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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 jako každý rok si dovoluji na stránce 
našeho občasníku Vám popřát klidné prožití 
svátků vánočních a všechno nejlepší do nového 
roku, hlavně toho zdraví, které je opravdu to 
nejdůležitější. 
 Stromeček jsme letos nerozsvítili, 
protože bourací práce na starém úřadě to již 
nedovolí.  To je příslibem, že bychom se 
v příštím roce měli dočkat po pětasedmdesáti 
letech znovuotevření budovy našeho úřadu, 
schválně neříkám nového nebo starého, prostě 
našeho. 
 Chodníček mezi školou a hřištěm jsme 
začali dělat, ale počasí nás trochu vypeklo.  
Tolik sněhu před vánocemi si za těch 20 let co 
dělám starostu opravdu nepamatuji. 
 Úklid sněhu je věc složitá, protože sníh 
napadne všude a každý se domáhá, aby bylo 
uklizeno. Za stav chodníků Vám všem, kteří 
jste vzali hrablo do ruky moc děkuji. No, snad 
už to bude lepší a ten polský meteorolog, co 
předvídal nejhorší zimu za 100 let nebude mít 
pravdu. 
 Ohledně výstavby tělocvičny – tak to 
jsem o další peníze požádal a doufám, že 
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu 
rozestavěnou,  nějaké peníze dostaneme. 
 Autobus na Prahu 15  a do Štěrbohol 
jezdí, i když jsem doufal, že pojede až na 
polikliniku do Petrovic, no snad až příště. Teď 

je třeba, aby nám ho kvůli malému vytížení 
nezrušili. Tak prosím jezděte a ti, kteří to mají 
zadarmo, ať jedou raději dvakrát. 
 Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou příští rok pokračovat podle níže 
uvedeného harmonogramu s tím rozdílem, že 
budou přistavovány až odpoledne v 15 hodin a 
to z důvodu zneužívání právnickými osobami. 
To znamená, že si do nich odlehčovali 
živnostníci se svým odpadem a k tomu ty 
kontejnery obec neplatí, proto je bude hlídat 
strážník. Ten jistě pozná kdo tady  bydlí a co je 
to za odpad. Jestliže nebude tento postup 
vyhovovat, vrátíme vše do starých kolejí. 
 Původně jsem začal o Vánocích, takže 
s nimi i skončím. 
 Přeji všem občanům dobré vůle hezké 
prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do 
nového roku. Hlavně zdraví, štěstí, klidu a toho 
sněhu jen tak trochu, aby byly hezké vánoce a 
nemuselo se uklízet. 
 V úctě Váš starosta 
              Karel Hagel 
 

P.S.  Od středy je k dispozici na klice u 
kapličky Betlémské světlo. 
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Poštovna na konci roku 
 

     Blíží se Vánoční svátky a závěr roku 
2010. Kdybychom se chtěli ohlédnout, co se 
v poštovně událo, lze to shrnout asi takto: 
V dubnu se otevřela naše poštovna jako 
první v Praze. Po proškolení pracovnice 
jsme začali organizačně funkci poštovny 
naplňovat. Z počátku jsme zapisovali 
každou zásilku ručně do tabulky v sešitě a 
dohledávali jsme jednotlivé zásilky ručně 
bez pomoci počítače. Sami jsme si museli 
dát dohromady co od nás požaduje pošta a 
co po nás požadujete Vy, naši občané. 
Někdo zapomene papírek s Výzvou, někdo 
tu má více zásilek a tak podobně. Dozajista 
jsme dosud neobsáhli všechny situace, ale 
dost jsme se přiblížili k tomu, aby bylo vůči 
poště vše v pořádku a pokud možno bez 
chyb a vůči Vám se maximálně snažíme 
vyhovět a zajistit doručení Vašich zásilek 
k Vaší spokojenosti. 
     V létě jsme si vytvořili prográmek na 
evidenci a vyhledávání zásilek a práce se 
nám zjednodušila a zrychlila.  
     Opět zdůrazňujeme možnost si 
vyzvedávat zásilky od 8 hodin ráno, kdy je 
v provozu úřad a úřednice Vám také 
zásilky rády vydají.  
   Doufáme, že se nám pro Vás podaří 
zajistit a předat Vám všechny očekávané 
zásilky a přispějeme tím k radosti pod 
vánočním stromečkem.  
     Závěrem mi tedy dovolte jménem 
poštovny Vám všem i Vašim rodinám 
popřát  hodně zdraví, štěstí a pohody. 
 

                             Vaše poštmistrová Hlavatá 
 

Zprávy ze školy 
 

Blíží se konec roku, je čas adventu, čas 
bilancování. Také naše škola se může 
pochlubit několika úspěchy z posledních 
týdnů.   
     Velký ohlas měl vánoční úkol skřítka 
Měcholupáčka. Vánoční stromečky, které 
děti přinesly, jsou opravdu krásné a na  
 

chodbě školy všem už od počátku adventu 
připomínají, že brzy budou Vánoce. 
     Také letošní Vánoční dílna se velmi 
vydařila. Atmosféra byla po celé dopoledne 
skvělá, výrobky se všem tvůrcům 
mimořádně povedly a snad byly i inspirací 
pro vánoční výzdobu jejich domovů. 
     Na začátku prosince se žáci 5. ročníku 
zúčastnili matematické soutěže Zdatný 
matematik, kterou pravidelně pořádá ZŠ 
Veronské náměstí, a nejúspěšnější řešitel se 
umístil na vynikajícím druhém místě. 
 

     Úspěchem, který významně přesáhl 
hranice naší městské části, je zařazení znaku 
Dolních Měcholup z odpadových materiálů 
mezi dvacet nejlepších v Praze! Ve čtvrtek 
16. prosince proběhlo jeho slavnostní 
představení na Staroměstském náměstí a 
poté znak putoval na výstavu, která bude do 
poloviny ledna na Magistrátu hlavního 
města Prahy. 
     Jedná se o projekt, jehož cílem je vytvořit 
rekordní galerii znaků měst a obcí právě ze 
znaků, které jsou vyrobeny z odpadových 
materiálů. O zapojení naší školy jsme 
pravidelně informovali na webových 
stránkách (www.kutnohorska.cz), kde 
najdete také další odkazy. 
 

A co nás čeká v nejbližších dnech? 
Ve středu 22. prosince budeme ve škole 
slavit Vánoce. V 8 hodin se sejdeme v aule 
školy k Vánočnímu zpívání, pak se rozběhne 
tradiční vánoční turnaj v dámě, který 
vyvrcholí v 10 hodin na  naší velké 
šachovnici. Pak ještě vánoční nadílka a 
všichni budeme spěchat domů těšit se na 
Štědrý den. 
 

Krásné vánoční svátky a hodně úspěchů v 
roce 2011                             

                        Kolektiv ZŠ Kutnohorská   

 
Pochvala a poděkování 

 

 Dne 17.12.2010 se dostavila na úřad 
žákyně IV. třídy ZŠ Kutnohorská, Veronika 
Kmentová s tř. uč. Mgr. L. Bednářovou 
s nálezem finanční hotovosti na autobusové  
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zastávce ve Štěrboholech, která byla uložena 
do trezoru v kanceláři úřadu.  
Poctivé nálezkyni tímto děkujeme! 
Ztracené peníze budou vydány na základě 
přesných údajů o výši hotovosti. V případě, 
že se o ně nikdo oprávněně nepřihlásí, 
budou v březnu poukázány na dobročinné 
účely. 
 

 

Sněhová nadílka a těšení na Vánoce 
 

     Není to tak dávno, co jsme se na 
společně prožitém odpoledni s dětmi a 
rodiči naší MŠ loučili s létem na Drakiádě, 
pak se těšili z posledních teplých paprsků 
„babího léta“ a byli velmi zaskočeni 
nenadálým prvním sněžením. 
    Paní Zima dala o sobě vědět s nebývalou 
nadílkou spousty sněhu, která nás všechny 
zpočátku dost nemile překvapila. Sněhu 
bylo tolik, že nejen děti s rodiči, ale i 
zásobování pro školní jídelnu se dostávaly 
s velkými obtížemi ulicí k budově MŠ. 
Velkou pochvalu si zaslouží personál 
kuchyně, který první den ručně odstranil 
hromady sněhu před prostorami jídelny a 
dále dík patří i firmě Urbánek, která 
s pomocí techniky ulici Ke Školce z velké 
části vyčistila úplně. 
     Jediný, kdo měl z té spousty sněhu 
obrovskou radost, byly naše děti.  
Houpačky, skluzavky a prolézačky na školní 
zahradě osiřely, zato kopec pomalu nestačil 
návalu bobujících a klouzajících dětí. Nic 
nevadil mráz, štípající do tváří, od sněhu 
promočené oblečení, jen, když se děti stačily 
co nejvíce povozit na kopci. Kdo neboboval, 
stavěl sněhuláky nebo zkoušel „andělíčky“ – 
otisky těla do sněhu. 
     Čas utekl mílovými kroky, rychle se 
přiblížil adventní čas, MŠ navštívil Mikuláš 
s hodným čertíkem, a za písničku nebo 
básničku podělil děti dárkem. 
    Po mikulášské nadílce očekávala děti 
spousta „práce“. Ať už to bylo procvičování 
pásma písní, vánočních koled a básniček se 
zimní tématikou, tak tajná výroba dárků pro 
rodiče. 

     Další, společně prožité odpoledne dětí a 
rodičů v MŠ, proběhlo ve středu 15. prosince 
na vánoční besídce v tělocvičně MŠ. I přes 
malé chybičky děti zvládly přednést celé 
pásmo na jedničku. Odměnou jim byl velký 
potlesk rodičů a dárek ukrytý pod stromečkem 
ve třídě, hry s novými hračkami a mlsání 
cukroví. 
     Škoda jen, že další sněžení překazilo 
plánované společné vypouštění lampiónků 
štěstí. 
     Do tolik očekávaného Štědrého dne zbývá 
už jen několik dnů. 
     Přejeme Vám, abyste jej prožili v klidu a 
pohodě a aby Nový rok byl plný porozumění, 
ohleduplnosti a rozzářených dětských tvářiček. 
 

       Ředitelka a zaměstnanci MŠ Dolní Měcholupy 
 

Občanské sdružení 
LEONARDO 
www.leonardos.cz 
 
Od října 2009 provozuje 

OS Leonardo centrum volnočasových aktivit 
„Na Statku“, přímo naproti kapličce 
v Kutnohorské 11/57. I o prázdninách byl 
Statek plný tvořivé činnosti, konalo se zde sedm 
kurzů s názvem Letní keramika, kterých se 
účastnily děti i dospělí. Nyní je zde již v plném 
proudu třetí pololetní běh kroužků pro děti a 
kurzů pro dospělé.  

Výuka kroužků pro 1.pololetí školního roku 
2010/2011 odstartovala 13. září 2010, pololetí 
ukončíme 28. ledna 2011. Na Statku probíhají 
kroužky keramiky, výtvarky, dějiny umění, 
angličtina, němčina, šachy a dramaťák, 
v tělocvičně se děti setkávají na sportovkách. 
Celkem jsme otevřeli 19 kroužků pro děti, 1 
pravidelný kurz pro dospělé a 2 programy pro 
rodiče s dětmi. Naše kroužky v současné době 
pravidelně navštěvuje 84 dětí a 8 dospělých. 
Počet dětí docházejících na kroužky se oproti 
minulému pololetí zvýšil o 13. 
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Kromě pravidelných kroužků pořádáme Na 
Statku také jednorázové tvořivé dílničky. Děti, 
které se zúčastnily Halloweenské, Mikulášské 
či Adventní dílny, si domů odnášely krásné 
výrobky, které přispěly k výzdobě jejich 
domova a tématicky se týkaly právě 
probíhajícího období. Společně jsme také pekli 
nemedové perníčky, a tak i Na Statku už vládne 
pravá vánoční atmosféra.  
I když kroužky pro 1. pololetí poběží až do 
konce ledna 2011, již nyní vrcholí příprava na 
malé bienále. Předvánoční týden bude totiž 
patřit všem našim dětem a jejich rodičům, kteří 
se na vlastní oči přesvědčí, co se děti již naučily 
či vytvořily. Pondělí 20. prosince bude 
věnováno jazykovým kroužkům, úterý 21. 
zpestří představení dětí z divadelních kroužků a 

ve středu 22. prosince si budou moci všichni 
zájemci doplnit své dárky na Ježíškově dílně. 
Po všechny tři dny bude zároveň probíhat 
prodejní výstava prací dětí z výtvarných a 
keramických kroužků. Záznamy z bienále 
budou poté k dispozici na našem webu k užitku 
všech, kteří se chtějí nově přihlásit na kroužky 
OS Leonardo. Nabídka kroužků pro 2. pololetí 
bude známa v polovině ledna 2011, kroužky 
odstartují v druhé polovině února.   
V průběhu druhé poloviny roku jsme stihli 
uspořádat také několik jednorázových akcí pro 
širokou veřejnost. Na zářijové Slavnosti 
pořádané Úřadem MČ si děti mohly vyzkoušet 
hru s velkými šachovými figurkami, na 
konci října se dolnoměcholupský lesík proměnil 
v Les duchů, kterým prošlo celkem 70 dětí, a na 
svátek Martina s námi a lampióny přivítalo 

sv.Martina na bílém koni i paní Zimu na 120 

dětí a 100 dospělých. V neděli 5. prosince jsme 
se sešli i na Mikulášském večírku pro děti. 
A dál?  
V sobotu 15. ledna 2011 se opět můžete těšit na 
Maškarní. Podrobnosti o akcích i o kroužcích, o 
veškeré činnosti OS Leonardo najdete na 

www.leonardos.cz, fotografie na 
www.leonardos.rajce.idnes.cz. 
 

Přejeme všech malým i velkým krásné a 
pohodové vánoční svátky a v novém roce hodně 
zdraví, krásných zážitků a radosti. 
Členové a lektoři Občanského sdružení Leonardo 

 

Informace z MČ 
 

PLÁN  PŘISTAVOVÁNÍ  VO KONTEJNER Ů 
                      NA  ROK  2011 
 

10.1.2011 pondělí Parková 
24.1.2011 pondělí Pod Lesíkem 
7.2.2011 pondělí Ke Slatinám 

21.2.2011 pondělí Ke Dráze 
7.3.2011 pondělí Parková 

21.3.2011 pondělí Pod Lesíkem 
4.4.2011 pondělí Ke Slatinám 

18.4.2011 pondělí Ke Dráze 
2.5.2011 pondělí Parková 

16.5.2011 pondělí Pod Lesíkem 
30.5.2011 pondělí Ke Slatinám 
13.6.2011 pondělí Ke Dráze 
27.6.2011 pondělí Parková 

Připomínáme, že kontejnery budou 
přistavovány odpoledne v 15 hodin 
 

Inzerce 
 

Zpracování účetnictví a daňové evidence, 
účetní závěrky, daňová přiznání, mzdy a 
personalistika, rekonstrukce účetnictví a 
další služby v oblasti účetnictví: 
Ing. Dita Jirků, tel. 603334937, 
www.vedeniucetnictvi.websnadno.cz                

        


