolik bude stát nádoba na směsný ko-
munální odpad?
Cena nádob na směsný komunální odpad 
od 1. 1. 2020 je uvedena v tabulce 1:

b) Bioodpad
Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?
Je potřeba říci, že město od 1. 1. 2020 
přebírá do svého obecního systému již 
existující službu svozu bioodpadu rostlin-
ného původu, kterou v Praze zajišťovaly 
svozové odpadové společnosti, zejména 
Pražské služby, a.s. Město se rozhodlo 
tuto službu převzít s tím, že zachová prin-
cip fi nanční spoluúčasti vlastníka nemovi-
tosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. 
Pražské služby pro rok 2019. Město tedy 
fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, 
že ostatní náklady na svoz a další naklá-
dání s bioodpadem uhradí ze svého roz-
počtu. Zachování minimální fi nanční spo-

Magistrát hl. m. Prahy - změny v systému svozu odpadu 
v Praze

luúčasti je jistou podobou záruky, že služba 
bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří 
budou mít skutečný zájem rostlinný biood-
pad třídit a předávat městu v požadované 
kvalitě. Primárním zájmem města je získat 
čistý a kvalitní materiál rostlinného půvo-
du, neboť výsledné složení bude mít přímý 
vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem 
v rámci městského systému dále nakládá-
no. Pokud bude kvalita vysbíraného biood-
padu dobrá, bude přednostně využíván na 
kompostárnách v Praze a ve Středočes-
kém kraji.

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?
Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je 
uvedena v následující tabulce:

Nádobu na bioodpady bude možno objed-
nat v celoročním nebo sezónním režimu 
svozu.

Proč jako živnostník budu platit stejnou 
cenu jako doposud?
Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech, ve znění pozdějších předpisů, 
povinna zajistit místa pro odkládání veške-
rého komunálního odpadu produkovaného 
fyzickými nepodnikajícími osobami na je-
jím katastrálním území. Obec je následně 
i původcem vysbíraného bioodpadu a pře-
bírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu 
můžeme nabídnout fyzickým osobám při 
převzetí systému pod město 50 % slevu. 
Živnostníci jsou dle zákona o odpadech 
sami původci odpadu, který vzniká při je-
jich činnosti a jsou povinni jej předávat od-
povědné osobě. Jestliže při jejich činnosti 
vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou 
povinni tento odpad předat oprávněné oso-
bě, typicky svozové společnosti, a řídit se 
jejím ceníkem za danou službu.

Komu, kdy a jak budu nově platit svoz 
bioodpadu?
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovi-
tostí volitelný a poplatek za svoz bioodpa-
du je nastaven v podobném režimu jako 
poplatek za směsný komunální odpad, tzn. 
plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. 
V případě požadavku týkajícího se platby 
poplatku kontaktujte písemně nebo osob-
ně správce poplatků za odpady na adrese: 
odbor daní, poplatků a cen Magistrátu 

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč

četnost/týden 1x  za  2
týdny

1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně 7x týdně

70 litrů 112 199 373 - - - - -

80 litrů 112 199 368 - - 896 - -

110 litrů 134 242 454 667 878 - 1 307 -

120 litrů 133 242 436 655 883 1 043 1 242 1 440

240 litrů 212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471

360 litrů 304 555 1 030 1 503 1 997 2 480 - -

660 litrů 553 998 1 890 2 782 3 673 - - -

1 100 litrů 770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001

 

b) Bioodpad

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Je potřeba říci, že město od 1. 1. 2020 přebírá do svého obecního systému již existující službu
svozu  bioodpadu  rostlinného  původu,  kterou  v  Praze  zajišťovaly  svozové  odpadové
společnosti,  zejména Pražské služby,  a.s.  Město se rozhodlo tuto službu převzít  s tím,  že
zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50% oproti ceně
spol. Pražské služby pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50% s tím, že
ostatní náklady na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování
minimální finanční spoluúčasti  je jistou podobou záruky,  že služba bude využívána pouze
těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v
požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného
původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v
rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá,
bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně

120 litrů 56 112 224

240 litrů 90 179 359

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu.

Tabulka 1



hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpa-
dy, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 
110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 
48ia97h.

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?
Požadavek bude svozová společnost evi-
dovat prostřednictvím změny Prohlášení 
plátce poplatku a bude vám dodána v co 
nejkratším termínu, který se bude odvíjet 
od logistických možností svozové společ-
nosti.

Hnědou popelnici na rostlinný biood-
pad už mám. Co přinese změna pro mě?
Převzetím služby pod správu města je pro 
vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, 
kteří již nyní využívají nádobu na biood-
pad, cena služby svozu bioodpadu sní-
žena o 50 % oproti cenám spol. Pražské 
služby, a.s. platným v roce 2019. Ostatní 
náklady spojené se zajištěním nové služby 
budou hrazeny z rozpočtu města. Město 
zároveň navíc umožní objednat si kro-
mě četností svozu 1x za 14 dní i častější 
odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za 

odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu ná-
dob na směsný komunální odpad, a tedy 
úspora nákladů vašich domácností. 

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?
O nádobu na bioodpad lze požádat osobní 
návštěvou příslušného kontaktního centra 
dle svozových společností, které svážejí 
odpad na území Vaší městské části (viz 
tabulka 2).
 
Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovi-
ce, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Du-
beč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Králo-
vice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, 
Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Pe-
trovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slive-
nec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, 
Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.
Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 
18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní 
Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Provozní hodiny kontaktních míst svo-
zových společností:

Do popelnice na bioodpad patří?
Do popelnice na bioodpad patří:
- zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně 
citrusových plodů)
- čajové sáčky, kávová sedlina včetně pa-
pírových fi ltrů
- papírové proložky od vajec
- květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květiná-
če)
- tráva, plevel, drny se zeminou
- košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
- listí
- větve keřů i stromů
- piliny, hobliny, kůra, štěpka
- seno, sláma
- vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?
Do popelnice na bioodpad rozhodně NE-
patří:
- maso, masové omáčky, vývary, kosti, 
kůže
- mléčné výrobky
- vajíčka, včetně skořápek
- zbytky z kuchyní rostlinného původu, kte-

svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž 
i jedno umytí sběrné nádoby za rok.
Předpokládáme tedy, že službu svozu 
bioodpadu budete využívat i nadále ve 
zvýhodněném obecním režimu, neboť tří-
dění bioodpadů má cenu!

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat 
odděleně?
Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném 
komunálním odpadu je cca 20 % a tento 
podíl lze následně využít na kompostárně, 
kde řízeným procesem vzniká cenný kom-
post pro obohacení půdy živinami. V pří-
padě, že není bioodpad sbírán odděleně, 
končí bioodpad společně s ostatním směs-
ným komunálním odpadem v zařízení na 
energetické využití odpadu (ZEVO Male-
šice), kde jeho potenciál není dostatečně 
využit.

Jaké další výhody pořízení hnědé nádo-
by má?
Další nespornou výhodou, kromě zhod-
nocení surovin pro výrobu kompostu, je 
snížení objemu směsného komunálního 

Svozová společnost Kontaktní adresa Telefon email

Pražské služby, a.s. pro
svozovou oblast A

Praha  1,
Jungmannova
35/29

284  09  15  01,
284  09  15  03,
284 09 84 48

info@psas.cz ;

prohlaseni2@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro
svozovou oblast A

Praha 6, Proboštská
1 

284  09  14  26,
284 09 14 28 

info@psas.cz ;

prohlaseni3@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro
svozovou  oblast  A
(pouze  pondělí  a
středa 10 - 18 hod.)

Praha  4,  Antala
Staška 80b 

284  09  15  01,
284  09  15  03,
284 09 84 48 

 

info@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro
svozovou oblast A

Praha  9,  Pod
Šancemi 444/1

284  09  15  01,
284  09  15  03,
284 09 84 48

 

info@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro
svozovou  oblast  A
(ZEVO Malešice)

Praha  10,
Průmyslová 615/32

284  09  14  57,
284 09 14 58

info@psas.cz; 

prohlaseni4@psas.cz

Ipodec  -  čisté  město,
a.s.  pro  svozovou
oblast Praha 8, Troja 

Praha 8, Bešťákova
457/5 

286 58 33 10 ipodec@mariuspedersen.cz

Komwag,  a.s.  svozová
oblast Praha 2

Praha  2,  Perucká
2542/10 

236 04 00 03 komwag@komwag.cz

AVE  Pražské
komunální  služby,  a.s.
pro svozovou oblast B

Praha  15,  Pražská
1321/38a 

296  33  99  17,
296 33 99 18 

avepks.obchod@ave.cz

 
Svozová oblast  A: Praha 1,  4,  5,  6,  7,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  21,  22,  Benice,  Běchovice,  Dolní
Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice,
Libuš,  Lipence,  Lochkov,  Lysolaje,  Nebušice,  Nedvězí,  Petrovice,  Přední  Kopanina,  Řeporyje,
Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

Svozová oblast  B: Praha 3,  9,  10,  14,  18,  19,  20,  Březiněves,  Čakovice,  Dolní  Chabry,  Ďáblice,
Satalice a Vinoř.

Provozní hodiny kontaktních míst svozových společností:

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 17:00

Středa 8:00 – 18:00

Čtvrtek 8:00 – 17:00

Pátek 8:00 – 15:00

Do popelnice na bioodpad patří?

Do popelnice na bioodpad patří:

 zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 papírové proložky od vajec
 květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 tráva, plevel, drny se zeminou
 košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 listí
 větve keřů i stromů
 piliny, hobliny, kůra, štěpka
 seno, sláma
 vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

 maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 mléčné výrobky
 vajíčka, včetně skořápek
 zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu 

(pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 jedlý olej a tuk
 zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 peří, chlupy, vlasy
 uhynulá zvířata
 kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 nebezpečné odpady
 obalové materiály
 papírové kapesníky, ubrousky

Tabulka 2
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c) Zřízení domovního stanoviště a služba zanášky

Je možné u nás v domě zřídit stanoviště tříděného odpadu?
Kolik to bude stát?

Ano, stačí pouze kontaktovat odbor životního prostředí na Vaší MČ, domovní stanoviště jsou
standardně osazovány nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120L či 240L, přičemž tato
služba je poskytována bezplatně včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení
těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.

Kolik bude stát zřízení domovního stanoviště?

Zřízení domovního stanoviště s nádobami na tříděný odpad je zdarma.

Mohu mít domovní stanoviště v rodinném domě?

Prozatím ne,  domovní  stanoviště  by měly  sloužit  více  bytovým jednotkám,  aby byl  svoz
tříděného odpadu a jeho výtěžnost efektivní.

Proč v mém domě nemohu mít domovní stanoviště?

Odbor  ochrany  prostředí  MHMP  plánuje  systematický  rozvoj  domovních  stanovišť  dle
přiložené mapky, postupně tedy dochází k osazování domovními stanovišti i dále od centra
Prahy, tzn. že pokud žijete v domě v okrajové části Prahy, domovní stanoviště u Vás budou
zavedeny v nejbližších letech.

ré obsahují suroviny živočišného původu 
(pokrmy z masa, z vajec a mléka)
- zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těs-
toviny, knedlíky
- skořápky z ořechů, pecky z ovoce
- jedlý olej a tuk
- zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka 
domácích zvířat včetně exkrementů
- peří, chlupy, vlasy
- uhynulá zvířata
- kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěp-
ka
- nebezpečné odpady
- obalové materiály
- papírové kapesníky, ubrousky

c) Zřízení domovního stanoviště 
a služba zanášky
Je možné u nás v domě zřídit stanoviště 
tříděného odpadu? Kolik to bude stát?
Ano, stačí pouze kontaktovat odbor život-
ního prostředí na Vaší MČ, domovní stano-
viště jsou standardně osazovány nádoba-
mi na papír, plast a sklo o objemu 120L či 
240L, přičemž tato služba je poskytována 
bezplatně včetně odemykání a zamykání 
objektů, vynášení a zanášení těchto ná-
dob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý 
schod je počítán jako 1 m.

Kolik bude stát zřízení domovního sta-
noviště?

Zřízení domovního stanoviště s nádobami 
na tříděný odpad je zdarma.

Mohu mít domovní stanoviště v rodin-
ném domě?
Prozatím ne, domovní stanoviště by měly 
sloužit více bytovým jednotkám, aby byl 
svoz tříděného odpadu a jeho výtěžnost 
efektivní.

Proč v mém domě nemohu mít domovní 
stanoviště?
Odbor ochrany prostředí MHMP plánuje 
systematický rozvoj domovních stanovišť 
dle přiložené mapky, postupně tedy do-
chází k osazování domovními stanovišti i 
dále od centra Prahy, tzn. že pokud žijete 
v domě v okrajové části Prahy, domovní 
stanoviště u Vás budou zavedeny v nej-
bližších letech.

Chcete 
ušetřit?
Třiďte bioodpad!
Od nového roku v celé Praze.

bioodpad.praha.eu

PRAHA_odpady_zanaska_popelnic_Plakat_2019_A3_420x297_v04.indd   1 14/11/2019   15:58
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Zpívání koled u kapličky 

22. 12. 2019 
od 18 hodin 

Srdečně Vás zveme na zpívání koled o poslední 
Adventní neděli, kdy do Dolních Měcholup 

zavítá pan farář z Uhříněvsi a požehná našemu 
betlému vystavenému v kapličce. 

Při této příležitosti se sejdeme, a spolu s duem 
Speranza in musica si zazpíváme koledy a 

popřejeme si veselé Vánoce. Uvítáme, pokud si 
ke zpívání přinesete vlastní drobné hudební 

nástroje (zvoneček, rolničky, činelky, dřívka, …). 
Vánoční cukroví či domácí punč jsou vítaným 

zpestřením tohoto sousedského setkání. 
V rámci setkání si budete moci odnést domů 

také Betlémské světlo. 

a Betlémské světlo 
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I přes to, že letošní počasí prozatím vánoční čas nepřipomí-
ná, v neděli bylo možné nasát opravdovou adventní atmosféru. 
Odpoledne proběhly oblíbené tvořivé dílničky v ZŠ Kutnohorská 
a zdobení našeho vánočního stromu vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami. Ve víceúčelové hale se představily děti z mateřské 
a základní školy v Dolních Měcholupech s písničkami i Leonardo 
se svým tanečním vystoupením v podání krásných Santa Clau-
sek a roztomilých malých tanečnic a tanečníků i větších taneč-
nic. Sváteční odpoledne zakončilo rozsvícení vánočního stromu 
a koncert pěveckého uskupení Marika Singers.
Dolnoměcholupská první adventní neděle byla opět příjemným 
setkáním a pěkně se vydařila. Děkujeme, že jste přišli a těšíme 
se na setkání zase za rok!

Barbora Dubská

Rozsvícení vánočního stromu 
v Dolních Měcholupech
První adventní neděle byla v Dolních Měcholu-
pech jako již tradičně provoněná rybí polévkou 
a domácím cukrovím. Letos jsme se v parku za 
školou sešli v neděli 1. prosince, abychom přiví-
tali nejkrásnější čas v roce.

10
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Soutěž o nejlepší Svatomartinskou husu s ochutnávkou 
Svatomartinského vína a Svatomartinskou zábavou

4. ročníku Soutěže o nejlepší Svatomar-
tinskou husu se v sobotu 16. listopadu 
2019 zúčastnilo celkem 17 odvážných 
pekařek, pekařů či pekařských týmů. 
Na prvním místě se umístila husa č. 3 

pana Zdeňka Dvořáka, druhou příčku ob-
sadila husa č. 9 pečícího dua Julča Sob-
ková a Adam Novák, bronzovou medaili 
získala husa s pořadovým číslem 4, kterou 
připravil pan Lukáš Rubeš.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a ví-
tězům ještě jednou gratulujeme!
Do kasičky na dobrovolné příspěvky jste 
letos přispěli částkou 3 644 Kč! Děkuje-
me! Výtěžek byl věnován Klubu seniorů 
Dolních Měcholup, kteří za vybrané peníze 

uspořádají Vánoční besídku pro obyvatele 
DPS tak, jako v předchozích letech.

Komise kulturní a sportovní

Soutěž o nejlepší Svatomartinskou husu

4. ročník 16. 11. 2019

HODNOCENÍ

Husa číslo Jméno soutěžícího, družstvo Počet bodů Pořadí

01. LEONARDO 119 9. místo

02. KRISTIÁN JAHODA 131 5. místo

03. ZDENĚK DVOŘÁK 155 1.místo
04. LUKÁŠ RUBEŠ – LUPEN 145 3. místo

05. MONIKA KICOVÁ 103 12. místo

06. MICHAELA KOHOUTOVÁ 111 11. místo

07. MĚCHOLUPŠTÍ CYKLISTÉ 135 4. místo

08. JAROSLAVA KOHOUTOVÁ 83 16. místo

09. JULČA SOBKOVÁ + ADAM NOVÁK 151 2. místo

10. MANŽELÉ MERAVÍ 76 17. místo

11. JANA VLTAVSKÁ 96 14. místo

12. VLADIMÍRA ŠAVRDOVÁ 97 13. místo

13. TOMÁŠ ŠTĚPÁNEK 86 15. místo

14. KUBA KURDIOVSKÝ 127 7. místo

15. JAN KAŠPÁREK 128 6. místo

16. MARTIN DOLÁK 116 10. místo

17. MARTINA DOSTÁLOVÁ 121 8. místo

12



ŠKOLA

Děti již za sebou mají první čtvrtletí školní-
ho roku a také mnoho vydařených školních 
akcí.

Třída 3.A vyrazila v říjnu na besedu do 
knihovny, kde se seznámila se severskými 
autory dětských knih. Po besedě se děti 
vydaly na poznávací procházku Prahou. 
Cestou pracovaly s mapou, zaznamená-
valy si trasu a poznávaly některé praž-
ské památky. Na další výlet se 3.A vydala 
společně se třídou 1.B. Děti se vydaly do 
Rudolfi na na koncert, kde tučňáci, vlastně 
muzikanti, s moderátorem Pavlem Liškou 
malým posluchačům ukázali, jak dokáže 
klasická hudba navodit pocit různě silného 
strachu. Děti si poslechly i známé melodie 
z fi lmů Harry Potter a Piráti z Karibiku. 

Také čtvrťáci toho v posledních týdnech 
zažili hodně. Nejprve navštívili program 
Planety v hrsti v planetáriu v Holešovicích. 
Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých 
informací o jednotlivých planetách a vy-

tvořily papírový model sluneční soustavy. 
Vyrazily také na vlastivědný výlet na Říp 
a v rámci oslav 101. vzniku ČSR navštívily 
Národní památník na Vítkově. 

Páťáci se zúčastnili výpravy na Prašnou 
bránu. Dozvěděli se spoustu zajímavých 
informací o zakládání měst, skladbě oby-
vatelstva v dávných dobách a samozřejmě 
o Prašné bráně.

Děti také pokračují v návštěvách Toulcova 
dvora. Prvňáčci se prostřednictvím příběhu 
o rodině, která si pořídila kozy, seznámili 
s potřebami zvířat, která nám dávají mléko. 
Druháci měli možnost setkat se s ovcemi, 
kozami, prasátky a ostatními zvířaty, které 
žijí na statku.

Třeťáci zažili kulturní měsíc, protože nej-
prve byla 3.A v Centru současného umění 
DOX a o týden později byla 3.B v Museu 
Kampa. Své zážitky děti ještě shrnuly po 
návratu do školy.

Ve středu 13. 11. se ve škole v rámci pro-
jektu Jeden svět na školách konala pro-
jekce fi lmu „Z deníku Ivany A.“, která byla 
spojená s následnou besedou k 30. výročí 
pádu železné opony. Události, které ná-
sledovaly, stejně jako význam demokracie 
a svobod děti probíraly s PhDr. Salimem 
Muradem, PhD. z Jihočeské univerzity. De-
bata byla velmi živá a veselá. 

Podzimní zážitky z dolnoměcholupské školy
Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak 
i výtvarné práce dětí ve školní družině 
a Dětském klubu září barevností. Děti si vy-
zkoušely různé výtvarné a pracovní tech-
niky. 

Ze všeho nejvíc si ale děti užívaly venku na 
čerstvém vzduchu. Teplé a slunečné poča-
sí přímo lákalo k vycházkám, pohybovým 
hrám v parku, v lesíku nebo na dětském 
hřišti. 

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská
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Podzim jsme uvítali slavnostně: krás-
ným oceněním naší výtvarné práce.
V soutěži Duše stromu vyhlášené Lesy 
hl. města Prahy a Magistrátem hl. města 
Prahy jsme získali mezi 1400 účastníky 
krásné 2. místo v kategorii skupinových 
prací. Všechny děti výtvarných kurzů 
(Ateliéry + Art&English) spojily své síly 
a vytvořily nádherný strom plný duší.
Čestné uznání a ocenění získal i krátký 
fi lm Duše stromu, který natočili naši 
teenageři

I letošní podzim jsme zahájili dvěma kla-
sickými akcemi: Lesem duchů a Lampio-
novým průvodem.
Les duchů měl letos velmi strašidelnou 
podobu: na opravdu dlouhé trase čekal 
krvežíznivý králík, smutné upírky i s rakvič-
kou a hromada dalších příšer. Ač se po-
časí postupně kazilo, až přešlo do deště, 
neubralo to na počtu účastníků – zájem byl 
obrovský a přesáhl dvě stovky osob.
S podzimem jsme se symbolicky rozlouči-
li Lampionovým průvodem v neděli 10. 
listopadu 2019. Průvod startoval již tra-
dičně v Malém Háji a oklikou letos končil 
na úplně novém, netradičním místě – na 
kraji lesíka pod starou vrbou. Tam čekaly 
tajuplné tančící Ledové dívky, žongléři se 
světelnými koulemi, vznosné Letnice se 

světelnými křídly a jejich taneční předsta-
vení. Na konec přišly i krásné princezny 
a rozdaly dětem sladké sněhové koule. I 
průvod měl letos velkou účast a přesáhl tři 
stovky účastníků.
Akce s přespáním, tzv. „nocovky“ letos za-
hájily již tradiční Halloweenskou. Dvacítka 
dětí se po americkém vzoru převlékla za 
strašidla a pak koledovala celou obcí. Na-
konec se děti uložily k mírně strašidelným 
pohádkám – jak to k tomuto svátku patří.
Další nocovkou byla také již tradiční Husí 
nocovka. Svatomartinská husa, vlast-
noručně připravená dětmi v Leonardu se 
umístila na krásném 9. místě v hodnocení 
poroty. Rok od roku se zlepšujeme…příště 
zase nejméně o dva stupínky výš!

Další nocovky byly věnovány adventnímu 
času.
Začátek prosince je již neodmyslitelně 
spjat s Mikulášskou nadílkou. U nás na 
dvorku se to i letos pohádkovými bytostmi 
jen hemžilo – na děti čekali andělé, čerti 
a dva Mikulášové, kteří si od svých kolegů 
půjčili Andělskou knihu, aby správně po-
soudili, kdo si jakou nadílku zaslouží.
První akcí v novém roce bude 19.1. Novo-
roční taneční show ve velké tělocvičně. 

Komunitní centrum má své pravidelné 
bezplatné aktivity, ale také nepravidelné 
aktivity, které jsou vždy s předstihem pre-
zentovány na webu, FB či letáčcích Leo-
narda.

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti 
– tvořivé dílny – přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy
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Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti 
– tvořivé dílny – přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy

Od září již obojího přibylo značnou měrou a tak snad pouze vý-
běrem:
Každý čtvrtek je již zcela naplněna kapacita výuky českého ja-
zyka pro cizince
Každý pátek již probíhá ucelená příprava na práci s dětmi v rámci 
příměstských táborů a krátkodobých akcí nazvaná Pedagogické 
minimum - pedagog junior, která bude po novém roce ukončena 
zkouškami
Již jsou zcela naplněny termíny doučování, integrace a speciální 
práce s dětmi
Třikrát týdně probíhají setkání komunit maminek s dětmi - tato 
dopoledne jsou už obsazená
Nejméně dvakrát v měsíci probíhají odborné přednášky věno-
vané tématu, které je momentálně aktuální - v lednu a únoru 
nás vzhledem k blížícím se zápisům a vysvědčením budou čekat 
přednášky a diskuse věnované výběru školy, způsobům učení 
se s dětmi atd.

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 - dětská LPS (Fakultní Thomayerova 
nemocnice, pavilon B1):  261 083 783, 603 566 587

Praktický lékař MUDr. Kiseľáková:  272 705 783

   LPS pro dospělé (FN Královské Vinohrady, 
pavilon S): 267 163 778

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  731 167 276
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 706 410
 

Hlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení 

Tel: 800 404 060 (bezplatná)
https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch-vo

Na akcích konaných  
MČ Praha – Dolní Měcholupy jsou 

pořizovány obrazové či zvukové 
záznamy.  

 

Získané materiály mohou být 
použity k propagaci Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy.  

Na akcích konaných MČ Praha - Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové 
či zvukové záznamy.

Získané materiály mohou být použity k propagaci Městské části 
Praha - Dolní Měcholupy.



Před prázdninami se sešli zástupci dětí 
a seniorů s naší sociální a školskou komi-
sí na společné schůzce na téma mezige-
nerační setkávání. Tato myšlenka se nám 
všem líbila a přemýšleli jsme, jak nenásil-
ně a elegantně ji začít nějak systematic-
ky uskutečňovat. Předešlá zkušenost už 
tu nějaká byla a chtěli jsme na ni navázat 
a rozvinout ji.

Nyní docházejí děti ze školy a ze školky, 
za pomoci obecně prospěšné společnosti 
Mezi námi, do domova seniorů Senecu-
ra. Zdejší babičky a dědečkové se začali 
vzájemně poznávat s dětmi, komunikovat, 
hrát si, i zpívat. Zástupkyně našeho Klubu 
seniorů přijaly výzvu a začaly navštěvovat 
mateřskou školu a působit zde každý pátek 
jako tzv. čtecí babičky. A věřte, čtou moc 
pěkně, mají hezký vztah k dětem a jsou 
velmi milé. Máme ještě další nápady a vě-
říme, že se nám je podaří postupně také 
realizovat.

Jana Doláková

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ
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Nejen že jsme trénovali, ale letos jsme se 
bavili na skákací trampolíně, hráli jsme mi-
nigolf a podnikli výlet na hrad Vízmburk. 
Večery jsme trávili v tělocvičně, proběhl 
turnájek ve fotbale, hráli jsme stolní a lo-
gické hry. Za zmínku stojí to, že jsme se 
mohli zúčastnit premiéry (a zároveň derni-
éry) pěvecké show Tvůj vedoucí má zná-
mý hlas. Tradičně výborná kuchyně a dob-
ré počasí, vše proběhlo na jedničku.

Mistrovství ČR
Dovolujeme si informovat, že družstvo 
žen, dětí i jednotlivci – dorostenky, postou-
pili na mistrovství ČR. Na mistrovství po-
stupuje 17 nejlepších týmů z ČR. Ve velké 
konkurenci se ženy a děti umístili shodně 
na 8. místě.
Sezona 2018 / 19 pro nás defi nitivně skon-
čila. Dovolte, abychom poděkovali všem 
dětem, rodičům i realizačnímu týmu za 
celý letošní rok. Bez společně vynaložené-
ho úsilí by tento rok rozhodně nebyl tolik 
úspěšný.

Na závěr dovolte, abychom poděkovali 
všem vedoucím, řidičům a všem, kdo naši 
činnost podporují. Za fi nanční podporu pak 

Víkend v Havlovicích

děkujeme MSH Praha, MŠMT a v nepo-
slední řadě naší Městské části Dolní Mě-
cholupy. Děkujeme.

Tradičně proběhlo soustředění na konci října v Havlovicích. Pro nás je to odměna za celou sezónu 
a zároveň první příprava na tu nadcházející. 

Havlovice

MČR ženy

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 



SPORT / INZERCE

Pracujeme 
srdcem

Přidejte se k nám jako

ZDRAVOTNÍ SESTRA

SeneCura SeniorCentrum Štěrboholy je nový domov pro seniory 
postavený podle nejmodernějších trendů z oblasti péče o seniory.

Najdete u nás příjemný kolektiv a vedení se vstřícným 
a pozitivním přístupem k zaměstnancům.

Na čem si zakládáme

E  k.vokalova@senecura.cz
T +420 727 980 331 
www.praha-sterboholy.senecura.cz
Kryšpínova 607/1, Praha 10, 109 00

 o Podporujeme i zkrácené úvazky a brigády
 o Přátelský kolektiv, který si pomáhá
 o Vaší práce si budeme vážit
 o Moderní prostředí a inovace Vás budou bavit
 o Kulturní a společenské akce v domově jsou i pro Vás a Vaši rodinu
 o Pozitivní vztah k seniorům je pro nás víc, než Vaše praxe
 o 25 % příplatky za práci o víkendu, noční a přesčasové směny
 o Bonus za směny nad Váš dlouhodobý pracovní plán
 o Finanční bonusy za odpracované roky
 o Poukázky Flexi Pass
 o Dotované stravování, 5 týdnů dovolené 

Senecura_Sterboholy_95x135.indd   1 11/25/2019   4:40:24 PM

Na 1. 10. 2019 výbor 
SK Dolní Měcholupy 
svolal výroční člen-
skou schůzi, kde 
hlavním bodem bylo 
převedení části ma-
jetku SK na MČ Dol-
ní Měcholupy a to 
rozestavěné zázemí 
SK + část pozem-
ku k hřišti. Členská 

schůze tento převod odsouhlasila. Výkon-
ný výbor SK dostal mandát k jednání s MČ 
DM a to hlavně k uzavření všech smluv 
v souvislosti s tímto převodem. Do této 
doby proběhla celá řada jednání všech zú-
častněných stran a dá se říci, že vše spěje 
k uzavření smlouvy. O dalším průběhu Vás 
budeme nadále informovat. 

Fotbal
Mini přípravka – na podzim proběhl nábor 
nejmenších dětí do mini přípravky. Všichni 
trenéři se podíleli na průběhu celé akce, 
kde měli pro děti připraveny různé prů-

pravné hry zaměřené na fotbal, akce se 
zúčastnilo cca 20 dětí. Počasí nám přálo 
a tak můžeme říci, že se akce povedla a na 
dalším tréninku jsme mohli již přivítat nové 
členy mini přípravky.
Mladší přípravka – už má v podzimní 
části odehrány všechny zápasy z toho 4 x 
vyhráli, 4 x prohráli a 1 x remizovali, tedy 
velmi vyrovnaná bilance. Nově složený tým 
získává v soutěži zkušenosti a tak výkony 
jsou příslibem do budoucna. 
Starší přípravka – na podzim odehráli 
9 zápasů a pod vedením L. Kosmaty si 
nevedou vůbec špatně, 7 x vyhráli a 2 x 
prohráli, i tady kluci předvádějí velmi dob-
ré výkony, které jsou korunovány i dobrými 
výsledky.
A tým – muži mají již odehráno celou pod-
zimní část a v 11 zápasech 5 x vyhráli, 
3 x remizovali a 3 x prohráli. Pod vedením 
trenérů Procházků se podařilo stabilizovat 
kádr mužstva, na zápasy bylo pokaždé 
dost hráčů, a kromě začátku soutěže, kte-
rý se klukům moc nepovedl, se dá říci, že 
v průběhu soutěže došlo i na lepší výkony 

Zprávy z kopané a stolního tenisu SK Dolní Měcholupy

a výsledky, takže i s naším a týmem mů-
žeme být spokojeni. V podzimní části jsou 
kluci prozatím na 6. místě.

Stolní tenis
A tým 2. třída – po postupu do 2. třídy mají 
kluci odehráno již 8 kol, z toho 2 x vyhráli, 
3 x remizovali a 3 x prohráli. Ukazuje se, 
že ve vyšší třídě kluci zatím bojují střídavě 
a převážně se jim daří doma. Zatím drží 
v tabulce 9. místo. Je potřeba ještě více 
potrénovat, aby výsledky byly ještě lepší.
B tým 4. třída - tým zatím hraje ve velmi 
dobré formě a po osmi kolech má na svém 
kontě 8 vítězství, a v tabulce drží 1. místo.  
C tým 6. třída - také mají odehráno 8 kol, 
z toho 4 x vyhráli, 2 x remizovali a 2 x pro-
hráli a zatím jsou v tabulce na 4. místě. 
Někteří kluci hledají svoji formu ze závěru 
jarní sezóny a tak musí i oni potrénovat, 
aby byli ještě více konkurence schopní.

Děkujeme všem našim členům za velmi 
dobrou reprezentaci SK.

předseda SK Karel Mára

Dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti SK Dolní Měcholupy za poslední období.

INZERCE
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Seznam podnikatelů
INZERCE

(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

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.

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

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

Fit trénink a strečink pro dospělé 
v sobotu 9-10h. 

Cvičení dětí bylo přesunuto do Štěrbohol.
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/

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.

Certifi kovaný specialista pro veškeré 
výrobky 2N Telekomunikace a.s.

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

Kurzy malby
V Osikách 521/16, 111 01 Praha 10, 

Tel: 777 599 228
Chcete si odpočinout od náročné práce? 
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné 

myšlenky? Chcete malovat, ale doma 
není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu, 

chuť a radost z vlastní tvorby k nám! Bu-
dete překvapeni sami sebou. 

Těšíme se na Vás!
www.kurzmalby.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

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

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

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.

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

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

REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková; tel: 777 074 907

Zprostředkování veškerých úkonů v re-
gistru vozidel (registrace nových vozidel, 

převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

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, pro-
gram pro děti z cizojazyčného prostředí

JUDr. Jaroslav SVOBODA, 
advokát 

Pobočka: V Planinách 284/15, 
111 01 Praha 10-D. Měcholupy

mail: jaroslav.svoboda@advocati.cz,  
tel: 222 716 164

Nabízím právní služby zejména v rodin-
ném právu včetně zvýšení výživného na 
dítě, při rozvodech či dědictví, v pracov-
ním právu, při převodech nemovitostí, 

vymáhání pohledávek aj.

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

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy

Václav Janko; 
702 065 976 / 608 960 242, 

rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, grafi ka, redakční činnost. 

www.rcmodely.cz
PLACENÁ INZERCE
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Ofi ciální stránky městské části 
Praha-Dolní Měcholupy

www.dolnimecholupy.cz

Úřední hodiny úřadu
Po   8:00 - 12:00     13:00 - 17:30
St    8:00 - 12:00     13:00 - 17:30

Pá   8:00 - 11:30
Telefon: +420 272 706 441

E-mail: urad@dolnimecholupy.cz

Provoz Partner
Po-Pá   8:00 - 18:00

  
Telefon: +420 272 705 481

INZERCE


