KRONIKA 2014
Dovolte, abych se představila.
Jmenuji se Eliška Troníčková narozena v roce 1980 ve Strašnicích na Praze 10.
Do Dolních Měcholup jsem se dostala v roce 2007, a to na základě vypsaného
inzerátu místní mateřské školy na pozici učitelky. V té době jsem měla ukončeno
bakalářské studium na pedagogické fakultě Univerzitzy Karlovy v Praze v oboru
Učitelství MŠ. Během mateřské dovolené jsem dokončila magisterské studium, též na
pedagogické fakultě, v oboru Předškolní pedagogika.
Mezi mé záliby patří v první řadě moje práce učitelky mateřské školy. Svůj volný čas
trávím se svým synem v podobě sportu, návštěvami za kulturou – divadlo, hudba, a
výlety do přírody.
LEDEN
Vítejte v novém roce, který snad bude pro všechny pozitivní. Jednou z dobrých zpráv
je, že díky angažovanosti místních občanů se prosadila letitá snaha zastupitelstva, a to
nedovolit zástavbu v blízkosti budoucího obchvatu Dolních Měcholup.
V současné době se pracuje na tvorbě metropolitního plánu, který bude uveden v
diskuzi, a snad dojde i k následnému kompromisu mezi obcemi, kterých se to týká.
Další důležitá věc, která nás trápí, je dostavba tělocvičny. Vše závisí na další finanční
dotaci, která by umožnila aspoň částečné otevření budovy, v tomto případě jídelny
pro žáky ZŠ Kutnohorská. Angažovanost místních občanů, kteří poukazují na
nevyhovující prostory stávající tělocvičny, umístěné v mateřské škole, se odráží do
Petičních listin. Doufejme, že to zapůsobí i na Radu hlavního města Prahy při
rozdělování finančních dotací.
ÚNOR
Celý svět se soustředí na Zimní olympijské hry v Soči, které se konají od 7. - 23. 2.
2014. S 33-ti medailemi, včetně 13-ti zlatých, jednoznačně ovládlo domácí Rusko.
Česká výprava, která byla sestavena z 88 sportovců, si přivezla celkem osm cenných
kovů, což je nejvíce v historii ZOH. Především biatlonisté – Ondřej Moravec,
Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Veronika Vítková, mají velký podíl v počtu
získaných medailí – celkem pět. Nezklamala nás ani rychlobruslařka Martina
Sáblíková, která získala stříbrnou i zlatou medaili. O další cenný kov se postarala
snowbordistka Eva Samková, která suverénně ovládla soutěž ve snowboardcrossu.
Všem sportovcům děkujeme za nádhernou podívanou a především za úžasnou
reprezentaci naší republiky.
V Měcholupech mezitím proběhl zápis do ZŠ. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí se
do budoucna počítá s celkovým rozšířením. Nikoli dostavbou, ale přestavbou
vnitřních prostor.
Na zasedání zastupitelstva byla projednána čistička odpadních vod (ČOV), která je
součástí areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. – bude vypsáno výběrové
řízení na dražitele.

BŘEZEN, DUBEN
Největší novinkou je získání dotace na částečnou dostavbu tělocvičny – víceúčelové
haly.
Bylo zrušeno výběrové řízení na dražitele ČOV z důvodu odložení tohoto rozhodnutí
na nové zastupitelstvo. Tak uvidíme, zda se podaří záměr dokončit.
Proběhl zápis do místní mateřské školy, doufáme, že kapacita postačí. Nesmíme
opomenout již několikáté kladné vyřízení žádosti maminek o poskytnutí daru na
docházku potomků do nestátního předškolního zařízení.
12. dubna bylo přivítáno 13 nových občánků ve spolupráci s občanským sdružením
Leonardo. Každý nový občánek obdržel krom jiných dárečků i dar ve formě peněžité
poukázky v hodnotě 1.000,- Kč.
KVĚTEN
Mezi prvními zprávami musíme zmínit, že 3. května vyšel článek v deníku PRÁVO o
starostovi Dolních Měcholup, Starostou již 24.let. Příběh starosty, pana Karla Hagela,
začal již u prvních svobodných voleb roku 1990. Letošní chystané pozimní volby
budou již jeho sedmé. Přestože pan starosta odvedl velký kus práce v obci Dolní
Měcholupy, stále má pocit, že nemá hotovo.
Územní rozvoj Dolních Měcholup je neustálou otázkou k řešení. Nyní je veřejnosti k
nahlédnutí koncept metropolitního plánu. Uskutečnila se veřejná diskuze na toto téma
– společné zaznamenání do mapy.
Získané dotace budou použity na dostavbu školní jídelny. Svůj podíl na tom nesou i
místní občani, kteří podepsali petici. Do září snad bude hotovo.
Mateřská škola přijala 29 uchazečů, bohužel osmi dětem, které mají nárok na
umístění, nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů. Zastupitelé však berou na
vědomí žádosti rodičů o poskytnutí daru na docházku dětí do nestátního předškolního
zařízení. Finanční prostředky jsou darovány za předpokladu splnění všech kritérií pro
výplatu příspěvku.
Je vyhlášeno konkurzní řízení na funkci ředitel/ka ZŠ Kutnohorská.
Ve dnech 23. a 24. května proběhly volby do Evropského parlamentu, které ovládla
strana ANO 2011 s 16,13%, hned za nimi koalice TOP 09 + STAN s 15,95%, na
třetím místě se 14,17% se umístila ČSSD, další strany podle počtu získaných hlasů v
procentech – KSČM, KDU-ČSL, ODS, Svobodní, Česká strana pirátská, SZ, Úsvit,
VV, ostatní strany.
V celoevropských výsledcích měl vítězné zastoupení poslanecký klub Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů) s 29,43%
ČERVEN
Měsíc plný událostí. Jako každý rok, i letos pořádá městská část výlet pro seniory.
Tentokrát do Jižních Čech na Orlík, kde si účastníci zájezdu prohlédli zámek a
absolvovali plavbu lodí na Zvíkov.
Ukončení školního roku v MŠ tradicí – zahradní slavnost, která se opakuje již
desátým rokem.
Uskutečnil se slavnostní výkop IV. ročníku fotbalového turnaje o pohár starosty

Dolních Měcholup. Zúčastnilo se celkem deset žákovských družstev.
Výsledky turnaje:
1. FK Dolní Měcholupy
2. SK Úvaly
3. FC Tempo Praha
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 byl vyhlášen z klubu Dukla Jižní Město, nejlepším brankářem z klubu
TJ Praga Praha a v neposlední řadě nejlepším střelcem Jan Jinoch z Dolních
Měcholup. Nejmladším hráčem Vítek Poupě taktéž z FK Dolní Měcholupy.
22. června proběhl den otevřených dveří u Hasičů. Družstvo žen a dětí se chystá na
reprezentaci za Prahu na mistrovství republiky v hasičském sportu. Držíme palce.
Cena městské části Praha Dolní Měcholupy (skleněný pohár) byla předána paní
ředitelce základní školy Mgr. Janě Hindlsové, jako poděkování za její dlouholetou a
kvalitní práci. Tento závěr školního roku znamená pro ZŠ jubilejní ukončení 120-tého
školního roku.
Další cena MČ Praha Dolní Měcholupy byla předána panem starostou panu Karlu
Attlovi k jeho životnímu jubileu a za jeho 24-letou práci v zastupitelstvu MČ.
Všem přejeme krásné a ničím nerušené léto.
ČERVENEC, SRPEN
Probíhají příměstské tábory pořádané občanským sdružením Leonardo.
Proběhlo konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ, kdy komise jednoznačně doporučila
Mgr. Martinu Mottlovou a to na období 6-ti let počínaje od 1.7. 2014
Paní ředitelka se těší na školní rok, na učitele, žáky i jejich zástupce a bude se snažit
zajistit přátelskou atmosféru, potřeby i bezpečnost dětí.
Velmi mile nás překvapila družstva SDH (sbor dobrovolných hasičů) – žen a dětí. I
přes oslabené zastoupení v družstvu žen se podařilo obhájit krásné čtvrté místo v
MČR v Českých Budějovicích. Družstvo dětí, které naposledy postoupilo před 20-ti
lety, si v Brně vysoutěžily krásné 11.místo na MČR Hry Plamen. Děkujeme za
reprezentaci všem účastníkům.
ZÁŘÍ
Vrcholí přípravy na oslavu 120. výročí otevření školy v Dolních Měcholupech.
Slavnostní svěcení zdejší školy tehdy proběhlo 8.září 1894.
7. září 2014 vše vypuklo – kapela, pivo, klobásy, koláče, káva a limonáda na účet
městské části. Ani děti nepřišly zkrátka. Měly k dispozici skákací hrad, kolotoč,
houpačky i poníky.
Základní škole Kutnohorská byly předány prostory jídelny s příslušenstvím a

kotelnou. Bohužel zatím není hotova tělocvična, ale snad se to v dohledné době
změní. Do základní školy nastoupila nová paní ředitelka Mgr. Martina Mottlová,
která se do budoucna bude snažit nabídnout otevřené a bezpečné místo pro
navštěvující děti a pedagogy.
ŘÍJEN
10. a 11. října proběhly volby do Zastupitelstva městské části Prahy Dolní
Měcholupy. Volilo se 9 členů do místního zastupitelstva a 65. členů do Zastupitelstva
hlavního města Prahy. Voleb v Dolních Měcholupech se aktivně zúčastnilo 58,45%
všech obyvatel.
Ve výsledcích se nejvíce objevily tyto politické strany – Pro Prahu, ODS a Naše
Měcholupy. S nejvyšším počtem hlasů se umístil stávající starosta Ing. Karel Hagel
(ODS) a to se 417 hlasy. O druhé místo se podělili PhDr. Markéta Zimová (ODS) a
Mgr. A. Jiří Jindřich (BEZPP), každý s 335 hlasy. S 317 hlasy byl Ing. Otakar Vich
(BEZPP), s 309 hlasy Ing. Zbyněk Kozel (BEZPP). 308 hlasů získal Mgr. David
Pavel (BEZPP) a 301 hlasů Edita Motlíková (BEZPP). Dále Jiří Voříšek (BEZPP) s
295 hlasy a Ing. Zdeňka Přibylová (BEZPP) s počtem 177 hlasů.
Mezi prvními náhradníky se umístili tito kandidáti: Karel Attl (ODS), Ing. Martin
Svoboda, Gabriela Dvořáková, Lucie Sobková, Ing. Luboš Ježil a Michal Kohout
(HPP).
Voliči rozhodli a vítězná koalice ODS a PP (Pro Prahu) se na základě koaliční
smlouvy rozhodla obsadit místo starosty, místostarosty, předsedů výborů a komisí
takto:
starosta: Ing. Karel Hagel
zástupce starosty: Mgr. A. Jiří Jindřich
finanční výbor – předseda: Ing. Zdeňka Přibylová
kontrolní výbor – předseda: Mgr. David Pavel
Dále byly starostou MČ jmenovány komise:
komise stavební, dopravní a životního prostředí – předseda: Mgr. A. Jiří Jindřich
komise sociální, školská a sportovní – předseda: PhDr. Markéta Zimová
komise k projednání přestupků – předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková
Tolik o letošních volbách v Dolních Měcholupech, kterým netradičně předcházely
nevídané předvolební boje.
LISTOPAD
1. adventní neděle se konala 30. listopadu v parku za základní školou. V 18. hodin
byl rozsvícen vánoční strom, který byl zdoben výrobky dětí z mateřské i základní
školy a dalšími mladšími či staršími zájemci.
Adventní náladu nám pomohly navodit svými pěveckými výkony děti z mateřské
školy, ze základní školy, pěvecký soubor BEZNOT z dětského domova RADOST a
Lety. V neposlední řadě i sólisté vokální skupiny MARIKY SINGERS. Vše doplnila
svým zněním pražská mobilní zvonkohra pod vedením mistra Manouška.
Vše proběhlo ve spolupráci s MČ a dobrovolníky včetně občerstvení. Bohužel došlo

k opaření jednoho dítěte horkým čajem. Doufáme, že tato nehoda nezkazila dobrou
náladu, kterou měla celá akce navodit.
PROSINEC
V předvánočním čase proběhl Mikulášský večírek pro seniory, který se konal 3.12. v
restauraci hotelu MONDEO. Večírek byl doprovázen hudbou a občerstvením.
Místní občané si mohli zpříjemnit den před Štědrým večerem procházkou ke
kapličce, kde bylo k dispozici Betlémské světlo, které si mohli donést domů pomocí
vlastní svíčky chráněné před větrem.
S novým rokem přijdou určitě nové události a ty nejdůležitější se pokusíme opět
zaznamenat v místní kronice.
Snad se všem splní vysněná přání.
Na shledanou v příštím roce 2015.

