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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
 je to v tomto volebním období poprvé, 

kdy si Vás dovoluji oslovit na stránkách tohoto 

časopisu a proto bych Vám chtěl poděkovat za 
důvěru, kterou jsme od Vás, tím myslím  
stávající zastupitelstvo získali. 

 Jak to dopadlo:  

 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy   

Kandidát Hlasy 

Příjmení, jméno Tituly 
Věk Navrh. 

strana 
Polit. 
přísl. 

abs. 

Hagel Karel, starosta Ing.  55 ODS ODS 487 

Voříšek Jiří, zástupce starosty,člen komise stavební a ekologické, člen 
komise sociální, školské a sportovní   43 ODS BEZPP 465 

Procházka Radek, předseda finančního výboru Ing.  35 ODS BEZPP 485 

Attl Karel, předseda kontrolního výboru   62 ODS ODS 437 

Kohout Michal,člen finančního výboru,komise sociální,školské a spor.   32 ODS BEZPP 452 

Zimová Markéta,předseda komise sociální, školské a sportovní Mgr.  46 ODS ODS 454 

Krotil Petr, člen komise stavební a ekologické   39 ODS BEZPP 452 

Frolík Jiří, člen kontrolního výboru   43 ODS BEZPP 449 

Kozlová Michaela,členka kontrolního výboru a přestupkové komise JUDr.  31 ČSSD ČSSD 142 

 
Naše priority 
 V současné době lze konstatovat, že 
veškeré inženýrské sítě jsou v naší městské části 
skoro  hotovy. V následujících čtyřech letech 
bude prostor na určité vylepšování stávajícího 
stavu. 

  
 

O výstavbě hasičské zbrojnice psát 
nebudu, bylo by to nošení dříví do lesa, ale asi 
všechny nás tíží stav zdravotního zařízení. Já 
osobně jsem si myslel, že je toto zařízení pouze 
provizorní a že soukromí lékaři budou 
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ordinovat ve vlastním, ale jak čas ukázal, není 
tomu tak,  a proto na začátku příštího roku bude 
osloven projektant. Budou  započaty projektové 
práce na dostavbě a přístavbě budovy 
stávajícího úřadu, jehož přízemí bude sloužit  
lékařům. Protože je důležité zachovat v provozu 
stávající ordinace i kanceláře úřadu, byla 
upřednostněna varianta návrhu, která počítá 
s výstavbou nové budovy za stávající budovou 
úřadu.  

V současné době probíhá soudní řízení o 
garáž staré hasičské zbrojnice a jakmile bude 
jasno, tak budeme vědět, jak moc se můžeme 
rozmáchnout, budou zahájeny práce na projektu 
tělocvičny, která bude stát v místě hasičské 
zbrojnice, která se bude stěhovat snad už příští 
rok do nového.  Neměla by to být jen 
tělocvična, ale  i polyfunkční sál. 
 Další priorita a to velmi důležitá je 
nastartovat přípravné práce na výstavbě 
obchvatu Měcholup – Hostivařské radiály, 
alespoň v úseku Kutnohorská před Dolními 
Měcholupy až Kutnohorská za Dolními 
Měcholupy. 
 Bude to hodně práce – projekt, územní 
řízení včetně posouzení dopadu na životní 
prostředí až po vykoupení pozemků a vydání 
stavebního povolení. Současný stav (na 
Kutnohorské ulici) je už pro tam bydlící  
doslova neúnosný. Výstavba kanalizace v  této 
komunikaci, jejímž investorem bylo Hlavní 
město Praha, stav na této komunikaci ještě 
zhoršila. I když vedeme jednání o opravě 
kanálových poklopů,  zatížení komunikace je 
tak obrovské, že se závady stále opakují. 
 V pátek, prvního prosince byl za účasti 
pana primátora v ulici Čs. tankistů slavnostně 
otevřen dětský domov o.p.s. Radost, který má 
už první obyvatele . Toto zařízení má vlastní 
internetové stránky www.radost-ops.cz, kde se 
dozvíte více. 

 Následující pondělí byla pro seniory 
městské části uspořádána mikulášská besídka 
v aule naší školy, kde k poslechu ale i tanci 
hrála kapela Šarm a dle vyjádření mnoha 
účastníků se líbila. 
 

     
Vánoční zamyšlení                                        
 

Vánoce - to slovo voní domovem. A jehličím a 
sněhem a zázvorem. A čerstvým povětřím 
venku a teplem doma … 
 Zas jsou tu svátky dětí, rodiny a života. 
Přívětivé okamžiky nesoucí v sobě lidské 
poselství, kdy jsou k sobě lidé náhle hodnější, 
pozornější, tolerantnější. Čas přímo předurčený 
pro vzácná setkání, na která nám celý rok tak 
nějak nevyšla volná chvíle. Dny, kdy k sobě 
lidé mívají blíž a projevují více vřelosti a 
porozumění. Všichni bychom si na sebe měli 
udělat čas, nikam chvíli nespěchat, za ničím se 
nehonit – prostě žít. 
 O Vánocích by nikdo neměl zůstat sám, 
ale ani osamělý uprostřed darů a lidí. 
Nedopusťme, aby se poezie a vůně Vánoc 
rozbila o haldy blýskavě zabalených 
zbytečností bez citu. Vánoce budou vždy 
takové, jaké si je navzájem dokážeme udělat. 
 Vánoce mám moc rád … přeju  
nám všem hlavně  klid, radost a dobrou vůli.  
A do nového roku hodně štěstí, zdraví a sil. 
 
                   Karel Hagel,starosta 
  

Zpravodaj z dolnoměcholupské 
školy 

Stálé informace najdete na 
www.volny.cz/kutnohorska 

 
Den otevřených dveří – pro  rodiče a zájemce  
22.12. od 8 do 10,45 hodin 
Jak se u nás v jednotlivých třídách učí? 
Zveme na návštěvu budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče –  od 3. do 17.1. od 8 do 10 hodin 
Zápis do 1. třídy – 17. a 18.1. od 13,30 do 18 
hodin 
Všem čtenářům přejeme hezké svátky a hodně 
štěstí a zdraví v novém roce 2007. 
 
 Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili 
1. září. I když od tohoto okamžiku uplynuly necelé 
čtyři měsíce, žáci  prožili hodně zajímavého, a to 
nejen mezi školními zdmi. Využili jsme nabídky 
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pedagogicko psychologické poradny a zapojili se do 
pilotního programu Speciální pedagog na každé 
škole. Podle tohoto programu působí na škole každý 
týden jedno dopoledne speciální pedagožka, která 
pomáhá nejen dětem, ale i jejich rodičům a 
učitelům. Další novinkou je výuka výtvarné 
výchovy v angličtině. Tuto alternativu jsme nabídli 
k uvážení všem rodičům a  všichni ji přijali. 
S angličtinou souvisí i staronový zájmový kroužek, 
a to dvakrát v týdnu devadesátiminutový anglický 
klub. V něm se seznamují děti s cizím jazykem 
prostřednictvím her, písniček, říkadel.  Poslední 
nová nabídka souvisí opět s angličtinou, pro 
zájemce máme připravený týdenní pobytový 
výukový kurz ve Velké Británii. 
  A jak prožívali první měsíce školního roku 
žáci? 
 V září navštívili prvňáčci mateřskou školu, 
kde se shledali s paními učitelkami a dětmi a 
podívali se společně  na hezký hudební pořad 
Písničky z Breptanie. Další hudební pořad Viktor – 
barvy se uskutečnil koncem září i ve škole, 
navštívili ho tentokrát žáci prvního až třetího 
ročníku a společně si zazpívali nejen česky a 
slovensky, ale v dalších dvaceti třech jazycích. Žáci 
čtvrtého a pátého ročníku měli také bohatý 
program. S velkým ohlasem se setkala návštěva 
výstavy Hry a hlavolamy každoročně pořádaná 
v KD Vltavská. Tam se  zájemci mohli naučit nové 
hry, poznat zajímavé stavebnice (dvě jsme si 
objednali i do školy a pracujeme s nimi v hodinách 
matematiky). Podruhé se vypravili do divadla 
Minor na divadelní představení Ostrov pokladů. 
Spojení loutkového a hraného divadla je velmi 
zajímavé a děti mají tato představení rády. 
 Říjen se odehrával také střídavě ve škole a 
mimo ni. Začalo pracovat školní informační a 
komunikační centrum, ve kterém již po několik let 
mohou zájemci vyhledávat informace v knihovně a 
na internetu, pod vedením paní učitelek si 
prohlubovat učivo  výukovými programy nebo 
jenom individuálně si učivo procvičovat a 
upevňovat, případně se připravovat na přijímací 
zkoušky na víceletá gymnázia. Začalo i pravidelné 
pondělní vypůjčování knih ve školní knihovně a 
debaty nad přečtenými knihami. Nabídka 
zájmových kroužků byla upravena podle přání dětí 
a rodičů, a tak sedm různých kroužků pro nejen 
dolnoměcholupské školní i předškolní děti začalo 
pracovat.  Žáci prvního a druhého ročníku navštívili 
dětské oddělení knihovny na Skalce a podíleli se  na 
pořadu Z pohádky do pohádky. Seznámili se 
s chodem knihovny, s nabídkou knih a někteří si 
odnesli i přihlášku. Divadlo Minor tentokrát 

navštívili žáci druhého a třetího ročníku a moc se 
jim líbila hra Lovci mamutů. Žáci čtvrtého a pátého 
ročníku začali říjen návštěvou Muzea hlavního 
města Prahy a zajímavým programem Vietnam není 
jenom rýže. Znalosti o Pražském hradě si 
prohloubili při jeho návštěvě a při hře Hra na Hrad. 
Potom se vypravili na Kampu na výstavu fotografií 
Y.A. Bertranda.  Na deset dní uprostřed měsíce 
odjeli na školu v přírodě do Poustek všichni zájemci 
z třetího až pátého ročníku. Vyvrcholením října je 
tradičně halloweenská party. Kromě všech žáků  
školy se jí zúčastnily i všechny děti z mateřské 
školy se svými paními učitelkami a paní ředitelkou 
a několik desítek rodičů a přátel školy.  
 Listopad začal opět návštěvou. Žáci 
prvního až třetího ročníku rádi přijali pozvání paní 
ředitelky mateřské školy a shlédli zajímavý pořad 
Dravci, ve kterém vyslechli nejen poutavé 
vyprávění chovatele, ale dravce na vlastní oči si i 
prohlédli. Na oplátku koncem měsíce se přišli děti z 
mateřské školy podívat do školy, tentokrát na to, jak 
se z prvňáčků pomalu, ale jistě stávají školáci. Žáci 
třetího až pátého ročníku navštívili pořad 
v planetáriu v Královské oboře. Ti menší pořad 
nazvaný Povídání o Měsíčku, starší Vesmír kolem 
nás. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se vypravili jako 
každoročně do pražské Reduty, kde Bear Education 
of Theatre hraje pro školy představení v angličtině. 
Tentokrát navštívili hru Jackie and the Horrible 
Family. Ve škole si žáci pátého ročníku zkusili 
vypracovat testy projektu Kalibro ve čtyřech 
oblastech – Český jazyk, Matematika, Humanitní 
základ, Přírodovědný základ. 
 Prosinec zahájil první projektový den 
nazvaný Den bez bariér. Cílem bylo uvědomit si, že 
zdravotní handicap velmi omezuje některé lidi, ale 
na druhé straně oni nerezignují a snaží se žít plným 
životem. Toto si zkusily děti na čtyřech různých 
stanovištích a s výstupy budeme průběžně pracovat 
a vyhodnocovat je. V prosinci se všechny děti 
tradičně těší na Mikulášskou, která je v režii pátého 
ročníku. Čeká nás příprava na vánoční Den 
otevřených dveří. Ale i mezi těmito akcemi je čas 
na výlety do bližšího i širšího okolí školy. Žáci 
prvního a druhého ročníku navštíví opět knihovnu 
na Skalce, tentokrát na ně čeká pořad Vánoce. 
Čtvrťáci a páťáci navštíví ekologické centrum 
v Hostivaři Toulcův dvůr a pořad Kde se vzala 
domácí zvířata a Čtyři koně ve dvoře, druháci se 
těší na pořad Hebká ouška. Do divadla Minor se 
vypraví na hru Vinnetou opět čtvrťáci a páťáci a 
třetí třída se pro změnu chystá na vánoční koncert. 
Školní družina pořádá výlet na Karlštejn do muzea 
betlémů. Poslední den před vánočními prázdninami 



 

4 ZPRAVODAJ   PROSINEC  2006 

 

tradičně bude patřit turnaji v dámě a vánoční 
besídce.  
A jak vid ěly jednotlivé akce děti ze čtvrté 
a páté třídy? 
Škola v přírodě Poustky 
Na škole v přírodě jsme si mimo jiné počítali, kolik 
kilometrů jsme ušli: 
11.10. procházka po okolí 4 km 
12.10. výlet k viklanu 6 km 
13.10. výlet do Sklárny 8 km 
14.10. výlet na Rabštejn 9 km 
15.10. výlet do Manětína a okolí 12 km 
16.10. výlet do Tisu 11 km 
17.10. výlet do Jablonné 8 km 
18.10. procházka do Žihle a večerní procházka 15 
km 
Je vidět, že škola v přírodě leží na samotě uprostřed 
lesů, a tak poznávání okolí nás pěkně vytrénovalo. 
A při tom všem jsme ještě stačili dobýt pevnost 
Boyard. 
Hra na Hrad 
Dojeli jsme na Hrad a rozdělili jsme se do skupin. 
Podle pracovních listů jsme odpovídali na různé 
otázky. Já jsem byla ve skupině Malíři, proto jsme 
odpovídali na otázky označené štětečky. 
Výstava na Kampě 
Na Kampě nám paní učitelka rozdala pracovní listy 
a hledali jsme odpovědi na otázky. Viděli jsme 
fotografie Y.A.Bertranda, líbila se nám fotografie 
z nuda pláže. Ale ve skutečnosti byla zima a pršelo, 
pracovní listy promokly a paní učitelka nám 
poradila, ať se proběhneme. Nakonec se nám ale 
vycházka líbila a cestou domů jsme se brzy zahřáli 
a oschli. 
Hry a hlavolamy 
Na výstavě her a hlavolamů jsme se naučili novou 
hru Kačeři. Koupili jsme si do školy hru Geomag. 
Potom jsme hráli zvětšené piškvorky, viděli jsme i 
jinou verzi hry Dáma, hráli jsme hru Cinkátko. 
Vyslechli jsme přednášku o různých hrách a 
hlavolamech. Na závěr si většina z nás koupila 
nějaký hlavolam. 
Planetárium 
V předsálí jsme viděli modely raket, model pohybů 
Země kolem Slunce, naší sluneční soustavy. Ve 
vitrínách byly i vzorky hornin z jiných planet. 
Pořad byl o tom, jak lidé zjistili, že je Země kulatá a 
druhá část byla o tom, jak první kosmonauti stanuli 
na Měsíci. Nejvíc se mi líbil závěr pořadu, když se 
s námi začalo otáčet hlediště a strop byl plný hvězd. 
Vietnam není jenom rýže 
V Muzeu hlavního města Prahy jsme si nejdřív 
prohlédli stálou expozici a pak jsme šli na 
přednášku o Vietnamu. Mohli jsme ochutnat 

vietnamské jídlo a ukázali nám, jak se žije ve 
Vietnamu. 
Jackie and the Horrible Family 
Představení bylo o holce, která se jmenovala Jackie. 
Její rodiče se pořád hádali. Jackie chtěla napsat 
dopis kamarádu obrovi, ale neznala jeho adresu. 
Tak se za ním vypravila do království obrů.  Potkala 
zlého obra, který ji chtěl sežrat. Nakonec ji jenom 
zmrazil. Hodní obři ji rozmrazili a pomohli jí 
zmrazit zlé obry. Ti nakonec slíbili, že nebudou jíst 
děti, a tak je Jackie osvobodila. A s hodným obrem 
napsala rodičům dopis, aby se už nehádali. 
Projektový den Den bez bariér 
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být bez rukou, slepý 
nebo hluchoněmý. Nejobtížnější mi přišlo stavění 
nohama a malování pusou. Zaujalo mě, jak jsme 
hmatem poznávali písmenka.Vadilo by mi, kdybych 
neměla ruce nebo zrak. Všechno jsme to dělali 
proto, abychom si uvědomili, jak to mají někteří 
lidé těžké a jak se s tím  musí poprat. 
                   

Inzerce 
 

ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY 
Pro malé organizace a živnostníky 
Tel.: 606578288, e-mail: uspo@o2active.cz 
Kancelář: Semonická 2174, P-9 H.Počernice, 
H. Matoušková 
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PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 

KONTEJNERŮ v I. ČTVRTLETÍ 
2007 

8.1.2007 pondělí Ke Dráze 

15.1.2007 pondělí Parková 

22.1.2007 pondělí Ke Dráze 

29.1.2007 pondělí Pod Lesíkem 

5.2.2007 pondělí Ke Slatinám 

12.2.2007 pondělí Ke Dráze 

19.2.2007 pondělí Parková 

26.2.2007 pondělí Ke Dráze 

5.3.2007 pondělí Pod Lesíkem 

12.3.2007 pondělí Ke Slatinám 

19.3.2007 pondělí Ke Dráze 

26.3.2007 pondělí Parková 

 


