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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 opakování je matka moudrosti, i když v naší 
současné situaci ve školství a hlavně předškolství 
nám to nepomůže, ale aby i ostatní občané věděli, co 
nás v současné době pálí, tak opakuji, že jsme před 
dvaceti lety budovali školku pro 45 dětí to asi všichni 
vědí, teď má kapacitu až 90 dětí a pořád je to málo, to 
asi taky. Potíže nastaly hlavně novou bytovou 
výstavbou na našem katastru. V době, kdy se 
povolovala výstavba největší, tj. firmou FINEP, tak 
jsme dali hlavy dohromady a vymysleli jsme, a já si 
stále myslím, že to má hlavu i patu, že Štěrboholy 
mají poměrně moderní školu i školku, která se dá 
snadno dostavět, je panelová a má místo. Tyto 
podmínky ani jedno naše zařízení nemá. Na 
Magistrátě toto naše rozhodnutí akceptovali a 
Štěrboholy dostaly peníze  na projekty a ty včetně 
územního rozhodnutí mají už tři roky, ale peníze 
nedostaly i když z požadovaných 150 mil. Kč je již 
15 mil. Kč prostavěno. Naše koncepce počítala, že 
první nápor přistěhovalců absorbují právě 
Štěrboholy, v dalších etapách pak FINEP postaví 
školku pro 120 dětí. V daleké budoucnosti počítá 
územní plán s výstavbou školského areálu nedaleko 
hřiště SK a naší MŠ a naše škola, skoro už 120ti letá 
se stane v budoucnosti mateřskou školou. Jak vidíte, 
plány jsou jedna věc a realita je úplně jiná a my jsme 
tím promeškali nejméně tři roky, protože jsme čekali, 
že to za nás někdo odpovědný vyřeší. Teď musíme 
narychlo vymyslet, jak z této šlamastiky ven. Na 
základě nápadu dotčených matek prověřujeme 
rychlou variantu, jestli půjde předělat kotelna ve 
školce na třídu a na příští rok máme připravenou 

další možnost, že po dostavbě velké tělocvičny 
dočasně použijeme malou tělocvičnu při MŠ a 
uděláme další oddělení pro děti. Pak ale už bude 
školka úplně plná až po střechu a asi nebude zase 
zahrada dost velká. 

Nabízí se ještě jedna varianta , ta je, že by FINEP 
dal dočasně v plén velký byt, který by městská část 
vybavila nábytkem (což bude stejně později potřeba), 
ale musely by se najít maminky, které by byly 
ochotny tuto skupinu dětí zaštítit živnostenským  
listem. Nějakou variantu nám chce také nabídnout 
občanské sdružení Leonardo. Takže děláme co 
umíme a Vy nám, prosím, držte palce, ať nás někdo 
nedefenestruje, kanceláře máme totiž v patře. 

    S pozdravem  
                             Karel Hagel, starosta 

 

KOMPLEXNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ 
JARO 2013 

 

Vážení  obyvatelé  Městské části Praha – 
Dolní Měcholupy,  

 

stejně jako v předchozích letech proběhne v 
17. týdnu, tj. od pondělí 22.4. do čtvrtka 25.4. 
komplexní údržba komunikací (vozovek) 
obvyklým způsobem, od severu k jihu: 
 

Severní p ůlka  
 od Prahy po Dolnom ěcholupskou 

2 dny  =  22. a 23. dubna 2013 
 

Jižní p ůlka 
od Dolnom ěcholupské sm ěr 

Uhříněves,  
2 dny  =  24. a 25. dubna 2013 
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Prosíme proto všechny řidiče, aby 
laskav ě umožnili kompletní úklid a 
v denních hodinách  v inkriminované dny 
zajistili p řeparkování svých vozidel.  
Případné reklamace hlaste do pátku nebo 
během pátku, tj. 26.4. na úřad. Zajistíme 
nápravu. 
 
 

Jaro v mateřské škole 
První jarní den je za námi, ale při pohledu z okna 
to vypadá, že počasí s námi hraje nějakou 
veselou hru. Sníh, na který jsme se těšili 
především v prosinci, si s dětmi užíváme až nyní. 
Ale ať už nás počasí udivuje jakkoliv, život 
v naší školce pokračuje dál. 

Začátkem března se konal zápis nových dětí do 
MŠ. Uchazečů se sešlo mnoho a bohužel 
nemůžeme přijmout všechny. Při zápisu byli 
rodiče seznámeni paní ředitelkou s kritérii, podle 
kterých se bude rozhodovat o přijetí, či nepřijetí 
dítěte. 

Vzhledem ke kapacitě mateřské školy může být 
přijato ze 70 uchazečů pouhých 21. Velice rádi 
bychom vyhověli všem, dobře ale víme, že to 
není možné. 

2. 4. si můžou uchazeči vyzvednout rozhodnutí o 
přijetí či nepřijetí jejich dítěte do MŠ a 
nahlédnout do materiálů. 

I když jaro pořád nějak nepřichází, budeme se 
těšit z naděje, že se sluníčko už brzy umoudří a 
potěší nás i přírodu svými teplými paprsky.  
 

     Přejeme krásné jarní dny 
 

  kolektiv MŠ Dolní Měcholupy 
 

 

INFORMACE ZE ZŠ 

Přestože to venku ještě tak nevypadá, je tu jaro a 
s ním Velikonoce. Škola je vyzdobená pestrými 
kraslicemi a jarními tulipány, nejstarší žáci se s 
pěknými přáníčky a drobným dárkem vypravili 
popřát k svátkům jara na úřad MČ, do jídelny a 
mateřské školy. 
Hned po velikonočních prázdninách odstartuje 
projekt Těšíme se do školy, který je určen 
naopak našim nejmladším. Děti zapsané do první 
třídy se mohou 3., 10., 17. a 24. dubna přijít 
podívat do školy, nanečisto a bez rodičů si 
vyzkoušet, jaké je být školákem, poznat některé 

paní učitelky. Setkání budou probíhat vždy od 14 
do 15 hodin a budou plná zajímavých aktivit. 
S jarem se začínají rozbíhat také sportovní 
soutěže. Smíšené družstvo žáků 4. a 5. třídy se 
velmi úspěšně zapojilo do turnaje ve vybíjené – 
Preventan Cupu. Z obvodního kola pro týmy 
škol Prahy 10 a 15 postoupilo do finále ze 
druhého místa. Také ve finálovém turnaji hráli 
naši žáci výborně, na našeho tradičního soupeře, 
ZŠ Kolovraty, ale nestačili a do celopražského 
kola se neprobojovali. 
Další úspěch zaznamenali naši páťáci v 
internetové soutěži zaměřené na zdravou 
životosprávu Hravě žij zdravě!. V krajském 
pražském kole obsadili 1. místo a organizátoři 
soutěže jim až do školy přijeli slavnostně předat 
zasouženou cenu - velké švihadlo až pro 24 
skákačů. Děti ho hned úspěšně vyzkoušely a 
určitě si jím budou zpestřovat hodiny tělocviku. 
Také závěrečné čtvrtletí letošního školního roku 
bude velmi bohaté na nejrůznější programy, 
soutěže, projekty a výlety – vše najdete na 
www.kutnohorska.cz 
 

     Krásné jaro přeje  

            kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 

 

                    158. základní skupina ČSBS  
                    Praha 15 – Dolní Měcholupy 

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolné, 
nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje 
účastníky národního boje za osvobození z druhé světové 
války, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich 
počínaje 15. rokem jejich věku. Členy ČSBS se mohou 
stát 
i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti 
a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním 
ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve 
věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednání orgánů 
ČSBS hlas poradní. Členy ČSBS se také mohou stát, jako 
jejich kolektivní členové, demokratické organizace 
(občanská sdružení, spolky atp.), působící v České 
republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu 
Svazu. 

Ustavující schůze 158. základní skupiny ČSBS 
Praha 15-Dolní Měcholupy se konala dne 16.1.2013 za 
účasti starosty MČ Praha - Dolní Měcholupy Ing. Karlem 
HAGELEM a předsedy OV ČSBS Prahy 15 Ing.Emila 
KULFÁNKA. 
ČSBS v Dolních Měcholupech se zaměří: 

- na péči o pomníky, památníky a pamětní desky, které 
jsou na území Dolních Měcholup, postaveny obětem 1. i 2. 
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světové války. Péče je uskutečňována ve spolupráci s 
Úřady městských částí správního obvodu Praha 15, 

- na organizování pietních aktů u příležitosti výročí 
vzniku Československa 28. října 1918, 
a u příležitosti výročí ukončení 2. světové války, ve 
spolupráci s Úřadem městských částí Dolní Měcholupy a 
základní školou, 

- spolupráci se základní školou v Dolních 
Měcholupech a zde zajišťováním besed přímých účastníků 
2. světové války se žáky a také spolupráci s dalšími 
občanskými sdruženími působícími v Dolních 
Měcholupech., 

- organizování zájezdů na památná pietní místa 
vztahující se k bojům o vznik a k bojům za osvobození 
Československé republiky. 
Obvodní organizace ČSBS Praha 15 rovněž zřídila 
své webové stránky, kde se zájemci mohou dovědět 
více o činnosti základní organizace a základních 
skupin ČSBS působících ve správním obvodu MČ 
Praha 15: 
OV ČSBS Praha 15 .....www.ovcsbsp15.estranky.cz 
156. ZO ČSBS Praha 15...www.csbs156.estranky.cz                 
157. ZS ČSBS Praha 15 - Petrovice ….             
                                          www.csbs157.estranky.cz                              
158. ZS ČSBS Praha 15 - Dolní Měcholupy ......   
                                          www.csbs158.estranky.cz               
159. ZS ČSBS Praha 15 - Dubeč ......        
                                          www.csbs159.estranky.cz                                     

Úřední místnost Obvodního výboru ČSBS Praha 
15, je na ÚřMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 
15, 7. p. č. dv. 708. Úřední hodiny jsou každou středu v 
době od 14.00 hodin do 15.00 hodin. 

Kontakty na základní skupiny obvodní organizace 
ČSBS Praha 15 je přes jejich vedoucí důvěrníky: 

- 157. ZS ČSBS Praha 15 - Petrovice   
Ing. František Kříž  ....... 606 710 284 

- 158. ZS ČSBS Praha 15 - Dolní Měcholupy  
Bohuslav Kožíšek ........ 774 240 343 

- 159. ZS ČSBS Praha 15 – Dubeč 
Ing. Petr Říha ........... 603 429 192 
Zájemci o členství v základní organizaci, nebo 
v některé ze základních skupin ČSBS působících 
v rámci obvodní organizace ČSBS Praha 15, se 
mohou hlásit na z výše uvedených kontaktech.                                                                       
Za 158.ZS ČSBS Praha 15, Dolní Měcholupy 
                                                           Bohuslav Kožíšek v.r. 
 

Informace z MČ 
 

VÝLET PRO SENIORY 
Letošní výlet pro seniory se uskuteční v úterý,  
4.6.2013. Letos se pojedeme podívat do okolí 
Dalešic, kde se točil film Postřižiny. Paní 
Helenka připravuje se vší pečlivostí podrobný 
program  výletu. Jakmile nám jej předá, budeme 
Vás blíže informovat na našich nástěnkách a 

připravíme Vám kopii k vyzvednutí v kanceláři 
úřadu. Přihlášky a příspěvek 200,- Kč za osobu 
přijímáme v kanceláři úřadu od 15.4.2013. 
Závazné přihlášky přijímáme do vyčerpání míst 
v autobuse. 

 

KOMINÍK V M ĚCHOLUPECH 
 

Jako každý rok je dojednáno s panem Zachem 
kontrola a čištění komínů. Pan Zach bude 
v letošním roce k dispozici v pátek 19.4. a neděli 
21.4.2013. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky 
nebo osobně na úřadě (272 706 441) nebo se 
kontaktovat přímo na pana Zacha, tel. 
603 772 229. 

 
 

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ 
 

Do konce měsíce března byl 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). Úhradou se vyhnete zahájení správního 
řízení. Upozorňujeme, že i uhynutí  nebo pořízení 
psa jsou Vaší ohlašovací povinností. 

 
 
 

 
 

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  27.4.2013  v  13:00 – 16:00   
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        Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 
 

Zveme všechny děti, rodiče, 
prarodiče na TRADI ČNÍ JARNÍ AKCE PRO 
VEŘEJNOST. Letos je OS pořádá již šestým 
rokem. 
� úterý 30.4. – ČARODĚJNICE  – nejen 

pálení čarodějnice u místní hasičárny 
� pátek 3.5. – HRY POD MÁJKOU – 

soutěžní odpoledne, zejména pro rodiče 
s malými dětmi od necelých 2 let 

� pátek/sobota 17.-18.5. – další SPANÍ 
V LEONARDU  nazvané Putování 
barevným královstvím, tentokrát pro mladší 
děti ve věku 4-6 let 

 

Ačkoli jaro teprve začíná, myslíme již nyní i na konec 
školního roku a prázdniny. 
 

Pro děti od 6 let pořádáme:  
 

POSLEDNÍ TÝDEN V ČERVNU tématické 
celoodpolední výlety do zelených částí Prahy. 
Vydáme se do Prokopského údolí, Divoké Šárky, 
na Bílou horu i do Stromovky. Nejsou to ale jen 
pěší túry, čeká nás bitva o Bílou horu, tajemství 
elfů ve Stromovce, stopování Bilbo Pytlíka pod 
Horu v Prokopském údolí a Dívčí válka v Šárce! 
 

PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN  pak 
společně strávíme v Dolních Měcholupech. 
„Příměstský tábor“ bude probíhat formou 
dopoledních tvořivých dílen a odpoledních 
sportovně tanečních aktivit pod názvem Letem 
světem. Víte, jak se tančí, sportuje a tvoří 
v Africe, Egyptě, v Americe či v Itálii? Dozvíte 
se to u nás!  
 

Bližší informace získáte na info@leonardos.cz. 
Přihlášky přijímáme již nyní. Účast lze nahlásit i 
na jednotlivé dny. 
 

Srdečně zveme všechny zájemce také na naše 
PRAVIDELNÉ VOLNO ČASOVÉ 
AKTIVITY , kterých se účastní na 160 dětí. 
Některé aktivity lze navštěvovat i jednorázově, 
např. program Skřítci – celodopolední program 
pro děti ve věku 2-4 roky každé úterý a čtvrtek, 
nebo kroužek Výtvarka v úterý odpoledne pro 
děti od 2,5 let. Dospělým nabízíme pilates 
cvičení v pondělí dopoledne (se zajištěným 
hlídáním dětí). Možnost ukázkových hodin. 

Inzerce 
 

 
 
 

 
 

 


