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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 
 mám tu čest Vám jako starosta popřát již 

po čtrnácté krásné prožití svátků vánočních  
a vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně 
zdravíčka a pevné nervy, které při 
naplánovaných investicích budete potřebovat 

  

starosta 
Ing. Karel Hagel 

 
 
 
Tak plynul rok v ZŠ …….. 
 
 
Vážení občané, 

uplynuly již téměř čtyři měsíce školního 
roku a přinesly s sebou hodně událostí.O některé 
z nich bychom se chtěli s Vámi podělit.  

První zářijový den je celá škola připravena 
přivítat nové žáky do první třídy. Jinak tomu nebylo 
ani letos. Spolu s námi je, jejich rodiče a další členy 
rodiny přišel pozdravit pan starosta ing. Hagel. 
Noví žáčci nás hned první den překvapili krásným 
zpěvem a dokonce i dramatizací pohádky O červené 
Karkulce. Všichni jim přejeme, ať se jim ve škole 
stále tak dobře daří jako první den! 

Abychom dovršili výjezd všech dětí, které 
měly zájem, na školu v přírodě, připravili jsme pro 
ně pobyt opět ve Střelských Hošticích od 8. do 19. 
září. Červnový pobyt žáků koncipovaly paní 
učitelky Seidlová a Kutová jako dobývání pokladu 

v Pevnosti Boyard, zářijový byl ve znamení 
putování s Robinsonem Crusoem. 
Škola v přírodě ve Střelských Hošticích je stálou 
školou v přírodě a její vedení má pro účastníky 
výborně připravený i pestrý doprovodný program. 
Za symbolické vstupné je možné se zúčastnit nejen 
večerních diskoték pro děti, ale i promítání filmů 
včetně Harryho Pottera nebo si objednat besedu 
např.s místními ochránci přírody. 
 Po příjezdu ze školy v přírodě navštívila  
pátá třída na doplnění přírodovědného učiva 
planetárium ve Stromovce. Shlédli nejen naučný 
pořad, ale i stále viditelně povodněmi poničený 
park. 
 Letos se ujala vedení školního časopisu paní 
učitelka Seidlová. Ze zájemců byla sestavena 
redakční rada, která se dala ihned do práce. Koncem 
října bylo připraveno první číslo k vydání, můžete 
si ho prohlédnout na místním úřadě nebo v čekárně 
lékařky nebo i ve vestibulu školy.V současné době 
je již před dokončením další číslo. 
 Říjen byl ve znamení několika akcí. Jednak 
čtvrtá a pátá třída si mohly prověřit své znalosti 
angličtiny na divadelním představení Jackie and the 
Horrible Family. I když všichni nerozuměli všemu, 
podstatu příběhu  pochopili.Menší děti zase 
navštívily představení O hloupém Kubovi a 
podnikly v rámci prvouky vlastivědnou vycházku 
po staré Praze s fundovaným výkladen paní učitelky 
Seidlové. Mnohé se naučily, mnohé si ještě doplní 
na jaře, kdy podniknou výlet do dalších koutů 
Prahy.Čtvrtá a pátá třída navštívily oddělení dětské 
knihovny na Skalce. Některé děti si nejen se 
zájmem knihovnu prohlédly a vyslechly výklad 
paní knihovnice, ale v dnešní době jsou již z nich 
pravidelní návštěvníci této knihovny. 

 V říjnu se tradičně  otvírají  zájmové 
kroužky. Letos vedle obvyklého velkého zájmu o 
keramiku a florbal přilákal příznivce i kroužek 
sebeobrany a bojových sportů. Také turistický oddíl 
našel hodně zájemců. V kroužku výtvarných 
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technik hlavně děvčata jsou v plné práci - vyrábějí 
vánoční výzdobu i dárky.Začátečníci v angličtině již 
umějí první říkanky a písničky.Že právě dnes 
odpoledně je kroužek hry na flétnu, pozná každý už 
od rána. Ze všech koutů školy se ozývají pilní hráči, 
kteří využívají poslední příležitost, jak si procvičit 
uloženou látku.V loňském školním roce se mnohé 
děti nerady loučily s oblíbeným lektorem na 
počítače, který odjel studovat do zahraničí. Ale jeho 
nástupce je stejně trpělivý a příjemný, a tak i zájem 
o počítačový kroužek je velký.Kroužek pohybové 
výchovy vede opět paní učitelka Kutová.Jaképak 
představení asi nacvičí tentokrát roztleskávačky na 
florbalový turnaj o pohár starosty? 

Již druhým rokem máme v provozu pro 
všechny zájemce z řad žáků školy  informační 
centrum. Paní učitelky Kutová a Seidlová pomáhají 
dětem s vyhledáváním informací v knihách 
v žákovské knihovně a na Internetu v počítačové 
učebně.Také všichni, kteří si chtějí procvičit učivo 
na počítačových programech, mají každé pondělí od 
půl druhé do tří odpoledne dveře otevřené. 

Rovněž druhým rokem se žáci čtvrté a páté 
třídy zapojují do matematické soutěže Klubu 
málotřídních škol Chrudimka a každých čtrnáct dní 
řeší nové kolo soutěžních úkolů. O soutěž je velký 
zájem, většina žáků v hodinách matematiky využívá 
každou volnou chvíli, kdy jsou s povinnou prací 
hotovi, a pokoušejí se rozluštit například takové 
záhady, jako  kolik je na dvorku slepic a králíků, 
když mají dohromady 15 hlav a 56 nohou? 

Pro žáky páté třídy, kteří se chystají na 
osmiletá gymnázia, pořádá paní učitelka Kutová 
dvakrát týdně přípravu z češtiny, matematiky a 
všeobecného přehledu.Výchovná poradkyně potom 
zajistí prostřednictvím pedagogicko-psychologické 
poradny pro všechny zájemce zátěžové testy a po 
jejich vyhodnocení zprostředkuje schůzku rodičů se 
školní psycholožkou, tentokrát se tato schůzka 
konala přímo ve škole.  

Nejrozsáhlejší říjnová akce vypukla poslední 
říjnový den, i když přípravy na ni trvaly mnohem 
déle.Oblíbený svátek Halloween předcházela 
výroba dýňových lampionů, příprava co 
nejstrašidelnější výzdoby celé školy, výroba 
plakátů, které měly přilákat do školy zájemce o 
shlédnutí hrůzostrašné podívané.Nejprve však děti 
předvedly návštěvníkům to, jaké pokroky dosáhly 
v angličtině. Třetí třída už uměla básničky, čtvrtá 
třída předvedla ve vlastní choreografii básničku 
Halloween colours a pátá třída završila krásnou 
Červenou Karkulkou. Po vystoupení se ale hned 
ujali hostitelské funkce a zaujali místo u různých 
atrakcí - lovení jablek ve vodě, absolvování 
překážkové dráhy, apod. Za odměnu bylo otevřeno i 

strašidelné občerstvení, kde byly k dostání 
například dračí zuby nebo soví ucho - i názvy těchto 
specialit připravili žáci páté třídy v angličtině a moc 
jim vadilo, když na ně někdo mluvil česky.Přesto se 
všichni domluvili a získali to, co si přáli, nejlepším 
svědectvím byla skutečnost, že  občerstvení za 
hodinu zmizelo. Odpoledne následovala diskotéka 
s vyhlášením nejlepších masek. 

V listopadu navštívila celá škola muzikálové 
přestavení Malý princ. Hlavní roli vytvořil bývalý 
žák naší školy a všem se jeho projev moc líbil. 
 V říjnu vyhlásila paní učitelka Seidlová pro 
všechny žáky školy dvouměsíční projekt nazvaný 
LES VE ŠKOLE ANEB JAK SE DO LESA 
VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ. Úkolem pro 
všechny žáky bylo zpracovat libovolnou formou 
toto téma a při ukončení projektu prezentovat všem 
výsledky svého úsilí. Nejdříve se dala do práce paní 
vychovatelka Koczalová, která kromě vedení 
II.oddělení školní družiny učí ve 4. a 5. ročníku 
výtvarnou výchovu.Spolu s dětmi vymýšlela a 
realizovala výzdobu - v aule školy vyrostl les i 
s houbami. Přidala se i 2. a 3. třída s paní učitelkou 
Seidlovou. Ti se vypravili do parku na listí, pomocí 
kterého pak vytvořili koruny listnatých stromů.Pod 
vedením paní učitelky Kutové vyráběla 5. třída 
herbář. Paní učitelka Hoffmannová spolu s paní 
vychovatelkou nacvičovaly s prvňáčky písničku 
s předváděním Když jde malý bobr spát.To byly 
věci, které se nedaly utajit, výkresy i písnička plnily 
prostory školy. Na ostatní vystoupení jsme si museli 
počkat až do 3.prosince. Druháci se zaměřili na 
vyhledávání básniček o lese, překvapili nás např. 
méně známými Jiřího Žáčka.Třeťáci si připravili 
zajímavé rozhovory. Redaktoři  zpovídali stromy, 
které lidským hlasem a fundovaně 
odpovídaly.Čtvrtá třída zvolila  dramatizaci části 
povídky Daisy Mrázkové Neplač, muchomůrko a 
Krylovovu bajku Stromek. Pátá třída pojala téma 
nejobšírněji, kromě zmíněných herbářů připravila 
pro všechny i plakáty se slovní zásobou v angličtině 
a výprava do parku nebyla jen přírodovědná. 
Spočítali například, že na jedné větvičce smrku je 
asi 150 jehliček, na větvi je asi 8 000 takových 
větviček, a proto na stromě se čtyřiceti větvemi je 
asi 48 milionů jehliček. Nebo víte, kolik semínek je 
asi na jednom jeřábu? V malvici jeřábu obecného 
jsou průměrně čtyři semínka, v jednom střapci je asi 
třicet malvic a na dvacetiletém stromě je asi šest set 
střapců. Na jednom jeřábu je tedy asi 72 tisíc 
semínek. Paní učitelka Seidlová na závěr všechny 
pochválila a přednesla nové téma na prosinec, 
samozřejmě Vánoce, aneb jiný kraj, jiný mrav. A 
hned přidala, že nemíní jen koledy, ale že je možné 
se podívat na slovo vánoce i po gramatické stránce, 
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významové, na vánoční zvyky nejen u nás. Máme 
se tedy na co těšit, jak kdo téma zpracuje. 
 Za dva dny po vyhodnocení projektu Les 
následovala Mikulášská oslava i nadílka.Také tu 
pořádají pro své spolužáky žáci páté třídy.V deset 
hodin navštívil každou třídu sv. Mikuláš s anděly a 
čerty.Mikuláš měl velkou knihu, ve které měl 
informace o všech žácích. 
 Toto však není náš jediný úkol na prosinec. 
Všichni žáci připravují nejen vánoční překvapení, 
ale i tradiční Vánoční průvod. Ten vyvrcholil 
Vánočním zpíváním na schodech.  Průvod vyšel 
hned ráno ve čtvrtek 18.12.před osmou hodinou od 
školy.V osm hodin navštívil mateřskou školu, v půl 
deváté místní úřad a v devět hodin navštívil 
obyvatele Domu s pečovatelskou službou. 

Ve stejných časech, ale v úterý 6.1.2004 na 
Tři krále, bude chodit obcí průvod Tří králů s 
doprovodem přát všem štěstí, zdraví.  
 Poslední sdělení se týká zápisu do první 
třídy. Ten proběhne na naší škole 20.ledna od 
13,30 do 18 hodin. Upřímně se těšíme na všechny 
děti. Pokud by se rodiče ještě před zápisem chtěli 
seznámit podrobněji s naší školou, doporučujeme  
jednak školní časopis, který je distribuován pětkrát 
do roka na místní úřad, do mateřské školy a do 
čekárny lékařky v Dolních Měcholupech, nebo 
podrobnější informace najde na webových 
stránkách obce - www.dolnimecholupy.cz nebo na 
webových stránkách školy - 
www.volny.cz/kutnohorska.Kdo dává přednost 
osobnímu rozhovoru, kontaktujte ředitelku školy 
nebo výchovnou poradkyni  na telefonních číslech 
školy - 272706410 nebo 272700650 a domluvíme si 
informační schůzku.Případné písemné dotazy 
zodpovíme na adrese kutnohorska@volny.cz. 
 Protože v současné době škola nemá 
naplněnou kapacitu, přijímáme i v průběhu školního 
roku žáky do všech ročníků. 
 
 S přáním hezkého prožití vánočních svátků a 
šťastného nového roku   
  Pedagogický sbor  ZŠ Kutnohorská 
 
 
 
 
 
O řádu křižovníků s červenou hvězdou 

 
Podíváme-li se na znak naší městské části, tvoří 
jeho pravou polovinu část znaku hlavního města 
Prahy, na levé straně pak můžeme vidět v černém 
poli osmihrotý  červený kříž a pod ním šesticípou 
červenou hvězdu. Právě ona levá část znaku je 

odvozena od znaku prvního a jediného původem 
českého rytířského řádu, řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou. 

 Tento řád se vyvinul z laického špitálního bratrstva, 
založeného roku 1233 Anežkou Přemyslovnou u kostela sv. 
Haštala v Praze v těsné blízkosti dnešního Anežského, tehdy 
přemyslovskou princeznou nově budovaného dvoukláštera  

sv. Františka. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na 
řád s řeholními pravidly sv. Augustina. Od roku 1238 měl již 
vlastní samosprávu. Po kratším pobytu za městskými 
hradbami na Hradisku u kostela sv. Petra na Poříčí se r. 1252 
trvale usídlil při Staroměstském konci kamenného Juditina 
mostu. Zde byly záhy vybudovány klášter s kostelem sv. 
Ducha a špitál. Z výhodné polohy konventu při důležité 
obchodní trase a z výsady vybírání cla na mostě vyplývaly 
řeholníkům i jisté povinnosti (opravy a údržba mostu i 
pozdější příspěvek na stavbu mostu nového). 

 Podnětem ke vzniku řádu nebyl, jako u ostatních 
rytířských řádů, např. johanitů nebo templářů, odchod ze 
Svaté země, kde rytířské řády poskytovali ozbrojenou ochranu 
poutníkům, ale špitální činnost a péče o chudé a nemocné 
poutníky při cestě k Božímu hrobu. Tato obětavá péče byla 
tím hlavním podnětem vedoucím Anežku k založení prvního 
českého rytířského řádu. 

Od roku 1244 užíval řád odznak červeného kříže na 
černém plášti shodně s ostatními rytířskými řády. Anežka 
Přemyslovna  však požádala již r. 1250 papeže Inocence IV.  
o zvláštní rozlišovací znamení, aby nebylo možné řádové 
bratry zaměnit s členy ostatních řádů. Papež žádosti vyhověl a 
listinou, ze 17.6.1252, na slavnosti pořádané v kostele sv. 
Petra na Poříčí za účasti všech členů královské rodiny, udělil 
řádu znamení kříže s červenou hvězdou. 

Dle tradice se uvádí, že hvězda byla zvolena jako 
rozlišovací znamení na počest významného podílu rodu 
Divišoviců, později ze Šternberka, na vzniku řádu. První mistr 
řádu  Albert (1237-1248) je spojován s tímto rodem.Tento rod 
však má ve svém znaku hvězdu zlatou, osmicípou. 

Jaká je vlastně spojitost řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou s Dolními Měcholupy? Roku 1534 je uváděn rychtář 
Jan Chalupa  s konšely Vítem Novým a Janem Tripsou, tito 
rozdělují peníze pro sirotky z křižovnického dílu Měcholup. 
Bohužel nevíme jakým způsobem a kdy křižovníci díl 
v Měcholupech získali. Víme pouze, že roku 1562 prodávají 
křižovníci svůj díl Měcholup Janovi Ronšperkovi 
z Ronšperka a ten ho připojuje k Uhříněvsi.  

Po požáru pražského konventu v roce 1378 nejsou 
z období počátku řádu dochovány téměř žádné dokumenty. 
Podíl křižovníků na dějinách Měcholup v jejich počátcích 
zůstane tedy asi zahalen tajemstvím. Z období života Alberta 
z Měcholup (1293-1349) je v souvislosti s křižovníky 
zmiňován pouze bratr Albrecht, ústecký mistr špitálský 
(německy Albrecht =latinsky Albertus).  Může-li se jednat o 
„našeho“ Albetra není možné za současných poznatků 
posoudit. 

 
Jiří Jindřich 
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Informace z MČ 
Novely místních poplatků 
 Vzhledem k novelizaci zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích byla 
schválena s účinností od 1.1.2004 novelizace 
obecně závazných vyhlášek, podle kterých jsou 
vybírány místní poplatky na území hl.m. Prahy. 
Jedná se o vybírání poplatku za psy, za 
lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací 
kapacity, ze vstupného a za užívání veřejného 
prostranství. U všech poplatků se zvyšuje horní 
hranice možné sankce nebude-li poplatek 
zaplacen včas nebo ve správné výši. V takovém 
případě vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem a včas nezaplacený 
poplatek  nebo jeho nezaplacenou část může 
zvýšit až na trojnásobek. 

 Za porušení povinnosti nepeněžité 
povahy může správce poplatku uložit pokutu 
podle zvláštního  právního předpisu (tj. zákona 
ČNR č. 337/1992  Sb. o správě daní a poplatků. 
Dále správce poplatku může na žádost 
poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo 
částečně prominout. 

Poplatky za psy 
 Tato vyhláška dozná největších změn. 
Podstatnou změnou je, že psi budou muset být 
registrováni v místě bydliště držitele. Město tím 
chce zamezit praxi některých majitelů, kteří 
mají svého pejska přihlášeného někde jinde, než 
se ve skutečnosti zdržuje. Poplatek za psy se 
zvyšuje o 50%. Sazba poplatku za psy chované 
v rodinném domě bude v MČ Dolní Měcholupy 
činit ročně: 

a) 300,- Kč za jednoho psa 

b) 600,- za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 

nebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba 
poplatku : 

a) 200,- Kč za jednoho psa 

b) 300,- Kč za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 

Zcela bez poplatku mohou chovat psy invalidé, 
nevidomí a lidé, kteří slepecké psy připravují na 
výcvik. Dva roky nemusí platit ani ten, kdo si 
vezme psa z útulku. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Poplatek vybírá pro správce poplatku 
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická 
osoba, která je plátcem poplatku a za poplatek 
ručí. Nově se zavádí povinnost ubytovatele 
uchovávat evidenční knihu ubytovaných po 
dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Sazba poplatku se zvyšuje z 2 Kč na 4 
Kč za každé využité  lůžko na den. Obdobně 
jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt se zavádí povinnost uchovávat evidenční 
knihu po dobu 6 let od provedení posledního 
zápisu. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Zde se doplňuje katalog poplatků o 
provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb a reklamní akce. Vše v sazbě 
10 Kč/m2 a den. Výslovně se zavádí písemná 
ohlašovací povinnost za užívání veřejného 
prostranství včetně povinnosti sdělit rozsah 
v m2 a dobu ve dnech užívání veřejného 
prostranství.  
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