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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 v posledním loňském čísle našeho 
občasníku jsem hýřil optimismem a asi jsem to 
přehnal. Ne nadarmo se říká nechval dne před 
večerem, protože jak se ukázalo, příslib na 
odprodej pozemků pod budovanou cyklostezkou 
nakonec nevyšel. Protistrana požadovala 
najednou o 100% více než původně – takže  
zatím nic a máme tento osvětlený chodník 
směrem na Hostivař  prozatím v zásobníku akcí 
„na příště“ ne vlastní vinou. 
          V minulých letech se na investiční akce 
rozpočítalo z peněz hlavního města mezi městské 
části půl miliardy. V letošním roce je to jen 200 
milionů, tak abychom to zase nezakřikli, máme 
požádáno, kliky na Magistrátě naleštěny a teď 
jsme v očekávání, jak to s tím financováním naší 
tělocvičny bude. 
 Smlouva o spolufinancování opravy 
chodníku u Malého Háje je schválena a 
podepsána, tak že ve skutečnosti opravě brání jen 
počasí a povolení od TSK na vstup do 
komunikace.  
            Snad už obecní hrabla nebudete 
potřebovat a teď bude  muset následovat jenom 
pořádný úklid. Vzhledem k poměrně malému 
přídělu sněhu jsme ani pořádně neotestovali nově 
nastolený systém zimní údržby, kterou v letošní 
zimní sezoně zastřešovala na Kutnohorské a 
Dolnoměcholupské Technická správa 
komunikací,a.s. Námi nasmlouvaná firma 

MIKAPA Plus s.r.o. nebyla TSK vybrána a 
z těchto důvodů „naše“ firma uklízela jen to, co je 
v naší kompetenci. 
                       Váš starosta 
                 Karel Hagel 
 

Informace z úřadu 
 

Po roce Vám opět chceme ušetřit čas a peníze 
a zajišťujeme pro Vás ve dnech 6.a 7.3., 9. a 
10.3.2012 přítomnost kominíka v Dolních 
Měcholupech. Objednat se můžete buď 
telefonicky (272 706 441) nebo osobně na 
našem úřadě nebo se kontaktovat přímo 
s panem Janem Zachem na telefonu 
603 772 229. 

 
POPLATKY ZE PSŮ 

 

Vlastníkům čtyřnohých miláčků si 
dovolujeme připomenout, že do konce měsíce 
března je splatný poplatek ze psů na rok 2012. 
Poplatek můžete zaplatit v kanceláři úřadu do 
pokladny nebo si zde vyzvednout složenku 
nebo uhradit částku na účet úřadu 
č.2000713309/0800. Variabilní symbol je  
popisné číslo Vašeho domu a 
1341(např.5221341). 

 
PRO NAŠE SENIORY 

 

Jako každoročně, tak i v letošním roce pro 
Vás chystáme výlet s cestovní kanceláří 
HELENA TRAVEL. Paní Helenka se na Vás 
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už moc těší a připravuje pro Vás výlet 
s trasou  Kamenice nad Lipou – Jindřichův 
Hradec – vláčkem do Nové Bystřice – Třeboň 
– Rožmberk a „hupky cupky“ domů. Výlet by 
se měl uskutečnit 6.6.2012 s odjezdem 
v obvyklou dobu ranní. Bližší informace Vám 
podáme na našich internetových stránkách a 
ve vývěskách. Cena je 200,- Kč za osobu. 
Přihlášky přijímáme od března v kanceláři 
úřadu. 
 

Prázdninový provoz Mateřské školy 
 

Ve spolupráci s okolními městskými částmi 
z důvodu snahy zajistit možnost umístit dítě 
do mateřské školy i v době prázdnin jsme 
uzavřeli dohodu o provozu mateřských škol 
v době prázdnin.  
Bylo dohodnuto, že provoz od 2.7. do 27.7. 
zajistí mateřská škola v Dubči a frekventanti 
naší MŠ mají k dispozici 10 míst. V termínu 
od 30.7. do 10.8.provoz zajišťuje školka 
v Dolních Měcholupech pro své a 10 
Dubečských a 10 Štěrboholských dětí a 
poslední termín od 13.8. do 24.8. zajistí MŠ 
Štěrboholy pro našich 10 dětí. Vzhledem ke 
složitosti tohoto provozu bude po 
přihlašovaných požadována záloha na týden 
ve výši 500,- Kč, která bude vrácena jenom 
v případě nemoci dítěte s lékařským 
potvrzením.  Jinak pochopitelně dětem 
přejem, aby do školky ani nemusely, ale 
kdyby to jinak nešlo, jsme připraveni pomoci. 
 

 

Mateřská škola v roce 2012  
 

Začátek tohoto roku proběhl v MŠ, vzhledem 
k okolnostem, velmi netradičně. Nejen, že 
v souvislosti s výskytem žloutenky v MŠ 
jsme se museli vypořádat s karanténním 
opatřením, ale aby toho nebylo málo, dočkali 
jsme se novoroční nadílky v podobě vodou 
vytopených šatem v přízemí budovy. 
I přes ztížené provozní podmínky, byl provoz 
MŠ bezproblémově zajištěn. Poděkování patří 
nejen všem rodičům za jejich trpělivost a 
pochopení nezvyklé situace, ale i všem 

zaměstnancům za jejich maximální pracovní 
nasazení při několikanásobné desinfekci celé 
MŠ i úklidu a následného vysoušení 
zatopených místností. Nemalé poděkování 
náleží i ÚMČ, který v co nejkratší době 
zajistil novou pokládku podlahových krytin, 
vymalování místností a truhlářské práce. 
Pevně věříme, že v následujících dnech se vše 
již obrátí k lepšímu. 
Měsíc leden byl ve znamení příprav 
předškoláků na návštěvu paní doktorky z PPP, 
která každým rokem provádí test školní 
zralosti a následně seznamuje s výsledky 
úspěšnosti dítěte při individuální schůzce 
rodiče. 
Pro zpestření života v MŠ jsme pro děti 
uspořádali karneval, který si děti maximálně 
užily. Také díky tomu, že měly možnost se 
pochlubit s vlastnoručně vyrobenou maskou. 
Tančilo se, zpívalo, soutěžilo, odměňovalo a 
tak není divu, že z karnevalově vyzdobené 
herny se nikomu nechtělo. 
Dalším zážitkem pro děti, byla návštěva 
divadla PIŠKOT v MŠ. Děti díky představení 
procestovaly celý svět a aktivně pomáhaly 
princi Světomilovi a jeho třem přátelům 
vysvobodit princeznu Gvendolínu. Naprosto 
unikátní divadelní představení s kouzelnými 
loutkami nadchlo nejen děti, ale i dospělé. 
Po zábavě přichází i trošičku práce. Protože se 
blíží datum dne otevřených dveří do MŠ 
(1.3.2012) a zápisu do MŠ (8.3.2012), děti již 
nyní připravují dárky a těší se na návštěvu 
nových kamarádů. 
   Kolektiv MŠ Dolní Měcholupy 

 
Co nového ve škole 

 

Školní rok vstoupil do své druhé poloviny a 
zatím nejdůležitější událostí druhého pololetí 
byl bezesporu zápis do první třídy. Svými 
dovednostmi a znalostmi se přišlo za 
doprovodu rodičů pochlubit 31 budoucích 
prvňáčků a pro většinu z nich se od 1. září 
stane naše škola také tou jejich. S některými 
se určitě setkáme už za několik týdnů v rámci 
našeho tradičního projektu Těšíme se do 
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školy, který se letos uskuteční ve dnech 16.4., 
30.4., 7.5. a 14.5. 
Také naši současní žáci se ve druhém pololetí 
pustili s chutí do práce. Vedle mezinárodních 
matematických soutěží Taktik a Genius 
Logicus, do nichž se pravidelně zapojujeme, 
se v letošním školním roce zúčastníme i 
několika výtvarných soutěží.  
MŠMT spolu s Národním institutem dětí a 
mládeže vyhlásilo výtvarný a literární projekt 
Evropa ve škole zaměřený na solidaritu mezi 
generacemi. Žáci druhého a třetího ročníku 
zpracovali k tomuto projektu téma Tady je 
můj domov – moje rodina a pět 
nejzdařilejších prací tak letos v tomto 
projektu reprezentuje naši školu. 
Mezinárodní humanitární organizace ADRA 
poskytující pomoc lidem v nouzi, která od 
roku 1992 působí také v České republice, 
vyhlásila výtvarnou soutěž s tématem Žízeň 
aneb voda nad zlato, která má upozornit na 
nedostatek pitné vody v některých částech 
světa. Do tohoto projektu se zapojily všechny 
ročníky, výtvárné práci vždy předcházel 
evironmentální nebo přírodovědný blok s 
daným tématem. 
Ve spolupráci s místním SDH se již tradičně 
také zapojíme do výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí, která je mezi našimi žáky 
velmi oblíbená. 
Znalosti z oblasti zdravého životního stylu 
prokázali žáci 4. a 5. ročníku v soutěži 
SAPERE – vědět, jak žít, kterou vyhlašuje 
MŠMT. Tři žáci uspěli ve školním kole tak, 
že získali možnost postupu do kola okresního. 
Ani školní družina nezahálí. 22.2. se 
uskutečnil každoroční únorový karneval, 
který si asi nejvíce užili děti z první třídy. V 
rámci naší podpory čtenářské gramotnosti 
pozvaly paní vychovatelky babičku jednoho z 
žáků, aby dětem přečetla oblíbenou pohádku. 
Své přírodovědné znalosti si děti školní 
družiny obohatily během ekologického 
pořadu Divočina ve městě, který je seznámil s 
volně žijícími živočichy v jejich 
bezprostředním okolí.  Průběžně také všechny 
děti plní soutěžní úkoly celoroční hry. 

A co nás do konce školního roku ještě čeká? 
Návštěvy divadel, ekologické programy, 
oslava Dne dětí, škola v přírodě pro 1. a 2. 
ročník a mnoho dalšího a jako vždy můžete 
dění ve škole sledovat na 
www.kutnohorska.cz. 

        Kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 
 

INFORMACE OS LEONARDO 
 

V pondělí 20.2.2012 začala v OS Leonardo výuka 
v kroužcích pro 2.pololetí školního roku. Již 
tradičně se děti účastní kroužků jazykových, 
výtvarných, keramických, sportovních, 
dramatických či hudebních, dospělí knám 
docházejí na angličtinu, tvoření, jógu, pilatek a 
kroužky pro rodiče s dětmi. Momentálně je do 
více než 30 kroužků přihlášeno celkem 110 dětí  a 
17 dospělých. Některé kroužky jsou již plně 
obsazeny, v jiných máme 1 – 3 místa volná. 
Zájemci o ně se mohou hlásit na 
dedef@seznam.cz a přijít si po domluvě hodinu 
vyzkoušet. Zvláště srdečně zveme všechny děti 
do 5 let na Zpěv-sboreček a následnou Výtvaru ve 
čtvrtek po obědě, šikovné školačky na Módní 
salon v úterý odpoledne, děti ve věku od 2 do 4 
let na první setkání s angličtinou v pátek 
dopoledne. Veškeré informace o  
náplni kroužků, rozvrh, přihlášky atd. najdete na  
našem webu www.leonardos.cz . 
Ve spolupráci s Hudební školou YAMAHA nově 
nabízíme kurzy pro rodiče s nejmenšími dětmi 
pod vedením paní Jany Ludwig. První krůčky pro 
rodiče s dětmi od 2 do 4 let budou probíhat vždy 
ve středu v čase 9:00 – 9:45 a Robátka pro rodiče 
s dětmi od 4 do 24 měsíců v čase 11:00 – 11:45. 
Máte-li zájem přijít na ukázkovou hodinu, 
kontaktujte lektorku na jjedlickova@centrum.cz . 
Těšíme se na vás! V březnu nás čeká tradiční 
Maškarní a také Vynášení Morany, nebudou 
chybět ani odpolední tvůrčí dílničky pro děti 
školkové i školní. Informace se vždy dozvíte na 
www.leonardos.cz a v naší vývěsce u dětského 
hřiště. 
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ŠKOLI ČKA ŽELVI ČKA 
 

Představujeme Vám školičku želvičku, která je 
součástí společnosti PURPLE TURTLE s. r. o., 
sídlící na adrese Za Kovárnou 15, Dolní Měcholupy. 
Školka byla otevřena 4. 7. 2011 a je otevřena pro 
všechny děti ve věku od 12ti měsíců do 6ti let. 
V současné době máme děti ve věku 12ti měsíců do 
3,5let. Kapacita třídy je maximálně deset dětí, avšak 
ne všechny děti chodí do školky na pravidelnou 
docházku. Náš ceník je sestaven dle přání našich 
zákazníků a máte možnost si vybrat z několika 
variant placení. Od hodinových sazeb přes 
permanentky, po měsíční paušál. O školném jsme 
schopni jednat s každým klientem individuálně a 
přizpůsobíme se jeho požadavkům. 
Naše školka je česko-anglická. 3x týdně máme český 
program, který je zaměřen na individuální rozvoj 
každého dítěte. Od říkání básniček, zpívání písniček, 
přes vývoj jemné a hrubé motoriky, pravidelná 
cvičení, taneční a pohybovou průpravu, výtvarné a 
tvořivé dovednosti a vzdělávací činnosti. 
Vzhledem k tomu, že máme kapacitu jen 10 dětí na 
1 třídu a náš tým pedagogů je složen ze 2 až 3 
učitelů, tak děti u nás zvládají také nácvik všech 
potřebných dovedností, které je třeba zvládat 
před nástupem do státní mateřské školky. Dokáží 
se samostatně oblékat, svlékat, umí se samy najíst, 
chodit na wc apod. Každému dítěti se věnujeme 
zvlášť. Každý měsíc od nás rodiče dostávají 
kazuistiku svého dítěte, ve které se dočítají, jaké 
pokroky dítě udělalo, co zvládá, co nezvládá a na co 
je potřeba se zaměřit, popřípadě jak danou situaci 
zlepšit či vyřešit.  
Školka informuje rodiče téměř každý den o činnosti 
ze školky zveřejňováním fotografií a videí na našem 
facebooku ve skupině PURPLE TURTLE a v naší 
soukromé skupině PURPLE TURTLE FAMILY.  
Dvakrát týdně má školka anglický program, který 
vede rodilá mluvčí z Velké Británie. Program je 
zaměřen na vzdělávací činnost. Děti odposlouchávají 
anglické výrazy a učí se pomocí hry přirozenou a 
hravou formou. 
Naše školka nebere jen děti cizinců. Máme spoustu 
rodin pouze českých, takže všechny děti si rozumí a 
rodiče komunikují především s českou ředitelkou, 
která je jim kdykoliv k dispozici. 
V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 24hod 
denně na tel: 607 659 418. 
Nové děti přijímáme kdykoliv v pr ůběhu celého 
roku!!! 
V naší školce nepřijdete o peníze za mateřskou 
dovolenou!!! 
Kontakty:  www.purpleturtle.cz, tel: 607 659 418 
facebook: skupina PURPLE TURTLE  

I n z e r c e 
 

BYT V PRAZE  
Koupím byt v Praze 1+k.k. – 3+k.k. Platba ihned. Tel. 

775 688 057 – Petra Stanovská 
           

 
 
 

ÚKLIDOVÁ FIMA DETAIL  
Poskytuje komplexní úklidové služby od půdy po 

sklep. 
Jarní akce: čištění párou za zaváděcí cenu 180,-

Kč/hod. Pro Měcholupské občany doprava zdarma! 
www.detai-uklid.cz      nebo tel.  603707527 

 

Žádost o pronájem 
Hledám trvalý dlouhodobý pronájem  jedné  místnosti  
pro    českého     managera v    Dolních  Měcholupech  
na        občasné     přespání . Tel.: 602 296 444  

_________________________________________ 
 

SKOROPOHÁDKA 
 

„Jak starosta o kabátek málem přišel“ 
 

Stalo se jednoho únorového pondělka, kdy po budově 
úřadu pobíhali řemeslníci dokončující nějaké práce. 
Starosta pobíhal s nimi a neuzavřel si svoji kancelář. 
Když se vrátil na své systematizované místo, zjistil, že 
na stole neleží jeho mobilní telefon a ani se neozývá, 
když na něj volal z pevné linky. Jen okem zavadil o 
skříň a vlastním očím nevěří - kabát, čepice a šála to 
všechno bylo fuč. I sedl dopálený starosta do 
služebního auta a jal se objíždět Měcholupy. Nejdříve 
směrem na Hostivař a nic. U kontejnerů v ulici 
V Nížinách se nějaký chlapík hrabal v odpadu a tak 
byl okamžitě vyzván k vysypání obsahu svých tašek a 
zase nic. Další starostova cesta vedla Dolinami do 
parku a tam již zahlédl podezřelou postavu s bednou 
od piva a jak se blížil, začal poznávat nejdříve svoji 
čepici, pak šálu a nakonec i svůj kabát. Lapka byl 
okamžitě vysvléknut ze starostových svršků a obrán o 
telefon a ostatní věci, které byly starostovi zcizeny. 
Jaké plyne poučení z této skoropohádky, která naštěstí 
dobře dopadla? Zamykat, zamykat, zamykat a dávat 
pozor, kde se kdo potuluje. 

                                       Váš neokradený starosta 


