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Zeman

Úvodem
Kroniky sahají hluboko do historie a tak se obecně počítají k vůbec
nejstarším knihám. Jak je to s kronikou v naší obci historicky a v dnešní době?
Celá kronika Dolních Měcholup obsahuje tři ručně psané knihy. První kniha
kroniky s prvním zápisem v roce 1897 byla vedena až do roku 1958, druhá kniha
obsahuje zápisy od roku 1959 až do roku 2000. Obě tyto knihy byly digitalizovány a
jejich originály jsou v současné době uloženy v archivu.
Minulý rok 2017 byla ukončena třetí kniha Kroniky Dolních Měcholup (F 6 – 7).
Ta obsahuje informace o dění v obci od roku 2001 až do konce roku 2017.
Uplynulých sedmnáct let je tak popsáno na 280 stranách ručně psaných textů,
popisujících fakta, zajímavosti, statistiky i různé postřehy ze života obce. Třetí knihu
kroniky postupně vedli kronikářky paní
Libuše Šimůnková

v letech 2001 – 2010

Jarmila Tippeltová

v roce

Dana Nowaková

v letech 2012 - 2014

Eliška Tomíčková

v letech 2014 - 2017

2011

Těmto kronikářkám i kronikářům z dob minulých je nutné poděkovat za jejich
poctivou snahu zachytit život v Dolních Měcholupech v písemně zpracovaných
událostech chronologicky řazených za sebou jak se odehrály. Vytvořili tak barevnou
mozaiku dění v obci po dobu desítek let zpět do historie. Tyto informace se
samozřejmě stávají cennými až po letech, kdy místní údaje už nelze čerpat
z každodenního všedního života a pomáhají tak především budoucím generacím.
Od letošního ledna jsem byl pověřen pokračovat v práci kronikářů MČ Dolní
Měcholupy a do nové kroniky vkládat odpovídající zápisy o dění ve světě, v Praze a
především v naší obci. Moje jméno je Jaroslav Zeman a svým vysokoškolským
vzděláním na strojní fakultě ČVUT Praha patřím spíš do kategorie technicky
zaměřené vrstvy občanů. Také celý svůj aktivní život po studiích jsem zasvětil
především vývoji nové techniky a aplikacím nových zpracovatelských technologií při
zavádění techniky do vývoje a výroby. Jsem si vědom, že tak nemám ty nejlepší
předpoklady pro květnaté literární zpracování zápisů, jaké by asi měl např. pedagog,
historik nebo dějepisec.
Ani můj věk už není v současné době pro psaní kroniky právě ideální. Před 6
lety jsem překročil hranici 70 let života. Možná určitou výhodou je, že si leccos
pamatuji z praktického života a leccos si tak mohu snáz připomenout nebo doplnit
z minulosti. S různou osobní intenzitou jsem tak prožil období konce 2. světové války,
období socialistické kolektivizace, dlouhé období budování socializmu a nakonec po
Sametové revoluci uvolnění společenských vazeb a cestu k demokracii.
Narodil jsem se v Praze a v Dolních Měcholupech bydlím od roku 1953, kde
moji rodiče postavili svépomocí rodinný domek. Za ta léta jsem se stal určitým
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patriotem naší obce, která je mým domovem a nedovedu si dobře představit bydlet
v jiném kraji, v jiných podmínkách. Se vší vážností, s nejlepším svědomím a pokorou
jsem tedy začal psát další řádky kroniky „naší“ obce.

Změna ve způsobu vedení kroniky
Zákon o obecních kronikách č. 132/2006 Sb ukládá každému městu i obci
povinnost vést kroniku. Je tam ale zásadní výjimka, a to, že dnes už se může kronika
zpracovávat i v elektronické podobě. Ukončená 3. kniha Kroniky Dolních Měcholup
tak nabízí příležitost přejít od tradičního pohledu na zpracování kroniky ručně psané
k novějším trendům zápisů, využívajícím ve větší míře aktuálních technických a
komunikačních prostředků. Vede to ale na celkem zásadní změny ve způsobu vedení
kroniky.

I tento způsob vedení kroniky – elektronický zápis - má ale svá pravidla, která
jsou doporučena a publikována ve specializovaných publikacích a na seminářích na
tuto problematiku zaměřených, jako např. ve zpravodajích pro obecní kronikáře a
vlastivědné pracovníky s názvem „Kroniky a kronikáři“. Ve stručnosti se jedná o
následující zásady a pravidla:
Místo tradiční ručně psané kroniky je veden „Roční kronikářský zápis“, který se
provádí tematicky podle předem stanovené osnovy a jejího číslování. Roční zápis je
rozdělen na jednotlivá témata a ta jsou pak zpracována chronologicky nebo
v přehledu za celý rok. Čtenář pak najde informace o daném tématu na jednom místě
v rámci daného roku. Takový zápis je tak přehlednější a úplnější ve srovnání se
zápisy prováděnými postupně po jednotlivých měsících a letech.
Každý roční kronikářský zápis musí být po připomínkování a schválení
zastupitelstvem resp. starostou obce v konečném provedení vytištěn jednostranně na
číslované archy bílého papíru na laserové tiskárně. Poté je kronika – roční zápis –
knihařsky svázán jako samostatný celek. V dalších letech pak má každý rok
představovat jeden samostatný svazek – knihu – ročního zápisu. Roční kronikářské
zápisy tak nahrazují dosud ručně psanou kroniku obsahující víceleté zápisy
chronologicky popisující události v jednotlivých časových úsecích.
Ke každému ročnímu zápisu se přikládá fotodokumentace a případně ostatní
přílohy. Pro rok 2018 bylo dohodnuto fotodokumentaci zpracovat formou jednoho
svazku fotoknihy formátu přibližně A4 za celý rok. Návrh zpracuje kronikář v SW
firmy, u níž bude fotokniha zadána do výroby.
Z naznačeného vyplývá, že kronika by měla mít podstatně jinou vnější tvář psaní a
zpracování, její konečný myšlenkový cíl by ale měl být podobný tomu dosavadnímu. Měly by
to být především záznamy, které jako celek budou utvářet ucelenou kroniku místa - obce –
zasazenou do rámce vnějších událostí země a světa.
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1. Vybrané události roku ilustrující dobu
Rok 2018 byl velmi bohatý na události doma i v zahraničí a hromadné
sdělovací prostředky nás denně informovaly o nových událostech i souvislostech
jejich dalšího vývoje. Rok 2018 je zvláštní také v tom, kolik významných výročí a
jubileí si v tomto roce připomínáme.
Pro zachycení celkové atmosféry doby do níž budou zasazeny popisované
oblasti života MČ Praha Dolní Měcholupy v rámci předkládaného ročního
kronikářského zápisu je potřeba alespoň v náznaku zaznamenat některé významné
události roku ve světě a pak také v České republice. Je to zaznamenáno i
s vědomím, že se jedná jen o subjektivní a zjednodušující výběr událostí ilustrující
dobu.

Připomenutí některých událostí ze světa
Bez nároku na úplnost lze chronologicky uvést některé události ze světa.
Leden 2018 Britská ministerská předsedkyně a francouzský prezident
se setkali v polovině ledna východně od Londýna, kde podepsali dohodu o správě
společné hranice. Smlouva se zaměřuje na ochranu a finanční podporu hranice
města Calais na severu Francie v souvislosti s rozsáhlou migrací. Dále také jednali o
brexitu a o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.
Únor 2018
XXIII. zimní olympijské hry 2018 se konaly v
jihokorejském Pchjongčchangu ve dnech 9. února 2018 do 25. února 2018. Českou
výpravu na Zimních olympijských hrách 2018 tvořilo 94 sportovců, kteří zastupovali
Česko ve všech sportech kromě curlingu a skeletonu. Medaile vybojovali lyžařka a
snowbordistka Ester Ledecká (senzačně v různých sportech 2× zlato),
rychlobruslařka Martina Sáblíková (stříbro), biatlonisté Michal Krčmář (stříbro),
Veronika Vítková (bronz), snowboardistka Eva Samková (bronz) a rychlobruslařka
Karolína Erbanová (bronz).
Březen 2018 Na svou vůbec první zahraniční cestu vyrazil
severokorejský diktátor Kim Čong-un. V březnu zamířil do Číny, kde se setkal s
čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Dohodli se podle čínských státních médií na
ukončení jaderného programu v Severní Koreji.
19. 3. 2018 demise vlády na Slovensku po tragické smrti slovenského
novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Pod tíhou tlaku slovenského prezidenta A.
Kisky a především mohutných demonstrací veřejnosti v mnoha městech Slovenska
odstoupil trojnásobný předseda vlády Robert Fico. Novým premiérem byl jmenován
Pelegrini ze strany Směr.
23. 3. 2018 zemřel Súdán, poslední samec kriticky ohroženého
poddruhu nosorožce tuponosého severního. Zemřel v keňské rezervaci, kam byl
převezen v roce 2009 ze zoo v Dvoře Králové jako poslední zoufalý pokus o spáření
s dalšími dvěma samicemi stejného druhu. Se Súdánovou smrtí tedy zmizela
poslední šance na přirozenou obnovu této nosorožčí populace.
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23. 4. 2018 Francouzský prezident E. Macron byl na návštěvě v Bílém
domě. Kromě politických jednání bylo jedním z vrcholných bodů návštěvy zasazení
mladého dubu, který pochází z francouzského bojiště, kde v roce 1918 padlo i 1 800
členů americké námořní pěchoty. Pouhý den po zasazení ale stromek zmizel.
Pozdvižení v médiích se ovšem podařilo rychle uhasit, neboť každý živý organizmus
musí být po převozu do USA ponechán v karanténě. Ta může ale trvat i dva roky.
27. 4. 2018 se setkaly dva světy. Severokorejský vůdce Kim Čong-un
vstoupil na území Jižní Koreje, aby se setkal s prezidentem Mun Če-minem. Hlavy
těchto států se dohodly, že společně zbaví Korejský poloostrov jaderných zbraní a do
konce roku podepíšou mírovou smlouvu, která formálně ukončí 68 let trvající konflikt.
První významný krok udělaly obě země už začátkem roku, kdy na XXII. zimní
olympijské hry po několika desetiletích vyslaly společné týmy sportovců.
3. 5. 2018 se probudila havajská sopka Kilauea. Poničila 27 domů a
vyhnala na dva tisíce lidí ze svých domovů. Rozpálené jazyky lávy se dostaly až
k pobřeží oceánu, kde se spojením lávy s vodou tvořila a uvolňovala do vzduchu
kyselina chlorovodíková. Úřady varovaly obyvatele i turisty, aby se z bezpečnostních
důvodů k těmto místům nepřibližovali.
16. 5. 2018 nejdelší most v Evropě - 19 kilometrů – slavnostně otevřel V.
Putin jako spojnici mezi anektovaným Krymem a Ruskem. Tato nevšední stavba má
usnadnit ruské straně snazší zásobování Krymu a větší příliv turistů.
19. 5. 2018 si své „královské ano“ řekli britský princ Harry a herečka
Meghan Markleová v kapli sv. Jiří na hradě Windsor před zraky královské rodiny a
šesti set oficiálních hostů. Ženichovi šel za svědka bratr William, nevěsta svědkyni
neměla. Už před obřadem královna Alžběta II. rozhodla, že novomanželé získají tituly
vévoda a vévodkyně ze Sussexu. Zvláštností této nejsledovanější svatby roku bylo,
že na ni nebyl pozván žádný ze současných významných domácích ani zahraničních
politiků.
9. 6. 2018 Letošní summit zemí G7 v kanadské La Malbaie měl jako hlavní
bod jednání o společném řešení důsledků obchodní války, která vypukla kvůli novým
americkým zájmům a cílům v domácí ekonomice a postavení ve světě. Ačkoliv se
všechny země dohodly na společném postupu, Trump o den později údajně svůj
podpis prostřednictvím Twitteru odvolal.
12. 6. 2018 se na historickém summitu v Singapuru setkal americký
prezident Donald Trump se severo-korejským vůdcem Kim Čong-unem a podepsali
významnou dohodu o denuklearizaci korejského poloostrova. Měl by to být začátek
uvolňování napětí mezi severem a jihem Koreje, ale hlavně mezi Severní Koreou a
světem.
14. 6. až 15. 7 Mistrovství světa ve fotbale 2018 se konalo v Rusku na 12
stadionech v 11 městech v Moskvě, Petrohradě, Soči, Jekatěrinburgu, Kazani,
Nižném Novgorodě, Rostově na Donu, Samaře, Saransku Volgogradu a
Kaliningradu. O mistrovský titul se utkalo 32 týmů v celkových 65 zápasech. Mistrem
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světa se stala Francie, když ve finále porazila Chorvatsko 4 : 2. Francie se tak po
dvaceti letech vrátila na fotbalový trůn, pro Chorvaty zůstalo stříbro a bronzové
medaile brala Belgie. Naši fotbalisté se na toto mistrovství nekvalifikovali.
23. 6. 2018 Drama v jeskyni na severu Thajska, kde zastihly fotbalový tým
chlapců ve věku 11 – 16 let spolu s jejich 25letým trenérem přívalové deště. Před
přívaly vody museli chlapci ustoupit do nitra jeskynního systému a zůstali tam
uvězněni – bez jídla, světla, ve vlhkém prostředí. Po devíti dnech se je naštěstí
podařilo objevit a začala záchranná akce. Všichni se nakonec postupně dostali do
bezpečí, během operace však zemřel jeden z potápěčů. Celé drama sledoval téměř
celý svět.
Červenec 2018 V létě rozmrazili diplomatické vztahy i ruský prezident
Vladimir Putin a jeho americký protějšek Donald Trump. Prezidenti řešili mimo
jiné i situaci na Blízkém východě, otázku nešíření jaderných zbraní a kontrolu
zbrojení, krizi na Ukrajině a výsledky jednání mezi USA a KLDR

18. 8. 2018 Zemřel Kofi Annan bývalý generální tajemník OSN, nositel
Nobelovy ceny za mír z roku 2001. Zmíněný post zastával v letech 1997 až 2006
a byl prvním Afričanem tmavé pleti, který byl v čele Organizace spojených
národů. Byl považován za vřelého člověka a hluboce angažovaného
internacionalistu.
14. 8. 2018 Tragédie v italském Janově se odehrála na
osmdesátimetrovém úseku betonového dálničního mostu, po němž se právě
v této době pohybovalo 35 osobních vozů a tři kamiony. Katastrofa si vyžádala 42
životů a desítky těžce zraněných. Podle předběžných zpráv za neštěstí mohlo
zřícení pilíře, pod kterým se následkem prudkých dešťů sesunula půda. Jiný
scénář uvádí, že do sloupu krátce před zhroucením uhodil blesk
3. 9. 2018 V Brazílii lehlo popelem Národní muzeum staré 200 let.
Jednalo se o nejstarší instituci svého druhu v Latinské Americe, která
shromažďovala na 20 milionů exponátů. Škody jsou prakticky nevyčíslitelné.
Září 2018 Poprvé po jedenácti letech se jihokorejský představitel
vydal do Severní Koreje. Cílem setkání bylo zlepšit vztahy mezi oběma
Korejemi, a to včetně možného snížení počtu vojáků na společné hranici.
Severokorejský diktátor Kim Čong-un na jednání slíbil, že KLDR trvale rozebere
zkušební středisko raketových motorů a odpalovací rampu Sohe na západě
země. Přislíbil i demontáž hlavního jaderného komplexu v Jongbjonu. Podle Kima
je Severní Korea ochotná udělat i další kroky, pokud USA podniknou příslušná
opatření.
28. 9. 2018 Zemětřesení na indonéském ostrově Sulawesi o síle 7,5
stupně vyvolalo přívalovou vlnu tsunami, která v některých lokalitách dosáhla výšky
až šesti metrů a místy smetla celé pobřežní oblasti. Zemětřesení bylo velmi pustošivé
a vyžádalo si nejméně 1 200 mrtvých a ještě větší množství lidí zraněných. Téměř
všechny oběti pocházejí z města Palu, kde žije 380 000 lidí. Své domovy muselo
v důsledku zemětřesení opustit na 65 000 lidí. Jak oznámilo ministerstvo
zahraničí Česká republika poskytla bezprostředně postiženým oblastem
humanitární pomoc ve výši 10 miliónů korun.
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1.10. 2018 se konaly v Barceloně demonstrace k připomenutí 1. roku výročí
referenda o nezávislosti Katalánska. Pokus o odtržení regionu od Španělska podle
představ separatistů se tehdy nezdařil, ale Katalánsko od té doby získalo větší
volnost na centrální vládě. Celá bývalá katalánská vláda a bývalé vedení
regionálního parlamentu je dosud španělskou justicí trestně stíháno. Večerní
demonstrace se zúčastnilo podle policie na 180.000 lidí.
20. 10. 2018 Evropa a Japonsko míří k planetě Merkur, když Evropská
kosmická agentura ESA a japonská národní vesmírná agentura JAXA vypustily
úspěšnou společnou misi k Merkuru. Cílem bude kromě jiného nasbírat množství dat
o struktuře a povrchu planety a také jak ji ovlivňuje intenzivní proud slunečního větru.
23. 10. 2018 Čínský prezident Si Ťin-pching oficiálně otevřel nejdelší
mostní konstrukci na světě vedoucí přes moře - 55 kilometrů dlouhý most
spojující čínská území Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské Číně.
Oznámila to agentura Nová Čína. Doba cesty mezi třemi městy se díky mostu zkrátí
ze tří hodin na 30 minut. Stavba začala před devíti lety a přišla na 20 miliard dolarů
(přes 449 miliard Kč).
28. 10. 2018 Problém migrace je také ve Spojených státech. Na
hranicích Mexika a USA se zdržují lidé z takzvaných karavan migrantů ze Střední
Ameriky. Ty se k hranicím USA organizují už několik let, až do letoška ale
nepřitahovaly příliš velký zájem médií, dokud proti nim nezačal na jaře ostře
vystupovat americký prezident Donald Trump. Ten je označuje za bezpečnostní
hrozbu a už v dubnu tam poslal asi 2000 členů národní gardy. Teď tam poslal na
5200 vojáků, kteří mají migrantům v nelegálním vstupu do USA zabránit. „Azyl není
program pro chudé. Miliardy lidí na světě žijí v chudobě a Spojené státy je nemohou
přijmout všechny,“ vzkázal prezident Trump migrantům na střeženou hranici.
4. 11. 2018 Účastí na večeři pořádané čínským prezidentem Si Ťinpchingem zahájil český prezident Miloš Zeman návštěvu Číny. Následující den se
pak v Šanghaji zúčastnil dovozního veletrhu China International Import Expo, který
má prezentovat Čínu jako zemi otevřenou pro dovoz zboží. Prezident Zeman
navštívil Čínu během svého funkčního období počtvrté, tentokrát se 4 ministry české
vlády a početnou skupinou šedesáti podnikatelů. Během návštěvy pak bylo
podepsáno několik dohod a memorand, například v oblasti leteckého průmyslu,
telekomunikací, zdravotnictví či cestovního ruchu.
6. 11. 2018 Americké parlamentní volby potvrdily, že v Evropě tak častá
představa, že Donald Trump je nepopulární a neúspěšný prezident, neodpovídá
realitě. Jeho republikáni sice ve volbách, které se konají vždy dva roky po výběru
prezidenta, v některých ohledech ztratili, ale opozičními demokraty slibovaná „modrá
vlna“ se tentokrát nekonala. Demokraté sice podle očekávání nově získali většinu v
dolní parlamentní komoře – Sněmovně reprezentantů a za jejich úspěch se dá
označit i to, že se jim podařilo získat několik vítězství ve volbách guvernérů, ale i v
jejich sboru budou mít republikáni stejně napříště převahu. Trump naopak díky
výsledkům republikánů posílil svojí pozici v Senátu. Letošní volby se vyznačovaly
mimořádným zájmem a vysokou volební účastí voličů.
13. 11. 2018 Zlomové jednání o brexitu má za sebou britská premiérka
Mayová. Přesvědčila totiž vládu, aby potvrdila text předběžné dohody o podmínkách
odchodu Británie z EU. Přijetí dohody s Evropskou unií je podle Mayové „v národním
7

zájmu“ a obsah připravené dohody splňuje „slib referenda“ z června 2016, ve kterém
si Britové odhlasovali odchod z evropského bloku. Toto rozhodnutí chrání pracovní
místa a unii, uvedla dále Mayová s odkazem na unii čtyř zemí Spojeného království:
Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Text dohody musí ještě schválit britský
parlament a měli by jej dostat také zástupci vlád ostatních 27 zemí EU. Následovat
by pak měla přípravná jednání na mimořádnou schůzku šéfů států a vlád EU27, která
by z unijní strany text potvrdila. Řádný summit, který by byl nejzazším momentem
pro potvrzení domluvené rozvodové smlouvy, je svolaný na 13. a 14. prosince.
18. 11. 2018 Požár Camp, který zuří na severu Kalifornie už deset dnů,
si vyžádal podle nedělních informací už 76 mrtvých, uvedla CNN odvoláním na
místní úřady. Počet nezvěstných stoupl na 1330, i když se úřady snaží vylučovat
duplicitní hlášení. Mnozí příbuzní už jen čekají na to, až je úřady vyrozumí o smrti
blízkých. Požár je nyní pod kontrolou asi z 60%, s nadějí se očekává déšť. Zničenou
oblast Kalifornie také navštívil prezident USA Trump a už dříve vyhlásil celou
Kalifornii za oblast katastrofy, což umožní rychlé odblokování federálních peněz.
25. 11. 2018 Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie v Bruselu
potvrdili souhlas s textem smlouvy o vystoupení Británie z evropského bloku.
Za Českou republiku jednal premiér Andrej Babiš. Rozsáhlá smlouva upravuje
okolnosti samotného brexitu a řeší kromě jiného i přechodné období. Související
deklarace popisuje, jak by v budoucnosti mělo vypadat těsné partnerství Unie a
Británie v řadě oblastí. Podpora obou dokumentů se na nedělním mimořádném
summitu EU očekávala. Nyní bude následovat proces schvalování dokumentů
vrcholnými orgány Británie a zemí EU. Pokud dohodu o brexitu schválí i britský
parlament, Velká Británie opustí 29. března 2019 řady EU. V následném
přechodném období bude Británie součástí celní unie a v Severním Irsku se navíc
budou řídit pravidly jednotného trhu EU. Jsou připraveny ale i jiné scénáře, pokud
uvedený proces nebude naplněn.
30. 11. 2018 Ve věku 94 let zemřel prezident USA z let 1989–1993
George Bush starší. Před výkonem funkce prezidenta USA působil republikán Bush
v mnoha vysokých funkcích včetně viceprezidentské pod Ronaldem Reaganem a
jako ředitel CIA. Exprezident se v posledních letech opakovaně potýkal se
zdravotními problémy. Pohyboval se na kolečkovém křesle kvůli Parkinsonově
chorobě. Bush starší si získal popularitu díky úspěchu Spojených států ve válce v
Perském zálivu v roce 1991, ale následně vyprchala během krátké hluboké recese,
kdy porušil svůj slib, že nebude zavádět nové daně. Při druhé kandidatuře na
prezidenta republikánského politika porazil demokrat Bill Clinton.
Prosinec 2018 Summit skupiny G20 se sešel ve argentinském Buenos
Aires. Patří sem nejsilnější ekonomiky světa například USA, Rusko, Čína, Argentina,
Velká Británie, Francie, Mexiko i Evropská unie. Mezi body summitu tradičně patřila
ekonomická, ekologická i politická témata. Do popředí se ale dostala otázka
obchodu, zvláště pak hrozba další eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Na
závěr summitu se politici zavázali k reformě Světové obchodní organizace.
Prosinec 2018 Velké demonstrace ve Francii, provázené zapalováním
aut a rabováním obchodů. Každou sobotu v řadě protestovali lidé po celé Francii
proti rostoucím životním nákladům i prezidentovi Emmanuelu Macronovi. V ulicích
francouzských měst protestovalo v sobotu 8. 12. 2018 136 tisíc lidí, tedy zhruba
stejně jako před týdnem. Před dvěma týdny se na demonstracích sešlo 160 tisíc a
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17. listopadu, kdy protesty žlutých vest začaly, 287 tisíc lidí. Premiér Francie
prohlásil, že protesty mají závažný dopad na ekonomiku země a že kvůli nim je třeba
počítat ke konci roku s dalším poklesem hospodářského růstu.
10. 12. 2018 Britská vláda se rozhodla odložit hlasování parlamentu o
připravené brexitové dohodě mezi Londýnem a zbytkem Evropské unie. Premiérka
Theresa Mayová to oznámila v Dolní sněmovně s tím, že se s Bruselem pokusí
znovu vyjednat problematickou část dohody, kterou je takzvaná irská pojistka.
Následně britská premiérka Theresa Mayová 12.12.2018 ustála hlasování poslanců
své vlastní strany o nedůvěře, ve kterém se rozhodovalo, zda bude dál vůdkyní
Konzervativní strany a zároveň i předsedkyní vlády.
22. 12. 2018 Vlna tsunami v Indonézii dorazila na pobřežní oblasti u
Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jávou a Sumatrou. Den po katastrofě
bylo oznámeno, že zahynulo nejméně 222 lidí, zraněných je podle agentur 843 osob.
Agentura pro řízení katastrof hlásí stovky poškozených budov. Obrovité vlny, které
udeřily na indonéské pobřeží, zřejmě vyvolala sopka Krakatoa. Její erupce spustila
podmořské sesuvy, které daly tsunami vzniknout. Úřady předpokládají, že počet obětí
ještě dramaticky poroste. Postrádá se až několik stovek lidí. 25.12. 2018 bylo
oznámeno, že počet obětí je již na 450 lidí.
24. 12. 2018 Na Štědrý den se k životu opět probudila italská sopka
Etna. Z více než tři tisíce metrů vysoké sopky, která se nachází na italském ostrově
Sicílie, se valila hustá oblaka sopečného prachu i proudy lávy.

Významná jubilea a události v České republice
Nový rok jsme v Praze oslavili 1. ledna velkolepým ohňostrojem (F 8-9).
Rok 2018 je pro Českou republiku především rokem významných jubileí: 100
let od vzniku Československa, zároveň 100 let od konce 1. světové války, ale také
50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a dalších.
100 let od vzniku Československa
I když proces vzniku Československa se rodil v mnoha souvislostech několik let před
rokem 1918, konečné a rozhodující akty se odehrály v říjnu 1918.
Dne 28. října 1918 se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i autonomie národů Rakouska-Uherska. Večer týž den přebírá
Národní výbor kontrolu nad úřady a vydává první zákon – Zákon o zřízení
samostatného státu československého. Bylo rovněž zveřejněno provolání Národního
výboru: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem …“. 30. října 1918
přijímá Slovenská národní rada Martinskou deklaraci o nezávislosti Slováků a vůli o
společném státě s Čechy. Prezidentem nového samostatného státu se stal 14.
listopadu 1918 Tomáš Garrigue Masaryk. Díky těmto zásadním historickým
událostem jsme letos oslavili 100 let od vzniku samostatného Československa!
Jak jsme toto významné 100. jubileum oslavili v Praze?
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Významnou součástí oslav 100. výročí republiky byla hned začátkem roku
2018 Výstava korunovačních klenotů českých králů na Pražském hradě, která byla
za mimořádného zájmu občanů otevřena ve dnech 16. – 23. ledna 2018 ve
Vladislavském sále – viz (F 16 – 17).
K oslavám stého výročí vzniku samostatného Československa se připojili také
hasiči ve velkolepé show v Praze na Vltavě. Na sobotu 2. června ve 22 hodin se do
Prahy sjela více než tisícovka hasičů ze všech krajů ČR, aby na Vltavě nedaleko
Tančícího domu vytvořila největší hasičskou fontánu na světě. Nad řekou se zvedlo
na dvě stovky vodních proudů z hasičských proudnic, které byly nasvíceny
pestrobarevnými světly reflektorů. Spolu s tóny Smetanovy Vltavy pak vytvořili hasiči
neobvyklou dvacetiminutovou vodní a světelnou podívanou, kterou sledovaly tisíce
diváků z nábřeží Vltavy mezi Jiráskovým a Palackého mostem i přilehlého okolí.
Ve dnech 1. až 6. července se konal Všesokolský slet v Praze, na kterém se
představilo kolem 15 tisíc cvičenců. Slet byl zároveň holdem sokolům, kteří stáli u
zrodu československých legií v době první světové války a bojovali v nich za vznik
samostatného státu.
Velkou oslavu 100 let republiky připravilo také Národní muzeum s otevřením
části historické budovy po několikaleté generální rekonstrukci (F 48 – 49). Muzeum
připravilo výstavu, která provedla návštěvníky historií dvacátého století a soužitím
Čechů a Slováků ve společném státě od vzniku republiky 1918 až po rok 1989.
Podobné téma měl také zajímavý videomapink (F 44), který se konal večer 27. 10.
2018 na čelní ploše fasády Národního muzea.
Jedním z vrcholů oslav v ČR byla také slavnostní vojenská přehlídka, která se
uskutečnila v Praze 28.10. 2018 na Evropské třídě. Přehlídky se zúčastnilo téměř
dva tisíce vojáků s asi dvěma sty kusy vojenské techniky a přes deštivé počasí ji
sledovaly tisíce diváků na Evropské třídě a další desítky tisíc diváků u televizorů
v přímém přenosu.
Součástí oslav stého výročí byla pak také řada výstav např. (F 45), koncertů a
jiných kulturních i sportovních akcí včetně dnů otevřených dveří kulturních a
historických budov nebo státních institucí v Praze a v ostatních městech České
republiky. Byly tak např. zpřístupněny i prostory Obecního domu (F 46 – 47), který
byl významným dějištěm historických událostí spojených se vznikem Československé
republiky. Kromě jiného se zde právě 28. října 1918 sešlo předsednictvo Národního
výboru, aby jménem národa provedlo revoluční převrat, převzalo veřejnou správu a
vyhlásilo samostatnost státu Československého. Zde také do 13. listopadu 1918
zasedal Národní výbor jako první parlament a vláda obnoveného státu, byly zde
vydány první zákony republiky. Tyto historické události připomíná pamětní deska na
rohu fasády Obecního domu, kde je umístěn kromě jiného nápis: „Zde mluvil a
jednal 28. říjen 1918“
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100 let od konce 1. světové války
Krátké připomenutí událostí z historie:
Za začátek války jsou považovány události v Sarajevu v roce 1914. To
následník trůnu František Ferdinand d'Este jako vrchní inspektor rakousko-uherské
armády přijel na manévry společně se svou chotí, Žofií Chotkovou a na závěr
manželský pár navštívil Sarajevo, hlavní město Bosny. Zde na ně byl 28. června
1914 spáchán srbskými radikály atentát, kterému ještě týž den oba podlehli. To se
stalo signálem pro vypuknutí postupně sílících ozbrojených mezinárodních konfliktů,
které se rozrostly v 1. světovou válku.
Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě, v Asii a
Africe. Na západní frontě boje probíhaly v zákopech – zákopová válka. V letech 1914
až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.
Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy
od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané
téhož dne německou generalitou ve štábním vagónu vrchního velitele dohodových
vojsk, francouzského maršála Foche. Od toho data tedy uplynulo letos 100 let.

Další jubilea, která jsme si letos připomenuli:
80 let od událostí roku 1938 – roku mobilizace a zrady
Je to 80. výročí událostí roku 1938, především mobilizace – vyhlášena 23. září,
Mnichovské dohody (zrady) – podepsána 29. září – která představovala dohodu mezi
Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území
Československa Německu. Následovala okupace pohraničí a de facto konec první
republiky. Tou dobou také vyvrcholila ve střední Evropě krize, která předznamenala
blížící se druhou světovou válku a mimo jiné silně zasáhla tehdejší Československo,
jež mělo oslavit teprve 20. výročí své existence.
70 let od února 1948 - doby komunistického státního převratu
v Československu.
Převrat, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. byl v počátcích oslavován
jako vítězství pracujícího lidu, později po roce 1990 je vnímán jako přechod od
demokracie k totalitě.
50 let od invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa
Vojska pěti zemí Varšavské smlouvy překročila československé státní
hranice v noci z 20. na 21. srpna 1968. Násilně tak měla ukončit pokus o reformu
tehdejšího socialistického Československa – tzv. Pražské jaro. Do konce roku 1968
si invaze vyžádala podle nových poznatků historiků 137 mrtvých, další stovky lidí byly
zraněny. Česko si připomnělo výročí 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na
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mnoha místech republiky. Lidé uctili památku obětí okupace také tradičně před
budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě, pietní akce se konaly
např. také v Brně, v Liberci nebo na pražském Václavském náměstí u sochy sv.
Václava ap.
40 leté výročí letu československého občana do vesmíru
Prvním neamerickým a nesovětským kosmonautem na světě, který se
podíval do vesmíru, se stal v březnu 1978 vojenský pilot Vladimír Remek. Přes to, že
byl prvním kosmonautem z jiného státu než SSSR a USA, v celkovém pořadí
vesmírných průzkumníků mu patří překvapivě až 87. příčka. Dosud ale zůstává
jediným Čechem, který vesmír navštívil.

Některé další události roku 2018 (nejubilejní) v České republice
12. a 13. ledna Volba prezidenta České republiky. Z prvního kola voleb,
které se uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola
dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve
druhém kole 26. a 27. ledna pak o 2,73 procentního bodu, tj. o 152 184 hlasů, zvítězil
Miloš Zeman. Své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením
prezidentského slibu. Volební účast v prvním kole byla 61,92 %, ve druhém pak
66,60 %.
8. a 13. dubna odešly dvě významné legendy československého filmu.
Režisér, scénárista a herec Juraj Herz na následky mozkové příhody. Natočil na 25
filmů a k jeho stěžejním dílům patří např. Spalovač mrtvol navržený na Oskara,
drama Petrolejové lampy nebo Upír z Ferratu. Jeho celosvětově proslulý kolega
Miloš Forman podlehl náhlému zápalu plic jen o pět dnů později v americkém
Warenu. Rodák z Čáslavi získal dvě Ceny Akademie za nejlepší režii a k jeho
legendárním filmům se řadí Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus apod.
5. a 6. října Volby do zastupitelstev a doplňovací volby do Senátu se konaly
ve dnech 5. a 6. října. Vedle komunálních voleb zvolili lidé ve třetině senátních
volebních obvodů také své zástupce v horní parlamentní komoře. Druhé kolo
proběhlo v pátek 12. a sobotu 13. října. (K výsledkům voleb blíže v kapitole 4)
12. 11. 2018 Nové svědectví v kauze Čapí hnízdo. Reportéři Zvláštního
vyšetřování Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali a vyzpovídali syna českého
premiéra pětatřicetiletého Andreje Babiše mladšího. Žije mimo území České
republiky, ve Švýcarsku. K případu Čapího hnízda jim poskytl vyjádření, které může
mít dopad na trestní řízení. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem
podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji“. Dále mluvil o tom, že po zahájení
trestního stíhání jeho otec chtěl, aby „zmizel“, a on se tak nedobrovolně ocitl na
Ruskem okupovaném Krymu. Toto sdělení vyvolalo vlnu vážných reakcí, včetně
požadavku opozice na vyslovení nedůvěry vládě.
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7. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii a s tím spjaté události z let
1939 a 1989 si připomněla Česká republika. Na mnoha místech proběhly
vzpomínkové i kulturní akce. Centrem dění byla tradičně pražská Národní třída, kde
došlo v roce 1989 k potlačení studentské demonstrace, což odstartovalo pád
komunistického režimu. Tohoto výročí využily tisíce lidí k manifestacím proti
premiérovi Babišovi, aby požadovaly jeho rezignaci. Podobný průběh oslav byl i
v jiných českých městech. Hlasování o důvěře vládě proběhlo 23. listopadu a
opozice potřebný počet hlasů pro odvolání vlády nezískala.
15. 12. 2018 Pražský magistrát má nové vedení. „Tým profíků" primátorky
Adriany Krnáčové vystřídal na pražském magistrátu „tým odborníků“. Většina nových
radních nepřekročila čtyřicítku, má kvalitní vzdělání ve svém oboru a nadšení věci
měnit. Co nemají, jsou zkušenosti s reálnou politikou. Pro většinu z nich bude post
radního v hlavním městě jejich první zkušeností s ní.
20. 12. 2018 Výbuch metanu na dole ČSM na Karvinsku, kde zahynulo 13
horníků (z toho 12 z Poska). Pořád tam hoří, požár ztěžuje záchranné práce v dole.
Firma se snaží prostor zatarasit, stavba hrází bude trvat asi do neděle 23. 12..
Příčina výbuchu se vyšetřuje. Hlavním důvodem zřejmě bylo to, že došlo k zapálení
metanu, což způsobilo detonace některých důlních pracovišť. Přesné příčiny se ale
musí teprve vyšetřit. O pomoci rodinám jednají i vládní orgány České republiky a
Polska včele s premiéry obou zemí.
21. 12. 2018 Proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2018 ČR.
Vítězem se s převahou stala Ester Ledecká – snowboard + lyže
¨
2. místo
Martina Sáblíková - rychlobruslení
3. místo
Michal Krčmář - biatlon
26. 12. 2018 Prezident Miloš Zeman pronesl svůj tradiční vánoční projev ze
zámku v Lánech. Ve vánočním poselství prezident Miloš Zeman hodnotil uplynulý
rok. Do svého proslovu zařadil kromě jiného přítomnost českých vojáků v
Afghánistánu. Vojáci v této zemi podle něj chrání bezpečnost českých občanů a
jednají v českém národním zájmu. Prezident ocenil i činnost visegrádské skupiny
(V4). Česko v ní spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem docílilo konce diskuse
Evropské unie o migračních kvótách. Také mluvil o povinné volební účasti, kterou
dlouhodobě podporuje a zároveň o vizi zavedení přímé volby starostů, primátorů a
hejtmanů. Kriticky reagoval také na některé nedávné kauzy vnitřní politiky.
Na Nový rok měli pak projev ústavní parlamentní činitelé – předseda Senátu
Jaroslav Kubera a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Přehled toho, co připravili politici a změní se k 1. 1. 2019?
-

Průměrný starobní důchod se zvýší zhruba o 900 korun měsíčně, tedy na
13 200 korun. A lidé nad 85 let dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.
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Přidáno dostanou od 1. ledna i lidé, kteří pobírají minimální mzdu. Plat se jim
zvýší o 1150 korun na 13 350 korun.
Částka na výplatní pásce se od Nového roku změní i vrcholným politikům.
Místo plánovaných 20 % si nakonec polepší jen o 9 %. Například poslanci
budou nově brát 82 400 korun, ministři 157 100 korun. Ke všemu je ještě
nutné ale přičíst desítky tisíc za náhrady na dopravu, stravu nebo reprezentaci
Od ledna se zvednou platy pracovníků ve veřejné sféře. Učitelé by si měli
přilepšit o 15 procent, nepedagogičtí pracovníci o 10 procent. Osm procent
dostanou přidáno policisté a hasiči. U ozbrojených složek se tarifní plat
zvedne o dvě procenta a zbytek se rozdělí do rizikových příplatků.
reprezentaci.
Zvyšuje se částka, od které musí zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní
pojištění. Limit se zvyšuje na 3000 korun. Zaměstnavatel také nebude z dohod
s odměnou do 2999 Kč odvádět zdravotní pojištění.
Nová nařízení čekají i na zemědělce. Ti od Nového roku nebudou moci
používat plošně přípravky s obsahem glyfosátu, které urychlují dozrávání
některých plodin. Z tohoto kroku mají radost hlavně sdružení na ochranu
přírody.
Na obyvatele nepříznivě dopadne právě probíhající zdražování energií,
zejména elektrické (až o 10%). To se postupně projeví v nárůstu cen
některých energeticky náročných produktů a v některých službách.
Na uvedené změny a dopady si tedy počkáme do příštího roku a věřme, že do
roku pro život dobrého!

2. Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Základní údaje
Městská část Praha - Dolní Měcholupy se nachází ve východní části hlavního města
a od centra je vzdálena asi 10 km.
Dolní Měcholupy se rozkládají na ploše 466 ha v nadmořské výšce od 250 m n.m.
do 282 m n.m.
V městské části je evidováno 45 ulic a poslední přidělené číslo popisné k 1.1.2017
bylo 611.
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Historie počtu obyvatel obce Praha-Dolní Měcholupy.
Datum

Muži (do 15.let)

Muži (nad 15.let)

1.1.2018
275
1.1.2017
248
1.1.2016
228
1.1.2015
210
(Zdroj: mvcr.cz)

Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let)

842
798
781
743

265
248
235
214

947
910
876
852

Celkem

2 329
2 204
2 120
2 019

Základní pohled na Městskou část Praha - Dolní Měcholupy (F 10 – 13)
Dolní Měcholupy tvoří dvě základní části obce, což je původní historické
centrum s navazujícími dílčími přestavbami i přístavbami objektů a pak nová část na
severním okraji obce – Malý Háj - s novou moderní zástavbou bytové výstavby
doplněnou obchodní vybaveností. Základní pohled na Městskou část Dolní
Měcholupy je zachycena na fotografiích přílohy (ve fotoknize) na stranách 10 – 11
„MČ - v centru obce v roce 2018) a 12 – 13 „MČ – nová výstavba obce – Malý Háj
v roce 2018).

Zastupitelstvo a úřad MČ – do října 2018
Zastupitelstvo
Vrcholným výkonným orgánem a představitelem městské části Praha-Dolní
Měcholupy je zastupitelstvo MČ. Zastupitelstvo je ustanoveno podle §87 odst. 2 a
§ 66 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Složení zastupitelstva MČ Dolní Měcholupy k 1. 1. 2018
Zastupitelstvo mělo 9 členů:
Mgr. A. Jiří Jindřich
starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
Ing. Luboš Ježil
místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
další členové:
Gabriela Dvořáková
Ing. Otakar Vich
Mgr. David Pavel
Lucie Sobková
Ing. Martin Svoboda
Jiří Voříšek
Jiří Frolík
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Úřad Městské části Praha – Dolní Měcholupy (F 14 – 15)
Adresa úřadu:

Dolnoměcholupská168/37
111 01 Praha 10

Organizační struktura úřadu MČ
Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu. V čele úřadu
městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci
vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům
úřadu městské části.
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat
úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.
Složení úřadu k 1. 1. 2018:
Starosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
Mgr. A. Jiří Jindřich
Místostarosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
Ing. Luboš Ježil
Tajemnice
Šárka Fořtová, DiS.
Sekretariát - také pokladna, evidence místních poplatků, Czech Point
Jana Hlavatá
Asistentka starosty a tajemnice, v referátě má také komise a místní Zpravodaj
Barbora Dubská
Podatelna- také evidence obyvatel, Czech Point
Pavlína Várková
Účetní - hlavní a vedlejší účetní činnost, evidence majetku, evidence nájmů, dotace
Alena Kadlecová
Monika Slavíková
Výstavba a územní rozvoj, životní prostředí, evidence nemovitostí
Martin Kembitzký
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jakub Iran
Pošta Partner
Hana Stárková
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Jitka Kohoušková
Šéfredaktor Zpravodaje MČ

Václav Janko

Výbory a komise
Finanční výbor
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a odpovídá se ze své činnosti zastupitelstvu obce.
Předseda
Jiří Voříšek
Členové výboru: Jiří Frolík
Ing. Otakar Vich
Mgr. David Pavel
David Sobek
Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a rozhodnutí starosty, kontroluje
dodržování právních předpisů ostatními výbory Zastupitelstva a úřadem MČ na
úseku samostatné působnosti a plní i další kontrolní úkoly, kterými jej pověří
Zastupitelstvo.
Předseda:
Lucie Sobková
Členové výboru: Ing. Zbyněk Kozel
Libor Motlík
Vlasta Blažková
Tomáš Štěpánek
Výbor pro územní rozvoj
Výbor územního rozvoje je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva v oblasti
územního rozvoje obce.
Předseda:
Mgr. A. Jiří Jindřich
Členové výboru:
Ing. Martin Svoboda
Ing. arch. et Ing. Tomáš Choděra
Ing. arch. Luděk Podlipný
Ing. Luboš Ježil
Komise kulturní a sportovní
Předseda:
Michal Kohout
Členové komise: Gabriela Dvořáková
Lucie Sobková
Irena Vichová
Martin Soukup
Komise k projednávání přestupků
Předseda:
JUDr. Jaroslava Nožičková
Členové komise: Šárka Fořtová, DiS.
Jana Hlavatá
Pavlína Várková
Monika Slavíková
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Úřední deska
Uřední deska je fyzicky umístěna u hlavního vstupu do budovy Úřadu MČ
Dolních Měcholup. Vedena je také elektronicky na www. stránkách Úřadu D.M.
Podatelna
Podání písemností a dat je zajištěno klasicky podáním na Úřadě nebo
elektronicky. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv
se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a ostatních
podání doručených formou elektronické pošty včetně příloh nebo doručené osobně
na technických nosičích ve smyslu §19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

3. Volby do zastupitelstev obcí a senátu r. 2018
Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodli o obsazení zastupitelstev měst a
obcí se uskutečnily v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 spolu s prvním kolem
doplňovacích voleb do třetiny Senátu. O termínu konání voleb do zastupitelstev obcí
a třetiny Senátu rozhodl na jaře prezident Miloš Zeman
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, hlavním městě
Praze, městských obvodech a městských částech vždy po 4 letech. Praha je z
pohledu zákona městem i krajem. Lidé proto rozhodli i o obsazení 65členného
zastupitelstva hlavního města Prahy i zastupitelstev městských částí.
Vedle komunálních voleb vybrali lidé ve třetině senátních volebních obvodů také své
zástupce pro horní parlamentní komoru - Senát. Občané MČ Prahy 10 a tedy i
Dolních Měcholup neměli v rámci voleb pro dané období svého kandidáta a proto
nevolili.
Volební kampaň a kandidátky pro volby zastupitelstva v MČ Praha – Dolní
Měcholupy
O přízeň voličů se ucházely na kandidátce pro obecní volby do zastupitelstva
v Dolních Měcholupech v roce 2018 tyto 4 strany a hnutí:
Číslo 1
2
3
4

-

ANO 2011
Naše Obec
Sdružení ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů
Česká strana sociálně demokratická
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Každý z těchto subjektů prezentoval svůj volební program různým
způsobem, např. tiskovinami doručovanými do všech domovů občanům D.M.,
předvolebními mítinky, veřejným posezením nebo využitím prezentace na veřejných
sítích. Nezaujatého pozorovatele jistě překvapila značná agresivita, někdy
nekorektnost a prezentování zavádějících údajů o výsledcích plnění programů
uplynulého období a někdy i osobní útoky mezi dosavadními zastupiteli obce. Bylo
na voličích, aby se rozhodli, zda jim takový způsob prezentace vyhovuje, či je spíš
odrazuje. Výsledek voleb do zastupitelstva této úvaze může i odpovídat.
Každý ze subjektů uvedl na kandidátní listině 11 svých členů – kandidátů do
zastupitelstva MČ. Pro volební obvod v Dolních Měcholupech byly ustanoveny 2
volební okrsky.
Výsledky voleb v MĆ DM
Následující údaje jsou převzaty bez úprav z webových stránek Českého
statistického úřadu.
Výsledky voleb – obec Praha-Dolní Měcholupy – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

11

1

Okrsky

celkem

zpr.

2

2

Kandidátní listina

číslo

název

1

ANO 2011

2

v%

100,00

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

1 788

1 021

57,10

1 021

10 762

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Hlasy

abs.

v%

Platné
hlasy

524

4,87

10

9 783,63

5,35

0

X

Naše Obec

3 850

35,77

11

10 762,00

35,77

4

X

3

Sdružení ODS,
TOP 09, NK

5 980

55,57

11

10 762,00

55,56

7

X

4

ČSSD

408

3,79

11

10 762,00

3,79

0
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-

Jmenný seznam - zvolení zastupitelé MĆ Dolní Měcholupy podle výsledku voleb
Kandidátní
listina

číslo

název

Kandidát

poř.
číslo

příjmení,
jméno,
tituly

Hlasy
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

věk

Pořadí
zvolení
abs.

v%

2

Naše
Obec

1

Vich
Otakar
Ing.

60

NAŠE

NAŠE

368

9,55

1

2

Naše
Obec

2

Pavel
David
Mgr.

42

NAŠE

NAŠE

366

9,50

2

2

Naše
Obec

3

Svoboda
Martin
Ing.

55

NAŠE

NAŠE

359

9,32

3

2

Naše
Obec

4

Študent
Vladimír
Ing.

38

NAŠE

NAŠE

347

9,01

4

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

1

Jindřich
Jiří Mgr.
A.

45

ODS

ODS

580

9,69

1

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

2

Ježil
Luboš
Ing.

47

ODS

BEZPP

569

9,51

2

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

3

Doláková
Jana

52

TOP 09

TOP 09

541

9,04

3

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

4

Blažek
Michal

19

TOP 09

TOP 09

534

8,92

4

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

5

Kohout
Michal

44

ODS

BEZPP

550

9,19

5

20

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

6

Sobková
Lucie

43

ODS

BEZPP

542

9,06

6

3

Sdružení
ODS,
TOP 09,
NK

7

Brokeš
Michael

21

TOP 09

BEZPP

527

8,81

7

Celkem bylo zvoleno 11 zastupitelů MČ D.M..
Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy
svolal dosavadní starosta MČ Dolní Měcholupy na středu 31.10. 2018 od 17:30
hodin. Program obsahoval kromě jiného:
- Složení slibu
- Jednací řád Zastupitelstva MČ
- Volba starosty
- Volba místostarosty
- Zřízení finančního výboru
- Zřízení kontrolního výboru
- Zřízení výboru pro územní rozvoj … a daší.
Na ustavujícím zasedání bylo zvoleno nové zastupitelstvo MČ Dolní
Měcholupy v tomto složení:
Mgr. A. Jiří Jindřich (ODS)
Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy - uvolněný
Ing. Luboš Ježil (nezávislý za ODS)
Místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy - neuvolněný
Zastupitelé městské části Praha-Dolní Měcholupy
Michal Blažek (TOP 09)
Ing. Otakar Vích (NO)
Mgr. David Pavel (NO)
Lucie Sobková (nezávislá za ODS)
Ing. Martin Svoboda (NO)
Michael Brokeš (nezávislý za TOP 09)
Jana Doláková (TOP 09)
Michal Kohout (nezávislý za ODS)
Ing. Vladimír Študent (NO)
Finanční výbor
Předseda: Michael Brokeš (nezávislý za TOP 09)
Jiří Voříšek
Ing. Vlastimil Hricišin (NO)
Libor Motlík (NO)
David Sobek
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Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Vladimír Študent (NO)
Ing. Zbyněk Kozel (NO)
JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková (NO)
Lucie Sobková (ODS)
Petr Vltavský (nezávislý za ODS)
Výbor pro územní rozvoj
Předseda: Mgr. A. Jiří Jindřich (ODS)
Ing. Luděk Dostál
Ing. arch. et Ing. Tomáš Choděra
Ing. arch. Luděk Podlipný
Ing. Luboš Ježil (nezávislý za ODS)
Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
Ing. Otakar Vich (NO)
Komise kulturní a sportovní
Předseda: Michal Kohout
Gabriela Dvořáková
Lucie Sobková
Martin Soukup
Petr Vltavský
Komise sociální, školská a veřejného zdraví
Předseda Bc. Jana Doláková
Kateřina Tomíčková
Michal Kohout
Alena Ševčíková
Marcela Zvelebilová
Jakub Petřina
Komise k projednávání přestupků
Předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková
Šárka Fořtová, DiS.
Jana Hlavatá
Pavlína Várková
Monika Slavíková
Barbora Dubská
Redakční rada
Předseda: Ing. Luboš Ježil
šéfredaktor: Václav Janko
Lucie Sobková
Jana Doláková
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Slovo starosty k výsledkům voleb (Citováno ze Zpravodaje 5/2018)
„Velmi Vám děkuji za podporu ve volbách, kterou jste nám svými hlasy projevili.
Cítím to jako velký závazek a příležitost dotáhnout rozdělané věci do zdárného konce
a zase posunout Dolní Měcholupy k ideálu dobře fungující obce se spokojenými a
hrdými občany. Vaši důvěru přijímám s pokorou a vědomím, že ne vždy se vše
podaří ke spokojenosti všech a spokojenost jednoho může znamenat nespokojenost
jiného.“ …

Informativně výsledky voleb do zastupitelstva Magistrátu HM Praha
Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy probíhaly v rámci obecních
voleb – tedy v pátek 5. a v sobotu 6. října. Po sečtení hlasů se do zastupitelstva
Prahy dostalo pět stran a uskupení.
Zvítězila ODS, která obhájila čtrnáct mandátů. Strana byla o jeden mandát
následována Piráty, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN,
KDU-ČSL, LES a SNK ED). Na pátém místě se umístilo hnutí ANO 2011, které jich
obhájilo dvanáct. Praha byla spolu s Libercem jedinými krajskými městy v Česku, kde
hnutí ANO volby nevyhrálo. Zbylé subjekty, nejblíže SPD a KSČM měly méně než
5% hlasů a do zastupitelstva se tak nedostaly.
Volební účast byla 46,44 % oprávněných voličů a byla tak třetí nejvyšší od Sametové
revoluce. Voličů, kteří měli právo volit bylo celkem 918 640.
Z následujícího povolebního vyjednávání vyplynulo, že vládnoucí koalici pro
zastupitelstvo Magistrátu budou tvořit hnutí, která co do počtu mandátů skončila na
2., 3, a 4. místě. Vítězná ODS a hnutí ANO 2011 budou pro následující období
v opozici. Podle koaliční dohody, kterou 25. října 2018 uzavřela pirátská strana s
partnery Praha sobě a Spojené síly pro Prahu se stal primátorem hlavního města
Prahy lídr Pirátů Zdeněk Hřib.

Informativně výsledky voleb do senátu
Součástí letošních voleb byla také obměna třetiny členů Horní komory –
Senátu. Kromě dvou kandidátů – p. J. Drahoše a p. J. Čunka, kteří byli zvoleni hned
v 1. kole nadpoloviční většinou voličů – se rozhodovalo vždy mezi dvěma kandidáty
s největším počtem hlasů ve druhém kole voleb ve dnech 19. a 20. října. To přišlo
volit už jen pouhých 16,49 % z celkového počtu zapsaných voličů. Konečné
výsledky znamenaly výrazný úspěch pro ODS a naopak debakl pro dosavadní vládní
strany - sociální demokracii i hnutí ANO – které tak ztratily většinu v Senátu.
Dosavadního předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD) nahradil nově zvolený
Jaroslav Kubera (ODS).
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4. Připomenutí významných výročí v MČ D.M.
100. výročí vzniku Československa (F 26 – 31)
Součástí oslav byly některé akce organizované a zajišťované MČ P10 Dolní
Měcholupy ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi. Patřilo mezi ně –
kromě jiného – tradiční Setkání za školou (F 28 – 31), každoročně konané
začátkem nového školního roku v parku za školou. Letos se setkání konalo v neděli
9. září 2018.
Program začal už dopoledne, kdy se konal 3. ročník tradičního běžeckého
závodu Velká měcholupská (F 26 – 27), který je určen pro širokou veřejnost, pro
různé výkonnostní a věkové kategorie, od malých dětí až po 70 leté seniory. Závod
se běžel po cestách v terénu místního lesíku a výkony běžců byly oceněny poháry za
umístění na 1. až 3. místě v každé kategorii a všichni zúčastnění běžci obdrželi
pamětní medaili Velké měcholupské. Tohoto závodu se zúčastnilo téměř 80
přihlášených běžců všech kategorií a slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhlo v
rámci odpoledního programu.
Tradiční odpolední Setkání za školou bylo letos zaměřeno na připomenutí a
oslavu 100. výročí založení republiky. Někteří občané vyslyšeli výzvu a přišli v
dobových kostýmech 1. republiky, aby tak ozvláštnili atmosféru tohoto Setkání.
Zdařilými dobovými převleky zaujali také zaměstnanci úřadu MČ včetně starosty,
místostarosty, tajemnice a ostatních. Netradiční slavnostní atmosféru doplnila i živá
dobová muzika a v parku vystavená historická vozidla. Byly připraveny i ukázky
některých dobových řemesel a živností, které byly v Měcholupech v 1. republice
provozovány, např. pekaře, uzenáře, zemědělce, kováře apod. Byla tady i dobová
ukázka ražby mincí, kamelot nabízel a roznášel místní tiskovinu Národní list. V místní
základní škole byla částečně upravena 1 třída v prvorepublikovém stylu, v parku byly
ukázky výbavy četnické stanice i s četníky v dobových uniformách. Celkově tady
vládla příjemná atmosféra doplněná tradičním přátelským posezením sousedů u
občerstvení s kávou a chutnými koláčky, opékanými buřtíky s točeným pivem a jinými
chuťovkami i pro děti.
Fotografie z Velké měcholupské a ze Setkání za školou jsou v příloze.
Součástí programu bylo také slavnostní otevření sportovní haly. O tom více v
kapitole 6. (F 32 – 34).

Položení věnce u pomníku obětem 1. a 2. světové války (F 51)
Konec 1. světové války připomíná místním občanům pomník obětem 1. a 2.
světové války na návsi vedle kapličky. Na pomníku je nápis
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Z VDĚČNOSTI VÁM, KTEŘÍ JSTE PADLI, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT.
Jsou na něm vyryta jména občanů obce Dolních Měcholup:
Hůša Václav 1872-1918,
Junek Antonín 1872-1918,
Kolanda Karel 1894-1915,
Kliner Josef 1883-1917,
Poslt František 1891-1918,
Zeman Josef 1900-1918

V květnové revoluci padl
Hora František 1905 - 1945

Čestné občanství Dolních Měcholup bylo uděleno v roce 2002
Antonínu Švehlovi 1873 -1933 In memoriam
Karlu Attlovi 1894 -1973 In memoriam
Josefu Remarovi 1908 -1983 In memoriam
Josefu Gajerovi 1919
Slavnostní položení věnců k pomníku se konalo ve středu 26. října 2016 za
přítomnosti starosty MČ Praha - Dolní Měcholupy pana Mgr. A. Jiřího Jindřicha.

Lípa republiky - (F 50)
Víte, že v Dolních Měcholupech máme vysazenou Lípu republiky? Roste na
návsi mezi kapličkou a pomníkem obětem 1. a 2. světové války a byla vysazena
28. 10. 1998 při příležitosti oslav 80. výročí vzniku Československa. Lípa republiky
letos také připomíná oslavované 100. výročí vzniku republiky a je to tedy 20 let od
jejího vysazení.
Letos – 31. 10. - byla také vysazena Lípa republiky v Malém Háji. Bude tak
symbolicky připomínat oslavu 100. výročí vzniku Československé republiky (viz foto
na str. F 50)
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Také městská část Praha - Dolní Měcholupy má letos svoje jubileum
50 let od ustanovení městské části Praha - Dolní Měcholupy
V roce 1968 byla obec Dolní Měcholupy připojena k Praze a stala se tak
městskou částí Prahy. Připomeňme si:
Hlavní město Praha - tzv. Velká Praha - vzniklo 1. ledna 1922 na základě
zákona č. 114/1920 Sb. připojením 37 obcí a osad, z toho 10 měst.
Připojování dalších nových území probíhalo pak v letech 1960–1974. Obce byly
průběžně začleňovány do přilehlých okrajových pražských obvodů Praha 4 až Praha
10. Ústavní zákon č. 110/1967 Sb. umožnil, aby v Praze kromě Národního výboru
hlavního města Prahy a obvodních národních výborů mohly působit také místní
národní výbory.
1.ledna 1968 – byly připojeny Čakovice, Ďáblice, Háje, Dolní Chabry,
Chodov, Velká Chuchle, Kbely, Kunratice, Kyje včetně k.ú. Hostavice, Lahovice
(část), Letňany, Libuš, Lysolaje, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Miškovice,
město Modřany, Nebušice, Petrovice, Řepy, Suchdol, Štěrboholy, Třeboradice, část
Holyně.
Pro zajímavost blízké obce Dubeč, Dubeček, Uhříněves a další byly k hl.m.
Praha připojeny mezi dalšími 30 obcemi později - 1. července 1974 – tedy po víc jak
šesti letech..

Další mimořádné společenské události v MČ D.M. v roce 2018
4. 4. 2018 - Otevření pošty PARTNER v MČ Praha – Dolní Měcholupy. Bylo
vydáno také příležitostné poštovní razítko a přiděleno nové poštovní směrovací číslo.
/K události blíže v kapitole 8/.
5. a 6.10. 2018 - Volby do místního zastupitelstva a senátu ČR. /K události
podrobněji v kapitole 4/.
Říjen 2018 - byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy
Kutnohorská, která se uskutečnila během 4 měsíců v době letních prázdnin. /K
události podrobněji v kapitole 9/.
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5. Hospodaření obce
Městská část hospodaří podle schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na
kalendářní rok 2018 podle usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy
číslo 38/2 ze dne 22. 1. 2018
Navržený rozpočet městské části na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 26.397 tis. Kč a
výdaji 42.197 tis. Kč. Schodek je dofinancován zapojením prostředků z minulých let
ve výši 15.800 tis. Kč.

Rozpočet příjmů Městské části Praha – Dolní Měcholupy
– na rok 2018
Název položky:

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace/transfery
Zapojení minulých let
Příjmy celkem

tis. Kč:

6 890
650
18 857
15 800
42 197 000,- Kč

Rozpočet výdajů Městské části Praha – Dolní Měcholupy
- na rok 2018
VÝDAJE 2018
Pozemní komunikace

Název položky/třídy ORJ

Paragraf Položka

ORJ 300
ORJ 400
ORJ 400
ORJ 600
ORJ 600
ORJ 400
ORJ 200
ORJ 200
ORJ 500
ORJ 700
ORJ 900
ORJ 900
ORJ 1000

Mateřská škola
Základní škola
Kultura
Občanské záležitosti.
TV činnost
Komun. odpad
Veřejná zeleň
Sociál. péče obyv.
Hasičský sbor
Zastup.orgány
Činnost místní správy
Výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostaní fin. operace
ORJ 1000
Ostatní činnosti
Celkové výdaje

2219
3111
3117
3319
3399
3419
3722
3745
4349
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409

Částka (tis. Kč)

1 880
3 930
4 690
590
510
11 060
250
1 050
480
802
1 300
9 285
20
200
30
6 120

42 197 000,- Kč

Rozpočet byl schválen Usnesením č. 38/2 z 22.1.2018
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Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2018 – navýšení rozpočtu

tis. Kč

2/ 2018

Osvětová beseda s výživovou poradkyní
Volba prezidenta
Právní služby (dar občana)

Rada HMP
HMP
dar

88
70,3
30

3/2018

Dovybavení SDH - CAS 30
Úhrada výletů MŠ
Šablony pro ZŠ

4/2018

Tělovýchova a ZŠ
ponechání investic
Dotace SK a kultura
HMP
Rozšíření kapacity školní jídelny a kuchyň ZŠ
HMP
Nevyčerpaná provoz. dotace MŠ

5/2018

Posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ
Příprava a zkoušky ZOZ
SDH – údržba techniky a materiál

HMP
HMP
HMP

6/2018

ZŠ a daně
Výstavba komunitního centra (návratná fin. výpomoc)

HMP
HMP

3 394,1
10 000

7/2018

Šablony pro ZŠ

HMP

167,6

8/2018

Akce setkání za školou

9/2018

ZŠ
Posílení mzdových prostředků MŠ a ZŠ
Sportovní hala a kultura

HMP
HMP
HMP

3 693,7
78,3
227

10/2018

Dětský klub ZŠ
Volby do zastupitelstva a

HMP
HMP

1 254,4
72

11/2018

Kompostéry

HMP

682,2

12/2018

Šablony pro ZŠ
Běžecká dráha SDH
SDH – příprava a materiál

HMP
HMP
HMP

954,6
1 000
79,1

HMP
dar
HMP

7 500
10
180,6
8 449,6
126
3 000
337,3
705
20,2
260

dar od MAHRLA, s.r.o.
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Dotace z rozpočtu MČ - formou smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
– přehled:
Příjemci dotace:
- Linka bezpečí z.s.
- ZO SDČR (senioři)
- Leonardo
- SDH (hasiči)
- Radioklub
- SK Dolní Měcholupy

ve výši:
10 tis. Kč
250 tis. Kč
350 tis. Kč
100 tis. Kč
15 tis. Kč
220 tis. Kč
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Tolik tedy základní čísla rozpočtu na rok 2018, která určovala a vymezovala
činnost a hospodaření v jednotlivých oblastech působnosti MČ Praha – Dolní
Měcholupy.
Hospodaření obce bylo kontrolováno Zastupitelstvem MČ na jeho pravidelných
zasedáních a konečná čísla o hospodaření budou zveřejněna až schválením
Závěrečného účtu za rok 2018. Termínově to lze očekávat tak, jak je tomu každý rok,
nejdříve v dubnu 2019.
Pro představu Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen bez výhrad usnesením
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy č. 41/4 ze dne 16. 4. 2018.

6. Plány a investiční akce
Metropolitní plán (F 38) je jednou z nejdůležitějších priorit pro rozvoj
Městské části Dolní Měcholupy a jejího navazujícího okolí. K tomu Výbor pro územní
rozvoj navrhnul začátkem roku následující základní body strategie zadání
Metropolitního plánu a územní studie městské části Praha - Dolní Měcholupy.
1/ Požaduje se, aby návrh Metropolitního plánu vycházel ideově z „Koncepční
rozvahy o území Východní město“ (IPR 2014).
2/ Uvažovat oblast Malý háj jako součást MČ Dolní Měcholupy.
3/ Zastavitelné plochy oblasti Malý háj omezit podlažností výstavby na max. 6.NP.
4/ Přiblížit a komunikačně propojit Malý háj a původní zástavbu Dolních Měcholup.
5/ Vytvoření krajinného parku na území mezi obcemi Štěrboholy, Dolní
Měcholupy a Dubeč s centrem kolem nádrže Slatina.
6/ Vytvoření koncepce pěších a cyklistických tras v rámci parku a jejich napojení na
centra MČ.
7/ Trasa obchvatu – jednoznačně se preferuje původní trasa obchvatu dle platného
územního plánu.
8/ Vytvoření pěšího a cyklistického propojení z centra MČ Dolní Měcholupy do
Hostivaře, k Podleskému rybníku, do Dubče, do ulice Ke Kablu, ke hřbitovu V
Horkách, do Štěrbohol (přes Malý háj). Prioritně by měly být využity původní trasy
polních cest (většinou v majetku obce)
9/ Podporuje se návrh tramvajové tratě – propojení konečných tratí Na homoli –
Nádraží Hostivař (v trase stávající vlečky).
10/ Vhodná místa pro situování ploch občanské vybavenosti jsou v části Malý háj
mezi plochou pro bytovou výstavbu (tj. na jejím rozhraní) a zelení podél potoka.
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11/ Druhá vhodná plocha je ve stávající části Dolních Měcholup v oblasti kolem MŠ a
fotbalového hřiště.
12/ Doporučuje se prověřit možnost odkoupení části pozemků bývalého areálu Meinl
za účelem komunikačního propojení stávající návsi a navazujících rozvojových
ploch.
13/ Lokality stávajících areálů TOS, Zentiva, Kovošrot, vnímáme jako vhodné k
transformaci na smíšené území. Požadujeme navrhnout koncepci uliční sítě pro
dopravní obsluhu jako základ pro budoucí rozvoj lokality. Území je nutné řešit
jako celek.
V následujícím období bylo proto hodně práce zejména s připomínkováním
Metropolitního plánu, ke kterému naše městská část podala několik stran zásadních
připomínek. Jednou z priorit, která například nebyla v Metropolitním plánu zakreslena
a kterou bylo nutné opět požadovat k zapracování, je vize vytvoření veřejného
prostoru mezi lokalitou Malý háj a historickým centrem Dolních Měcholup. Tento
prostor s občanskou vybaveností na okrajích zástavby by měl mít charakter
městského parku se sítí pěších cest a měl by tak přispět prostřednictvím zde
probíhajících aktivit ke sblížení obyvatel obou částí. Je to běh na dlouhou trať, ale
opora v územním plánu je pro tuto vizi naprosto zásadní. Proto jí také příslušné
orgány Městské části věnují maximální pozornost a vyvíjejí aktivitu.

Investiční záměry 2018
Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy
konaného dne 19. 2. 2018 bod 6 obsahuje investiční záměry na rok 2018. Starosta
MČ informoval Zastupitelstvo o podání žádosti městské části na rozdělení rezervy z
rozpočtu MHMP. Jedná se o 10 investičních záměrů:
- Rozšíření kapacity kuchyně MŠ
- Architektonická soutěž ZŠ Malý Háj
- Rozšíření kapacity výdejny jídelny u ZŠ
- Vynucená přeložka vodovodu a komunikace u víceúčelového hřiště
- Cyklostezky
- Stínící prvky na dětská hřiště
- Architektonická soutěž – náves
- Projektová příprava – park U Tůně
- Revitalizace sádek
- Rekonstrukce DPS
Tyto investiční záměry byly zaslány MHMP a následně dány zastupitelům MČ
na vědomí. Na uvedené záměry pak MHMP postupně přidělil finanční prostředky
v rozsahu uvedeném výše – viz kap. 5 kronikářského zápisu.
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Z investičních stavebních akcí 2018 připomeňme některé
Dokončení a zprovoznění Víceúčelové sportovní haly (F 32 – 34)
Jednou z nejvíce sledovaných investičních akcí bylo dokončení, kolaudace a
zprovoznění Víceúčelové sportovní haly v roce 2018. Dnem „D“ bylo její dlouho
očekávané slavnostní otevření 9. září 2018 při příležitosti oslav 100. výročí vzniku
Československa, které proběhly při tradičním setkání v parku za školou.
Je to přibližně 8 let od zahájení přípravy výstavby sportovní haly, která byla
zahájena po předchozích projektových pracích předáním dokumentace pro stavební
povolení 17. 9. 2010. Následující výběrové řízení na dodavatele stavby bylo
ukončeno 14. 12. 2010 a jako dodavatel stavby byla vybrána firma Stamet, s níž byla
ještě do konce roku uzavřena smlouva. Stavební povolení bylo vydáno 4. 5. 2011 a
vlastní práce byly zahájeny v červnu 2011.
Výstavba sportovní haly pak byla provázena řadou změnových listů a
několika dodatků ke smlouvě, které většinou řešily nedostatky projektové
dokumentace. Bylo pak také nutné řešit i náhradu naprojektovaných nevyhovujících
vzduchotechnických jednotek a ÚT včetně nutnosti úprav souvisejícího technického
řešení (např. únosnost střešní konstrukce, akustika, napojení zařízení EPS na pult
centrální ochrany HZS Praha apod.). Práce na stavbě haly byly i načas pozastaveny
pro nedostatek finančních prostředků. Po poskytnutí dotace z MHMP ve výši 15 mil.
Kč pak Dodatek č.3 řešil termín dokončení stavby do 30. 6. 2016.
Ale ani tento termín se nepodařilo splnit díky komplikacím v technickém
řešení, ale i rozporům v organizačním zajištění při dokončování stavby. Není účelem
na tomto místě hlouběji důvody rozebírat, bylo jen v několika větách potřeba naznačit
složitost realizace této stavby, bez nároku na jakéhokoliv hodnocení jejího průběhu.
Dá se konstatovat, že výsledkem je hotové dílo, které bude velmi dobře a
věřme, že k plné spokojenosti sloužit jak základní škole, tak občanům Dolních
Měcholup a veřejnosti.
Rozšíření kapacity ZŠ o 3 třídy
Převážně na dobu letošních školních prázdnin byla projektově a
organizačně připravena částečná rekonstrukce budovy základní školy, jejímž hlavním
cílem bylo rozšíření kapacity školy o 3 další učebny a současně vytvoření
kvalitnějšího technického zázemí pro žáky a pedagogy. Rekonstrukce proběhla
úspěšně díky velmi dobré spolupráci dodavatele stavby, uživatele objektu (ZŠ) a MČ
Dolní Měcholupy.
Detailnější popis a rozsah akce je uveden v kapitole 9b – Základní školství.
Venkovní učebny pro stávající MŠ a ZŠ
Jako další investici do ZŠ připravuje MČ Dolní Měcholupy vybudování tzv.
venkovních učeben. Pro mateřskou školu by se jednalo o venkovní učebnu pro letní
provoz a pro základní školu bude vybudována učebna pro celoroční provoz. Jaká je
představa?
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Pro mateřskou školu by se mělo jednat o dřevostavbu, která je funkčně
propojena s venkovním prostorem, např. zahradou. Obsahuje řadu prvků pro výuku
předškoláků nebo pro jejich cílené hry.
Pro základní školu by byla venkovní učebna rozšířena o prostor pro propojení
se současnou školní jídelnou, aby se tak mohla navýšit stravovací kapacita
v souvislosti s navyšováním počtu žáků ZŠ. Učebna by stála v prostoru stávajícího
dětského hřiště poblíž sportovní haly a tedy vedle stávající kapacitně nedostatečné
jídelny.
Projekt učeben již zpracovala projekční kancelář architekta Martina Rajniše.
Příprava a realizace se předpokládá v příštím roce.
Úvahy a projektové práce na realizaci nové MŠ a ZŠ
Přes navýšení kapacity současné MŠ v roce 2017 a současné ZŠ v Dolních
Měcholupech o 3 učebny v letošním roce si je vedení MČ vědomo, že kapacity obou
zařízení nebudou brzy potřebám obyvatel MČ Dolních Měcholup stačit. Pro tyto účely
byly v oblasti Malého Háje vykoupeny dva pozemky pro budoucí realizaci mateřské
školy v představách se 4 třídami a základní školy se dvěma třídami vždy pro všech
devět ročníků školy. Předpokládá se také vybudování školní zahrady se sportovištěm
pro potřeby výuky tělesné výchovy. K tomu již byla zpracována hmotová studie a je
připravováno vyhlášení architektonické soutěže na návrh školy.
Výstavba klubovny a komunitního centra
Sportovní klub Dolní Měcholupy a Městská část Praha - Dolní Měcholupy se
na přelomu dubna a května tohoto roku dohodly na spolupráci při výstavbě nové
klubovny SKDM. Spolupráce spočívá v tom, že SKDM vybuduje novou klubovnu
namísto dosluhující současné z roku 1985. Na novou klubovnu bude připojena nová
budova - tzv. Komunitní centrum Dolní Měcholupy. Celá stavba bude využívána
pouze pro účely sportu a volnočasových aktivit a bude tak podporou sportu a volného
času pro obyvatele Dolních Měcholup. Výstavbu bude ﬁnancovat SKDM ze 70 % a
MČ ze 30 %. Celkové náklady na toto nové centrum sportu jsou předpokládány na
částku ve výši cca 30 mil Kč.
V přízemí nového zázemí budou umístěny šatny, sklad tréninkových potřeb pro
velké i malé fotbalisty a stolní tenisty, dále bude místnost pro občerstvení typu bistro,
prádelna a technické místnosti. V prvním patře bude nově velký sál pro stolní tenis
Tento sál může být využíván též pro potřeby setkávání klubu seniorů či pro potřeby
místních spolků V prvním patře bude dále nově klubovna, regenerace pro sportovce
(výhledově sauna a vířivka), posilovna, úložné prostory a technická místnost.
Nově vznikající Komunitní centrum je koncipováno také jako dvoupatrová
budova s celkovou výměrou cca 370 m2. MČ plánuje nabídnout tuto budovu pro
potřeby neziskového spolku Leonardo, který se již 18 let stará o mimoškolní a
volnočasové aktivity dolnoměcholupských školáků, předškoláků, ale též dospělých a
seniorů.
Rekonstrukce zázemí SK a komunitního centra byla zahájena v srpnu 2018 a
oﬁciální otevření je plánováno na září roku 2019.
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Architektonická soutěž „Revitalizace návsi“ (F 39)
V dubnu 2018 vyhlásila MČ Praha – Dolní Měcholupy ideovou architektonicko
– urbanisticko – krajinářskou soutěž „Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní
Měcholupy“. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 8 soutěžních návrhů, takže porota
složená z renomovaných architektů a zástupců městské části měla z čeho vybírat. Tři
vítězné návrhy řeší zadaný úkol poněkud jiným způsobem, co ale mají společného
je, že v centru Dolních Měcholup vzniká příjemné místo pro scházení se obyvatel a
návštěvníků naší městské části. S kompletní revitalizací návsi se počítá po realizaci
obchvatu Dolních Měcholup, nicméně některé prvky soutěžních návrhů lze realizovat
již nyní. Vítězné 3 návrhy jsou naznačeny ve fotopříloze kroniky.
Vítězný návrh je prací dvojice architektů Ing. Arch. Víta Rýpara a Ing. Arch.
Kláry Concepcion. Tento návrh je zajímavý především množstvím zeleně ve
veřejném prostoru.
Jako druhá se umístila práce ateliéru studioLIBRE, konkrétně architektů Ing.
Arch. Petra Buryšky a Ing. Arch. Roberta Jelínka. Tento návrh velkoryse řeší
shromažďovací prostor před základní školou a dělí veřejný prostor na náměstí a
náves výstavbou nové veřejné budovy.
Třetím v pořadí je návrh Ing. Arch. Martina Surovce. V tomto návrhu je
důležitým a zajímavým prvkem rozdělení návsi na několik prostor s různým využitím.

7. Komunikace, doprava
Silniční doprava
MČ Dolní Měcholupy leží na jih až jiho-východ od centra Prahy na výpadovce
směrem na Kutnou Horu. Je to silnice č. 333, která vede z úplného centra Prahy
stále přímo, jen cestou mění svůj název: Vinohradská - Černokostelecká
Kutnohorská - Přátelství a takto opouští Prahu v Uhříněvsi.Z vnějšího okruhu štěrboholské radiály - se do Dolních Měcholup odbočuje na sjezdu právě na Kutnou
Horu a Dolní Měcholupy.
Od nepaměti je ulice Kutnohorská pro Dolní Měcholupy hlavní dopravní
tepnou, na kterou se připojují od západu komunikace pro Hostivař ulicí
Dolnoměcholupskou, s Horními Měcholupy a Petrovicemi je spojena ulicí
Hornoměcholupskou, s Dubčí ulicí Dolnoměcholupskou a s Dubečkem ulicí
k Dubečku. Toto spojení tvoří základní silniční síť, na níž se odehrává veškerá
osobní a nákladní doprava jak pro vlastní M.Č. Dolní Měcholupy, tak především
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tranzitní dopravu pro jižní část hl. m. Prahy. A to je už mnohaletý zásadní problém,
který občanům Dolních Měcholup výrazně znepříjemňuje každodenní život. Doprava
na ulici Kutnohorské je hlavním zdrojem znečistění spalinami a prachovými emisemi,
je zdrojem i neúnosného hluku, který je „řešen“ výjimkami z příslušných norem a
přehuštěná doprava je i zdrojem nebezpečí pro občany a jejich děti spojené s
nehodovostí.
Již řadu let se hovoří a jedná o silničním obchvatu Dolních Měcholup,
jednání však nepřinesla tolik očekávané konkrétní řešení. V letošním roce bylo snad
už úspěšně jednáno o řešení obchvatu vedeném mimo obec na její východní straně,
tedy mezi MČ Dolní Měcholupy a MČ Dubeč. Obchvat je uveden i v Metropolitním
plánu rozvoje hl. m. Prahy. Letos byla zpracována dokumentace pro řízení EIA o
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. V plánu se počítá s dvouproudou
komunikací městského typu, která bude na severní straně ústit na Kutnohorskou ulici
v prostoru mezi zástavbou a přemostěním bývalé vlečky. V tomto prostoru se plánuje
i propojení do ulice Ke Kablu. Na jižní straně je počítáno se zaústěním v prostoru
nynější světelné křižovatky Kutnohorská – K Měcholupům.
Vzhledem k administrativní složitosti dalšího postupu by se dalo v ideálním
případě počítat s vydáním stavebního povolení v roce 2022.
Hromadná autobusová doprava
Občané obce mohou využívat poměrně hustou autobusovou dopravu
dálkovou a především pak hromadnou městskou dopravu. Dálková autobusová
doprava spojuje obec přímo s městy na jihu středočeského kraje a nepřímo pak
z pražských autobusových nádraží s ostatními městy ČR.
Autobusy Pražské hromadné dopravy obsluhují v MČ Dolní Měcholupy 5
autobusových zastávek celkem 7 linkami:
Dolnoměcholupská

229 224 364 366 252 908

Dolní Měcholupy

111 229 224 329 364 366 252 908

K Dubečku

111 240 329 908

Kutnohorská

229 224 364 366 252 908

U Střediska

111 329

Autobusové spojení je v současné době spolehlivé a rozsahem dostačující.

České dráhy
I když ČD nemají svojí zastávku na území MČ Dolní Měcholupy, vzhledem
k blízkosti nádraží v Horních Měcholupech a v Hostivaři, občané Dolních Měcholup
služeb ČD hojně využívají. Kromě spojů ve směru na Benešov a České Budějovice
využívají ČD jako součást městské hromadné dopravy pro spojení do centra
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hlavního města. Vzhledem k přijatelným dopravním intervalům, spolehlivosti a
k výraznému zlepšení kultury cestování je s těmito službami v současné době
spokojenost.

8. Podnikání a služby (F 40 – 41)
Podnikání

je jednou z nejdůležitějších činností každého správního subjektu.
Ukazuje jeho ekonomickou, společenskou a také politickou sílu a schopnost
se podílet na vytváření ekonomických přínosů a prosperity regionu.
V katastru MČ Dolní Měcholupy působí celá řada firem různě velkých, v řadě
oborů, s významnou tradicí i firmy novější. Je tady i množství živnostníků, kteří celou
podnikatelskou sféru doplňují a dotvářejí. Pro představu o množství podnikatelských
subjektů v naší obci předkládám alespoň náhled do celkových čísel, které lze získat
z veřejně dostupných zdrojů na internetu (např. https//regiony.kurzy.cz/praha/dolnimecholupy/…) Celková čísla jsou překvapivá a snad i ohromující.
Databáze firem a osob eviduje
- v katastru MČ dolní Měcholupy
619 firem
Databáze živnostníků eviduje
- v katastru MČ Dolní Měcholupy
427 živnostníků
V databázi je evidováno celkem 46 ulic
- z nich ve 40 ulicích má sídlo alespoň jedna firma
Z uvedeného celkového pohledu vyplývá, že se pro účely kronikářského
zápisu nedá objektivně zhodnotit přínos jednotlivých podnikatelských subjektů a
nelze se jimi ani konkrétněji zabývat co do obsahu jejich zaměření, rozsahu činnosti,
jejich velikosti, historických detailů, případně počtu zaměstnanců, nebo jejich
organizační struktury. Vzhledem k jejich množství lze snad uvést jen jako příklad
některé známé firmy historicky spjaté s obcí Dolní Měcholupy. Mezi takové se bez
pochyby řadí např. ZENTIVA a.s. a soukromá fa ATTL Továrna na stroje. K nim lze
ve stručnosti připomenout a uvést aspoň v náznacích jejich historii a současnost:
(1) ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 130/22
Praha 10 - Dolní Měcholupy
102 00 Praha 102
Vlastníkem je Sanofi - Aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6 Vokovice
Vzhledem k tomu, že továrna Fragner – Spofa– Zentiva – Sanofi byla svojí
činností vždy spojena s aktivním životem řady občanů Dolních Měcholup,
připomeňme si ve stručnosti její zajímavou historii. Z veřejně dostupných informací
vyplývá:
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Benjamin Fragner a jeho syn Karel budují farmaceutický závod na okraji Prahy.
Právě zde sídlí centrála společnosti Zentiva a zde byly i její výrobní prostory.
V roce 1930 Společnost spouští výrobu v závodě ve vesnici Dolní Měcholupy. Závod
dostává příznačný název Továrna Benjamin Fragner
V roce 1946 došlo k znárodnění společnosti Zentiva. Vláda převzala vlastnictví
společnosti Zentiva a závod v Dolních Měcholupech se stává součástí podniku
SPOFA (Spojené farmaceutické závody), který byl v tehdejším Československu na
čele farmaceutické výroby. Podnik měl tehdy 750 zaměstnanců. Následující program
rozšiřování výroby byl pak dokončen v roce 1979. Jeho výsledkem byla výstavba
moderních výrobních prostor a zařízení vybavených nejmodernějšími technologiemi
a následoval i rozsáhlý nárůst výroby.
V roce 1998 odkoupil společnost Zentiva management firmy, následuje akvizice
společnosti Slovakofarma a zavedení korporátní značky Zentiva. Zentiva začíná
expandovat do střední a východní Evropy (Rusko a Polsko) a kupuje přední
slovenskou farmaceutickou společnost Slovakofarma.
V roce 2006 odkupuje společnost Sanofi 24,9 % akcií společnosti Zentiva a
stává se jejím největším akcionářem. Úplná akvizice proběhla v roce 2009 a
společnost Sanofi se tak stala výlučným vlastníkem společnosti Zentiva. V roce 2011
uvádí Sanofi značku Zentiva na trhy v západní Evropě a v poslední době expanduje i
na trzích v Africe a na Středním východě.
V letošním roce pokračují snahy o další změnu v organizačním začlenění
společnosti Zentiva v rámci nadnárodního farmaceutického průmyslu. V Paříži 17.
dubna 2018 vstoupila společnost Advent International do exkluzivních jednání o
koupi části společnosti Zentiva, její evropské generické společnosti skupiny Sanofi.
Očekává se, že transakce bude dokončena do konce roku 2018, a to po schválení
příslušnými regulačními orgány. Tento proces by měl probíhat při plném respektování
sociálního dialogu se zástupci zaměstnanců společnosti Sanofi.

(2) Attl spol. s r.o. Továrna na stroje
Ke Slatinám 117/16
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Je to soukromá rodinná firma, jejíž kořeny sahají až do roku 1920, kdy ji založil
strojní zámečník pan Alois Attl. Firma se postupně rozvíjela a úspěšně prosperovala.
Po válce byla ale znárodněna. V roce 1993 byla firma navrácena původním
majitelům, kteří úspěšně podnikají mimo jiné v oblasti vývoje a konstrukce
válcovacích a profilovacích linek pro výrobu otevřených a svařovaných
tenkostěnných profilů, samostatnou výrobní činností společnosti je výroba dílů pro
automobilový průmysl. Společnost se rovněž stává stabilním prvkem na trhu v oblasti
výroby a montáže obloukových hal technologii K-SPAN, které jsou vhodné pro široké
pole využití např. pro stavby výrobních hal, tělocvičen, prodejních a skladovacích
prostorů apod.
Také v této firmě našli svoje uplatnění i někteří občané Dolních Měcholup.
Prosperita firmy ale přináší i stinné stránky. Sídlo firmy i výrobní prostory jsou
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v obytné části obce a současně s rozvojem obce a výrazným rozvojem firmy a jejího
výrobního programu dochází k trvalým rozporům mezi některými místními občany a
vedením firmy. Jablkem sváru je především životní prostředí a to zejména z hlediska
překračování přípustných parametrů hlučnosti nebo dopravní zátěže místní
komunikace.
(3) Některé další velké podnikatelské subjekty s historií a místem
podnikání v katastru MČ Dolní Měcholupy jen namátkově:
KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o.
PRAKAB
ZKL
Barvy a laky

a další …

K nim detailněji snad v příštích kronikářských zápisech.

Služby
Kromě jiného patří do této kapitoly lékařské služby, poštovní služby, městská
knihovna, stravování seniorů apod.
a - Lékařské služby
Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Jana Cejpová
Služby má každý den v týdnu (po – pá) v rozsahu 2 – 4 hodiny podle rozpisu
ordinačních hodin
Praktická lékařka - MUDr. Růžena Janečková
Služby má každý den v týdnu (po – pá) v rozsahu cca půl dne podle rozpisu
ordinačních hodin
Zubní lékařka - MUDr. Mirka Jirasová
Služby má každý den v týdnu (po – pá) podle rozpisu ordinačních hodin
Dentální hygiena - Zuzana Michalová, DiS
Služby má každý týden v pondělí a úterý podle rozpisu ordinačních hodin
Pohotovost má každá výše uvedená odbornost zajištěnou a rozepsanou mimo
ordinační hodiny ve větších organizačních celcích v hl. m. Praze.
b - Poštovní služby

(F 20 – 21)

Významné zkvalitnění služeb - zahájení provozu Pošty Partner v dubnu 2018
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Poštovní služby pro občany Dolních Měcholup byly do 29. 3. 2018 zajišťovány
Výdejním místem, které bylo otevřeno v roce 2010 po neúspěšných jednáních o
zřízení plnohodnotné provozovny pošty. Jako kompromis tak vznikla poštovna, která
pro občany zajišťovala jen část některých poštovních služeb v omezeném rozsahu,
týkajícího se převážně výdeje uložených listovních a balíkových zásilek a služeb
s tím spojených.
Středa 4. dubna 2018 se stala pro MČ Dolní Měcholupy významným dnem, kdy
byla otevřena první pražská provozovna Pošty Partner na úřadě MČ. Došlo k tomu
po předchozích jednáních mezi vedoucími zástupci obce a zástupci České pošty a
představuje významné rozšíření dosavadních poštovních služeb pro občany Dolních
Měcholup. Ti si zde mohou vyzvedávat uložené zásilky, jak byli zvyklí z dob
provozování poštovny, navíc ale mohou odesílat listovní a balíkové zásilky, posílat
finanční obnosy složenkami, vyzvedávat důchody a jiné finanční obnosy zasílané
občanům peněžní poukázkou. K prodeji jsou zde také poštovní ceniny a obálky.
Vlastní doručování poštovních zásilek v obci je ale nadále v rukou České pošty a její
kvalitu nově zřízená provozovna Pošta Partner neovlivňuje.
Co v závěru realizace předcházelo tomuto významnému dnu, než byla zástupci
České pošty a starostou MČ přestřižena „startovní“ páska?
Po vzájemném odsouhlasení podmínek zřízení nové provozovny mezi zástupci
České pošty a zástupci MČ koncem roku 2017 probíhala začátkem roku 2018 za
nenarušovaného provozu úřadu řada prací spojených s nezbytnými stavebními
úpravami, se stěhováním a úpravami místností včetně původní kanceláře starosty
úřadu, ve které měla být realizována provozovna pošty. Pro zaměstnance úřadu to
představovalo i několik víkendů spojených se stěhováním a řadu pozdních večerů
nad plány, dílčími výpočty a měřeními tak, aby bylo co nejefektivněji a s nejnižšími
náklady dosaženo požadovaného výsledku. Současně probíhalo i seznamování
zaměstnanců s odbornou činností související s novou poštovní agendou, ale i se
zajištěním technického zázemí nového provozu.
Slavnostní zahájení provozu Pošty Partner se tedy uskutečnilo ve středu 4. 4.
2018 v 7,30 hod. úvodními projevy starosty obce a zástupců České pošty,
zakončenými přípitkem všech přítomných. Následovalo slavnostní přestřižení pásky,
orazítkování několika příležitostních pohlednic a následně vstoupili do provozovny i
první zájemci o služby z řad občanů.
Že se jednalo o významnou událost pro obec svědčí i to, že MČ Dolní Měcholupy
bylo u příležitosti otevření pošty Partner přiděleno samostatné směrovací číslo 111
01. Je to historický okamžik, srovnatelný například s přidělením znaku městské části
v roce 1992. Úřad MČ proto nechal k této příležitosti vydat pamětní pohlednici a
nechal zhotovit filatelistické razítko se dnem zahájení provozu Pošty Partner. Oba
tyto příležitostné předměty se setkaly s velmi příznivým ohlasem u občanů D.M..
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c - Městská knihovna
V Dolních Měcholupech není „kamenná knihovna“ a služby pro čtenáře je
proto zajišťována „knihovnou na kolečkách“ – bibliobusem - Městské knihovny
v Praze. Bibliobus do Dolních Měcholup zajíždí podle programu pravidelně na 4
hodiny jednou za 14 dní (letos v lichých týdnech roku).
Bibliobusy Městské knihovny zajišťují obsluhu míst, kde jsou kamenné pobočky
příliš vzdálené nebo dlouhodobě uzavřené. Pojízdná knihovna čtenářům nabízí výběr
čtení pro děti i dospělé a internet. Správnou knihu pro každou příležitost pomůže
vybrat i „pojízdný“ knihovník. Tuto veřejnou univerzální knihovnu může využívat
úplně každý, kdo má o tyto služby zájem.

d - Mobilní rozhlas
Tato služba byla v naší MČ zavedena začátkem letošního roku a osvědčila se
pro svojí rychlou a operativní komunikaci mezi vedením obce a občany.
Mobilní rozhlas je jednou z nejrozšířenějších platforem pro chytrou komunikaci v
České republice. Díky ní mohou starostové snadno předat občanům ty správné
informace ve správný čas a přímo do jejich mobilního telefonu. Každý se tak dozví,
že se např. v jeho okolí budou čistit ulice, nepůjde elektřina nebo že se koná kulturní
událost ap. V aplikaci „Zmapuj to!“ mohou naopak občané vyjádřit svůj názor v
anketách a minireferendech nebo upozornit úřad na černé skládky, poničený veřejný
majetek v jejich okolí, místní poruchy apod.

e – Stravování seniorů
Osvědčené vydávání obědů pro seniory, kteří o to požádali, bylo obnoveno od
3. 9. 2018. Obědy pro ně vaří a vydává stravovací zařízení mateřské školky MČ
Dolní Měcholupy.
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9. Školství
a - Předškolní výuka
Mateřská škola (F 58 – 59)
Ke Školce 254
111 01 Praha 10
Ředitelka MŠ:
Libuše Kotalíková
Počet pedagogů: 14
+ technický personál
Zřizovatelem MŠ je Městská část Praha 10 - Dolní Měcholupy. Mateřská škola
byla v roce 1994 přestavěna na novou, moderně vyřešenou patrovou budovu, která
plně odpovídá současným požadavkům pro pobyt dětí předškolního věku v kolektivu.
Budova je dvoupodlažní se samostatnými vchody do obou podlaží a do nově
postaveného pavilonku pro jednu třídu.
K mateřské škole patří také budova tělocvičny se samostatným vchodem z
ulice, která je využívána nejen dětmi z MŠ, ale v odpoledních a večerních hodinách
slouží i pro zájmové činnosti místních občanů a spolků. Mateřská škola má i vlastní
kuchyni s jídelnou pro žáky, vaří ale také pro seniory. Okna hlavních místností
budovy MŠ jsou orientována na jižní stranu s výhledem do zahrady se vzrostlými
stromy a množstvím atrakcí pro hry dětí jako jsou průlezky, skluzavky, pískoviště,
houpačky apod. Prosklená terasa orientovaná do zahrady umožňuje i při méně
příznivém počasí pobyt dětem na vzduchu.
V uplynulém školním roce byla kapacita mateřské školy pro 129 dětí a byla
plně využívána. Škola je zapojena do projektu tzv. Šablony, podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování.
Zápis dětí do mateřské školy pro rok 2018/2019 byl stanoven na středu 9. 5.
2018 a předcházel mu i den otevřených dveří MŠ ve středu 18. 4. 2018. Přijímací
řízení probíhalo podle správního řádu a stanovených kritérií, která si stanovuje každá
MŠ podle platných zákonů a podmínek školy. Nahlédnutí do spisu, případně jeho
doplnění rodiči bylo pak možné 16. 5. 2018 a rozhodnutí o přijetí dítěte formou
pořadových čísel přidělených dítěti při zápisu bylo vyvěšeno v MŠ dne 28. 5. 2018.
Příklady některých aktivit mateřské školy.
Od 2. pololetí školního roku 2017/2018:
7. 2. 2018
8. 2. 2018
6. 3. 2018
13.3. 2018
Březen
4, 4, 2018
15. 5.2018

Divadlo v MŠ – Pejsek a kočička
Planetárium a spaní ve škole
Varieté se zvířátky
Bubnování
Návštěva Domova důchodců v Dolních Měcholupech
Divadlo v MŠ
Účast na náborovém dnu u SK D.M.
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16. 5. 2018
17. 5. 2018
24. 5. 2018

Divadlo v MŠ – Princ a švadlenka
Beseda – Zdravý úsměv
Celodenní výlet do Šťastné země

3. 10 2018
12. 10. 2018
17. 10. 2018
19. 10. 2018
25. 10. 2018
26. 10. 2018
28. 11. 2018
30. 11. 2018
2. 12. 2018
6. 12. 2018
11. 12. 2018
11. 12. 2018

Divadlo v MŠ
Beseda - Výživový poradce v MŠ
Výlet Soběhrdy
Beseda - Výživový poradce v MŠ
Bubnování v MŠ
Beseda – Výživový poradce v MŠ
Beseda - Zdravé zuby v MŠ
Čert s Mikulášem
Rozsvícení vánočního stromu v Dolních Měcholupech
Vánoční dílny - Planetky
Záchranný sbor – pro předškoláky
Vánoční besídka

Uvedený výčet není úplný, ale dobře naznačuje rozmanitost pořádaných a dětmi
oblíbených akcí.

Mateřská škola Košík
Za Kovárnou 422/1,
11101 Praha, Dolní Měcholupy
Ředitelka školy – Bc. Markéta Hilmarová

Třída BERÁNKŮ se nachází u parčíku Za Kovárnou v blízkosti ZŠ
Kutnohorská. Mateřská škola je akreditovaná MŠMT a je zapsaná do rejstříku škol a
školských zařízení
Nabízí kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let v malém kolektivu - maximálně
12 dětí. Ve škole je samozřejmostí individuální přístup a rozvoj osobnosti každého
dítěte (díky nízkému počtu dětí a odborné práci pedagogů). Pedagogové jsou
kvalifikovaní k práci s dětmi nadanými nebo se speciálními vzdělávacími potřebami
- logopedické vady, autismus aj. V rámci školního vzdělávacího programu nabízí
také odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, tanec, keramika atp.
Navazujeme na rodinnou výchovu a zajišťujeme dětem pocit rodinného prostředí.
Díky malému počtu dětí si může školka dovolit více mimoškolních akcí – návštěvy
galerie, solná jeskyně, množství výletů, zoo, návštěva divadelních představení a
mnoho dalších.

Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7
Praha, Dolní Měcholupy
Školka je provozována v nově postavené budově v domácím prostředí, s
individuálním přístupem ke každému dítěti. U školky je rozlehlá vlastní zahrada
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přizpůsobená i těm nejmenším od 1,5 roku. Školka Amálka nabízí celodenní, nebo
půldenní program včetně stravování a pitného režimu od 7:00 do 18 hodin pro děti od
1,5 do 7 let. Školka Amálka zajišťuje také hlídání dětí večer, v noci nebo o víkendu, či
pobyt pro neškolkové děti na hodinu či déle podle individuální dohody.

Miniškolka Beránek
Za kovárnou 422/15
Praha, Dolní Měcholupy
Provozuje školku v jižní, klidné lokalitě obce. Poskytuje domácí péči a hlídání
dětí předškolního věku 3-6 let.

b - Základní školství (F 52 – 57)
ZŠ Praha 10, Dolní Měcholupy
Kutnohorská 36/58
Ředitel ZŠ: Mgr. Miroslav Ferkl
Jedná se o základní školu prvního stupně, tedy o školu s pěti postupovými
ročníky. V pátém ročníku dobíhá vzdělávací program Základní škola, v nižších
ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola.
Vyučování je pravidelně obohacováno o projektové dny, průřezová témata, návštěvu
ekologických center, muzeí a divadel. Během školního roku se koná také několik
akcí, kterých se mohou zúčastnit i rodiče.
Odpolední program pro děti zajišťuje školní družina. Každý rok si tak mohou
žáci vybírat z široké nabídky volnočasových aktivit.

Rekonstrukce ZŠ – letošní priorita
Základní škola prošla v letošním roce významnou rekonstrukcí a modernizací
vyučovacích prostorů a nutného zázemí pro pedagogy a technického zázemí. Cílem
bylo především navýšit počet učeben o další tři třídy, komplexně zmodernizovat celé
výukové prostředí a prostředí pro personál školy. Je nutné jednoznačně ocenit
nevšední aktivitu a úsilí ředitele školy pana Mgr. Miroslava Ferkla při spolupráci na
zpracování projektové dokumentace a pak při vlastní realizaci vybranou stavební
firmou. Celé dílo se podařilo zrealizovat během 4 měsíců v období červenec až říjen
2018 za maximálního porozumění a spolupráce celého kolektivu zaměstnanců školy.
Dodavatel stavby odevzdal kus časově i odborně náročné stavby ve velmi
dobré kvalitě. Byly stavebně zbudovány nejen tři nové třídy, ale ve všech prostorách
byly provedeny nové el. rozvody, datové rozvody, vyměněny nebo někde zcela od
základů zrealizovány nové podlahy, v některých učebnách byla vyměněna okna, bylo
pamatováno také na odhlučnění učeben, nové vymalování všech prostorů atd.
Vznikly nové kabinety pro pedagogy i prostory pro technický personál, bylo
zrealizováno nové sociální vybavení pro žáky a odděleně také pro personál,
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kuchyňka pro personál, úložné prostory, dodán potřebný nábytek, upraven výtvarný
ateliér, apod.. Vstup do budovy školy byl nově umístěn na její severní straně
z navazujícího parku.
Za zmínku stojí také snaha pana ředitele školy a architekta stavby nenarušit a
udržet ráz původního architektonického řešení celého objektu. Příkladem je
požadovaná výměna některých oken, která musela být z hygienického důvodu
zvětšena. Nejjednodušší řešení je jejich náhrada celkem spolehlivými plastovými
okny, ale tady byla navržena kvalitní špaletová okna dřevěná s odpovídajícím
členěním. Obdobné je to se vstupními dveřmi. Nebo výmalba vstupní chodby je
doplněna ruční malbou architektonických prvků z místní kapličky nebo dřevin
z přilehlého parku. Jsou to detaily, které ozvláštňují a dotvářejí příjemné prostředí
školy.
Také modernímu technickému vybavení učeben je věnována potřebná
pozornost. Učebny jsou tak například vybaveny kromě klasických tabulí také
tabulemi interaktivními s připojením na datové rozvody, jsou vybaveny také na stropě
zavěšenými dataprojektory, pro výuku je zřízena také počítačová učebna
s interaktivní tabulí vybavená potřebným počtem souprav počítačů apod.
Základní škola je tak po letošní rekonstrukci schopna zajistit výuku
současných 145 žáků silami 16 pedagogických pracovníků celkem v 8 třídách.
Sportovní vyžití žáků
V září 2018 byla slavnostně otevřena multifunkční sportovní hala v Dolních
Měcholupech, která je v těsné blízkosti školy a byla dána do správy ZŠ. Díky této,
jedné z největších investic obce, získala základní škola nové, plně vybavené prostory
pro výuku tělesné výchovy, pro sportovní a odpočinkovou činnost školy a školní
družiny, prostory pro pořádání školních akcí (sportovní turnaje), mimoškolní aktivity
pro děti – kroužky apod. U školy je k dispozici také hřiště na volejbal, odbíjenou a na
krátké běhy.
Školní stravování
.
Ve sportovní hale je také umístěna školní jídelna, kam jsou obědy zajišťovány
dodavatelsky. Obědy pro školu jsou ale vzhledem k velikosti jídelny organizovány ve
směnách, což vyžaduje zodpovědnost a důsledné dodržování rozpisů pro pořadí
žáků jednotlivých tříd v jídelně.
Od letošního roku tak tvoří základní škola jeden ucelený komplex, zajišťující
na jednom místě jak výuku, tak související mimoškolní aktivity školy a družiny.

Vzdělávací proces a aktivity školy v letošním roce 2018
(tj. ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 a 1. pololetí 2018/2019)
Školní vzdělávací program Tvořivá škola vychází z programu Tvořivých škol a je
nově obohacen o výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím již od 1. ročníku.
Vychází z principů činnostního učení.
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Kvalitní výchovně vzdělávací proces přitom spočívá v úzké spolupráci se
zřizovatelem, školskou radou a s rodiči. Proto je jednou z priorit pedagogů úzká
spolupráce a otevřená komunikace s těmito subjekty.
Výkaz školních a mimoškolních aktivit ZŠ a družiny je opravdu bohatý a pro
účely kronikářského zápisu je lze snad jenom namátkově vyjmenovat. Např. tedy ve
2. pololetí školního roku 2017/2018:
22.2 - maškarní karneval
26.3. - výtvarná soutěž - libovolné téma
9.5. - zmrzlina ,, U KRTKA ´´
21.5 - 27.5. - ŠVP Žihle Sklárna
15. ročník florbalového turnaje o pohár starosty
Účast na dětském dnu na hřišti SK D.M. apod.
Školní rok 2017/2018 byl zakončen 27. 6. 2018 slavnostní akademií, jejíž součástí
byly programy jednotlivých tříd. Proběhlo také rozloučení s žáky 5. třídy a pasování
prvňáků na čtenáře.
K větším akcím letošního podzimu patří oslava Haloweenu, kterou si děti užily
jako čarodějnice, kostlivci, smrtky, strašidla, ale i princezny a různá zjevení. Oslava
pak pokračovala na tradiční Halloweenské diskotéce. Žáci 4. a 5. ročníku pak plnili i
některé úkoly z vlastivědy, když se vydali na památnou horu Říp. Žáci 3. a 4. ročníku
zase navštívili Toulcův dvůr. Třeťáci si prohlédli historický špýchar a vyzkoušeli si, jak
se mlátilo obilí, zadělali si na těsto a upekli svůj minichléb. Čtvrtá třída se zaměřila
na zpracování lnu a žáci si odnesli i vlastnoručně vyrobené lněné plátýnko.
Děti 1. a 2. tříd měly také hezké zážitky z návštěvy čokoládovny Rodas
v Šestajovicích. Prohlédly si tam výrobu čokolády a odlily si a ozdobily vlastní tabulku
čokolády.
Podobně aktivní byla i družina a Dětský klub. To vyrazily např. na hokejové
utkání do O2 arény a tam si krásně užili fandění při hokeji. Samozřejmě se jim tam
moc líbilo. Děti ale měly na podzim mnoho dalších aktivit, kterých si i díky příznivému
počasí dosyta užívaly.
V průběhu roku se děti zúčastnily také řady kroužků, jako např.
: Stolní tenis – 15 dětí
Aerobik – 7 dětí
Čtenářský klub – 13 dětí
Korálkování – 8 dětí
Florbal – 24 dětí
Doučování pro děti v 1.a 2. třídě – 7 dětí
Street dance – 10 dětí
Kresba a malba – 10 dětí
Keramika – 5 dětí
Výtvarné techniky – 11 dětí
Anglická družina – 24 dětí
Míčové hry – 9 dětí
Z pouhého výčtu několika jmenovaných akcí je vidět jejich značná
různorodost i aktivita dětí a pedagogického sboru základní školy. Děti základní školy
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v Dolních Měcholupech jsou zjevně v dobrých rukou a jsou dobře připravovány do
svého dalšího života.

c - Dětský dům Radost
Čs. Tankistů 277
111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Ředitelka Mgr. Jitka Stejskalová
Je nový terapeutický dětský dům. V tomto zařízení je snahou vytvořit pro
opuštěné děti prostředí podobné normální funkční rodině. Tomu všestranně pomáhá
vysoce kvalifikovaný personál domova svojí nezištnou odbornou péčí a příkladným
výchovným působením.
Během roku 2018 měla být naplněna kapacita domova na 16 dětí a 7
výchovných pracovníků. Děti sem jsou získávány postupně z diagnostických ústavů.
Rodiče pravidelně docházejí za dětmi a společně s terapeutem řeší své problémy.
Práce s rodinou je v takové ústavní péči záležitostí ojedinělou.

10. Sociální oblast a volný čas
a - Centrum volného času Leonardo (F 60 – 62)
Sídlo – Kutnohorská 10/55
111 01 Dolní Měcholupy
Centrum volného času Leonardo je dobrovolná nezisková organizace, která se
zabývá mimoškolními aktivitami dětí a mládeže, věnuje se ale i budování
komunitního života v obci. Centrum volného času Leonardo bylo založeno v roce
2000 a v Dolních Měcholupech působí od poloviny roku 2007.
Program Centra volného času zahrnuje dílčí aktivity sportovní, umělecké,
hudební, pohybové a i vzdělávací programy pro děti, mládež, dospělé i seniory.
Významnou specializací jsou především kursy keramiky, jazykové kursy, hudební a
pohybové kursy, které se snaží rozšiřovat o nové a zajímavé obory. Nabízí také
aktivity pro rodiče s dětmi, seniory a také dětské příměstské tábory.
Leonardo se také aktivně podílí na vytváření společenského života v Dolních
Měcholupech. Obnovili nebo se aktivně zapojili do některých aktivit, které byly
dlouhou dobu zapomenuty, jako Čarodějnice, Májka, Mikulášský večer, Lampionový
průvod a založili tradice v městské části nové – Les duchů, Příjezd Svatého Martina
ap.
Aktivity Centra volného času Leonardo jsou rozsáhlé a smysluplné a pro děti a
občany Dolních Měcholup jsou velmi přínosné a také oceňované.
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Z řady veřejných aktivit Leonarda v průběhu roku 2018 jen namátkově:
19. 2. 2018 V Leonardu bylo zahájeno 2. pololetí školního roku 2017/2018 a to je
příležitost hlásit se do velkého souboru kroužků a kurzů.
28. – 29. 3. 2018 Velikonoční nocovka a páteční hledání pokladu. Podobně jako
v předešlých letech se děti učily péct mazance a o Velkém pátku pak venku hledaly
velkopáteční poklad.
30. 4. 2018 Ve spolupráci s MČ Dolní Měcholupy Čarodějnice v parku za školou se
soutěžemi pro děti. Pak proběhlo velmi zdařilé vystoupení tančících čarodějnic, jen
závěrečné upálení čarodějnic se nekonalo - viz foto (F 22+-) .
3. 6. 2018 Leonardo se zapojilo také do oslav Dne dětí na fotbalovém hřišti SK DM
soutěžemi pro děti.
28. 6. 2018 proběhl 2. ročník charitativního divadelního představení. Letos to byla
klasika Zkrocení zlé ženy a dobrovolný výtěžek byl určen na speciální autosedačku
pro místní dívku – paraplegičku.
O prázdninách se rozeběhly týdenní příměstské tábory – např. Magickou Prahou,
Taneční tábor, V pohybu, Zvířata a zvířátka. Tančilo se také na Letních rytmech
s Editou. V srpnu proběhl tábor Strážci hradů, Vojenský tábor nebo Minijóga, tábor
s velkým T apod. Novinkou byly Englisch Camp a Junior Englisch Caamp – tábory
celé v angličtině.
8. 9. 2018 Odehrály divadelní soubory Kejklíři a Dividlo veselý muzikál o neveselých
letech Šakalí léta. Mladí ochotníci předvedli na pódiu v parku za školou s velkým
úspěchem svojí podobu divadelní hry, pro kterou si sami nazpívali a zahráli známé
písničky a nacvičili vlastní choreografie. Předvedli tak velmi úspěšné výsledky práce
v tanečních a divadelních kurzech pro děti a teenagery Dividlo a Kejklíři Leponardo.
30. 10. 2018 Děti navštívily Les duchů a filmových příšer v místním lesíku, kde se
dobře pobavily, ale trochu i bály.
10. 11. 2018 se konal Lampionový průvod a příjezd svatého Martina. Průvod měl
svůj začátek v Malém Háji a končil v parku za školou. Přijel i rytíř na koni a na závěr
se objevili nosiči tajemných světel a Zimní princezny. Bylo to působivé zakončení
pouti světýlek.
2. 12. 2018 vystoupení dětí před rozsvícením vánočního stromu o 1. adventní neděli
v parku za školou.
A dalo by se jmenovat řadu dalších volnočasových aktivit této aktivní
neziskové organizace, která velmi účinně přispívá k smysluplnému naplnění volného
času dětí a mládeže, ale i dospělých.
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b – Dům s pečovatelskou službou
Čs. tankistů 206/9
111 01 Praha 10
spravuje Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy
tajemnice Šárka Fořtová
V Domě s pečovatelskou službou pro seniory je osm garsoniér, dvě
dvougarsoniéry a v podkroví dvě velké dvougarsoniéry pro personál. Přízemí je
přístupné vozíčkářům, zvládnutí výškového rozdílu mezi přízemím a vchodem
zajišťuje pojízdná plošina.
Do Domu s pečovatelskou službou se občané stěhují s vlastním nábytkem a tak se
mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením každé garsoniéry je
kuchyňská linka s vařičem a sprchový kout.
V suterénu je koupelna na koupání s asistencí, prádelna, sušárna a
společenská místnost. Na zahradě je místo pro posezení v chládku, část zahrady je
možné využívat i jako užitkovou. V zahradě je také dvougaráž s dílnou.
Veškeré služby pro obyvatele Domu zajišťuje pečovatelka.
Dům s pečovatelskou službou vznikl rekonstrukcí původního objektu. Je otevřen již
od 18.1.1997 a spolehlivě funguje k plné spokojenosti jeho obyvatel.

c - SeneCura SeniorCentrum
Kryšpínova 1,
111 01 Praha 10
Nachází se na okraji bytového komplexu Malý Háj a nabízí sociální služby
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory
trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence). Svým klientům
zajišťuje péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče
tady senioři naleznou širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr
volnočasových aktivit.
V provozu je Centrum od roku 2016 a jeho kapacita je v Domově pro seniory 52
lůžek a v Domově se zvláštním režimem 98 lůžek.

d – Vítání občánků (F 18)
Městská část Praha - Dolní Měcholupy pořádá několikrát do roka slavnost
Vítání občánků. Protože ale z matriky nedostávají úřady MČ rodné listy nově
narozených dětí, musí se o účast na této slavnosti přihlásit rodiče těchto dětí, mají-li
o tento akt zájem. Přihlášený občánek je pak zařazen na nejbližší volný termín
slavnosti. Pozvánku na slavnostní Vítání občánků zasílá Úřad MČ poštou nebo emailem zhruba 2 týdny před obřadem.
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Letos proběhla celkem 4 slavnostní vítání občánků a bylo tak slavnostně
přivítáno v Městské části Dolní Měcholupy celkem na 40 dětí narozených koncem
loňského roku 2017 a v první polovině roku 2018.

e - Klub seniorů (F 76 – 79)
Klub seniorů je v poslední době velmi aktivní organizací, zajišťující jak
komunikaci starších občanů mezi sebou na každodenní témata jejich života, tak
aktivní činnost při jejich besedách, výletech, zájezdech nebo lázeňských pobytech.
Někteří se podílejí i na přípravách akcí nebo na jejich vlastním průběhu.

Z ustavující schůze:
Podle zápisu č.10 komise školské, sociální a sportovní MČ se dne 15. 9. 2015
uskutečnila schůzka se seniory s následujícím programem:
1. Cvičení pro seniory
2. Nabídka kurzů
3. Ustavující schůze 10/31 ZO MČ Dolní Měcholupy
Na ustavující schůzi Svazu důchodců ČR byl zvolen výbor:
Předsedkyně - Jaroslava Hagelová
Jednatel - Bohuslav Kožíšek
Pokladník - Zdeňka Šilhová
člen - Jana Romančuková
za úřad MČ - Michal Kohout
kontrolní a revizní komise - František Neužil
Byl pak nastíněn základní program a cíle organizace v podmínkách obce
a byly také dohodnuty způsoby vzájemné komunikace. Díky aktivnímu přístupu
zvoleného výboru a podpoře MČ D.M. se již od začátku činnosti daří dlouhodobě
zásady plnit a klub důchodců se stále utěšeně rozrůstá jak počtem registrovaných
členů, tak počtem nabízených akcí.

Z činnosti klubu seniorů v letošním roce
Senioři se s scházejí „u kafíčka“ prakticky každých 14 dní. Přijde ten, kdo
nechce být zrovna sám, společně si občané neformálně popovídají, proberou své
starosti i bolesti, někteří se i zapojují do zajišťování některých připravovaných akcí.
Výroční členská schůze se konala 1. 3. 2018 od 15 hod v restauraci U Tomáše
a především zhodnotila aktivity uplynulého roku. Naznačila ale také výhled na rok
letošní – 2018.
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Již na začátku roku začali senioři plánovat návštěvu divadel. V průběhu třech
měsíců zajistili osm představení v divadle ABC (např. Revue Voskovce a Wericha,
Pan Kaplan má třídu rád, Bedřich Smetana, Tančírna), kterých se zůčastnilo na 80
seniorů. Kromě toho navštívili také divadlo Horní Počernice, kde dětský divadelní
spolek Kejklíři a Dividlo z Dolních Měcholup zahrály hru Šakalí léta. Toto představení
mělo velký úspěch a opravdu se líbilo.
Naplánovali a zajistili si i jednodenní výlety. V polovině dubna tak vyjeli na
Český Šternberk a odtud do Hulic, kde proběhla exkurze po hrázi vodní nádrže
Švihov-Želivka.
Po čtyřech týdnech navštívili zámek Červená Lhota a po obědě jeli na exkurzi do
JE Temelín. Při zpáteční cestě se účastníci zastavili v Albrechticích na hřbitově, který
je zajímavý svými historickými malbami v arkádových kapličkách z roku 1841. Výlety
se ke spokojenosti všech vydařily.
Poslední týden v dubnu se zúčastnilo 31 seniorů týdenního lázeňského pobytu v
Mšeném u Roudnice n.V. Ubytováni byli ve dvoulůžkových pokojích se soc.
zařízením a s televizí, každý den měli procedury a plnou penzi ve stylu švédských
stolů. Každý den byly na programu vycházky a k tomu absolvovali zúčastnění ještě 2
zájezdy na zámek Humprecht u Jičína a pak na zámek v Mělníku.
Na začátku května si udělalo několik seniorských turistů vycházku krajinou kolem
Říčan. Byla to vlastně celodenní turistická procházka Říčanským lesem po značkách,
ale i s menším blouděním, až se dostali do Tehova a pak k železniční stanici Světice.
Odtud pak odjeli vlakem, sice unaveni, ale s dobrou náladou domů.
Na 18. června měli naplánovanou a zajištěnou návštěvu zámku v Kladrubech a
návštěvu hřebčína. Podle zájmu a ohlasů zúčastněných byl zájezd velmi zajímavý a
hodnocen byl velmi příznivě.
Na začátek září byl zajištěn pro Klub seniorů rekreační pobyt v Janově u
Hřenska v hotelu U Zeleného stromu. Přihlásilo se 20 seniorů, kteří hned první den
po příjezdu využili krásného počasí a vydali se na největší skalní most Evropy Pravčickou bránu, odtud 6 km na Mezní Louky a pak další 3 km k soutěskám. Další
dny už nebyly tak náročné na kilometry, ale byly stejně krásné. Senioři se vydali na
rozhlednu v Janově, odkud je nejhezčí výhled na Českosaské Švýcarsko, došli na
skalní vyhlídku nad Labem Belveder, na rozhlednu Růženka a navštívili zámek v
Děčíně. Pobyt využili velmi aktivně
Týden po návratu z rekreačního pobytu - 26. 9. 2018 - vyrazili senioři na
jednodenní výlet na Kuks. Tady navštívilo celkem 30 seniorů známý Hospital.
Obdivovali tady nově odkryté fresky v hlavní chodbě i sochy Matyáše Brauna
umístěné v Lapidáriu. Prohlédli si i Barokní lékárnu „U granátového jablka“ a
seznámili se s historií lékáren. Po obědě si vyjeli prohlédnout pozůstatky barokních
soch v Kuksu – Betlémě, vytesaných Matyášem Braunem přímo do skal. Ti
nejodolnější navštívili ještě křížovou cestu 21. stol. vytvořenou skupinou
trutnovských umělců.
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V závěru roku – 16. 10. 2018 - odjeli senioři ještě na jednodenní zájezd do
zámku Světlá nad Sázavou. Poslední zájezd letošního roku přijali zúčastnění
občané opět s povděkem a se spokojeností. Byl spolehlivě zorganizován výborem
ZO seniorů a tak přítomní mohli i celkově za letošní aktivitu členům výboru
poděkovat.
V prosinci pak navštívila delegace Klubu seniorů obyvatele Domu
s pečovatelskou službou v MČ Dolní Měcholupy . Obyvatelům DPS byly předány
malé pozornosti a květiny. Atmosféra byla jako už tradičně velmi dojemná a
přátelská.
6. 12. 2018 pozval výbor seniorů ve spolupráci s MČ Dolní Měcholupy seniory
na mikulášskou zábavu s malým občerstvením a živou hudbou, která se letos poprvé
konala v nové sportovní hale od 16 hodin. Prostředí bylo velmi příjemné a dá se říct,
že se plně osvědčilo. Senioři byli obdarováni malými dárky, občerstvili se u chlebíčků,
sladkých zákusků a připravených nápojů. Příjemnou atmosféru doplnil již osvědčený
hudebník se skladbami, určenými především pro starší generaci posluchačů, při níž
si senioři i s chutí zazpívali.
Závěr roku 2018 - 27. 12. - patřil Silvestrovskému posezení všech seniorů
v restauraci U Tomáše v MČ Dolní Měcholupy. Restaurace byla zaplněná, přítomní
si v příjemném prostředí popovídali a zavzpomínali na uplynulý rok a nakonec si i při kytaře
zazpívali některé vánoční koledy a lidové písničky. Posezení bylo zakončeno vzájemným
přáním pevného zdraví a očekáváním pohodového příštího roku pro všechny – mladé i dříve
narozené.

11. Sbor dobrovolných hasičů (F 66 – 71)
Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech oslavil v roce 2015 jubileum 110. výročí svého založení. Založení sboru je datováno k 28. březnu 1905 a
v letošním roce je to tedy již 113 let, kdy spolehlivě tento sbor funguje. Pro obec
vykonává záslužnou a obětavou činnost jak na poli požární bezpečnosti, tak v oblasti
výchovy mladé generace a protipožární prevence obyvatelstva. Je spolehlivou
organizací, která se obětavě zapojuje i do činností, které přináší obyvatelům
každodenní život nebo i některé rozmary přírody.
Starostou Sboru dobrovolných hasičů MČ Dolní Měcholupy je pan Jiří Voříšek.
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Složení jednotky SDH Dolní Měcholupy
Ondřej KULHÁNEK
Jiří VOŘÍŠEK
Jakub JELÍNEK
Martin PELIKÁN
Petr VLTAVSKÝ
Velitel družstva / zdravotnický záchranář Dalibor FABIÁN
Hasič strojník
Vladimír BLAHETA
Rudolf TELK
Jan SKALNÍK
Martin KAREŠ
Jan DAVÍDEK
Hasič
Pavel JAŇUREK
Ruslan YARULLIN
Pavel NOVÁK
Jiří VOŘÍŠEK ml.
Jan POHROM
Dmitrij VESELÝ
Pavel GARAJ
Velitel jednotky
Zástupce velitele jednotky / strojník
Velitel družstva
Velitel družstva / strojník

Pro představu o náročnosti služby místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů
svědčí následující pohled na výjezdy hasičů s technikou v roce 2018:
Leden

Únor

Březen

.

Požár hotelu
Požár autolakovny
Vycházející kouř a pára ze země / zkrat
kabelu
Požár odpadu / skládky
Požár zbytkového oleje bývalé kalící pece.
Požár, haly (bývalé mrazírny)
Požár plynové přípojky

Praha 2, Náplavní
Praha 10, Průmyslová
Praha 10, Honzíkova

Praha 10, Ke Slatinám
Praha 10, K pérovně
Mochov, Praha-východ
Zeleneč, Praha-východ
Praha 10,
Otevření bytu pro PČR
Dolnoměcholupská
Prasklý parovod / ohlášeno jako požár
Praha 8, Malletova
Srážka osoby s autobusem
Praha 9, Českobrodská
Požár osobního automobilu
Praha 10, Kutnohorská
Požární asistence
Praha 8, Vítkova
Technická pomoc / Vyproštění psa ze studně Praha 14, Lomnická
Požár plastového kontejneru
Praha 8, K Olympiku
Dopravní nehoda, OA x NA
Praha 1, Wilsonova
Technická pomoc / Otevření bytu
Praha 1, Křižíkova
Požár odpadu ve sklepní kóji
Praha 1, Maiselova
Technická pomoc / zasypání - únik
Praha 2, Rašínovo
provozních kapalin
nábřeží
Požár dodávky
Praha 10, Kutnohorská
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Dále jen celkově počty výjezdů v měsíci:
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

7 výjezdů
8
24
4
10
11
1
8
16

V roce 2018 bylo tedy evidováno celkem 108 výjezdů. V rámci mezikrajové
výpomoci vyjeli hasiči 2x do Středočeského kraje. Největší události v rámci požárů, u
kterých hasiči našeho SDH byli: V ul. Náplavní (hotel), obec Mochov (hala), ul. U
Továren (hala), ul. Pramenná (hala), ul. Kolbenova (hala), ul. Jiřího ze Vtelna (sklad).
Všechny naznačené akce členové hasičského sboru zajišťují mimo své
řádné pracovní povinnosti ve svých profesích v zaměstnání. Využívají k tomu
techniku, kterou má SDH k dispozici a kterou také musí udržovat a spravovat. Je to
skutečně obětavá a nezištná celoroční práce všech lidí spojených s činností Sboru
dobrovolných hasičů.

Investice do hasičské techniky
Rok 2018 byl pro SDH zásadní i v rámci započetí prvních kroků obměny
techniky. Tady významně zabodovala MČ Praha - Dolní Měcholupy, když se jí do
rozpočtu pro rok 2018 podařilo získat navíc finanční prostředky od hlavního města
Prahy na nákup nové techniky ve výši 7 500 000 Kč. Nová cisterna CAS 30 bude na
podvozku Scania s nástavbou od firmy KOBIT. Její dodání se předpokládá začátkem
roku 2019.
Dále místní hasiči pokračují s repasí CAS 27 Dennis. Cisterna prošla
kompletní opravou podvozku, čerpadla, vnějšku kabiny a kompletní opravou prochází
i nástavba. Za to patří dík především strojníkovi Honzovi Skalníkovi, který je jedním
ze tří borců, kteří ve svém volném čase makají na cisterně, které je dnes už 22 let.
Na svém kontě má už odpracovanou nějakou tu stovku hodin. Denis bude zřejmě
ideální záloha technického vybavení místní jednotky SDH.
Ocenění za reprezentaci MČ Praha – Dolní Měcholupy
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy svým Usnesením číslo
41/1 ze dne 16. 4. 2018 udělilo ocenění:
- Za zásah Jiřího Voříška s profesionální jednotkou z Prahy 2 u požáru hotelu v
Náplavní ulici.
- Za příkladné jednání dobrovolného hasiče z JSDH Praha – Dolní Měcholupy, pana
Karla Justiána, který pomáhal zachraňovat životy při tragické dopravní nehodě u OC
Hostivař .
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Požární sport
V požárním sportu mají výrazné výsledky především naše ženy a mladí hasiči.
Soutěžní kolektivy během roku absolvují bezpočet pohárových a
memoriálových soutěží v různých kategoriích, s různým zaměřením a odehrávajících
se prakticky po celé ČR. Jako příklad lze uvést Podlipanskou ligu v požárním útoku,
Český pohár v běhu na 100 m, děti pak běh na 60 m. Z rozsahem velkých soutěží lze
uvést např. halové soutěže v Jablonci nad Nisou, v Ostravě, v Praze Stromovce a
řadu dalších.
Vrcholem soutěží je samozřejmě mistrovství ČR v požárním sportu. Letos se
konalo mistrovství ČR v požárním sportu dospělých ve dnech 24. až 26 srpna 2018
v Liberci a do závěrečných soutěží se probojovalo i naše družstvo žen. Po třech
dnech soutěžních disciplín – 100 m překážky, štafeta 4 x 100 m překážek a útok –
skončily ženy SDH Dolní Měcholupy celkově na pěkném 9. místě z celé republiky.
V jednotlivcích skončila na 100 m s překážkami Kamila Bartošková na 12. místě a ve
štafetách doběhly ženy SDH D. M. na 6. místě.
Mistrovství ČR v požárním sportu dorostu probíhalo ve dnech 4. a 5. 7. 2018
v Plzni. Tam se probojovali také naši mladí dorostenci a hezkého 12. místa mezi
jednotlivci dosáhl Michal Popsimov v celkovém pořadí a v běhu na 100 m.
Mimořádný úspěch přinesl pak druhý den, kdy pokračovalo Mistrovství České
republiky hry Plamen disciplínami štafeta CTIF, požární útok CTIF a štafeta dvojic na
Atletickém stadionu města Plzně.
Disciplíny CTIF jsou disciplínami, ve kterých se soutěží také na mezinárodním
poli. (CTIF = mezinárodní výbor pro prevenci a hašení požáru.)
Jako první startovala disciplína - štafeta CTIF. Devět závodníků postupně splnilo
úkoly na svých úsecích, např. překonání žebříkové stěny, lehkoatletické překážky,
přenášení hadice v nosiči nebo hasicího přístroje nebo zapojování hadic na
rozdělovač a proudnici. Zvítězil Manětín (Plk), před Michálkovicemi (MSk) a Oznicí
(Zlk). Druhou disciplínou byl požární útok CTIF zaměřený na technickou zručnost,
kolektivní součinnost a koordinaci celého týmu. Na medailové pozice dosáhly jen
týmy, které zvládly útok v čase pod 40 vteřin. Zvítězily dorostenci SDH Dolní
Měcholupy časem 38,10 před středočeskou Pískovou Lhotou (38,56) a
Michálkovicemi (38,79).
Je to nečekaný a mimořádný úspěch naších dorostenců – hasičů – být prvními
v České republice! Uznání vyslovil kromě jiných i starosta MČ Dolní Měcholupy:
„V červenci jsem byl přímo účasten na ﬁnále a vyhlášení výsledků Mistrovství ČR v
požárním sportu hry Plamen 2018 v Plzni, kde naši hasičští junioři získali zlatou
medaili v požárním útoku CTIF. Ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci Dolních Měcholup“.
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Zvláštní uznání
Při té příležitosti je nutné vyslovit uznání a díky za celoroční práci členům
rodiny Vojtových, kteří již dlouhou dobu systematicky a obětavě pracují
s Měcholupským hasičským dorostem. Věnují tomu značnou část svého volného
času a s opravdovým zájmem a zaujetím vedou naše děti a dorost ke smysluplnému
využití jejich volného času. Přispívají tak cílevědomě k výchově mládeže
k zodpovědnosti a spolupráci v rámci kolektivu sobě rovných kamarádů, ale i ve
vztahu ke svým starším spoluobčanům.

12. Sportovní činnost
Sportovní klub Dolní Měcholupy (F 64 – 65)
Sídlo klubu: Na Paloučku 233
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Vedení klubu:
Předseda
Místopředseda
Sekretář
Člen výboru

Mára Karel
Tipta Josef
Cmíral Petr
Pavel David

Realizační týmy:
Muži
Trenér
Asistent
Vedoucí

Procházka Václav
Mára Karel
Kroš Jaroslav st.

Šéftrenér mládeže
František Čáha
Starší přípravka
Trenér
Vedoucí

Lukáš Kosmata
Zdeněk Pospíšil

Mladší přípravka
Trenér
Vedoucí

Lukáš Kozák
Pavel David

Mini přípravka
Trenér

Jan Šrámek
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Sportovní klub Dolní Měcholupy (SKDM) nyní sdružuje téměř 80 členů, a to
fotbalistů a stolních tenistů z řad dětí a dospělých. SKDM je nejstarším spolkem
fungujícím v Dolních Měcholupech. Počátek klubu se datuje od roku 1922. V
klubovně jsou ale dochovány zápisy pokladní knihy již z roku 1908, což by
představovalo letos 110. výročí od založení sportovního klubu.
Letošní priorita SK - zahájení stavby nové klubovny (F 64)
SKDM a Městská část Praha - Dolní Měcholupy se na přelomu dubna a května
tohoto roku dohodly na spolupráci při výstavbě nové klubovny SKDM pro fotbal a
stolní tenis. Spolupráce spočívá v tom, že SKDM vybuduje novou klubovnu namísto
dosluhující z roku 1985 a na ní bude připojena nová budova - tzv. Komunitní centrum
Dolní Měcholupy – blíže viz. kapitolu 6 – investiční záměry - tohoto kronikářského
zápisu
Bourací práce byly zahájeny v letošním srpnu. Po vyklizení a zbourání již
nevyhovujícího původního objektu SK a po nezbytných terénních úpravách včetně
inženýrských sítí, byla založena základová deska objektu a práce pak pokračovaly
na výstavbě zdiva. Je snahou využít případně i zimní období, aby mohl být spolehlivě
splněn termín dokončení stavby.
Nastoupené práce výstavby nové klubovny si ale vyžádaly i zásah do vlastní
soutěžní činnosti klubu. Bylo rozhodnuto a dojednáno odehrání domácích zápasů
během podzimu 2018 na hřišti v Královicích.

Některé významné sportovní akce Sportovního klubu D. M. ve
fotbalu v letošním roce – jenom jako příklad:
15. 5. 2018 SK Dolní Měcholupy ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR
zorganizoval sportovní dopoledne „Měsíc náborů“. Měsíce náborů se zúčastnilo
přes 450 dětí z Dolních Měcholup a Horních Měcholup, se zaměřením na 1. a 2. třídy
základních škol a předškoláky z mateřských škol. Pro děti bylo připraveno 10
stanovišť, kde si mohly vyzkoušet různé hry se zaměřením převážně na fotbal.
Kladné reakce dětí i paní učitelek během celého průběhu akce byly pro organizátory
potěšením a tou nejlepší odměnou.
Dne 26. 5. 2018 uspořádal Sportovní klub Dolní Měcholupy již čtvrtý fotbalový
turnaj ulic, kterého se mohli zúčastnit občané Dolních Měcholup, ale i ﬁrmy sídlící
na území katastru naší městské části. Turnaj se hrál na 2x 10 minut, 4 hráči v poli +
brankář, tzv. hokejové střídání, systémem každý s každým do umístění v play-oﬀ .
Do turnaje se přihlásily 4 týmy s originálními názvy, přičemž konečné pořadí turnaje
bylo následující: 1. Karpaty, 2. Dopiju a jdu, 3. A-Team, 4. Bílé baletky.
Dne 23. 6. 2018 se konal na hřišti SK DM již 8. ročník přípravky O pohár
starosty Dolních Měcholup. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev a po
urputných ale čestných bojích, které řídila trojice zkušených rozhodčích – pánové Jiří
Tichý, Petr Handl a bývalý ligový a mezinárodní rozhodčí Ivan Grégr, byla konečná
tabulka následující:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Dolní Měcholupy – bílí
FAAZ Praha
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou
SK Roztoky u Prahy
FK Loko Vltavín
FK Újezd nad Lesy
TJ Kyje
SK Dolní Měcholupy - zelení

Našim mladým fotbalistům se tedy i letos podařilo zvítězit a udržet tak pohár
doma. Byly vyhlášeni i vítězové kategorií jednotlivců a jako nejlepší střelec byl
vyhlášen Josef Pavel (18 branek) z domácího mužstva. Našim mladým fotbalistům
blahopřejeme!
Pan starosta MČ DM pak předal diplomy, poháry a medaile včetně malých dárků
všem zúčastněným mužstvům, hráčům i rozhodčím. Poděkoval i všem funkcionářům
SK za velmi dobrou organizaci a vydařený turnaj O pohár starosty Dolních Měcholup
ukončil.
Tady je uvedeno namátkou jen několik konkrétních domácích akcí mimo vlastní
soutěžní turnaj, který tvoří základ činnosti SK Dolní Měcholupy. Vlastní soutěže tvoří
samozřejmě nejnáročnější část programu klubu v několika výše uvedených
kategoriích, ale pro potřeby kronikářského zápisu je nelze detailně popisovat.
Alespoň pro představu o počtu mužstev v soutěži a o umístění mužstva
v podzimní části soutěže je dále uvedena konečná tabulka první části ročníku
2018/2019 ve fotbalu.
Pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub

odehr. zápasů

Újezd Praha 4 ‚B‘
Spoje Praha ‚B
Jižní Město Chodov
Dukla Jižní Město ‚B‘
SK Nusle
Olympia Šeberov
Dolní Měcholupy
Sokol Benice
Sokol Stodůlky ‚C‘
Čechie Dubeč ‚B‘
Praga ‚C‘
Spartak Hrdlořezy ‚B‘

11
‘ 11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V

R

P

10
8
7
7
6
6
4
4
3
2
2
1

1
1
1
0
2
0
2
1
2
1
8
1

0
2
3
4
3
5
5
6
6
8
1
9

Body

31
25
22
21
20
18
14
13
11
7
5
4

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu je účastníkem soutěží pořádaných Pražským svazem
stolního tenisu. Kromě soutěží také organizuje nebo se podílí na organizaci turnajů
přístupných i širší veřejnosti. Jedná se především o Vánoční turnaj o pohár
Měcholup, který letos konal v sobotu 15. 12. 2018 a Májový turnaj, pořádaný obvykle
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v květnu po ukončení soutěží. Svojí činnost oddíl tenisu provozuje v rámci
působnosti SK Dolní Měcholupy.
V současné době má oddíl tři družstva. Družstvo „A“ se účastní soutěží 3. třídy,
družstvo „B“ 4. třídy a družstvo „C“ 6. třídy.
Tréninky probíhají v průběhu celého roku každé pondělí a pátek od 19.00 do
22.00 hodin v příjemných prostorách tělocvičny MŠ v Dolních Měcholupech. V dalším
období se pro turnaje počítá i s využitím Víceúčelové sportovní haly vedle základní
školy.
Průběžné výsledky soutěží v závěru roku 2018:
A tým 3. třída – po 8 kolech na 2. místě se ztrátou 2 bodů na první tým.
Dosavadními velmi pěknými výsledky opět letos usilují o postup do
2. třídy
B tým 4. třída - po 8 kolech se také drží na druhém místě se ztrátou 2 bodů na první
tým. Dosud předvádějí velmi dobré výkony, nadějné pro velmi dobré
umístění v konečné tabulce
C tým 6. třída – jako nováček soutěže ze 7 kol 5x vyhrál a 2x prohrál a drží se na
pěkném třetím místě.

Aktivity jsou i v jiných sportech mimo působnost SK
Cyklistika
Pod názvem Měcholupská šlapka se dne 15. 9. 2018 konal 11. ročník
cyklistického setkání amatérů. Měcholupští cyklisté tak zvali na sportovní sobotu,
jejímž cílem bylo sportovní a společenské pobavení a výběr sponzorského daru
formou startovného pro dětský dům Radost v Dolních Měcholupech.
Cyklisté vyjeli v několika kategoriích na trať z Dolních Měcholup od restaurace
V Parku – na Říčany koupaliště Na Jurečku – Jevany a zpět do Dolních Měcholup
v celkové délce cca 60 km. Bylo možné absolvovat i poloviční trasu cca 30 km (Malé
Pivo) nebo trasu turistickou – pěšky. Trasy měly absolvovat vždy páry – muž a žena,
startovné bylo 500 Kč. Šlapka se nejela na čas a nebyl vyhlašován vítěz Na závěr se
konal společenský večer v restauraci v Parku se slosováním cyklopárů o ceny
věnované sponzory. Pro pohodu zahrála a zazpívala rocková kapela.
MČ Dolní Měcholupy se také letos zapojila do celopražské akce 12. Pražské
cyklozvonění dne 22. září 2018. Jednalo se o hvězdicovou cyklojízdu Prahou
z různých startovních míst v Praze a cílem v Karlíně v Křižíkově ulici. Sraz účastníků
z naší MČ byl v 9 hodin před restaurací V Parku. Letos se tak naši cyklisté podruhé
zapojili do celopražské akce na vyzkoušení dopravních možností, které představují
používání automobilů. Cyklojízdu absolvovalo našich 11 sportovců úspěšně a
v dobrých časech.
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Volnočasové sporty na hřištích MČ DM (F 63)
Pro aktivní sportovní činnost ve volném čase občanů MČ Dolních Měcholup
a žáků ZŠ jsou určena hřiště u parku za školou. K dispozici jsou dva kurty na tenis a
multifunkční hřiště na florbal, malou kopanou, volejbal, případně jiný sport.
Tenisové kurty i multifunkční hřiště mají umělý povrch, který byl letos koncem
roku obnoven položením nového povrchu. Na kurtech byl původní povrch vyměněn
za umělý trávník, h = 15 + 2 mm v barvě červené a na multifunkčním hřišti byl
položen povrch z plastových perforovaných dlaždic se zvýšenou protiskluzností
v barvě zelené. Výměna povrchu proběhla velmi rychle ještě před nástupem zimy.
Zbývá ještě „doladit“ okolí a sportovci mohou trénovat a ladit formu na své další
sportovní výkony.
Pozn.: Samostatnou kapitolou ještě bude nutná a již připravovaná přeložka
vodovodního řadu a příjezdová komunikace.

13. Akce pro zdravý život v MČ
(a) Národní síť Zdravých měst České republiky
Od ledna letošního roku se MČ Dolní Měcholupy stala součástí Národní sítě
Zdravých měst České republiky. Je to projekt, ve kterém jednotliví členové v rámci
státu nebo i mezinárodně spolupracují a vzájemně si pomáhají ve zlepšování kvality
života v místě svojí působnosti. V praxi to znamená, že jako nová, mladá městská
část Dolní Měcholupy ve spolupráci se zkušenějšími zdravými Městskými částmi se
budeme snažit jak pro občany udělat lepší místo pro každodenní život, jak udělat
život co nejpříjemnější – nejzdravější.

Veřejné fórum „Zdravé Dolní Měcholupy“ (F 36 – 37)
Letos poprvé připravila městská část Praha - Dolní Měcholupy v rámci projektu
Zdravé město pro své občany veřejné projednávání několika témat problémů
městské části. První veřejné fórum, které se konalo 18. září ve Víceúčelové
sportovní hale, bylo přístupné všem, kteří měli zájem diskutovat o problémech obce a
zamýšlet se nad možnostmi jejich řešení: Akci navštívilo celkem 63 občanů Dolních
Měcholup, kteří se do připraveného programu aktivně zapojili.
Témata 1.veřejného fóra byla následující:
1. Občan a Úřad, informovanost, bezpečnost
2. Životní prostředí
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdraví a sociální politika
Volný čas, sport, kultura
Školství, vzdělání, osvěta
Podnikání, ekonomika, cestovní ruch
Doprava a výstavba
Stůl mladých

Práce s tématy proběhla ve dvou kolech.
V 1. kole občané u každého tematického stolu dávali nápady a návrhy na
zlepšení života v Dolních Měcholupech. O všech těchto nápadech přítomní občané
pak hlasovali a dva nejlépe hodnocené nápady z každého pracovního listu postoupily
do 2 kola hlasování.
Druhé kolo představovalo hlasování přítomných na hlasovací archy se
sepsanými 15 nej problémy ze všech tematických okruhů.
Výstupy hlasování byly následně ověřeny online anketou pro širokou veřejnost.
Po ověření výstupů - získání 10 priorit – doplněných o dvě doporučená, byly výsledky
předloženy zastupitelstvu, který se jimi také zabýval a vyhodnotil.
Výsledky ankety:
10P Městské části Praha - Dolní Měcholupy
Nová klubovna pro seniory
Obchvat Dolních Měcholup
Obnovit historické cesty
Okamžitá reakce semaforu u školy
Osadit cyklostezku mobiliářem
Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny
Řešit pobyt bezdomovců v DM
Snížení hluku na Kutnohorské
Vyčistit tůň a rybníček
Zachovat ZŠ Kutnohorská
* Priority jsou uvedeny podle abecedy, nikoliv podle pořadí. Priorita všech 10 problémů je
prakticky shodná, nelze je tedy seřadit od 1 do 10.

(b) Zdravý životní styl program místní Agenda 21
Díky dotaci z programu MA 21, kterou získala MČ Dolní Měcholupy v lednu
2018, bylo možné zajistit několik přednášek a besed na téma Zdravý úsměv pro děti
a Zdravé stravování pro širokou veřejnost.
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Zdravý úsměv (F 73)
V dubnu 2018 proběhly semináře s názvem Zdravý úsměv pro děti z MŠ a pro
děti z dětského domova Radost. Cílem bylo naučit děti předškolního věku, děti
z dětského domova, jejich rodiče a vychovatele správné technice čistění chrupu
hravou a názornou formou.
Semináře Zdravý úsměv pak pokračovaly na podzim besedami, konanými pod
záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.
5. 11. 2018 se konala beseda, jejímž cílem bylo naučit děti školního věku
správné technice čistění chrupu. Děti navštívily cvičné pracoviště studentek dentální
hygieny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde si na vlastní kůži vyzkoušely
správné provádění dentální hygieny.
28. 11. 2018 opět na téma správná technika čistění chrupu pro děti
předškolního věku. Děti k modelům zubů zvířátek přiřazovaly zdravé a nezdravé
potraviny pro zuby, dozvěděly se jak vzniká zubní kaz. Výuka probíhala pod
odborným dohledem studentek bakalářského studia oboru hygienistka 3. lékařské
fakulty UK.
Zdravé stravování (F 74 – 75)
Cílem projektu zdravé stravování bylo seznámit seniory s jejich nutričními
potřebami, osvojit si správné nakupování potravin a třeba i využívání umělých
sladidel, léčivých bylin, kořenových rostlin apod. Beseda se konala ve 3 termínech
- 11., 18., 25. října v zasedací místnosti ÚMČ. Besedy vedly výživové poradkyně Ing.
Nikole Lukášková a Petra Matějíčková. Účast z řad seniorů byla hojná a snad
největší zájem byl o ochutnávky zdravých pomazánek nebo sladkostí. Ochutnali také
domácí kváskový chleba nebo nádivku s uzeným tofu a všechno pak zapili bylinným
čajem či bezkofeinovou nebo žaludovou kávou.
Podobný soubor besed na téma zdravé stravování proběhl také v dopoledních
hodinách v MŠ v termínech 12., 19., 26. října. Tam bylo hravou formou pomocí
pomůcek a ochutnávek znázorněno, jak správně volit potraviny nebo jaké volit
zdravé pamlsky. Výuka pod vedením výživových poradkyň Markéty Cardové a Petry
Matějíčkové proběhla formou soutěže s odměnami z oblasti zdravých potravin.
V listopadu pak proběhl další cyklus besed s ochutnávkami zdravých jídel
připravených nutriční specialistkou ve dnech 14., 21., 28. listopadu. Témata byla:
Recept na zdravou dlouhověkost
Jak si poskládat jídelníček
Jak zdravě hubnout a přitom být v pohodě
Jak zvládnout chutě na sladké.
Zase se také ochutnávalo – např. zdravé Hokaido pomazánky nebo zdravý
tataráček z cukety apod.
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V průběhu besed bylo zodpovězeno mnohem víc otázek, které ale všechny
směřovaly k jedinému – jak se správně stravovat a čím se ve stravování řídit. Všichni
přítomní si pochvalovali nové poznatky a formu besed.

(c) Soutěže
Fotosoutěž „Jaro v Dolních Měcholupech“ (F 13)
Fotografickou soutěž vyhlásila MČ Dolní Měcholupy v termínu od 21. března
do 21. června 2018 na téma Jaro v Dolních Měcholupech. Soutěže se mohli
zúčastnit všichni, kdo bydlí v Dolních Měcholupech a fotografie měly být pořízeny
také výhradně v katastru bydliště. Každý účastník mohl umístit do soutěže
maximálně 3 fotografie, které pak byly umístěny na Facebook Dolní Měcholupy.
Uživatelé Facebooku o umístění fotografií pak rozhodovali v období od 22. června do
15. srpna 2018 tlačítkem „To se mi líbí“, umístěným pod každou uveřejněnou
fotografií. Takto vyhodnocení účastníci soutěže na 1. až 3. místě pak obdrželi poukaz
do Fotolabu v hodnotě 500,- až 1 500,- K4.

Soutěž o nejlepší Svatomartinskou husu (F 82 – 83)
4. ročník soutěže o nejlepší Svatomartinskou husu a ochutnávku
Svatomartinského vína pořádala jako tradičně MČ Dolní Měcholupy. Soutěže se
mohli zúčastnit občané z Dolních Měcholup jako jednotlivci nebo jako soutěžní
družstva. Přihlášení dostali jednu z dvaceti připravených hus zdarma a měli za úkol ji
upéci jak nejlépe dovedou a v den akce ji přinést k ohodnocení. O nejlepších
upečených husách rozhodovala porota.
Soutěž se konala v neděli 11. listopadu 2018 od 15:00 hodin
v restauraci v Parku (Za Kovárnou 1)
Na soutěži bylo možné dobrovolně přispět na Vánoční besídku pro seniory
v Domově PS. Vybraná částka 2 900 Kč byla předána Klubu seniorů DM, kteří
besídku organizují a pro seniory DPS nakoupí drobné dárky.
A jak dopadlo vlastní soutěžení? Porota neměla rozhodování vůbec snadné,
mezi dodanými zlatavými husičkami se těžko hledal ten nejchutnější a nejlépe
upravený exponát, ale rozhodnuto nakonec bylo!
1. místo
2. místo
3. místo

husa č.4
husa č.18
husa č.10

autor

Lukáš Rubeš
Sekerovi
Buly

61

Vítězům patřila gratulace! Všichni zúčastnění měli z vydařeného odpoledne
radost a dobré pocity. K dovršení nálady a k poslechu zahrála také kapela Galaxis
band a tak celková atmosféra byla velmi příjemná.

14. Životní prostředí
.
Vliv na životní prostředí má celá řada faktorů, mezi které je nutné počítat
především produkci odpadů všeho druhu z průmyslu i domácností, přírodní vlivy –
kladné i záporné, vliv činnosti člověka na svoje okolí, doprava a celá řada dílčích
vlivů ovlivňujících podmínky pro život (čistota prostředí, hluk, přírodní podmínky, atd).
Životní prostředí je sledováno, zaznamenáváno a vyhodnocováno místně i oblastně.
K tomu máme i řadu institucí ministerstvem počínaje, přes hygienické stanice až po
odbory ve stání správě na všech úrovních, které životní prostředí monitorují a
odborně vyhodnocují.
V MČ Praha – Dolní Měcholupy není obecně stav životního prostředí zdaleka
ideální. Prostředí je především dlouhodobě značně zatěžováno automobilovou
dopravou, která vede středem obce a také některými průmyslovými podniky, které
jsou v obci nebo v jejím blízkém okolí. Vytváří se neustálý tlak na řešení životního
prostředí obyvatel, který má ale zatím jen dílčí výsledky. Výraznější pokrok lze
očekávat až při tolik očekávané realizaci dopravního obchvatu Dolních Měcholup a
další návaznosti na rozvoj hl. m. Prahy.
Dnes jsme však vděčni i za menší akce, zaměřené na zlepšování životního prostředí.
Ukliďme svět – Ukliďme Česko (F 35)
MČ Dolní Měcholupy se přihlásila k celorepublikové úklidové akci Ukliďme svět
– Ukliďme Česko vyhlášením termínu akce na 7. dubna 2018. Sraz byl v 9,00 hodin
v parku za školou a zúčastnily se jí početné skupinky odhodlaných dobrovolníků,
které se soustředily na různá místa obce, jako např. na bytový komplex, místa
v Malém Háji, V Osikách, prostor lesíku kolem tůně, kolem cyklostezky apod. Akce
se celkem zúčastnilo 26 dospělých osob a 23 dětí a společnými silami nakonec
sebrali přes 900 kg odpadků. Ty pak byly díky místním hasičům odvezeny do
sběrného dvora.

Kompostéry pro občany MČ Praha - Dolní Měcholupy
Zajištění zahradních kompostérů pro občany MČ bylo součástí projektu na
vytvoření systému pro prevenci vzniku a likvidaci odpadů na území hl. m. Prahy.
Realizací tohoto projektu by mělo dojít ke snížení produkce biologicky rozložitelných
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odpadů o cca 100 t/rok. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Náklady jsou hrazeny z
dotace EU ve výši 85% výdajů a příjemce podpory pak hradí zbývajících 15%
celkové částky.
Kompostéry byly dodány do MČ D.M. v červnu 2018 a občané, kteří si podali
žádost na jaře 2017 si je mohli vyzvednout po podepsání smlouvy o výpůjčce a
předávacího protokolu. Kompostéry byly tak bezplatně zapůjčeny občanům při
dodržení ve smlouvě udaných podmínek po dobu udržitelnosti projektu, tzn. nejdříve
do konce roku 2023.
Svoz domovního odpadu přistavovanými velkoobjemovými kontejnery
Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru,
např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní apod. Kontejnery jsou přistaveny na určené místo, ve
stanovený den a po dobu několika hodin. Obdobně je svážen přistavenými
kontejnery bioodpad ze zahrad a domácností.
Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech.
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná.
Je organizován také mobilní svoz nebezpečných odpadů a potravinářských
olejů v Praze 10. Patří sem např. baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s
obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice, zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti,
domácí a zahradnické chemikálie, pesticidy, kyseliny, hydroxidy,
ředidla, fotochemikálie. Kapalné nebezpečné odpady jsou odebírány výhradně
v pevně uzavřených nádobách!
Těmito opatřeními se daří celkem úspěšně řešit dříve běžné černé skládky
netříděného odpadu v různých zákoutích nebo na okrajích obce.

15. Bezpečnost, ochrana obyvatel
Na dodržování veřejného pořádku v MČ Dolní Měcholupy dohlíží příslušníci
Městské policie, strážníci
Šárka Guzi
Radka Paláriková
Rudolf Martin

63

V případě nepřítomnosti strážníka je možné využít linku tísňového volání 156
nebo operační středisko MP OŘ Praha 15 - Hostivař, Hostivařská 552/3.
Strážníci Městské policie dohlíží na dopravní kázeň řidičů a zajišťují přechod
pro chodce v ulici Kutnohorská u základní školy. Zajišťují také dodržování místních
záležitostí veřejného pořádku, jako je znečišťování veřejného prostranství, řešení
černých skládek, dohlížení na respektování vyhlášky hl. m. Prahy o veřejné zeleni,
monitorují chování bezdomovců apod. Strážníci procházejí každý den obcí a
získávají poznatky v uvedených oblastech, případně je řeší na místě nebo ve
spolupráci s úřadem MČ nebo policí ČR.
Z roční zprávy Městské policie za rok 2018 vyplývá, že se v Městské části
Dolní Měcholupy událo celkem 65 trestných činů, většinou majetkového charakteru,
z toho 33 trestných činů se událo na části spadající pod MOP Hostivař a 32 trestných
činů se událo na části spadající pod MOP Uhříněves.

16. Letos jsme si připomněli
25. 5. 2018 se dožil 90 let pan Jan Holub, dlouholetý hasič a občan
Dolních Měcholup. Zástupci SDH Dolní Měcholupy a MČ ho navštívili v jeho
současném domově, aby mu předali dárky, ocenění a popřáli pevné zdraví.
20. 6. 2018 ve věku 76 let zemřel v hospici v Chrudimi divadelní a filmový
herec František Švihlík, rodák z Měcholup.
Bydlel v domku na Kutnohorské ulici v č.p.167. Domek byl ale později
v rámci demolice zbourán.
Jako herec vstoupil do širšího diváckého povědomí postavou policejního
fotografa v seriálu Četnické humoresky, kde působil i jako pomocný režisér. F.
Švihlík se původně vyučil elektromechanikem, ale zároveň se věnoval divadlu, i když
jeho pokusy o přijetí na DAMU v Praze a JAMU v Brně skončily neúspěšně. Působil v
Krušnohorském loutkovém divadle v Teplicích a dalších oblastních scénách. V roce
1987 získal angažmá v Městských divadlech pražských, kde byl až do odchodu do
penze.
Hrál i v několika filmových a televizních rolích. Jeho posledním filmem se
stal před čtyřmi lety snímek Bony a klid 2, ve kterém si po letech zopakoval roli Karla,
hostoval rovněž v několika zahraničních produkcích. Pro televizní diváky však
zůstane hlavně představitelem policejní fotografa Čeňka Němce z Četnických
humoresek. Herec František Švihlík loni v říjnu prozradil v rozhovoru pro MF DNES,
že píše knížku. Zatím se neví, jestli ji dokončil.
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Jubilanti roku 2018 z Dolních Měcholup
Letos se dožili významných jubileí tito občané trvale bydlící v Městské části Dolní
Měcholupy:
75 let

…….

17 občanů

80 let

…….

4 občané

85 let

…….

9 občanů

Úctyhodného věku se letos dožili:
90 let

…….

Hybštová Zdeňka

91 let

.……

Kleinbauer Emil
Mouchová Jiřina
Sedláčková Libuše
Studničková Anna

92 let

……

Podehradský Oldřich

93 let

……

Palenčár Jozef

94 let

……

Bárová Jiřina

96 let

……

Filipová Růžena

98 let

.……

Jircová Marie
Salačová Ludmila

Všem jubilantům i výše uvedeným občanům starším 90 let patří obdiv
a přání především pevného zdraví, dostatku sil a fyzické i duševní svěžesti do
dalších let života.

Na vždy nás v roce 2018 opustili:
Den úmrtí

BÍLÁ Helena
HOFMANOVÁ Miloslava
HÚŠA Miloslav
KŘESINOVÁ Miluška
MAJOVÁ Jiřina

26. 12. 2018
27. 07. 2018
14. 12. 2018
13. 97. 2018
25. 03. 2018
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Ulice

Dolnoměcholupská
Ke Dráze
Kutnohorská
Armádního sboru
Parková

PROCHÁZKA Josef
PRÚCHA Vlastimil
PŘIBILOVÁ Libuše
PŘIBYLOVÁ Zdeňka
SLAVÍKOVÁ Olga
ŠACHOVÁ Jindřiška
VOŇAVKOVÁ Marie

19. 05. 2018
4. 11. 2018
17. 08. 2018
13. 05. 2018
13. 07. 2018
16. 10. 2018
9. 01. 2018

Pod Lesíkem
V Dolinách
Za Kovárnou
V Planinách
Čs. Tankistů
Armádního Sboru
U Zahrady

17. Stalo se v minulých časech
a - Dolní Měcholupy mezi minulostí a budoucností (F 24 – 25)
Jedná se o soubor přednášek o historii Dolních Měcholup, který byl pro
občany MČ Prahy - Dolních Měcholup a další zájemce uveden v sobotu dne 9. 6.
2018 v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice. O přednášky projevilo zájem a
posezení se zúčastnilo na 30 občanů z Dolních Měcholup.
Na úvod připravil velmi zajímavou přednášku pan Josef Moravec, rodák ze
sousední obce Dubeč, na téma „Vznik rybníkářské soustavy z 15. a 16. století,
nazývané Dubečské Třeboňsko“. Představil ji jako výsledky svojí amatérské
badatelské činnosti, podložené mnohaletým zájmem a související činností při hledání
odborných podkladů, různých zpráv a vlastního pozorování na uvedeném území.
Následovala přednáška pana Tomáše Dittricha o historii některých staveb na
území Dolních Měcholup. Zmínil se zejména o umístění osmi usedlostí ze 17. století,
které většinou po několika rekonstrukcích stojí dodnes a připojil i domněnku o
pravděpodobném místu, kde se nacházela tvrz z roku 1364.
Období na přelomu 19. a 20. století uvedl ve své přednášce pan Jan Žižka,
rodák z Dolních Měcholup, ředitel NPÚ Středočeského kraje, který ji doplnil
zajímavými obrazovými ukázkami návrhů staveb a fasád tehdejších stavebních
mistrů, především pánů Lehovce a Nováka.
Soubor přednášek o historii obce na závěr doplnil pan starosta Jiří Jindřich o
představách dalšího vývoje Dolních Měcholup. Tady zmínil přípravu Metropolitního
plánu a také snahu o zachování současných přírodních a krajinářských ploch celého
území.
V neděli 10. 6. 2018 doplnila soubor sobotních přednášek vycházka pod
vedením pana Jiřího Jindřicha po historicky zajímavých částech Dolních Měcholup a
přilehlého okolí na jihu obce, s doplňujícím výkladem a grafickými ukázkami
k uvedeným tématům. Vycházka byla zakončena v kostele sv. Petra v sousedním
Dubečku, kde pan starosta uvedl i některé historické zajímavosti o tomto objektu.
Kostel nakonec poskytl i příjemný úkryt před krátkou, ale vydatnou letní bouřkou,
která zajímavé putování za historií nám blízkému okolí ukončila.
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b - Den architektury (F 42 – 43)
Den architektury se uskutečnil ve dnech 28. 9. až 4. 10. 2018 ve více jak 80
českých a moravských městech. Celostátně jej pořádal spolek KRUH pod patronací
České komory architektů.
Také MČ Praha – Dolní Měcholupy se podílela na Dnu architektury akcí
Dolní Měcholupy a Hostivař v 1. republice. Akce se konala 28. 9. 2018 a byla
zaměřena na historické souvislosti života v dané době a na to, jak promlouvá
architektura do společenských místních poměrů. Připomněla také osobnosti
stavebníků v průmyslové oblasti Dolních Měcholup a Hostivaře. Akci ve formě
vycházky s odborným výkladem připravil a vedl pan starosta architekt Jiří Jindřich a
zúčastnilo se jí na 30 zájemců z řad občanů.
Úvod a zahájení vycházky proběhl před hasičárnou v Dolních Měcholupech.
Krátce o stavbě hasičárny v letech 2007 - 2008 promluvil i velitel hasičů pan Jiří
Voříšek a zájemci si pak hasičárnu krátce prohlédli.
Cesta za historií pak pokračovala přechodem zúčastněných k objektu bývalé
Fragnerovy továrny na výrobu léčiv dnešní Zentivy, kde byla zmíněna historie objektů
i jejich modernizace a rozšiřování. Vycházka pokračovala dál k továrně na výrobu
kabelů PRAKAB, později nazývané Kablo n.p., dnes opět s původním názvem
Prakab.
Delší zastavení pak bylo v sokolovně v Hostivaři, kterou nadčasově navrhl
architekt Ladislav Machoň. Byla tady právě instalována výstava fotografií převážně
z prvorepublikové Hostivaře a pak následovala zajímavá prohlídka celého objektu
sokolovny. Ta byla vybavena na svou dobu moderními a zajímavými prvky např.
vytápění a ventilace prostorů vlastní tělocvičny. Byl zde zmíněn i vliv a zásluhy o
rozvoj Hostivaře a blízkého okolí významného prvorepublikového politika Antonína
Švehly.
V dalším pokračovala vycházka kolem objektů bývalé společnosti Pražské
sklárny, které byly vystavěny v roce 1919. Byla zde vybudována hala van, hala pecí,
kotelna a další pomocné objekty a vyrábělo se tady převážně tabulové sklo. Po roce
1948 pak využívaly objekty národní podniky KOVONA a Kovohutě. Zpracovával se
zde také hliníkový šrot (např. i z vraků letadel). Historii tady dnes připomíná jen
název ulice Sklářská.
Cesta za poznáním původního vedla také kolem bývalých strojíren
Podhajský, později prostorů různých skladů a drobných provozoven, které letos
kompletně lehly popelem. S nebývalým úsilím byl celý pozemek vyklizen a ihned byla
zahájena stavba betonového skeletu nových objektů.
Dále jsme pokračovali do objektů bývalých hostivařských pekáren a pak do
hostivařských filmových ateliérů. I tady byla zajímavá exkurze do historie s výkladem
a pak i za poznáním současných podmínek pro práci ve filmových ateliérech.
Účastníci nahlédli i do natáčecích prostorů pro současné televizní seriály Ulice a
Ordinace v růžové zahradě. Nahlédnutí do prostředí kulis a filmařů bylo velmi
zajímavé.
Závěr odpolední vycházky patřil zmínce o tabákových laboratořích a zejména
pak o bývalé obuvnické továrně Obus majitele Františka Štěpánka i s bytovými domy
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pro zaměstnance, postavenými hned vedle továrních objektů. Výrobu sem převedl
majitel továrny do nově postavených objektů ze Zlína v roce 1918. Firma tady díky
vybavení nejmodernějším výrobním zařízením a manažersky chytré politice dokázala
vyrábět kvalitní obuv za velmi výhodnou cenu. Byla konkurenceschopná, velmi dobře
prosperovala a tak se také stále rozšiřovala. Pod projekty byl tehdy podepsán
Bohumil Hubschmann (později si jméno počeštil na Hypšman). Výroba obuvi tady
pak skončila po období znárodňování, tedy po roce 1948. Objekty byly později
využívány zejména jako opravny osobních vozidel AUTORENOVA, později opravy a
prodej vozidel značky Škoda Štěpánek, ale také část objektu na výrobu cukrovinek.
Vycházka po prvorepublikových výrobních objektech na území Dolních
Měcholup a Hostivaře byla zakončena u nevelkého objektu na výrobu vína.
Z výkladu architekta J. Jindřicha se tak přítomní mohli seznámit s tím, co
nám dnes mohou sdělit tyto původní budovy o svých majitelích a stavebnících, kolik
továren navrhl právě např. architekt Bohumil Hypšman v Hostivaři a řadu dalších
zajímavostí z historie těchto zmíněných objektů až třeba po současnost. Jen se
potvrdilo, že tyto objekty mají tak bohatou a zajímavou minulost, že jí nelze vtěsnat
do několikařádkové zmínky, že pro skutečné, alespoň povrchní poznání je nutné
časově náročnější zastavení.
Den architektury se tak zařadil mezi velmi zajímavé veřejné akce, evokující
sounáležitost místních obyvatel, kde pojítkem jsou historická fakta a zjištěné
společenské údaje bez neúměrného zdůrazňování politických vlivů často tendenčně
zkreslujících skutečnost.

18. Klima v průběhu roku
Chladný konec února a větší část března měly za následek zpoždění ve vývoji
rostlin. Až do půlky února bylo nadprůměrně teplo, takže stihly velmi brzy odkvést
sněženky a částečně v nižších polohách vykvetla i třeba líska. Pak ale nastoupily
mrazy a s nimi se i příroda zastavila, takže došlo asi k dvoutýdennímu opoždění
v probouzení se přírody oproti normálu.
V následujícím období ale příroda mírné zpoždění brzy dohonila. Nástup jara
byl poměrně rychlý, mrazových dnů bylo už výjimečně málo, jen na horách trvala
zimní sezóna až do začátku května. V nížinách a v příznivých nadmořských výškách
pak spolehlivě odkvetla vegetační zeleň, hlavně ovocné stromy, vinice a zemědělské
plodiny, čímž byl vytvořen příznivý základ pro dobrou úrodu.
Další vývoj klimatických podmínek v letním období se vyznačoval výraznými
výkyvy průměrných teplot, převážně do vyšších, až tropických teplot a nebývalým
suchem. To vedlo také k urychlenému dozrávání plodin a ovoce - někde téměř o
jeden měsíc proti normálu.
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Dnem 23. 8. 2018 skončilo v České republice období mimořádně vysokých, až
tropických teplot, které u nás trvaly nepřetržitě od začátku prázdnin, tj. od začátku
července. Dětem a lidem na dovolené se teploty, které často přesahovaly tropických
30 stupňů Celsia a běžně přes den dosahovaly i 34 až 36 stupňů, většinou líbily.
Dlouhodobé období bez jakýchkoliv srážek ale vedlo k nebývalému suchu. Stav vody
na řekách klesal na dlouhodobá minima, některé menší řeky a potoky vyschly.
Vysychaly však i studny a v některých oblastech ČR muselo být přikročeno k regulaci
spotřeby vody. Do vodojemů menších obcí, kde byly zdrojem vody místní studny
nebo vrty, bylo také někde přikročeno k zásobování vodou do místních vodojemů
dovozem cisternami.
Dodávka vody pro MČ D.M. je naštěstí dlouhodobě zajištěna připojením na
velkokapacitní rozvody pro hlavní město Prahu a občané Dolních Měcholup tak
nedostatek pitné vody prakticky nepocítili. Sucho se ale podepsalo na zeleni parků,
na úrodě z polí a na zeleni v místních zahrádkách. Varováním byl také v té době
téměř vyschlý rybníček na návsi a přírodní tůň v místním lesíku v jižní části obce.
Nevábný pohled na stav koncem srpna zachycují i přiložená fota (F 80 – 81)
Dlouhodobé sucho prakticky v celé Evropě bylo příčinou řady rozsáhlých
požárů lesnatých porostů např. ve Španělsku, Portugalsku, Řecku apod., kde si
jejich zdolání vyžádalo rozsáhlé použití protipožární techniky včetně leteckých
speciálů. Dostat takto vzniklé požáry alespoň pod kontrolu trvalo vždy několik dnů a
vyžadovalo značné úsilí zasahujících lidí.
Také v řadě oblastí České republiky bylo vydáno varování před nebezpečím
vzniku požárů a byl vydán i zákaz rozdělávání otevřeného ohně v přírodě. I přesto
vznikla řada různě rozsáhlých požárů, které musely být likvidovány za přítomnosti
hasicích prostředků a techniky. Takových zásahů se zúčastnili i dobrovolní hasiči MČ
Dolní Měcholupy.
Konec školních prázdnin, začátek školního roku a následující podzimní dny
byly ve znamení návratu do normálu. Ani tady se to ale neobešlo bez extrémních
výkyvů. Přechod z tropických teplot proběhl během dvou dnů až do dalšího extrému,
kdy zejména noční teploty klesly pod 10 stupňů Celsia (např. v noci z 26. na 27. 8.
bylo u nás jen 6 st. Celsia). Jinde v ČR se ale krátkodobě pohybovaly noční teploty i
kolem nuly, v Alpách údajně napadl také sníh. Poté nastalo opět oteplování, teploty
se místy blížily 25 – 29 st. C a konečný zlom nastal až s nástupem podzimu. 23. 9.
2018 se střední Evropou prohnala bouře Fabien, která napáchala značné škody na
budovách, komunikacích i na porostech. Jen v České republice bylo bezprostředně
po bouři na 180 tisíc domácností bez elektrické energie. Do té doby trvající deficit
srážek, který se začal snižovat jen místně, ale nadále trval.
Zimní měsíce roku 2018 se u nás vyznačovaly nevýraznými teplotami kolem
nuly stupně Celsia a tolik očekávaný sníh se objevil jen dvakrát po jednom dni až
v prosinci (F 90). O letošních vánocích se sníh nedostavil vůbec a Ladovská idylka
vánoc tak zůstala jen na dobových obrázcích nebo v českých horách.
Oficiálně podle sdělení Meteorologické stanice v Praze – Klementinu bylo
v roce 2018 dosaženo rekordu v p r ů m ě r n é teplotě v roce. Ta byla rekordní
od začátku doby měření – tedy od roku 1773 – a vyšplhala se letos v Praze až na
hodnotu 12,8 stupňů Celsia. Průměrná teplota v celé České republice (ze všech
meteorologických stanic ČR) byla pro rok 2018 naměřena 9,6 stupně Celsia.
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19. Různé
- co nebylo zařazeno do předešlých kapitol a stojí za to připomenout.
.

Beseda pro malé i velké s Galinou Miklínovou ilustrátorkou, výtvarnicí animovaných filmů a režisérkou se konala 26. září 2018
(F 72). Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Praze, ateliér filmové a televizní
grafiky u prof. Jiřího Barty.
Na besedě kromě jiného představila především známou knihu a její
celovečerní animované filmové zpracování – Lichožrouti. Při té příležitosti vzpomněla
i cestu k němu, kterou společně s básníkem, textařem a spisovatelem Pavlem
Šrutem před deseti lety podnikli. Její kreslené filmy byly uvedeny na řadě světových
festivalech animovaných filmů.
Galina Miklínová ilustrovala na tři desítky knih, od Harryho Pottera až po známé
výše zmíněné Lichožrouty. Kromě Pavla Šruta spolupracovala s předními českými
autory: Petrem Stančíkem, Alenou Mornštajnovou, Evou Papouškovou, Radkem
Malým, aj... O autorech, spolupráci a o životě mezi ﬁlmem a knihou přítomným
povyprávěla na besedě v sále místní hasičské zbrojnice. Setkání bylo velmi příjemné
a zajímavé.
Čím je paní Galina Miklínová mimořádně zajímavá pro občany Dolních
Měcholup? Je autorkou originální příležitostné pohlednice k otevření Pošty Partner
v MČ Dolní Měcholupy letos 4. dubna 2018 - viz F 20.

Dokončení a otevření Retail parku (F 88 – 89)
Prakticky před koncem roku 2018 - v prosinci - byl slavnostně otevřen rozsáhlý
prodejní prostor – Retail park na hranicích MČ Dolní Měcholupy a MČ Štěrboholy.
Tento nový nákupní park se nachází v těsném sousedství obytné čtvrti Malý Háj, v
přímé návaznosti na frekventovanou ulici „Kutnohorská“.
Obsahuje celkem 13 000 m2 obchodních ploch ve třech samostatných objektech.
Nakupovat je možné celkem v 19 obchodních jednotkách.
Centrální zákaznické parkoviště je pro cca. 500 vozů.
K dispozici je také zastávka MHD (Bus) - Kutnohorská přímo před retail parkem.
Termíny otevření dalších jednotlivých obchodů:
Dr. Max lékárna: únor 2019
InSPORTline: květen 2019
Některé z obchodů, které jsou již plně v provozu: Banquet, Gourtmet, O-kay, Iceland,
Teta drogerie, Lidl, Pet Center, Trendy svítidla, Sportisimo a další.
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Advent 2018 v MČ Dolní Měcholupy
Akce pro veřejnost, které připomněly dobu Adventu byly:
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku za školou (F 84 – 85).
Součástí byl program pro děti a rodiče ze ZŠ se zdobením stromu a vystoupení
tanečnic souboru CVČ Leonardo. MČ připravila také teplé občerstvení, které mělo
zároveň zlepšit náladu přítomných, když už počasí nebylo právě moc vlídné. Na
závěr odpoledne vystoupila pěvecká skupina VOICES.
V předvečer Štědrého dne se konalo „Zpívání koled u kapličky“ (F 91).
Do Dolních Měcholup zavítal také pan farář z Uhříněvsi, aby požehnal betlému
vystavenému v kapličce na návsi. V rámci setkání si bylo možné odnést domů také
Betlémské světlo. Akce se setkala s velkým zájmem občanů.

A na závěr roku:
Silvestrovské posezení seniorů v restauraci U Tomáše (F 93 – 94)
Byla to poslední veřejná akce roku 2018, při které se senioři rozloučili
s letošním rokem a popřáli si do nového roku pohodu a hlavně pevné zdraví.

20. Kronikář závěrem
V době dnešní přemíry informací z veškerého dění doma i ve světě se jeví
psaní kroniky už jako nadbytečné. Ze všech veřejných zdrojů je možné se dozvědět
prakticky cokoliv a je možné yysledovat i potřebné návaznosti a případě spojitosti.
Veřejné sdělovací prostředky, tisk i sociální sítě nám dopřávají širokou škálu
informací ke všem tématům jak společenským, technickým, politickým, z dávné i
nedávné historie, tak tématům osobním, zájmovým, sportovním a jiným. Zásadním
nedostatkem těchto informací ale bývá, že uváděné skutečnosti jsou často
tendenčně upravené a vědomě nepřesné, abychom tak po letech byli nuceni často
naše povědomí upravit, přehodnotit. V lepších případech se pak musíme spolehnout
na naše zkušenosti a naše znalosti nebo poznatky čerpat jen z ověřených a
důvěryhodných zdrojů. Tomu by měly napomáhat i poznatky zapsané v místních
kronikách. Kroniky – kronikářské zápisy – jsou tedy především určeny jako souhrnný
místní informační materiál pro zájemce o dnešní dění v obci pro generace příští.
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Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR
GDPR – General Data Protection Regulation - je evropské nařízení o ochraně
osobních údajů, které vstoupilo v platnost letos 25. 4. 2018. Sjednocuje nakládání
s osobními údaji v členských státech EU, mění a zpřísňuje požadavky na
zabezpečení osobních dat, pravidel nakládání s daty a upravuje i výši sankcí za
porušení těchto pravidel.
Toto nařízení se svým obsahem dotýká také způsobu psaní kronikářských
zápisů a zejména pak rozsahu informací v kronice uváděných. Některé informace a
dokumenty nelze v kronikářském zápisu uvádět bez předchozího souhlasu
dotčených osob nebo je nelze uvádět vůbec. V řadě případů se tak kronikářský zápis
stává méně konkrétní ve srovnání se zápisy v kronice prováděnými v minulosti, resp.
dosud. Tuto skutečnost bylo nutné respektovat v Zápisu jak při výběru popisovaných
témat, tak v jejich rozsahu zveřejňovaných informací a dokumentace.

Zdroje informací v ročním kronikářském zápisu 2018
Kromě informativních údajů a fotodokumentace pořízené kronikářem, jsou zde
uváděny informace a údaje především z oficiálních a veřejných informačních zdrojů,
kterými jsou především:
Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy
Zpravodaj – periodikum vydávané Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy
Webové stránky na internetu

www.dolnimecholupy.cz

Zprávy a informace na adresách internetu u většiny subjektů činných v MČ – Praha
D.M.
Informace subjektů na facebooku - www.facebook.com
Informace z denního tisku a zpráv hromadných sdělovacích prostředků.
Fotografie vlastní nebo převzaté z veřejných periodik případně ze stránek internetu RAJČE - http://dolnimecholupy.rajce.idnes.cz
Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky (periodikum) - Kroniky a
kronikáři
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Praha 8 - Seminář Kronikářská praxe
II, - 22. 8. 2018, lektor Mgr. Tomáš Hromádka
XI. Setkání kronikářů a jejich pomocníků – Lysá n. L. - 15. 4. 2018 – v rámci výstavy
Regiony České republiky 2018.
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Poděkování
za cenné informace a zkušenosti se získáváním a zpracováváním dat a
údajů vhodných pro kronikářskou činnost, které s nevšední ochotou poskytli při mém
osobním setkání s kronikáři s dlouholetou kronikářskou praxí ze sousedních obcí
Prahy 15 - Horní Měcholupy

paní Marie Zdeňková

MČ Prahy - Štěrboholy a Dubeč

pan Jan Pláteník

Předaných informací a rad si velmi cením a vážím si také jejich vstřícného
osobního přístupu.
Do dalších let jejich činorodé práce přeji množství inspirativních myšlenek,
stálou duševní svěžest a především pak pohodu a pevné zdraví.
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…………………………..
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14
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35
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Školství
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10. Sociální oblast
Centrum volného času Leonardo
Vítání občánků
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Klub seniorů
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