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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 vracím se k tomu nejchoulostivějšímu tématu 
posledních dnů, to je „předškolství“, na kterém jsme 
pracovali a na čem jsme se také nakonec usnesli. 

         Nápad občanské iniciativy ohledně přestavby 
prostorů naddimenzované kotelny MŠ jsme si vzali 
za vlastní a rozhodli jsme, že na přestavbě začneme 
rychle pracovat. Projektant byl vybrán a už se určitě 
tuží. Realizací tohoto projektu by mělo vzniknout  
nejméně 15 nových míst přímo v budově MŠ. Na 
příští rok bychom rádi zkolaudovali novou velkou 
tělocvičnu, což nám umožní dočasně zrušit malou 
tělocvičnu MŠ a zvýšit počet dětí zase nejméně o 20. 
Co se týče letošního školkového roku, tak 
zastupitelstvo rozhodlo, že budeme částečně 
kompenzovat náklady na úhradu školného těm, kteří 
se rozhodnou využít nabídky OS Leonardo nebo 
Školičky želvičky, ale děti musí být na seznamu 
nepřijatých dětí do školky. 

       Přesto, že jsem se účastnil jednání na 
Magistrátním úřadě ohledně, v minulém Zpravodaji 
zmíněné, štěrboholské školy a školky, jednání 
nedopadlo příliš optimisticky.  Peníze v Praze asi 
skutečně nejsou a nám asi nezbude, než si pomoci 
nějak sami, alespoň částečně. Začínám jednat o koupi 
pozemku přiléhajícího ke školce, jehož vlastnictví by 
umožnilo realizaci alespoň levné a dočasné stavby 
rozšíření školky o jedno „křídlo“, které umožní z naší 
školičky udělat megaškolku o „tisíci patrech“, to 
jsem tedy trochu přehnal, ale těch dětiček se tam 
vejde určitě více. 

       Využil bych této příležitosti a pozval zájemce 
na oslavu Mezinárodního dne dětí, která se 
z důvodu odjezdu dětí z mateřské školy na školku 

v přírodě posouvá o týden dopředu a uskuteční se 
tedy již v sobotu 25. května od 14,00 hodin na hřišti 
SK. Účast na organizaci přislíbil samotný SK s 
přípravou sportovních soutěží o ceny. Svojí špetku 
přidá i Dětský domov RADOST, městská část zajistí 
ceny, trampolíny na skákání, poníky na ježdění, 
cukrovou vatu za 10 na jedení, městská policie 
skákací hrad a p. Krotil vystaví motocykly. 

       Tak přijďte na limonádu a pivo. To pivo bude 
ale za své, v restauraci Kopačka na hřišti SK. 

        Těší se  
                             Karel Hagel, starosta 
 

 
OSLAVA DĚTSKÉHO DNE  

v Dolních M ěcholupech 
S ohledem na odjezd dětí z mateřské 
školy na školku v přírodě, bude se konat 
oslava dětského dne  

v sobotu 25. kv ětna 2013 od 14.00  
na hřišti SK Dolní M ěcholupy.  

Vedle atrakcí pro děti si nenechte ujít 
unikátní představení hradních motocyklů 
ze sbírky našeho občana pana Krotila. 
 

 

Nedělní odpoledne s hasiči 
 

Dne 23. 6. 2013 od 13.00 do 16.00 hodin se u 
Hasičské zbrojnice (Ke Slatinám 500) koná 
„Nedělní odpoledne s hasiči“ pro děti a 
rodiče s preventivní osvětou. Součástí 
odpoledne: soutěže, ukázky techniky a 
prohlídka zbrojnice.  
 

Srdečně zve výbor Sboru dobrovolných hasičů. 
 
 



 - 2 - ZPRAVODAJ  KVĚTEN  2013  
 

Letní provoz v mate řské škole 
 

Vzhledem k dostavbě ZŠ a MŠ ve 
Štěrboholech a plánované přestavby 
kotelny na třídu v naší MŠ, bude letní 
provoz zajišťovat pouze MŠ v Dubči, a to 
pouze v červenci 2013. 
 
 

 

Konec školního roku v MŠ 
 

Ani jsme se nenadáli a školní rok se s námi 
bude pomalu loučit.  Školka v přírodě je za 
dveřmi a všechny děti, které s námi letos 
jedou, se už nemohou dočkat, co nového 
objevíme v lese a jaké zážitky si s sebou 
přivezeme domů. 
Postupně se také připravujeme na každoroční 
Jarmark, který se uskuteční 19.6.2013 od 
15,30 hod. a děti už nějaký čas s radostí a 
nadšením tvoří výrobky pro své rodiče, těší se 
na opékání buřtíků, na klauna Fílu a na to, jak 
si celé odpoledne se všemi krásně užijí. 
Blížící se konec školního roku, nám také 
přináší změny. Ta nejdůležitější se týká 
letního provozu. 
Ten byl plánován na  konec srpna, ale díky 
stavebnímu ruchu, nebude možný. S ohledem 
na počty přihlášených dětí k zápisu, se  začala 
hledat varianta, jak pomoci zoufalým 
rodičům.  
A proto zřizovatel Mateřské školy – Městská 
část Dolní Měcholupy rozhodla, že bude 
možné školku rozšířit o jednu třídu. Stavební 
úpravy by měly být dokončeny před 
začátkem nového školního roku a nová třída 
by měla být od září 2013 v provozu. 
Děti budou do Mateřské školy přijímány dle 
pořadníku a rodiče budou včas informováni. 
Předpokládaný počet nově přijímaných dětí 
bude dvacet dva.Těší nás, že se podařilo 
rodičům nelehkou situaci ulehčit.                                                              
                                                              Ředitelství MŠ 

 

Informace pro seniory 
 

V Ý L E T  
ZA  NATÁČENÍM  SLAVNÉHO  FILMU 

JIŘÍHO  MENZELA   -  POSTŘIŽINY 
DALEŠICE - PIVOVAR 

 a 
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - ZÁMEK 

 

Datum výletu: 04. 06. 2013 – ÚTERÝ 
 

PROGRAM: 
• Odjezd z Prahy v 6.00 hod. od budovy 

úřadu  
• Cesta autobusem z Prahy do Dalešic 
      přes Velkou Bíteš  
• NAVŠTÍVENÁ  MÍSTA  V  PROGRAMU: 

Cesta autobusem kolem vodní nádrže Dalešice 
                             DALEŠICE  
            Prohlídka pivovarského muzea:      
Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví 
(seznámíme se s historií dalešického pivovaru, 
parostrojní výrobou piva,  starým pivovarským 
provozem a prohlédneme si místo z natáčení filmu 
Postřižiny – místo natáčení slavné koupací scény)  

   Projížďka autobusem okolní přírodou 
        NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

Prohlídka zámku: reprezentační zámecké prostory, 
procházka zámeckou zahradou. 
Cesta domů autobusem přes  
            KRALICE NAD OSLAVOU,   
kde se nachází Památník Bible Kralické 
• Oběd  
• Program s překvapením 
• Návrat do Prahy ve večerních hodinách 
 

Oběd: v restauraci jsou zajištěna místa a menu (výběr 
z několika možností), se kterými budou před příjezdem do 
restaurace všichni seznámeni. 

 

Výlet je organizován pro kolektiv klubu seniorů   
MČ Praha - Dolní Měcholupy  

 

    HELENA BOČKOVÁ - HELENA TRAVEL         
UBYTOVACÍ  A  REZERVAČNÍ  CENTRÁLA 
 

 
JAK SE U NÁS ŽIJE V „DPS“ 

 
Dům s pečovatelskou službou, po adaptaci 
z bývalého obytného domu, který nějaký čas 
sloužil jako MŠ, byl zprovozněn v roce 1996 po 
veřejné prohlídce. 
Je v něm deset bytových jednotek pro důchodce 
a dva byty služební. V objektu se dále nachází 
provozní místnosti, jako třeba místnost 
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společenská, sušárna, kuchyňka a další 
k potřebám obyvatel. Nelze pominout 
prostornou zahrádku s altánem i vodotryskem. 
Byty mají kuchyňskou linku s vařičem, WC, 
sprchu, vodu, topení. Ostatní vybavení má 
každý obyvatel vlastní podle svého uvážení. 
Každý má svoji nájemní smlouvu, sazbou za 
metr užívané plochy. Zálohově se měsíčně platí 
ostatní poskytované služby s ročním 
vyúčtováním. 
Podle potřeby jednotlivce je dána běžná 
pečovatelská služba v domě, zdravotní místními 
lékaři nebo pohotovostí. 
Stravování je u někoho vlastním vařením, u 
dalších dovozem či docházkou do vývařovny 
Mateřské školy. 
Za dobu provozu tohoto zařízení se zde 
vystřídalo již několik desítek osob. Domovní řád 
umožňuje volný pohyb, bez omezení, jen 
s nejnutnějším opatřením a je také naprosto 
dodržován. 
Díky MČ, která je provozovatelem „DPS“, 
starostovi i zastupitelstvu, je o toto zařízení 
pečlivě dbáno. Vyskytnuvší se některé běžné 
závady jsou operativně řešeny bez otálení tak, 
aby zde panovala spokojenost. A ta také je! Je 
patrně výhodou, že jde o menší objekt, kde se 
každý zná, denně se potká, kde každý může 
druhému poradit, pomoci a proto také zde 
panuje dobré soužití, jako ve větší rodině. 
Scházíme se osobně, v kolektivu v domě nebo 
v letním altánu. Není výjimkou společný zpěv 
nebo jiný pohovor i s občasnými dobrotami na 
smlsnutí. 
Jsme rádi, že občas mezi nás zavítá i pan 
domácí – starosta MČ pan Ing. Karel Hagel 
s ochrankou tajemnice Šárky z „Mé vlasti“. 
 
 

                        Z pověření kolektivu O.Podehradský,                  
                                  - sám, v zajetí seniorek 
        

 

 

        Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 
 

 

PŘEDŠKOLKA LEONARDO  
 

Připravili jsme pro Vás a vaše děti nabídku 
předškolního vzdělávání – alternativu k MŠ Dolní 
Měcholupy, která z kapacitních důvodů nemohla 
vyhovět všem zájemcům. 
Tuto nabídku jsme schopni realizovat za 
předpokladu, že budeme mít k dispozici prostor 
vyhovující záměru. Jeho opravy, úpravy a 
zařízení jsme schopni zajistit. 
Náš projekt jsme nazvali PŘEDŠKOLKA 
LEONARDO. 
Předškolka by byla v provozu každodenně 8-
16hod., maximálně pro 20 dětí. 
 
 Pedagogické zabezpe čení aktivit 
 

Předškolku povede hlavní učitelka – speciální 
pedagožka se státní zkouškou z logopedie a 
tyflopedie, s praxí v MŠ při nemocnici Motol, nyní 
po mateřské dovolené. Jako další pedagogičtí 
pracovníci se o děti budou starat    (střídavě) 
pedagogogové s praxí a osvědčením pro 
vykonávání práce na pozici družinář/chůva, 
zdravotník s pedagogickou praxí a pedagog (s 
aprobací pro vyšší věk.skupinu dětí). Každý 
pedagogický pracovník zodpovídá      za   jiný     
směr vzdělávání dětí (tělesný rozvoj, výtvarný  
a estetický rozvoj) v definovaném rozsahu hodin.  
Předškolka bude úzce spolupracovat s MŠ Dolní 
Měcholupy, zejména s paní učitelkou nejmladší 
třídy. Jsou přislíbeny vzájemné návštěvy, 
setkávání dětí i supervize školky nad 
pedagogickým plánem Předškolky.  
V současné době jednáme s majiteli tří vhodných 
objektů v centru obce o pronájmu. Pokud byste 
ale měli tip na objekt, kde by byla možná 
domluva s majitelem, neváhejte a pošlete nám 
návrh. 
  

Na závěr …. 
 

Předškolka je skutečně projekt pro „školkové“ 
děti, se zajištěnou stránkou vzdělávací, nejen 
hlídací. 
Pro děti mladší 3 let, které se na vstup do školky 
připravují, nabízíme již dva roky úterý/pátek 
dopoledne, v čase 8-12h přípravku nazvanou 
Skřítci. Tato funguje pro max. 8 dětí, a již nyní se 
řídí pedagog. záměrem MŠ Dolní Měcholupy.  



 - 4 - ZPRAVODAJ  KVĚTEN  2013  

 
A v případě zájmu o volnočasové aktivity dětí i 
v případě Předškolky platí, že děti budou 
převáděny/voděny na kroužek stejně, jako děti 
„školkové.“ 
  
Pro veškeré bližší informace nám pište na e-
mail: info@leonardos.cz 
  
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍCH 
TÝDNECH:  
 

17.6.2013 - TARZAN - aneb sportovní 
odpoledne pro rozloučení se školou 
24 - 27.6.  -  vždy odpoledne od 14h série 
výletů do zelených částí Prahy - aneb Po 
stopách pokladů, bitev a bájných bytostí 
1 - 4.7.  -  Letem světem - aneb první týden 
prázdnin - zábavná forma příměstského tábora, 
dopoledne tvoření, odpoledne tanec a sport. 
 

                                                    Doris Foffová 
 

 

 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNER Ů 

 VE 2. POLOLETÍ 2013 
V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 

 
 

1.7.2013 pondělí Parková 

15.7.2013 pondělí Pod Lesíkem 

29.7.2013 pondělí Ke Slatinám 

12.8.2013 pondělí Ke Dráze 

26.8.2013 pondělí Parková 

        9.9.2013 pondělí Pod Lesíkem 

      23.9.2013 pondělí Ke Slatinám 

      7.10.2013 pondělí Ke Dráze 

21.10.2013 pondělí Parková 

4.11.2013 pondělí Pod Lesíkem 

18.11.2013 pondělí Ke Slatinám 

2.12.2013 pondělí Ke Dráze 

16.12.2013 pondělí Parková 

 
 

Inzerce 
 
 

 
 

 

H E L E N A   T R A V E L 
PRVNÍ ŘÍČANSKÁ CESTOVKA  

 založena 1990 
UBYTOVACÍ  A  REZERVAČNÍ  

CENTRÁLA 
Specializujeme se na služby v cestovním ruchu 
na přání: výlety, ubytování, zájezdy, pojištění… 
               S NÁMI DO CELÉHO SVĚTA !          
Největší výběr zájezdů a ubytování k objednání 
v Říčanech. Letní i zimní pobyty, exotika, 
poznávačky, chaty&chalupy,lázně, pobyty v ČR, 
last minute, velké výletní lodě po Středomoří i 
Karibiku… Ubytování: Německo, Francie-Bretaň, 
Chorvatsko-Makarska 
Adresa kanceláře:  Jiráskova 1519 (budova 
Monitex, 1.patro), 251 01 Říčany u Prahy, Helena 
Bočková 

   tel.605 769 050, 
   email: helena.travel.ht@gmail.com 
 


