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Slovo starosty ...
Vážení občané,
především bych Vám rád poděkoval za Vaši
skvělou účast u voleb a zvláště i za to, jak dopadly.
A tak jako vždy před prázdninami si dovoluji Vás
oslovit, dětem popřát zasloužené a krásné prázdniny a
Vám dospělým příjemně strávenou dovolenou se skvělým
počasím. Ale to je normální, to se očekává a očekáváte asi
také, že Vás všechny srdečně pozvu na naše zářijové
„posvícení“, které se ostatně jako vždy, uskuteční první
zářijovou neděli, tj. 5. září a tentokrát to bude v ulici Ke
Školce v prostoru před naší mateřskou školou v blízkosti
nově budovaného tréninkového hřiště s umělým
povrchem, který bychom rádi představili naší měcholupské
veřejnosti.
Dopravní opatření
Vzhledem k množícím se oprávněným stížnostem na
nedodržování rychlosti v obytných zónách jsme vstoupili,
již po několikáté, do jednání s odborem dopravy, aby tuto
situaci řešil s tímto výsledkem: obytná zóna před budovou
úřadu MČ bude označena jako neprůjezdná a dopravní
značení bude pomocí přikázaných směrů, které nebudou
platit pro dopravní obsluhu a donutí projíždějící, aby se
z Kutnohorské vrátili opět na Kutnohorskou a to samé
z Dolnoměcholupské a k tomu nám dopomáhej městská
policie.
V současné době jednáme s dopravní policií o kontrolách
rychlosti nočního projíždění kamionů, které, díky osazení
dopravními značkami přikazujících 30km rychlost pro
nákladní automobily v nočních hodinách, jsou již možné.
Zdravotní středisko a úřad
Stavět se bude ještě letos – tato věta zní docela jednoduše,
ale dalo to dosti práce. Začneme zřejmě v září tím, že
osazenstvo úřadu včetně nové poštovny přestěhujeme do
zasedací místnosti v nové budově. Dětská lékařka včetně

naší praktické lékařky se budou muset uskrovnit ve
společné čekárně a s rozdílnými ordinačními hodinami.
Bohužel se nepodařilo zajistit náhradní prostor pro zubní
lékařku, ale počítáme, že do roka či spíše do dalšího
„posvícení“ otevřeme nové prostory pro dětskou a zubní
lékařku se služebnou městské policie v přízemí a prostory
úřadu v 1. patře včetně již vzpomenuté poštovny.
Víceúčelová hala
Tělocvična nebo lépe víceúčelový sál, o kterém již půl
roku hovořím, dostal již konkrétní podobu, se kterou
budete seznámeni na již vzpomenutém „posvícení“. Stará
hasičárna již lehla a začínáme budovat oddělovací zdi od
sousedů a letos by měly být zahájeny práce na novém
parkovišti před cukrárnou, které bude sloužit jen pro
tělocvičnu.
Dopravní obslužnost
Příznivou zprávu mám pro občany co se týče splnění
dopravní obslužnosti směrem do Horních Měcholup a do
Štěrbohol. Od organizátora regionální pražské dopravy
mám přislíbenou změnu v tomto spojení od 12.12.2010.
No uvidíme, zda tyto sliby nejsou plané.
Omlouvám se uživatelům dětského hřiště za
komplikace s užíváním tohoto zařízení, které jistě omezuje
přiléhající výstavba již vzpomenuté tělocvičny. Budeme se
snažit maximálně eliminovat negativní vliv na toto hřiště,
ale stavět někde jinde to prostě nejde, tak prosím o
shovívavost.
Omlouvám se také těm, kteří jsou našimi novousedlíky a
mají potíže s propojením na domovskou městskou část
nebo nákupní centrum, ale není v našich silách na cizích
pozemcích stavět komunikace, které se jistě zrodí, ale až
s pokračující výstavbou. Teď ničeho jiného nejsme
schopni.
Tak ještě jednou hezké prázdniny a v neděli po
prázdninách v 15.00 na viděnou před školkou.
Karel Hagel, starosta

- 2 - ZPRAVODAJ ČERVEN 2010

Poštovna po dvou měsících
Jak jsme si přáli v minulém vydání našeho
Zpravodaje, skutečně se podařilo k 1.dubnu zprovoznit
naší Poštovnu. Na České poště byla proškolena naše
pracovnice, která Vám dnes zásilky vydává. Je trochu
komplikací, že Česká pošta používá ke zpracování a
vydávání výpočetní techniku a k tomu svůj speciální
software, který je nám bohužel nepřístupný. Takže
administrativa, která kolem přebírání, vyhledávání,
vydávání a ukládání zásilek je, probíhá u nás v Dolních
Měcholupech výhradně ručně. Tímto Vás prosíme o
trpělivost při vydávání zásilek .
V prvních dnech se někteří z Vás o poštovně
dověděli až když si vystáli frontu na poště v Horních
Měcholupech a zásilku tam neměli. Přijeli pak i naštvaní a
rozčilovali se , co je to za nesmysl, ukládat poštu tady,
někteří z Vás to vzali s humorem a „posypali si hlavu
popelem“, že nečtou. Převážná většina našich obyvatel
však projevila s touto službou spokojenost. V průběhu
prvního měsíce se ukázalo, jak to asi bude fungovat, ladily
se nedostatky jak ze strany naší, tak i ze strany České
pošty, což také někteří z Vás zažili. Po prvních dvou
měsících provozu se ty nejtěžší dětské nemoci vychytaly a
dnes si myslím, že se tento „kousek“ povedl a přispěli jsme
tak trochou zklidnění do Vašeho každodenního shonu.
Pro urychlení výdeje zásilek doporučuji mít s sebou
Výzvu či Oznámení, které jste našli ve Vaší poštovní
schránce, nebo alespoň znát podací číslo, které je na výše
uvedených tiskopisech uvedeno.
Občanský průkaz nebo cestovní pas je nutný doklad
k vydání zásilky. Prosíme o pochopení, že Vám nesmíme
vydávat zásilky určené pro Vaše blízké. Částečným
řešením je vystavení průkazu příjemce, který Vám vystaví
kterákoli pobočka České pošty a bude Vám platit po dobu
tří let anebo ověřená plná moc k vyzvednutí té konkrétní
zásilky. Pokud si vyzvedáváte zásilky na poště častěji a
potřebujete z jakéhokoli důvodu, aby je za Vás vyzvedával
manžel, manželka či jiná osoba, pak bych osobně
doporučovala nechat si vystavit průkaz příjemce, protože
ověřená plná moc na každou zásilku by byl pro řadu
občanů asi nákladný špás. Jeden problém i průkaz příjemce
má, NELZE na ni vydat poštovní zásilku, která je určena
do vlastních rukou výhradně adresáta. Jestliže se Vám
taková situace naskytne, neváhejte nás telefonicky
kontaktovat a my se pokusíme s Vámi vzniklou situaci
vyřešit.
Pokud Vám nevyhovuje otvírací doba uvedená na
tiskopisech pošty, nalezených ve Vašich schránkách,
můžete samozřejmě přijít pro svou zásilku v obvyklou
pracovní dobu úřadu s výjimkou polední přestávky
mezi 12.00 – 13.00 hodinou.
Závěrem mi dovolte pár čísel z prvních dvou měsíců
provozu naší poštovny:
- Během dubna bylo uloženo 394 listovních zásilek
včetně malých balíčků, které lze jako listovní

-

-

zásilku poslat. Z tohoto počtu bylo poště z důvodu
nevyzvednutí vráceno 48 zásilek.
V květnu to bylo 450 uložených listovních zásilek,
z toho poslaných zpět bylo 104 zásilek.
Balíků (obchodních, zásilkových i obyčejných)
bylo na naší poštovně v měsíci dubnu připraveno
k vyzvednutí celkem 194, v květnu 180. Z tohoto
počtu se na poštu vrátilo z důvodu nevyzvednutí
balíků sedm v měsíci dubnu a šest v měsíci květnu.
Na zdejší poštovně jste si celkem v měsíci dubnu
převzali 402 a v květnu 510 zásilek.
Jana Hlavatá

Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
v MŠ Dolní Měcholupy
Letní prázdniny jsou za dveřmi a je až neuvěřitelné
jakým tempem uběhl školní rok 2009/2010.
Pro zaměstnance i děti MŠ to byl rok plný nového:
prvním rokem v provozu nová 4.třída Kometa, nové paní
učitelky i kuchařky. A hlavně, v souvislosti s navýšením
kapacity MŠ na 85 dětí, i spousta nových kamarádů.
Během měsíce se maximálním úsilím všech
zaměstnanců a spoluprácí s rodiči podařilo obnovit
zaběhnutý řád denního života v MŠ.
I nové děti docházely do MŠ bez slziček a rády
se zúčastňovaly všech akcí, kterých naše MŠ pořádala
v průběhu roku nespočítaně.
V první řadě to byla již tradiční setkání rodičů
a dětí v MŠ: podzimní drakiáda, vánoční besídka, oslava
Dne matek, rozloučení se školkou u táboráku.
A dále připravený program pro děti:
a) výlety po Čechách, na kterých se děti nejen
seznámily s historií a tradičními řemesly, ale
se i dosyta vydováděly na velkém množství
průlezek (klášter Sázava a areál „Šťastná země
v Radvánovicích),
b) pravidelná měsíční návštěva divadla v MŠ
i výjezd dětí do Strašnického divadla,
c) oslava Dne dětí, tentokrát formou pikniku
v Dendrologické zahradě v Čestlicích,
d) týdenní ozdravný pobyt dětí MŠ mimo Prahu
a další akce, které jsou už nedílnou součástí programu
MŠ: pravidelná setkání dětí MŠ
a žáků ZŠ při společných oslavách svátků, prohlídka
budovy dobrovolných hasičů, účast v soutěžích – výtvarné
a ve sběru papíru (letos poprvé i drobného elektroodpadu),
seznámení s netradiční výukou – canisterapie (výchova
pomocí psů) a vystoupení dudáka. Snažíme se každoročně
pomoci i dětem s onkologickým onemocněním – nákupem
drobností Fondu Sidus přispíváme na zařízení
onkologického centra v Motole.
Vždy v únoru pořádáme „Den otevřených dveří“, kdy
si pohrajeme s dětmi, které budou našimi novými
kamarády v příštím školním roce. Letos MŠ navštívilo
tolik kamarádů, že jsme pro ně narychlo přidělávali
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připravené dárky. Velký zájem byl i ze strany rodičů o
přihlášky dítěte do MŠ na další školní rok. Bohužel, i po
rozšíření MŠ a navýšení kapacity MŠ na 85 dětí, jsme
nemohli přijmout všechny zapsané děti.
Přesto však doufáme, že zájem o předškolní vzdělávání
dál poroste a naše MŠ bude i nadále plná usměvavých dětí.
Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ

MŠ Dolní Měcholupy potřebuje posílit kolektiv
o novou učitelku (nástup 23.8.2010).
Bližší informace na tel.č. 272 705 758

Malé okénko ze základní školy
Školní rok 2009/2010 se pomalu chýlí k závěru,
a tak už můžeme říct, že byl stejně bohatý a pestrý jako
roky předchozí.
Všechny třídy navštívily řadu kulturních pořadů
a výukových programů v terénu, proběhly tradiční školní
akce jako Halloween party, Mikulášská, florbalový a
kuličkový turnaj, Vánoční dílna pro děti a další.
K obohacení výuky přispěla výrazně také letošní
průřezová témata. V projektech Strom, Žirafa v nesnázích
a Den Země jsme se zaměřili na environmentální a
multikulturní výchovu a otázku tolerance k jiným
národnostem.
Vrcholem školního roku byla přesto asi škola v přírodě.
Strávili jsme příjemný týden v pečlivě udržovaném areálu
vzdělávacího střediska MP Poustky u Žihle. Počasí nám
skutečně přálo a všechny děti si pobyt užily. Podrobné
zpravodajství a fotografie naleznete na webových
stránkách školy (www.kutnohorska.cz).
A co nás do konce školního roku ještě čeká?
Ve vestibulu školy si můžete prohlédnout výstavu
o důležitosti alejí v české krajině, kterou připravila
společnost Arnika zabývající se ochranou životního
prostředí. Výstava je přístupná každé ráno od 7,00 do 8,00.
V pondělí 28. 6. v 10,00 se stanou z našich prvňáčků
čtenáři – budou slavnostně pasováni, a také se rozloučíme
s 5. třídou. Odpoledne od 15,00 vystoupí ještě dramatický
kroužek se svou letošní pohádkou.

A pak už si jen ve středu 30. 6. popřejeme krásné
prázdniny!
Kolektiv ZŠ Kutnohorská

Občanské sdružení
LEONARDO
I přes ne příliš vlídné počasí jste i letos, již třetím rokem,
měli možnost zpestřit si některá jarní odpoledne návštěvou
větší akce pro děti i jejich rodiče, pořádané Občanským
sdružením Leonardo.
Hned 19. března jsme vynesli Moranu a těšili se, že po
dlouhé zimě přijde vytoužené teplo.
28. března jsme v našich prostorách Na Statku pořádali
tradiční Velikonoční dílnu, z níž si 23 dětí odnášelo domů

krásně vyzdobený velikonoční květináč. Na konci dubna
jsme již podruhé společně oslavili svátek všech Čarodějnic
a čarodějů. Nejprve jsme si děti vyzkoušeli, zda jsou
odvážné a umí čarovat, a poté jsme se před bývalou
hasičskou zbrojnicí pořádnou vatrou rozloučili
s čarodějnicí Měchochlupicí. Celkem přišlo čarovat 63
dětí, mnohé dokonce v krásných kostýmech.
První květnovou středu byla v měcholupském parku u
školy vztyčena Májka. Více než 50 dětí zároveň využilo
možnosti zasoutěžit si, přičemž úkoly byly připraveny
speciálně pro děti již od 1 roku věku.
To 1. června jsme se těšili spíše na děti starší, neboť
přímo na Den dětí se letos uskutečnil Tarzanův desetiboj,
již čtvrtý v řadě. Ve stylu Kalokagátia jsme si děti prověřili
z mnoha různých úhlů pohledu – jak jsou mrštné, poctivé,
trpělivé, zda mají dobou vůli i dobrý sluch. Stanoviště
celkem zvládlo 80 dětí od 1 do 13 let.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na
www.leonardos.rajce.idnes.cz.
Samostatnou kapitolu akcí pro děti tvoří slavnostní
Vítání občánků, které OS pořádá společně s Městskou
částí Praha – Dolní Měcholupy. V sobotu 19. června se
konalo posedmé, v aule školy jsme přivítali dalších 12
dolnoměcholupských miminek – 5 chlapců a 7 děvčat.
Celkový počet vítaných dětí tak stoupl na 72 (první
novodobé vítání se uskutečnilo v říjnu 2007). Rok 2009
byl v historii Dolních Měcholup co do počtu narozených
dětí prozatím rekordní (38 dětí), a tak šlo v tomto roce již o
druhé vítání, a další bude pravděpodobně následovat na
podzim (září/říjen).
Pod hlavičkou OS Leonardo se 25. června úspěšně
uzavřelo 2. pololetí kroužků pro děti, které navštěvovalo
celkem 71 dětí od 1 do 11 let. Plně obsazené byly
například kroužky keramiky, výtvarka, dějiny umění,
taneční kroužky, angličtina, šachy i jóga pro děti. Pozadu
nezůstali ani dospělí, kteří se pilně účastnili kurzů
jazykových i pohybových. V současné době připravujeme
nabídku kroužků na 1. pololetí školního roku 2010/2011,
která by měla obsahovat téměř všechny stávající kroužky,
a navíc např. sportovky, němčinu, divadlo či výuku
kreslení. Rozvrh naleznete na našich stránkách
www.leonardos.cz na konci prázdnin, kroužky se rozjedou
na přelomu září a října.
V minulém Zpravodaji jsme Vás seznámili s grantem
Zelené hřiště, které OS získalo od Nadace VIA na
zvelebení dolnoměcholupského dětského hřiště. Na
realizaci úprav se osobně podíleli na 1. dobrovolnické
brigádě dne 11. dubna také zástupci sdružení a občané naší
městské části. Děkujeme tímto všem 14 rodinám, které
pomohly s odstraněním nemocných a nevhodně rostlých
dřevin na hřišti. V nejbližších dnech bude dokončena
proměna dětského hřiště zahrnující výsadbu nových dřevin
(vrbový tunel a domeček, ochranné keře před plotem
v úpatí kopečku), zatravnění centrálního „kopečku“,
osazení nových lavic a stolů na kopci i montáž slunečních
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plachet a stojanu na kola. Kladně byla vyřízena i naše
prosba o výměnu materiálu v prostoru klouzaček tak, aby
vyhovoval současným bezpečnostním a hygienickým
předpisům. Díky městské části tak již písek nahradil tzv.
kačírek a do pískoviště byl dodána nová zásoba písku.
Přejeme všem, aby se jim na nově upraveném hřišti líbilo a
předběžně zveme na slavnostní otevření na přelomu
července/srpna.
Během letních prázdninových měsíců chystáme několik
jednorázových aktivit pro děti i dospělé - dílnu výroby
majolikových kachlů, klenotníkovu dílnu s výrobou
šperků, minikurzík pro holčičky Proměň image své
panenky nebo dílnu na výrobu mozaikových květináčů pro
maminky i děti. O konání akce se vždy dozvíte na našem
webu a také ve vývěsce, kterou máme přímo vedle vchodu
na dětské hřiště. Pravidelné účastníky našich kurzů
budeme informovat také e-mailem.
Krásné prázdniny a těšíme se na všechny v září 2010 !
Za podporu činnosti sdružení děkujeme
Zastupitelstvu městské části Dolních Měcholup
a Magistrátu Hlavního města Prahy.
Vaše OS Leonardo
www.leonardos.cz

Informace z MČ
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
- dne 8.07.10 od 9,00 do 13,00 hod.
- dne 10.08.10 od 13,00 do 17,00 hod.
- dne 2.09.10 od 9,00 do 13,00 hod.
- dne 23.09.10 od 13,00 do 17,00 hod.
- dne 12.10.10 od 9,00 do 13,00 hod.
- dne 4.11.10 od 13,00 do 17,00 hod.
- dne 7.12.10 od 9,00 do 13,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu ,
označeném logem Pražské plynárenské,a.s. ,
zaparkovaném před vjezdem do garáže ÚMČ,
Dolnoměcholupská 168/37 .
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou
společností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a
ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“ ,jejímž prostřednictvím si stávající i
potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Poskytuje zejména následující služby :
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení,
zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace

-

výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a
267175202

Sběrný kontejner Potex
V ulici Ke Dráze byl umístěn sběrný kontejner na
použitý textil, obuv, kabelky, pásky, hračky a
bytový textil.
Textil bude tříděn a předán buď charitě nebo dále
recyklován.

Nabídka letní rekreace
KOZÁK (osada Blatnice)
rekreační středisko Magistrátu hl.m. Prahy
Krásné prostředí, příznivé ceny za pobyt.
Bližší informace:
Tel. 236 002 759 p. Šrámková
www.kozak.er.cz

Inzerce
Nabídka služeb pro domy, byty, panelové domy,
firmy, státní instituce, …
- Vysokorychlostní připojení k internetu bezdrátově i
kabelem
- Návrhy, realizace a správa počítačových sítí
- Wi-Fi, kabelové a optické sítě, mikrovlna, aj.)
- Instalace televizní (TV) a satelitní (SAT) techniky
- Dodávky PC, NB, serverů a příslušenství
- Poradenství ve výpočetní technice.

Objednávky a více informací na:
Petr Příhoda, Květoslavova 600, Praha 10 - Dubeč
http://www.satimant.com
satimant@satimant.com
tel.: (+420) 226 220 900
mob: (+420) 606 219 195

VEČERKA
POTRAVINY, NÁPOJE, ZELENINA, DROGERIE A SMÍŠENÉ
ZBOŽÍ
Kutnohorská 35, naproti Boby baru
OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
PO – PÁ
7,30 - 21 hod
SO
7,30 - 21 hod
NE
9,00 - 21 hod
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Významná realitní společnost AVAREAL přijme pro
tuto oblast realitního makléře a tipaře nemovitostí.
Kontaktovat nás můžete na tf: 724 205 288, e-mail:
o.antoni@centrum-realit.cz, www.antoni.avareal.cz

