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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

dovolte mi, abych tak, jako každý rok před 
koncem školního roku popřál nejdříve dětem pěkné 
vysvědčení, krásné a doufám, že i zasloužené 
prázdniny. Poděkování pedagogickým sborům za 
trpělivost i za docela rušné okamžiky, a to 
s nedostatkem místa v mateřské škole, které nějakým 
způsobem řešíme a snad se v září pochlubíme 
zvětšenou kapacitou v MŠ. V základní škole si 
ovšem také užili, protože nenechavci školu, na které 
jsme před dvaceti lety udělali měděné oplechování, 
aby nám dlouho vydrželo, začali oškubávat jak 
perníkovou chaloupku. Pachatel ale už není na 
svobodě. Ani povodně se základní škole úplně 
nevyhnuly, odnesla to zatopená kotelna. Když už 
jsme u té povodně, tak nejvíce to odskákali naši 
hasiči, kteří jezdili čerpat po sklepích naštěstí 
v jiných částech města a hlavně stavěli a bourali 
protipovodňové zábrany, za to jim dík! Co se týká 
rozestavěné tělocvičny, tak s tím jsem se smířil, že 
pokud to dobře  půjde,  bude asi příští rok, protože na 
ni jsme z rozpočtu hl.m.Prahy nedostali zatím nic. 
Podobné je to i se školou a školkou, to si ale nějak 
pomůžeme.  

Tak jako každý začátek školního roku bych Vás 
rád uvítal „za školou“ s podobným scénářem, jako 
v předešlých letech. Tak prosím Vás, v neděli 
8.září 2013 od 15.00 hodin se sejdeme za školou! 
Nebude se asi s čím moc chlubit, ale uvidím Vás rád.   

Teď Vám ale nesmím ještě zapomenout popřát 
krásnou dovolenou, dětem prosluněné prázdniny, 
zkrátka pohodové léto. 
 

      V září se na Vás těší 
                        Karel Hagel, starosta 

     Sobotní den s malými fotbalisty 
 

III. ro čník turnaje MINI FK Dolní 
Měcholupy o Putovní pohár starosty MČ 
Praha – Dolní  Měcholupy se uskuteční 
v sobotu 22. 6. 2013 od 08.00 hodin na hřišti 
SK Dolní Měcholupy. 

 

 
 

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. 
 

 
 

 

Tradice turnaj ů MINI  FK 
Dolní Měcholupy 

 

V dubnu 2011 rozhodlo vedení KF Dolní Měcholupy 
projednat s ÚMČ v Dolních Měcholupech uskutečnit 
fotbalový turnaj malých fotbalistů předškolního věku. 
Došlo k dohodě, že se uskuteční turnaj o Putovní 
pohár starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy. První 
ročník byl vypsán pro hráče narozené v roce 2004. 

Příprava tohoto turnaje a především získávání 
mužstev z oddílů, které s nejmenšími fotbalisty 
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pracují, nebyla jednoduchá. Začali jsme vše 
připravovat koncem dubna a to už mnohá mužstva 
měla své aktivity na červen již naplánované. 
 

Vyplatilo se. Prvního ročníku, který se konal 
25.června 2011 se zúčastnilo 5 mužstev. 
Domníváme se, že jsme organizačně turnaj zvládli 
dobře a poučeni především tak, že jsme jednali 
s kluby mnohem dříve a také mnohem dříve jsme 
turnaj začali připravovat.  Podařilo se zajistit 8 
mužstev hráčů narozených v roce 2005. Turnaj se 
konal 30. 6. 2012. 
 
 

III. ro čník turnaje o Putovní pohár starosty MČ 
Praha – Dolní  Měcholupy se uskuteční 22. 6. 2013 
od 08.00 hodin na hřišti SK Dolní Měcholupy. 
 

Zúčastní se 10 mužstev: 
Dolní Měcholupy, Čechie Dubeč, Bohemians Praha, 
FK Čechie Kralupy, Dukla Praha, Rafani z Úval, 
Dráčata Kyje, SK Zeleneč a 2 mužstva z FC Tempo 
Praha (Sauři a Draci). 
 

Vstřícnost a pochopení vedení úřadu MČ a sponzorů 
dala možnost uskutečnění prvního ročníku a jsme 
rádi, že se tento turnaj uskutečněný vždy pro 
nejmenší fotbalisty (předškolního věku) stává tradicí. 
Poděkování patří těmto sponzorům: MČ Praha – 
Dolní Měcholupy, Kolektory Praha, Attl a spol.s.r.o. 
– továrna na stroje, Ford Frolík & Rataj Autoservis, 
Spotřebiče s.r.o., Geo Line, Sobcar, Kámen Zbraslav, 
Autobazar – Autopartner Praha, Autoservis S & M 
Martin Soukup, Miláno pizzerie, BMW Krotil, 
Truhlářství – Nehasil Martin. 
 

Přijďte se svými dětmi poznat hezké, sportovní 
prostředí, kde trénují mládežnické i dospělé 
kategorie. Vaše děti si mohou vyzkoušet s 
kvalifikovanými trenéry sportovní dovednosti a 
případně se zapojit do tréninků naší mládeže. V 
rámci fotbalového tréninku lze získat i informace o 
možnosti zapojení Vašich dětí do mládežnických 
kategorii. Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek. 
V případě zájmu kontaktujte pana Michala Kohouta 
na tel.: 608 316 950 nebo kohout.michal@seznam.cz  
 

Ještě jednou děkujeme všem co nám pomáhají 
a jsme s pozdravem,  
                 kolektiv SK Dolní Měcholupy 
 

 

Konec školního roku v ZŠ 
 

Školní rok se nezadržitelně blíží ke svému konci, 
všichni se už těší na prázdniny, a tak je čas na malou 
rekapitulaci nejdůležitějších událostí posledních 
několika týdnů. 
Ve středu 22. května se uskutečnil Žákovský 
bonbónový festival. Na prknech Strašnického divadla 
předvedly všechny třídy originální vystoupení, která 
sklidila zasloužený potlesk. Prvňáci zahájili pásmem 
pohádek ze Špalíčku Františka Hrubína, druháci 

zatančili na melodie z pohádky Princové jsou na 
draka. Třetí třída si připravila tradiční pohádku o 
Popelce v netradiční úpravě a čtvrťáci zahráli 
Šeherezádu a pohádku O neposlušných kůzlátkách. 
Na závěr vystoupili páťáci se svým ztvárněním 
Starých pověstí českých. V pořadí již třetí odpoledne 
ve Strašnickém divadle se vydařilo, všichni herci i 
diváci si ho náležitě užili. 
Ve čtvrtek 23. května zaznamenalo družstvo naší 
školy obrovský úspěch v každoroční dopravní soutěži 
Mladých cyklistů. Čtyři páťáci obsadili v obvodním 
kole úžasné první místo a postoupili do celopražského 
krajského kola. Ani tam neudělali svojí škole ostudu, 
skončili na krásném čtvrtém místě. 
Ke konci školního roku patří již řadu let také 
florbalový turnaj O pohár starosty Dolních Měcholup. 
Přestože nám letos tak úplně nepřálo počasí, nakonec 
se vše podařilo a zažili jsme pěkné sportovní 
dopoledne, které zahájil pan místostarosta Jiří 
Voříšek. Přestože tým složený z našich nejlepších 
hráčů bojoval opravdu statečně, o konečném pořadí 
rozhodovalo až vzájemné skóre, pohár si nakonec 
odvezla ZŠ Křimická. 
V plném proudu jsou i školní výlety. Školní družina 
se vypravila do svíčkárny v Šestajovicích a děti i paní 
vychovatelky byly s programem i vstřícností 
pořadatelů moc spokojeny. První a druhá třída 
podnikla cestu na kouzelný zámek Sychrov. Kromě 
princezny, která děti provedla zámeckými komnatami, 
čekal v parku sokolník, který dětem předvedl ukázky 
z výcviku dravých ptáků. 
Také třetí třída se už rozloučila se školním rokem, děti 
prožily den plný mimořádných aktivit přímo ve škole. 
Na čtvrťáky a páťáky výlet ještě čeká, v pátek 21.6. se 
rozjedou do IQ Parku v Liberci a na Konopiště. 
Připraveno je již také tradiční pasování prvňáků na 
čtenáře a rozloučení s pátou třídou, které proběhne ve 
středu 26.6. od 10 hodin. 
A pak už jen rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny! 
     Příjemné léto přeje      kolektiv ZŠ Kutnohorská 
 

 

INFORMACE Z ÚŘADU 
 
V úterý 11. června se uskutečnil odložený výlet 
seniorů. Navštívili jsme zámek v Náměšti nad 
Oslavou, slavný pivovar v Dalešicích – místo 
natáčení filmu Postřižiny a přečerpávací 
elektrárnu v Dalešicích s možností prohlídky 
výrobních prostor. Počasí vyšlo, všechny 
prohlídky byly perfektn ě zajištěny. Za skvělou 
organizaci si jménem našich seniorů dovolím 
moc poděkovat paní Heleně Bočkové, která 
nám zájezd připravila.   
               

                           Za účastníky zájezdu Jana Hlavatá   


