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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 rozpočet jsme sice schválili, ale zatím to 
nevypadá, že bychom tělocvičnu dostavěli. Dali jsme 
si na ni 4 mil. Kč z vlastního, a to je na dostavbu 
opravdu málo. Taková „malá“ městská část jako my 
nemůže z vlastního rozpočtu dosáhnout na takové 
větší investice, jako je školka, škola a pod., vždyť i tu 
infrastrukturu (kanalizace, komunikace) jsme stavěli 
za pražské peníze. Veškeré peníze z EU, které jsme 
mohli získat, jsme získali na zkulturnění parku za 
školou a na nic jiného nám EU nedá. Ale přes tato 
veškerá úskalí věřím, že tělocvičnu do konce 
volebního období postavíme. Buď potřebné finanční 
prostředky dostaneme nebo prodáme kus Kovošrotu, 
který vlastníme.  

Školka - to je jedna z nejdůležitějších věcí, která 
naše občany, přesněji určitou skupinu,  velice zajímá. 
Ve Štěrboholech peníze na školku dostali a my 
máme přislíbeno vedením městské části i mateřské 
školy ve Štěrboholech, že naše děti a myslím hlavně 
ty z Malého háje, si mohou podat přihlášku 7. března 
a bude jim vyhověno, ale musí počkat, až tu školku 
fyzicky postaví.  

Podobný příběh se odehrává v naší základní škole, 
kam se přihlásilo 36 prvňáčků a to je na jednu třídu 
opravdu hodně. Proto rozhodlo zastupitelstvo 
městské části, že pokud počet přihlášených žáčků 
neklesne, otevře naše škola pro první ročník třídy dvě 
a příští rok uvidíme. Jak jsem v úvodu mého 
příspěvku uvedl, na postavení nové devítiletky za  
kupříkladu 250 mil. Kč nemáme. 

Osvětlení přechodu bude - asi si obyvatelé 
Malého háje, kteří využívají přechod pod viaduktem 

všimli, že je již trochu přisvětlen, ale to byla jen snaha 
městské části zlepšit stávající situaci a to bez projektu 
a stavebního povolení. Na skutečném přisvětlení se 
neustále pracuje, a protože Kutnohorská je 
nadřazenou komunikační sítí, stará se o to TSK 
(Technická správa komunikací) společně s Besipem, 
ten má na starost budování přisvětlení přechodu a má 
svůj pořadník akcí a nám nezbývá nic jiného, než se 
pokusit někoho předběhnout, abychom byli osvíceni 
dříve. Věřím, že do podzimních plískanic to určitě 
bude. 

Na únorovém zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha – Dolní Měcholupy bylo rozhodnuto o udělení 
Ceny Dolních Měcholup dlouholetému členu a 
několikaletému veliteli Sboru dobrovolných hasičů 
Jiřímu Voříškovi st.. Cena bude předána na 
březnovém veřejném zasedání dne 11.3.2013. 

 

     S přáním brzkého příchodu jara Váš 

    Karel Hagel, starosta 
 

Rubrika pro nepamětníky 
 

Dolní Měcholupy v Praze 
 

Nelze pominout skutečnost, že je tomu letos 45 
let, co se Dolní Měcholupy staly součástí 
hlavního města Prahy.  
To bylo právě 1. ledna 1968 a v následujících 
dnech politického „Pražského jara“. 
Obec už v roce 1922, kdy se utvořila Velká Praha 
zažádala o její připojení k ní, protože hranicí 
sousedila s Hostivaří, ale neuspěla. Stalo se tak až 
po dalších 46 letech a k nemilosti tehdejšího 
okresu Praha-východ, protože přišel o daně 
občanů, ale především ze závodů na území obce. 
Ale zato jako málokterá obec měla od roku 1946 



 - 2 - ZPRAVODAJ  ÚNOR  2013  

pražskou městskou autobusovou dopravu. 
Celá akce připojení politického i administrativ-
ního rázu proběhla hladce v několika dnech, 
včetně úprav katastrálních hranic a bez dopadu 
na obyvatelstvo. Postupně domy dostaly nová 
čísla, ulice nové názvy, správa tehdy přešla na 
obvod Prahy 10, některé služby pak dále 
přebíraly organizace řízené celoměstsky. 
Rok 1968 byl rokem volebním. Připravovala se 
kandidátka pro volbu do Místního národního 
výboru tak, že navržený měl i protikandidáta. 
Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území 
republiky 21.8.1968 tyto volby oddálil až do 
roku 1971. Polní ležení části Rudé armády bylo 
zde poblíž hřbitova, ale na život v obci to nemělo 
vliv. 
To, co se v obci uskutečňovalo i po připojení ku 
Praze bylo dále výhradně dílem spoluobčanů 
v tak zvané Akci „Z“ (zvelebení), ale Praha byla 
potřebám obce nakloněna a v hnutí „Pražané 
svému městu“ se dařilo uskutečňovat i větší díla 
ve vybavenosti. 
Velký pokrok nastal dále po roce 1989, kdy se 
obec začala rozrůstat v bytové zástavbě, dalšími 
závody, inženýrskými sítěmi, v dopravě a 
dostupnosti centra Prahy, nákupních středisek, 
kultury, zdravotnických zařízení.  
Není úmyslem tohoto sdělení vyčíslit všechno to, 
co bylo vykonáno. Stačí se projít a vidět, jak se 
původní tvář obce změnila v pěkné předměstí hl. 
m. Prahy a pro spokojený život občanů v naší 
městské části, od roku 1353 zvané Dolní 
Měcholupy, kterou její příslušnost ku Praze 
symbolizuje znak i prapor.  
 

    připomenul pamětník O. Podehradský  2013 
 

 
AKTIVITY V MŠ 

 

Čas utíká jako voda a opět jsme se přehoupli do 
nového roku. Stejně jako v minulém roce se 
v naší školce děje spousta akcí. Jednou z nich je 
přespání nejstarších dětí ve školce, které 
představuje pro děti velký zážitek a 
dobrodružství. 
V rámci toho jsme pro děti přichystali návštěvu 
divadla Minor s představením  pověsti „O  
Bruncvíkovi  spojenou s procházkou po Staré 
Praze, kde děti poznávaly kouzlo města ve 
kterém žijí. 
 Do školky jsme se vraceli s nadšením a radostí, 
že se vše daří jak má. Děti, spokojené se zážitky 

a plny dojmu, celkem rychle usínaly 
v nachystaných postýlkách. 
Jsme rádi, že se tato akce podařila a setkala se 
s nadšeným ohlasem jak dětí, tak i rodičů. 
Proto doufáme, že se bude opakovat i příští rok. 
Bohužel čas od času jsme v zimním období 
pokoušeni nejrůznějšími bacily a viry. 
Nevyhýbají se dětem a bohužel, ani personálu. 
A proto děkujeme všem, kteří nám pomohli toto 
poněkud ztížené období překonat. 
Vzhledem k zápisu do školy jsme minulý týden 
měli návštěvu z pedagogicko-psychologické 
poradny, aby se podívala, jak si vedou naši 
budoucí školáci. Velmi nás potěšil pozitivní 
názor. 
Pokračujeme v práci s dětmi tak, aby byly 
opravdu dobře připravené a přestup do školy bez 
problémů zvládly. Je radostí sledovat neustálé 
zlepšování, které je podpořeno i pomocí rodičů, 
kteří se doma dětem věnují. 
Po odchodu školáků se opět uvolní místa v naší 
školce a proto se pečlivě připravujeme na zápis 
nových dětí do MŠ, který se uskuteční 8.3.2013  
Zájemce o vstup do MŠ rádi přivítáme v rámci 
dne otevřených dveří dne 20.2.2013. 

   Kolektiv MŠ Dolní Měcholupy 
 

MŠ Štěrboholy 
pořádá ZÁPIS pro školní rok 2013/2014 

dne 7. března 2013 od 13.00 do 18.00 hod. 
Více informací k zápisu na www.zssterboholy.cz 

 

INFORMACE ZE ZŠ 

První pololetí školního roku 2012 – 2013 uběhlo 
jako voda, děti si odnesly domů krásná 
vysvědčení, za odměnu si užily pololetní 
prázdniny – a teď už nás čekají další úkoly a 
školní dobrodružství. 

Pro naše budoucí prvňáčky byl prvním takovým 
zážitkem zápis do první třídy. Proběhl 4. a 5. 
února a přišla k němu spousta šikovných dětí. S 
některými se určitě budeme setkávat během 
projektu „Těšíme se do školy“, který se uskuteční 
ve dnech 3., 10., 17. a 24. 4. Během těchto 
návštěv se budoucí školáci seznámí s vyučujícími, 
s vyučovacími předměty i s budovou školy. 

Seznam přijatých žáků byl zveřejněn ve vývěsce 
před školou a na webových stránkách školy v 
pondělí 11.2. 
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Velká změna nastala ve druhém pololetí pro žáky 
3. a 4. ročníku – byl zahájen plavecký výcvik. 
Výuka plavání probíhá opět ve sportovním areálu 
Univerzity Karlovy v Hostivaři. 

Svou činnost zahájily ve druhém pololetí už také 
všechny školní kroužky. Znovu byl otevřen 
kroužek Deskových her a Počítačů, z minulého 
pololetí pokračuje Anglický školní klub, 
Keramika, Výtvarné techniky, Věda nás baví, 
Florbal a Míčové hry. Při organizaci odpoledních 
kroužků opět spolupracujeme s agenturou 
Kroužky. 

A co nás ještě čeká? Řada výukových programů 
a divadelních představení, které průběžně během 
roku vybíráme, celoškolní projekt ke Dni Země, 
Florbalový turnaj, oslava Dne dětí a na závěr 
školního roku překvapení, které už pomalu 
začínají všechny třídy připravovat a věříme, že se 
bude líbit   (Více na www.kutnohorská.cz ) 

       Kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 

Informace z MČ 
 

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ 
 

Vlastníkům čtyřnohých miláčků si dovolujeme 
připomenout, že do konce měsíce března je 
splatný poplatek ze psů na rok 2013. Poplatek 
můžete zaplatit v kanceláři úřadu do pokladny 
nebo si zde vyzvednout složenku nebo uhradit 
částku na účet úřadu č. 2000713309/0800. 
Variabilní symbol (VS) je  popisné číslo Vašeho 
domu a 1341  (např. 5221341). 

 
 

 
 

Vydavatel regionálního týdeníku 5+2 Dny 
umístil, na naše vyžádání, ve vestibulu budovy 
Úřadu MČ Praha – Dolní M ěcholupy 
distribuční stojan. Týdeník vychází každý 
čtvrtek. 
 

 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD  
                        na jaře 2013 
na stanovištích:  
 

1) Čs. tankist ů - u budovy ÚMČ    
2) Pod Lesíkem  – u stanoviště tř. odpadu             

v sobotu      6. 4. 2013   v   13:00 – 16:00 
v sobotu    27. 4. 2013   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 tento kontejner slouží pouze 
pro bioodpad a není ur čen k odkládání 
objemného odpadu typu starý nábytek, matrace, 
koberce apod.. 

 
MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 

                   Pražské plynárenské, a.s.     
 

Termíny přistavení v 1. pololetí 2013 
 

- dne  28.02.13  od  12,00   do  14,30   hod.  
- dne  28.03.13  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  17.04.13  od  10,30   do  13,30   hod. 
- dne  27.05.13  od  14,30   do  17,00   hod. 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s.,  
zaparkovaném  před  budovou Úřadu MČ, 
Dolnoměcholupská 168/37 .    
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností  Měření dodávek plynu,a.s.  a  ÚMČ  Praha – 
Dolní Měcholupy  nabízí  odběratelům zemního plynu 
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související 
s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst. 
Poskytuje zejména následující služby: 
-zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsobu placení,  
  zasílací  adresy, jména atd.)  
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
-informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami  
  zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 
Bližší informace na tlf. číslech  267 175 174  a  
267 175 202, www.ppas.cz 
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Informace  Pražských služeb a.s. 
 

Pražské služby zřídili službu pro objednatele svozu 
směsného komunálního odpadu (bytová družstva, 
majitele RD aj.) – možnost objednání úklidu 
stanoviště směsných nádob. Bližší informace, 
podmínky a formulář objednávky naleznete na 
www.dolnimecholupy.cz 
 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 
 

4.2.2013 jsme zahájili 2.pololetí a doplnili naši 
nabídku kroužků o další zajímavé aktivity: 

• Kickbox pro děti 
• Hra na kytaru 
• Šachový kroužek 
• Lesánek – klub lesních dětí 
• Skřítci – dopoledne pro nejmenší 3x 

týdně 
• Vycházky Prahou – historický kroužek 

pro děti od 8let 
Nadále pokračují naše kroužky jazykové, 
sportovní, taneční, výtvarné, keramické, 
dramatické i hudební. 
Nezapomínáme ani na dospělé - nabízíme 
dopolední Keramiku a Pilates (s možností 
hlídání dětí), ve večerních hodinách pak Jógu 
pro všechny. 
AKTUÁLNĚ AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
1.3. Noc na Titaniku – přespávání dětí od 6 let v 
Leonardu – spojené s potopením legendárního 
parníku ☺ 
23. - 24.3. Jarní jarmark – burza dětského 
oblečení 
….….a během března také vyneseme 
Moranu……… 
                   Těšíme se na setkání s Vámi.  
 
 

Bližší informace získáte na: 
 info@leonardos.cz ,  
Leonardo o.s., Kutnohorská 55/10, Praha 10 
Dolní M ěcholupy 
 
 

  Cvičení pro ženy  

(bodyforming, pomocí pilates, bosu atd.) 

Kdy a kde: každé úterý od 18.30 do 
19.30 v prostorách tělocvičny mateřské 
školky v Dolních Měcholupech: Ke Školce 
254/12, 109 00 Praha 10 

Cena: 70Kč, první hodina zdarma!  

S sebou: vodu, ručník, pohodlné oblečení 
a dobrou náladu 

Kontakt:775377054, halmanovam@seznam.cz 
 

 

Inzerce 
 

 
 

Prodám kompletně zasíťovaný pozemek 

v Dolních Měcholupech – ul. U výstavby, 

velikost cca 730m
2
, určený pro výstavbu 

rodinného, případně menšího bytového 

domu, více informaci na tel.: 775 21 21 22 
 
 

 


