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Informace z MČ 
 

   …  Zprávy z radnice   …   Zprávy  z radnice  … 
 

Dne 26.10.2015 rezignovala na mandát člena 
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy paní 
Edita Motlíková z důvodu časového vytížení. Na 
uvolněný mandát nastoupila náhradnice za volební 
stranu Naše Měcholupy paní Gabriela Dvořáková, 
která na zasedání ZMČ složila slib a obdržela z rukou 
starosty osvědčení o nástupu do funkce členky 
zastupitelstva.  
Dále Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 12. 
veřejném zasedání v říjnu 2015 
VZALO NA V ĚDOMÍ 

• zprávu policie o trestné činnosti  
SCHVÁLILO 

• zprávu FV o hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
• rozpočtovou úpravu – převod finančních prostředků na 

kapitolu školství na vybavení  učebny ve výši 85tis. Kč 
• prodloužení nájemní smlouvy se společností 

KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. do ledna 2016 
 

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 
 

 
MIKULÁŠSKÁ PRO 

SENIORY 
 

Tradiční mikulášské setkání 
seniorů Dolních Měcholup 
s hudbou a občerstvením  
se uskuteční 

ve st ředu 2. prosince 2015 od 16.00 hodin  
v hotelu MONDEO . 

Nezapomeňte se tedy přijít pobavit a 
společně si užít trochu předvánoční 
atmosféry.              
                                                        Jana Hlavatá, kancelář úřadu 

 

1. ADVENTNÍ  NEDĚLE 
  29. listopadu 2015 

 

Milé děti, dámy a pánové,  dovolujeme si Vás 
již po t řetí  pozvat na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu v parku za školou. 

 
 

Program akce: 
 

15:00            začátek zdobení vánočního stromu, 
                     kde bude přítomen asistent pro věšení  
                     ozdob, každý je se svou ozdobou vítán 
15:30-16:00   vystoupení zástupce seniorů – Anna Kordič 
16:00-17:00   vystoupení ZŠ, Leonardo, Radosti a seniorů 
17:00-18:00   vystoupení Marika Singers                     
                         www.marikasingers.cz 
18:00               rozsvícení Vánočního stromu 
18:00-19:00    Pražská mobilní zvonkohra www.carillon.cz  
 

Občerstvení b ěhem akce zajiš ťuje restaurace V PARKU 
 

Během akce si můžete zakoupit hrnečky „pro Radost“ a 
podpořit náš dětský domov. V loňském roce jsme vybrali 
pro Radost 4600,-Kč a děti tyto peníze použily jako 
příspěvek na financování jarních prázdnin na lyžích 
v Krkonoších. 
 

                MČ Praha – Dolní Měcholupy          Měcholupští cyklisté 
 

Podněty občanů k MHD 
 

Vyzýváme spoluobčany, kteří mají připomínky 
k dopravní obslužnosti či jakékoliv podněty na 
případné změny v dopravní obslužnosti týkající se naší 
Městské části Praha – Dolní Měcholupy, aby své 
návrhy podali v písemné formě na Úřad MČ Praha – 
Dolní Měcholupy do 7.12.2015. 
                                                                    Mgr.A. Jiří Jindřich 
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       Vítání občánků 
 

Ve středu 4. listopadu 2015 proběhlo 
v zasedací místnosti úřadu vítání 
malých občánků. 
 

Slavnostně přivítány byly tyto děti: 
 

Patrik Grohs   Viktor Hořovský 
Matěj Kostrhoun  Vít Petr 
Matyáš Slatinský  Julie Svitáková 
Nella Šafránková  Václav Vaněček 
Veronika Větrovská  Dominik Voříšek 
 

Fotografie z této akce jsou k dispozici v elektronické 
podobě v kanceláři úřadu. 
Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako 
občánka MČ Praha – Dolní Měcholupy je k dispozici na 
webových stránkách www.dolnimecholupy.cz nebo 
v kanceláři úřadu městské části.  
                                                                             Šárka Fořtová 
 

 
 

        

 
     Vážení spoluobčané, 
       závěrem roku bychom Vás chtěli informovat o 
tom, co vše se povedlo. 
Získali jsme dotaci 5 mil. Kč od MHMP na dostavbu 
jedné třídy v MŠ, stavět se začne na jaře příštího roku, 
protože probíhá projektování. 
Dotaci na dostavbu tělocvičny jsme  opakovaně na 
MHMP urgovali a rada města naší dotaci doporučila. 
Proto si troufáme slíbit, že dostavba by mohla v 
příštím roce začít. 
O případném podílu firmy FINEP, která staví v 
Malém Háji, na vystavění mateřské školy v této 
lokalitě jsme se zatím nedohodli, nicméně jednání 
budou dále pokračovat, abychom se dobrali 
pozitivního výsledku. 
Byl založen spolek seniorů. Podařilo se instalovat 
bankomat.  
V prioritách obce máme opravu Dolnoměcholupské 
ulice a výhledově i ulice Kutnohorské. 

Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám 
popřáli klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce a 
do roku příštího jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, 
štěstí, pracovních úspěchů. Ať se nám všem daří. 
 

                                      Zastupitelé MČ Praha – Dolní Měcholupy 
 

 

Mapování invazních rostlin v Praze 
 

Články z projektu „Mapování invazních rostlin 
v Praze“, který vypracovalo Ekocentrum Koniklec, 
naleznete na: 
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/?s=invazn%C3%
AD+rostliny#post-10561 
                                                   H. Jebavý, Ekocentrum Koniklec 
 

 

Charitativn ě-ekologický 
projekt POTEX s.r.o. 

 

Konec roku bývá v našich 
domácnostech ve znamení úklidu a 
předvánočního chystání. 
Mnozí z nás – ti šťastnější -  si 
v tomto období dovybaví šatník 
teplými svetry, kabáty a zimními 

doplňky a jiné naopak  ze svého šatníku vyřadí. 
Co ale provést s těmi kousky, které se nám již nehodí 
nebo nelíbí? 
Naše nepotřebné oblečení může dále posloužit 
potřebným. Pro lidi bez domova nastává nejkrušnější 
období roku, potřebují podpořit a zajistit proti chladu a 
vlhku.  
Pojďme tedy pomoci těm méně šťastným společně! 
Nyní, v zimním čase, je to opravdu velmi důležité. 
Jak? Nepotřebné oblečení nepatří do směsného 
odpadu! Velmi jednoduché, prospěšné a ekologické 
řešení je odložit oblečení, boty, doplňky, hračky apod. 
do kontejnerů na textil a dát jim tak další život. 
Můžeme tak pomoci například osamělým lidem, lidem 
bez domova nebo matkám s dětmi, které se ocitly 
v tíživé životní situaci.  
Společnost Potex pro vás připravila na území Prahy a 
v jejím blízkém okolí speciální sběrné kontejnery na 
textil, kde tyto nepotřebné kousky můžete odložit, kdy 
se vám zachce (24 hodin denně), komfortně, bezpečně 
a s dobrým pocitem! Textil se nejen nepoškodí, 
dostane nový život u potřebných lidí a ještě prospějete 
přírodě. 
Takto s POTEXem podpoříte organizace Naděje, 
CSSP, Progressive, Klokánek a Pomocné tlapky. 
Nic tak neskončí na skládce a je dále efektivně využito. 
 
Co a jak můžete s POTEXem recyklovat, najdete na 
webu  http://www.recyklujemetextil.cz , kde si také 
můžete vyhledat váš nejbližší kontejner. 
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Další školní rok ve školce 
 

Léto skončilo a na zem se snesly první podzimní listy. 
Přes léto tichá budova naší školky opět ožila smíchem 
a hlaholem dětí i dospělých. ,,Staří mazáci“ rovnou 
začali řádit a vítali se s kamarády, které dlouho 
neviděli, nové děti se pomalu ale jistě začaly sžívat 
s novým prostředím a zapojily se do každodenního 
chodu. Paní učitelky si opět připravily program plný 
krásných a zajímavých zážitků, kuchařky pro změnu 
vymýšlí zajímavé a dobré recepty, aby i hladovým 
bříškům bylo učiněno za dost.  
Letošní rok opět přinese spoustu nejrůznějších akcí, 
ať už jsou to divadélka, nejrůznější výlety nebo 
společné akce s rodiči. Máme už za sebou Drakiádu, 
která po letech konečně dostála svému jménu. Vítr se 
rozhodl poctít nás svou přítomností a draci 
nejrůznějších tvarů a velikostí svorně vzlétli k nebi. 
Starší děti podnikly výpravu do zrcadlového 
labyrintu, pocvičily si bezpečnost při přepravě 
v MHD a užily si zajímavé dopoledne. 
Vzhledem k tomu, že se prosinec nezadržitelně blíží, 
v každé třídě se pomalu chystají na tradiční vánoční 
besídku a že bude na co se těšit. 
Prozatím si všichni ještě užíváme poměrně 
přívětivého počasí a skvělé nálady a doufáme, že i Vy 
si občas najdete čas na úsměv a milé slovo.                                                                                                                                                            
                                                                   Ředitelství MŠ 
 

INFORMACE PRO SENIORY 
 

Vážení senioři,  
chtěli bychom Vás informovat prostřednictvím 
Měcholupského zpravodaje o akcích a aktivitách 
naší organizace.  

Výlet do Lysé n/L. na Mikulašské trhy  
v pátek 4.12.2015 

Sraz bude na zastávce autobusu Dolní 
Měcholupy, autobus 296, odjezd 8.35 směr 
nádraží Horní Počernice odtud vlakem 10.11 
hod do Lysé, jízdenka tam i zpět strojí 54,- Kč. 
Odjezd z Lysé v odpoledních hodinách dle 
únavy účastněných, 14.25, 14.55 nebo 15.25, 
autobus 296 z Horních Počernic jede každou 
hodinu 21 a 51 min. 

FIT SENIOR -  za podpory M Č Praha - 
Dolní Měcholupy 
pořádá zdravotní cvičení nejen pro seniory 
každou středu od 09.45 h. tělocvična MŠ Dolní 
Měcholupy. 

• Osoby nad 55 let platí 50,-Kč 
• Mladší osoby pak platí 80,-Kč. 

SETKÁNÍ U KAFÍČKA 
Jednou za 14 dní se scházíme u kafíčka 
v místních restauracích, přijďte a můžete s námi 
strávit pěkné odpoledne.  

Bližší informace o setkáních a dalších 
akcích dostanete na telefonu 777 978 490 nebo 
na našich webových stránkách:  
http://www.sdcr-dolni-mecholupy.estranky.cz/ 
http://www.dolnimecholupy.cz/sport-a-volny-
cas/seniori.html 

                                   SDČR 10/31 ZO Dolní Měcholupy 
 

 
 

NĚCO PRO PAMĚTNÍKY 
 

Píše se rok 2015 a je tomu tedy 70 let, kdy 
30.listopadu 1945 je vyhlášena měnová reforma 
s výměnou peněz. 
Protektorátní peníze, do toho dne platné, s přetiskem 
Československá republika, jsou nahrazeny 
Československými. 
U nás, v Dolních Měcholupech, je výměna prováděna 
na sále tehdejšího kina (Kutnohorská 42, č.p. 39) tak, 
že každý občan odevzdal u stolečku protektorátní 
peníze a podle tzv. “kmenového listu“ (počet lidí 
v domácnosti), dostal na každou osobu 500 korun 
nových československých. 
Zbytek byl zapsán na „vázaný vklad“ do již 
zestátněné spořitelny. Tam byly převedeny i případné 
účty nebo vkladní knížky. Na žádost občanů, 
z rodinných či sociálních důvodů nebo nenadálých 
událostí, byly tyto vázané vklady občas uvolňovány, 
převážně však propadly státu. 
Pro informaci se může snad ještě dodat, že generace 
občanů mohou pamatovat další změny kolem platné 
měny, jako tomu bylo v letech 1918, 1934, 1936, 
1939 a 1953. 
Co je ale důležité, že od roku 1892 je stále naším 
platidlem „koruna“, která byla zachována za všech 
režimů !!! Můžeme ji tedy považovat za „Historické 
platidlo“ a snad si ji i cenit, stejně jako Korunovační 
klenoty. 
         Připravil Oldřich Podehradský 
 

 

 

Centrum volného času    
        LEONARDO 
       www.leonardos.cz 
 
  

LEONARDO V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE  
  

Čeká nás řada akcí a aktivit spojených s časem 
adventu a Vánoc. 
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27.11. pátek  - Seminář jednoduchých relaxačních 
technik aneb Jak získat vnitřní klid 

5.12. sobota - Mikuláš na Dvorku ... i letos k nám 
zavítají dva Mikulášové, Pan Anděl a jeho 
pomocnice, Paní Čertová s Panem Čertem a jejich 
čertíci... 

13.12. neděle - Babi, d ědo, poj ď vyráb ět dárky ... 
již tradiční mezigenerační dílna, tentokrát zaměřená 
na výrobu dárečků 

21.-22.12. pond ělí, úterý - Ježíškovy dílny na 
dárky .... jako každý rok si děti mohou odpoledne 
přijít vyrobit dárky 
 

Během listopadu i prosince nás čeká ještě řada 
kulinářských dílen, budeme péci perníčky, cukroví 
české i zahraniční. 
  

Všechny informace naleznete na webu 
www.leonardos.cz, objednávat se můžete na 
info@leonardo.cz. 
  

Pokud chcete získávat aktuálně všechny informace 
o našich aktivitách, zašlete nám e-mail na výše 
uvedenou e-mailovou adresu. 
   

Doris Foffová 
LEONARDO 
Centrum volného času 
www.leonardos.cz 
info@leonardos.cz 
 

 

INZERCE 
 
 

Květiny Petrklí ček 
Dolnom ěcholupská 39/48  

Advendní v ěnce v prodeji i na objednávku na 
telefonu 776 724 899. Cena od 295 - 380 K č. 
Předem děkujeme za Vaší návšt ěvu. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

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