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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 

 dovoluji si Vás oslovit tradičně na sklonku 
prázdnin a předpokládám, že je to v tomto volebním 
období naposled. Musím Vám připomenout, že 
v neděli 7. září pro Vás zastupitelstvo společně se 
školou chystá oslavy 120. výročí otevření školy v 
 Dolních Měcholupech. Vyšlo to letos přesně na den 
jako před 120 lety. Tehdy v neděli 9. září 1894 o 2. 
hodině odpolední zahájeno bylo slavnostní svěcení 
školní budovy s tímto pořadem dle citace z dobového 
letáku:  
 

1/ v předvečer slavnosti, dne 8. září o 8. hodině 
slavnostní střelba 
2/ v den slavnosti, dne 9. září o 5. hodině ranní 
budíček slavnostní střelbou 
3/ o 1. hodině odpolední shromáždění obecního 
zastupitelstva u pana starosty 
4/ o půl 2. hodině odpolední uvítání přibylých spolků 
a seřazení jich 
5/ o 2. hodině odpolední uvítání důstojného pana 
faráře z Uhříněvsi, jemuž banderium vyjde vstříc 
6/ po sestavení se spolků, hne se slavnostní průvod 
k nové školní budově, kde obřad svěcení vykoná 
7/ po vykonání obřadu poděkovací mše všem 
účastníkům slavnosti 
8/  po ukončení slavnosti volná zábava 
Za slavnostní výbor 
        V. Jauris  -  F. Hájek -  Jos. Smrťák   
 

 Jiné byly naše představy na začátku stavby 
tělocvičny i na začátku volebního období. Realita je 
taková jaká je a my jsme do dnešních dnů stačili 
udělat opláštění celé budovy včetně zateplené fasády, 
všechny přípojky inženýrských sítí, venkovní úpravy 
a v září budou škole předány prostory jídelny 

s příslušenstvím a kotelnou, to je ¾ díla a zbývá jen 
asi  ¼. Není hotová vlastní tělocvična se zázemím, 
prostory pro zájmovou činnost dětí a parkoviště 
naproti škole. Při této příležitosti bych rád připomněl, 
že se tak, jak je napsáno již v bibli  střídají léta tučná 
s hubenými a myslím si, že Dolní Měcholupy na léta 
hubená nemohou mnoho žehrat, jelikož těch tučných 
bylo určitě víc než těch hubených. Ale „čo bolo, to 
bolo, těrazky budů vol´by“ a uvidíme.  Tak abych se 
vrátil k tématu, kvůli čemu hlavně píšu a ruším Váš 
poslední prázdninový týden. 
Program oslav bude přizpůsoben našemu zajetému 
rituálu, to znamená kapela, pivo za 10,-Kč, klobásy, 
koláče, káva a limonáda, jako vždy na účet městské 
části. Ještě bude také skákací hrad pro děti. 
Tak se těším na neděli 7. září odpoledne v 15.00 
hodin za školou a aby nám počasí vyšlo. 
 Nakonec si jenom popřát, abychom při 
podzimních volbách volili s rozvahou a uvážlivostí,   
v tom mumraji politických stran a uskupení. 
             Váš starosta 
                           Karel Hagel 
 

Informace o volbách 
 

Volby do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní  
Měcholupy a Zastupitelstva hl. m. Prahy se konají: 
v pátek  10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu  11. října 2014  od   8.00  do  14.00 hodin. 
MČ Praha – Dolní Měcholupy má zatím jeden 
volební okrsek a volební místností je vestibul budovy 
Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, 
Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10.  
Do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy se 
volí 9 členů a do Zastupitelstva HMP se volí 65 členů 
Více informací najdete na: 
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http://www.dolnimecholupy.cz/urad-mestske-
casti/volby.html   
nebo 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskov
y_servis/aktuality_z_prahy/volby_2014.html  
                                                     Šárka Fořtová, tajemnice 
 

To byla ale sezóna… ☺ 
 

Tento rok byl pro SDH Dolní Měcholupy nečekaně 
překvapivý a úspěšný. Dostat se na dvě MČR 
v jednom roce, to už tady dlouho nebylo. Nejdříve si 
postup vybojovalo družstvo žen na městském kole ve 
Stromovce i přes nepodařený požární útok. Nutno 
podotknout, že i družstvo mužů si zde vedlo dobře a 
obsadili celkové druhé místo a postup na MČR 
v požárním sportu do Českých Budějovic jim unikl 
jen o chlup. Družstvo starších dětí bojovalo až do 
konce a přes podařený požární útok trošku 
neočekávaně postoupilo na MČR Hry Plamen do 
Brna. A honička začala. Přípravy, tréninky, 
zajišťování dopravy a ubytování…zkrátka málo času 
na hodně věcí ☺. 
 MČR v PS v Českých Budějovicích se uskutečnilo 
27. - 29. 6. a ženy, ač oproti loňské sezóně trošku 
oslabeny o pár žen, zabojovaly a staly se 
vicemistryněmi v požárním útoku, byly kousek od 
obhajoby loňského zlata a celkově se umístily na 
čtvrtém místě z celé republiky. 
MČR ve hře Plamen se konalo 2. - 4. 7. v Brně a pro 
děti to byl nový a neskutečný zážitek. Vždyť 
družstvo dětí z Dolních Měcholup postoupilo na 
republiku naposledy před dvaceti lety. Oslavou 
tohoto výročí nám mohlo být hned několik osobních 
časů na jednotlivých disciplínách a celkové krásné 
11. místo z patnácti družstev co se probojovali z celé 
České republiky! 
Jsme moc rádi za skvělou sezónu, zážitky a možnost 
dělat tento sport a neustále se zlepšovat. Snad se 
zadaří i příští rok a třeba to zase i zacinká ….☺ 
 

 
 

 
                                                                       za SDH Iveta Vojtová 

 

Slovo paní ředitelky … 
 

Vážení dolnoměcholupští občané, 
 

jmenuji se Martina Mottlová a stala jsem se ředitelkou 
místní Základní školy Kutnohorská. Ráda bych se 
vám touto cestou krátce představila. 
  

Po absolvování střední pedagogické školy jsem 
s krátkým přerušením pracovala 14 let jako učitelka 
MŠ na sportovní školce v Praze 10 Edenu. 
Následovalo studium Univerzity Karlovy, obor 
učitelství na I. stupni, které jsem v roce 2013 ukončila 
promocí. V době studia jsem svou učitelskou dráhu 
zahájila v ZŠ Suchdol a po třech letech jsem se opět 
vrátila do Edenu, ale tentokrát do ZŠ Eden, opět se 
sportovním zaměřením - na hokej a kopanou. Mezi 
mé zájmy patří sport, četba, cestování, chalupa a 
hlavně loutkářství, kterému se věnuji téměř 30 let. Mé 
domovské divadlo je Říše Loutek Praha . 
Vize ve funkci ředitelky školy mám hlavně v oblasti 
komunikace. Ráda bych zpřehlednila a zaktualizovala 
webové stránky školy, které by měly být především 
informačně smysluplné. Kolegy chci vést ke 
korektnímu, profesionálnímu a vstřícnému přístupu 
k zástupcům dětí i k dětem samotným. Na druhou 
stranu ale trvám na tom, že učitel a další zaměstnanci 
školy jsou osoby, které mají svou důstojnost, jak 
lidskou, tak profesní. Přeji si, aby se všichni cítili ve 
škole dobře, měli maximálně zajištěné pracovní 
zázemí a cítili podporu ze strany vedení. Dětem, které 
budou naši školu navštěvovat, přeji navíc tu nejlepší 
paní učitelku. Mým cílem je získat pedagogy pro to, 
aby učení ve škole nebrali jako chození do práce, ale 
jako příležitost tvořit, realizovat své nápady a prožívat 
uspokojení ze získaného zájmu žáků. Je potřeba tvořit 
něco, co má hodnotu a platnost. Učitel by měl být 
nejen zaměřen na žáka, ale nemenší měrou i na sebe. 
Chci vést učitele k tomu, aby si uvědomovali svou 
osobnost, své potřeby, kompetence, ale i profesní 
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hrdost. Spokojený a vyrovnaný učitel je ten, který si 
sám sebe váží jako odborníka, kterého okolí vnímá a 
spravedlivě hodnotí. Ve výuce by měla být atmosféra 
společného prožitku založená na zájmu před i za 
katedrou.. 
 

Věřím, že následující školní rok bude pro nás 
všechny zúčastněné rokem úspěšným, naplněný 
dobrým pocitem z vykonané práce. Ráda bych, aby 
byla škola i nadále místem otevřeným, bezpečným a 
vnímajícím potřeby dětí. 
 

Na děti, rodiče a všechny členy sboru se velmi těším 
                                                 Mgr. Martina Mottlová 

 

Informace z MČ 
 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy 
je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým 
pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje 
obsluha svozového vozidla předložení občanského 
průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského 
průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad 
odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude 
zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu 
totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům všech 
městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr 
probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od 
občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na 
území jiné MČ, než na které se momentálně svozové 
vozidlo nachází. 
 

Tyto informace jsou umístěny rovněž na stránkách města: 
http://envis.praha-
mesto.cz/(x3502o55042k1lqhmdagfo55)/default.aspx?id=
87131&ido=6088&sh=1180171224 
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novink
y_a_pilotni_projekty/mobilni_sber_nebezp_odpadu_2014
.html 
     Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP 

 

CO BYCHOM M ĚLI ZNÁT, KDYŽ SI 
POŘIZUJEME DOMÁCÍHO MAZLÍ ČKA 

 

Největší pozornost je samozřejmě věnována pejskům, 
kterých zde máme nejvíc a vůči kterým máme také asi 
nejvíce povinností. Pokusím se Vám ve zkratce napsat, na 
co byste neměli zapomenout, co vše je nutné udělat a jaké 
máme povinnosti nejen k novému „členu rodiny“, ale i 
vůči úřadům a svému okolí. Nejen, že se mu musíme 
trpělivě věnovat, abychom ho vychovali a pes nás na 
slovo poslechl, ale musíme jej nechat očipovat a nahlásit 
do Evidence chovatelů psů na Magistrátu hlavního města 
Prahy, což nám ukládá přímo Vyhláška HMP č.23/2003 
Sb. hl. m. Prahy v platném znění.  Tímto však naše úřední 
povinnosti nekončí. Z výše citované vyhlášky hl. m. 
Prahy pro nás plyne i ohlašovací povinnost k místnímu 

poplatku ze psů. V naší městské části platí majitelé psů 
v rodinných domech 300,- Kč za rok a v bytových domech 
1500,- Kč za rok. Pokud má majitel psů více, navyšuje se 
poplatek za každého dalšího psa. Slevy na poplatek ze psů 
uplatňují důchodci, kteří nemají jiný příjem než důchod 
(poplatek činí 200,- Kč), úplné osvobození mají osoby 
nevidomé, s těžkým postižením (III. stupeň) a další osoby 
zmíněné v Zk. č. 565/1990 Sb., par. 2, odst. 2. Poplatek je 
splatný na daný rok vždy do 31.3. V případě, že si 
pořídíte psa v průběhu roku, platí se alikvotní část poplatku 
za dané měsíce, kdy jste držitelem. 
K dalším povinnostem držitele psa, eventuelně rodinného 
příslušníka, který psa venčí patří, aby po svém miláčkovi 
uklízel případné exkrementy. Na několika místech 
v Dolních Měcholupech jsou rozmístěny koše, kde jsou 
sáčky pro tyto účely připravené. Může se stát, že firma, 
která má tuto oblast na starosti, neodhadne spotřebu a 
sáčky dojdou. Takový nedostatek prosím neprodleně 
oznamte na úřad a my se pokusíme v co nejkratší době 
potřebné zajistit. Stejně jako pořádek je důležité, aby pes 
byl pod neustálým dohledem doprovodu, aby nedocházelo 
ke zranění jiného psa a hlavně dětí a ostatních osob. U 
bojových plemen je nutný náhubek. Všichni psi by měli 
být na vodítku. V zastavěné části Dolních Měcholup volné 
pobíhání psů není dovoleno.                             
                                                                         Jana Hlavatá 
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  
 

Vítání občánků 
Ve spolupráci s OS Leonardo proběhne opět vítání 
nových občánků Dolních Měcholup. Vzhledem 
k přestavbě auly v základní škole, kde se tradičně 
konalo, uskuteční se podzimní vítání občánků 
v prostorách Hasičské zbrojnice v ul. Ke Slatinám 
500. 
Předběžný termín – sobota 11. října 2014 od 10.00 
hodin, bude upřesněn v pozvánkách.  
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Centrum volného času   
LEONARDO 
www.leonardos.cz 
 
ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 

2014/15  
ZAHÁJEN 

 

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, 
Břišní tance 

• opět nabízíme vyzvedávání dětí 
z MŠ/ZŠ, po dohodě i ze školičky 
Purple Turtle 

      

 Přihlášky a rozvrh naleznete na našem webu 
www.leonardos.cz 
 

CVČ ve větších prostorách – SRDE ČNĚ 
ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 

úterý 2. ZÁ ŘÍ 2014 ! 
 

Od září Leonardo nově nabízí i projekt  
           PŘEDŠKOLKA LEONKA  
 

• vzdělávací program pro 3-5leté děti, které se 
z kapacitních  důvodů nedostaly do naší MŠ, 
pedagogický plán na základě ekologické 
výchovy – člen sítě školek s eko/výchovou 
Mrkvička 

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

• 1x týdně celodopolední výlet do přírody, 
výchova k tradicím 

• připravený rámcový vzdělávací program dle 
norem státní MŠ 

• zajímavé cenové podmínky 
 

  Bližší informace na:  info@leonardos.cz   
 

Vzhledem k nep řízni po časí se v červnu 
neuskute čnil náš tradi ční sportovní den 

TARZAN.  
Určitě ho ale letos nevynecháme, t ěšte se na 

sportovní disciplíny ve st ředu 3. ZÁŘÍ 2014 od 
16hodin 

Zpravodaj městské části Praha – Dolní Měcholupy 
periodikum registrované pod evid.č. MK ČR E 21639 je vydáváno 
nepravidelně MČ Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 
Praha 10,  v nákladu 1200 výtisků a  distribuováno  do schránek obyvatel této 
městské části zdarma.  
Tel: 272 706 441, urad@dolnimecholupy.cz  www.dolnimecholupy.cz  

INZERCE 
 

 
 

 


