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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 jaro už konečně přišlo, hrabla a košťata na 
sníh už potřebovat nebudeme, ale kdyby  si přece 
jen někdo chtěl přijít, máme na úřadě ještě několik 
posledních kousků. Myslete na to, že po jaru, létu a 
podzimu přijde další zima.  

Rád bych využil řádek tohoto Zpravodaje a 
ještě jednou poděkoval těm, kteří mi na konci ledna 
přišli potřást rukou a popřát k 60. narozeninám. 
Bylo to moc milé a příjemné. Mě to donutilo, abych 
si zrekapituloval, s kým jsem si za dobu mé služby 
veřejnosti již podal ruku. Bylo jich skutečně hodně 
a k nejvýznamnějším patří jistě pan president, 
anglická královna Alžběta II, francouzský president 
Jacques Chirac, oba dva arcibiskupové, celá řada 
pražských primátorů, a že jich něco pamatuji, a to 
byl výčet jen těch nejslavnějších. Takže ještě 
jednou děkuji a rád jsem si s Vámi potřásl rukou. 
  Na žádost několika občanů jsme se koncem 
měsíce února a začátkem března pokusili 
zorganizovat návštěvu kominíka v obci, aby 
našinec ušetřil alespoň za dopravu zmíněného, když 
už si musí nechat prohlédnout, eventuelně vyčistit 
komín. Někteří toho využili, někteří ne. Pro ty, kteří 
o tuto službu mají nadále zájem a nestihli to, mohou 
se domluvit s panem Zachem na telefonním čísle 
603 772 229.  
     Rozpočet na rok 2011 už hl. město Praha 
schválilo, tak jsme ho mohli na březnovém zasedání 
zastupitelstva naší městské části schválit i my. 
Jediné co ještě nevíme, kolik peněz dostaneme na 
pokračování stavby naší tělocvičny – víceúčelové 
haly, která se postupně se vzrůstajícím počtem žáků 

v naší škole stává velice potřebná kvůli jejich 
stravování. Za povšimnutí určitě stojí potřeba 
financí na dostavbu budovy radnice a s tím 
spojených institucí. Loňské finanční prostředky 
z této stavby jsme museli vrátit do rozpočtu HMP, 
protože jsme je nestačili všechny v loňském roce 
utratit. Požádáno máme také, tak doufáme a 
uvidíme. Dokončíme určitě osvětlení nového 
umělého trávníku vedle hřiště SK a počítám se 
započetím stavby běžecké dráhy v blízkosti 
hasičské zbrojnice pro trénink našich hasičských 
sportovců. 
     V současné době probíhá jednání o  zachování 
prázdninového provozu v mateřské škole, která by 
tuto službu poskytla ve spojení se školkou v Dubči 
a Štěrboholech. Uvidíme, jaký bude zájem o tuto 
službu a pak budeme  pokračovat v jednání s 
 ředitelkami těchto zařízení.  
     S hrůzou pozoruji, že se kácí nejenom v našem 
lesíku, ale hlavně v lesíku na katastru Horních 
Měcholup. Okamžitě jsem vyrozuměl odbor 
životního prostředí na Praze 15, aby konal a ten 
skutečně konat začal, ale stromy už nepostaví . O 
postupu záchranných akcí Vás budu informovat.  
  

Generální úklid komunikací proběhne ve 12. 
týdnu, tj. od pondělí 21. března do čtvrtka 24. 
března obvyklým způsobem, to znamená od 
severu k jihu. Severní půlka od Prahy po  
Dolnoměcholupskou trvá 2 dny, 21. a 22. 
března a zbývající jižní půlka od středy 23. do 
24. března. 
 Žádám  všechny řidiče, aby laskavě 
umožnili kompletní úklid a v denních hodinách 
v inkriminované dny parkovali někde jinde, 
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jinak si budou muset pod svým autem uklidit 
sami. Děkujeme za pochopení. 
 

 S přáním co nejkrásnějšího jara Váš 

    Karel Hagel, starosta 
 

CO NOVÉHO VE ŠKOLE 
 

Druhé pololetí je v plném proudu a s příchodem 
krásných jarních dnů nabírá obrátky i dění ve 
škole. 
Úspěšně pokračuje celoškolní projekt Celá 
škola čte dětem. V předčítání oblíbené knížky 
Kocour Modroočko se v první třídě střídají žáci 
třetí a páté třídy, prvňáci pak vždycky namalují 
krásné ilustrace a popovídají si o tom, co 
slyšeli. Už se také pomalu začínají chystat na 
to, až se na konci školního roku role obrátí, oni 
sami budou číst ostatním a vyslouží si tak 
pasování na čtenáře. 
Velmi dobře se rozběhla také spolupráce s 
Městskou knihovnou, v rámci podpory rozvoje 
čtenářství se nám podařilo získat řadu dětí pro 
pravidelné návštěvy Bibliobusu, který do 
Měcholup jednou za čtrnáct dnů zajíždí. 
O svých oblíbených knížkách vyprávěli také 
někteří druháci v rámci projektu Ukaž a 
vyprávěj!  Vedle knížek představili také řadu 
domácích mazlíčků a hraček. Nejdůležitější ale 
je, že se zase o něco zdokonalili ve schopnosti 
hovořit na dané téma před publikem, odpovídat 
na otázky a překonat ostych a trému. 
Ani školní družina nezahálí. Koncem února se 
uskutečnil tradi ční maškarní bál se spoustou 
soutěží. Užili si ho především mladší žáci, starší 
se zase osvědčili v roli organizátorů a pomohli s 
výběrem hudby i hodnocením jednotlivých 
masek. 
S prvními slunečními paprsky vyrazily děti se 
školní družinou také na exkurzi do hasičské 
zbrojnice. Jejich průvodce, pan Jiří Voříšek, 
jim trpělivě vše ukázal a zasvěceně zodpověděl 
všechny dotazy. 
Tradičně jsme se také zapojili do výtvarné 
soutěže Požární ochrana očima dětí a některé 
práce jsou opravdu velmi zdařilé. 
A co nás v příštích týdnech čeká? 
Klub deskových her chystá opět akci 
Velikonoce s deskovými hrami, která se 
uskuteční 14. dubna od 14 do 15 hodin. 
Připravujeme zajímavou ukázkovou hodinu a 
miniturnaje v deskových hrách podle zájmu 

pravidelných hráčů i jejich hostů – kamarádů 
nebo rodičů. 
Rozběhne se projekt Těšíme se do školy, který 
je určený našim budoucím prvňákům. Během 
čtyř setkání se seznámí se svými budoucími 
učitelkami, se školou, s tím, co je od září čeká, 
a také se lépe poznají navzájem. První hodina 
se uskuteční již 4. dubna od 14 hodin. 
Odcházející páťáci se naopak vypraví 
obhlédnout naši spádovou školu – základní 
školu V Rybníčkách. Kromě prohlídky je čeká 
také přátelské utkání ve vybíjené s jejich 
budoucími spolužáky. 
V průběhu jarních měsíců jsou pro jednotlivé 
třídy naplánované také návštěvy výukových 
programů ekocentra Toulcův dvůr, návštěvy 
divadel, výuka na mobilním dopravním hřišti 
pro žáky 3. až 5. ročníku a mnoho dalšího. 
Rozběhne se už také příprava na Korálkový 
divadelní festival. Doufáme, že bude mít stejný 
úspěch jako ten předchozí, Knoflíkový.  
Informace o něm i o dalších akcích školy spolu 
s fotografiemi najdete na www.kutnohorska.cz 

    Kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 

„Den otevřených dveří“ a zápis dětí do 
Mateřské školy 

 

S blížícím se jarem jsme opět pořádali 
„Den otevřených dveří“ pro rodiče, kteří si 
mohli  prohlédnout naši MŠ a vyzvednout 
přihlášku k docházce dítěte na školní rok 
2011/2012.  
Během tohoto dne jsme přivítali neočekávaně 
velký počet návštěvníků, kteří si prohlédli celou 
budovu MŠ a jejich děti si s radostí  pohrály se 
svými budoucími kamarády. Zájem rodičů o 
MŠ byl nebývalý, přihlášku si vyzvedlo  54 
rodičů. Blížil se den zápisu, předškoláci 
připravili dárečky a  těšili se na nové kamarády. 
V úterý 10.března už dlouho před 9.hodinou 
postával hlouček nedočkavých rodičů před MŠ. 
Po přivítání ředitelkou MŠ a její zástupkyní byli 
rodiče seznámeni s podmínkami přijetí dítěte do 
MŠ a s postupem správního řízení při přijímání 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Počet potvrzených přihlášek do MŠ o 29 
převyšoval počet možnosti umístění dětí do 
MŠ. Proto ředitelka postupovala ve správním 
rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dětí do MŠ  
v souladu s kriterii příjmu dítěte do MŠ.  
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Písemná rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání na školní rok  
2011/2012 budou předávána pouze zákonným 
zástupcům dítěte (nikoliv babičkám, přítelkyním 
apod.) 
 v úterý 22.března od 16: 00 hod.  v jídelně MŠ. 
Pro rodiče přijatých dětí následuje informativní 
schůzka, na které budou podrobně seznámeni se 
školním vzdělávacím  programem a provozem 
MŠ. 
                                Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ 
 

O mateřské škole 
 

„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se 
naučil v mateřské školce.“  

        Robert Fulghum 
 

Všichni, kteří mají malé děti, jistě chápou, jak 
moc je práce s nimi náročná. Chtěla bych tedy 
tímto poděkovat kolektivu MŠ v Dolních 
Měcholupech za laskavý a zodpovědný přístup 
k dětem a příjemnou atmosféru, která zde 
panuje. 
Oceňuji působení v oblasti výtvarné výchovy. 
Děti vyrábějí velmi nápadité výrobky 
s použitím různých materiálů. Funguje také 
dostatečná informovanost rodičů o škole a 
provozu – aktuální informativní tabule, 
nástěnky s prezentací projektů a prací dětí 
v jednotlivých třídách. Věnují se společným 
akcím s rodiči a organizováním kulturních akcí 
a výletů pro děti. 
Mám osobní zkušenost s MŠ na Praze 4, kde 
byla vstřícnost k rodičům i k dětem velmi 
špatná. Díky tomu mám možnost srovnání, a 
proto si velmi vážím ochoty a profesionality 
zaměstnanců. 
                                 Ilona Karafiátová, Klub rodičů 

 

Informace z městské části 
 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu   v roce 
2011  bude v Dolních Měcholupech  
probíhat ve dnech: 
úterý   3.5.,  2.8.,  1.11. 

 

1. ul. Pod lesíkem  17 10 - 1730 
2. ul. Parková   17 40 - 1800 

 
 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 

v ulici Čs. tankistů u budovy Úřadu městské 
části Praha – Dolní Měcholupy 

v sobotu   16.  4. 2011   v    13:00 – 16:00 
v sobotu   21.  5. 2011   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.. 

 

         Poplatky ze psů 
 

Dovolujeme si Vám připomenout, že 
koncem března končí lhůta pro zaplacení 
místního poplatku ze psů. Žádáme proto 
všechny vlastníky čtyřnohých miláčků, kteří 
ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili do 
konce března úhradou v hotovosti na 
pokladně úřadu, složenkou, kterou si můžete 
vyzvednout taktéž na úřadě nebo převodem 
na bankovní účet úřadu, který Vám rádi 
sdělíme nebo jej můžete zjistit na našich 
webových stránkách. 
         Kancelář úřadu 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                      Pražské plynárenské, a.s.     
 

Termíny přistavení : 
- dne      3.04.11   od    9,00    do  15,00   hod.           
- dne      4.05.11   od  11,00    do  17,00   hod. 
- dne    29.05.11   od    9,00    do  15,00   hod.  
- dne    15.06.11   od  11,00    do  17,00   hod. 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s. ,  
zaparkovaném  před  vjezdem do garáže  ÚMČ, 
Dolnoměcholupská 168/37 .    
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 
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- informace k otázkám, souvisejícím 
s dodávkami zemního plynu 

- tiskopisy a informační brožury 
Bližší informace na tlf. číslech  267175174  a  
267175202  

 
Vážení, jestliže jste i návštěvníci našich 
webových stránek www.dolnimecholupy.cz  , 
tak jste si jistě všimli, že se celoročně snažíme 
dodávat na stránky zajímavé informace pro 
všechny uživatele. Jelikož jsme se přihlásili  
do soutěže o nejlepší webové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí, dovolujeme si Vás 
požádat o podporu v hlasování pro cenu 
veřejnosti na výše uvedené webové adrese.  

Dejte nám svůj hlas pro cenu ve řejnosti  . 
Děkujeme! 

 

Výlet pro měcholupské seniory 
 
 

Datum výletu: 2. 6. 2009 - čtvrtek  
Směr: Žďár nad Sázavou 
(podrobný program bude upřesněn na úředních 
deskách) 
• Přihlášky na výlet v kanceláři úřadu 

 

               Inzerce 
 

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ 
DOKONČOVACÍ  PRÁCE. 

 Rausch Patrik 606 878 908 
 

Vybruste svoji angličtinu 
 

Potřebujete rozumět, psát a mluvit perfektní 
angličtinou? Zvýšila by Vám úroveň angličtiny 
uplatnění na trhu práce či šanci na přijetí na 
vysokou školu? 
Naučte se anglicky v kurzech profesionální 
lektorky, které kromě učebnic CAE či CPE 
úrovně kombinují živý jazyk prostřednictvím 
tisku, zpráv, odborné i krásné literatury.. 
Naučíte se nejen zkouškové technice ve všech 
požadovaných oblastech, ale i kreativnímu 
psaní a aktivnímu využití nových poznatků ve 
vedených diskuzích či simulovaných 
pohovorech. 
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte a 
zapojte se do právě probíhajících kurzů na 
Skalce. Přihlásit se na kurzy, popřípadě získat 

další informace k nabídce, můžete na 
uvedených kontaktech: 

Mobil :    +420 725 554 496 
Email : languagealchemy@gmail.com 

 

 
 

 


