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Informace z MČ 
 

   …  Zprávy z radnice   …   Zprávy  z radnice  … 
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svých 
zasedáních v září a říjnu: 
VZALO NA V ĚDOMÍ 

• zprávu policie o trestné činnosti o prázdninách na 
našem katastru, kdy došlo k 11 trestným činům 
(především vloupání do vozidel) a 18 přestupkovým 
jednáním, z toho 13 jsou blokové pokuty v dopravě, 
ujetí bez placení od čerp. st. či krádež okapového 
svodu) 

• zprávu policie za září, kdy došlo k velmi nízké trestné 
činnosti – odcizení jednoho vozidla, jednoho jízdního 
kola a ze stavby RD byly odcizeny kabely  

SCHVÁLILO 
• hospodaření za 1. pololetí roku 2015 i úpravy 

rozpočtu 
• prodloužení nájemní smlouvy se společností 

KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. 
• kritéria pro výplatu příspěvku pro docházku dětí do 

soukromého předškolního zařízení 
NESOUHLASÍ 

• s návrhem na změnu ÚP pozemku č. parc. 581/1 
v k.ú. Dolní Měcholupy 

 

Usnesení v plném znění najdete na internetových stránkách 
www.dolnimecholupy.cz v sekci Zastupitelstvo – soubory 
ze zasedání zastupitelstva nebo v listinné podobě 
v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy. 
 

                                                                             Šárka Fořtová 
 

Přistavování kontejner ů na BIOODPAD 
                       PODZIM 2015 
 

1) Čs. tankist ů - u budovy ÚMČ    
     v sobotu   10. 10. 2015   v   13:00 – 16:00 
     v sobotu   24. 10. 2015   v   13:00 – 16:00 

2) Pod Lesíkem  – u stanoviště tř. odpadu                    
     v sobotu   17. 10. 2015  v    13:00 – 16:00 
     v sobotu   31. 10. 2015  v    13:00 – 16:00 

                                                                                                    

                                                                                          Šárka Fořtová 

VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 
 

Městská část Praha – Dolní 
Měcholupy bude pořádat v měsíci 
listopadu Vítání občánků 
narozených v letošním roce. 
Prosíme rodiče našeho nového 
občánka, kteří mají zájem se vítání 

zúčastnit a dosud nepodali přihlášku, aby tak učinili 
nejpozději do 15.10.2015. 
                                                       Jana Hlavatá, kancelář úřadu 
                                   

        POZVÁNKA 
 

Zveme Vás na ochutnávku 
svatomartinských vín a na 1. ročník 
soutěže o nejlepší svatomartinskou 
husu. Akce se koná v sobotu 
14.11.2015 od 15.00 hodin 
v parku za školou za podpory MČ 
Praha – Dolní Měcholupy. 

Přihlášky do soutěže na zadní straně. 
 

                                                             Komise školská, sociální a sportovní  

               
Slovo starosty ... 

Vážení občané, 
léto je definitivně pryč a nastal čas podzimních 

plískanic, ale přesto je se na co těšit. Z popudu 
kulturní a sociální komise se chystá soutěž na oslavu 
svátku Sv. Martina o nejlépe upečenou 
svatomartinskou husu s ochutnávkou mladého 
svatomartinského vína. Za čtrnáct dní nato bude první 
adventní neděle, kdy přijede opět zvonkohra, rozsvítí 
se obecní stromeček a o vystaveném betlému v naší 
kapličce ani nemluvě. Jak vidíte, je na co se těšit a 
doufám, že tyto akce budou znovu tak úspěšné, jako 
byl cyklozávod „Měcholupská šlapka“, který se také 
povedl díky obětavosti pořadatelů. 

Váš starosta  
                                 Karel Hagel 
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     Centrum volného času    
              LEONARDO 
             www.leonardos.cz 

ŠIROKÁ NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ pro školní 
rok 2015/2016 

Pravidelné volnočasové aktivity pro vzdělání i zábavu – 
kroužky:  
●jazykové ●výtvarné● keramické ●tvůrčí ●hudební 
●sportovní ●taneční ●dramatické ●outdoorové … 
 

Naše novinky od září 2015:   
Kreslení komiksů (děti od 3.tř.), Tvoření s pátkem 
(pro 5-9leté), Roztleskávačky (pro děti již od 4 let 
minnies skupina, od 7 let peewees), Cesty 
století /historický kroužek, Šachy (pro 6+leté), Klub 
dolnoměcholupských maminek s dětmi-Chlupáčci, 
Hatha jóga - cvičení zejména pro seniory. 
  

Možnost ukázkových hodin a nástup do kroužků od 
října (v případě volné kapacity). U většiny kroužků 
lze zajistit vyzvednutí dětí v MŠ / ZŠ.  
  

UKÁZKOVÉ HODINY našich kroužků/kurzů: 
PONDĚLÍ 5.10.2015   
8:10 - 9:10 Ranní jóga - start do nového týdne, 
načerpání energie s jógou 
10:00 - 11:00 Hatha jóga - pomalá jóga zejména 
pro seniory 
17:05 - 17:50 Cvičení rodičů a dětí - vhodné pro 
děti cca od 2 let 
Zájemci, hlaste se na info@leonardos.cz, příp. SMS 
na 735 042 421, počet míst omezen, cvičí se 
v malých skupinkách. 
STŘEDA 14.10.2015 od 15:15 Geocaching (pro 
děti) 
  

PODZIMNÍ AKCE PRO VÁS A VAŠE D ĚTI 
neděle 18.10.2015 - Slavnost dýní 
neděle 25.10.2015 - tradiční Les duchů - stezka 
odvahy v místním lesíku 
čtvrtek, pátek 29.-30.10.2015 - program na 
podzimní prázdniny 
středa 11.11.2015 - Lampiónový průvod 
  

Podrobnosti o akcích a činnosti LEONARDO 
naleznete na www.leonardos.cz.   
  

INZERCE:  
LEONARDO HLEDÁ SPOLEHLIVOU 
UKLÍZE ČKU/UKLÍZE ČE, ÚKLID VE 
VEČERNÍCH HODINÁCH MEZI 19-22H, CCA 
2H DENNĚ, ÚKLIDY O VÍKENDECH.  
Zájemci, pište na info@leonardos.cz. 
  

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  

 
 

 

 
 

Hledám ke koupi rodinný dům v Dolních 
Měcholupech. Přímo od majitele.  
Tel.: 604 617 788 



Sobota 14.listopadu 2015 od 15.00 hodin

V parku za školou

Pod záštitou MČ Praha Dolní Měcholupy se bude konat 1.ročník soutěže o 

nejlepší Svatomartinskou husu.

Soutěže se můžou zůčastnit občané Dolních Měcholup, je na Vás jestli se 

zůčastníte jednotlivě nebo vytvoříte soutěžní družstvo. Husu dostenete zdarma.

V případě zájmu, do 30.října 2015 odevzdejte vyplněnou přihlášku na úřad,

pracovníci úřadu od Vás přihlášku převezmou.

Máme pro Vás připraveno 20 kusů hus, takže si s přihláškou pospěšte.

Lucie Kučerová, tel.: 603 254 041, e-mail: kuclucka@seznam.cz

Michal Kohout, tel.: 608 316 950, e-mail: kohout.michal@seznam.cz

Vinotéka - CO-VIN, s.r.o.

Na Návsi 6/2

Dolní Měcholupy

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

*Vyplňte prosím adresu, kde si husu převezmete.

** Vyplňte prosím seznam členů družstva.

Členové družstva**:

KDE:

Informace:

POZVÁNKA 

1.ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ SVATOMARTINSKOU HUSU

NA OCHUTNÁVKU SVATOMARTINSKÉHO VÍNA

A

KDY:

MČ Praha                        
Dolní Měcholupy

Přihláška

Jméno/název družstva:

Adresa*:

Kontaktní telefon:

V případě dotazu prosím volejte nebo pište: 

Pořadatel: Sponzoři: 


