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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 obracím se na Vás před začínající zimou a 
doufám, že nebude taková, jak na nás o 
proběhnuvším víkendu vycenila zuby. Chtěl bych 
Vás informovat, že zimní údržba komunikací byla 
nasmlouvána přibližně ve stejném rozsahu jako 
minulý rok a ptám se Vás, zda jste již oprášili hrabla 
a košťata, vyfasovaná v loňském roce.  Pokud je již 
někdo na chodníku obrousil, máme na skladě  nějaké 
na výměnu nebo na dofasování. Znovu bych Vám 
rád poděkoval  za vstřícný přístup k zimní údržbě. 
 Parky nám sice zapadaly sněhem, ale poslední 
seč se sběrem listí bude určitě pokračovat až se 
trochu oteplí. 
 Listí spadlo více méně najednou, proto úřad 
ve snaze Vám vyjít vstříc s likvidací bioodpadu  
vyjednal přistavení kontejneru ještě na jedno svozové 
místo, a to k bývalé konečné „111“, což je v ulici Pod 
Lesíkem. Ale ne na sobotu, jak bylo deklarováno, 
nýbrž na neděli 4. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin; 
to samé se týká druhého stanoviště u úřadu, kde 
nebude stát kontejner v sobotu, ale v neděli v termínu 
od 9.00 do  12.00 hodin. K tomuto  kroku a přesunu 
termínu jsme byli donuceni okolnostmi (na sobotu 
nebyla volná kapacita) a také na základě četných 
žádostí Vás, občanů. Tak nezapomeňte, kontejnery 
až v neděli dopoledne !!!  

A důchodci, ať si ještě pamatují, že 
každoroční Mikulášská pro dříve narozené se bude 
tentokrát konat ve středu 5. prosince od 17.00 hod 
v Mondeu, ostatně jako vždy. Počet je omezen pouze 
kapacitou sálu, takže kdo dřív přijde, ten bude sedět 
pohodlněji. Už se těším, stávám se totiž pomalu také 

tím dříve narozeným. Co se týče kapacity sálu, situace 
se zlepší, až bude hotová  tělocvična, ta bude poměrně 
dost velká a nějaká zábava nebo dokonce ples pro sto 
lidí nebude žádný problém. Tak jsem nenápadně 
přešel na jiné téma - dostavba tělocvičny. Ta mi dělá 
trochu starosti, protože nám ještě nějaké ty koruny 
chybí. Jak jste si určitě všimli, část oken je již osazena 
a do konce měsíce listopadu mají být osazena ta 
zbývající. Při jejich montáži, to je poslední  víkend 
v listopadu, bude muset být omezen provoz na 
dětském hřišti u školy, ale nepředpokládám, že by 
bylo málem na začátku prosince ještě nějak moc 
využíváno. 
 Na neděli 11. listopadu chystá již po šesté 
Občanské sdružení Leonardo pro děti lampionový 
průvod a vítání příchodu Svatého Martina.  Přesné 
informace budou vyvěšeny na vývěsní desce 
Leonarda  i úřadu.  Ale abych se  vrátil k té 
tělocvičně, ta mi dělá starost, přesněji  peníze na její 
dodělání. Uplatnili jsme požadavek na rozpočet hl. m. 
Prahy pro příští rok, ale ještě se nic neví, takže my 
doufáme. Plán s prodejem obecního majetku se rýsuje 
až na příští rok a peníze z tohoto případného prodeje 
bychom mohli stejně využít podle rozpočtových 
pravidel až následující rok. Takže určitě do 
komunálních voleb to bude hotové, jinak Vám už 
nesmím na oči,  a to slibuji.  
 Co se týká razantní změny jízdních řádů a 
organizace celoměstské dopravy, tak ta se naštěstí 
Dolních Měcholup nijak citelně nedotkla a při 
předložení jedné stížnosti, kterou úřad obdržel, jež se 
týkala zrušení zastávek na znamení, jsem byl  
ubezpečen, že  dopravní podnik počítá s tím, že 
veškeré zastávky autobusů budou na znamení. Tak 
nevím, ale prodávám, jak jsem koupil.  Pokud máte 
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nějaké jiné připomínky k MHD, tak hned s nimi na 
úřad a my je postoupíme dál.  
 Závěrem chci připomenout  změnu termínu a 
času na biokontejnery, důchodcům Mikulášskou a já 
se ještě před Vánocemi a Novým rokem ozvu, abych 
Vám popřál, jak se sluší a patří. 
 S pozdravem Váš starosta 

         Karel Hagel 
 

PODZIM V MATE ŘSKÉ ŠKOLE 
 

Podzim se nám přehoupl do své druhé poloviny a 
dokonce nám připravil aprílové počasí – první 
říjnový sníh. Dospělí byli stejně překvapeni jako 
děti a my si ho užili jak při hrátkách na zahradě, 
tak při procházkách do parku. 
Chceme se však malinko vrátit v čase 
k Drakiádě. Počasí nám přálo a sluníčko nás 
oblažovalo svými paprsky. Vítr proháněl draky 
oblohou.  Děkujeme všem rodičům, kteří přišli se 
svými ratolestmi ať už jen pouštět draka nebo se 
zúčastnit  rozmanitých soutěži, které byly 
připraveny naším kolektivem. Pro zdatné 
sportovce a soutěžící se podával teplý čaj a děti 
si mohly odnést domů sladkou odměnu. Jsme 
rádi, že se akce podařila a spokojené úsměvy na 
všech tvářích nám toho byly důkazem. 
Koncem října se třídy Měsíc a Kometa vydaly na 
návštěvu ZŠ, která pro ně připravila báječný 
program spojený s Halloweenem. Je příjemné 
prožít dopoledne s kamarády, kteří už z naší 
školky odešli. Samozřejmě  tímto děkujeme 
všem, kteří se na programu podíleli a 
samozřejmě pedagogům ze školy za pozvání, a 
naopak i my je zveme na návštěvu k nám do 
školky, která je domluvena na první polovinu 
listopadu. 
Závěrem naší krátké zprávičky o dění naší 
měcholupské školky chceme poděkovat ÚMČ 
Dolní Měcholupy za pomoc při řešení situace 
šaten v prvním patře naší školky. Díky tomuto 
rozhodnutí jsme získali dvě velké a světlé šatny 
pro třídy Měsíc a Kometa, kde si děti užívají  
pohodlí a osobního prostoru. Tudíž spokojenost 
na všech stranách. 
Než se zase ozveme, přejeme všem krásný a 
pohodový podzim.                                                                                                            
                                                           Kolektiv MŠ 
 

JAK UTEKLO ČTVRTLETÍ VE ŠKOLE 
 

Ani jsme se nenadáli a první čtvrtina školního 
roku je téměř za námi. Byla plná zajímavých akcí 

a   začaly se již také uskutečňovat některé školní 
projekty. 
V rámci letošního pokračování projektu „Celá 
škola čte dětem“ začali páťáci našim nejmladším 
žákům představovat dobrodružství malého 
Birlibána a jeho maňáska Jácíčka. S dalšími 
kapitolami se teď do první třídy chystají čtvrťáci 
a postupně se v předčítání vystřídají všechny 
starší ročníky. Ani školní družina nezůstala 
pozadu. Paní vychovatelky pozvaly ke spolupráci 
rodiče a prarodiče žáků. Jako první přišly dětem 
do družiny přečíst oblíbenou pohádku paní 
Bartošová a paní Sobková - děkujeme. Podpora 
čtenářství přesahuje i hranice školy a obce, i letos 
pokračujeme v charitativním projektu „Čtení 
pomáhá“ a naši pilní čtenáři pravidelně přispívají 
svými body za splněné úkoly na jednotlivé 
charity. 
Během září se také mezi dětmi letos poprvé 
objevil skřítek Měcholupáček. Požádal děti, aby 
mu nakreslily nebo vyfotografovaly svůj oblíbený 
strom a napsaly k němu krátký příběh. Ti, kteří se 
zatím rozhodli našeho školního skřítka potěšit 
splněným úkolem, se rozhodně nenechali zahanbit 
a přinesli moc pěkné práce. 
Hned od začátku školního roku se opět rozběhla 
také spolupráce s řadou výukových center – 
páťáci navštívili už dvakrát Planetárium, spolu se 
čtvrtou třídou se vypravili na „Misi Vyšehrad“, za 
dětmi přímo do školy přijeli s programem lektoři 
ekocenter Podhoubí a Koniklec. Všechny ročníky 
si také naplánovaly návštěvu zajímavých 
divadelních představení. 
Nezaháleli jsme ani na poli sportovním – ve 
školní družině proběhlo ještě za pěkného počasí 
sportovní odpoledne a zástupci jednotlivých tříd 
se zúčastnili Kinderiády, kterou pravidelně pořádá 
ZŠ Jeseniova. 
V rámci péče o bezpečnost a zdraví dětí přišel 
základní pravidla chování připomenout náš 
městský strážník pan Zumr a proběhly preventivní 
programy Nekuřátka a Vítej na palubě. Na 
prosinec chystáme ještě přednášku z dopravní 
výchovy. 
Máme za sebou také první velkou celoškolní akci 
– úspěšně proběhla letošní Halloween party. Ráno 
všechny třídy výborně zvládly vystoupení pro 
rodiče, pásmo anglických básníček, písniček i 
hraná pohádka sklidily zasloužený potlesk. Pak se 
páťáci ujali našich malých hostů ze školky a před 
polednem měli připravené soutěže také pro své 
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mladší spolužáky. Jako každý rok se sešlo mnoho 
kouzelníků, duchů a čarodějek a všichni si 
halloweenské dopoledne krásně užili. 
A co nás čeká v nejbližší době? Začnou 
vystoupení v rámci projektu „Ukaž a vyprávěj!“, 
užijeme si Mikulášskou a hlavně – sejdeme se o 
prvním adventním víkendu, v sobotu 1. prosince, 
v naší tradiční vánoční dílně. (více na 
www.kutnohorska.cz) 

        Kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 

 

 

Občanské 
sdružení LEONARDO 
 www.leonardos.cz 
 

V průběhu listopadu pořádá 
OS Leonardo několik tradičních akcí pro širokou 
veřejnost.  
V neděli 11.11. se již pošesté vydá Lampiónový 
průvod přivítat příchod Svatého Martina - sraz v 
17:30 před místní MŠ.  
S přípravou na průvod pomůže dětem v úterý 6.11. 
(15:30-16:30) tvořivá Dílnička na výrobu lampionů 
- zájemci se mohou hlásit na montereza@seznam.cz.  
Nebudou chybět ani dílničky s výrobou 
keramických adventních svícnů/věnců - proběhnou 
v termínech:  

pondělí 19.11. 16:30-17:30 pro školní děti, hlaste 
se na dedef@seznam.cz 
úterý 20.11. 15:30-16:30 pro školkové děti,  
hlaste se na montereza@seznam.cz 

V sobotu 17.11. srdečně zveme do našich prostor 
(Kutnohorská 10/55) všechny malé i velké na  
„Jarmark ve Dvorku aneb Burzu všeho možného, 
zejména dětského oblečení.„  
Prodej věcí bude probíhat po celý den 9-18 hod. 
Nebude chybět ani speciální stánek pro dětské 
nákupy, kde děti mohou např. pořídit první vánoční 
dárečky pro své blízké za symbolické ceny a za 
Měcholupské grošíky, které již nyní mají možnost 
získávat na našich aktivitách. Příjem věcí do burzy 
bude probíhat v pátek 16.11. 14-18 hod., výdej 
neprodaného zboží pak v neděli 18.11. 14-18 hod. 
Bližší informace získáte na 
houpacikonik@gmail.com.  
V našich kurzech je již nyní téměř zaplněno, zůstává 
několik málo volných míst, např. Výtvarka I. (pro 
nejmenší šikovné samostatné výtvarníky od cca 2,5r. 
do 4 let), Keramika II. (pro děti 4-5leté). 
Pokud máte zájem navštívit i zkušebně jakýkoli náš 
kroužek, pište na osimis@seznam.cz nebo 
dedef@seznam.cz   a dohodněte si návštěvu. 
Těšíme se na vás!                                 Vaše Leonardo  

I n f o r m a c e   z M Č 
 
 

ZMĚNA v p řistavení kontejner ů na 
BIOODPAD 

Kontejnery budou přistaveny v NEDĚLI 
4.11.2012 od 9.00. do 12.00  hodin   

na dvou místech: 
- v ulici Čs. tankist ů u budovy ú řadu  

- v ulici Pod Lesíkem u stan. t ř. odpadu  
 

Pozvánka na večírek 
 

Zveme srdečně všechny seniory na 
mikulášský večírek s hudbou a 

občerstvením, který se koná dne 
 

5. 12. 2012  od  17.00 hodin 
v restauraci hotelu MONDEO, 

Kutnohorská 436/15, Dolní Měcholupy 

 
 

 

I n z e r c e 
 
 

PRIMA ŠITÍ 
Je rodinná firma, navazující na řemeslnou tradici 
zakázkového krejčovství, které je v naší rodině předáváno 
již po několik generací. 
Zakázkové krej čovství 
- zakázkové šití dámských a dětských oděvů 
- opravy a úpravy oděvů 
- šití bytového textilu – dekorační polštáře, záclony,  
  závěsy, ubrusy, prostírání, přehozy, …. 
Výroba a prodej 
 - fleesových dek a polštářků  
Prodej  
- ponožkového, punčochového zboží  
- spodního prádla české výroby 

NOVINKY – prodej  
- ponožky ze 100% bavlny 
- ponožky se stříbrným vláknem s antibakteriálními  
   účinky 
- speciální ponožky pro IN-LINE 
- ¾ legíny, dlouhé legíny a thermo legíny 
- multifunkční šátky 
- od prosince prodej kožených dámských i pánských  
  pásků české výroby 
PRIMA ŠITÍ  -   www.primasiti.cz 
Parková 227/10, Praha 10 – Dolní Měcholupy 
Otevírací doba:     
Úterý a čtvrtek 9.00 – 19.00  
(mimo otevírací dobu po telefonické dohodě) 
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Kontakt: Email: janefashion@centrum.cz,    
              Tel:723 110 873, 721 502 560, 272 705 510 

Záruka kvality je dána rodinnou  řemeslnou tradicí 
několika pokolení.  
 

 

Potřebujete drobné i v ětší opravy?  
Zásuvky, vypína če, WC, baterie, t ěsnění 
oken a dve ří, natírání, malování, montáž 
nábytku, police, …  
Hodinový manžel, ceny od 220,- K č 
tel.  723 533 659 i ve čery a víkendy  
 

VÝSTAVA PRO KOČKU - podzimní 
umisťovací výstava opuštěných koček 

V neděli 11. listopadu 2012 se koná v prostorách 
Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí 
již 15. VÝSTAVA PRO KOČKU - podzimní 
umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce 
je najít domov kočkám z útulků a získat krmení 
pro ty, které si noví majitelé neodnesou. 
Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro 
kočky, kterou je možné koupit i na místě.  
Co na vás na výstavě čeká? 
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba sto 
padesát koček a koťat, která se těší na nový 
domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi 
vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky vhodné 
k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s 
kočičími dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i 
rozšafnými staršími kočkami, které snadno 
zapadnou do poklidného života většiny rodin.  
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v 
dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě 
prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je 
samozřejmostí kastrace. Kočky, jež na výstavě 
uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 
soukromých útulků, převážně v Praze okolí. Právě 
pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které se 
získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a 
koťata, dokud se i pro ně nenajdou vhodné 
domovy.  
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný program. 
Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně 
namalovaný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), 
mají vstup zdarma!  

Proč umisťovací výstava? 
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se 
dají shrnout do tří bodů:  
-  zájemci o adopci zvířete oceňují, že si mohou      
   svého budoucího domácího mazlíka vybrat z více       
   než stovky koček různého vzhledu i povahy 
-  výstava je příležitostí najít dobrý domov pro  
   zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální zájem 
−  krmení, které se vybere na "vstupenkách" a od  
   sponzorů, zásadním způsobem pomáhá  
   soukromým útulkům uživit jejich svěřence 

Výstavy pro kočku pořádáme již devátým rokem. 

Akce jsou úspěšné jak z hlediska návštěvnosti, tak 
počtem umístěných zvířat.  

Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 
- Horní Počernice), 11. listopadu od 10 do 17 
hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem 
od konečné metra B Černý most. Použít můžete 
autobus číslo 223, 261, 273, 296, 304 a 353 
(zastávka Chvaly). 

Další informace? 
Další informace o chystané výstavě vám rádi 
poskytneme na emailu  
vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 
072. Podrobnosti o výstavě najdete i na 
www.kocky-online.cz/akce, kde si také můžete 
vybrat si kočičího společníka „on-line“ z databáze 
veterinárně ošetřených zvířat z celé republiky.  
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou 
 dostupné na www.kocky-online.cz/vystava-pro-
kocku/. 
 

 
 
 

 


