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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 konec roku a čas svátků Vánočních se 
blíží a tak si dovoluji Vás oslovit hlavně proto, 
abych Vám popřál všechno nejlepší do nového 
roku 2013 hodně zdraví, životní spokojenosti a 
hlavně optimismu. Jelikož vše je hlavně stav naší 
mysli a proto je nutné se povznést nad starosti 
všedního dne, ty svátky si užít a setkat se s těmi, 
na které jsme neměli celý rok čas. 
 O Vánocích by asi nikdo neměl zůstat sám 
a nakonec  ani moc nezáleží na tom, co bude pod 
stromečkem, ale nejdůležitější je ta krásná a 
neopakovatelná atmosféra svátků vánočních. 
 Tak si prosím ty svátky klidu a pohody 
krásně užijte. To vám přeje  

                       Váš starosta 
 
P.S.  I já jsem si dovolil se oprostit a nepíši nic o 
chodnících, komunikaci a ani o tělocvičně, i když 
na všem v tichosti pracuji.    

          
 

INFORMACE  Z   KANCELÁ ŘE  ÚŘADU 
 
Poplatky ze psů 
 Dovolujeme si upozornit vlastníky 
čtyřnohých kamarádů – pejsků, že poplatky na 
rok 2013 budou vybírány od ledna a splatné jsou 
do konce března. Místní poplatky ze psů je 
možné uhradit v hotovosti v pokladně úřadu a to 
v úřední dny, případně po předchozí dohodě i 
v jinou dobu. Pokud Vám nevyhovuje platba 

v pokladně úřadu, můžete zaplatit  na poště 
složenkou, kterou si můžete vyzvednout také na 
našem úřadě, nebo bankovním převodem na účet 
úřadu, který naleznete na našich webových 
stránkách. Jako variabilní symbol uveďte popisné 
číslo Vašeho domu (červené) a 1341 (příkl. 
4221341). Zákon nám ukládá povinnost výběru 
místních poplatků a současně nám umožňuje 
v případě nedodržení lhůty splatnosti nebo 
oznamovací povinnosti, zvýšit poplatek až na 
trojnásobek jeho částky. Nezapomeňte tedy 
poplatek uhradit včas!!! 
 
Betlémské světlo 
 Vzhledem k tomu, že Štědrý den letos 
připadá na pondělí a zatím nevíme, kdy bude 
světlo rozváženo, jsme schopni v tento moment 
uvést pouze to, že pokud se ho podaří zajistit i pro 
naše občany, bude lucerna viset na klice u dveří  
kapličky, jako každý rok.  
 

Provoz úřadu a poštovny na konci roku 
27.12. – 28.12.2012  bez omezení 
31.12.2012 - úřad   8.00 – 10.00 – úkony spojené  
s výběrem správních poplatků         
          - poštovna  8.00 – 12.00 hodin 
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Volba prezidenta ČR 
 

11. a 12. ledna 2013 proběhne volba prezidenta 
ČR . Informovali jsme Vás už v minulém vydání 
našeho Zpravodaje. Dovolujeme si Vám znovu 
připomenout, že volby se budou konat v atriu 
budovy úřadu městské části ve dnech 11. a 12. 
ledna 2013 a druhé kolo voleb se uskuteční 25. a 
26. ledna 2013 

 
Změna Živnostenského zákona 

 

            Dne 1.6.2012 nabyl účinnosti zákon 
č.119/2012Sb., kterým se mění zákon 
č.111/1994Sb o silniční dopravě. V souvislosti 
s tímto se změnil i Živnostenský zákon. 
Upozorňujeme proto podnikatele, kteří podnikají 
v tomto oboru, aby se obrátili na Živnostenský 
úřad MČ Prahy 15, kde jim úředníci rádi se 
změnami poradí. 
  

Vánoce ve škole 
Čas adventu zahájila ve škole 1.12. tradiční 
Vánoční dílna. U výroby přáníček, svícínků a 
ozdob z korálků se na Vánoce těšili naši současní 
žáci a jejich blízcí, ale přišla se podívat opět i 
řada našich bývalých žáků, které jsme po roce 
také rádi přivítali. 

Vánoční nálada zůstává ve škole i v průběhu 
celého prosince – všechny třídy nacvičují koledy 
na společné vystoupení při Vánočním zpívání, 
které se bude konat v pátek 21.12. od 8 
hodin.Všechny rodiče, prarodiče a příznivce naší 
školy srdečně zveme! 

Předvánoční den pak bude pokračovat oblíbeným 
turnajem v dámě a vánoční nadílkou, a pak už 
hurá domů čekat na Ježíška. 

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do 
roku 2013 přeje kolektiv ZŠ Kutnohorská.  
 

Adventní čas v MŠ 
 

Vánoční čas nám klepe na dveře. Ve všech 
domácnostech probíhají dozajista velké přípravy 
ať už je to úklid nebo pečení cukroví. Na 
adventních věncích hoří už třetí svíce a děti se 
nedočkavě ptají, kdy už konečně přijde Ježíšek. 
Také v naší školce nezahálíme. Spolu s dětmi se 
nám podařilo napéct velice zdařilé cukroví a 
nadšení malých pomocníků neznalo hranic. 

Políčka v adventních kalendářích se pomalu 
prázdní. 
Dočkali jsme se také velmi příjemné, ale i 
napínavé návštěvy v podobě Mikuláše,čerta i 
anděla. Někteří je uvítali s úsměvem na tváři, jiní 
byli trošinku napjatí, avšak ve chvíli, kdy všechny 
děti dostaly povětšinou pochvalu, napětí i ostych 
odpadly. A protože nadílku si vysloužil každý, 
jako poděkování děti zvolily některé z písniček či 
básniček, za což sklidily potlesk a  i rozdováděný 
čert si podupával do rytmu. A čas běžel dál. 
Proběhla u nás dokonce vánoční nadílka, protože 
Ježíšek musí zvládnout obejít tolik školek, přišel 
k nám o něco dřív. Školkou se ozývalo radostné 
vískání, trhání papíru. Všechno muselo být ihned 
prozkoumáno, poskládáno, vyzkoušeno. 
Děkujeme Ježíšku! 
 Nás čekal nácvik vánoční besídky. Pro letošní 
rok se nám podařilo získat krásný prostor 
v hostivařském kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. 
Atmosféra doslova dýchala na záda. Nadšené děti 
se nemohly dočkat, až svým rodičům, babičkám i 
dědečkům předvedou, co se všechno naučily. Za 
doprovodu varhan získaly vánoční koledy to 
správné kouzlo a Budulínek už vždycky 
uposlechne.  
S hvězdami na čelech naši andílci odzpívaly a 
s hrdostí předaly vyrobené dárečky svým 
rodičům. 
Myslím že všichni, malí či velcí, odcházeli 
z kostela nadšení s klidem a pohodou v srdcích. 
 
A to samé přejeme Vám všem. Nádherné svátky 
plné klidu,pohody, štěstí a lásky. Samozřejmě i 
bohatou nadílku.  
A hlavně, do nového roku vykročte pravou 
nohou. 
V pátek 21.12. se s Vámi i Vašimi dětmi setkáme 
naposledy v tomto roce a znovu Vás přivítáme 
2.1.2013.  
Budeme se těšit.                                                                                                                                               
                                                          Kolektiv MŠ 

 
 

Změna režimu p řistavování kontejner ů na 
velkoobjemový odpad  

 

ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy sděluje, že dochází 
na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy 
k úpravě režimu přistavování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad.  
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Na předem určené stanoviště bude kontejner 
přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po 
celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové 
firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a 
zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly 
vhazovány nežádoucí odpady. 
Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, 
např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, 
podlahové krytiny apod. 
Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské 
služby a.s. 
Kontejnery NEJSOU ur čeny pro odkládání : 
►skla, papíru, plast ů,nápoj.karton ů, pro které 
slouží sběrové nádoby na tříděný odpad 
► stavebního odpadu , který lze odevzdat do 
sběr.dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy 
 (areál Mahrla) , v Teplárenské  ul. č. 5 v Praze14-
Kyjích  nebo Bečovské 939 v Praze 22- Uhřiněvsi, 
v Bartůňkově 711 v Praze 11-Chodově  či do  jiného 
sběrného dvora hl.m. Prahy (max. 1m3)  
► nebezpečného odpadu ( např.  lednice,monitory 
TV a PC, různé chemikálie a barvy včetně jejich 
obalů, baterie,olověné  akumulátory, zářivky,  odpad 
ropných látek apod.) jehož sběr je organizován 
samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a 
monitorů) nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ 
s.r.o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic)  či ve sběr. 
dvorech uvedených výše  (zde je možno odevzdat 
také lednice či monitory) 
►veškerého odpadu vzniklého  z podnikatelské 
činnosti 
 

 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNER Ů 
 V 1. POLOLETÍ 2013 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 

7.1.2013 pondělí Parková 

21.1.2013 pondělí Pod Lesíkem 

4.2.2013 pondělí Ke Slatinám 

18.2.2013 pondělí Ke Dráze 

4.3.2013 pondělí Parková 

18.3.2012 pondělí Pod Lesíkem 

8.4.2013 pondělí Ke Slatinám 

22.4.2013 pondělí Ke Dráze 

6.5.2013 pondělí Parková 

20.5.2013 pondělí Pod Lesíkem 

3.6.2013 pondělí Ke Slatinám 

17.6.2013 pondělí Ke Dráze 
 

Harmonogram mobilního sb ěru 
nebezpe čného odpadu  v roce 2013 
v Dolních M ěcholupech ve dnech 

úterý 26.2., 7.5., 6.8., 5.11.  
 

1. ul. Pod lesíkem  1710 - 1730 
 

2. ul. Parková   1740 - 1800 

 
 

 

 
 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 

 
OS Leonardo p řeje všem veselé Vánoce 

a  šťastný nový rok 2013! 
---------------------------------------------------------    
V měsíci lednu nabídneme opět akce tradiční a 
netradiční, za všechny alespoň: 
* pátek 4.1. 2013 odpoledne - Tříkrálová dílna  - 
pečení tříkrálových koláčů a se svátkem spojené 
hry 
* jednu z lednových nedělí nabídneme Maškarní 
ples  
LEONARDO o.s.vyhlašuje zápis do kroužk ů a 
kurzů na 2.pololetí 2012/2013  od 10.1.2013  
Nabízíme nov ě: 
* lesní školku/klub lesních d ětí Lesánek  
* 3x týdn ě dopolední aktivity pro d ěti 2,5-4 r. 
"Sk řítci"  
* kickbox, výtvarné tvo ření pro nejmenší  
  
Zapisujeme též do stávajících kurz ů: 
* anglický jazyk, n ěmecký jazyk  
* výtvarka, ateliéry,keramika pro d ěti od 2,5-
15 let, keramika dosp ělí 
* tance  
* dramatika  
* sporty  
  
Ucelenou nabídku pro další pololetí naleznete 
na našem webu od 1.1.2013.  
                                  www.leonardos.cz 
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