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   ČERVEN  2014
 

Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 zdravím Vás s končícím letošním školním 
rokem, který byl na můj vkus až příliš rozmarný, 
tím mám na mysli násilné ukončení pracovního 
procesu naší dlouholeté paní ředitelky, které 
bych chtěl ještě jednou moc poděkovat za její 
dlouholetou práci pro naší milou a malou školu. 
Vždyť v první třídě za ty roky přivítala odhadem 
kolem tří set prvňáčků. 

Na svém červnovém zasedání rozhodlo 
zastupitelstvo, jako vyjádření díků, udělit paní 
ředitelce cenu Dolních Měcholup, která byla při 
této příležitosti předána. 

 Všem, kteří si to zaslouží, přeji krásné 
léto, dětem dlouhé prázdniny, žádné úrazy a 
šťastné vykročení do nového školního roku. Pro 
některé to bude vykročení první, pro některé na 
naší škole poslední, ale v každém případě pod 
vedením nového ředitele nebo nové ředitelky 
školy. 
 V sobotu 21. června, když jsem byl ráno 
slavnostně vykopávat na již čtvrtém ročníku 
fotbalového turnaje o pohár starosty Dolních 
Měcholup, jsem potkal naše hasičské auto 
s našimi trochu umouněnými hasiči, kteří se 
vraceli z brzkého ranního hasebního zásahu. 
Proto bych tímto rád poděkoval nejenom naší 
zásahové jednotce, která je platnou součástí 
Pražského integrovaného systému, ale i našim 
hasičským sportovcům, hlavně družstvu žen a 
dětí, která budou reprezentovat Prahu na 
mistrovství republiky v hasičském sportu.  

 
Vrátím se zpátky k našemu sportovnímu 

klubu, který se hodně věnuje práci s mládeží, o 
čemž svědčí i první místo v již zmíněném poháru, 
kterého se zúčastnilo celkem 10 žákovských 
družstev. 

Jak je vidět na činorodém ruchu kolem 
budovy naší rozestavěné tělocvičny, bude přes 
snahu opozice přece jenom co ukázat při oslavě 
120. výročí otevření obecní školy v Dolních 
Měcholupech, která se uskuteční na den a hodinu 
přesně, jak před těmi sto dvaceti lety. Tehdy ještě 
letní čas neměli, tak začínali světit školu již od 
14.00 hodin a my začínáme až od 15.00 hodin  
7. září za školou, jak nám káže tradice, kterou 
jsme zahájili při stém výročí.  K dobré pohodě 
přispěje kapela ŠLAPETO, tak doufám, že to 
bude šlapat i nám.  

Tak ještě jednou klidnou dovolenou a 
nenechte si léto zkazit blížícími se komunálními 
volbami. 

       Váš starý starosta 

 

 

Z historie Dolních Měcholup 
 

1894 - 2014 
Naše škola si letos může připomenout 120 let 

svého působení. Přízemí stavby bylo započato 17. 
dubna a dokončeno 9. srpna 1894 a téhož roku se také 
započalo s vyučováním pro 64 dětí. Prvním 
vyučujícím byl patrně řídící učitel pan Pták, který také 
psal obecní kroniku. 

Po dvaceti letech, v roce 1914, bylo přistavěno do 
dnešní podoby patro pro další třídy, ale pokračující 



- 2 - ZPRAVODAJ  ČERVEN  2014  

nárůst obyvatel, tedy i dětí, si vyžádal, že pátá třída 
byla od roku 1936 umístěna v patře obecního domu. 
Pro úplnost se může ještě dodat, že do doby otevření 
školy se vyučovalo v místnosti statku, č.p.12. 

1954 – 2014 
Je tomu 60 let, kdy v roce 1954 bylo v bývalém 

obecním domě zřízeno zdravotnické středisko. 
Prvním lékařem byl MUDr. Král.  Sanitka 
garážovala na dvoře. 

 

         Pro naše občany připravil Oldřich Podehradský     
 

Fotbalový turnaj 
 

V sobotu 21. června 2014 se na hřišti v Dolních 
Měcholupech uskutečnil 4.ročník fotbalového 
turnaje „O putovní pohár starosty Dolních 
Měcholup“ 
V sobotu ráno se na hřišti sešli hráči narozeni 
v roce 2006 a mladší.   
Celé dopoledne se hrály zápasy ve skupinách o 
pořadí. V každé skupině bylo nalosováno 5 
týmů. Odpoledne probíhaly zápasy o konečné 
umístění.  Po ukončení zápasu o 1. místo 
proběhlo zakončení turnaje a předání cen z rukou 
starosty městské části Dolní Měcholupy. 
 

Výsledky turnaje: 
 

1. FK Dolní Měcholupy 

2. SK Úvaly 

3. FC Tempo Praha A 

4. Fotbalová akademie Praha 

5. SK Horní Měcholupy 

6. TJ Kyje 

7. Čechie Dubeč 

8. Dukla Jižní Město 

9. FC Tempo Praha B 

10. TJ Praga Praha 
 

Nejlepší hráč: Jakub Soukup – Dukla Jižní Město 

Nejlepší střelec: Jan Jinoch – FK Dolní Měcholupy 

Nejlepší brankář: Rajen Gabriel – TJ Praga Praha 

Nejmladší hráč: Vítek Poupě – FK Dolní Měcholupy 
 

Momentky z celého turnaje najdete na: 
http://cmindy.rajce.idnes.cz/ 

 
 

 

Konec školního roku v MŠ 
 

Ani jsme se nenadáli a prázdniny už klepou na dveře.   
Školka v přírodě je za námi a všechny děti, které 
s námi jely se vrátily plné zážitků z návštěvy dančí 
obory, zámku v Losinách či termálního bazénu.  
Minulý týden se také uskutečnil jubilejní 10. ročník 
Zahradní slavnosti na zahradě MŠ, kde jsme se 
rozloučili s budoucími školáky, opekly buřtíky a 
stavěli ze stavebnice Makedo. Tento rok si děti mohly 
užít také řetízkový kolotoč a nafukovací skákadlo. 
Počasí nám přálo a věříme, že si všichni odpoledne 
užili. Děkujeme za hojnou účast. 
V září dětem udělá radost nový kolotoč.  
Letošní školní rok proběhl v pohodovém duchu a 
jsme přesvědčeny, že stejně to bude vypadat i rok 
příští.   
Letní provoz je zajištěn první dva týdny v červenci 
pro přihlášené děti.  
Přejeme Vám všem krásné a příjemné léto. 
1. září se budeme těšit, plné elánu, nápadů a  
optimismu, který nás za žádných okolností neopouští. 
      

                                   ředitelství MŠ 
 

                      Příspěvek ZŠ 
 

Sto dvacátý školní rok se nezadržitelně 
blíží ke konci. Jak celý školní rok probíhal? Jak 
ho prožívali žáci školy? To všechno se dozvíte v 
Almanachu, který jsme k tomuto jubileu v 
průběhu celého školního roku připravovali, a 
který bude k dispozici na oslavě 7. září.  

Ke 120. výročí školy připravujeme také 
výstavku žákovských prací, na kterou Vás již nyní 
srdečně zveme. 

Přejeme všem krásné léto a naší škole 
hodně úspěšných žáků a spokojených rodičů.                    

 

                             kolektiv ZŠ Kutnohorská 
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Informace z MČ 
 

K výletu seniorů 
 

Přepis obdrženého e-mailu: 
„Senioři z Dolních Měcholup děkují vedení 

naší městské části za pěkný výlet na zámek Orlík, 
Orlickou přehradu a okolí, který se uskutečnil 
10.6.2014.“ 

 

Moc nás těší, že se našim seniorům výlet líbil 
a že byli spokojeni. Budeme rádi, když i 
v příštím, eventuelně v příštích letech bude 
možné našim seniorům tyto příjemné chvíle dále 
připravovat. 

    zaměstnanci úřadu 
 

 
 

MÍSTNÍ POPLATKY  ZE PS Ů 
 

Do 31. března měly být uhrazeny poplatky ze psů. 
Připomínáme opozdilcům, že tuto úhradu mají 
možnost uhradit do pokladny úřadu v úředních 
hodinách (pondělí, středa a pátek), složenkou na 
poště nebo bankovním převodem na účet č. 
2000713309/0800. Jako variabilní symbol 
použijte číslo popisné Vašeho domu doplněné 
kódem 1341. Nezapomeňte, že i v případě, že 
jste přestali být držiteli psa, je nutné nám tuto 
skutečnost přijít oznámit a  doložit.  
Výše poplatku: 
Pes držený v rodinném domě ……    300,- Kč 
Pes držený v bytovém domě  …… 1.500,- Kč 
Snížená sazba: 
Důchodci bez jiného příjmu   …….   200,- Kč 
Slevy: 
Doložení o čipování psa včetně registrace u 
MHMP je  sleva až 350,-  Kč následující dva 
roky po čipování. 
            kancelář úřadu  
 

Naše poštovna 
 

Po delším čase Vám připomeneme počátky naší 
poštovny. Poštovna byla otevřena v dubnu roku 
2010. Myšlenkou bylo ulehčení našim občanům 
s přebíráním zásilek, když je doručovatelé 
nezastihnou doma. Dříve jsme museli pro 
nepřevzaté zásilky dojíždět do Horních Měcholup na 
poštu a vystát tam dlouhé fronty. V té době bylo 
ukládáno na naší poštovně průměrně 15 – 20 zásilek 
denně a průběžný zůstatek uložených dopisů a 
balíčků býval v té době okolo devadesáti. Jak se 
Měcholupy rozšiřují a postupně se přistěhovávají 
noví občané, přebíráme dnes denně cca 40 – 50 
zásilek a průběžný zůstatek uložených je okolo 250 
kusů. Naše poštovna je pouze výdejním místem a je 
nutné dodržovat pokyny pošty v tom smyslu, že 
zásilky z výdejního místa stejně jako na poště 
můžeme vydat pouze adresátovi. Ve výjimečných 
případech zástupci a to podle předpisů České pošty 
s. p., které jsou k nahlédnutí i na naší poštovně.  
Provozní doba poštovny je PO – ČT 8.00 – 18.00 
hodin a PÁ  8.00 – 16.00 hodin, s polední pauzou 
12.00 – 13.00 hodin. 
Veškeré stížnosti týkající se doručování zásilek a 
reklamací vyřizuje výhradně Pošta Praha 111 Horní 
Měcholupy, kontaktní telefon 274 862 439. 

 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ 
 VE 2. POLOLETÍ 2014 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 
 

7.7.2014 pondělí   Ke Slatinám 

21.7.2014 pondělí   Ke Dráze 

4.8.2014 pondělí   Parková 

18.8.2014 pondělí   Pod Lesíkem 

8.9.2014 pondělí   Ke Slatinám 

22.9.2014 pondělí   Ke Dráze 

6.10.2014 pondělí   Parková 

20.10.2014 pondělí   Pod Lesíkem 

3.11.2014 pondělí   Ke Slatinám 

18.11.2014 pondělí   Ke Dráze 

1.12.2014 pondělí   Parková 

15.12.2014 pondělí   Pod Lesíkem 
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                   Pražské plynárenské, a.s.      

 

Termíny přistavení ve 2. pololetí 2014 
 

- dne  15.07.14  od    8,00   do  11,00   hod.  
- dne  20.08.14  od  14,30   do  17,00   hod. 
- dne  29.09.14  od  10,30   do  13,30   hod. 
- dne    4.11.14  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  18.12.14  od    8,00   do  11,00   hod. 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, 
Fiat Ducato, označeném logem Pražské 
plynárenské, a. s., zaparkovaném před budovou 
Úřadu městské části, Dolnoměcholupská 168/37.    
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Měření dodávek plynu, a. s.  a  ÚMČ  
Praha – Dolní Měcholupy nabízí odběratelům 
zemního plynu novou službu – tzv. “mobilní 
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si 
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst 
v Praze 2 a 4. 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující 
služby: 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního 
plynu 

- změny smluvního vztahu (způsob placení, 
zasílací adresy, jména atd.) 

- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf. číslech 267 175 174 a 
267 175 202, www.ppas.cz 
 
 

Centrum volného času   
LEONARDO 
www.leonardos.cz  
 
 

pořádá o prázdninách PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
� poslední volná místa na srpnových turnusech: 

18.-22.8. a 25.-29.8.2014 
� pro děti po 1.-9.tř.ZŠ 
� denně 7:30-17:30; výlety po Praze, záhady a 

putování po stopách tajemna 
 

V novém školním roce 2014/2015, který odstartuje 
8.9.2014, pro Vás připravujeme: 

� bohatou nabídku kroužků: pro rodiče s dětmi, 
pro děti od 2 let, pro školáky i pro dospělé 

� kroužky stávající i kroužky nové – Kadeti 
(skautsko-vojensko-sportovní oddíl), Kreslení 
komiksů, Večerní kreslení a Moderní tanec 
pro dospělé..... 

 
CVČ ve větších prostorách – SRDEČNĚ 

ZVEME NA DEN OTEV ŘENÝCH 
DVEŘÍ v úterý 2. ZÁŘÍ 2014 ! 

 
Od září Leonardo nově nabízí i projekt 
PŘEDŠKOLKA LEONKA 

� vzdělávací program pro 3-5leté děti, které se 
z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ 

� denně 7:30 – 15:30 (po-čt možno prodloužit 
účastí na kroužcích) 

� 1x týdně celodopolední výlet do přírody, 
výchova k tradicím a ekologii 

� zajímavé cenové podmínky 
Bližší informace na info@leonardos.cz. Rádi bychom 
upřednostnili dolnoměcholupské děti, prosíme proto 
zájemce, hlaste se již v průběhu července. Kapacita 
Předškolky je 12 dětí. 
 
Vzhledem k nepřízni počasí se v červnu neuskutečnil 
náš tradiční sportovní den TARZAN. Určitě ho ale 
letos nevynecháme, těšte se na sportovní disciplíny ve 
středu 3. ZÁŘÍ 2014. 
 

Krásné prázdniny a na shledanou v září! 
 

INZERCE 
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