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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
   dovolím si Vás oslovit v této 

předprázdninové době, abych Vám popřál 
krásnou a klidnou dovolenou a abych Vás 
pozval na již tradiční poprázdninové setkání. 

To se uskuteční v neděli odpoledne  dne 
             9. 9. 2007 od 15 hodin 
v prostorách nového parku za  školou. 

Co se týká programu, tak bychom rádi 
veřejnosti představili nový zvon, který městská 
část nechala vyrobit u známého pražského 
zvonaře p. Manouška a který při této příležitosti 
bude vysvěcen uhříněveským panem farářem. 

Pokud kameníci splní svůj slib a hlavně 
termín dodávky, bude k zhlédnutí i nová kašna 
v prostoru za školou. Snad bude i kapela, o 
občerstvení ani nemluvě. 
O zeleni a úklidu 

Jistě jste všichni konstatovali, že údržba 
zeleně v naší městské části se dostala do jiné 
dimenze, je sice pravda, že za více peněz více 
muziky, ale myslím si, že naše parky si to 
zaslouží. 
 S prvním sekáním zeleně se uskutečnil 
generální úklid komunikací, který se bude 
provádět pravděpodobně pouze dvakrát do 
roka, na jaře a na podzim. V souvislosti s tím 
bych Vám rád ozřejmil tu skutečnost, že „malé“  
 

městské části nedostávají z rozpočtu hl.m. 
Prahy na úklid žádné peníze oproti „velkým“ 
městským částem, za které je dostává TSK, 
která má všechny komunikace ve správě a tyto 
úklidy také realizuje. 
O dopravní situaci 
 Se  zřízením světelné křižovatky vznikl 
problém s neukázněnými řidiči, kteří si zkracují 
čekání na světla průjezdem obytnou zónou. 
 Ve spolupráci s odborem dopravy a 
Policií ČR se snažíme tuto situaci řešit, ale 
dopravní značka průjezd zakázán nám nebyla 
schválena z důvodu špatné kontrolovatelnosti. 
Bylo nám navrženo zjednosměrnění krátké 
ulice  mezi ulicemi V Dolinách a Za Kovárnou, 
což je podle nás až krajní řešení, protože by to 
pravděpodobně vyvolalo stejnou reakci jako 
v době, kdy jsme byli nuceni tento „krček“ 
uzavřít úplně v době rekonstrukce Kutnohorské 
ulice. 
O hasičské zbrojnici 
Konečně bylo vydáno stavební povolení 
s nabytím právní moci a v současné době 
probíhá výběrové řízení na odboru městského 
investora, byly již otevřeny obálky, bylo 
vybráno a čeká se , zdali se někdo neodvolá. 
Jak to vypadá, mohlo by se začít v červenci a 
když to dobře půjde ,do konce roku by to mohlo 
býti pod střechou.  
           Karel Hagel,starosta 
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        Školní rok 2006 - 2007 
 

Školní rok 2006/2007 byl již 113. rokem 
naší školy. Třináctka ale nebyla v našem 
případě nešťastným číslem – naopak. 
Během deseti školních měsíců se událo 
mnoho zajímavého a důležitého. Především 
žáci všech ročníků zvládli předepsané učivo 
a ještě kousek navíc. Opět se všichni 
zdokonalili v umění respektovat druhé, 
vycházet s nimi a pomáhat jim. Jako každý 
rok si vyzkoušeli i netradiční formy 
vyučování – s úspěchem jsme zvládli čtyři 
tematicky zaměřené projektové dny – Žijí 
s námi, Neživá příroda, Cirkus, Bezpečně na 
prázdniny, které jsme letos obohatili i o akce 
mimo školní budovu. Už samozřejmostí 
byla spolupráce s Toulcovým dvorem, 
divadlem Minor a dalšími. 
Žáci výborně připravili také tradiční 
každoroční akce – Halloween party, 
Mikulášskou, Vánoční turnaj v dámě, 
Florbalový turnaj a Jarmark dětských prací. 
Velký ohlas u dětí, rodičů a dalších hostů 
měla i Vánoční besídka – doufáme, že stejně 
úspěšné bude vystoupení u příležitosti 
rozloučení s 5. třídou.  

Ke dni dětí jsme tentokrát vyrazili vlakem do 
Hrusic, závěr června nám zpříjemnil také výlet 
do Budyně nad Ohří. 
Žáci všech ročníků podle svých nejlepších 
možností opět reprezentovali školu ve 
sportovních, výtvarných či matematických 
soutěžích. V matematické olympiádě se dva 
žáci umístili do 4. místa v obvodním kole 
Prahy 15, ve výtvarné soutěži žák naší školy 
dokonce zvítězil v obvodním kole a 
postupuje do kola celopražského. 
Letošní školní rok přinesl také několik 
novinek – nejzásadnější bylo zařazení výuky 
výtvarné výchovy v anglickém jazyce. 
V tomto trendu budeme pokračovat i nadále, 
neboť výuka angličtiny se v příštím školním 
roce stane od prvního ročníku součástí 
nových učebních plánů našeho školního 
vzdělávacího programu. Za přispění žáků 5. 
ročníku se nám podařilo zdokonalit webové 

stránky školy a do auly jsme díky 
mimořádné dotaci MÚ mohli nainstalovat 
ozvučovací techniku, která jistě přispěje ke 
zjednodušení průběhu našich besídek a 
vystoupení.  
Po plně prožitém školním roce se už těšíme 
na prázdniny a přejeme všem krásné léto. 
               K.Saidlová 

 
OS LEONARDO 

 
Milí občané Dolních Měcholup, 
rádi bychom Vám touto cestou představili 
Občanské sdružení Leonardo, které v 
květnu 2007 zahájilo v Dolních 
Měcholupech svou činnost.  
Sdružení navazuje na svou činnost na 
Zahradním Městě, kde po sedm let v rámci  
Klubu Zahrada na ZŠ Švehlova 
organizovalo kroužky pro děti. Ve svých 
aktivitách, které jsou zaměřeny na děti a 
jejich prožívání volného času - ale nejen 
to, chceme pokračovat i v Dolních 
Měcholupech.  
Naše sdružení vlastní  i keramickou pec a 
dva elektrické hrnčířské kruhy, jejichž 
využití zpestří od příštího školního roku 
předškolní výchovu v místní mateřské 
škole. 
Kromě toho je naším cílem udržovat dobré 
vztahy na malém městě, jakým Dolní 
Měcholupy vlastně jsou. Nechceme, aby  
se naše městská část stala pouze 
noclehárnou, ze které se každé ráno ujíždí 
v koloně aut za prací a večer vrací stejnou 
cestou zpět. Chceme, abyste měli možnost 
vzít své děti a jít si s nimi spolu s námi 
pohrát, vymodelovat něco z hlíny, 
zasoutěžit si. 
Členy našeho sdružení jsou většinou 
dolnoměcholupské maminky na mateřské 
dovolené. Chtěli bychom jim umožnit 
realizovat jejich nápady a projevit 
schopnosti, které doposud uplatňovaly ve 
svých zaměstnáních. Věříme, že jim to 
umožní odreagovat se od každodenního 
stereotypu. Chtějí se přátelit, chtějí dál 
rozvíjet své zájmy, koníčky – ale chtějí též 
být dobrými maminkami a udělat pro svoje 
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děti něco navíc. A to je vlastně náš 
program.  
Pokud se budete chtít zúčastnit nějaké 
námi pořádané akce, program vždy 
naleznete na www.leonardos.cz - a nebo 
přímo na plakátcích vyvěšených po obci. 
AKCE, které již proběhly: 
Výprodej vzorkového oblečení firmy Drami.  
Proběhl v prostorách mateřské školy dne 
22.5. – výtěžek akce bude věnovaný na 
nákup keramické hlíny a glazur pro školku.  
Výprodej podzimního a zimního oblečení 
plánujeme na říjen 2007. 
Odvoz sběru papíru a plastů 
organizovaného ve školce 
Proběhne do konce června – výtěžek akce 
bude věnovaný školce jako příspěvek na 
výlety. 
Tarzanův desetiboj  
Dne 4. 6. 2007 jsme oslavili spolu s dětmi 
jejich svátek. Park u školy jsme proměnili v 
džungli a děti se tak mohly zúčastnit hry 
zvané Tarzanův desetiboj.Akce byla 
koncipována pro děti ve věku 2,5-8 let, ale 
zúčastnily se i starší děti, pro které 
byly úkoly poněkud obtížnější. Bylo zde 
deset stanovišť s různě obtížnými úkoly, 
např. házení balónků do košů podle barev, 
běh na čas, skákání se svázanými nohami, 
skládání puzzle, vydávání co 
nejhlasitějšího řevu - jako Tarzan, atd.. Děti 
se do všech disciplín vrhaly s nadšením 
sobě vlastním a na závěr si mohly 
pochutnat na sladké odměně a pochlubit se 
Tarzanovým diplomem. Celkem se akce 
zúčastnilo 96 dětí. 
A co pro Vás chystáme ??  
Na sklonku srpna - rozloučení s 
prázdninami - Dožínky.  
Na konci září si už ti nejmenší budou moci  
vyzkoušet, zda obstojí při Dopravním 
odpoledni, kde budou muset nejen 
zvládnout jednoduché dopravní situace (na 
koloběžce, tříkolce, odstrkovadle - větší na 
kole) , ale zda umí sami sestrojit třeba 
semafor ! 
V měsíci říjnu budeme vítat nové občánky 
Dolních Měcholup. 
A v listopadu se již budeme připravovat na 
Vánoce.... 

Těšíme se, že se s Vámi potkáme na 
nějaké další akci - a že se budete bavit ! 
 

Další informace o Ob čanském sdružení 
Leonardo najdete na našich stránkách 
www.leonardos.cz  

Blanka Voříšková 
 

50 let požární zbrojnice 
v Dolních  Měcholupech 

 

Před 50 lety byla předána do služeb hasičského 
sboru v obci požární zbrojnice na Kutnohorské 
ulici 54/259. 
 O stavbu hasičské zbrojnice usilovali 
členové sboru už v letech kolem roku 1937. 
Byly pořízeny i stavební plány a měla stát 
poblíž rybníka. V té době měl sbor k dispozici 
pouze hasičskou kolnu. Ke stavbě nedošlo a 
následné události kolem státu vše na dlouho 
oddálily. 
 Až počátkem roku 1955 padla myšlenka 
postavit zbrojnici adaptací z opuštěné a 
chátrající stodoly ze zrušeného statku. Kladem 
bylo i to, že byla situována uprostřed obce a 
podél výpadové silnice. 
 Po delším jednání byla stodola 
vykoupena a stavba zařazena do plánu Akce Z, 
to znamená „stavba svépomocí“ částkou 
50 000,- Kč. 
 Od srpna do listopadu 1955 byla stodola 
vyklízena odvážením na skládku, nakupován 
potřebný stavební materiál a následně 
zpracováván. Během let 1955 až 1957 bylo 
prostavěno 48 000,- Kč. Veškeré potřebné 
brigádní práce byly provedeny členy sboru 
v počtu 1 875 hodin. 
 Stěhování do nové zbrojnice bylo 
provedeno poslední neděli v červnu 1957. 
Nebylo až tak náročné jako vlastní stavba, 
protože výbava sboru byla tehdy skromná. 
Jednalo se o dopravní vůz značky Steyer a 
dvoukolovou motorovou stříkačku značky 
Stratílek. Osobní výstroj měl každý člen doma. 
 Následný provoz zbrojnice a zvýšené 
nároky na sbor, včetně jeho nové techniky si 
vyžádaly postupné dodatečné stavby nebo 
vybavenost. Tak tomu bylo i při stavbě druhé 
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garáže z prostředků Pojišťovny ve výši 50 000,- 
Kč. Tato částka nebyla dočerpána, stavba byla 
dokončena opět brigádnicky členy sboru. 
 Nejen tato zbrojnice dokazuje s jakou 
láskou a odpovědností vykonávali a stále 
vykonávají členové svoji dobrovolnou 
příslušnost ke sboru a ve prospěch veřejnosti. 
 V současnosti zbrojnice dosluhuje, je s ní 
počítáno pro jiné využití, snad se sbor dočká 
brzo nové, moderní a vyhovující současné 
době. 
Červen 2007                              O. Podehradský 
    

Inzerce 
 

JP Consulting – jazyková škola 
Od září 2007 otevírá  JP Consulting – 

jazyková škola novou pobočku v Dolních 
Měcholupech, ulice V Planinách 9, 

 tel: 603 597 936 
Jazyková škola nabízí skupinové i 

individuální kurzy angli čtiny, němčiny a 
francouzštiny pro děti a dospělé. 
Hlavním  principem této školy je 

respektování individuálních potřeb 
každého studenta při zvládání cizího 
jazyka. Tak může každý přistupovat 

k výuce s chutí a maximálním využitím 
svých schopností. 

Kurzy pro nejmenší děti budou probíhat v 
mateřské škole a kurzy pro žáky v základní 
škole Dolní Měcholupy. 
Kurzy pro dospělé budou probíhat 
v prostorách jazykové školy (V Planinách 9, 
Dolní Měcholupy), či na Vašem pracovišti 
nebo jiném místě dle dohody. 
Rozvoj jazykové výuky je podporován 
zastupitelstvem městské části Praha – 
Dolní Měcholupy. 
Pro poskytnutí dalších informací a zahájení 
výuky od září 2007 je třeba znát Váš 
předběžný zájem o jazykové kurzy a to na 
telefonním čísle: 603 597 936 nebo na e-
mailové adrese: jp.consulting@email.cz.    
Těšíme se na vás! 
 

 

Výhodné bezdrátové vysokorychlostní 
připojení k internetu 

 Za paušální ceny od 399,- bez DPH/měsíc 
(pro rychlost 1024/1024 kb/s) 

K realizaci stačí mít PC, či NB se síťovým 
rozhraním 

Možno připojit sítě celých bytových jednotek 
 

Žádná datová omezení (za přenesená data) 
Žádná časová omezení (za strávenou dobu na 
internetu) 
Žádné skryté poplatky např. za telefonní linku 
(žádné telef.  dráty) 

 
Dolní Měcholupy pokryty z vysílače u 

Kutnohorské ulice (u prodejny parket, 
bývalé rybářství) 

 
Více na: 

http://www.satimant.com/wi-fi 
wi-fi@satimant.com 

mob: (+420) 606 219 195 
tel.: (+420) 226 216 603 

 
Čerpací stanice MV Plus Uhříněves hledá 
zaměstnance. Základní znalost PC nutná. 
Nástup možný ihned. Kontakt: 602 411 443 
 

Informace z MČ 
 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNER Ů 
VE 3. ČTVRTLETÍ 2007 

 
2.7.2007 pondělí Ke Dráze 
9.7.2007 pondělí Parková 

16.7.2007 pondělí Ke Dráze 
23.7.2007 pondělí Pod Lesíkem 
30.7.2007 pondělí Ke Slatinám 
6.8.2007 pondělí Ke Dráze 

13.8.2007 pondělí Parková 
20.8.2007 pondělí Ke Dráze 
27.8.2007 pondělí Pod Lesíkem 
3.9.2007 pondělí Ke Slatinám 

10.9.2007 pondělí Ke Dráze 
17.9.2007 pondělí Parková 
24.9.2007 pondělí Ke Dráze 

 
 
 


