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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 čas prázdnin se skoro naplnil a má zlá 
předtucha také. Práce na obecním domě hodně 
pokročily, ale pokud máme dodržet termín našeho 
„posvícení“ první neděli v září, tak to hotové nebude, 
ale protože tradice se mají dodržovat, považuji za 
nutné, abychom se v neděli 4. 9. 2011 sešli v 15.00 
hodin za školou na tradiční party s hudbou a 
občerstvením. Atrakce pro děti tentokrát zajistila 
akciová společnost EKO-KOM v duchu třídění 
odpadů, takže kromě legrace by děti měly i poučení a 
to díky předsedovi naší ekologické komise, panu Ing. 
Kozlovi. Jako vždy bude kromě tradičních klobás a 
koláčů i pivo za pětku (10,-Kč). Největší atrakcí ale 
asi bude prohlídka stavby úřadu, kterou si budeme 
moci prohlédnout zhruba od 15.30 hodin. Kromě 
toho bude udělena cena Dolních Měcholup 
zasloužilému občanu a k poslechu bude jako tradičně  
hrát  Steamboat Stompers a možná Vám bude 
představena kapela, která považuje Dolní Měcholupy 
za svou domovskou obec a jsem tomu rád, že 
v Dolních Měcholupech něco takového vzniklo. 
Oficiální otevření budovy obecního domu po dohodě 
s dodavateli proběhne ve středu 28. 9. 2011 na státní 
svátek také od 15.00 hodin, to by budova už měla 
býti kompletně hotová. Budou se rozdávat pamětní 
listy s pamětní medailí, malé občerstvení a přípitek 
šampaňským na to, ať se nám v  té nové budově 
dobře daří a mám na mysli celým Měcholupům, 
pochopitelně Dolním.  

Jenom několik poznámek k tomu, co Vás zajímá, 
některé víc,  některé méně.  

Chodník do  Malého Háje – konečně se rýsuje 
konkrétní dohoda s FINEP a.s. a TSK o úpravě 
chodníků v okolí zastávek. I naše městská část se na 
této úpravě bude podílet částkou cca 200 tisíc Kč, 
jinak bychom se asi nedočkali. Nové dětské hřiště 
přijde na realizaci až v  příštím roce, ale už nabývá 
konkrétní podobu a tak můžeme plánovat finance do 
rozpočtu na příští rok. Tělocvična pokračuje, ale z 
 obavy nedostatku finančních prostředků chceme  tuto 
stavbu předat na odbor městského investora. 
S předáním ale musí pochopitelně souhlasit obě 
strany. A co jsem Vám neřekl teď,  řeknu za školou. 
Tak prosím Vás, v neděli čtvrtého ve tři za školou a 
osmadvacátého taky ve tři u obecního domu.   
              Karel Hagel, starosta 
 

Co přináší začátek školního roku? 
 

    Každý začátek školního roku s sebou přináší pro 
zaměstnance školy dva pohledy – jeden směřuje 
k novému školnímu roku, druhý rekapituluje ten 
předešlý s cílem navázat na to, co se povedlo, a 
obohatit nový školní rok o nové akce i o nové přístupy 
ve výuce. V tomto období si často uvědomujeme, že 
za úspěšným zakončením předešlého školního roku 
nestojíme sami. Proto bych ráda věnovala dnešní 
příspěvek tématu spolupráce a ještě jednou 
poděkovala všem, se kterými v obci spolupracujeme.  
Rozhodujícím činitelem nejen v materiální oblasti je 
zřizovatel, díky jehož péči je škola příjemným a plně 
funkčním místem pro vzdělávání a práci všech 
zúčastněných, a to žáků i zaměstnanců. Na základě 
finanční podpory obce jsme letos obměnili nábytek 
v jedné třídě a rozšířili  počítačovou učebnu o nová 
pracovní místa. Spolupracujeme také na poli 
sportovním - v tomto školním roce se uskuteční již 
desátý ročník florbalového turnaje O pohár starosty 
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Dolních Měcholup. Také nový školní rok slavnostně 
zahájíme společně s panem starostou, první školní 
den přijde přivítat žáky první třídy a jejich rodiče. 
Ve spolupráci s rodiči i letos budeme připravovat 
řadu projektových dnů, a to jak tradičních,  tak 
nových. Nadále budeme koncipovat  konzultační 
hodiny jako setkání učitele, rodiče a žáka. 
Své tradiční místo má i Sdružení rodičů a přátel 
školy. V rámci dobrovolných příspěvků jeho členů 
mohou žáci školy získat věcné odměny za úspěšnou 
práci ve škole a rovněž upomínkové předměty na 
školní docházku do naší školy. Každoroční setkání na 
konci školního roku při Pasování prvňáčků na čtenáře 
a při rozloučení páťáků se školou se stává milým 
oceněním práce žáků ze strany rodičů. 
Letos na podzim  končí své tříleté funkční období 
stávající školská rada. Všem členům v čele s  
předsedkyní pí. Vlastou Blažkovou patří naše 
poděkování za  vysoce korektní, vstřícný a 
profesionální přístup při spolupráci s vedením školy. 
Těšíme se na spolupráci i s SDH Dolní Měcholupy, 
zejména pak s jeho velitelem panem Jiřím Voříškem, 
který každoročně pořádá pro děti školní družiny 
velmi oblíbenou prohlídku požární zbrojnice a 
besedu o práci místního hasičského sboru. Rovněž 
každoročně pomáhá při organizování další akce 
školní družiny, a to Pálení čarodějnic. Žáci školy se 
zúčastňují  také výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí a jejich výkresy jsou často inspirovány 
právě vyprávěním pana Voříška. 
Vychovatelky školní družiny spolupracují pravidelně 
i s městskými strážníky v Dolních Měcholupech. 
Pořádají  besedy s panem Zumrem a paní Spáčilovou. 
Denně se s nimi setkáváme i na přechodu pro chodce 
před školou, kde dohlížejí na bezpečnou cestu přes 
frekventovanou vozovku.  
Významná spolupráce probíhá i s místní mateřskou 
školou. Každoročně se děti z obou škol setkávají na 
různých pořadech i při vzájemných návštěvách. 
K usnadnění přechodu dětí z mateřské školy 
napomáhá také školní projekt Těšíme se do školy. 
Účastníci tohoto projektu se při odpoledních 
setkáních seznamují s prostředím školy, 
s pedagogickými pracovníky, pod jejichž vedením 
nejen kreslí, zpívají, ale učí se i základním školním 
návykům. 
V loňském školním roce jsme navázali  užší 
spolupráci s místním fotbalovým klubem. Uvítali 
jsme mimořádné tréninky vedené panem Kožíškem a 
panem Kohoutem v rámci přípravy na účast v 
obvodním kole McDonald´s Cupu a jejich doprovod 
na obvodní kolo této soutěže.  
Bližší informace o škole najdete i stránkách   
www.kutnohorska.cz. 

     Jana Hindlsová, ředitelka školy 

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  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  
vytvořit 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) 
o PFS – Pražský fotbalový svaz 
o 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. 
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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 
 

 

Občanské 
sdružení LEONARDO 
 www.leonardos.cz 
 
 

NABÍDKA KROUŽK Ů NA 1. POLOLETÍ 
2011/2012  (od 12.9.2011 do 27.1.2012) 
 

Všechny kroužky probíhají v nových prostorách OS – 
„Dvorek“  (Kutnohorská 10/55, přímo na návsi, 
sousední dům bývalých prostor Statku, prostory jsou 
v přízemí, snadno dostupné pro kočárky i seniory!) 
nebo v tělocvičně MŠ Dolní Měcholupy. Podrobnosti i 
přihlášky najdete na našem webu www.leonardos.cz. 
 

U většiny odpoledních kroužk ů je možno zajistit 
vyzvedávání d ětí z MŠ či družiny ZŠ. 
 

Letos nabízíme tři typy kroužků: pro rodiče s dětmi, 
pro děti a pro dospělé. 
V naší nabídce najdete již prověřené a oblíbené 
kroužky, jako sportovky, výtvarky,angličtina, šachy, 
vědecké bádání atd., ale i kroužky úplně nové: 
atletickou školku, módní salón, němčinu, tance.... 
Nově nabízíme i dopolední hlídací bloky v naší herně, 
jako službu rodičům, kteří by se chtěli zúčastnit 
dopoledních lekcí (angličtina, keramika...) ale i volně pro 
kohokoli. 
Veškeré informace získáte na e-mailu 
dedef@seznam.cz. 

       Vaše OS Leonardo 
 

Informace z MČ 
 
 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 

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

v sobotu      3.  9. 2011   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    17.  9. 2011   v    13:00 – 16:00   
v sobotu      1.10. 2011   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    15.10. 2011   v    13:00 – 16:00  
v sobotu    29.10. 2011   v    13:00 – 16:00 
v sobotu    12.11. 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.. 

 

PROJEKT POTEX 
 

Potex je podpůrný, charitativně-ekologický projekt 
společnosti Aquastor s.r.o., který se týká sběru 
použitého textilu. 
Na různých místech v Praze máme s laskavým 
svolením vlastníka pozemku rozestavěné speciální 
sběrné kontejnery. V Dolním Měcholupech je to 
konkrétně v ulici Ke Dráze. 
Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré 
oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, 
spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, 
kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, 
matrace, molitan, netextilní materiály či silně 
znečištěné a mokré textilie. Velmi důležité je vše 
zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo 
k navlhnutí nebo znečištění během převozu. 
Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu 
použitelném, odpadem nikomu neprospějeme ani 
nepomůžeme. 
Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za 
dosavadní podporu na projektu, kterým společně 
dáváme použitému textilu další život. Třídění textilu 
je vhodné nejen z humanitárních důvodů, ale také 
z ekologických, jelikož předchází přeplnění nádob na 
směsný odpad a tím přispívá ke zlepšení životního 
prostředí. 
Díky Vaší pomoci nadále finančně i materiálně 
podporujeme neziskové organizace jako např. 
Pomocné tlapky, dětské tábory a dům s pečovatelskou 
službou. V současné době přibylo sdružení HE+PA – 
výcvik asistenčních psů pro nevidomé a 
handicapované spoluobčany. Výše získaných a 
použitých prostředků se odvíjí od kvality 
shromážděného textilu. 
 

Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz . 
Zdroj: Aquastor s.r.o.,  projekt POTEX 
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         C v i č e n í                                   

                                  Nové cvičební lekce  
                                          od 23. října 2011     

                              v tělocvičně MŠ  
                             Dolní Měcholupy!!! 

 

Přijďte si zacvičit s důmyslnou pomůckou Bosu. 
Jedná se o polovinu cvičebního míče 
napomáhající efektivně dosáhnout rovnováhy 
mezi  systémy posturálních a fázických svalů. 
Díky nestabilnímu povrchu rozvíjí rovnovážné 
schopnosti, vede ke správnému držení těla, dle 
intenzity zatížení rozvíjí  kondiční , vytrvalostně- 
silové schopnosti i rychlost.  Nabízíme 2 typy 
lekcí: 
Úterý    20:00-21:00 -  Bosu form 
 – aerobní cvičení s prvky tanečního aerobiku a 
posilovací částí 
Neděle 20:00-21:00 -  Bosu  cardio + body  
– cvičení zaměřené na zlepšení kardiovaskulární 
činnosti a na posílení Vašeho centra síly (core), 
spálíte přebytečné kalorie a zpevníte svou 
postavu…. 
Adresa: MŠ Ke školce 254/12, Dolní Měcholupy 
Cena lekce: 70,- Kč/h 
Info: www.dasa-cviceni.cz 
         www.knezinkova-cviceni.cz 
 

Inzerce 
 

Dlouhodobý podnájem 1+kk hledá osamělá žena, 
prac. důch. Mobil 608 984 018 
 
 

Hlídání dětí nabízí žena s praxí. Mobil 608 984 018 
 

 

 

„Podnikání jako cesta pro          
seberealizaci matek p ři péči o děti “ 

      Milí rodiče, 
       už jste někdy přemýšleli, že podnikání by pro 
Vás mohlo byt tím pravým řešením seberealizace při 
péči o děti? Že právě podnikání by Vám mohlo dát tu 
pravou svobodu si rozhodovat o časovém rozložení 
své práce i jejího obsahu? Zapojte se tedy do našeho 
projektu financovaného z Evropského sociálního 
fondu a podpořeného Asociací malých a středních 
podniků a živnostníků ČR., odložte děti do herny a 
max. dva půldny v týdnu vstřebávejte informace pro 
svou vlastní budoucnost od zkušených lektorů a 
podnikatelů. Naučíme Vás, jak vše vyřídit na 

úřadech, jak získat finance, jak vést účetnictví, jak 
svůj projekt správně komunikovat, jak jednat 
s dodavateli, jak si vytvořit webové stránky apod.  
         Projekt je určen pro rodiče na rodičovské 
dovolené z Hlavního města Prahy. Účast v projektu, 
tj. kurzy, praxe, poradenství i doprovodné služby 
(občerstvení a hlídání), jsou zdarma. Můžete se 
přihlásit do jedné ze dvou vln se začátkem 
v listopadu 2011 nebo v dubnu 2012. Kurzy trvají 
čtyři měsíce (2x nebo 1x týdně 3 hodiny výuky), 
navazují čtyři dny praxe ve 2 měsících a dále pět 
měsíců individuálního poradenství při rozjíždění 
vlastního projektu. Každý zaregistrovaný účastník 
kurzů navíc obdrží knížku z edice Nevšední hrátky 
(www.nevsednihratky.cz). 
V případě, že se s námi chcete vidět osobně, přijďte se 
dozvědět více na některé z informačních setkání, která 
probíhají vždy PO, ST nebo PÁ od 9 do 12 hodin: 

14.9.  ÚMČ Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260 
16.9.  MC Jahůdka , Vybíralova 969, Černý Most 
19.9.  MC Klubiště, K Učilišti 50/13, Štěrboholy 
21.9.  KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14 
26.9.  MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most 
3.10.  O.S. Leonardo, Kutnohorská 9, Dolní     
            Měcholupy 
5.10.  DDM Praha 3 -Ulitka,Na Balkáně 100,Praha 3 
7.10.  RC Koloběžka, Českobrodská 1, Běchovice 
14.10.  RK Vesely čertík, Nár. hrdinů 3, Dolní  
            Počernice 
17.10.  RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice 
 

Registrace: www.cestakpodnikani.cz 
Více informací:  +420 724 535 898, 
info@cestakpodnikani.cz 
 
 

 

 


