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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
   

naše doufání v přízeň osudu se naplnilo a naše 
prosby a žádosti byly vyslyšeny.  Obdrželi jsme 
na pokračování výstavby tělocvičny částku ve 
výši 15 milionů korun, což považuji za velký 
úspěch a pokud k tomu přidáme 5 mil. ze svého, 
jistě to bude na stavbě znát.  
Horší je situace s umístěním dětiček v mateřské 
škole. Podle  předběžných dohod měla 
prvoplánovaně pochytat požadavky na umístění 
dětí , rozšířená školka i škola ve Štěrboholech. 
Peníze Štěrboholy nedostaly ani od hlavního 
města ani od developera, takže  přístavba není. 
Tlak na školky je obrovský a nám nezbude nic 
jiného, než do doby , kdy by měl developer 
Malého Háje vybudovat školku pro 120 dětí, 
vymyslet nějaký havarijní plán. Naše úvahy se 
odvíjejí tím směrem, že bychom měli  vybudovat 
tělocvičnu  co nejdříve a tím by se nám otevřela 
možnost dočasně uzavřít tělocvičnu ve školce, 
v které by se snad daly udělat dvě třídy a 
v zázemí záchodky. Na tuto variantu by mohlo 
slyšet i hl.m. Praha a pomoci nám co nejrychleji 
dofinancovat tělocvičnu, protože kromě prodeje 
obecního majetku v podobě čistírny odpadních 
vod jsme nic jiného nevymysleli. 
Dětský den 
Původně jsme chtěli při příležitosti dětského dne, 
který jsme plánovali na neděli 3.června otevřít  
budované dětské hřiště, ale všechno je jinak, 
protože děti z Mateřské školy odjíždí na školku 

v přírodě, tak bychom to slavili nejspíš bez dětí. 
Takže dětský den v Dolních Měcholupech se 
slaví ve středu 30. května a to v ulici V Osikách u 
nového hřiště od 15.00 hodin. Kolotoče budou, 
program pro děti zajistí OS Leonardo, pití nějaké 
nakoupíme, ale vuřty, které jsme plánovali 
nebudou – hasiči  to bohužel ve všední den 
nestihnou. Pásku přestřihneme  v 15.00 hodin a 
od 16.00 hodin bude pro zájemce připraven 
program OS Leonardo – Tarzan. 
                                  Váš starosta  Karel Hagel 
 

PRO NAŠE SENIORY 
 

Přihlášeným seniorům sdělujeme, že odjezd 
na letošní zájezd je dne 6.6.2012 v 6.00 hod 
od úřadu. Předpokládaný návrat je plánován 
ve večerních hodinách. Podrobný program je 
k vyzvednutí v kanceláři úřadu. Šťastnou 
cestu a krásné zážitky Vám přejí pracovnice 
úřadu. 
 

POPLATKY ZE PSŮ 
 

Vlastníkům čtyřnohých miláčků si dovolujeme 
připomenout, že do konce měsíce března byl 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). 
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Zápis v MŠ Dolní Měcholupy 
 

Konečně se nám zima přehoupla do jara, které 
jsme s dětmi radostně přivítaly. 
Jaro se nese ve znamení výletů, venkovních 
radovánek, ale i důležitých rozhodnutí, obzvláště 
při zápise dětí do naší mateřské školy pro školní 
rok 2012/2013. 
Zápis proběhl v dopoledních hodinách dne 
8.3.2012 v přítomnosti ředitelky i zástupkyně, 
které byly připraveny odpovědět na případné 
dotazy rodičů a pokud to jen bylo možné, vyjít 
jim vstříc. 
Rodiče byli seznámeni s kritérii pro přijetí a s 
novým systémem přidělování pořadových čísel, 
který je v souladu se zákonem o utajení osobních 
dat. 
  Zájemců o předškolní vzdělávání bylo mnoho, 
bohužel však ne všem lze vyhovět. Při 
přijímacím řízení se pohlíželo na to, zda zájemci 
splňují kritéria pro přijetí, která stanovila 
ředitelka MŠ. 
 Vzhledem ke kapacitě MŠ mohlo být přijato 
pouhých 26 dětí a dalších 47 jsme museli 
odmítnout, s tím, že rodiče měli samozřejmě 
možnost se odvolat.  
Víme, že situace je pro některé neúnosná a 
umístění dítěte do předškolního zařízení se zdá 
jako nadlidský úkol. Proto se spolu s úřadem 
městské části snažíme nalézt takové řešení, které 
by nám umožnilo přijmout dětí více a rodičům 
takto pomoci. 
                                                            Ředitelství   MŠ                              
 

Jaro ve škole 
 

Jarní měsíce mají ve škole svá specifika. Hezké 
počasí umožňuje pobyt venku a s tím spojené 
různé sportovní i jiné aktivity. 
Jako první se nabízí Aprílový běh pořádaný ZŠ 
Jeseniova, kterého se rády zúčastňují děti od 2. 
do 5. třídy. I letos tomu nebylo jinak. Další 
oblíbenou akcí pořádanou tentokrát školní 
družinou je Pálení čarodějnic a exkurze do 
hasičské zbrojnice. Děkujeme veliteli SDH panu 
Voříškovi, který jako každoročně připravil oheň 
nejen na spálení čarodějnice, ale i na opékání 
vuřtů a nakonec všem umožnil prohlídku 
hasičské zbrojnice i požární techniky. V tomto 
období se ještě s větší intenzitou  věnujeme 
dopravní výchově. Žáci  4. a 5. ročníku  

absolvovali kurz dopravní výchovy věnovaný 
teoretické i praktické výuce mladých cyklistů na 
mobilním dopravním hřišti, které přivezli a 
následnou výuku vedli příslušníci Městské 
policie. V květnu se uskutečnilo obvodní kolo 
fotbalové soutěže Mac Donald ´s Cup na hřišti SK 
Hostivař za účasti žáků 4. a 5. třídy. Za spolupráci 
děkujeme členům SK Dolní Měcholupy panu 
Kohoutovi, Kožíškovi a panu Bartoníčkovi. A aby 
byl výčet sportovních událostí úplný, je třeba 
zmínit i turnaj ve vybíjené Preventan Cup, 
kterého se zúčastnili opět žáci 4. a 5. ročníku. 
Vedle těchto sportovních akcí proběhly na jaře i 
vědomostní soutěže. Největšího úspěchu dosáhlo 
družstvo žáků 4. a 5. ročníku, které postoupilo 
v soutěži Sapere – vědět, jak žít, do 
celorepublikového kola a v něm se umístilo na 8. 
místě. Dalším úspěchem je  2. místo týmu žáků 4. 
třídy v matematické soutěži Matematické 
putování, kterou pořádá Pedagogická fakulta UK 
v Praze. 
Koncem dubna jsme si společně připomněli Den 
Země.Organizace tohoto školního projektu se 
ujali žáci 4. a 5. třídy a pro své mladší spolužáky 
připravili tři dílny zaměřené na životní 
prostředí.V první dílně si děti znovu ujasnily, 
jakým způsobem třídit odpad a proč je třídění 
důležité. Druhá dílna byla věnována ochraně 
vody. Během jednoduchého pokusu s čištěním 
vody si měli všichni žáci uvědomit, jakou cenu 
má pitná voda a jak náročné je ji získat. Poslední 
dílna byla zaměřena na energie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje, a všichni si z ní odnesli 
vodní mlýnek nebo větrník jako příklad 
způsobu výroby elektřiny.Nejstarší žáci školy 
zvládli výborně roli organizátorů a lektorů a 
připravili pro své mladší spolužáky zajímavé 
dopoledne. 
Žáci 1. a 2. třídy se velmi pěkně připravili na 
prezentaci svých oblíbených hraček, domácích 
mazlíčků, ale i sourozenců v projektu Ukaž a 
vyprávěj a poté se konečně dočkali odjezdu na 
školu v přírodě do Pece pod Sněžkou.Po svém 
návratu se nejen oni, ale všichni žáci školy mohou 
těšit již na 10. ročník Florbalového turnaje o 
pohár starosty Dolních Měcholup. Zveme 
všechny zájemce, aby přišli podpořit družstva 
naší školy na tomto tradičním turnaji. Děkujeme 
panu starostovi, že přijal záštitu nad tímto 
turnajem.  

         Kolektiv ZŠ Kutnohorská 
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OS LEONARDO 
 

Většina tradičních jarních akcí pro děti i jejich 
rodiče je již za námi: vynesli jsme Moranu, 
spálili Čarodějnici, hráli si s těmi nejmenšími 
pod Májkou. Ve středu 30. května od 16hod 
zveme všechny děti od 3 let na 6. ročník 
Tarzanova desetiboje, který se uskuteční 
v rámci oslavy Dne dětí u nově otevíraného 
hřiště u ulice V Osikách. 
Na děti se budeme v Leonardu těšit také v období 
letních prázdnin - pro děti od 6 do 12 let 
pořádáme dva příměstské tábory. První - 
Rychlé šípy aneb Najdeme Tleskačovo kolo? - 
se uskuteční ve dnech 2.-4.července, druhý, 
Olympijský tábor  se bude konat ve dnech 27.-
31.srpna. Bližší informace najdete na našem 
webu www.leonardos.cz. 
Hned na počátku září 2012 se pak znovu otevřou 
dveře účastníkům pravidelných kroužků a kurzů - 
v tomto pololetí jde o 120 dětí a 40 dospělých. 
Nabídku kroužků na nový školní rok 2012/2013 
Vám představíme ve středu 30.5. u informačního 
stánku mezi 15. a 16.hodinou, a postupně také na 
našem webu a nástěnce u dětského hřiště. 
Informovat se můžete také na dedef@seznam.cz. 
 

Co hasiči, co děláte 
 

Sbor dobrovolných hasičů Dolní 
Měcholupy letošním rokem vstupuje do 107 
roku svého trvání. A nejen toto výročí si 
připomínáme. V létě to bude již deset let, co 
Českou republiku a Prahu postihla ničivá 
povodeň. Při této povodni náš sbor nepřetržitě 
zasahoval na různých místech a vyvrcholení 
byl desetidenní zásah – čerpání zatopené 
stanice metra Českomoravská. Dalším 
výročím je šedesát let od první účasti sboru 
na  soutěži. Byla to „Soutěž Požárních sborů“ 
v roce 1952 v Čestlicích. Již v roce 1953 
získal sbor titul „Nejlepší Požární sbor“ na 
okrese Praha – Východ. Následovala první 
„krajská soutěž“ na Zbraslavi 1954 a pak již 
historicky první Národní kolo v roce 1976 
v Plzni. Od této doby stovky pohárů, diplomů 
a jiných ocenění zdobí zdi hasičské zbrojnice 
a jsou němými svědky úspěchů. Soutěžních 
družstev mužů, žen i dětí. Ale i činnosti  
Jednotky sboru dobrovolných hasičů tzv. 

„mokrých hasičů“ tj. těch, co se dnem i nocí 
snaží být nápomocni svým spoluobčanům.  

V současné době má Sbor dobrovolných 
hasičů 30 dětí – mladých hasičů a 50 členů 
mužů i žen někteří pak jsou členy Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. Celý rok se 
členové, kteří závodí, připravují ať již v hale 
nebo venku a to včetně dětí. Členové jednotky 
mají svou „odbornou přípravu“, která se 
skládá s teorie, ale i praxe. Různá školení 
řidičů, strojníků i velitelů. Praktické výcviky 
v použití dýchacích přístrojů či motorových 
pil. V současné době je počet členů sboru i 
jednotky dostatečný, neznamená to však, že 
by dveře případným zájemcům byly zavřeny. 
Případný adept hasičského řemesla si musí 
uvědomit, že hasiččina je řehole. Údržbě 
techniky svěřených ochranných prostředků ale 
i školení věnovali jen členové jednotky 
v loňském roce více 3000 hodin. A když 
„pražské operační středisko“ pošle SMS třeba: 
„Pojedete vyhledávat pohřešovanou osobu …„ 
znamená to všeho nechat, zrušit své plány na 
tento den případně i přemýšlet, jak to řeknu 
v práci. Dodnes není totiž vyřešeno 
uvolňování lidí, kteří zadarmo konají pro 
dobro celé společnosti.  

Co nás čeká v budoucnu. Minimálně 
udržet laťku tak vysoko, jak dnes je. Vybaveni 
jsme na evropské úrovni, ale musíme stále 
dokazovat, že si toto vybavení zasloužíme. 
Těšíme se na slibovanou běžeckou dráhu, 
která pomůže s přípravou na soutěže. A 
v neposlední řadě začít plánovat oslavy 110 
let sboru v roce 2015.     
   Za SDH Dolní Měcholupy 

  Oldřich Podehradský -  kronikář 
  

PROJEKT POTEX 
 
Vážení občané, 
nastává vytoužené jaro a ním přichází také naše 
potřeba „provětrat“ šatníky a domácnosti velkým 
úklidem.  
A stejně jako vloni stojíme před Nerudovskou 
otázkou: Kam s ním!  
Odpovědí na tuto otázku jsou sběrné kontejnery 
POTEX, kam mohou občané odložit použitý a 
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dále ještě použitelný textil.  
Právě u nás v Dolních Měcholupech tyto 
kontejnery najdete 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. Tyto kontejnery nejsou určené 
k odkládání odpadu! 
 

Zeptaly jsme se obchodní ředitelky Anny 
Bezdomnikové, co se s textilem děje dále: 
„Naši řidiči objíždějí kontejnery nejméně dvakrát  
týdně, vybírají textil a udržují pořádek v okolí 
kontejnerů, opravují je a provádějí údržbu. Také 
rovnou odstraní očividný odpad – mokré, silně 
znečištěné či zapáchající textilie. Odpad na naše 
náklady ekologicky likviduje profesionální firma. 
Vybrané zboží svezou poté do centrálního 
skladu, odkud ho distribuujeme obchodním 
partnerům – profesionálním třídírnám. Zde 
specializovaní pracovníci textil roztřídí na 
jednotlivé kategorie, většina zboží pak putuje do 
zemí „třetího světa“, kvalita sebraného textilu je 
většinou příliš nízká pro opětovné nošení v ČR. 
Tyto profesionální třídírny zaměstnávají stovky 
pracovníků a také zpracují druhotný materiál 
jako je bavlna, vlna či plast pro další technické 
užití. Z části výtěžku pak POTEX podporuje 
tuzemské neziskové organizace – ve většině 
případů finančně. Takže každý z občanů, který 
přispěje použitým textilem, přispívá s námi!“ 
Více o rozmístění kontejnerů se dozvíte na 
www.potex.cz 

 

 

Neobyčejná fenka z Dolních Měcholup 

"Sisi" je osmiletá fenka šeltie a krom výstavních titulů 
má za sebou úspěšnou kariéru v agility. Agility je 
moderní kynologická sportovní disciplína, která 
vznikla jako jakási obdoba koňských parkurů. Cílem 
je aby pes (vedený psovodem) překonal trať 
s překážkami ve správném směru a pořadí a v co 
nejlepším čase.  

Sisi již několik let reprezentuje Českou republiku na 
mezinárodních soutěžích. Klub agility má přes tisíc 
členů a tak není vůbec jednoduché se na takové 
soutěže kvalifikovat.  

Rok 2011 byl jejím šťastným. V září se stala se 
mistryní republiky v jednotlivcích i v soutěži družstev. 
Obsadila 10. místo na soutěži European Open 
v Rakousku (ze 150 týmů z celé Evropy). 
Reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa 
ve Francii.  
 

 
 
 
 

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 
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