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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 tak se rok s rokem sešel a já už nerozsvěcím 
dávno stromeček na balkoně úřadu, protože žádný 
balkon už nemáme. Vánoční nálada tady určitě je a 
stromeček svítí v parku již od první adventní neděle, 
na které jsme přivítali příchod Vánoc do Dolních 
Měcholup za zvuků zvonkohry mistra Manouška. 
Jelikož to bylo již podruhé, byla tím pravděpodobně 
zahájena krásná tradice příchodu adventního času do 
Dolních Měcholup. 
 Pokud se člověk pokusí bilancovat uplynulé 
období, musím konstatovat, že bohužel neoplývalo 
pro Vás kromě proběhnuvších voleb moc změn, 
které by byly přínosem. Snad stojí za zmínku, že 
začala fungovat výdejna jídla pro ZŠ v rozestavěné 
tělocvičně. Zahájení provozu nebylo bez problémů, 
protože vzduchotechnika a kotelna dimenzovaná na 
celou tělocvičnu má jiné parametry, než když má 
vytápět pouze kousek přízemí, ale snad se to do 
příchodu skutečné zimy podaří vyladit. Důležité pro 
příští rok co bychom rádi zrealizovali, je dokončit 
stále slibovanou tělocvičnu. Na dostavbu je potřeba 
přibližně taková částka, jako jsme potřebovali na 
stavbu letos. Obzvláště obtížné bude jistě zvolit 
správnou podlahu v hlavním sále, protože chceme, 
aby byl opravdu víceúčelový, což znamená, že bude 
sloužit nejen sportu, ale i konání společenských akcí 
a nemyslím zrovna na konání plesů, ale na školní i 
školkové besídky, pro které už nemáme nikde dost 
místa. 
 Zastupitelstvo musí ještě v tomto roce 
prodloužit smlouvu na čistírnu odpadních vod 
v Kovošrotu a schválit rozpočtové provizorium na 
příští rok, protože Hl. m. Praha bude schvalovat 
rozpočet asi až v únoru. Co nás jistě ještě čeká v roce 
příštím, je dokončit jednání s firmou Finep o získání 

pozemku pro výstavbu školky v Malém Háji a 
prosadit přestavbu Základní školy ve Štěrboholech 
pro žáky z Malého Háje. Snad je již konečně v dosahu 
rekonstrukce ulice Dolnoměcholupská směrem do 
Hostivaře, na které jsme již peníze dostali – dostal je 
odbor městského investora, ale bylo rozhodnuto, že 
Praha má jisté naléhavější priority, tak snad příští rok. 
Hned v lednu musíme vybrat dodavatele na akci 
nazvanou „Park Kutnohorská“ pro místní konkretizuji 
- jedná se o území tzv. Sádek , kde chceme, aby zeleň 
až ke Country Saloonu byla zkulturněna a stávající 
rybníčky upraveny a to za peníze Evropských fondů. 
V současné době probíhají jednání o umístění 
bankomatu ve vestibulu úřadu. 
 Nakonec bych popřál prožití krásných svátků 
vánočních, o bohatém Ježíšku ani nemluvě a hlavně 
hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. 
  

S pozdravem  
        Váš starosta 
                         Karel Hagel 

 

Betlémské světlo 
 

Od úterý 23. 12. 2014 bude k dispozici na klice u 
kapličky Betlémské světlo.  
Pro Betlémské světlo si přijďte se svíčkou, která 
bude chráněna proti větru sklenicí, lampičkou 
nebo zákrytem a přiloženým dřívkem si můžete 
donesenou svíčku zapálit a odnést si tak světlo 
domů.                               
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Revitalizace parku Kutnohorská - 1.etapa 
 

Stávající neudržovaný zalesněný pás situovaný podél 
ulice Kutnohorská v jižní nezastavěné části obce 
Dolní Měcholupy projde revitalizací. Cílem úprav je 
dosažení celkového prosvětlení území, zvýšení 
přehlednosti a provozní bezpečnosti v oblasti bez 
zásadního stavebního zásahu a prostorových změn 
v území. Regenerace parku spočívá především v 
ošetření stávající zeleně a údržbě vodních ploch a 
vodotečí. 

Projekt „Revitalizace parku Kutnohorská - 1. etapa“ 
má přímou návaznost na druhou do budoucna 
plánovanou etapu, během které MČ Praha - Dolní 
Měcholupy plánuje provést další změny vedoucí k 
přeměně daného území na moderní park vhodný k 
trávení volného času a sportovním aktivitám. V rámci 
druhé etapy bude vytvořena cyklostezka, která bude 
přímo napojena na blízkou páteřní cyklostezku a 
umožní tak cyklistům vyhnout se přejezdu po 
frekventované ulici Kutnohorská. V rámci zvýšení 
bezpečnosti a komfortu návštěvníků parku bude 
vybudováno i osvětlení a lávka pro pěší společně se 
zajištěním příchodů k budoucí autobusové zastávce.  
 

Důvodem pro realizaci projektu je nízká využitelnost 
území vyplývající z hustého, neudržovaného porostu 
a složitého terénu s vysokou hladinou podzemní 
vody. Pomocí regenerace dřevin a údržby vodních 
ploch a toků bude dosaženo vytvoření přehlednějšího 
terénu, který by v budoucnu bylo možné využít jako 
park. Účelem projektu je vytvořit vhodné prostředí 
pro realizaci budoucích plánů, které zahrnují 
vybudování parku a případně v další fázi i 
cyklostezky.  
 

V průběhu první etapy kromě sadových úprav 
(ošetření zeleně, prořez dřevin, vykácení stromů a 
náletových keřů) proběhne i stabilizace břehů 
stávajících rybníčků a potoků. Stabilizace bude 
provedena v maximální možné míře pomocí 
vegetačních prvků. Hlavním stabilizačním prvkem 
budou vegetační rohože či jiné plošné vegetační 
stabilizační prvky s předem vypěstovanou vegetací 
ve složení různých druhů vlhkomilných rostlin. 
Rohože budou případně doplněny o liniové prvky 
jasně definující koryta rybníků a potoku, např. 
kamenné nebo vegetační válce se zapěstovanou 
vegetací.  
 

Přínosy projektu spočívají zejména ve zkvalitnění 
životního prostředí, a tím i zlepšení kvality života 

občanů MČ Praha – Dolní Měcholupy a ostatních 
obyvatel HMP. Dojde ke zvýšení bezpečnosti území 
především po technické stránce – údržbou a 
zabezpečením vodních ploch a vodotečí, ale také 
ošetřením místní zeleně, především dřevin. Dalším 
přínosem je rozšíření a zkvalitnění nabídky v oblasti 
méně náročných procházek a možnost využití 
odpočinkových ploch v zeleni. 
 

Na záměr projektu získala městská část Dolní 
Měcholupy dotaci z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Celkové náklady na první etapu projektu činí 
4 231 388,04 Kč, z toho 85% finančních prostředků 
získá městská část v rámci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. 
 

První etapa projektu byla zahájena v září a její 
ukončení je plánováno na konec srpna 2015. Cílem 
první etapy projektu je revitalizace území o výměře 
9 128 m2. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na 
vhodného dodavatele služeb, který realizuje veškeré 
úpravy dotčených ploch. 
 

 
 

+ odkaz na http://www.oppk.cz 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

 
 

 

Naši milí senioři, 

velice Vám děkujeme za vstřícný přístup 
k vyplnění dotazníku na Mikulášském setkání 
v hotelu Mondeo. 
 Z dotazníků vyplynulo následující: 

- největší zájem jste projevili o  
1/ tématické zájezdy 
2/ vzdělávací programy (kurz PC a AJ) 
3/ kulturní programy  (promítání filmů) 
4/ sport (plavání, turistika) 
Budeme se snažit Vašim požadavkům vyhovět. 
Proto Vám nabízíme možnost přihlásit se za člena 
Svazu důchodců ČR. Toto členství přináší řadu 
výhod, o kterých Vás přijde informovat První 
místopředseda Svazu důchodců ČR, pan 
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B.Kožíšek a místopředseda Svazu důchodců ČR , 
pan O.Slavata.  
O termínu setkání Vás budeme informovat. 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte členy 
školské, sociální a sportovní komise. 
L. Sobková tel. 777 074 907 
M. Kohout  tel. 608 316 950 
M. Soukup tel. 603 452 365 
PhDr. M. Zimová tel. 602 318 304 

Přejeme Vám příjemné Vánoce, hodně 
zdraví, pohody a elánu.  

 
 

Předvánoční čas v Mateřské škole 
 

Zima se vkradla do Dolních Měcholup, opět s sebou 
přinesla nádherný čas snů a očekávání. 
Všude voní vanilkový cukr, medové perníčky nebo 
skořice. 
Okna se k večeru rozzáří krásným svitem 
různobarevných světélek a na parapetech se začínají 
objevovat dopisy Ježíškovi, ve kterých jsou sepsána 
všechna tajná dětská přání. 
Všude panuje příjemná sváteční nálada.  
A úplně stejně to vypadá u nás ve školce. Ve třídách 
voní cukroví, děti si šeptají, co jim asi Ježíšek nadělí. 
U klavíru se zpívají koledy, které zazněly i při 
rozsvícení vánočního stromu v místním parku. Pro 
mnohé děti to byl první výstup před tolika lidmi, ale 
všechny zpěv zvládly skvěle a pěkně si odpoledne 
užily.  
Ale to nebyl jediný zážitek, je toho mnohem a 
mnohem více. Jako každý rok nás navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Mikuláš, který v dětech 
vzbuzoval úctu, samozřejmě věděl o všech dětských 
slabůstkách a nešvarech, ale nezapomněl také 
pochválit. Oči dětí se co chvíli obracely k černému 
čertisku, které s v jednom kuse ze všech tropilo 
pěkné žerty.  
Nezapomněli jsme přesto všechno na tradice a 
Mikuláši jsme pěkně zazpívali a zarecitovali, což 
hodný anděl ocenil a všechny obdaroval. 
Nastal čas, kdy se ve třídách rozzářily vánoční 
stromečky a pod nimi nás čekala bohatá nadílka 
v podobě krásných nových hraček a sportovního 
náčiní. Děti zářily radostí a nemohly se dárečků 
nabažit. Odložily je jen ve chvíli, kdy bylo potřeba 
naposledy zkusit představení před odpolední 
besídkou. A jak dopadla ta? 
Opět jsme se sešli v divadélku Fridolín. Menší děti 
předvedly pohádku „O vánoční hvězdičce“ a byly 
naprosto kouzelné. Stejně tak děti větší, se svou 

operetkou „O Šípkové Růžence“, kde předvedly 
neskutečný a obdivuhodný výkon. 
V závěru jsme si všichni zazpívali koledy společně 
s rodiči a tím se zimní odpoledne pěkně završilo. 
Potlesk publika byl nekonečný a účinkující měli 
ohromnou radost. 
Zážitků na prvních několik prosincových dní je až až. 
A přibudou další. 
 

Děkujeme všem, kdo se podílí na pohodovém chodu 
školky: rodičům, Městské části Praha - Dolní 
Měcholupy a sponzorům za jejich přízeň  a podporu 
v našem snažení. Velmi si toho vážíme. 
 

Všichni Vám přejeme krásné a příjemné svátky plné 
smíchu a radosti, bohatou nadílku a spoustu krásných 
chvil. 
Do Nového roku vykročte pravou nohou, ať Vám 
přeje štěstí a zdaří se vše, co si „usmyslíte“. 
                                                                                                 

       Ředitelství MŠ 
 

 

Informace ze Základní školy 
 

Vážení a milí dolnoměcholupští občané, 
dovolte mi, abych se v tomto vánočním čase s Vámi 
podělila o několik svých myšlenek.  O čem bych 
vlastně chtěla promlouvat? O tom, že už bylo dost 
změn v učitelských řadách nebo už nic nebude 
narušovat klid a pohodu školy? Ne! Změn bylo třeba 
a je zcela zřejmé, že to byly změny k lepšímu. 
Slibovat oázu klidu a míru? Ne, to nemohu. Škola je 
organizmus skládající se také jen z lidí. Předvídat 
neumím a slibovat něco, co nemohu zcela ovlivnit, to 
by bylo falešné. Já se s vámi mohu jen podělit o svou 
představu, jak bych chtěla jednou naši školu vidět.  
Jako školu obsazenou prvotřídními učiteli, kteří jsou 
především vychovateli a teprve pak učiteli – jsme 
přece na I. stupni, školu se spokojenými dětmi, 
zajímavou výukou podněcující zájem žáků, budovu 
bez technických poruch, zabezpečenou před každým 
špatným vlivem. 
Realita ale bývá často jiná, i když mám jasnou 
představu, jakým směrem by se měly věci hýbat. 
S technikou často nepohnete a s člověkem teprve ne. 
Pokud se shodneme na tom, že toto, co jsem zde 
nastínila, by byl ideál, pak věřte, že pokud si někdo 
vytyčí ideální cíl, ke kterému chce směřovat, je to 
začátek úspěšné cesty. 
Je čas adventní, čas velkých příprav, shánění dárků, 
úklidu, pečení cukroví a celkového shonu. U křesťanů 
je to ale doba klidná, plná radostného očekávání 
zrození nové naděje v podobě malého Jezulátka. 
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Pokud se Vám v tomto čase nepodaří na chvíli se 
zastavit a nechat se vtáhnout do této atmosféry, 
najděte si čas během svátků. Zapomeňte na politické 
neshody, zlobu mezi lidmi, na závist a nedůvěru. 
Ukliďte počítače a digitální hry. Vezměte svoje děti 
na nějakou vánoční výstavu, zajděte se podívat do 
ZOO, jak slaví Vánoce zvířata, zajděte někam do 
kostela podívat se na jesličky nebo na nějaký varhaní 
koncert. Dejte dětem ten nejkrásnější dárek – Vás a 
Váš čas.  Žijeme v době, kdy si málo povídáme a 
více komunikujeme přes různé sítě, ale alespoň o 
Vánocích se věnujme jeden druhému. Věřte, že tuto 
komunikaci a společně prožité chvíle vaše děti velmi 
potřebují. Všichni přece chceme, aby z nich vyrostli 
duševně bohatí lidé. Věřte mi, že není nic 
smutnějšího, když se po svátcích nebo prodlouženém 
volnu dozvíte, že děti seděly u počítače, nikde nebyly 
a vlastně nemají o čem vyprávět. 
Přeji Vám ty nejkrásnější svátky, plné opravdového 
štěstí z toho, že máte jeden druhého. Pevné zdraví a 
zdar ve všem co budete příští rok podnikat. 

PF 2015 
             Martina Mottlová, ředitelka ZŠ 

 
PVK PŘED ZIMOU DOPORUČUJÍ:  

OCHRAŇTE SVÉ VODOMĚRY 
 

Pražské vodovody a kanalizace před nadcházející zimní 
sezónou doporučují svým zákazníkům řádné 
zabezpečení vodoměrů. „Pokud totiž dojde k poškození 
vodoměru vinou špatné ochrany, tak si klient náklady na 
jeho výměnu hradí sám,“ vysvětlil mluvčí společnosti 
Tomáš Mrázek. „Za loňskou zimu jsme kvůli 
nedostatečné ochraně museli vyměnit na pět set 
vodoměrů,“ dodal. 

Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním 
prostoru (ve vodoměrné šachtě), doporučují PVK nad něj 
dát krycí vrstvu izolačního materiálu: 
• polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na 
spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty, 
• izolační vatu (nikoliv skelnou), 
• plastový pytel naplněný drceným polystyrenem 
(nepoužívejte materiál, který podléhá hnilobě). 

Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její 
vstup tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. 
Uvnitř obydlí je třeba chránit potrubí vystavené mrazu 
stejně jako vlastní vodoměr pomocí doporučených 
izolačních materiálů např. omotání potrubí topným 
kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by 
neměli vlastníci nemovitostí vypínat během mrazů úplně 
své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem a 
vyprázdnit potrubí za ním.  

Další informace:  Bc. Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí 
Tel.: +420 267 194 273, Fax: +420 267 194 200 
Mobil: +420 602 767 808 
Email: tomas.mrazek@pvk.cz       www.pvk.cz  

Vážení občané Dolních Měcholup, 
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci na projektu 
Potex – sběr použitého textilu. V letošním roce se nám 
společně podařilo z odpadového toku odklonit 1.607.475 kg 
textilu. 
V Dolních Měcholupech to pak bylo konkrétně 4.675 kg 
použitého textilu. 
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně děje. 
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde 
se dále zpracovává. 
Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 4 organizace. 
Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (např. 
nyní je akutní potřeba zimního oblečení). Od organizací 
dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a 
dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení. 
Oblečení připravujeme pro: 
1. Naději  – stará se o osamělé a lidi bez domova 
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a   
     lidi bez domova 
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se  
     prevencí drog 
4.  Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám  
      a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci 
 

Celkově jsme těmto organizacím poskytli 850 kg textilu. 
Momentálně je také připravena zásilka oblečení na Ukrajinu. 
Textil bude doručen s další humanitární pomocí počátkem 
ledna. Jedná se o 161,2 kg textilu. 
Spolupráci s výše uvedenými organizacemi jsme navázali v 
průběhu posledního čtvrtletí tohoto roku. 
Týdně vytřídíme cca 750 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 
lidech, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. 
Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme 
zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do 
kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování 
opravdu všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí 
na skládkách. 
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě 
podporujeme další organizace, které ke své činnosti více 
potřebují peníze než použité oblečení.  
Patří mezi ně například: 
1.       Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé 
2.       Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro 
nevidomé nebo tělesně postižené 
3.       Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe 
4.       Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým 
v obtížných chvílích jejich života  
5.       a další 
V letošním roce jsme přispěli celkem 250.000,- Kč našim 
vybraným organizacím. 
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali za 
spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu nemohli 
pokračovat. 
Velmi se těšíme na spolupráci v roce 2015. 
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