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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 dobrá věc se podařila a s pomocí Vaší 
angažovanosti se prosadila letitá snaha našeho 
zastupitelstva, která je podložena jeho usnesením již 
ze dne 12.3.2007 pod č. 5/2, 12.9.2011 pod 6/9 a z 
9.9.2013 pod č. 29/6 nedovolit zástavbu ve stopě 
budoucího obchvatu Dolních Měcholup. V současné 
době se začíná konkretizovat práce nad novým 
metropolitním plánem, který se bude určitě lišit od 
představ tvůrců plánu na zástavbu VRÚ – velkého 
rozvojového území – zkráceně východního města. 
Současné vedení „velké“ radnice a tím i tvůrci 
nového metropolitního plánu preferují spíše 
„zahuštění“ vnitřního území Prahy před rozšířením 
stavebních ploch na úkor současných ploch 
zemědělské půdy. Na našich internetových stránkách 
je vyvěšen návrh memoranda, který by měli podepsat 
starostové účastněných městských částí a tvůrci 
metropolitního plánu. Při tvorbě nových  plánů se 
musí vždy najít kompromis mezi představami 
majitelů pozemků, kteří mají pochopitelně snahu 
prosadit co největší zástavbu a těch, kteří mají 
opačný názor a v dané lokalitě bydlí.  Hlavně je 
nutné o problému hovořit a dojít k jakýmsi 
kompromisům. 
 Co se týká dostavby tělocvičny, tak to není asi 
tak, jak jsme si představovali. Chtěli jsme 
v nejhorším případě odprodat obecní majetek, který 
by umožnil konečně dostavbu tělocvičny. 
V Měcholupech vznikavší opozice pod názvem Naše 
Měcholupy si to však nemyslí, přestože na prodej 
obecního majetku máme souhlas Rady hl.m.Prahy. 
Tato naše žádost prošla úřednickým kolečkem 

magistrátního úřadu a prodej chceme uskutečnit 
formou dražby, abychom získali co nejvíce peněz, ale 
kdo ví, jestli se tento záměr vůbec uskuteční.  

Veden snahou získat na dostavbu tělocvičny 
co nejvíce nevlastních prostředků, byl jsem u paní 
radní Štvánové, která má školství v celé Praze na 
starosti  a po vylíčení našich problémů se stravováním 
žáků v naší stále se zvětšující  ZŠ, (alespoň počtem 
žáků). Získal jsem příslib na přímluvu při jednání 
v Radě hl.m.Prahy na finanční zajištění zprovoznění 
první etapy dostavby, to je na zprovoznění jídelny ZŠ, 
při kterém je nutno uvést do provozu také kotelnu, 
udělat terénní úpravy a opláštění fasády, abychom 
mohli budovu alespoň částečně zkolaudovat. Toto si 
vyžádá částku cca 12 mil. Kč bez DPH.  Jestli je 
ovšem dostaneme, to zatím nikdo neví.  Ale abych 
Vás přece jenom trochu zaúkoloval, poprosil bych 
Vás o podpis Petice na podporu naší žádosti na 
zmíněnou dostavbu alespoň první etapy naší nebo 
raději Vaší tělocvičny (text petice níže). Petiční 
listiny budou umístěny ve škole, školce i na úřadě 
od 3.2.2014 do 10.2.2014. Dále jsme s paní radní 
hovořili o problémech všech okrajových částí, to je 
nedostatek míst ve školkách i školách, také ona 
posvětila náš záměr (a to již od roku 2007), aby děti 
z Malého Háje chodily do školy ve Štěrboholech, ale  
pochopitelně až se dostaví a vyjde vyhláška o tom, že 
škola ve Štěrboholech je spádovou i pro část 
Dolnoměcholupského katastru, konkrétně Malého 
Háje. To je ale budoucnost, která nám asi hned 
nehrozí, obzvlášť, když na přestavbu zmíněné 
štěrboholské školy je potřeba nejdříve 130 mil.Kč. 
Byla nám naznačena naděje, že by na tyto účely 
v okrajových částech Prahy mohly být  přístupnější 
peníze z EU. Zatím otevřeme po prázdninách další 
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třídu  a tak to bude pokračovat každý rok. Bude to asi 
trochu na úkor komfortu, ale to se do budoucna jistě 
vylepší.  

Protože je ještě leden, dovolím si popřát 
všechno nejlepší do nového roku s přáním, ať 
Měcholupy zůstanou Vaše. 

       Karel Hagel, starosta 

P.S. Kdyby jste věděli o někom, kdo by byl schopen a 
ochoten vést kroniku obce, tak mi ho prosím 
„napráskejte“. Díky 
 

 

Petice za dostavbu víceúčelové haly v Praze  - 
Dolních Měcholupech 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 
85/19990 Sb., o právu petičním 

MHMP, Rada hl. města Prahy 
Mariánské náměstí 2 , 110 01 Praha 1 
 

Vážená rado, 
v roce 2010 byla zahájena v naší obci 

výstavba víceúčelové haly, která má sloužit jako 
výdejna obědů, jídelna pro žáky školy a tělocvična 
s přilehlými prostorami pro zájmovou činnost v obci. 
V současné době je absence této stavby řešena 
stravováním více jak sta dětí prvního stupně základní 
školy v jídelně místní mateřské školy, která jednak 
kapacitně nestačí (byla udělena výjimka do roku 
2015 pro stravování dětí 1. třídy i v prostorách 
jídelny mateřské školy), jednak do ní denně děti 
docházejí v hustém silničním provozu Kutnohorské 
ulice. 

Jediná tělocvična v obci je tělocvična 
v mateřské škole, prostorově i vybavením určená pro 
děti tohoto věku. Veškeré sportovní aktivity obce se 
proto odehrávají v ní, počínaje zájmovou 
tělovýchovou pro děti i dospělé a konče výukou 
tělesné výchovy žáků školy.  

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí v obci byla 
navýšena kapacita školy na 150 žáků, kteří se však 
v příštím roce nevejdou do stávajících prostorů, i 
pokud by byla zachována čtyřsměnnost provozu. 
Rovněž absence přiměřené tělocvičny je pro celou 
obec i školu limitující. 

Žádáme proto, aby byla zohledněna situace 
v obci a byly jí přiděleny prostředky na rychlou 
dostavbu víceúčelové haly. Věříme, že tato petice 
bude projednána a na základě zhodnocení reálného 
stavu bude přistoupeno k takovým opatřením, aby 
víceúčelová hala mohla být v co nejkratší době 
dostavena. 

Děkujeme. 
Za organizátora petice: 
Členka školské rady - Lucie Sobková, Za Kovárnou 
7/3, Praha 10 – Dolní Měcholupy 
 

Zápis do ZŠ Dolní Měcholupy 
Zápis do 1. třídy ZŠ Kutnohorská 36, Dolní 
Měcholupy se bude konat  3. a  4. února 2014 
od 14.30 do 17.00 hodin 
Více informací k zápisu na: www.kutnohorska.cz 

 

Zprávi čky z naší  MŠ 
 

Vánoční svátky jsou za námi, pryč jsou 
drobečky od posledního cukroví, ozdoby leží opět 
uschované a čekají na příští Vánoce. 

Stejně tak  je za námi i vánoční besídka, na 
kterou jsme se s dětmi dlouho připravovaly. Letos 
se podařilo sehnat prostory v divadélku Frydolín. 
Pokud byly děti trochu nervózní, nebylo to na 
nich vůbec znát a na ,,prknech, která znamenají 
svět“ se opravdu vyznamenaly. Atmosféra v sále 
byla příjemná a ovace, které si účinkující 
vysloužili za secvičenou operetku Karkulka, byly 
zasloužené a málem nekonečné. 

Za doprovodu klavíru se i rodiče přidali ke 
zpěvu vánočních koled a tím se ještě více umocnil 
slavnostní pocit. Všichni jsme pocítili veliké 
dojetí a na malé zpěváky jsme právem pyšní.  

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat i 
těm, kdo nás podporují svou přízní. Všem do 
nového roku přejeme jen to nejlepší, pohodu a 
spoustu radosti. 

Nový rok přinesl konečně sněhovou 
nadílku na kterou se děti velmi těšily a na zahradě 
si užíváme plnými doušky ať už sjíždíme kopec 
na lopatách, nebo stavíme sněhuláky. 

Blíží se nám také čas dalšího zápisu 
nových dětí do naší mateřské školy a proto jsme 
pro zájemce, kteří budou chtít přihlásit své 
ratolesti, připravily Den otevřených dveří. 

Možnost prohlédnout si školku je 
26.2.2014 a to ve dvou časech: 10.00 – 11.30 a 
15.00 – 16.30. 
Při této příležitosti je možné vyzvednout si 
přihlášku a evidenční list. 

Samotný zápis pro školní rok 2014/2015 
se bude konat 7.3.2014 v prostorách MŠ od 9 00– 
11.00 nebo od 15.00 – 17.00 hodin. 
Pokud k zápisu přijdete, je několik věcí, které 
prosím nezapomeňte vzít s sebou: občanský 
průkaz, rodný list dítěte, přihlášku do MŠ, 
evidenční list potvrzený od lékaře. 

Pro nový školní rok bude možno přijmout 
přibližně 30 dětí. Přijaté budou děti, které nejlépe 
splní kritéria pro přijetí. (Více informací 
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naleznete na našich webových stránkách 
http://ms-dm.cz/ )  

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a všem 
čtenářům přejeme příjemné zimní dny plné 
radosti. 
                               Kolektiv MŠ Dolní Měcholupy 
 

Zápis do MŠ Dolní Měcholupy 
Ke Školce 254/12, pro školní rok 2014/2015 
se koná v pátek dne 7. března 2014 od  9.00 - 
11.00 a od 15.00 - 17.00 hod.  
Den otevřených dveří se koná 26. února od  
10.00 - 11.30 a 15.00 - 16.30 hodin  
Více informací k zápisu na:  www.ms-dm.cz 
 

 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 
 

 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU LEONARDO  
 

V pondělí 3.2.2014 zahajujeme další pololetí. 
Některé z našich kroužků už jsou plně obsazeny, 
v některých máme ještě 1-2 místečka volná....... 
....a kam se tedy ještě můžete přihlásit? 
 

DĚTI 
Pondělí: aktivity pro nejmenší děti - mMinijóga, 
Výtvarka, Sportovky 
Úterý: keramika pro nejmenší, hudební kroužky, 
nově nabíráme starší děti (od cca 9let) do 
divadelního kroužku 
Středa: angličtina pro 3-4.tř., dramaťák pro 
předškoláky 
Čtvrtek: angličtina pro 2.tř. 
Pátek: vaření, jóga pro starší děti 
  

DOSPĚLÍ 
Pondělí: ranní angličtina pro falešné začátečníky 
Úterý: keramika pro rodiče s dětmi 
Středa: večerní jóga a angličtina  
  
Pokud máte zájem, neváhejte a pište na  
info@leonardos.cz  … na mnohé kroužky 
vyzvedáváme děti z MŠ, ZŠ a nově i ze školičky 
Turtle Purple. 
  

V nejbližších dnech nás čekají dvě dílny: 
  

pro děti navštěvující Skřítky a MŠ  v pátek 7.2.2014 
15.30-17.30 VALENTÝNSKÁ DÍLNA... děti budou 
vyrábět drobnosti pro své milé maminky i kamarádky 
 

pro děti ZŠ v sobotu 8.2.2014 15-17 SLADKÝ 
VALENTÝN ... starší děti si vyzkouší výrobu 
čokobonbonů, hrnečků na čokoládu, zákusků k 
horké čokoládě ... 
  

Přihlásit se je možné též na e-mail: 
info@leonardos.cz  
  

Centrum volného času LEONARDO 
www.leonardos.cz , info@leonardos.cz 
 

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 2014. 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 + 1341  (např. 5221341). 
 

 

 
 

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu 

 
 

CVIČENÍ DOLNÍ MĚCHOLUPY 
 

BOSU BODY:  NEDĚLE  20 - 21h. 
Dynamická kardio aktivita zaměřená na získání kondice a 

posílení celého těla. Přispívá k celkovému správnému držení 

těla, posílení pánevního dna a odstranění svalových 

dysbalancí.   
 

BSH: ČTVRTEK 20 - 21h.    
Cvičení zaměřené na problémové partie, B – břicho, S – 

stehna, H – hýždě. Na této lekci se speciálně procvičují 

tyto partie, aby získaly pevnost  a požadovaný tvar☺  
 

MŠ Dolní M ěcholupy                 T ěším se na Vás 
Ke Školce 254/12                        Dáša  Pišto rová 

www.dasa-cviceni.cz , tel.: 777239868 
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INZERCE 
  

 
 

Občanské sdružení M’am’aloca  pořádá 
zážitkový den s počítači  a moderními 
technologiemi 

 

Občanské sdružení M’am’aloca zve na zážitkový den 
s počítači a moderními technologiemi každého, komu 
je víc než 50 let a má zájem učit se nové věci. Na 
akci, která se koná 13.2.2014 v Praze, seznámíme 
zájemce velmi lehkou formou např. s užitečností 
internetu, s programy na zpracování fotek, tablety, 
chytrými telefony atd. Ukážeme vám na konkrétních 
příkladech, že internet i moderní technologie vám 
mohou výrazně ulehčit i zpříjemnit život, že jsou 
především praktickou pomůckou a zdrojem zábavy a 
že „ostych“ při potýkání se s nimi je zbytečný. 
Ukážeme vám, jak se dají různé programy nebo 
„chytré přístroje“ jednoduše ovládat a používat, 
ochotně odpovíme na vaše otázky. Během 
„zážitkového dne“ nám při tom budou pomáhat 
zkušení pracovníci z různých organizací, které se 
věnují „aktivnímu stárnutí“ obecně a vzdělávání 
v oblasti informačních a komunikačních technologií 
konkrétně. Akce je bezplatná a zahrnuje menší 
občerstvení. 
Zážitkový den bude ukázkou našich dlouhodobějších 
aktivit v této oblasti. Už od loňského podzimu 

pravidelně vzděláváme lidi starší 50 let ve dvou 
počítačových klubech v Kolíně a Českém Brodě. Také 
tam se snažíme informace předávat jednoduchou a 
zábavnou formou, se zaměřením na individuální 
potřeby klientů. Za hlavní smysl našeho snažení pak 
považujeme větší zapojení starších generací do 
společenského dění, které se stále více odehrává ve 
„virtuálním prostoru“. Počítačové kluby provozujeme 
pod značkou Život online. Na webových stránkách 
www.zivotonline.cz najdete užitečné informace a rady 
o práci s PC, programy, internetem atd. Vše v podobě 
stručných a výstižných manuálů. Např. o tom, jaký 
hardware si pořídit nebo jak se bezpečně chovat na 
internetu. 
Pod značkou Život online budeme i do budoucna 
zakládat podobná počítačová centra po celé 
republice, v nejbližší době zejména v Praze a 
Středočeském kraji.  
Zážitkový den se uskuteční  v rámci projektu „Přenos 
znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na 
trhu práce“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00190), který 
je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České 
republiky. 
 
 

Koupím rodinný d ům v Dolních 
Měcholupech. P římo od majitele. 
Tel.: 604617788  
            

 


