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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 Nastalo nejkrásnější období roku, školní 
turnaj o pohár starosty ve floorbale máme za sebou. 
Stejně tak i první ročník turnaje v kopané MINI 2004  
o putovní pohár starosty městské části Praha – Dolní 
Měcholupy. 

Zdálo by se „pohoda“, ale není tomu tak. 
Přestavba staré budovy úřadu by se měla blížit ke 
konci, ale pohled na pokračující stavbu ve mě spíš  
vzbuzuje obavy, že termín slavnostního 
znovuotevření budovy úřadu po 75-ti letech , 
stanovený na neděli 4. září odpoledne ve 14.00, těžko 
stihneme. Raději si ale tento termín rezervujte, 
kdybychom to náhodou stihli.  

Horší to jistě bude s naší školní jídelnou a k ní 
přistavěnou tělocvičnou - žádali jsme 30 milionů, ale 
dostali jsme pouze čtyři. Je to málo, ale snad to příště 
bude lepší.  

Pokusíme se částečně za vlastní posunout tuto 
stavbu alespoň do stadia možného zakonzervování 
stavby až přijdou lepší časy. K tomu budeme asi 
potřebovat peníze na již slíbenou  hasičskou   
běžeckou dráhu. Tu tedy  budeme   otevírat   
pravděpodobně až příští  léto.   Kácet v místě  stavby 
můžeme stejně  až  na  podzim a co bychom otvírali 
příští  rok, když  ta  tělocvična  ještě  nebude.  

Dále  připravujeme projekt nového dětského hřiště  
při Dolnoměcholupské ulici směrem na Hostivař, kde 
jsme dostali od společnosti EKOSPOL nějaké 
pozemky.   
  

 S přáním co nejkrásnějšího léta Váš 

    Karel Hagel, starosta 

CO NOVÉHO VE ŠKOLE 
 

    Čeká nás poslední týden letošního školního roku, a 
tak je čas na krátké ohlédnutí. 
    Můžeme být pyšní na Korálkový divadelní festival, 
který proběhl na konci května ve Strašnickém divadle. 
Všechny třídy se opravdu snažily a jednotlivá 
představení sklidila zasloužený potlesk. Ve zcela 
zaplněném sále byla výborná atmosféra a všechno 
vyšlo na výbornou! 
Také školní výlety proběhly úspěšně. Prvňáci a 
druháci se vypravili na zámek Berchtold, kde je čekal 
pohádkový svět a zmenšeniny slavných českých 
památek. 
   Třetí, čtvrtá a pátá třída navštívily zámek Stránov v 
Jizerním Vtelně. Byl pro ně připraven interaktivní 
program z české historie. Svými obory je provedli 
alchymista, lékař, hvězdář a dokonce sám majitel 
panství, Jan Zajíc z Hazmburka. V okolí zámku byly 
připraveny rytířské hry a naučná stezka plná 
soutěžních úkolů. 
     Ani školní družina nezůstala pozadu. Výlet do 
mořského světa se všem dětem velice líbil, krásné 
barvy a tvary mořských ryb je nadchly. 
Nesmíme zapomenout ani na oslavu Dne dětí. 
Všechny třídy se seznámily s canisterapeutickými psy 
a jejich výcvikem, pak následovalo sportovní 
dopoledne. Vyzkoušeli jsme Pětiboj Martiny 
Sáblíkové. Pět disciplín prověřilo mrštnost, rychlost a 
zručnost děvčat i chlapců. 
     A co nás ještě čeká? 29.6. proběhne slavnostní 
pasování prvňáků na čtenáře a rozloučení s 5. třídou, 
odpoledne ve 14,00 budou vyhlášeny výsledky 
celoroční hry školní družiny.  
30.6. si rozdáme vysvědčení a pak hurá na prázdniny! 
 

Přejeme všem krásné léto. 
          kolektiv ZŠ Kutnohorská 
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Rozloučení se školkou 
 

Konec školního roku v mateřské škole je ve 
znamení cestování a pořádaní posledních 
naplánovaných akcí. 

Před několika dny jsme se vrátily ze školy 
v přírodě, kde nádherná krajina malebného Sněžného 
nás znovu přivítala. Stejně tak i příjemný a ochotný 
tým hotelu Podlesí, ve kterém jsme strávili společný 
týden. Děti po celý čas užívaly čerstvého vzduchu a 
krás našich lesů, poznaly i umění jízdy na koni a 
„posvačily“ s neodbytnými volně pobíhajícími 
kozičkami.  

Po celý týden plněním nejrůznějších úkolů se 
postupně dostávaly až k ukrytému pokladu. Počasí 
jim přálo natolik, že sluníčko dostatečně ohřálo i 
vodu ve venkovním bazénu, a děti se mohly konečně 
vydovádět ve společnosti  namalovaného obrovského 
žraloka na dně bazénu a projet se v doprovodu 
učitelek i v malém člunu. Nezvyklé zážitky pro děti 
se střídaly v tak rychlém sledu, že během týdne 
neukápla ani jedna slzička, a přiblížilo se loučení. 
Sbohem Sněžné, ahoj, krásná přírodo. Za rok se snad 
zase uvidíme. Odjíždíme s plnými kapsami 
dobrodružství. 

Poslední dny školního roku 2010/2011 jsou 
spjaté s loučením s dětmi. S některými se opět  
šťastně setkáme v září, některé nastoupí svou první 
cestu do ZŠ. 
Každá ta dětská tvářička nám zůstane v paměti a 
spolu sní i spousta pěkných společně prožitých chvil. 
Jednou z nich je určitě i právě dokončená společná 
akce rodičů a dětí – rozloučení se školkou. 
Už několik dnů dopředu všechny děti i kolektiv MŠ 
žil přípravami, vše se rozepisovalo, připravovala se 
tombola a jarmark dětských prací, plnily se plynem 
balónky, zdobily se mísy sladkostmi. A díky skvělé 
souhře všech se podařilo vše včas dokončit.  
Nastal den oslavy a všichni nedočkavě a nedůvěrou 
pozorovali hromadící se mračno nad školkou. Je však  
nutno uznat, že při současném aprílovém počasí, nám 
bylo opravdu přáno  
- od rána hrozící zamračené nebe se umoudřilo. 
A odpoledne jsme přivítali nejen slunečnou oblohu, 
ale i velké množství dětí  a dospělých, které skupina 
Myš a Maš pobavila svými písněmi a pomohla 
roztančit všechny  věkové skupiny návštěvníků. Ze 
všech stran se ozýval smích a radost, ceny v tombole 
byly brzy rozebrány a díky panu Voříškovi, který 
obětavě připravil a obsluhoval ohniště došlo i na 
opékaní špekáčků. O sladké pohoštění se postarala 
paní Příkopová, které během chvilky  byly vráceny 
už jen prázdné tácy  od úžasných domácích koláčů. 
Naše paní kuchařky se obětavě staraly o pravidelný 
pitný režim všech dospělých i dětí. Balónky s 

pozdravem z naší MŠ už odlétly, poslední hosté se 
rozešli. My, ač unavení, ale spokojení s pocitem 
z vydařené akce s prvními kapkami deště též 
odcházíme.   
Ahoj, školko, těšíme se na další shledání s dětmi i 
jejich rodiči. 
 

Postřehy celého kolektivu  zapsala dne 22.06.2011 
            Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ 

 
 

PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ 
 

V letošním roce si připomínáme některá výročí: 
-   můžeme vzpomenout, že „obecní dům“ čp. 168 
stojí od roku 1936, má tedy 75 let. Byly v něm 
kanceláře úřadu, byt obecního strážníka, v patře 
5-ti letá třída obecné školy, na dvoře garáž a 
takzvaná strážnice pro hasiče. Později budova 
sloužila za zdravotní středisko a dnes se opět 
vrátila původnímu účelu (tč. je v adaptaci). 
-   dalším výročím může být MHD – jezdí k nám 
od roku 1946, tedy 65 let. Autobus měl původní 
označení písmenem „G“. Poháněn byl plynem, 
jezdil po státní silnici na trase Nové Strašnice (od 
Michálků) – Dolní Měcholupy se stanicí U 
Jaurisů. Časem se trasy pozměňovaly i označení 
na „111“. Dnes zde nekončí, jenom projíždí dál. 
-  proběhlo sčítání obyvatel, nebude snad od věci, 
že před 50-ti lety, v roce 1961 měla obec 266 
domů a 1.271 obyvatel. 
-  letos je tomu 55 let, kdy byla v roce 1956 
otevřena první mateřská školička. Na jejím místě 
dnes stojí zcela nová její budova. 
-  první samoobslužná prodejna byla otevřena 
adaptací ze stodoly  čp.39 v roce 1966. Je tomu 
45 let. 
-  poslední pojmenování ulic nastalo v roce 1971 
s uličním číslováním domů, je to již 40 let. 
-  20 let je tomu, kdy v roce 1991 nastala adaptace 
domu čp. 206 na „Dům s pečovatelskou službou“ 
-  neblahé výročí 60-ti let znamená, že v roce 
1951 v čp. 9 byla zřízena provozovna Státního 
statku, do kterého byly násilně a postupně 
začleněny všechny zdejší zemědělské usedlosti, 
tak zvaným „nuceným paktem“. 
-  když se ale ještě podíváme do dávné historie, 
tak je tomu 600 let, kdy zdejší tvrz držel v roce 
1411 jakýsi Bohuslav z rodu Olbramoviců, který 
se psal z Měcholup. Tvrz měla stát na místě 
současných čp. 6 a čp. 7 a svědčí o tom i kamenná 
zeď, která zde stávala, v té době zde byl 
rychtářem Petr Holkro. 

 

 Za sestavení děkujeme p. Oldřichu Podehradskému 
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Občanské 
sdružení LEONARDO 
 www.leonardos.cz 
 
Jaro bylo opět plné tradičních 

aktivit pro širokou veřejnost. V pátek 25.3. jsme 
vynesli Moranu , 29.4. jsme u nové hasičárny 
v hojném počtu téměř 70 dětí a 60 dospělých oslavili 
Čarodějnice a jen pár dní nato jsme se sešli v parku 
pod Májkou , kde jsme již počtvrté připravili drobné 
soutěže speciálně pro nejmenší děti. Vrcholem 
jarních aktivit byla zajisté oslava Dne dětí. Úřad MČ 
zajistil pro děti skluzavku, trampolínu a kolotoč, OS 
Leonardo uspořádalo pátý ročník Tarzanova 
desetiboje. Soutěžní disciplíny vyzkoušelo 
rekordních 110 dětí od 1 do 12 let! První červnovou 
sobotu jsme společně se zástupci Úřadu přivítali i 
dalších 13 dolnoměcholupských občánků. Slavnost 
Vítání se konala od roku 2007 již podeváté, při 
příštím vítání na podzim tohoto roku se budeme těšit 
na stého občánka v novodobé historie vítání. 
     Také na období letní školních prázdnin pro vás 
chystáme několik jednorázových akcí-tvůrčích 
aktivit. Jako první se v pátek 8. července uskuteční 
Na Statku (Kutnohorská 11/57) Letní keramika I . 
Vyrobit si květináček či jinou letní drobnost si 
mohou přijít děti i dospělí, a to od 15 do 17hod. Cena 
činí 200,-Kč a zahrnuje veškerý materiál i následné 
povrchové úpravy provedené lektorem dle vašich 
instrukcí, příp. samotnými tvůrci. Hotový výrobek 
bude k odběru do 10 dnů. Zájemci, hlaste se na 
dedef@seznam.cz do 6.7.2011.  
O konání dalších akcí OS se vždy dozvíte na našem 
webu www.leonardos.cz a také ve vývěsce, kterou 
máme přímo vedle vchodu na dětské hřiště. 

Pod hlavičkou OS Leonardo se právě v těchto dnech úspěšně 
uzavřela výuka kroužků pro děti, které v 2. pololetí 
šk.r.2010/11 navštěvovalo celkem 83 dětí. Pozadu nezůstali ani 
dospělí, kteří v hojném počtu navštěvovali kurzy výtvarné (15) 
a pohybové - zumbu a jógu (40). Na 
www.leonardos.rajce.idnes.cz máte možnost seznámit se s prací 
na jednotlivých kroužcích prostřednictvím fotografií i krátkých 
videí z představení divadelních kroužků. 

V současné době již připravujeme nabídku kroužků na 
1. pololetí šk.r. 2011/2012, která by měla být opět o trochu širší 
než dříve.  

*Nově bychom vám rádi nabídli např. němčinu pro děti, 
dopolední angličtinu a keramiku pro dospělé, módní salon pro 
školačky (šití, střihy, háčkování, úprava textilu) či dopolední 
hlídací koutek pro děti od 2 do 4 let.  

Rozvrh naleznete na našich stránkách www.leonardos.cz 
nejpozději v  polovině srpna, kroužky se rozjedou v týdnu od 
12.září.  

Máte-li však vážný zájem o účast dětí na kroužku, můžete 
již nyní psát na osimis@seznam.cz. Vybírat lze 
z následujících: 

Programy pro rodiče s dětmi  
• cvičení rodičů a dětí (ve věku cca 2-3 roky) - 

pondělí odpoledne 
• Měchochlupáčci – tvořivá a pohybová hodinka 

(pondělí dopoledne) pro rodiče a nejmenší děti 
(1,5-2,5 r.) 

• cvičení Trpaslíčci - 30minutové dopolední 
cvičení na míčích pro batolata 

         Kroužky pro děti 
• Skřítci - pátek celé dopoledne, hlídací koutek 

s program pro 2-4leté děti 
• angličtina - od 4letých začátečníků po zkušené 

školáky, 4 úrovně a skupiny 
• němčina - předškoláci, školáci 
• dramaťák - Pidivadýlko (zaměř.na řečový 

projev a jeho rozvoj), Divadýlko (5-6let), 
Kejklíři (školáci-čtenáři)  

• sportovky (3-4letí) v pondělí, atletická škola I 
(5-6 let) a II (6-8 let) ve středu 

• Let´s dance - taneční přípravka pro 5-7leté 
(dance aerobic, rytmus, pohyb) 

• keramika: od 3letých začátečníků po zkušené 
školáky, 4 úrovně, 5 skupin 

• výtvarka I pro Skřítky (od 2,5 do 4 let) a  
výtvarka II pro předškoláky (4-6let) 

• ateliér výtvarné výuky (pro děti od 6 let a od 8 
let) – 2 skupiny a úrovně 

• dějiny umění pro děti (čtenáři) - různorodá 
výtv.tvorba pro malé školáky  

• vědecké bádání (pro děti od 6 let)  
• šachy pro děti - začátečníci 
• flétna; základy hry na keyboard; malí 

muzikanti (základy hudební nauky) 
• módní salon - šití, háčkování, úpravy textilu 

pro školačky 
• stopaření - základy tvoření a vyhledávání 

kešek, orientace v mapě a terénu 
• Malí šikulové - středeční dopoledne budou v 

našich prostorách patřit hravé činnosti pro 
nadané děti pod záštitou Centra nadání o.s. 

Kurzy a pravidelné aktivity pro dospělé 
• keramika  - čtvrtek dopoledne, možnost 

hlídání dětí od 1,5roku 
• výtvarné tvoření - úterý dopoledne, možnost 

hlídání dětí od 1,5roku 
• angličtina  - pondělí dopoledne, možnost 

hlídání dětí od 1,5roku (v návaznosti pokračují 
Měchochlupáčci) 

• kreslení - večerní kurz techniky malby a 
kreslení 
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• jóga - dopolední i večerní pro všechny 
věk.skupiny, včetně seniorů a těhulek 

• zumba - nedělní podvečer 
Nabízíme rodičům možnost zajistit u některých kroužků 

vyzvedávání dětí z MŠ či ZŠ. 
Pro starší děti budou opět vytvořeny bloky vzdělávacích a 

relaxačních aktivit, aby u nás mohly strávit příjemné odpoledne.  
 

Krásné prázdniny a těšíme se na všechny v září 2010!  
       Vaše OS Leonardo 

 

Poděkování 
Je mi milou povinností, vyslovit poděkování  
MČ Praha – Dolní Měcholupy a  CK  Helena 
Travel za velmi pěkně  připravený zájezd dne 
2.6.2011. Byl skvělý program i počasí. 

Za spokojené seniory 
                                                   Libuše Šimůnková  
 

Informace z MČ 
 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNER Ů 
 VE 2. POLOLETÍ 2011 

 

11.7.2011 pondělí Pod Lesíkem 
25.7.2011 pondělí Ke Slatinám 

8.8.2011 pondělí Ke Dráze 
22.8.2011 pondělí Parková 

5.9.2011 pondělí Pod Lesíkem 
19.9.2011 pondělí Ke Slatinám 
3.10.2011 pondělí Ke Dráze 

17.10.2011 pondělí Parková 
    31.10.2011 pondělí Pod Lesíkem 
    14.11.2011 pondělí Ke Slatinám 
    28.11.2011 pondělí Ke Dráze 
    12.12.2011 pondělí Parková 

 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                          Pražské plynárenské, a.s.     
Termíny přistavení : 
- dne    14.07.11   od    9,00    do  13,00   hod.           

- dne      5.08.11   od  13,00    do  17,00   hod. 
- dne    23.08.11   od    9,00    do  13,00   hod.  
- dne    13.09.11   od  13,00    do  17,00   hod. 
- dne    10.10.11   od    9,00    do  13,00   hod. 
- dne      1.11.11   od  13,00    do  17,00   hod. 
- dne    25.11.11   od  13,00    do  17,00   hod. 
- dne    20.12.11   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  Měření dodávek plynu,a.s.  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  267 175 174  a  
267 175 202  

Inzerce 
 

Hledáme účetní pro pracoviště Praha 10  – 
Uhříněves. 
Nástup možný ihned. Tel. 775770100, 272703245 
 

VESTCONT - finan ční odd ělení  
Marie Veselá  
Přátelství 551/4 , 104 00 Praha 10  
tel: +420 272 703 245 
mobil: +420 775 770 100 
www.vestcont.cz 
 

 


