
SU

jaro  |  císlo 2  |  duben 2017  �

Velikonoční turnaj dětí 
ve fotbale  ... str. 4

Indiánský zápis do 
1. ročníku  ... str. 9

Hody, hody - naše 
Velikonoce!  ... str. 11



Vážení spoluobčané,

den, kdy píši tento úvodník, je nádherný. Jaro je tady, 
všechno kvete. Čeká nás práce na zahrádkách, výle-
ty do okolí a posezení s přáteli pod nočním nebem.
Chtělo by to pro Vás jen dobré zprávy. Takže  do 
toho. Hodně z Vás se ptá na tělocvičnu. Bohužel je 
nutné dopracovat projektovou dokumentaci tak, aby 
respektovala požadavky stavebního úřadu a Evrop-
ské unie. Práce na projektové dokumentaci jsou 
v plném proudu a koncem května předpokládám zahá-
jení prací. Je pravda, že předtím musíme opět jednat 
s dodavatelem o záležitosti, která je vždy bohužel až 
na prvním místě, a to o ceně dokončovacích prací. 

Jednání budou složitá, ale doufám, že úspěšná, a tělocvičnu stihneme tento rok dokončit 
i zkolaudovat.
To dostavba naší mateřské školy probíhá  po odchodu zimy svižným tempem. Těším se, že až bude den otevřených dveří před zápisem 
do školky, tak si všichni budeme moci, až na podlahovou krytinu, prohlédnout hotové dílo. 
Pozemek pro novou školu na Malém Háji je již v katastru napsán na nás a nyní je v přípravě architektonická soutěž na zpracování návrhu 
na novou školu. Také máme hotový projekt na rozšíření naší Obecní školy na 9 tříd a spolupracujeme s SK Dolní Měcholupy na projekč-
ních pracích na novou klubovnu na fotbalovém hřišti.
Mnoho informací je možno zjistit na webových stránkách úřadu, účastí na zasedání zastupitelstva a akcích pořádaných naší Městskou 
částí. Nejbližší akcí je 8. 4. 2017 Uklidíme Česko a 30. 4. 2017 Stavění májky a pálení čarodějnic.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám krásné jaro.  

Ing. Otakar Vich

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 28. řádném zasedání dne 15. 2. 2017: 
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc listopad, kdy došlo ke 3 tr. č. (2x vloupání do vozidel a 1x ublížení na zdraví)
- informaci o jednání se zástupci KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. o ČOV v areálu společnosti
- zadání projektu na rozšíření kapacity ZŠ
- informaci o postupu stavebních prací akce „Přístavba Mateřské školy Dolní Měcholupy“
- informaci o podání žádosti o změnu ÚP HMP na pozemky č. parc. 584/10 a 584/11
- odprodej hasičského vozu ze cenu dle ZP obci Chorušice
- žádost MČ o poskytnutí dotací z investiční rezervy MHMP  
- Revitalizace Kutnohorská (sádky) + úprava jezírka Na Návsi 
- Cyklotrasy – obnova původních cest 
- Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou
SCHVÁLILO:
- připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2017 (vlajka byla vyvěšena 10.3.2017 na budově úřadu)
SOUHLASÍ:
- se zadáním projektu na proveditelnost generelu běžeckých tras a cyklotras v lokalitě lesíku U Tůně
- s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru se společností KÁMEN Zbraslav ve výši 2,5 mil. Kč splácenou v pěti splátkách, tj. 500 tis. 
Kč/ročně

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 29. řádném zasedání dne 15. 3. 2017:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc prosinec, kdy došlo k 6 tr. č. (vloupáním do vozidel, bytu, sklepa a restaurace)
- zprávy z jednání Výboru územního rozvoje zastupitelstva
- informaci o dopisu o konci výjimky na hlukovou zátěž ulice Kutnohorská na MHMP
- informaci z jednání ve věci Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje na ÚMČ Praha 15
SCHVÁLILO:
- poskytnutí dotace na činnost ZO Svazu důchodců Dolní Měcholupy ve výši 200 tis. Kč, Českému radioklubu Dolní Měcholupy ve výši 
8 tis. Kč, OS Leonardo ve výši 350 tis. Kč a SK Dolní Měcholupy ve výši 506 tis. Kč na přípravné projektové práce na rekonstrukci 
klubovny
- prodloužení nájemní smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. do 30.6.2017, dodatkem č. 18
- dodatek č. 1 ke SOD  s dodavatelem stavby „Přístavba Mateřské školy Dolní Měcholupy“ z důvodu prodloužení termínu dokončení 
o 8 týdnů vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám v zimních měsících
- účast městské části na spolufinancování výzvy č. 23 v rámci OP Praha – pól růstu ČR ve výši 10%  započitatelných nákladů 
a ostatních vícenákladů dle míry spolufinancování, v rámci rozšíření kapacity ZŠ Dolní Měcholupy“
- úpravu znění usnesení v rámci schváleného rozpočtu městské části na rok 2017
SOUHLASÍ:
- s navrženým zápisem za rok 2016 do kroniky městské části 

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



INFORMACE  Z RADNICE

Štěrboholy jsou spojeny se Sedmiletou 
válkou (1756-1763), kdy v prostoru obce 
došlo k jedné z největších bitev, která je 
někde uváděna jako bitva u Prahy a jinde 
jako bitva u Štěrbohol.

Dne 6. května 1757 zde byla svedena krva-
vá bitva mezi vojskem císařovny a královny 
Marie Terezie (1717-1780) a pruskou armá-
dou, které velel král Fridrich II. (1712-1786). 
V čele císařského vojska stál princ Karel 
Lotrinský (1712-1789) a polní maršál hrabě 
Maximilián Ulysses Browne (1705-1757). 
V dopoledních hodinách se v prostoru Štěr-
bohol rozpoutala bitva, při které se střetla 
vojska o síle několika desítek tisíc mužů 
a jezdců za podpory dělostřelectva. Mno-
hatisícové ztráty byly na obou stranách. 
Maršál M.U.Browne na své zranění zemřel. 
Padl i jeden z nejlepších generálů pruské-
ho krále Fridricha II., generál polní maršál 
Curth Christoph von Schwerin (1684-1757). 
V okamžiku kdy vjel do bitevní vřavy na 
koni s praporem svého pluku jako příklad 
pro ostatní vojáky, kteří začali ustupovat, 
byl zasažen pěti kulemi kartáčového ná-
boje. Schwerin spadl ze svého koně, jehož 
mu daroval král a byl na místě mrtev. Gene-
rál, kterého si Fridrich II. velice vážil, byl 
pobočníky odnesen z bojiště do štěrbohol-
ského statku. Jeho mrtvé tělo bylo večer po 
bitvě převezeno do Břevnovského kláštera 
sv. Markéty v Praze. Se všemi vojenskými 
poctami byl potom Schwerin převezen do 
rodinného sídla v Prusku. Jako památka 
na historickou bitvu a generála Schweri-
na byly ve Štěrboholech postaveny dva 
pomníky s parkovou úpravou, ale bohužel 
v roce 1945 byly nauváženě odstraněny. 
Uchován zůstal pouze název místa, kde se 
dodnes říká „Na Schwerinu“

Při příležitosti 250. výročí byl, za doprovo-
du Posádkové hudby Praha, v místě býva-
lého Schwerinova pomníku odhalen nový 
pomník, který připomíná oběti pruských 
a rakouských vojáků. Louka za pomníkem, 
původní místo bitevního pole, posloužila 
k rekonstrukci bitvy, jíž se zúčastnily stovky 
členů klubů vojenské historie v dobových 
uniformách. Mezi významnými hosty byli 
Jeho Výsost arcivévoda Michael Habsburg-
Lothringen a Georg von Habsburg-Lothrin-
gen, Hans Georg hrabě von Schwerin 
a Peter Hans hrabě ze Schwerinu s rodinný-
mi příslušníky, ale i hrabě Hugo Mensdorff-
-Pouilly a další představitelé významných 
institucí.

http://www.sterboholy.cz/o-sterboholech/
vyroci-bitvy-u-sterbohol/ 

Co se děje 
v našem okolí

Na kole, pěšky, eko 
vozidly nebo tře-
ba MHD. Po městě to 
jde tolika různými způ-
soby. Nejen autem! 
A my o tom dáváme 

vědět. Aby lidé věděli. Aby to zkoušeli. Aby 
si to užívali. Aby šetřili. Pražské ovzduší 
i vlastní peněženku.
Proto jsme hlásnou troubou cyklostezek. 
Poetové pěších přesunů. Opěvovatelé hro-

madné dopravy. Obdivovatelé všech beze-
misních či nízkoemisních vozidel.

Snažíme se o to, aby byl městský 
vzduch dýchatelný. Aby nám provoz na 
silnicích netrhal uši. Abychom neztráceli 
hodiny života v kolonách. Snažíme se, aby 
se lidé po městě vydávali čistou stopou. 
Přidáte se k nám?
 
Více na www.cistoustopou.cz

O projektu Čistou stopou Prahou 
aneb nejen auty přepraven jest člověk

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 10. 4. 2017 se v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy 
uskuteční vítání občánků naší městské části, kteří se u nás narodili do konce roku 2016. 
Pro miminka, narozená v prvních měsících letošního roku vybíráme vhodný termín v prů-
běhu měsíce června.  Rodiče budou osloveni buď dopisem nebo e-mailem (pokud elek-
tronickou adresu známe). Poprosím jen, aby všichni včas potvrdili účast, abychom měli 
prostor zajistit dárečky jak pro miminka, tak pro jejich rodiče. 
Uvítali bychom, kdyby nám rodiče na e-mail sekretariat@dolnimecholupy.cz  zaslali svůj 
kontakt (e-mail, telefon), abychom mohli snáze komunikovat.
Využívám ještě této možnosti a prosím rodiče dětí, které jsme přivítali ve dnech 6. 4. 2016 
a 30. 11. 2016, kteří si dosud nevyzvedli flash disk s fotografiemi, ať tak učiní nejpozději 
do 30. 4. 2017. Po tomto datu budou disky přepsány jinými záznamy a Vaše vzpomínkové 
fotografie nebudou více k dispozici.

Jana Hlavatá – úřad

POPLATKY ZE PSŮ
Redakční uzávěrka tohoto vydání Zpravodaje se shoduje s datem, kdy je poslední den 
k řádnému uhrazení místního poplatku ze psů. V naší městské části máme přihlášených 
k dnešnímu dni 257 psů. Je nutné připomenout, že ze zákona je povinen přihlásit psa 
každý držitel, který má na území naší městské části trvalý pobyt. Místní poplatek za 
psa se nevyměřuje, je tedy povinností každého držitele poplatek spočítat a zaplatit do kon-
ce března. Výjimkou jsou poplatníci, žijící v bytových domech, kterým prováděcí vyhláška 
hl.m.Prahy umožňuje zaplatit poplatek ve dvou splátkách ve výši 50% poplatku a to první 
splátku do konce března a druhou do konce srpna daného roku. Momentálně má z celko-
vého množství  zaplaceno jen cca 40% poplatníků. Městská část jako správce poplatku 
je povinna poplatek vybrat a tak po uplynutí lhůty splatnosti je možné poplatek vyměřit 
a navýšit jej až na trojnásobek poplatkové povinnosti. 

Jana Hlavatá – úřad
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Dne 25. 3. 2017 se konal 2. ročník Veli-
konočního turnaje ve fotbale dětí. Celkem 
se účastnilo 11 týmů, a to 6 týmů ml. pří-
pravky (ročníky 2009 a ml.) a 5 týmů st. 
přípravky (ročníky 2007 a 2008.). Kromě 

našich měcholupáků se účastnily mužstva 
z Dubče, Uhříněvse, Chodova, Újezdu, 
Libiše, Kyjí, Cholupic a Hostivaře. Celkem 
si na našem hřišti zahrálo více než 100 
dětí (!). Počasí se nad míru vydařilo. Obě-
dy a občerstvení (nejen pro děti) bezvadně 
zajistila místní restaurace „Kopačka“. Trou-
fáme si odhadnout, že na celou sobotní 
akci přišlo bezmála 200 dětí a dospělých. 
Dolní Měcholupy měly zastoupení v obou 
věkových skupinách, přičemž st.přípravka 
obsadila 1. místo a ml. přípravka 2. mís-
to. Mladší kluci  ve finále v základním čase 
remizovali, ale na penalty prohráli - 3:2. 
Škoda. Ale nevadí, výkon obou mužstev 
byl excelentní! Děkujeme všem za účast, 

SKDM za organizaci a těšíme se na 3. Veli-
konoční turnaj v r. 2018. 

Za SKDM
Zdeněk Pospíšil, Karel Mára, 

Martin Konya a Josef Tipta
Foto: cmiral-t@seznam.cz

VELIKONOČNÍ TURNAJ DĚTÍ VE FOTBALE

Středisko fotbalové mládeže SK Dolní Měcholupy pořádá již 7. ročník turnaje o Putovní pohár 
starosty MČ Praha Dolní Měcholupy a bude nám potěšením Vás na této akci přivítat.

Sobota 24. 6. 2017 
na trávě klubu SK Dolní Měcholupy, Na Paloučku 223/11, Praha 10.

Pozvánka na turnaj 

o Putovní Pohár StaroSty
MČ Praha Dolní MěcholuPy

nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejlepší 
hráč turnaje. 

-

www.SkDM.cz

PrograM, DiSPozice a inforMace o turnaji:  Pořadatel   SK Dolní Měcholupy Kde  fotbalové hřiště Dolní Měcholupy

datum Účastníci    pouze občané a firmy z D. Měcholup

 Hra startovné    400 Kč/team

registrace a další informace

 Zajištěny

občerstvení   párky, pivo, hotovky, vše k zakoupení v restauraci na hřišti „Kopačka“

více info na www.sKdm.cZ

fotbalový 
turnaj ulic

hod

Zúčastněte se otevřeného fotbalového turnaje ulic 
pro všechny obyvatele a firmy z dolních měcholup

sestavte 

tým z vaší 

ulice nebo 

firmy.



SPORT, KULTURA Z OKOLÍ

Dolnoměcholupský rodák Jakub Voříšek 
získal stříbrnou medaili na MČR v šachách, 
které se konalo 11. - 18. 3. v Koutech nad 
Desnou. Na mistrovství se chlapci kvalifiku-
jí přes regionální a krajské přebory a Mis-
trovství Čech. Na Republice se pak utká 
v 9 kolech 24 nejlepších z celé republiky.
 
Ve své kategorii (chlapci do 14let) Kuba 
z devíti partií 4 vyhrál, 4 remizoval a pouze 
jednu prohrál. Každý hráč měl 1,5hodiny 
na partii plus bonus 30 sekund za každý 
tah. Nejdelší partie trvala pět hodin a Kuba 
jí nakonec vyhrál.
 
Druhé místo mu zaručuje postup na Mistrov-
ství Evropy nebo Mistrovství světa.  Záleží, 
který z turnajů zvolí vítěz kategorie.
 

Kuba již několik medailí z MČR získal. 
Byl 2. v H8, 1. v H10, 1. v H12 a nyní 
2. v H14.
 
Svou šachovou kariéru začal Kuba jako 
předškolách v šachovém kroužku OS 
Leonardo (dnešním Centru volného času 
Leonardo) v Dolních Měcholupech, pod 
vedením svého strýce Jardy Voříška. 
Později Kuba každý rok společně se svý-
mi třemi spolužáky reprezentoval ZŠ Kut-
nohorská na pražském Přeboru družstev 
základních škol.

Věřím, že se v budoucnu podaří šachový 
kroužek v Dolních Měcholupech obnovit.
 

Blanka Voříšková

Jakub Voříšek 2. na MČR v šachách

Možná nevíte že i v Uhříněvsi je divadlo a kino:
Divadlo U22, K Sokolovně 201, 

104 00 Praha 22 - Uhříněves

Program duben:
čtvrtek 20. 4. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
pátek 21. 4. 2017 v 9:30 hodin 
POHÁDKA: POHÁDKY DO KAPSY - 
VHODNÉ PRO DĚTI MŠ - 1. DEN 
FESTIVALU TAKE FIVE
pátek 21. 4. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: SUDÍ - 1. DEN FESTIVALU 
TAKE FIVE
sobota 22. 4. 2017 v 10:30 hodin 
SOBOTNÍ POHÁDKA: DUHOVÁ 
POHÁDKA - 2. DEN FESTIVALU 
TAKE FIVE
úterý 25. 4. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: PES,NOC A NŮŽ - 5. DEN 
FESTIVALU TAKE FIVE
středa 26. 4. 2017 v 10:00 hodin 
POHÁDKA: PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ - VHODNÉ PRO DĚTI ZŠ 
- 6. DEN FESTIVALU TAKE FIVE
sobota 29. 4. 2017 v 10:30 hodin 
SOBOTNÍ POHÁDKA: SKŘÍTEK 
SKŘÍŇÁČEK - 9. DEN FESTIVALU 
TAKE FIVE
sobota 29. 4. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: V HODINĚ RYSA - 9. DEN 
FESTIVALU TAKE FIVE

Program květen:
úterý 2. 5. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: POSLEDNÍ ŠANCE - 12. DEN 
FESTIVALU TAKE FIVE
středa 24. 5. 2017 v 19:30 hodin 
DIVADLO: ÚČA MUSÍ PRYČ!

www.divadlou22.cz
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Zprávy z Radioklubu
Dolnoměcholupský radioklub OK1KLO 
děkuje místnímu zastupitelstvu za přidě-
lení finančního daru na nákup nepájivých 
kontaktních polí, stabilizovaného zdroje 
a mikrofonu pro dovybavení našeho krouž-
ku mládeže.

Přijďte se na nás podívat! Dospělí členové 
a noví zájemci se schází vždy v pondělí od 
18 hodin v budově místního úřadu. Kroužek 
dětí bývá podle možností vedoucího pana 
Jana Machačky o víkendech tamtéž (nutno 
dohodnout aktuální termín).

Noví zájemci z řad dětí a mládeže se 
mohou obrátit na vedoucího kroužku pana 
Jana Machačku. 
Již od 10 let je možné získat individuální 
povolení pro provozování radioamatérské 
vysílací stanice.  Můžeme vás připravit 
na zkoušky u Českého telekomunikační-
ho úřadu (to ale není podmínkou členství 
v radioklubu), uvítáme i zájemce o elektro-
niku, elektrotechniku, mikropočítače nebo 
radiový orientační běh – hon na lišku.
Starší zájemci se mohou obrátit na před-
sedu Ing. Sládečka nebo se rovnou přijít 

podívat na schůzku radioklubu.
Vítáni jsou také naši bývalí členové i ostat-
ní občané Dolních Měcholup.

 V Dolních Měcholupech,
19. března 2017

 Ing. Jaroslav Sládeček  
předseda radioklubu OK1KLO 
j.sladecek@volny.cz  
tel: 272706578          
Jan Machačka
vedoucí kroužku mládeže
ok1gow@crk.cz
tel: 725 321 217

Připadá nám, že je tu odedávna. Dříve lidé 
nepochybovali, že je Země placatá, a kdo 
tvrdil, že je kulatá, byl považován za bláz-
na nebo kacíře. Teprve později se přišlo na 
to, že Země skutečně kulatá je. Moc na ni 
nemyslíme, když po ní chodíme, stavíme 
domy, přehrady, brázdíme její povrch v au-
tech nebo lodích. Snad jen z paluby letadla 
si uvědomíme, jak krásná naše planeta je, 
a kosmonauti, ti by o tom teprve mohli 
vyprávět své! 

Doby, kdy se člověk pyšně domníval, že 
mu patří vše, co  Matička příroda zplodi-
la, jsou, doufejme, snad už ty tam. Lidstvo, 
ačkoli se občas chová dost nezodpověd-
ně, si na druhou stranu uvědomuje, že 
v hektické honbě za čím dál dokonalejším 
technickým pokrokem a ruku v ruce s pře-
kotným životním stylem dochází naší Zemi 
tak trochu dech. V různých koutech světa 
se vedou polemiky o tom, jestli se planeta 
se svou rozmanitou přírodou může sama 
vzpamatovat z ran, které jí člověk mnohdy 
vědomě, jindy nevědomky, zasadil a nadá-
le zasazuje.

San Francisco. Právě zde, v tomto úchvat-
ném americkém městě, které známe 

z mnoha filmů, se vůbec poprvé slavil Den 
Země. Připadá na 22. duben a v kalendáři 
Organizace spojených národů je od roku 
1971. V roce 1990 se k Americe přidal zby-
tek světa a od té doby je dvaadvacátý dub-
nový den Mezinárodním dnem Země.

A co bylo důvodem, že Den Země vůbec 
vznikl? Právě ony obavy ze stále se zhoršu-
jícího životního prostředí. Na jedné straně 
si lidé (bohužel ne všude ve světě) užívají 
luxusu a pohodlí, na druhé straně si sami 
tak trochu podřezávají větev, na které sedí. 
A na jinou větev přesednout nemůžeme.

Co já, já nejsem politik, já to neovlivním, 
na to jsem moc malý pán, řekne si mož-
ná nejeden z nás, když slyší úvahy na toto 
téma. Jenže ona to není tak docela pravda. 
Ano, asi není v silách jednotlivce zabránit 
ekologickým pohromám, co se notabe-
ne odehrají na opačném konci světa. Co 
ale udělat můžeme, je chovat se šetrněji 
k bezprostřednímu životnímu prostředí. 
„Máme v komoře igelitové tašky, a všichni 
automaticky třídíme odpad, už nám to ani 
nepřijde,“ říká pětatřicetiletá matka dvou 
malých synů. „Kluci sami už vědí, co kam 
přijde, a baví je to, hlavně když sešlapávají 

pet lahve. Nechci, aby jim bylo lhostejné, 
v čem žijí. A naučili to i babičku s dědou.“

Já nebo vy nejspíš těžko vysadíme znovu 
na vlastní pěst vykácené pralesy v povodí 
Amazonky, ani se nepostaráme o vymíra-
jící druhy zvířat, zrovna tak jako nezabrá-
níme drancování a plundrování povrchu 
zemského. 

Dvaadvacátého dubna je ale skvělá pří-
ležitost jít se navečer projít. Ne s prázdný-
ma rukama, ale třeba právě s vytříděným 
odpadem. Uvidíte, že se vám bude líp 
usínat… Nejen z toho omamného jarního 
vzduchu, ale také při pomyšlení, že jste 
udělali fajn věc. Stejně jako miliony dalších 
lidí na naší jediné společné planetě.

Miloslava Martínková 
Foto: Milena Buriánková

Prodám hrobové místo s velkým zakrytým 
náhrobkem a navýšenou otevřenou schrán-
kou na cca 3-4 urny na hřbitově Dubeč.

Prodám kuchyňskou linku s dřezem 
a vodovodní baterií, pracovní stůl z dílny, 
starý prosklený sekretář – starožitnost. 
Více informací na tel. 604 586 388.

22. DUBNA MÁ NAŠE ZEMĚ SVÁTEK



VZDĚLÁVÁNÍ

Páťáci si v březnu zahráli Hru na Hradě – 
ve Starém královském paláci na Pražském 
hradě prošli nejstarší historii tohoto místa 
jako středověcí řemeslníci a stavební-
ci. Dále navštívili Muzeum vodárenství 
v Podolské vodárně a Národní zemědělské 
muzeum, kde se seznámili s historií obalů, 

jejich výrobou a recyklací. Nejvíc se však 
páťákům líbila exkurze do nedaleké spa-
lovny komunálního odpadu ZEVO Maleši-
ce. Dozvěděli se mnoho informací hlavně 
o následném využití odpadu, největší záži-
tek však měli z pozorování obrovských 
jeřábů, které nabírají odpad z odpadní jámy 
a přenášejí ho do pecí. Někteří kluci z páté 
třídy se přímo nadchli pro práci jeřábníka.
Žáci ze 4. třídy jezdili do Toulcova dvo-
ra dozvědět se o tradičních technologiích 

výroby. Postupy si také vždy mohli sami 
vyzkoušet. Zažili tak, jaké to bylo, když naši 
předci museli vymlátit cepem zrna z klasů, 
namlít je na mouku, prosít a zadělat těsto 
na chléb. Na svůj vlastnoručně stvořený 
bochánek byli žáci náležitě hrdí. Dále se 
seznámili s tamní kravičkou a vyzkoušeli 
si výrobu sýra a másla. Alespoň částeč-
ně zakusili také náročnou výrobu lněných 
textilií – lámání a česání lnu, ruční tkaní. 
Čtvrťáci jsou také aktéry projektu Celá ško-
la čte dětem, v jehož rámci si připravili tex-
ty několika pohádek, které pak četli oběma 
prvním třídám. Svým mladším spolužákům 
také zadali úkoly spojené s textem.
3. třída v Toulcově dvoře také vyráběla 
mléčné výrobky a chléb. V zázemí své třídy 
pak absolvovali program o včelách s ochut-
návkou medů a vyráběním z včelího vosku. 
Do muzea J. A. Komenského se vydali za 
tajemstvím písma a papíru, kde si mimo 
jiné vyzkoušeli, jaké to bylo psát brkem 
a násadkou.
Druháci navštívili Strašnické divadlo a užili 
si pohádku O zvědavém slůněti.
Prvňáci zažili několik projektů zaměřených 
především na zdraví, např. Veselé zoub-
ky nebo Zdravá svačinka. Rádi také tvoří 
– v 1. A si vyrobili např. vlastní divadýlko. 
V 1. B si zase užijí hodně legrace s třídním 
maskotem Hugem, kterého si děti půjčují 

na víkendy a fotí, kde všude s nimi Hugo 
byl a co všechno s nimi zažil. Hugo už je 
díky dětem velmi zcestovalý – zná čes-
ké hory, zoologickou zahradu nebo třeba 
i Londýn! Obě první třídy pak namalovaly 
vydařené ilustrace k pohádkám, které jim 
četli čtvrťáci. Ti měli těžkou práci při vyhod-
nocování těch nejlepších.
Proběhl také Halový pětiboj - Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů, neboli 
OVOV. Naši školu reprezentovalo 8 vše-
stranně nadaných sportovců. 
Co nás v nejbližší době ve škole čeká? Jis-
tě to budou velikonoční dílny, nebo třeba 
Den Země, který každoročně ve škole sla-
víme projektovým dnem. Sportovní akce, 
zápis budoucích prvňáčků a další zajímavé 
akce a exkurze.

Kolektiv ZŠ Kutnohorská

CO ZAŽILI MĚCHOLUPŠTÍ ŽÁCI NOVÉHO?

Tak jako každoročně i letos se bude konat v Dolních 
Měcholupech oslava DNE DĚTÍ.
Srdečně zveme na odpoledne plné her, soutěží, fot-
balového utkání, tance…

Místo konání: 
fotbalové hřiště SK
Datum konání:
28. 5. 2017 
od 14.00hod.
Pro bližší informace sledujte prosím web DM, Facebook, 
vývěsky.
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Na začátku je to miniaturní semínko, na 
konci gigantický organismus chráněný tisí-
ciletou kůrou, který jen tiše přihlíží okolo 
se valícím vlnám času. Sekvojovce obrov-
ské patří mezi nejmohutnější stromy světa 

a věk těch nejstarších se počítá na tisícov-
ky let. Příspěvková organizace Lesy hl. m. 
Prahy letos oslaví 25 let své existence. Za 
symbol oslav si zvolila právě silný a dlou-
hověký sekvojovec, jehož dva exempláře 
již přes 60 let rostou v Kunratickém lese 
a patří mezi pražské památné stromy.

Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy k výročí pro 
Pražany vypěstovalo a přichystalo tisícovku 
sazenic sekvojovce, aby si také oni mohli 
zasadit svého „mamuta“. Sazenice, které 
od dubna najdete v ďáblickém zahradnic-
tví nebo v našich hájovnách v pražských 
lesích, jsou prapotomky některého ze sek-
vojovců obrovských, které vyrostly ještě 
ve své domovině – na horských svazích 
na západě severoamerického kontinentu. 
Odtud je jako okrasné dřeviny lidé rozšířili 
po celém světě a v roce 1954 dva z nich 
vysadil tehdejší lesník i v pražském Kun-
ratickém lese, v blízkosti dnešního dět-
ského hřiště. Nejmohutnějšímu sekvojovci 
světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý 
a více než 80 metrů vysoký sekvojovec 
známý jako Generál Sherman, dosahují 
dva pražské sekvojovce sotva “po kolena”, 
i tak se však již stihly vytáhnout do úcty-
hodné výšky 35 metrů.

Právě z jejich korun pochází šišky se 
semínky, z nichž jsme sazenice k letošní-
mu výročí naší organizace vypěstovali. Na 
120 kilogramů šišek sesbíraných v roce 
2014 nejprve putovalo do semenářského 
závodu v Týništi nad Orlicí, kde dozráva-
ly a prosychaly. V luštírně se pak drobná 
semínka konečně dostala ze šišek ven. Do 
země je na jaře 2015 zasadili zahradníci 
v ďáblickém zahradnictví, jehož tradice 
sahá až do dvacátých let minulého stole-
tí a které proslulo vyšlechtěním několika 
nových druhů rostlin, například známé 
kaliny pražské (Viburnum x pragense). 
Po dvou letech zdejší odborné péče ze 
semínek vyrostly sazenice originálních 
pražských sekvojovců obrovských, připra-
vené na cestu do pražských zahrad.

Sekvojovec je majestátný strom, který 
se bude nejlépe vyjímat na symbolickém 
místě, kde bude mít okolo sebe dostatek 
prostoru a stane se tak vděčným strážcem 
příběhu Vaší rodiny či patronem místní 
komunity. Budeme rádi, když svoje dějiny 
budete sdílet právě s pražským sekvojov-
cem.

PRAŽSKÝ SEKVOJOVEC
I v Praze najdete skutečné mamuty mezi stromy! 
Jednoho takového můžete mít doma

MIMOŘÁDNÉ  přistavování kontejnerů na 

BIOODPAD
v MČ Praha – Dolní Měcholupy

rok 2017

Díky sponzorskému daru společnosti Frolík & Rataj spol. s.r.o., 
Kutnohorská 204/8, Praha 10, budou BIO VOK  mimořádně  přistaveny 
na parkovišti před Hotelem MONDEO v termínech:

PONDĚLÍ         27.3.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         17.4.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         15.5.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         19.6.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         24.7.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         14.8.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         11.9.2017       7.00  -  18.00 hod

PONDĚLÍ         16.10.2017     7.00  -  18.00 hod

- po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování  
  bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu 
  vysbíraného bioodpadu
- druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze 
   zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský 
                bioodpad rostlinného původu;  NE živočišné zbytky)

Upozorňujeme, že tyto kontejner slouží pouze pro 
bioodpad a NENÍ určen k odkládání objemného 
odpadu typu starý nábytek, matrace, koberce apod…

Tímto si dovolujeme poděkovat společnosti Frolík & Rataj za obecně 
prospěšnou činnost v podobě bezplatně přistavovaných kontejnerů na 
bioodpad pro občany Městské části Praha – Dolní Měcholupy. 

                                                                                  Šárka Fořtová
vstup zdarma
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Jak už název napovídá, letošní zápis do 
1. ročníku ZŠ Kutnohorská se nesl v indián-
ském duchu. 3. a 4. dubna 2017 na budou-
cí školáky a jejich rodiče již u vchodu čekali 
paní učitelky, vedení školy a také žáci 
5. třídy – indiánští náčelníci. Ti předško-
lákům prozradili, že budou ze školy brzy 
odcházet, a tak potřebují pro příští školní 
rok najít své indiánské nástupce. Rodi-
če obdrželi informace o průběhu zápisu 
a budoucí školáci dostali indiánskou čelen-
ku – avšak zatím bez barevných pírek.
Uvnitř budovy školy byla připravena řada 
stanovišť s úkoly, které již předškoláci plni-

 

 
Zápis do MŠ: středa 3. 5. 2017,  9:00 – 11:00 hod. 

                                                     15:00 – 17:00 hod. 
 

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 od 10:00 – 11:30 a od 15:00 
– 16:30, můžete si prohlédnout budovu MŠ, zodpovíme Vaše dotazy a můžete si 
vyzvednout formuláře k zápisu do MŠ. 
 
 
K zápisu s sebou: 

a) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
b) rodný list dítěte 
c) vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
d) doklad o trvalém bydlišti dítěte (vydává Městská část Praha - Dolní Měcholupy) 
e) vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením zdravotního stavu dítěte od 

dětského lékaře (viz zadní strana formuláře) 
Bez evidenčního listu nelze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

 
Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb. na základě pozdějších změn – znění účinné od 1. 9. 2016 (školský zákon), a zákonem 
č. 500/2004 Sb. (správní řád). 
Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kriterií, která si stanovuje 
každá MŠ podle platných zákonů a podmínek školy (viz kriteria přijímání dětí do MŠ). 
Obecně platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky a děti, které jsou řádně očkovány (z. 258/2000 Sb.). 
 
Nahlédnutí do spisu – každý rodič může do svého spisu nahlédnout, případně jej doplnit 
dne 17. 5. 2017 od 7:00 – 9:00hod. 
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte – seznam pořadových čísel přidělených dítěti při zápisu 
bude vyvěšen v MŠ dne 29. 5. 2017. 
Písemná rozhodnutí si rodiče mohou vyzvednout osobně od 29. 5. – 1. 6. 2017 od 7:00 – 
13:30hod. 
 

Indiánský zápis do 1. ročníku 

li bez rodičů, jen s doprovodem náčelníků-páťáků a paní učitelky. 
Předškoláci se pustili do činností hned, s energií a elánem. Úko-
ly byly různorodé – poznávání zvířátek, kreslení postavy – nejlépe 
samozřejmě indiána, dokreslení druhé poloviny indiánského týpí, 
poznávání geometrických tvarů na indiánské čelence, zpívání či 
přednášení básničky, lovení a počítání ryb, ale i fyzická zdatnost. Za 
každý splněný úkol získali předškoláci barevné pírko na svou indián-
skou čelenku. 
Všichni budoucí členové indiánského kmenu se velmi snažili a pro-
kázali svou zdatnost. Na závěr se vyfotili ve vestibulu školy u velkého 
indiánského totemu, který vyrobila 5. třída.
Těšíme se na další setkání v květnu a červnu, kdy si mohou předško-
láci vyzkoušet školu nanečisto. 
Děkujeme p. učitelkám a žákům, kteří se na přípravě a průběhu celé-
ho zápisu podíleli a vytvořili příjemnou atmosféru. 
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INFORMACE  Z RADNICE

Všichni jistě dobře víme, že moderní člo-
věk produkuje stále více odpadů. Víte ale, 
že mnohé odpady mohou být zároveň 
surovinou pro jiné výrobky? Zpracovatelé 
odpadů to vědí velmi dobře, a proto pod-
porují třídění odpadů. Do třídění se můžete 
aktivně zapojit i Vy, občané naší MČ. Jak 
na to? Je to velmi jednoduché. Na ulicích 
jsou rozmístěné barevné kontejnery. Jejich 
barva určuje, co do takového kontejneru 
patří. Modré jsou na papír, žluté na plasty, 
zelené a bílé na sklo a oranžové na nápo-
jové kartony.

Ne každý však ví, jak má takový tříděný 
odpad vypadat a co do těchto kontejnerů 
nepatří. Připravili jsme pro Vás tedy malou 
osvětu.

Plasty
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáč-
ky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 

obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujte v men-
ších kusech.
 
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbyt-
ky potravin nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novodurové 
trubky

Papír
Do kontejneru na papír můžete hodit 
například časopisy, noviny, sešity, kra-
bice, papírové obaly, cokoliv z lepen-
ky, nebo knihy. Obálky s fóliovými 

okýnky sem můžete také vha-
zovat, zpracovatelé si s tím umí 
poradit. Bublinkové obálky vhazujte pouze 
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Ty se během 
zpracování samy oddělí.
 
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, 
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečiš-
těný papír. Tyto materiály nelze už nadá-
le recyklovat. Pozor, použité dětské pleny 
opravdu nepatří do kontejneru na papír, 
ale do popelnice.

Sklo
Do zeleného kontejneru můžete vhazovat 
jakékoliv sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, 
sklenice od kečupů, marmelád či zavaře-

nin. Patří sem také tabulové sklo z oken 
a ze dveří. Sklo není nutné rozbíjet, 
bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontej-
ner, vhazujte do bílého čiré sklo a do zele-
ného sklo barevné. 
 
Do těchto nádob nepatří keramika a por-
celán. Nepatří sem ani autoskla, zrcadla, 
nebo třeba drátovaná, zlacená a pokovo-
vaná skla.  Vratné zálohované sklo patří 
zpět do obchodu.

Nápojové kartony

Kontejner na nápojové kartony nemusí být 
nutně celý oranžový, důležité je označe-
ní sbírané komodity oranžovou nálepkou 
na kontejneru. Pokud najdete oranžovou 
nálepku, pak sem patří krabice od džusů, 
vína, mléka a mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontejneru 
řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku. Neod-
hazujte sem ani nápojové kartony silně 
znečištěné zbytky potravin.

Pro další typy odpadů, jako jsou například 
baterie, elektrospotřebiče, pneumatiky, 
léky, barvy apod. můžete využít služeb 
sběrných dvorů, jejichž seznam nalezne-
te na internetových stránkách Pražských 
služeb a.s. http://www.psas.cz/index.cfm/
sluzby-obcanum/sberne-dvory/ .Nám nej-
bližší sběrný dvůr je v ulici Za Zastáv-
kou.

Na závěr ještě něco statistiky. V roce 2015 
vytřídil každý Čech v průměru 42,3 kg papí-
ru, plastů, skla a nápojových kartonů. 76% 
těchto odpadů bylo využito nebo recyklová-
no. Pomozte nám tříděním odpadu zlepšit 
kvalitu životního prostředí pro nás a naše 
děti.

Martin Kembitzký

Jak třídit odpad
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Vše začínalo týden před Velikono-
cemi Květnou nedělí. Celý tento den 
byl zasvěcen kočičkám, přesněji řečeno 
jívovým větvičkám. Lidé je nosili do kos-
tela a nechávali si je při obřadu posvětit. 
Posvěcené větvičky si pak dávali za kříž či 
svatý obrázek, kde je měli ochraňovat před 
nemocemi a ohněm. 

Květnou nedělí začíná svatý nebo také 
pašijový týden. Na Modré pondělí a Šedi-
vé úterý se hospodyňky věnovaly úklidu 
a vymetání pavučin. Jinak ale tyto dny 
nebyly nijak významné a důležité. Podob-
ně jako Škaredá středa, někde označova-
ná jako sazometná. Toho dne se obvykle 
vymetaly po dlouhé zimě komíny a také 
se nikdo nesměl na nikoho škaredit, jinak 
by mu to zůstalo po celý rok. V tento den 
se totiž Jidáš mračil na Krista a také ho 
zradil. 
Mnohem důležitější byl ale následující 
den – Zelený čtvrtek, pojmenovaný snad 
podle zeleného sukna, užívaného toho 
dne v kostele či od pověry, že se má ten-
to den jíst pouze zelená strava. Vstávalo 
se velmi časně a po společné modlitbě se 
všichni omyli rosou, aby zabránili nemo-
cem. Také se naposledy uklidilo a sme-
tí se odneslo co nejdál od domu, aby se 
vynesly blechy a jiná havěť. Kdo snědl 
pečivo namazané darovaným medem, byl 
po celý rok uchráněn před uštknutím hadů 
a před vosími žihadly. Dodržovala se ještě 
celá řada různých zvyků, které se trochu 
lišily kraj od kraje. Všude ale po ranní mši 

utichly kotelní zvony, hned nato „odlétly do 
Říma“, a zůstaly tiché až do soboty. Jejich 
hlas nahradily dřevěné řehtačky a klapač-
ky. O pravidelné řehtání se starali malí klu-
ci, kteří se ráno, v poledne a večer scházeli 
u kostela a obcházeli s řehtačkami celou 
obec. A kluci se tohoto úkolu zhostili s ver-
vou a chutí. 
Velký pátek je připomínkou smrti Ježíše 
Krista, a proto se o něm říká, že je dnem 
smutku, prožitý v tichu a rozjímání. Neko-
naly se mše, jedlo se jen chudé postní jídlo 
a někde se i málo mluvilo. Jakoby se zasta-
vil čas. V pátek se také hrály pašijové hry, 
které lidem připomínaly události posled-
ních Kristových dnů. Pro obyčejné lidi byl 
ale tento den plný záhad a kouzel a magie. 
Věřilo se, že se otvírají poklady ve skalách, 
které prozrazuje malé světélko či zářící 
kapradí. Prováděly se obřadní koupele za 
ranního kuropění v potocích a řekách, jako 
ochrana proti nemocem. 
Bílá sobota se nesla ve znamení příprav 
na Kristovo zmrtvýchvstání. Páteční ticho 
vystřídalo zvonění kostelních zvonů, hud-
ba, zpěv a světlo. V tento den se totiž svě-
til oheň. Před noční bohoslužbou zvanou 
vigilie se před kostelem zapálil oheň a po-
světil se. Doutnající uhlíky si pak lidé nosili 
domů a zapalovali si nový oheň, který měl 
údajně ochrannou a očistnou moc. 
V sobotu hospodyně pekly mazan-
ce a velikonoční beránky, chlapi 
i malí kluci pletli velikonoční pomlázky 
a mladým děvčatům připadl úkol zdobit 
vajíčka. 

Velká neděle, nebo také Boží hod veli-
konoční, je dnem, kdy Kristus vstal z mrt-
vých. Dopoledne všichni spěchali do koste-
la na bohoslužbu, kde si nechávali posvětit 
své velikonoční pokrmy, hlavně pečivo 
a vejce. Po bohoslužbě následoval sváteč-
ní rodinný oběd, který ukončil dlouhý půst. 
Velikonoční pondělí není církevním svát-
kem, přesto je z pohledu lidových zvyků 
tím nejdůležitějším dnem, protože nastá-
vá tolik očekávaná pomlázka, ke které 
dnes míří většina příprav. Nedávný prů-
zkum ukázal, že se tento zvyk dodržuje 
téměř ve všech našich městech i obcích. 
A to i na místech, kde pomlázka nemá příliš 
dlouhou tradici. Na mnoha místech jde ale 
o velmi starý zvyk už někdy z doby 
na přelomu čtrnáctého a patnácté-
ho století. Tehdy se šlehali všich-
ni navzájem, bez ohledu na pohlaví 
a věk. Postupně nabyla pomlázka nejrůz-
nějších podob až do té dnešní, kdy muži 
vyšlehají ženské a jsou za to odměněni 
vajíčkem. Alkohol se ke koledování přidal 
až ve druhé polovině 20. století. 
Šlehání mělo kromě přání zdraví 
a štěstí i erotický podtext. Na mnoha mís-
tech nezůstávali chlapci před dveřmi domů, 
ale vkrádali se až do ložnic dívek, kde je 
vyšlehali. Tato návštěva a přijetí odměny 
od dívky bylo výmluvným vyznáním lásky 
a mělo často větší význam, než námluvy. 
Velikonoční zvyk mrskání však mnohým 
může připadat jako barbarský zvyk. Zvláště 
cizincům, kteří u nás pobývají právě v době 
Velikonoc. Jedna americká turistka své doj-
my shrnula takto: „Přistoupil ke mně nezná-
mý chlap a zničehonic mě praštil nějakým 
koštětem. Začala jsem hrozně litovat české 
ženy. Když jsou jejich muži schopni mlátit 
neznámé ženy na ulici, jak se asi chovají 
ke svým manželkám doma?“ 
  

Radka Vojáčková 
Foto: Milena Buriánková

HODY, HODY - NAŠE VELIKONOCE!
Velikonoce se dnes slaví hlavně v pondělí, kdy se do ulic a k domovním dveřím vyda-
jí malí kluci i dospělí chlapi s pomlázkou, s cílem trochu vypráskat ženské pokolení 
a vykoledovat nějaké to vajíčko a panáka kořalky. Odpoledne pak všichni zaspávají 
alkoholické opojení, zatímco manželky zpracovávají do salátů a pomazánek přinese-
ná vajíčka. Dřív si lidé Velikonoce užili podstatně déle, i když bujaré veselí propukalo 
i tehdy až v pondělí. 
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Partneři akce:
PROGRAM AKCE:

10.00 Zdobení a příprava Májky - Přineste svou stuhu na májku!
Strom vybraný po dohodě s Lesy Praha v místním lesíku

14.00 Ukotvení a vztyčení Májky v parku
Atrakce pro děti do 15.00 - skákací hrad, kolotoč

15.30 Malý Háj - soutěže a spousta zábavy
Začátek čarodejnických soutěží, facepainting, bosý chodník, práce SDH DM

18.00 Zapálení ohně a upálení čarodějnice

18.00 - 19.00 Firewalking - chůze po žhavých uhlících….

19.00 Park - vystoupení rockové kapely Valrock
Opékání buřtů na připraveném ohništi (buřty pro děti zdarma)

22.00 Ukončení akce a volná zábava

Občerstvení během akce zajištěno. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY
CENTRUM VOLNÉHO ČASU LEONARDO

CYKLISTÉ DOLNÍ MĚCHOLUPY
VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNICE
NEDĚLE 30.4.2017

PARK U ZŠ KUTNOHORSKÁ
 MALÝ HÁJ - ULICE FR.JANSY

Atrakce Josef Beck

POLABSKÁ VRBA
Rádi bychom Vás 
touto cestou chtěli 
informovat o konání 
již 5. ročníku literár-
ní soutěže POLAB-
SKÁ VRBA. Soutěž 
je určená autorům 
seniorského věku. 
Vyhlašuje ji Knihov-
na Eduarda Petiš-
ky ve spolupráci 
s Městem Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav.
Záměr uspořádat soutěž pro tuto věkovou skupinu vychází 

z myšlenky aktivi-
zace seniorů for-
mou literárního 
vyjádření emocí 
či formou reminis-
cence. Podrobnější 
informace o sou-
těži Polabská vrba 
i o našem projektu  
včetně oceněných 

textů a fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 
z minulých ročníků najdete na našich webových stránkách www. 
knihovna.brandysnl.cz  v záložce Akce (Polabská vrba).

Michaela Baštecká
Knihovna Eduarda Petišky
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Členská schůze Sportovního klubu Dolní 
Měcholupy (SKDM) na svém zasedání ze 
dne 19.11.2016 schválila zahájení projek-
tu „rekonstrukce klubovny SKDM“. Klu-
bovna z r. 1982 je v havarijním stavu a již 
nevyhovuje hygienickým požadavkům pro 
zázemí klubu. Klub sdružuje členy fotba-
lu a stolního tenisu z Dolních Měcholup 
v počtu cca 75 členů, přičemž počet členské 

základny stále narůstá. SKDM zažádalo 
o dotaci Magistrát hl.m. Prahy, ministerstvo 
školství ČR a MČ D.Měcholupy. Započetí 
stavebních prací plánujeme na jaro 2018. 
Připravili jsme projekt pro získání dotací, 
které se nám snad podaří vyřídit do kon-
ce roku 2017, část nám byla již schválena 
magistrátem. Zastupitelstvo naší MČ nám 
na to schválilo účelovou dotaci ve výši 500 

tis. Kč. Mnohokrát děkujeme! Nyní pracu-
jeme na projektu pro vydání stavebního 
povolení.
 

Rekonstrukce počítá s demolicí a násled-
nou novou výstavbou, ale se zachováním 
současné velikosti klubovny. Plánujeme 
ale zrušit ubytovnu a nahradit ji novým 
sálem pro stolní tenis. Vytvoříme nové šat-
ny, renovujeme stávající šatny a restauraci 
a vytvoříme zázemí pro rehabilitaci spor-
tovců. Část klubovny bude moci být využita 
pro neziskové organizace z D. Měcholup 
zabývající se rozvojem dětí a mládeže se 
zaměřením na sport. Vše ovšem záleží na 
získání dotací od státu a hl.m. Prahy. O dal-
ším vývoji Vás budeme včas informovat.

David Pavel
za Výbor SKDM

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE KLUBOVNY SKDM 

V sobotu 8. dubna proběhla celostátní akce  pro zlepšení životního 
prostředí a zkrášlení našeho okolí - Ukliďme Česko. Moc děkujeme 
za hojnou účast i našich dolnoměcholupských spoluobčanů. Udělali 
spoustu záslužné práce. Jenom škoda, že se neúčastní i ti, co ten 
nepořádek kolem nás vytvářejí.

Ukliďme Česko!



AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY -  PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY -  PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

VOLNÝ ČAS

Akce pro veřejnost
Prvními akcemi roku se letos staly před-
nášky pro rodiče. Lednová byla věnována 
péči o první zoubky, únorová pak výchově 
dětí jako takové (Vychováváme když nevy-
chováváme). V dubnu nabídneme možnost 
odborné konzultace na téma logopedické 
péče.
  
Kalendář dolnoměcholupských akcí letos 
nově zpestřil MASOPUST, pořádaný ve 
spolupráci s Místním úřadem.

V neděli 19. 2. 2017 vyšel z Malého Háje 
průvod veselých masek za hudebního 
doprovodu lidové kapely Šmikuranda. Ta 
za námi přijela až z České Skalice a jsme 
rádi, že si na nás udělala čas, protože 
muzikanti a zpěváci Šmikuranďáci
jsou opravdu profesionálové! Všichni obdi-
vovali za pochodu hrající houslisty, klari-
netistku, basistu a podupávali si s nimi do 
rytmu.
V průvodu nechyběly klasické masky jako 
Medvěd, Smrtka, Babka s nůší, Doktor…
ale pro oživení byly i vosy, překrásný slon, 
králíček a další. Cestou nechyběla zasta-
vení, kdy si Medvěd zatančil s kdekým, 
Doktor rozdal skoro všechny svoje léky.
Po příchodu do parku u školy jsme pohřbili 
basu, snědli masopustní koblihy a vesele 
si zatančili. Prvního ročníku Masopustu v 
Dolních Měcholupech se zúčastnilo přes 
sto občanů.
 
Co nás čeká v dalších měsících až do 
prázdnin?
V pátek 7. 4. 2017 se rozloučíme se zi-
mou – Vynášení Morany začne v 15:30 u 
Leonarda. V průběhu procházky si zahra-

jeme hry a dozvíme se něco zajímavého 
o Dolních Měcholupech. Akce je vhodná 
zejména pro rodiče s dětmi 
 
V průběhu velikonočních prázdnin budou 
mít možnost děti ze ZŠ strávit u nás celý 
den. Přesně 24 hodin bude trvat Velikonoč-
ní maraton 12. – 13. 4. 2017. Děti budou 
přespávat v Leonardu, péct, vařit, zdobit, 
ale i hledat velký velikonoční poklad.

V neděli 30. 4. 2017 zveme všechny malé 
a velké na Čarodějnice. Uskuteční se u 
bytového komplexu Malý Háj od 15:30 hod 
a můžete se těšit mj. i na hasiče, bosou 
turistiku, či chození po uhlících. Bližší infor-
mace na samostatném letáku v tomto čísle 
zpravodaje.

Na měsíc květen i letos plánujeme Hry 
pod májkou – tradiční soutěžní odpoledne 
pro nejmladší děti od 2 do 6 let. Přesný ter-
mín najdete na našem webu.
Soutěže pro děti připravujeme také v rámci 
oslav Dne dětí v neděli 28. 5. 2017 na fot-
balovém hřišti. Můžete se těšit i na vystou-
pení roztleskávaček Green Angels.

V sobotu 20. 5. nás čeká již 6. Akademie 
Leonarda – přehlídka toho, co jsme se 
všechno v tomto školním roce naučili.

Poslední akcí tohoto školního roku bude již 
11. ročník sportovního odpoledne Tarza-
nův desetiboj. Svou šikovnost, pružnost, 
ale i trpělivost, si děti cca. od 4 let věku 
mohou přijít vyzkoušet v neděli 18. června 
2017.

Těšíme se na Vás!

Naše keramièky seniorky a ukázka jejich tvorby

Atelier 2., první pokus o zátiší, 
dìti 7-10 let

Keramika 3, toèíme na elektrickém kruhu, 
dìti 6-8 let
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1303   První písemný záznam o Měcholu-
pech.
1353   Další záznam již hovoří o Měcholu-
pech Dolních.
1411   Zdejší tvrz drží jakýsi Bohuslav 
z Měcholup.
1515   Ves patří křížovníkům s červenou 
hvězdou. Ta je od roku 1994 součástí 
znaku obce.
1756   Na katastru obce se válčí mezi 
králem Bedřichem II. a císařovnou Marií 
Terezií.
1757   Zde proti sobě stojí vojska pruská a 
rakouská – známá bitva u Štěrbohol.
1818   Započala stavba erární silnice 
Kostelecké, později státní Pražské, a 9. 
května Kutnohorské.
1839   Postavena dřevěná zvonička na 
návsi.
1840   Postaven „Kříž“ v polích na rozcestí 
k Horním Měcholupům.
1867   Obec získává samostatnost s vol-
bou svého starosty. Stal se jím rolník Jan 
Širc z č.p. 8.
1870   Na místě zvoničky je postavena 
zděná kaplička.
1873   Na části katastru je započato se 
stavbou dráhy. Žádost obce o zastávku 
nebyla vyslyšena.
1892   Pro české země je povolena jako 
platidlo „koruna“.
1893   Postavena silnice na Dubeč.
1894   Postavena škola s číslem 36, v 
roce 1914 pak patro.
1895   Zřízen společný hřbitov Dolní 
Měcholupy – Dubeč.
1898   Postavena silnice na Hostivař, obec 
patří polní poštou do Hostivaře.
1918   Z války se nevrací šest občanů 
– jména jsou uvedena na pomníku.
1919   V obci je zřízena četnická stanice v 
domě č.p. 85.
1920   Obec je zahrnuta do okruhu Velké 
Prahy, ale žádost o připojení k Praze 
nebyla vyslyšena.
1924   Započata elektrifikace obce.
1928   Státní silnice dostává betonový 
povrch tloušťky 22 cm. Následné asfaltové 
potěry ji opět zvýšily o 18 cm, poslední její 
úprava je z roku 2005.
1930   Místní ulice dostávají svá první 
pojmenování. Po připojení obce k Pra-
ze v roce 1968 byly některé ulice nově 
přejmenovány. Dnešní jména ulic jsou od 
roku 1971.
1932   Zahájen provoz kina v divadelním 
sále „U Jaurisů“. Jeho provoz byl ukončen 
v roce 1990.
1936   Postaven Obecní dům č.p. 168 pro 
výkon samosprávy.
1939   V ranních hodinách 15. března obcí 
projíždí německá okupační vojska.

1945   Válku ukončuje 9. května příjezd 
Sovětské armády a spolu s ní 12. května 
Čs. tanková brigáda, která byly ubytována 
na sportovním hřišti až do 2. června.
1946   Od 29. září je do obce zavedena 
pražská autobusová doprava. Jezdí po 
trase N. Strašnice – Dolní Měcholupy s 
označením písmenem „G“, od 13. dubna 
1947 i v neděli.
1948   Na návsi je odhalen pomník obě-
tem válek.
1954   Obecní dům je uvolněn pro zřízení 
zdravotního střediska. Úřad MNV je 
dočasně umístěn v restauraci „U Jaurisů“, 
později získá sídlo v adaptované restaura-
ci „Na schůdkách“.
1956   Do provozu je dána nově postave-
ná budova mateřské školičky pro 30 dětí.
1957   Do provozu je dána budova první 
požární zbrojnice poblíž školy.
1958   Započala se stavba povrchové 
kanalizace.
1964   Přes silnici do Hostivaře je posta-
ven most nad vlečkou ČSD k závodům. 
Autobus s označením 111 jede přes Hosti-
vař, končí u zdravotního střediska.
1965   Je započato s výstavbou parkových 
ploch a zalesňováním.
1966   Je dána do provozu první samo-
obslužná prodejna potravin v adaptované 
stodole.
1967   Buduje se pěšina podél státní silni-
ce k závodům, i podél silnice na Hostivař.
1968   Obec nese od l. ledna název Praha 
10 – Dolní Měcholupy. 21. srpna opět pro-
jíždí obcí sovětské vojsko, tentokrát jako 
okupační součást Varšavské smlouvy.
1969   Buduje se nové výbojkové osvět-
lení. Kutnohorská ulice dostává asfaltový 
povrch.
1970   Zahájen odvoz popelu „KUKA“ 
vozy.
1971   Autobus 111 je prodloužen na vybu-
dovanou otočku v ulici „Pod lesíkem“.
1974   Zahájena výstavba vodovodní 
přípojky do obce.
1978   Započato s úpravou ulic asfaltovým 
povrchem a chodníků s dlažbou.
1979   Zřízeny autobusové zastávky v ulici 
„K Dubečku“.
1987   Zřízena „Drobná provozovna“, která 
však později zanikla.
1989   Úprava hrází rybníka.
1992   Otevřen obchodní dům LARYO, 
nástupcem je JULIUS MEINL. Místní úřad 
se stěhuje zpět do svého Obecního domu. 
Zřízeny jsou nové zastávky autobusů „Na 
návsi“.
1993   Staví se obytný komplex „NOVUM“, 
dokončena je plynofikace obce.
1994   Na místě staré vybudována nová 
školička. Zahájena stavba psího útulku v 

č.p. 58.
1996   Pokračuje budování hloubkové i 
povrchové kanalizace.
1997   Do provozu je uveden „Dům s 
pečovatelskou službou“ v č. p. 206.
1998   Na návsi je 28. 10. zasazen „Strom 
republiky“.
2001   Dokončena přístavba Základní 
školy.
2002   Nově je upraveno dětské hřiště u 
školy se sportovištěm. Nově je zrekonstru-
ován pomník.
2003   Připomínáme si výročí obce „700 
LET“.
2004   U sportoviště je dáno do provozu 
sociální zařízení, šatny, bufet, večerní 
osvětlení. Náročně postavena kanalizace 
na Kutnohorské ulici s výlukou dopravy a 
prodejna JULIUS MEINL se uzavírá.
2005   Je dokončena kanalizace Kutno-
horské ulice, včetně její nové úpravy.
2006   Rekonstrukce parku za školou, i 
křižovatka Kutnohorská - Dolnoměcholup-
ská je nyní řízena světly. Do provozu je 
dán dům RADOST pro děti. Z kapličky je 
odcizen zvon o hmotnosti 27 kg. Na místě 
bývalé prodejny JULIUS MEINL je zřízena 
výroba dortů, s malým prodejem zboží a 
zahájena výstavba domů v lokalitě podél 
Dolnoměcholupské směrem do Hostivaře.
2007   S oslavou a vysvěcením je na kap-
ličce instalován nový zvon, denně zvoní.
2008   Pokračuje bytová zástavba za ryb-
níkem a podél ulice „U svornosti“. Zahá-
jena přístavba domu Místního úřadu. Do 
provozu je uvedena nová budova požární 
zbrojnice v ulici „Ke slatinám“.
2009   Podél Kutnohorské ulice směrem 
na Prahu je zahájena větší bytová zástav-
ba zvaná „Malý háj“ a s ní další semafory. 
Zprovozněna je přístavba Obecního domu 
s ordinací pro lékaře.
2010   Zahájeny práce na stavbě tělo-
cvičny na místě bývalé požární zbrojnice. 
Na části hřiště SK Dolní Měcholupy byl 
položen umělý trávník.
2011   Veřejnosti otevřen zcela zrekon-
struovaný Obecní dům, s poštovnou a se 
služebnou policie.
2012   Podél Dolnoměcholupské ulice 
směrem na Hostivař je vybudováno dětské 
hřiště.
2013   Rozšíření křižovatky na Horní 
Měcholupy, včetně semaforů.
2014   V části stavěné tělocvičny je uvede-
na do provozu jídelna pro školu.
2015   Na budově úřadu je instalován 
bankomat.
2016   Zprovozněna samoobsluha potra-
vin na jejím bývalém místě v č.p. 39; do 
provozu je uvedena lékárna v ulici „Ke 
školce“.
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