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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 uběhlo to jako voda, ať mám na mysli 
prázdniny nebo rok od doby, kdy jsme se 
všichni, kdo měl zájem, sešli za školou a 
otevřeli společně nové zdravotní středisko i 
úřad. 
 Rád bych Vás pozval na letošní setkání, 
které se ovšem uskuteční v neděli 
 

5.  září  v  15,00 hodin 
 

ale ne za školou, nýbrž před školkou v ulici Ke 
Školce. Důvod je zcela prozaický. Chceme se 
pochlubit novým, rozšířeným sportovištěm při 
SK Dolní Měcholupy, které městská část 
zrealizovala na pozemcích SK i vlastních (ty 
jsme vykoupili v roce 2007) .  
 Takto rozšířené sportoviště by mělo 
sloužit především dorostu a žákům SK, ale po 
dohodě se správcem hřiště i veřejnosti. 
 Scénář oslav nebo posvícení, jak toto 
setkání občanů můžeme nazvat, bude 
srovnatelný s oslavami předchozími. Bude 
kapela, malé pohoštění v podobě klobásy, pivo 
za deset  a posvícenské koláče s kávou. 
 Rádi bychom Vám ukázali nové hřiště, 
už trochu konkrétnější podobu tělocvičny- 
víceúčelové haly u školy, protože je už 

namalováno a zažádáno o územní rozhodnutí a 
žádost o stavební povolení je tudíž v dohledu. 
 Zástupci Občanského sdružení Leonardo 
jako součást oslav předají v 16,00 hod. za účasti 
poskytovatele grantu  VIA nadace repasované 
dětské hřiště představenstvu městské části. 
 Konkrétnější podobu už dostává i 
obchvat Měcholup, což považuji v současné 
době za úspěch, vzhledem k tomu, že se o něm 
hovoří už nejméně 50 let. No abych to 
nepřeháněl, v současné době je tvořena 
dokumentace k územnímu rozhodnutí a ještě 
nějakou dobu to potrvá, ale je to už konkrétní 
krok ke zklidnění dopravy v Dolních 
Měcholupech. 
 Jsa v dopravě, tak bych v ní ještě chvilku 
zůstal a mám na mysli dopravní opatření 
Neprůjezdná zóna v jedné obytné zóně, která 
byla využívána jako zkratka pro spěchající 
motoristy. Ve spolupráci s městskou policií, 
protože bez ní a její dobré vůle by to nešlo, 
proud projíždějících cizích vozidel opravdu 
zeslábl, ale teprve září ukáže, jak opatření 
pomůže.  Určitě nebylo naší snahou, abychom 
zkomplikovali ježdění našim domácím řidičům. 
Ti jsou v našich očích a doufám, že i v očích 
městské policie dopravní obsluhou. 
 Opatření na Kutnohorské, co se týče 
rychlosti nákladních aut v nočních hodinách se 
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nesetkalo s přílišným úspěchem, ale stále 
jednám se státní policií o jejím dohledu na 
dodržování rychlosti v nočních hodinách. Snad 
se podařilo znovu osadit ty nejhorší „kanály“ 
revizní šachty v Kutnohorské novými 
samonivelizačními poklopy a dále pracujeme 
na tom, aby se v této bohulibé práci 
pokračovalo. Obáváme se , že je to asi nikdy 
nekončící proces, pokud Kutnohorská bude 
zatížena tolik, kolik je. 
 Určitě jste si mnozí všimli, že úřad 
během prázdnin vyklidil pozice ve staré budově 
a to samé udělá v měsíci září dětská paní 
doktorka, která přesídlí do přízemí nové budovy 
do tzv. Denní místnosti, kde bude otevřena 
provizorní dětská ordinace. To samé bohužel 
není možné u zubní ordinace, pro kterou 
nemáme vzhledem k prostorovým i technickým 
nárokům náhradní prostory. Počítáme ale 
s novou zubní ordinací v nově zrekonstruované 
budově. Podobně dopadli také bohužel i radisti, 
kteří svoji činnost  přeruší, ale počítáme s nimi 
v podkroví nové budovy. 
 Tato obrovská škatulata hejbejte se 
nastala z jednoho jediného důvodu a to je 
přidělení finančních prostředků na dokončení 
rekonstrukce, takže doufejme že do roka a do 
dne  se nově zrekonstruovaných prostor 
konečně dočkáme. 
 Poštovna, která byla otevřena 
v provozních prostorách úřadu se setkala 
s kladným ohlasem občanů, kteří si službu 
pochvalují. Jediným stínem, který tato služba 
pro nás má je to, že od pošty dostáváme 3 000,- 
Kč měsíčně. Nám to skoro na celý úvazek 
zaměstná jednu sílu a ke všemu teď od 1. září 
má pošta roznášet zásilky do 19 hod. Tím se 
pravděpodobně význam naší poštovny sníží, 
protože předpokládáme daleko větší úspěšnost 
pošty v doručování zásilek. Uvidíme, jak to 
dopadne a o co se sníží výkon naší poštovny. 
 Na závěr připomenu  pozvání na nedělní 
odpoledne před školkou a abych zvýšil 
případný zájem, tak oznamuji, že máme pro 
Vás připravený zaktualizovaný film o Dolních 

Měcholupech, který tentokrát slovem ozvučil 
můj bývalý spolužák Vladimír Čech. Tak, teď 
už jen aby nám nepršelo a v neděli po „o“  
nashledanou . 
 Váš starosta 
    Karel Hagel 
 

Co nového v poštovn ě? 
 

 Uplynuly další týdny provozu naší 
poštovny.  
Občané si pomalu zvykli na tyto služby a ve 
většině případech jsou rádi, že nemusí pro své 
zásilky cestovat do Horních Měcholupy. 
Z důvodu chystané rekonstrukce staré budovy 
úřadu byla poštovna dočasně přemístěna do 
budovy nové a to do prvního patra. Starší 
občané, maminky s dětmi, ale i ostatní mohou 
použít výtah, který se nachází v přízemí nové 
budovy, hned naproti vchodu do čekárny 
MUDr. Janečkové. Kdo si nepřečetl pozorně 
minulé vydání Zpravodaje, upozorním znovu 
na možnost zásilku se vyzvednout v běžnou 
pracovní dobu úřadu a nejen v době, která je 
uvedena na Výzvě Českou poštou. Naše 
pracovnice jsou připraveny Vám zásilku vydat. 
Jen si Vás touto cestou dovolím upozornit, že 
v době polední pauzy, tj. 12,00 -13,00 hod. se 
může stát, že zde nikoho nenajdete, protože 
jsme na obědě. Připomínám, aby každý, kdo si 
pro zásilku přijde, měl s sebou občanský 
průkaz nebo cestovní pas. Na jiný doklad Vám 
bohužel nemůžeme zásilku vydat. Díky tomu, 
že jsme si vlastním úsilím pořídili prográmek 
do počítače pro evidenci poštovních zásilek, 
jsme schopni Vám zásilku dohledat i bez 
předložení Výzvy během chviličky včetně 
dalších zásilek dosud nevyzvednutých. Několik 
z Vás už toto uvítalo, neboť se na poštovně 
zastavili cestou z práce a nevěděli, že doma na 
ně čeká další Výzva. Pokud doma najdete 
Opakovanou výzvu České pošty a víte, že jste 
si v nedávné době nějakou zásilku u nás 
vyzvedávali, přesvěčte se, zda nejde o již 
vyzvednutou poštu třeba telefonicky. Česká 
pošta má opakované výzvy předtištěné a není 
schopna jejich distribuci zastavit, přestože ví, 
že zásilka byla již doručena. 
 Neoficiální cestou jsme se dozvěděli, že 
Česká pošta chystá jisté změny v doručování 
zásilek a to konkrétně doručování 
v odpoledních hodinách až do večera, 19-ti 
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hodin. Tato zatím nepotvrzená informace nám 
přináší určité prostředí nejistoty, co vše má 
pošta v úmyslu. Je možné, že Vám Česká 
pošta bude schopna veškeré zásilky doručit 
přímo do Vašich domovů, což by byl ideální 
stav. Jakmile budeme znát konkrétní podobu 
nových služeb České pošty oficiální cestou, 
ihned Vás budeme informovat buď 
v následujícím Zpravodaji, na webových 
stránkách Dolních Měcholupy nebo na 
nástěnkách v naší obci. Závěrem si dovolím 
popřát, ať poštovna slouží k plné spokojenosti 
zejména Vám, občanům Dolních  Měcholup. 
            Vaše poštmistrová, Hlavatá Jana 

 
Těšíme se na školní rok 2010/2011 
 

Ve středu 1.9. přivítáme společně nový školní 
rok. Do školy se vrátí nejen zkušení školáci, ale 
přijdou i noví prvňáčci, pro které bude 
slavnostní zahájení školní docházky jistě 
nezapomenutelným zážitkem! 
A stejně jako jejich starší kamarádi se budou 
moci také hned naplno zapojit do školní práce a 
řady projektů. Pro mladší žáky již opět chystá 
zábavné úkoly skřítek Měcholupáček, 
pokračovat bude i čtenářský projekt Celá škola 
čte dětem, který se postupně rozšířil i na školní 
družinu. Také oblíbená setkání s nejmilejšími 
mazlíčky a hračkami Ukaž a vyprávěj budou 
pokračovat.  
Ani letos nebude pochopitelně chybět 
Halloween party, Vánoční dílna, Mikulášská, 
Vánoční turnaj v dámě, Karneval ve školní 
družině, Florbalový turnaj a oslava Dne 
dětí.Vedle toho se uskuteční opět několik 
celoškolních projektů s různým tematickým 
zaměřením. Jako malou ochutnávku můžeme 
prozradit, že si opět společně připomeneme Den 
Země. 
I když je školní rok na samém začátku, už nyní 
začíneme sbírat materiály do Almanachu, který 
v červnu shrne práci žáků a učitelů v průběhu 
roku a bude jistě zajímavou tečkou na závěr. 
Myslíme také na žáky, kteří přijdou v lednu k 
zápisu – znovu zařadíme úspěšný projekt 
Připravujeme se na školu. 
Odpoledne mohou děti navštěvovat některý ze 
široké nabídky zájmových kroužků v letošním 
roce rozšířené o Míčové hry. 

Školní družina se zapojila do pokusu o světový 
rekord, do pokusu vytvořit největší galerii 
znaků měst a obcí, které budou všechny 
vyrobeny z odpadových materiálů. Děti pod 
vedením paní vychovatelky výtvarně zpracují 
znak naší obce, který se poté stane součástí 
výzdoby školy. Galerie všech přihlášených 
znaků bude vznikat na adrese 
www.znakymestaobci.cz 
Výchovu ke zdravému životnímu stylu 
podpoříme i letos účastí v projektu Ovoce do 
škol, jehož součástí bude internetová výuková 
hra.   
Velkou novinkou, kterou chystáme, je e-
Twinnig. Jedná se o spolupráci s partnerskými 
školami v zahraničí, která probíhá 
prostřednictvím internetu. Děti si mohou 
vyměňovat zadání úloh, seznamovat své 
zahraniční spolužáky se svým městem a zvyky, 
které se u nás dodržují, a v neposlední řadě 
mohou najít nové kamarády a na oplátku se 
dozvědět něco o jejich zemi. Věříme, že se e-
Twinning úspěšně rozběhne, obohatí výrazně 
výuku všech předmětů a podpoří rozvoj 
důležitých žákovských kompetencí. 
Všechny školní akce můžete sledovat i 
prostřednictvím našich webových stránek 
www.kutnohorska.cz 
Věříme, že se nám školní rok vydaří a těšíme se 
na spolupráci s dětmi i rodičovskou veřejností. 
                                        Kolektiv ZŠ Kutnohorská   
 

 

Bude žít nebo živořit mládežnický fotbal 
v Dolních Měcholupech? 
 

Vážení rodičové, dovolujeme si Vás oslovit a 
požádat o spolupráci při komplexním oživení 
dolnoměcholupského fotbalu dětí předškolního 
a školního věku. 
Dnes si na podmínky tohoto sportu nemůžeme 
stěžovat. Vedle travnatého hřiště fotbalového 
klubu Dolní Měcholupy vyrostlo tréninkové 
fotbalové hřiště s velmi dobrým umělým 
travnatým povrchem, které je přizpůsobeno 
možnostem hrát zde svá utkání všechna 
mládežnická mužstva mimo mladších a starších 
žáků. 
Nebude to dlouho trvat a dočkáme se i 
sportovní haly (tělocvičny) a tak bude možné  



 - 4 - ZPRAVODAJ  ZÁŘÍ 2010 

 

 

zabezpečit v Dolních Měcholupech trénink 
malých fotbalistů v rámci zimní přípravy. 
Poděkování patří MČ Dolní Měcholupy. 
V červnu tohoto roku bylo založeno Středisko 
fotbalové mládeže Dolní Měcholupy, které si 
klade za cíl v průběhu několika soutěžních 
fotbalových ročníků  vy\tvořit tréninkovou a 
tím i fotbalovou základnu mládežnických 
mužstev: 
MINI kroužku  věk 4 – 5 let 
MINI CUP   věk 5 – 6 let      (již 
hrají svojí soutěž) 
Mladší přípravka  věk 6 – 8 let    
(soutěž v rámci PFS) 
Starší přípravka  věk 8 – 10 let    
(soutěž v rámci PFS) 
Mladší žáci   věk 10 – 12 let  
(soutěž v rámci PFS) 
Starší žáci   věk 12 – 15 let  
(soutěž v rámci PFS) 
PFS – Pražský fotbalový svaz 
MINI CUP – Již několik let tuto soutěž velmi 
dobře zabezpečuji fotbaloví nadšenci z ČAFC 
Praha. 
Vedoucím střediska je pan Michal KOHOUT. 
Bližší kontakty  na funkcionářský aktiv 
střediska a jeho mužstev najdete na webových 
stránkách: 

o www.sfmdmecholupy.estranky.cz
 *    SFM Dolní Měcholupy 
o www.sfm.strasizaci.estranky.cz *    
SFM Starší žáci Dolní Měcholupy 
o www.sfm.mladsizaci.estranky.cz *    
SFM Mladší žáci Dolní Měcholupy 
o www.sfm.minicup.estranky.cz 
 *    SDM MINI CUP Dolní Měcholupy 
 

Pro fotbalovou sezónu 2010 / 2011 máme 
přihlášena do soutěží mužstva starších 
žáků.mladších žáků a MINI CUPu 2004 a ml. 
Nábor dětí provádíme pro všechny hráčské 
kategorie.  Budeme li mít v průběhu sezóny v té 
či oné kategorii dostatečný počet hráčů, budeme 
pro ně v zimní  části zabezpečovat halové 
turnaje a na jaře před novým soutěžním 
ročníkem 2011 / 2012 přátelská utkání. 
Závěrem si dovolujeme oslovit Vás – vážení 
rodičové a všechny, kdo máte zájem nám 
pomoci při výchově malých fotbalistů 
předškolního a školního věku všech kategorií. 

Přijďte mezi nás a zapojte se do velmi záslužné 
práce. Děkujeme.                                                                    
                                                      Kožíšek Bohuslav 
 

Informace z MČ 
 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 

v ulici Čs. tankist ů u budovy Ú řadu m ěstské 
části Praha – Dolní M ěcholupy 

v sobotu   18.   9. 2010    v    13:00 – 16:00 
v sobotu     2. 10. 2010    v    13:00 – 16:00  
v sobotu   16. 10. 2010    v   13:00 – 16:00 
v sobotu   30. 10. 2010    v    13:00 – 16:00 
v sobotu   13. 11. 2010    v    13:00 – 16:00 

- 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) 

Upozor ňujeme, že tyto kontejner slouží 
pouze pro bioodpad a není ur čen k 
odkládání objemného odpadu typu starý 
nábytek, matrace, koberce apod.. 

 

 

   Sbor dobrovolných hasičů Dolní 
Měcholupy 
Vás zve na 

Mistrovství ČR v požárním sportu 
 

18. – 19. 9. 2010 
Stadion Juliska - Praha 6  Dejvice 

Program: 
Sobota 18. 9. 2010    
 Neděle 19. 9. 2010 
  7:45 - 10:35 hod ● běh na 100m/př. – muži 
 8:00 - 12:00 hod ● požární útok - muži, ženy  
11:10 - 12:40 hod ● štafeta 4 x 100m/př. – muži 
 13:00 hod   VYHODNOCENI MČR družstev  
12:45 - 13:10 hod ● slavnostní nástup 
13:30 - 15:00 hod ● štafeta 4x100m/př. – ženy 
15:45 - 18:25 hod ● běh na 100 m/př. – ženy 
 
Neděle 19. 9. 2010 
8:00 - 12:00 hod ● požární útok - muži, ženy 
13:00 hod   VYHODNOCENI MČR družstev 


