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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 dovoluji si Vás na začátku letošního roku 
opět oslovit s několika aktualitami. 
            Na posledním zasedání zastupitelstva, to 
je 10.1.2011 bylo zastupitelstvo seznámeno 
s čerpáním finančních prostředků na úklid 
komunikací v roce 2010. Celková částka 
vynaložená na tuto službu činila 529.585,- Kč, 
z toho na zimní údržbu 462.638.- Kč. Velikost 
této částky je do jisté míry ovlivněna délkou 
loňské zimy a časným a razantním nástupem 
zimy letošní. Bylo konstatováno, že většina 
chodníků ve vedlejších ulicích je uklizena i 
když na tom nemám pražádnou zásluhu a proto 
zastupitelstvo městské části rozhodlo 
kompenzovat tuto bohulibou činnost občanům 
tím, že jim na toto přispěje, ne ale penězi, nýbrž 
tím, že těm, kdo si přijdou od pátého týdne, tj. 
od 31.1.2011 v úředních hodinách na úřad, 
bude jim vydáno proti podpisu hliníkové hrablo 
a koště, to vše v hodnotě cca 380,- Kč 
s poděkováním, že se o naše a tím i Vaše 
chodníky tak staráte. 
 Při prohlídce pěších komunikací neušel 
pozornosti ani žalostný stav některých 
dešťových svodů zejména jejich čistících kusů, 
které obec při výstavbě komunikací 
financovala, ale které jsou majetkem majitele 
nemovitosti a tímto chci apelovat na všechny, 
kterých se toto týká, aby si tyto čistící kusy 
udržovali v pořádku a považovali je za vlastní.  

Při výstavbě kanalizace chtěla obec zabránit 
tomu, aby dešťové okapy končily nad 
chodníkem a vytékající voda z Vašeho okapu 
by tak namrzala na chodnících. 
 Rád bych využil prostor na stránce 
našeho periodika k tomu, abych Vás, moje 
občany a příznivce pozval na setkání při 
příležitosti  dovršení věku šedesáti let. Nevím, 
jestli je to důvod k bujarému veselí, ale rád se s 
Vámi všemi, kteří přijdou, uvidím a podělím se 
s Vámi nejen o své pocity čerstvého šedesátníka 
ale i o to, co se podařilo udělat řezníkovi 
z prasete a co se urodilo na vinicích, eventuelně 
na chmelnicích. Takže Vás očekávám 
v restauraci V parku v pátek 28.1.2011 od 16-ti 
hodin a těším se nashledanou. 
 
 V úctě Váš starosta 
              Karel Hagel 
 

 

 
Mateřská škola Dolní Měcholupy 

 

                          pořádá 

Den otevřených dveří 
v úterý 2. února 2011 

 

od 10:00 do 11:30 hodin 
a od 15:00 do16:30 hodin 
                                                            

Vydávání přihlášek a tiskopisů 
potřebných k zápisu dítěte do MŠ 
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Rodiče s dětmi mají možnost prohlédnout si 
prostory MŠ. Děti si mohou pohrát 
s budoucími kamarády.  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Zápis do MŠ na školní rok 
2011/2012 se koná 

v úterý 8. března 2011 
   

od 9:00 do 11:00 hodin 
a od 15:00 do 17:00 hodin 

v jídelně mateřské školy 
 

Doklady potřebné k zápisu do MŠ: 
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
a rodný list dítěte. 
U zápisu rodiče odevzdají vyplněnou 
Přihlášku dítěte a Evidenční list (vyplněný a 
potvrzený od lékaře). Bez něho nelze dítě 
přijmout do MŠ. 
Ředitelka MŠ rozhoduje ve správním řízení 
(zák.č.500/2004 Sb.) a v souladu  se 
školským zákonem (zák.č. 561/2004 Sb.) o 
přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  dítěte bude 
vydáno zákonnému zástupci dítěte v úterý 
22.března od 16:00 hod. v jídelně MŠ, 
potom následuje informativní schůzka pro 
rodiče přijatých dětí (prosíme účast rodičů 
bez dětí). 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Pro Vaše děti máme připraven zejména 
tento program: 
• poskytujeme dítěti všestranný rozvoj 

s hlavním zaměřením na výtvarnou, 
pracovní, dopravní a environmentální 
výchovu,  

• dále zajišťujeme: 
- každý měsíc divadelní představení 
- seznámení dětí s tradicemi a  
     přírodou na výletech  
- jarní týdenní ozdravný pobyt dětí  
     v přírodě, 
- výuku plavání dětí, 
- taneční kroužek a výuku hry na  
     flétnu 

 
        

Občanské sdružení 
LEONARDO 
 
 www.leonardos.cz 
 

Hned v prvním lednovém týdnu roku 2011 
uspořádalo OS Leonardo další zajímavé 
odpoledne pro veřejnost. „Na Statku“ 
(Kutnohorská 11/57) se sešlo 9 rodin s dětmi, 
aby společně po francouzsku oslavilo svátek 
Tří králů. Pekly se koláče, hledal se král, 
zpívalo i hrálo. Oslava Epiphanie pod vedením 
rodilého Francouze, žijícího v Měcholupech, 
byla první z mnoha akcí z projektu Každý jsme 
odněkud, kterému se budeme v letošním roce 
věnovat. 
        V sobotu 22. ledna se v dopoledních 
hodinách uskuteční již osmé novodobé Vítání 
občánků. Společně se zástupci Úřadu se těšíme 
na 13 nejmenších obyvatel Měcholup, kteří 
potvrdili svou účast na slavnosti. 
Dospělým v průběhu ledna dvakrát nabídneme 
taneční hodinku s oblíbenou cvičitelkou Petrou 
Bubákovou. Zumbu si mohou přijít zacvičit v 
neděli 16. a 30. ledna, vždy od 18 do 19 hodin 
v tělocvičně. Zájemci, prosím hlaste se dopředu 
prostřednictvím e-mailu. 
Výuka kroužků v 1. pololetí školního roku 
2010/2011 se pomalu chýlí ke konci, naše 
kroužky navštěvovalo 84 dětí. 2. pololetí 
školního roku bude probíhat od 14. února do 
24. června 2011 a bude v něm odučeno 17-18 
lekcí.  
Nově nabídneme možnost účastnit se kroužku 
Flétna, Malí muzikanti, Keramika pro 
začátečníky, Cvičení rodičů a dětí a 
Basket/volejbal pro děti. Odlišně bude 
koncipována nabídka pro rodiny s dětmi do 3 
let: v dopoledních hodinách bude nově probíhat 
Předškolka pro samostatné děti narozené v roce 
2007 či 2008 (bez rodičů) a také Výtvarné 
tvoření pro maminky či Angličtina, u kterých 
nabízíme možnost zajistit hlídání dětí od 1,5 
roku věku. Stávající nabídka kroužků zůstane, u 
některých kurzů však dojde ke změně v 
rozvrhu. 
Nabídka pro 2. pololetí tak bude obsahovat 
celkem 21 kroužků pro děti, 2 programy pro 
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rodiče s dětmi a 3 kurzy pro dospělé, a to v 
těchto dnech a časech: 

• angličtina: začátečníci-nečtenáři čt 
12:45-13:30, pokročilí předškoláci s 
prvňáky út 14:00-14:45, pokročilí 
školáci čt 14:00-14:45 

• němčina (pro děti od 4 let) čt 12:45-
13:30 

• dramaťák: Pidivadýlko (děti do 6 let) čt 
16:30-17:30, Kejklíři (děti od 6 let) po 
13:30-15:00 

• šachy pro děti st 17:45-18:30 
• sportovky: mladší (děti do 5 let) út 

15:30-16:15, starší (5-6 let) út 16:30-
17:15 

• basket/volejbal (pro předškoláky a 
školáky) čt 16:30-17:15 

• keramika: začátečníci (3-4letí) st 16:15-
17:00, pokročilí 4-6letí út 15:30-16:15 
nebo čt 15:30-16:15, zkušené děti od 6 
let po 15:15-16:15 (rozšířená hodina) 

• výtvarka pro nejmenší (od 2,5 do 4 let) 
pá 15:30-16:15 

• ateliér výtvarné výuky (pro děti od 6 let) 
st 14:30-16:00 

• dějiny umění (výtvarná tvorba pro 
předškoláky a školáky) pá 13:45-15:15 

• vědecké bádání (pro děti od 6 let) út 
17:10-18:10 

• flétna (pro děti od 4 let) st 13:00-13:45 
• malí muzikanti (děti ve věku 4-7 let) út 

16:25-17:10 
• předškolka (děti roč. 2007, 2008) st 

9:00-11:00 
• cvičení rodičů a dětí (ve věku cca 2-3 

roky) po 16:00-16:45 
• keramika pro maminky s dětmi (od 2 let) 

pá 9:00-10:00 
• výtvarné tvoření pro maminky s 

možností hlídání dětí út 9:30-10:30 
• angličtina pro maminky s možností 

hlídání dětí po 9:00-9:45 
• dějiny umění v praxi (výtvarná tvorba 

pro dospělé) po 20:00-21:30 
Podrobnosti k jednotlivým kroužkům (náplň, 
lektor, cena) najdete na našem webu 
www.leonardos.cz. Ve fotogalerii OS na 
www.leonardos.rajce.idnes.cz přitom máte 
možnost podrobně sledovat práci dětí na 
výtvarných a keramických kroužcích, a brzy i 

závěrečné besídky jazykových a dramatických 
kroužků a kroužku vědeckého bádání. 
Na všechny kroužky je nutno se řádně přihlásit 
přihláškou (i děti, které navštěvovaly kroužek v 
1. pololetí). U některých kroužků lze zajistit 
vyzvedávání dětí z MŠ či ZŠ. Aktuální 
informace o obsazenosti kroužků získáte na 
osimis@seznam.cz.  
 

Těšíme se na všechny děti i dospělé!  
Vaše OS Leonardo 

 

Informace z MČ 
 

        Dovolujeme si připomenout 
občanům, kteří vlastní čtyřnohého 
kamaráda – pejska, že mají do konce 
března povinnost zaplatit místní 
poplatek. Poplatek můžete uhradit 
v pokladně kanceláře úřadu, převodem 
na účet MČ nebo složenkou, kterou Vám 
rádi v kanceláři úřadu vydáme. Noví 
obyvatelé Dolních Měcholup, kteří nemají 
pejska u nás přihlášeného mohou psa 
zaevidovat na úřadě v době úředních 
hodin.  
Upozornění zejména pro nové majitele 
psů: 
K poplatku se majitel hlásí do 15-ti dnů 
od nabytí psa a poplatková povinnost 
vzniká od věku tří měsíců psa. 
Poplatek ze psa je odváděn v místě, kde 
má majitel psa TRVALÉ BYDLIŠT Ě !!! 
U trvale označených psů čipováním je 
majitel od poplatku osvobozen ve dvou 
letech následujících po roce, kdy byl pes 
označen. Označení je potřeba doložit 
potvrzením od veterináře nebo oprávněné 
osoby v případě tetování.  
Důchodci, kteří nemají jiný příjem než 
důchod mají na pejska slevu. 

_______________________________ 
 

       Velké  poděkování  patří panu 
                       Krátoškovi,       
který nám připravil tolik oblíbené 
jízdní řády autobusů, jež naleznete na 
zadní straně tohoto zpravodaje. 
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