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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 rád bych Vám na sklonku tohoto roku a 
před svátky vánočními nalil trochu optimismu do 
Vašich myslí, tak jsem ruče uchopil všechna 
vydaná čísla našeho Zpravodaje, nejvíce ty 
předvánoční  a musím konstatovat, že se prostě 
asi nedá se neopakovat. Uvědomil jsem si přitom 
zpravodajském listování, co všechno máme za 
sebou - plyn, kanalizace, komunikace, atd. Je 
toho opravdu hodně, tak abych snad připomenul, 
co se nám povedlo v letošním roce. 
 

 Slavíme Vánoce v novém úřadě a 
doktorky v nových ordinacích. Tělocvična 
očividně narostla a je s největší 
pravděpodobností před zazimováním, ale to Vy, 
kteří to chcete vědět, určitě víte. Co se kupříkladu 
ještě nepovedlo je zlepšení chodníků a zastávek 
na Kutnohorské u Malého Háje, ale je to tím, že 
to není tak úplně naše kafe.  Chodníky by měly 
být TSK, ale ještě nejsou, protože bývalý 
investor - Obchod průmyslovým zbožím, 
chodníky TSK  nepředal, protože nebyly ve 
stavu k předání a toto všechno koupila společnost 
FINEP. Snahou MČ je do tohoto stavu nastolit 
pořádek i za cenu investování vlastních 
finančních prostředků. Ale nějak se to zaseklo, 
protože na tuto akci  musí být  vydáno stavební 
povolení a v zimě TSK nikoho do komunikací 
nepustí. Prosím ještě o trochu shovívavosti, na 
jaře to už určitě bude hotové. Tak alespoň slibuje 
FINEP a já.  

Dovolím si krátce uvést s čím počítáme 
v rozpočtu na rok 2012, kromě toho slíbeného 
chodníku. Došlo k dohodě s rodinou Urbanových, 
od kterých kupujeme pozemek pod budovanou 
cyklostezkou směrem do Hostivaře pod 
benešovskou tratí, dále počítáme s vybudováním 
běžecké dráhy pro naše sportovce – hasičský 
dorost, dětského hřiště při Dolnoměcholupské a 
hlavně plánujeme starat se o Vás tak, jako 
v minulých letech. A protože se nedá opravdu nic 
nového vymyslet, přeji Vám jménem, 
zastupitelstva městské části, již po jednadvacáté 
krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do 
nového roku 2012.  
 

                       Váš starosta 
                 Karel Hagel 
 

Informace z úřadu 
 

 

Od středečního večera (21.12.2011) 
bude k dispozici na klice u kapličky 
Betlémské světlo. 
Přiloženým dřívkem si můžete zapálit 
donesenou svíčku a odnést si tak 
světlo domů.                              
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   ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLE 
 

 Adventní čas přinesl také do školy 
sváteční předvánoční náladu. 

O prvním adventním víkendu jsme se opět 
sešli u zdobení perníčků, výroby přáníček a 
vánočních dekorací ze šišek – konala se naše 
tradiční vánoční dílna. Mezi množstvím hostů 
jsme rádi přivítali nejen současné žáky a jejich 
blízké, ale také naše bývalé žáky a jejich rodiče. 
Ve výborné atmosféře vznikaly krásné výrobky a 
bohatě nazdobené perníčky, školou zněly koledy 
a zbyl čas i na příjemné přátelské popovídání. 
Velký ohlas měla také dílna věnovaná 
společenským hrám, někteří nad Ligretem, 
Citedelou, Ubongem a dalšími strávili celé 
dopoledne. 
          V pondělí 5. prosince přišel do školy 
Mikuláš, andělé a čerti. Mikulášské dopoledne 
připravili pro své mladší spolužáky žáci pátého 
ročníku. Nejprve Mikuláš chválil a káral podle 
záznamu v Knize hříchů, pak andělé a čerti 
rozdali malé dárečky a pozvali děti k 
mikulášským hrám. Celé dopoledne se všem moc 
líbilo a páťákům patří dík za jeho přípravu. 

A co nás během prosince ještě čeká? 

          4. a 5. třída se vypraví do kláštera sv. Jiří 
na Pražském hradě na program Národní galerie 
Jak se dělá krajina. Před časem ho vyzkoušeli už 
třeťáci a líbil se jim, tak snad budou spokojeni i 
jejich starší spolužáci. 

          Děti z 1. třídy navštíví 20. prosince 
předškoláky v mateřské škole. Oplatí jim tak 
návštěvu z konce listopadu, během které si 
školkové děti aspoň na chvilku vyzkoušely, jaké 
to je být školákem.  

         Poslední den před vánočními prázdninami, 
čtvrtek 22. prosince, bude opět slavnostní a 
výjimečný. V osm hodin ráno se sejdeme v aule 
při Vánočním zpívání, poté bude probíhat 
každoroční turnaj v dámě a na závěr dne bude 
mít každá třída svůj vlastní program plný her a 
cukroví. Celý den je Dnem otevřených dveří pro 
všechny zájemce o práci naší školy, a zejména na 
pásmo koled a finále turnaje v dámě v deset 
hodin srdečně zveme. 

A pak už začnou alespoň pro školní děti 
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.  

Přejeme všem jejich klidné a radostné prožití a 
vše nejlepší do roku 2012! 

     Kolektiv ZŠ Kutnohorská (www.kutnohorska.cz) 
 

 
Kouzlo Vánoc ve školce 

 

Ještě před několika dny nás příroda 
„obdařila“ typickým podzimním počasím. Děti 
nedočkavě očekávaly příchod Martina na bílém 
koni, ale ten se tentokrát dostavil jen v závoji 
mlhy, deště a smogu. 
          Abychom dětem ukrátili dobu očekávání, 
příchod adventu a těšení na Vánoce, začali jsme 
již v předstihu s pomocí dětí zdobit budovu MŠ, 
třídy, vyrábět dárečky a přáníčka s vánočním 
pozdravem. 
            Při těchto přípravách jsme samozřejmě 
nezapomněli seznamovat děti s tradicemi 
spojenými s vánočními svátky a začali nacvičovat 
i pásmo básní a koled na již tradiční vánoční 
besídku pro rodiče, která se uskuteční ve čtvrtek 
15. 12. 2011 od 15:30 hod. v jednotlivých třídách 
MŠ. Minulý týden, již s malým předstihem, děti v  
MŠ navštívil Mikuláš s hodným čertíkem a 
andělem. Přes první slzičky některých dětí se pak 
všechny odvážily podáním ruky Mikuláši stvrdit 
svůj slib („budu sám papat, budu se samostatně 
oblékat, nebudu ubližovat kamarádům“, apod.). 
Po zazpívání písní a přednesu básniček všechny 
podělil děti dárkem  – papírovou chaloupkou 
plnou dobrot zdravé výživy pro mlsné jazýčky. 
Pro dokonalou atmosféru vánočního očekávání 
pojedeme ještě s dětmi ve středu 14. 12. 2012 na 
výlet do mlýna ve Hryzelech u Zásmuk. Tam se 
děti seznámí s tradicemi v reálné podobě: 
prohlídka vánočně vyzdobeného mlýna, ukázka 
zdobení vánočního stromečku, lití olova, výroba 
ozdob z korálků a přírodnin. O dojmy z výletu se 
děti s Vámi rády podělí. 
 

Přejeme Vám, abyste předvánoční i 
vánoční čas prožili v klidu a pohodě a aby nový 
rok byl plný porozumění, ohleduplnosti a 
rozzářených dětských tvářiček. 

 

          Ředitelka a zaměstnanci MŠ Dolní Měcholupy 
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                 PŘISTAVENÍ VOK 
 NA SMĚSNÝ ODPAD V ROCE 2012 

 

2.1.2012 pondělí Ke Slatinám 
   16.1.2012 pondělí Ke Dráze 
   30.1.2012 pondělí Parková 

13.2.2012 pondělí Pod Lesíkem 
   27.2.2012 pondělí Ke Slatinám 
   12.3.2012 pondělí Ke Dráze 

26.3.2012 pondělí Parková 
   10.4.2012 úterý Pod Lesíkem 
   23.4.2012 pondělí Ke Slatinám 

7.5.2012 pondělí Ke Dráze 
   21.5.2012 pondělí Parková 
     4.6.2012 pondělí Pod Lesíkem 

18.6.2012 pondělí Ke Slatinám 
 

Inzerce 
 

Večery pro ženy s tancem, 
cvičením a meditací 

 

12. ledna 2012 začínají v MŠ Dolní Měcholupy 
pravidelné večery pro ženy. Každý čtvrtek od 
18.30 cca do 20.00(20.30) v tělocvičně 
mateřské školy Dolní Měcholupy, ulice Ke 
školce 254/12. Blíže na 
www.veceryprozeny.blog.cz. 
-spontánní roztančení, rozcvičení, uvolnění 
napětí nastřádaného za celý den, relaxační a 
meditační cvičení, navození vnitřního klidu, 
radosti a uvolnění 
Kontakt: Mgr. Pavla Křížová, 605254678, 
exjahudka@seznam.cz 

 

 

ZAKÁZKOVÉ KREJ ČOVSTVÍ 
 

Parková 227/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy 
Mobily: 721 502 560, 723 110 873 
Email: janefashion@centrum.cz 
Otevírací doba: úterý a čtvrtek 9.00 - 19.00 hod. 
 (mimo otevírací dobu po telefonické dohodě) 

• Zakázkové šití dámských a dětských 
oděvů, bytového textilu. 

• Opravy a úpravy dámských, pánských a 
dětských oděvů. 

• Výroba a prodej fleesových dek, polštářů, 
šál a čepic. 

• Prodej bavlněné metráže s dětskými 
motivy. 

Záruka kvality je dána rodinnou řemeslnou 
tradicí. 
NOVĚ ROZŠIŘUJEME PRODEJ O DÁMSKÉ, 
PÁNSKÉ I DĚTSKÉ PUNČOCHOVÉ A 
PONOŽKOVÉ VÝROBKY A SPODNÍ PRÁDLO.  
 

Chovatelské potřeby 
 

� krmiva pro psy, kočky a hlodavce  
� doplňkový prodej (pamlsky, kosmetika, 

hračky….) 
 

 PO – PÁ  15 – 18hod. (mimo otevírací dobu  
                                       lze zvonit) 
 

Na Slavíkově 198/5, Dolní Měcholupy, 
Praha 10.   Tel: 775 635 118 
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