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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
 po mnoha letech, se díky iniciativě 

občanského sdružení Leonardo dne 13.10.2007 
uskutečnilo v prostorách naší školy vítání nově 
narozených občánků Dolních Měcholup. 

 Jelikož to bylo za mého starostování 
první vítání, rád bych se těm, kteří během 
uplynulých let nebyli přivítáni omluvil, ale 
tehdy jsme se  rozhodli pod vlivem představy 
recitujících pionýrů tento ceremoniál zrušit. 
Časem se ukázalo, že tady přece jenom něco 
chybí a že je potřeba navázat kontakt s občany 
při něčem příjemném, nejenom tehdy, kdy si na 
něco stěžují. 

 Tím byla, alespoň doufám, založena 
staronová tradice vítání občánků Dolních 
Měcholup. 
 Abychom absenci vítání trochu odčinili, 
uveřejňujeme seznam dětí, které se za 
uplynulých 17 let narodily v Dolních 
Měcholupech. 
 
Bioodpad aneb kam s ním 
 V květnu letošního roku  jsme v našem 
Zpravodaji vytiskli nabídku Pražských služeb 
na odvoz bioodpadu, ale s největší 
pravděpodobností se příliš mnoho našich 

občanů k této akci nepřihlásilo, z toho důvodu 
nebyl u nás realizován. Přes tuto skutečnost 
chce Magistrátní úřad tuto situaci s bioodpadem 
řešit, což je patrné i z dotazníku ohledně 
likvidace bioodpadu, kterým jste byli poctěni. 
 V souvislosti s těmito snahami nabídl 
Magistrát hl.m. Prahy naší městské části 
kontejner na bioodpad, který  bude přistaven 
v sobotu 17. listopadu a v neděli 25.listopadu 
vždy od 13-17 hodin za budovou úřadu. Tyto 
kontejnery jsou určeny výhradně na bioodpad, 
což bude kontrolovat obsluha.  
   Karel Hagel,starosta 

 
Dne 13.10.2007 přivítali zástupci MČ v čele se 
starostou Ing K. Hagelem spolu se zástupci OS 
Leonardo těchto 14 nových občánků 
narozených v loňském školním roce: 
Noemi Hadravová, Jáchym Herold, Nikoleta 
Monika Kičová, Josef Kolář, Vojtěch Matoušek, 
Nikola Máliková, Karolína Moravcová, Tomáš 
Mucha,   Kristýna Soukupová, Matěj Spáčil, 
Jakub Tománek, Patrik Veselý,     Anežka 
Popeláková, Marek Voříšek.    
Dětem popřály do života hodně štěstí tři 
sudičky, těm menším nad kolébkou, se 
staršími si i pohrály. Rodiče i děti si domů 
odnesli krásné dárky a pamětní list. 
 

                                Hana Benešová   
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 Seznam narozených občánků v Dolních Měcholupech od r. 1990 
 

1990     1991    1992 
Doležal Lukáš    Doležal Jakub   Beck Jaroslav 
Motyčka Jan    Janečková Renata  Hoštičková Lucie 
Říha Dominik    Kubrichtová Petra  Košťálová Jindra 
Setnička Tomáš   Šejnost Jiří   Říha Dalibor 
Svoboda Lukáš   Vítková Tereza 
 

1993     1994    1995 
Drábková Aneta   Becková Angela  Drábková Hana 
Frolík Jiří    Motyčková Adéla  Stárková Veronika 
Rubeš Josef    Romančuková Petra  Svoboda David 
Stárek Daniel    Straka Daniel   Terzičová Nikola 
Vrkoč Ondřej 
 

1996     1997    1998 
Brabec Pavel    Kalousková Daniela  Čárová Kateřina 
Hoštička Martin   Kubová Petra   Fořt Ferdinand 
Kolodziej Karel   Nečas David   Grünwald Jan 
Kosmata Lukáš   Skálová Zuzana 
Raková Michaela 
Vrkoč Václav 
 

1999     2000    2001 
Brabcová Karolína   Chytra Miroslav  Hadravová Dominika 
Bulánek Lukáš   Kadeřábek Tomáš  Kácl David 
Pavlíková Petra   Kolodziej Marek  Nečas Jakub 
Voňavková Nikola   Švecová Michaela  Blažek Martin 
Voříšek Jiří 

 

2002     2003    2004 
Krotil Antonín   Chytrová Marie  Čárová Lucie 
Márová Daniela   Pogacniková Ema Maria Kácl Jan 
Němeček Miroslav   Štěpánek Marek  Kobyláková Alžběta 
Příkopová Lucie   Štěpánková Agáta  Kobyláková Andrea 
Říha Jeroným    Voříšek Petr   Kohoutová Adéla 
Skálová Barbora   Grünwaldová Radka  Kolářová Anna 
     Hadravová Beáta  Němeček Tomáš 
         Příkop Vojtěch 
                    Schallmannová Renáta 
         Tiptová Tereza 
         Voňavková Tereza 
         Vopelák Jakub 

 

2005     2006     
Burešová Tereza   Bartek Marek    
Chybová Veronika   Čadilová Adéla   
Marek Matěj Jiří   Dvořáková Nicola        
Nevická Alžběta   Jurčová Julie                                     
Sobková Julie    Kurdiovský Jakub       
Šetina Ondřej    Vachatová Nikol        
Tománková Tereza   Wenzl Patrik         
Tyburcová Klára 
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Lampiónový průvod 
Dne 11/11/2007 jsme se po 17 hod. vydali na 
lampiónový průvod. Zprvu bez rozsvícených 
lampiónků, protože ty se zapalovaly až za 
odměnu u budovy úřadu městské části. Předtím 
ale všichni ještě museli podběhnout pod Zlatou 
branou - točícím se lanem. 
Teprve pak Ohniví muži zapálili svítilničky 
všech dětí a pokračovali jsme spletí ulic a 
uliček až k parku u školy. Tam na nás čekalo 
překvapení v podobě stánku firmy Espressobar, 
která sponzorsky poskytla čaje a kávičky pro 
všechny. V 18 hod. se nahlásil Svatý Martin a 
pak za pomoci vyvolávání skutečně přijel - na 
bílém koni, s pobočníkem a obdaroval všechny 
děti zlatými dukátky. Slíbil, ze zima bude pěkná 
a bílá... a že příští rok přijede zase. 
Akci organizovalo OS Leonardo 
(www.leonardos.cz  - zde naleznete fotografie) 
a to za pomoci dalších, kterým musíme 
jmenovitě poděkovat: náčelník hasičů 
p.Voříšek, který dohlížel na lampiónky a 
bezpečnost, všechny děti a vychovatelky 
Dětského domova Radost  byly velmi užitečné, 
staraly se velmi pěkně o přecházení průvodu na 
silnicích a o prostor vyhrazený pro koně. 
Děkujeme     D.Foffová 

 
Informace z MČ 

V rámci pilotního programu Magistrátu 
hl.m. Prahy bude  v sobotu  17. 11. a   
neděli  25. 11. 2007 přistaven 
kontejner na BIOODPAD  na stanovišti: 
Dolnoměcholupská 168/37 – u budovy 
úřadu městské části od 13,00 do17,00 hod 
- po celou dobu bude odborná obsluha 
monitorovat jeho naplňování bioodpadem,        
  evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu 
vysbíraného bioodpadu 
- využití kontejneru je určeno pouze  pro trvale 
hlášené občany v Praze 
- druh sbíraného bioodpadu: komunální 
bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva,  
   větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský 
bioodpad rostlinného původu; NE  
 živočišné zbytky) 

 

Nová knihovna v Dolních Měcholupech 
 

Od 1. ledna 2008 bude znovu do naší části 
zajíždět pojízdná knihovna, tzv. bibliobus. 
Tuto službu zajišťuje Městská knihovna 
v Praze. 
Bibliobus nabídne obyvatelům městské části 
svůj fond čítající přes 19 000 svazků. 
Přijíždět bude každé pondělí ke škole do 
ulice Za Kovárnou, a to od 12:00 do 14:30 
hodin. 
Podmínky členství 
K získání čtenářského průkazu je třeba 
vyplnit přihlášku, předložit ke kontrole 
občanský průkaz a zaplatit roční známku za 
40,- Kč (pro občana staršího 15 let). Pro děti 
do 15 let je členství zdarma. Potřeba je 
pouze podpis jednoho z rodičů na přihlášce 
a jeho přítomnost při zápisu dítěte, popř. dítě 
může přijít samo s některým svým 
dokladem, na kterém je uvedeno jeho 
jméno, datum narození a fotografie (např. 
tramvajenka, cestovní pas). 
Knihy je možné půjčit vždy na 1 měsíc 
s možností prodloužení. Dospělý čtenář 
může mít doma najednou až 20 knih. 
 
 
 

Pozvánka na předvánoční večírek 
 
Srdečně zveme všechny seniory na 
předvánoční posezení s hudbou a 
občerstvením, které se koná ve čtvrtek 
 
      dne 6.12.2007 od 17,00 hod. 
   v restauraci  hotelu MONDEO 
    Kutnohorská 436/5 
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WWW.LEONARDOS.CZ 

Závazná přihláška na kurz 

VÝROBA  ADVENTNÍCH  VĚNCŮ 
Kdy:  středa 21. l 
istopadu 2007 od 17:00  do  19:00 
Napište nám, prosím, čas příchodu. Účastníci musí být rozděleni do 
několika skupin. 
Kde: Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy, zasedací místnost 
Cena: 300 Kč 
Cena zahrnuje náklady na materiál a odborné vedení lektorem. Kurzovné 
se platí při příchodu. 
Lektor: Andrea Balčíková – designérka a dlouholetá lektorka výtvarných kursů 
 
Jméno: ........................................................................................................................... 
 

Kontakt: ........................................................................................................................ 
 

Čas příchodu: 17:00 17:30 18:00 18:30 
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 16. listopadu 2007 jedním z následujících 
způsobů: 
• e-mailem zašlete na dedef@seznam.cz 
• do schránek domů Dolnoměcholupská 118/46 nebo Dolnoměcholupská 61/40 
• ve školce paní Foffové 

 

 

 
OS LEONARDO PŘICHÁZÍ S NABÍDKOU NA ROK 2008 
 

Abychom zpestřili zimní čas také rodičům, rádi bychom na počátku roku 2008 zorganizovali několik 
"akcí pro velké". Jejich úspěšnost se v prvé řadě odvíjí od vašich přání a zájmů, a proto Vás prosíme o 
sdělení vašeho předběžného zájmu / nezájmu o tyto nabízené akce (prosím zakřížkujte vaši volbu) na 
naši adresu dedef@seznam.cz nebo ve formě písemné do schránek domů Dolnoměcholupská 118/46 
nebo 61/40. 
 

AKCE Čas 
Cena 

Nemám zájem Mám předběžný zájem 

Jak vychovávat šťastné dítě 
(bytový seminář s odbornou 
lektorkou z A Centra)  

cca 2hod 
dopoledne 150,- 

  

Arteterapie – nácvik relaxace, 
odbourání stresu 

cca 3 hod 300,- 
  

Pletení z pedigu – košíky, 
ošatky, ozdoby 

cca 4 hod 400-500,- 
  

Malba na hedvábí cca 2 hod 400,-   

Nové techniky zdobení textilií – 
savování, dokresba 

2 – 3 hod 200-300,-  
 

 

Ceny jsou předběžné, zahrnují materiál pro práci. Všechny akce budou probíhat pod vedením odborných 
lektorů. 
V případě předběžného zájmu o semináře, prosím uveďte, který termín byste preferovali (dopoledne, 
odpoledne, víkend). 
E-mail, kam Vám můžeme poslat aktuální nabídku akcí: ...............................................................  


