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ÚVODEM 
Z pohledu kronikáře je začátek nového roku vyvrcholením jeho činnosti, spojené 

s kompletováním všech zpráv a záznamů pořízených v průběhu uplynulého roku pro 

potřeby kroniky. Řada údajů uvedených v kronikářském zápisu může pak být ještě 

doplněna z údajů v souhrnných výročních zprávách jednotlivých spolků a organizací 

působících v MČ, které je ale vydávají také až začátkem následujícího roku. Nutno tak 

připomenout, že zdaleka ne všechny tyto závěrečné výroční zprávy jsou v potřebné 

době (do konce února) k dispozici a nemohou tak být jejich závěry do zápisu 

zapracovány. 

Rok 2018 byl zlomový z pohledu zpracování kronikářského zápisu. Jak již bylo 

uvedeno v úvodu kronikářského zápisu roku 2018, došlo k podstatné změně způsobu 

zpracování kroniky, a to z klasických ručně psaných zápisů do kronikářské knihy na 

zpracování ročních kronikářských zápisů. Ty jsou zpracovány pomocí prostředků 

výpočetní techniky do vázaných knih, vždy samostatných pro každý rok, doplněných 

přílohami fotografií a různých souvisejících textů. Kronika roku 2018 se tak stala pro 

MČ Praha – Dolní Měcholupy úvodním pokusem pro zachycení událostí nejen v obci, 

ale i ve zjednodušených souvislostech s děním v naší zemi a ve světě. Byla vedena 

snahou o vyvážený výběr a určité utřídění různorodého obsahu a rozsahu celoročního 

dění v obci, jednak podle předem vytypovaných souhrnných témat, ale také výrazně 

doplněných o mimořádné a aktuální události tak, jak je každodenní život přináší. 

Kronika 2018 byla zároveň první praktickou zkouškou pro technické zajištění 

tvorby kronikářského zápisu (SW, PC, tisk, paměťová média), jeho kompletaci co do 

jeho obsahu i rozsahu, procesu připomínkování a schvalování. Byla také nastavena 

cesta zajištění konečného výtisku kroniky a profesionální vazby kronikářského zápisu. 

Obdobný proces pak probíhal i při vyhotovení přílohy fotografií, která byla 

nejdříve podložena sestavením grafických návrhů jednotlivých stran přílohy, textovým 

doplněním, a nakonec profesionálním vyhotovením celého svazku ve formě fotoknihy. 

Příloha souvisejících textů byla pojata jako svazek volně vkládaných textů, 

rozebíratelně svázaných v tvrdých deskách.  

Pro celý komplet kroniky roku s výše uvedenými přílohami byl pak navržen 

a u knihvazačské firmy vyhotoven souhrnný obal (pouzdro) kroniky 2018. Kromě 

tvarového provedení obalu bylo dojednáno i grafické doplnění jeho vnějšku včetně 

otisku městského znaku, pro který byla předem vyhotovena potřebná matrice 

(tiskařský štoček). 

Předpokládá se, že takto navržené provedení kroniky bude jednotícím vodítkem 

pro zpracování kronik i dalších ročníků. 

Provedení kroniky 2018 je zachyceno ve fotografiích ve fotoknize 2019 na str. 6 a 7. 

Schválení: Ze zápisu jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 6. zasedání dne 11. 3. 2019 

schválilo usnesení 6/7 – Kronika 2018: 

VZALO NA VĚDOMÍ:  
- navržený zápis do kroniky městské části za rok 2018 
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- že kronika je vedena v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných 
listů, které se zajistí vazbou. 
 
SOUHLASILO: 
- s vyhotovením kronikářského zápisu za rok 2018 v předložené podobě. 

1. VYBRANÉ UDÁLOSTI ZE SVĚTA ILUSTRUJÍCÍ DOBU 

Tato kapitola kroniky má naznačit zjednodušený pohled na celkovou atmosféru 

politického dění ve světě, které nutně ovlivňuje dění v Evropě, v České republice, a 

nakonec i u nás, v místě našeho každodenního žití. Je proto předkládán zjednodušený 

chronologický přehled událostí ze světa, které se udály v průběhu roku 2019. Zdrojem 

informací jsou převážně zprávy světových agentur, zveřejněné v hromadných 

sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. 

15. 1. 2019 Britští poslanci podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení 

Spojeného království z Evropské unie (brexit), kterou se sedmadvacítkou 

dojednala premiérka Theresa Mayová. Pro vládu se naplnily nejčernější prognózy, 

když dohodu podpořilo pouze 202 zákonodárců a proti bylo 432. 

Co je brexit? Brexit je označení pro plánovaný odchod Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska z Evropské unie, které vzniklo spojením slov 'Britain' a 'exit'. 

Kvůli možnému vystoupení z EU proběhlo 23. června 2016 referendum, které skončilo 

těsným výsledkem. Pro vystoupení z EU hlasovalo 51,9 % procent voličů, především 

v Anglii a Walesu. Naopak proti Brexitu se postavili obyvatelé Severního Irska, Skotska 

a také Londýn. Lhůta pro dojednání podmínek a ukončení členství je 2 roky od aktivace 

článku 50 Lisabonské smlouvy, tedy od 29. března 2017. 

21. 1. 2019 V Česku a mnoha dalších státech bylo možné pozorovat poslední 

úplné zatmění Měsíce v tomto desetiletí. 

14. 2. 2019. Evropská společnost Airbus oznámila, že v roce 2021 skončí s 

výrobou letadla Airbus A380, největšího dopravního letadla na světě, pro klesající 

zájem leteckých společností o podobná vysokokapacitní letadla. 

16. 2. 2019 Se žádostí vyslat německé lodě do Kerčské úžiny, která odděluje 

Krym a kontinentální Rusko, přišel americký viceprezident Mike Pence. Na 

mnichovské bezpečnostní konferenci se s tímto nápadem obrátil na německou 

kancléřku Angelu Merkelovou, která jej ale odmítla. Tvrdí to americká agentura 

Bloomberg. 

28. 2. 2019 Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce 

Severní Koreje Kim Čong-una skončila bez dohody a předčasně. Jednání však podle 

americké strany budou později pokračovat. Že na summitu lídři neuzavřeli dohodu, 

zdůvodnil prezident D. Trump tím, že Severokorejci požadovali, aby byly zrušeny 

všechny sankce, a přitom že si ponechají část jaderného arzenálu. To ale podle 

amerického prezidenta USA nemohly udělat. Nastalo jediné, co se dalo očekávat, 

vzájemné obviňování, kdo ke krachu jednání přispěl větší měrou. 

7. 3. 2019 Český premiér. Andrej Babiš s manželkou Monikou navštívili 

Bílý dům na pozvání prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s chotí 
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Melanií. Jednání trvalo hodinu a deset minut. Trump při uvítání premiéra Babiše 

několikrát zopakoval, že Česká republika je skvělá a silná a inovativní země se silnou 

armádou, velkým potenciálem a dobrou schopností bojovat proti kybernetickým 

hrozbám. Babiš poděkoval za přijetí a návštěvu označil za velkou čest. „Pane 

prezidente, sledoval jsem váš projev o stavu unie a zcela rozumím vaší snaze obnovit 

velikost Ameriky, já chci totéž učinit s Českou republikou,“ prohlásil Babiš. 

10. 3. 2019 Letadlo Boeing 737 etiopské společnosti Ethiopian Airlines 

havarovalo při letu z etiopského hlavního města Addis Abeba do keňského hlavního 

města Nairobi. Na palubě bylo 149 cestujících a osm členů posádky. Nikdo nepřežil. 

Jednalo se o nový letoun 737-8 MAX, který Etiopské aerolinky obdržely v listopadu 

loňského roku. Jde o druhou havárii tohoto modelu za méně než půl roku. V reakci na 

to řada leteckých společností a také Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

(EASA) k 12. 3. 2019 pozastavila lety nejnovější verze Boeingu 737 MAX v celém 

evropském vzdušném prostoru. Tímto rozhodnutím se samozřejmě řídí i Český Úřad 

pro civilní letectví.  Nejméně sedm letadel Boeing 737 MAX 8 provozuje také tuzemská 

společnost Smartwings, která si jich celkem objednala 39 a do provozu je přebírá 

postupně. 

13. 3. 2019 oznámil prezident USA Trump, že budou stroje Boeing 737 MAX 

uzemněny, „dokud nepřijde Boeing s řešením”. USA byly poslední zemí, kde ještě 

mohla tato letadla létat.  

14. 3. 2019 Společnost Boeing doporučila celosvětově odstavit z provozu 

celosvětovou letku 371 letadel 737 MAX 8. Nucené odstavení zřejmě Boeing přijde na 

miliardy dolarů. Nejvíce společnost zaplatí aerolinkám jako kompenzaci. Je otázkou, 

jak bude operativně řešena kapacitní náhrada za takto uzemněné stroje.  

– Pozn.: Lety těchto letadel nebyly povoleny ani do konce roku 2019. 

12. 3. 2019 Spojené státy oficiálně pohrozily Německu omezením výměny 

zpravodajských informací, pokud Berlín umožní čínským firmám, jako je Huawei, 

podílet se na stavbě komunikačních sítí páté generace (5G). 

12. – 14. 3. 2019 Britští poslanci odmítli druhé referendum i tvrdý brexit a 

usnesli se, že Británie požádá EU o odložení odchodu „nejméně o tři měsíce“. 

23. března 2019. Vojenská koalice vedená Spojenými státy vyhlásila vítězství 

nad Islámským státem poté, co Syrské demokratické síly dokončily dočišťovací 

operaci u syrského města Baghúz. 

26. 3. 2019 Čína se rozhodla koupit 300 airbusů v reakci na nedávné 

havárie konkurenčního Boeingu. Celková cena zakázky se vyšplhá přibližně na 34 

miliard dolarů, v přepočtu asi 782 miliard korun. Čína nákupem airbusů reaguje na 

tragické havárie letadel americké firmy Boeing. 

30. 3. 2019 Na Slovensku si zvolili prezidentku. Po sečtení všech volebních 

okrsků zvítězila v prezidentském klání na Slovensku právnička Zuzana Čaputová (45) 

se ziskem 58,40 procenta hlasů. Jejímu protikandidátovi místopředsedovi Evropské 

komise Maroši Šefčovičovi (52) dalo hlas 41,59 procenta voličů. Vítězství Zuzany 

Čaputové v prezidentských volbách vnímá slovenský tisk jako naději na novou kulturu 
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a slušnost v politice, popřípadě jako porážku populismu a předsedy vládní strany 

Směr-sociální demokracie Roberta Fica. Voliči se podle médií vyslovili pro změnu. 

1. 4. 2019. Herec Volodymyr Zelenskyj prezidentem Ukrajiny. Porazil ve 

volbách neoblíbeného Petra Porošenka. Nový prezident slíbil své těžce zkoušené zemi 

zejména účinný boj proti všudypřítomné korupci. Vyslovil se i pro zlepšení vztahů s 

Ruskem. Do dějin se však zapsal už svým zvolením. Je to poprvé, kdy se herec, který 

hrál v televizní satiře prezidenta, doopravdy prezidentem stal. 

11. 4. 2019 Summit EU schválil pružný odklad brexitu do 31. října. Na datu 

se na mimořádném summitu v Bruselu shodli šéfové států a vlád 27 zemí evropského 

bloku. Britská premiérka Theresa Mayová s odkladem souhlasí, i když sama žádala 

termín 30. června. Pokud britští poslanci schválí rozvodovou dohodu, země může 

opustit EU i dříve. Ve Spojeném království se tak zřejmě budou konat evropské volby. 

Datum 31. října odpovídá konci funkčního období stávající Evropské komise, původní 

termín brexitu byl 29. březen 2019. 

15. 4. 2019 Pařížská katedrála Notre-Dame je v plamenech. Požár vznikl 

15. dubna večer a plameny se podařilo uhasit až nad ránem dalšího dne. Oheň zničil 

střechu, krov a věžičku z 19. století. Střecha a věž 850 let staré katedrály se zřítila. 

Hlavní část katedrály je ale podle pařížských úřadů zachráněna a zachována. 

Katedrála je považována za jednu z nejkrásnějších staveb francouzské gotické 

architektury. Patří k nejnavštěvovanějším památkám metropole, každoročně přitáhla 

na 13 milionů návštěvníků. (F 79). 

4. 5. 2019 Slovensko si připomnělo 100. výročí Štefánikovy smrti. U mohyly 

na vrchu Bradlo poblíž města Brezová pod Bradlom se konala hlavní vzpomínka. 

Voják, politik, astronom a československý ministr války Štefánik zahynul 4. května 

1919 při návratu do vlasti z Itálie při havárii letadla Caproni Ca 33. 

10. 5. 2019 Prezident USA D. Trump eskaluje obchodní válku z Čínou. 

Nařídil zvýšit cla na zbývající čínský dovoz na 25%. Opatření se má dotknout zboží v 

ročním objemu zhruba 300 miliard USD (6,9 bilionu Kč). 

21. 5. 2019 Huawei podal další žalobu na americkou vládu. Čínská 

telekomunikační společnost Huawei se obrátila na soud ve Spojených státech se 

žádostí, aby označil zákaz používání jejích výrobků federálními úřady za neústavní.  

Spojené státy loni přijaly zákon, kterým označily Huawei za bezpečnostní riziko a 

omezily tak přístup firmy na americký trh. Američtí výrobci přestali firmě dodávat 

klíčové čipy pro výrobu telefonů. 

24. 5. 2019 Britská premiérka Theresa Mayová ohlásila demisi. Vejde do 

dějin jako dáma, které se nepovedl brexit.  

24. – 26. 5. Volby do Evropského parlamentu. Výsledky voleb na evropské 

úrovni ukázaly, že dochází k úpadku stran, které od druhé světové války vytvářely 

základy demokracie. Dolů jdou umírněné strany pravice a levice, nahoru jdou naopak 

radikálové, kteří straší buďto nekontrolovanou imigrací nebo katastroficky pojatou 

představou o klimatických změnách. Nyní se bude hrát o to, jestli se „zelená revoluce“ 

stane hlavní strategií Bruselu. 
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3. 6. 2019 D. Trump se svojí ženou Melanií ve Velké Británii. Přiletěl sem na 

třídenní státní návštěvu. Tentýž den odpoledne přijala prezidentský pár královna 

Alžběta II. v Buckinghamském paláci.  

4. 6. 2019 Rusko a Čína utužily vztahy. Si Ťin-pching dal Putinovi dvě pandy 

jako symbol důvěry. Bezpříkladný rozvoj – tak popsal rusko-čínské vztahy čínský 

prezident Si Ťin-pching po setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem v 

moskevském Kremlu. Putin návštěvu čínského vůdce označil za klíčovou událost roku. 

5. 6. 2019 Na Den D vzpomínali v Normandii státníci i veteráni. Po 

mezinárodní ceremonii v anglickém Portsmouthu se oslavy 75. výročí vylodění 

spojeneckých vojsk přesunuly do Normandie. Pietních akcí se zde po boku 

francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zúčastnil také americký prezident 

Donald Trump či britská premiérka Theresa Mayová. Státníci vzdali hold tisícům vojáků 

spojeneckých sil, kteří padli v Den D 6. června 1944. 

15. 6. 2019 Zuzana Čaputová složila slib a stala se první slovenskou 

prezidentkou. Ve svém inauguračním projevu řekla kromě jiného: „Nabízím 

odbornost, nabízím cit a zdravý aktivistický zájem. Nabízím také rozum, srdce a ruce“. 

19. 6. 2019 Trump oficiálně zahájil kampaň za své znovuzvolení. Na 

shromáždění svých přívrženců v Orlandu na Floridě prohlásil, že oficiálně začíná svou 

kampaň za znovuzvolení prezidentem USA. Slíbil “Uchovat Ameriku velkou” v narážce 

na heslo své předchozí kampaně (Učiňme Ameriku opět velikou), které mu pomohlo 

až k překvapivému vítězství ve volbách v roce 2016. Američané budou hlavu státu volit 

v listopadu 2020. 

21. 6. 2019 Britská premiérka Theresa Mayová oficiálně skončila jako 

vůdkyně vládních konzervativců. To, že končí, oznámila před dvěma týdny, když 

ztroskotal její čtvrtý pokus o ratifikaci dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. 

Downing Street 10 tedy opustí bez splnění svého hlavního cíle: Vyvést Británii z unie. 

29. 6. 2019 Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek 

Si Ťin-pching se dnes domluvili, že obnoví jednání o vzájemné obchodní dohodě, 

která má vyřešit celní válku. Čína např. začne kupovat více amerických zemědělských 

produktů a čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei bude moci nakupovat 

produkty od amerických dodavatelů. Jednání, které by vedlo k ukončení obchodní 

války, by uklidnilo napjaté finanční trhy a pomohlo by i české ekonomice. 

4. 7. 2019 Den nezávislosti oslavili ve Spojených státech. Americký 

prezident Donald Trump chválil armádu a připomněl historické okamžiky včetně 

dobývání vesmíru. Kromě jiného zmínil řadu amerických úspěchů napříč dějinami, 

včetně přistání na Měsíci před 50 lety. „Velmi brzy zapíchneme americkou vlajku na 

Marsu,“ řekl. 

14. 7. 2019 Výročí dobytí Bastily, 14. července, patří mezi nejdůležitější 

francouzské svátky. Před 230 lety události odstartovaly Velkou francouzskou revoluci, 

která přinesla do následujících století velký zvrat v politickém i společenském 

smýšlení. Při příležitosti oslavy ve svém projevu francouzský prezident kromě jiného 

upozornil na historickou roli Evropy a nabádal ke společné vojenské spolupráci. 
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16. 7. 2019 Von der Leyenová byla zvolena novou předsedkyní Evropské 

komise. Podporu jí vyjádřila těsná většina (o 9 hlasů) Evropského parlamentu.  

20. 7. 2019 Před 50 lety stanul první člověk na Měsíci. Apollo 11 byl americký 

pilotovaný kosmický let programu Apollo se 3 astronauty na palubě, kteří zamířili 

k povrchu Měsíce. Byli to N. Armstrong a B. Aldrin, kteří se v lunárním modulu spustili 

na povrch Měsíce. 

20. 7. 2019 V obrovské staveniště se proměnila pařížská katedrála Notre-

Dame, která vyhořela letos v dubnu. Dělníci spolu s odborníky pracují na odklízení 

trosek i zabezpečení poškozené stavby. Prezident Emmanuel Macron už dříve uvedl, 

že by si přál obnovu chrámu do pěti let, to ale mnozí experti považují za nemožné. 

(F 79). 

5. 8. 2019 Nový britský premiér Boris Johnson nemá plán na vyjednávání o 

podmínkách odchodu své země z Evropské unie a nastavil kurz k brexitu bez dohody. 

Johnsonova vláda ale toto tvrzení bruselských diplomatů popřela. 

5. 8. 2019 Obchodní vztahy mezi Washingtonem a Pekingem jsou nadále 

velmi napjaté. Trump minulý týden znervóznil investory překvapivým oznámením, že 

od 1. září zavede clo na zboží z Číny, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 300 miliard 

dolarů. Zpráva přišla krátce poté, co v Šanghaji skončilo bez dohody další kolo jednání 

mezi zástupci USA a Číny o ukončení obchodní války. 

18. 8. 2019 Hongkong, někdejší britská kolonie a nyní čínské území pod 

zvláštní správou, zažívala už více než dva měsíce velké demonstrace. Začaly jako 

protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale 

přerostly v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odchodu správkyně 

Hongkongu Carrie Lamové. 

20. 8. 2019 Grónsko není na prodej, řekla dánská premiérka v odpovědi na 

nabídku prezidenta USA, který chtěl Grónsko od Dánů koupit (!). A prezident Donald 

Trump proto zrušil návštěvu této skandinávské země. Padlo tak i jednání s dánskou 

premiérkou, která označila Trumpovu nabídku za absurdní. Tématem jejich rozhovorů 

měla být i situace na Arktidě. Dánská premiérka řekla, že ji Trumpovo rozhodnutí 

naštvalo a překvapilo, ale že se žádná krize nekoná. Trump záměrem koupit Grónsko 

připomíná obchody z 19. století, kterými USA získaly tehdy přes třetinu svého území. 

10. 9. 2009 Česká eurokomisařka Věra Jourová získala post 

místopředsedkyně Evropské komise. Bude mít na starosti kontrolu dodržování 

hodnot Evropské unie a transparentnosti. Oznámila to budoucí šéfka Evropské komise 

Ursula von der Leyenová. 

14. 9. 2019 USA odstupují od Pařížské dohody. Prezident Spojených států 

Donald Trump se rozhodl odstoupit od dohody z roku 2015, která je celosvětovým 

ujednáním o ochraně klimatu. V dnešním prohlášení uvedl, že se tak rozhodl pro blaho 

americké veřejnosti. Méně pracovních míst, nižší platy a zavřené továrny. To jsou 

podle Trumpa důvody, proč USA od dohody musí vystoupit. 

23. 9. 2019 Britská cestovní kancelář Thomas Cook zkrachovala. Je to 

jedna z největších cestovních kanceláří na světě, která zkrachovala kvůli finančním 
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potížím. Společnost Thomas Cook patřila mezi nejstarší cestovní kanceláře na světě 

a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně. 

30. 9. 2009 Pohřeb bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka, 

který zemřel 26. září v 86 letech, se uskuteční na pařížském hřbitově Montparnasse. 

J. Chirak byl výraznou osobností Francie i Evropy, prezident Václav Havel mu v roce 

1997 udělil vyznamenání Řád bílého lva. 

9. 10. 2019 Trump umetl Erdoganovi cestu, Turecko „čistí“ sever Sýrie od 

Kurdů.  Jedná se o vyklizení zhruba 500 kilometrů dlouhý pás území. 

19. 10. 2019 Stažení bojovníků kurdských milicí na severu Sýrie, kteří byli 

americkými spojenci, je součástí dohody o pětidenním příměří, kterou 19.10. 2019 v 

Ankaře vyjednal americký viceprezident Mike Pence. Kurdové musí pryč, Erdogan 

dostane, co chtěl. Bílý dům se chlubí vyjednanou dohodou. 

22. 10 2019 Ujednání ze Soči. Ruský prezident Vladimir Putin a prezident 

Turecka Recep T. Erdogan se dohodli na dalších 150 hodinách klidu zbraní, které mají 

umožnit kurdským milicím v Sýrii stáhnout se z oblasti u tureckých hranic. Splnění 

tohoto ujednání poté budou kontrolovat společné hlídky tureckých a ruských vojáků do 

hloubky deseti kilometrů syrského území od tureckých hranic. 

24. 10. 2019 Trump znovu mění taktiku v Sýrii. USA chtějí v Sýrii výrazně 

vojensky posílit oblast ropných polí. Do akce se mají zapojit stovky vojáků a 

mimořádně také tanky. Prezident Donald Trump navrhl, že by se do střežené oblasti u 

hranic s Irákem mohli přesunout Kurdové, kteří prchají před tureckou ofenzivou. Už 

potřetí za měsíc tak změnil americkou strategii v regionu. 

27. 10. 2019 Vůdce Islámského státu abú Bakr al-Bagdádí byl zneškodněn 

americkým komandem, když se odpálil při útěku v úkrytu v Sýrii. Američtí vojáci se teď 

také vracejí do oblasti severní Sýrie, aby údajně ochránili ropné vrty před vlivem syrské 

vlády a před Rusy.  

28. 10. 2019 Evropská unie schválila další tříměsíční odklad brexitu, o který 

minulý týden požádal britský premiér Boris Johnson. Britští poslanci pak hlasovali o 

vypsání předčasných voleb na 12. prosince 2019, Předčasné volby byly odsouhlaseny 

a parlament byl následně rozpuštěn. Volby by měly vyvést zemi z patu ve věci brexitu.  

7. 11. 2019 NATO je ve stavu mozkové smrti, varuje Macron. Důvodem je 

podle něj změna postoje Spojených států a chování Turecka, které před časem 

podniklo ofenzivu na severu Sýrie. Evropská unie podle francouzského prezidenta 

musí nyní posílit svou obranyschopnost, a snížit tak závislost na Spojených státech. 

"Spojené státy svá strategická rozhodnutí se svými partnery v NATO vůbec 

nekoordinují," postěžoval si. 

9. 11. 2019 Přesně před třiceti lety v německé metropoli padla Berlínská 

zeď. Oslav historické přelomové události se zúčastnil i český prezident Miloš Zeman 

a ministr zahraničí Tomáš Petříček a prezidenti států Německa, Slovenska, Polska a 

Maďarska. 
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3. 12. 2019 Devětadvacet lídrů členských států NATO se sešlo v Londýně 

na oslavách jeho sedmdesátileté existence. Místo je to symbolické – právě v britské 

metropoli měla Severoatlantická aliance svou první centrálu. 

2. Z UDÁLOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Rok 2019 měl v ČR také svá jubilea 
16. 1. 2019 Před 50 lety – hrdinný čin studenta Jana Palacha, který se 

16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil na protest proti vývoji v Československu 

po okupaci v roce 1968. Tuto událost připomněla řada vzpomínkových akcí v Česku i 

v zahraničí. Kromě shromáždění u pietních míst v Praze, byla na nádvoří Univerzity 

Karlovy odhalena pamětní dlaždice. Pietní vzpomínkové akce probíhaly také 

na mnoha dalších místech Prahy a ve městech České republiky. 

28. 1. 2019 Jubilejní 100. výročí vysokých škol v Brně. Poděkování 

studentům i všem, kdo se zasloužili o rozvoj školy, to byl motiv oslav stých narozenin 

Masarykovy univerzity v Brně. Historii si připomněly publikacemi, poštovními 

známkami, dokumentárním filmem i speciální tramvají, byla oceněna i řada 

významných osobností. V současné době má Masarykova univerzita na 30 tisíc 

studentů a devět fakult. Sté narozeniny letos oslaví i Mendelova univerzita. Jubileum 

si připomíná i Vysoké učení technické v Brně. Vzniklo před 120 lety. 

14. 3. 2019 Před 80 lety začala okupace Československa, kdy německá 

vojska překročila hranice Říše. Téhož dne vyhlásil samostatnost Slovenský stát, v 

jehož čele stanul kněz Jozef Tiso. Téhož dne vpadla maďarská vojska na 

Podkarpatskou Rus, která vyhlásila autonomii. Němci tak zahájili okupaci okleštěného 

Československa, tedy Čech, Moravy a Slezska. 15. 3. 1939 přijíždí do Prahy sám Hitler 

a následující den je vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Začalo tak jedno z 

nejtemnějších období našich dějin. Dalších šest let se pak naše země vypořádávala s 

válkou, terorem a s německými transporty lidí do koncentračních táborů. 

7. 5. 2019 Den Evropy připomene výročí 15 let od vstupu ČR do EU např. v 

Plzeňském infocentru Europe Direct. 

21. 8. 2019 Loni to bylo 50. výročí od roku 1968, kdy nás přijely osvobozovat 

armády Varšavské smlouvy, letos je to 50 let od událostí v roce 1969, kdy byly u 

nás násilně potlačeny demonstrace proti tzv. normalizaci. Tehdy vlastně Češi 

zasahovali proti Čechům. 

17. 11. 2019 Den boje za svobodu a demokracii. Letos si připomínáme 

30. výročí sametové revoluce. Tehdejší Československo se v listopadu roku 1989 

vymanilo z totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. 

Další dění v České republice 
17. 1. 2019 Mediální podnikatel Jaromír Soukup zakládá politické hnutí List 

Jaromíra Soukupa. Chce bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a 

oligarchy. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media to oznámil v televizi 

Barrandov, jejímž je majitelem. 
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1. 3. 2019 Na sjezdu ČSSD byl znovu zvolen Jan Hamáček předsedou 

strany. Protikandidáta obhajující předseda neměl. Na sjezdu, na který byl pozván i 

prezident ČR Miloš Zeman, bylo zvoleno také předsednictvo strany, a především 

místopředsedové se výrazně obměnili. 

29. 3. 2017 Na sjezdu KDU-ČSL v Brně byl do čela lidovců zvolen Marek 

Výborný. Do květnového souboje o složení Evropského parlamentu a také do 

krajských voleb v příštím roce se nechce spojovat s ODS, TOP 09 nebo Starosty a 

nezávislými, přestože lídři těchto stran projevili na sjezdu KDU-ČSL v Brně o 

spolupráci zájem. Lídr lidovců prosazuje klidnou sílu, která musí být srozumitelná a 

uvěřitelná. 

1. 4. 2019 Senioři si od příštího roku polepší o 900 korun. Na svém zasedání 

o tom rozhodla menšinová vláda ANO a ČSSD a na tiskové konferenci ve Strakově 

akademii o tom hovořil premiér Andrej Babiš. Toto rozhodnutí vyjde státní rozpočet na 

33 miliard korun. 

2. 5. 2019 Prezident Zeman podepsal zdanění náhrad za církevní restituce. 

Církve budou od příštího roku hradit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu 

za majetek nevydaný v restitucích. Novelu, jež zdanění zavádí, podepsal prezident 

Miloš Zeman. Zdanění náhrad může ještě zrušit Ústavní soud, novelu chce totiž 

napadnout část senátorů i poslanců. Považují ji za protiústavní. 

20. 6. 2019 Do ČR přijela na svojí první oficiální státní návštěvu 

prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. 

23. 6. 2019 Na velké protestní shromáždění v Praze na Letné proti premiéru 

Andreji Babišovi a za nezávislou justici přišlo demonstrovat přes čtvrt milionu lidí. 

27. 6. 2019 Vláda hlasování o nedůvěře ustála po 17 hodinách debaty. Aby 

kabinet padl, opozice by musela pro návrh na vyslovení nedůvěry získat patrně 

nejméně devět koaličních nebo komunistických poslanců. Opozici se ani podruhé 

nepodařilo svrhnout menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše. 

Pětice opozičních stran vyvolala hlasování v reakci na předběžné auditní zprávy 

Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. 

24. a 25. 6. 2019 Volby do Evropského parlamentu v ČR přinesly tyto 

souhrnné výsledky za Českou republiku – rozdělení mandátů stranám: ANO: 6, 

ODS: 4, Piráti: 3, STAN+TOP: 3, SPD: 2, KDU-ČSL: 2, KSČM: 1. Pro srovnání – v 

posledních evropských volbách, které se uskutečnily v roce 2014, získalo v ČR čtyři 

křesla hnutí ANO, koalice TOP 09 a STAN a strana ČSSD. Celkem tři mandáty získali 

komunisté a KDU-ČSL, dva občanští demokraté a jeden Strana svobodných občanů. 

6. 7. 2019 Na Seznam světového dědictví UNESCO přibyly po 16 letech hned 

dvě české památky! Prestižním statusem se tak nyní může pyšnit Hornický region 

Krušnohoří a Krajina pro chov koní v Kladrubech. Počet památek v České republice, 

které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na čtrnáct. 

2. 9. 2019 Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra 

A. Babiše i jeho rodinných příslušníků v kauze Čapí hnízdo, kde byly předmětem 

vyšetřování údajné dotační podvody s přidělením financí z EU. 
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28. 9. 2019 oslavil prezident Miloš Zeman své 75. narozeniny v úzkém kruhu 

svých přátel. K této příležitosti dostal od zástupců Škody Auto dva nové vozy – 

modernizovaný model Superb třetí generace v nejsilnější benzinové verzi a nové SUV 

Kodiaq. Modely značky Škoda jsou s tuzemským prezidentským úřadem historicky 

spjaty, neboť již v roce 1926 využíval první prezident Československé republiky 

T. G. Masaryk legendární vůz Škoda Hispano-Suiza. 

28. 9. 2019 Den české státnosti připomíná událost z roku 1935, kdy byl kníže 

Václav ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem. Tento den je státním 

svátkem od roku 2000 a letos byl oslaven bohoslužbou za přítomnosti vrcholných 

představitelů církve a zástupců státu na náměstí ve Staré Boleslavi. 

28. 9. 2009 Předsedou politického hnutí Trikolóra zvolili delegáti sjezdu 

jediného kandidáta a zakladatele Václava Klause mladšího. Ten ve svém projevu 

zdůraznil tři pilíře, na nichž hnutí stojí. Jsou jimi Česká republika a rozhodování si o ní, 

dále podpora pracujících a poslední je obrana normálního světa, což je podle Klause 

obrana před agresivními ideologiemi, na jejichž konci čeká chudoba, zastrašování, 

diktatura a fanatismus. 

27. 10. 2019 V noci na neděli skončil letní čas. Ve 03:00 se hodiny posunuly 

zpátky na 02:00, noc tak byla o hodinu delší. Standardní středoevropský čas bude teď 

platit následujících pět měsíců, do 29. března 2020. Povinné střídání času má v celé 

Evropské unii skončit v roce 2021. 

28. 10. 2019 Připomněli jsme si státním svátkem vznik Československa 

v roce 1918. Prezident v tento den tradičně udělil státní vyznamenání ve 

Vladislavském sále na Pražském hradě a na mnoha místech republiky probíhalo 

pokládání vzpomínkových věnců. V rámci oslav proběhlo také tradiční jmenování 

generálů prezidentem a vojenská přísaha Hradní stráže na nádvoří hradu. 

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 

studentstva. Jak tento symbol vznikl? 28. října 1939 byl den 21. výročí vzniku 

Československa. Při této příležitosti probíhala protinacistická demonstrace několika 

tisíců lidí. Tu nacisté rozehnali střelbou a několik účastníků těžce zranili. Mezi nimi byl 

i student Jan Opletal, který zraněním 11. listopadu 1939 podlehl. Jeho pohřeb se konal 

o čtyři dny později, smuteční průvod přerostl v protiokupační demonstraci, která 

vyvrcholila 17. listopadu 1939 uzavřením vysokých škol. Za Mezinárodní den 

studentstva byl 17. listopad vyhlášen v roce 1941 v Londýně.  

Teprve od 1. dubna 2019 si 17. listopad připomínáme jako Den boje za svobodu a 

demokracii a Mezinárodní den studentstva. Změna byla schválena Poslaneckou 

sněmovnou v prosinci 2018 a vstoupila v platnost od 1. 4. 2019. 

24. 11. 2019 TOP 09 si zvolila za novou předsedkyni poslankyni Markétu 

Pekarovou Adamovou. Proti ní kandidoval senátor Tomáš Czernin, kterého si do čela 

přál zakladatel strany Miroslav Kalousek. Pekarová Adamová získala v prvním kole 

volby 53,9 procenta hlasů. 

3. 12. 2019 Premiér Babiš je v kauze Čapí hnízdo opět obviněn, manželka 

už ne. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení trestního 

stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a někdejší členky představenstva společnosti 
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Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Případ se tak vrací policii do fáze vyšetřování. 

Zeman to oznámil ve středu na tiskové konferenci. 

16. 12. 2019 Daňový balíček. Spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin se 

od příštího roku zvýší, vzroste i zdanění loterií. Poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí se zdvojnásobí na 2 000 korun. Poslanci přehlasovali Senát a poslali 

prezidentovi k podpisu původně schválený daňový balíček. 

18. 12. 2019 Anketa Sportovec roku je vyhlašována od roku 1959, tradičně v 

ní hlasují žurnalisté, členové Klubu sportovních novinářů. Nejúspěšnějšími sportovci v 

historii ankety jsou Věra Čáslavská a Jan Železný, kteří shodně zvítězili čtyřikrát. 

Letošním vítězem je Lukáš Krpálek – judista, olympijský vítěz z roku 2016, mistr světa 

z roků 2014 a 2019 a trojnásobný mistr Evropy. V mužstvech vyhráli basketbalisté, 

kteří reprezentovali Českou republiku na MS. 

28. 12. 2019 Benešovská nemocnice, kterou napadl počítačový virus a skoro 

na tři týdny ji vyřadil z provozu, už zcela obnovila svůj chod. Oznámilo to středočeské 

hejtmanství, kterému nemocnice patří. Odložené operace chce nemocnice zvládnout 

v příštích dvou měsících. 

Některé události z kultury a společenského dění v ČR 
Začátek roku přinesl smutek. 

26. 1. 2019 zemřel Luděk Munzar, legenda českých herců, ve věku 85 let. 

Poslední rozloučení se konalo v Národním divadle za účasti rodiny, řady herců a 

přátel. 

8. 2. 2019 nás opustil režizér Václav Vorlíček ve věku 89 let. Za života 

režíroval celu řadu úspěšných filmů, z nichž nejznámější je pohádka Tři oříšky pro 

Popelku. 

26. 3. 2019 náhle zemřel zpěvák Daniel Nekonečný (†52). Policie ho našla v 

jeho domě. Náhlá smrt dokonale zaskočila jeho kamarády a přátele, kteří nemohli 

uvěřit, že „generál rozkoše“ už není mezi nimi. Jak později ukázaly výsledky pitvy 

příčinou náhlého úmrtí byl zřejmě neléčený vysoký krevní tlak. 

7. 5. 2019 zemřel herec Václav Postránecký. Podlehl dlouhému boji se 

zákeřnou nemocí ve věku 75 let. Herec byl dlouholetým členem činoherního souboru 

první české scény, věnoval se dabingu a známý je z mnoha filmových a televizních rolí 

– např. z filmových pohádek či oblíbených televizních seriálů Byl jednou jeden dům, 

Cirkus Humberto nebo Četnické humoresky. 

28. 6. 2019 bylo slavnostní zahájení 54. ročníku filmového festivalu 

v Karlových Varech. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové 

kinematografii dostala při zahájení filmového festivalu americká herečka Julianne 

Mooreová. Cenu jí předal prezident festivalu Jiří Bartoška. Mooreové patřil také 

zahajovací film 54. ročníku festivalu, snímek Po svatbě. Festivalu se zúčastnila 

tradičně i celá řada českých osobností. 

6. 7. 2019 Skončil 54. ročník Mezinárodního karlovarského filmového 

festivalu. Ve Velkém sále hotelu Termal proběhl ukončovací ceremoniál, jehož hlavní 

hvězdou byla americká herečka a držitelka Zlatého globu Patricia Clarksonová. Právě 
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ona také převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové 

kinematografii. Hlavní cenu festivalu získal bulharsko-řecký snímek Otec režisérů 

Kristiny Grozevy a Petara Valchanova. Na filmovém svátku opět bodovalo Slovensko, 

když cenu za mužský herecký výkon získal Milan Ondrík za roli ve filmu Budiž světlo. 

14. 7. 2019 Karel Gott oslavil své 80. narozeniny. Je absolutní českou 

pěveckou špičkou, pěvecky i herecky se podílel na více než padesáti filmech. Oslava 

80. narozenin s přáteli se konala už 14. června v pražském Divadle Na Jezerce. V den 

narozenin oslavil K. Gott své jubileum s rodinou a svými nejbližšími. V řadě pořadů 

byla připomínána jeho životní a umělecká dráha, zdůrazněno bylo i to, že píše 

a připravuje svoje Paměti a je dotáčen film o jeho bohatém životě. 

9. 8. 2019 Eva Pilarová, trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík, oslavila 

své osmdesátiny. „Pokládám ji za naši první jazzovou zpěvačku,“ řekl o Evě Pilarové 

v roce 1968 spisovatel Josef Škvorecký a fenomenální zpěvačce vysekl velkou 

poklonu i sám Louis Armstrong, když v roce 1965 navštívil Prahu. Eva Pilarová 

disponuje sopránem s rozsahem tří oktáv, což jí od mládí umožňovalo zpívat i klasiku. 

Studovala na JAMU v rodném Brně a na počátku šedesátých let minulého století 

začala vystupovat v pražském divadle Semafor, kde se stala hned velkou hvězdou. 

11. 8. 2019 Také zpěvák Josef Laufer slaví své osmdesátiny. Jeho rodné 

jméno zní Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer a narodil se 11. srpna 

1939 v Sables d´Ollone ve Francii. Otec byl rodák ze slovenské obce Váhovce a se 

zpěvákovou matkou Edelmirou, rodilou Španělkou, se poznal ve Španělsku za 

občanské války. Zpěvák byl vždy elegantní, mužný, jižanský typ. 

1. 10.2019 Karel Gott, nejslavnější český zpěvák populární hudby, zemřel 

(F 78). „S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera (v úterý), krátce před 

půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel 

doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny.“ Manželka Ivana (43) a dcery Charlotta 

Ella (13) a Nelly Sofie (11) mu byly nablízku. Zpěvák v polovině září oznámil, že trpí 

akutní leukémií a ambulantně se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Narodil se 14. července 1939. V letech 1965–2019 prodal na 50 milionů nosičů desek. 

V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění. Během 

kariéry vydal 293 sólových alb, první už v roce 1965, celkově nazpíval 978 písní, na 

svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem 

Ta pravá, vydal loni. Populární byl také v Německu, Rakousku, Rusku i jinde. 

Deset dní po úmrtí zpěváka Karla Gotta – 11. 10. 2019 se s výraznou postavou 

tuzemské populární hudby posledního půlstoletí rozloučila veřejnost v Praze na Žofíně. 

Během 16 hodin dorazilo a rozloučilo se bezmála 50 tisíc lidí. 

V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě se pak v sobotu 

12. 10. 2019 v 11 hodin uskutečnilo pietní rozloučení s Karlem Gottem. Zádušní mši, 

která byla jen pro pozvané hosty, sloužil arcibiskup Dominik Duka. Vláda vyhlásila na 

tento den státní smutek. Vlajky na úřadech či institucích visely na půl žerdi. V lavicích 

svatostánku zasedla vdova po zpěvákovi Ivana a všechny čtyři jeho dcery, prezident 

Miloš Zeman, předsedové vlády Česka a Slovenska, řada politiků, umělců a sportovců. 

V průběhu zádušní mše zazpívala Lucie Bílá, Eva Urbanová, Štefan Margita a Viktor 

Dyk, promluvili Eva Pilarová, Dagmar Havlová a Jiří Bartoška. S Karlem Gottem se 
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rozloučila jménem rodiny a přítomných herečka a dlouholetá kamarádka Jiřina 

Bohdalová. „Sluší se mu poděkovat. Dával lidem radost a chuť do života,“ řekla. „Karel 

by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Drž mi místo, mám 

pro tebe báječnej židovskej fór,“ zakončila smuteční řeč herečka, která zpěvákovi také 

„vyčetla“, že nesplnil slib. Přála si totiž, aby naopak na jejím pohřbu hovořil Gott. 

Ihned po skončení mše byla rakev s ostatky Karla Gotta vyzvednuta a před katedrálou 

uložena do smutečního vozidla. Za policejního doprovodu byla převezena do 

motolského krematoria, kde proběhlo ještě krátké poslední rozloučení rodiny se svým 

nejbližším. 

6. října 2019 Zemřela herečka a signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. 

Bylo jí 92 let. Diváci si ji nejvíce pamatují ze snímku Spalovač mrtvol a Je třeba zabít 

sekala. Od 50. do 70. let působila v Divadle na Vinohradech. Po podpisu Charty 77 

nesměla hrát, na jeviště se vrátila až po roce 1989. 

25. 12. 2019 zasáhla Českou republiku další smutná zpráva o smrti Taťany 

Fischerové. Herečka a spisovatelka odešla ve věku dvaasedmdesáti let. Byla také 

v letech 2002 až 2006 poslankyní, v roce 2012 kandidovala na prezidentku ČR. 

Bohužel tato žena prohrála boj se zákeřnou nemocí, dlouhé roky zápasila s rakovinou. 

3. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Základní údaje 
Městská část Praha – Dolní Měcholupy se nachází ve východní části hlavního 

města Prahy a od centra je vzdálena cca 10 km. Rozkládá se na ploše 466 ha 

v nadmořské výšce 250 až 282 m n. m. 

K 31. 12. 2019 bylo v městské části přiděleno 667 popisných čísel, což proti 

termínu 1. 1. 2017 představuje nárůst 56 popisných čísel (tehdy 611 čísel). 

Počet obyvatel MČ D. M. k 31. 12. 2019: 

 Muži Ženy Celkem 

Čeští obyvatelé 1 208 1 334 2 542 

Cizinci 302 441 743 
 

Celkový počet obyvatel v městské části Praha – Dolní Měcholupy je 3 285. 

Celkový základní pohled na městskou část D. M. z hlediska bytové vybavenosti 

je zjednodušeně patrný z fotografií ve fotopříloze (F 10 – 13). Územně tvoří dva blízké 

celky – původní část Dolních Měcholup s historickým jádrem a novou část – oblast 

Malého Háje – s intenzivní výstavbou bytů většinou městského typu, ale i rodinných 

domků. V městské části Dolní Měcholupy má svoje působiště také celá řada tradičních 

velkých firem, ale i nových firem, většinou založených po roce 1989. 

Zastupitelstvo MČ (F 14 – 15) 
Po roce od voleb došlo ke změnám ve složení zastupitelstva. Místo paní Lucie 

Sobkové a pana Michaela Brokeše, kteří se rozhodli odstoupit, má MČ nyní dva nové 

zastupitele, pana Vladimíra Kubu a pana Petra Vltavského. Další změnou je schválení 

funkce uvolněné (od 1. 11. 2019) místostarostky, kterou nově vykonává paní Jana 
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Doláková. Má na starost především sociální oblast a školství, což jsou oblasti, které 

hodlá MČ co nejvíce rozvíjet a plánují se zde pro další období i největší investice. 

Složení zastupitelstva, které má 11 členů, je aktuálně následující: 

Mgr. A. Jiří Jindřich (ODS) 
Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy 
 

Bc. Jana Doláková (TOP 09)  
1. místostarostka městské části Praha-Dolní Měcholupy 

 

Ing. Luboš Ježil (nezávislý za ODS)  
2. místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy  

 

Další zastupitelé městské části Praha – Dolní Měcholupy 

Michal Blažek (TOP 09) 

Michal Kohout (nezávislý za ODS) 

Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS) 

Mgr. David Pavel (NO) 

Ing. Martin Svoboda (NO) 

Ing. Vladimír Študent (NO) 

Ing. Otakar Vich (NO) 

Petr Vltavský (nezávislý za ODS) 

Složení úřadu MČ  
Úřad městské části tvoří starosta, místostarostové a pracovníci úřadu. 

Složení úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy zůstává – kromě obsazení nové funkce 
1. místostarostky prakticky beze změny: 
 

Starosta městské části Praha – Dolní Měcholupy 
Mgr.A. Jiří Jindřich 

 

1. místostarostka městské části Praha – Dolní Měcholupy 
Bc. Jana Doláková  

 

2. místostarosta městské části Praha – Dolní Měcholupy 
Ing. Luboš Ježil 

 

Tajemnice 
Šárka Fořtová, DiS. 

 

Sekretariát 
Jana Hlavatá 

 

Asistentka  
Barbora Dubská 

 

Podatelna 
Pavlína Várková 

 

Účetní 
Monika Slavíková Alena Kadlecová 
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Výstavba 
Martin Kembitzký 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Jakub Iran 

 

Pošta Partner 
Hana Stárková Jitka Kohoušková 

 

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno. Fungují ale výbory 

a komise: 

Finanční výbor 
Kontrolní výbor 
Výbor pro územní rozvoj 
Komise kulturní a sportovní 
Komise k projednávání přestupků 
Redakční rada 

 
Novým předsedou Finančního výboru při ZMČ byl zvolen Ing. Vladimír Kuba a 

předsedkyní komise k projednávání přestupků Mgr. Martina Klvaňová. Složení 

ostatních výborů a komisí je shodné jako v roce 2018. 

4. HOSPODAŘENÍ OBCE V ČÍSLECH 

Závěrečný účet za rok 2018 
Městská část Praha – Dolní Měcholupy hospodařila v loňském roce 2018 

s vyrovnaným rozpočtem příjmů a výdajů ve výši 42 197 000 Kč. 

Hospodaření obce za rok 2018 vyhodnotilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 8. 4. 2019 v usnesení 7/2, podle kterého vzalo na vědomí: 

- Výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2018 

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 

2018 s výhradou méně závažných nedostatků uvedených ve zprávě a přijatá 

opatření k odstranění chyb a nedostatků 

- Zápis finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP za rok 

2018 – Hospodaření příspěvkových organizací městské části – mateřské školy a 

základní školy za rok 2018 

a schválilo: 

- výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2018 

- přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků 

- finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP za rok 2018 

- výsledek hospodářské činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2018 

- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace MŠ Dolní 

Měcholupy (hospodářský výsledek - přebytek ve výši 283 176,94 Kč) 

- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace 

ZŠ Kutnohorská (hospodářský výsledek - přebytek ve výši 55 618,05 Kč) 
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Uvedené přebytky byly převedeny do Fondu odměn a do Fondu rezerv. 

Pozn.: Zde citované usnesení zastupitelstva je zkráceno, uvedeny jsou pouze základní 

údaje. 

Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019 
Podle usnesení Zastupitelstva MČ D.M. č. 4/2 z 14. 1. 2019 počítá navržený rozpočet 

s příjmy 30 565 tis. Kč a výdaji 46 317 tis. Kč. Schodek je řešen zapojením prostředků 

z minulých let ve výši 15 752 tis. Kč, čímž je rozpočet vyrovnaný v celkové výši 

46 317 tis. Kč. 

PŘÍJMY 2019 

Název položky/třídy Částka v tis. Kč 

Daňové příjmy 6 898 

Poplatek ze psů 90 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 

Poplatek z ubytovací kapacity 250 

Správní poplatky 100 

Daň z nemovitostí 6 200 

Nedaňové příjmy 4 345 

Příjmy z poskytování služeb poštovna 200 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 

Finanční vypořádání MŠ a ZŠ 3 600 

Přijaté neinvestiční dary 500 

Ostatní příjmy 5 

Příjmy z úroků 35 

Dotace/transfery 19 322 

Převody z vlastní hospodářské činnosti 2 000 

Neinvestiční dotace SR 91 

Převody od MHMP 17 231 

Celkem 30 565 

Zapojení min. let 15 752 

Příjmy celkem 46 317 
 

VÝDAJE 2019  

Název položky/třídy Částka v tis. Kč 

Poz. komunikace 1 380 

Mateřská škola 3 480 

Základní škola 4 750 

Kultura 11 735 

Občanské záležitosti 510 

TV činnost 930 

Komunální služby a územní rozvoj 1 700 

Komun. odpad 250 

Veřejná zeleň 1 330 

Soc. péče obyv. 515 

Hasičský sbor 1 045 
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Zastup. orgány 2 460 

Činnost místní správy 9 937 

Výdaje z fin. operací 20 

Pojištění funkčně nespecifikované 230 

Ostaní fin. operace 45 

Ostatní činnosti 6 000 

Výdaje celkem 46 317 
 

Úpravy rozpočtu MČ v průběhu roku 2019 

USN 7/4 vzalo na vědomí: 
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 4/2 ze dne 28.2.2019 o 361,2 tis. Kč na 

projekt Operační program Praha – pól růstu (OPPPR), realizátor akce „Místo, kde 
žijeme“ je ZŠ Praha 10, Kutnohorská 36 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení RHMP č. 452 ze dne 18.3.2019 o 102,5 tis. Kč na 
akci č. 10902 – Dětský klub a příměstské tábory – ZŠ Kutnohorská 36 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 5/2 ze dne 21.3.2019 o 464,5 tis. Kč na 
projekt Operační program Praha – pól růstu (OPPPR), realizátor akce „Škola 
základ života“ je ZŠ Praha 10, Kutnohorská 36 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 5/11 ze dne 21.3.2019 o 178 tis. Kč o 
poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z VHP, určeného na podporu činností 
sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 21.3.2019 o ponechání 
nevyčerpaných finančních prostředků z dotací účelově poskytnutých MČ v roce 
2018 v celkové výši 13 347 930,18 Kč na určené akce 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 5/11 ze dne 21.3.2019 o účelovou dotaci 
ve výši 8 000 tis. Kč na akci „Výstavba komunitního centra“ 

 

USN 9/2 souhlasilo: 
- s poskytnutím investiční dotace ZŠ Kutnohorská ve výši 1 500 tis. Kč na 

proúčtování projektu do pololetní účetní závěrky 
- s navýšením rozpočtu MČ Praha – Dolní Měcholupy o 1 667,40 tis. Kč 

 

USN 11/2 vzalo na vědomí: 
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/22 ze dne 20.6.2019 o 215 tis. Kč na 

provoz jednotky SDH Dolní Měcholupy 
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/56 ze dne 20.6.2019 o 5 763,7 tis. Kč, 

jako 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti z roku 2018 
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/59 ze dne 20.6.2019 o 228 tis. Kč, 

poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z VHP, určeného na podporu sportu ve 
výši 114 tis. Kč a podporu kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 
114 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/62 ze dne 21.6.2019 o poskytnutou 
návratnou finanční výpomoc na předfinancování dostavby Sportovního centra o 
15 000 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/129 ze dne 20.6.2019 o účelové 
investiční dotace do oblasti školství, a to o dotaci ve výši 22 000 tis. Kč za účelem 
vyhotovení projektu pro výstavbu nové MŠ a ZŠ v Malém háji a o dotaci ve výši 
6 000 tis. Kč za účelem rozšíření jídelny a venkovní učebny ZŠ Kutnohorská 

 

USN 13/3 souhlasilo: 
- s navýšením položky ZŠ na vzdělání „Ředitel naživo“ o 60 tis. Kč 
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USN 14/2 souhlasilo: 
- s navýšením příjmové rozpočtové položky 8115 Zapojení min. let a navýšením 

výdajové položky 3419 Sportovní činnost o 10 mil. Kč 
- s navýšením kapitoly 3419 Sportovní činnost o 2 mil. Kč z kapitoly Rezerva 
- s navýšením kapitoly 3111 Mateřské školy o 540 tis. Kč z kapitoly Rezerva 
- s navýšením kapitoly 6112 Zastupitelé o 40 tis. Kč z kapitoly Rezerva a 129 tis. Kč 

z kapitoly Místní správa 
- s navýšením kapitoly 3319 Ostatní záležitosti kultury o 100 tis. Kč z kapitoly 

Rezerva 
- s navýšením kapitoly 5512 Požární ochrana o 470 tis. Kč z kapitoly Rezerva 

- s navýšením kapitoly 3117 Základní školy o 22.400 Kč z kapitoly Rezerva 
 

USN 17/3 schválilo: 
- úpravu rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 3419 Sportovní 

činnost, položka 6121 Stavby o 1 mil. Kč z kapitoly 3319 Kultura, položka 6121 

Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ schválené Zastupitelstvem MČ 
USN 6/2 Senioři ČR, z. s., ZO Praha 10 - Dolní Měcholupy 300.000 Kč 
 OS Leonardo 208.200 Kč 
 SK Dolní Měcholupy 300.000 Kč 

USN 7/5 Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy 120 000 Kč 

USN 9/2 ZŠ – spoluúčast na projektu „Škola základ života“ 1 500 000 Kč 
 MŠ – projekt venkovní učebna u MŠ 1 667 400 Kč 

USN 13/6 SK Dolní Měcholupy – zajištění chodu SK 150.000 Kč 
 

Hospodaření MČ za 1. pololetí 2019  
podle USN číslo 13/2 ze dne 18. 9. 2019 Zastupitelstvo městské části Praha – 

Dolní Měcholupy vzalo na vědomí: 

- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní Měcholupy za 

1. pololetí roku 2019 – zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské 

části – mateřské školy a základní školy za 1. pololetí 2019 

Souhlasilo: 
- s plněním rozpočtu městské části za 1. pololetí roku 2019  

- s hospodařením příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2019. 

 Konečná čísla hospodaření MČ D.M. ve srovnání s rozpočtem na rok 2019 

budou známa až po zveřejnění závěrečného účtu, který bývá k dispozici na přelomu 

1. a 2. čtvrtletí následujícího roku - 2020. 
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5. PLÁNY A INVESTIČNÍ AKCE 

Urbanistická studie rozvoje Dolních Měcholup (F 32 – 35) 
Na 8. zasedání zastupitelstva MČ D. M. dne 13. 5. 2019 byla schválena 

urbanistická studie zpracovaná architektonickým studiem PS Architekti, která ukazuje, 

jak bychom si představovali rozvoj Dolních Měcholup na příští desetiletí. Je to velmi 

významný dokument, který zpracovává konkrétní vizi, podle níž se bude moci 

efektivněji řídit budoucí výstavba v naší městské části. Pro případné budoucí investory 

lze tak předkládat jasnější a ucelenější představy o další výstavbě MČ a lze ji i 

zodpovědněji řídit v rámci takto přijaté koncepce. 

Tato studie komplexně řeší rozvoj Dolních Měcholup jednak dostavbou lokality 

Malý háj, ale také dostavbou původní zástavby Dolních Měcholup. Součástí rozvoje 

by měl být i vybudovaný městský park mezi původní zástavbou Dolních Měcholup a 

Malým hájem, který vhodným způsobem propojí obě lokality a zároveň omezí dopady 

budoucího obchvatu Dolních Měcholup na průchodnost územím pro chodce a 

případně i cyklisty. 

Stojí za to také uvést, že schválená urbanistická studie počítá s tím, že na konci 

této výstavby mohou mít Dolní Měcholupy až 10.000 obyvatel, což je zhruba 4násobek 

počtu obyvatel roku 2018. 

Veřejnosti bylo umožněno se s touto studií a dalšími návrhy seznámit ve 

vestibulu Úřadu Městské části D. M. 

Metropolitní plán 

Výše vybraná studie bude sloužit jako podklad k žádosti o změnu Územního 

plánu. Pokud bude do dvou let schválená změna ÚP, bude tato zapracována i do 

připravovaného Metropolitního plánu. 

Investiční záměry 
Investiční záměry se promítají do příprav projektové dokumentace, která byla 

postupně v průběhu roku zadávána a schvalována zastupitelstvem MČ. Aktuálně se 

jednalo především o následující projektovou přípravu:  

USN 9/4 schválilo pořízení projektové dokumentace rekonstrukce kuchyně v 

MŠ na záměr ve variantě č. 1 (komplexní rekonstrukce kuchyně) a 3 (úprava prostor 

na výdejnu) 

USN 10/5 vzalo na vědomí náklady architektonické soutěže na novou MŠ a ZŠ 

v Malém háji – koncept soutěžních podmínek architektonické soutěže na novou MŠ a 

ZŠ v Malém háji. Soutěžní podmínky architektonické soutěže byly pak schváleny na 

listopadovém zasedání zastupitelstva. Soutěž má být vyhlášena ještě do konce roku. 

USN 10/6 schválilo podklady pro vypsání výběrového řízení na EVVO prvky a 

venkovní učebnu na zahradě mateřské školy v Dolních Měcholupech. 

USN 11/5 schválilo podklady pro vypsání výběrového řízení na přístavbu jídelny 

a polytechnické učebny u ZŠ v Dolních Měcholupech. 
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USN 14/6 schválilo výsledek výběrového řízení na přístavbu jídelny a učebny u 

ZŠ a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je společnost 

ADEVITA s r.o. 

Ze stavebních akcí 
Bytová výstavba v Malém Háji (F 12 – 13) 

Výstavbu provádí developerská firma Finep. 

Pro představu o rozsahu bytové výstavby v Malém Háji lze uvést, že ke dni 

20. 11. 2019 bylo v dohotovených objektech Malého Háje oficiálně přihlášeno 612 

občanů. 

Stavba nového zázemí SK a komunitního centra MČ D. Měcholupy (F 54 – 55) 

Stavbu provádí: GLOB Production, s.r.o. Praha 

Uvedení do provozu podle HS: 09/2019 – nebylo splněno. 

Stavba měla být v letošním roce rozsahem největší investiční akcí financovanou 

z jedné části Městskou částí Dolní Měcholupy a druhou částí Sportovním klubem Dolní 

Měcholupy za podpory MHMP a MŠMT. 

Stavba nového zázemí sportovního klubu nadějně započatá v loňském roce 

pokračovala i začátkem letošního roku dostavbou stropů a izolací druhého patra. 

Začátkem roku byly objednány okenní výplně a dveře, aby se hrubá stavba dokončila 

co nejdříve a mohla být z vnějšku uzavřena před případnými nepříznivými vlivy počasí. 

Aktuálně bylo řešeno dofinancování stavebních nákladů z veřejných rozpočtů a 

dodatečné související požadavky na stavbu, což mohlo mít vliv na případné zpomalení 

výstavby. Počítalo se s tím, že se MČ Praha – Dolní Měcholupy bude podílet na 

výstavbě příjezdové cesty a na zahradních úpravách, plánovalo se také rozšíření 

parkovacích kapacit před vjezdem do sportovního areálu, aby se ulevilo přilehlým 

ulicím od zaparkovaných aut sportovců či diváků. 

Stavba se ale začátkem roku začala komplikovat z důvodů nedostatku 

finančních prostředků. Na 9. zasedání zastupitelstva MČ DM dne 10. 6. 2019 upozornil 

na stav výstavby zázemí SK starosta MČ DM. Uvedl, že situace je problematická, 

stavba je ve skluzu a pokud nebudou získány finanční prostředky, hrozí, že se budou 

muset vracet i již proinvestované finanční prostředky. 

O vzniku a vývoji této situace následně informoval člen zastupitelstva 

Mgr. D. Pavel: SK Dolní Měcholupy obdržel z dotačního programu MŠMT finanční 

prostředky (cca 12 mil. Kč) na realizaci projektu až dne 21. 11. 2018 s podmínkou jejich 

proinvestování do 31. 12. 2018. To bylo nereálné, aby se finanční prostředky v daném 

období proinvestovaly. Následné žádosti o prodloužení investice na dvě období nebylo 

vyhověno a SK DM musel neproinvestovanou část (11,3 mil. Kč) vrátit na účet MŠMT. 

Proto SK DM požádal MČ, aby zažádala MHMP o mimořádnou překlenovací finanční 

bezúročnou výpomoc ve výši 15 mil. Kč. Následné využití výše uvedené půjčky by pak 

bylo předmětem dalšího jednání mezi SKDM a MČ, přičemž využití takové půjčky by 

mělo být pouze v kompetenci zastupitelstva MČ. 
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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy pak na svém mimořádném 12. 

zasedání dne 14. 8. 2019 celou situaci znovu projednalo, a kromě jiného schválilo 

usnesení o neudržitelnosti současné finanční situace při realizaci zázemí SK Dolní 

Měcholupy a schválilo žádost SK Dolní Měcholupy na řešení nastalé situace návratnou 

finanční výpomocí od MČ Dolní Měcholupy ve výši 15.000.000 Kč. Dále schválilo 

skutečnost, že garantem splacení návratné finanční výpomoci, kterou MČ následně 

obdržela od MHMP, je MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Následné řádné 13. zasedání Zastupitelstva 18. 9. 2019 pak kromě jiného 

souhlasilo se záměrem odkupu rozestavěné stavby zázemí SK Dolní Měcholupy a 

přilehlých pozemků a souhlasilo s návrhem smlouvy o finančním vyrovnání mezi MČ 

Dolní Měcholupy a SK Dolní Měcholupy ve věci stavby zázemí SK Dolní Měcholupy. 

Pověřilo: 

- finanční výbor návrhem úpravy rozpočtu o 10 mil. Kč, která umožní realizaci tohoto 

záměru 

- starostu vytvořením smlouvy s SK Dolní Měcholupy, která umožní řešení 

neudržitelné finanční situace za pomoci využití návratné finanční výpomoci od 

MHMP ve výši 15 mil. Kč  

- starostu k dalšímu jednání vedoucímu k uzavření smlouvy o finančním vyrovnání 

mezi MČ Dolní Měcholupy a SK Dolní Měcholupy. 

Se sportovním klubem byla pak podepsána smlouva o smlouvách budoucích, 

která řeší finanční vyrovnání s SK a další kroky, které je nutné učinit pro dokončení 

této stavby, důležité pro spolkový život v obci. 

Předání staveniště pro přístavbu učebny a jídelny ZŠ 

21. 11. 2019 bylo předáno staveniště na přístavbu jídelny pro ZŠ Kutnohorská 

v prostoru dětského hřiště u parku. Dětské hřiště u parku bude proto do odvolání 

uzavřeno a po dobu výstavby jídelny bude využíváno dětské hřiště V Osikách.  

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s uzavřením smlouvy na technický dozor investora 

(TDI) a koordinátora bezpečnosti práce (BOZP) na stavbu venkovní jídelny a 

polytechnické učebny u ZŠ se společností SINRECO. Terénní i stavební práce ihned 

započaly. 

MŠ – venkovní prostor k podpoře EVVO – zahrada (F 53) 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu bylo vybudovat 

vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky dětí na stávající 

zahradě mateřské školy. Realizací je vytvořeno zázemí pro rozvoj pohybových aktivit 

dětí, které jsou důležité pro jejich celkový osobnostní vývoj, sociální a společenské 

začlenění.  

V rámci projektu proběhlo vytyčení objektů na zahradě, místní terénní úpravy, 

výroba, dodání a montáž venkovní učebny, a nakonec instalace všech objektů na 

zahradě. Doba realizace byla smluvně zajištěna na 8 měsíců v době od 1. 5. do 31. 12. 

2019. Celkové náklady byly ve výši 2 470 tisíc Kč z toho podpora činila 2 223 tisíc Kč. 

Všechny práce a dodávky proběhly v předpokládaných termínech i kvalitě, 

takže s potěšením je možné konstatovat, že stavba venkovní učebny s novou 
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environmentálně vzdělávací zahradou pro mateřskou školu byla v termínu ke konci 

roku 2019 dodána a ukončena. Děti a personál MŠ ji tak už mohou spokojeně využívat. 

Fitpark v ulici Pod Lesíkem (F 52) 

Celkem nenápadný, ale užitečný fitpark, byl vybudován a o prázdninách otevřen 

v parkové části ulice Pod Lesíkem. Představuje několik originálních cvičebních strojů 

a pomůcek, kde si může kdokoliv přijít procvičit a protáhnout svoje svaly. 

6. UDÁLO SE V MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY  
Tato kapitola obsahuje informace o větších společenských událostech v 

Městské části Dolní Měcholupy, které se udály v průběhu roku 2019 a nejsou uvedeny 

v dalších následujících samostatných kapitolách kronikářského zápisu. 

Otevření dalších nových prodejen v Retail parku (F 16) 

V lednu byla v Retail Parku otevřena nová prodejna Lidl. V rámci slavnostního 

otevření proběhla akce, kdy obchodní řetězec Lidl daroval z každého nákupu nad 300 

korun 50 Kč pro školy v blízkém okolí nové prodejny. ZŠ Štěrboholy a naše 

ZŠ Kutnohorská díky tomu získaly každá 50 000 Kč. 

ZŠ Kutnohorská použije tyto finanční prostředky na vybavení školní knihovny a 

odpočinkové zóny. Finanční prostředky byly předány ZŠ zástupci společnosti LIDL 

formou darovacího šeku a k tomu také byly přiloženy tašky plné ovoce a sladkostí. 

Začátkem dubna byla otevřena také lékárna Dr.MAX a postupně byly 

zprovozněny i některé další menší prostory obchodního centra Retail parku. 

Hasičský bál (F20 – 21) 

9. února 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů a Městská část Praha – 

Dolní Měcholupy ve víceúčelové sportovní hale Hasičský bál. Je to akce, která se 

uskutečnila po dlouhých 30 letech a letos vykročila do nového prostředí rázně a dá se 

říct, že velmi úspěšně. Některé prostory Sportovní haly musely být k tomu účelu 

upraveny. Muselo být vytvořeno pódium pro hudbu a její zázemí, byl dovybaven 

prostor pro občerstvení v nevelké školní jídelně, musel být dovybaven prostor haly a 

balkonu nábytkem pro sedící hosty a hlavně musela být zajištěna ochrana povrchu 

podlahy tělocvičny před jejím poškozením a znečištěním. Podlaha tělocvičny byla v 

celé ploše zakryta velkoplošnými koberci a taneční parket byl vytvořen složením ze 

speciálních deskových panelů. Dá se říct, že celé technické zázemí pro takovou akci 

bylo připraveno velmi dobře. 

Ani organizační stránka akce z pohledu návštěvníků bálu neměla vážné 

nedostatky. Bylo prodáno víc jak 300 číslovaných vstupenek k očíslovaným stolům, 

což vedlo ke klidnému obsazení celého prostoru tanečního sálu. Občerstvení, a 

především nápoje byly spolehlivě a v nezbytném rozsahu zajištěny cateringovou 

formou personálem restaurace U Sokolovny v Dubči. 

Za pozornost stojí také příprava a průběh tomboly. Do tomboly přispěla celá 

řada sponzorů z firem s působností v MČ Dolní Měcholupy a v blízkém okolí. Tombola 

měla dvě části – okamžitou výhru a část losovací. Část s okamžitou výhrou obsahovala 
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30 cen o celkovém počtu 90 výher (namátkově např. 6 lahví vína, 5 hrnků, 5 dárkových 

tašek PET Center, 5 dárkových tašek ROSSMAN, balíčky autokosmetiky, 6x USB, 

LED svítidla, poukazy 250 KČ z KIK, knihy atd.). Druhá část tomboly – losovací – měla 

celkem 64 cen, z nichž každá byla samostatně losována a pak předána. Mezi výhrami 

byla jako první cena televizor Samsung, 2. cena divočák, 3. cena danče, 4. cena robot 

Elektrolux, 5. cena Eta pečenka a další ceny jako kávovar, mixér, odšťavňovač, 

žehlička, několik poukazů na služby firem a provozoven a řada dalších cen. Tombola 

se setkala s velkým zájmem návštěvníků bálu a svým rozsahem potěšila celou řadu 

výherců. Za rozsah tomboly a hodnotné ceny patří velký dík především sponzorům, 

ale také aktivním organizátorům bálu. 

Na nevšedním zážitku z hasičského bálu se také podílela kapela Overtime Party 

Band, která zahrála řadu písniček českých i zahraničních k poslechu a tanci. Po 

půlnoci se hasičský bál proměnil na diskotéku s DJ. 

Moderátorem večera byl pan Ing. Luboš Ježil – místostarosta MČ, který svým 

nenuceným projevem provázel celé dění společenského večera včetně oficiálního 

úvodu, vystoupení tanečnic spolku Leonardo a organizace celé bohaté tomboly. 

Na celkové atmosféře se dalo vycítit, jak moc tady taková akce v poslední době 

chyběla. Nadšení a úsilí pořadatelů se propojilo s ochotou a pochopením sponzorů a 

potřebnou profesionalitou kapely. To všechno ještě podtrhly schopnosti osvětlovačů, 

kteří vytvořili příjemné prostředí jak pro návštěvníky bálu, tak pro působivé vystoupení 

mladých tanečnic v úvodu večera. Celá společenská akce se tak nesla ve skutečně 

pohodovém duchu a zároveň ukázala na vhodné využití nové víceúčelové sportovní 

haly i pro akce společenské a kulturní. 

Stavění májky a pálení čarodějnic (F 28 – 29) 

Na dny 28. a 30. dubna 2019 připravili organizátoři MČ D.M. a spolku Leonardo 

tradiční stavění májky a pálení čarodějnice. Přípravy proběhly v neděli 28. 4. jednak 

výstavbou hranice pro pálení čarodějnice, ale zejména pak zdobením májky v parku 

za školou u fontány. Vlastní akce byla pak zahájena v úterý 30. 4. v 16:00 hod. 

čarodějným odpolednem v Malém háji, kde Leonardo připravilo několik soutěží pro 

malé děti. Na louce se sešly desítky rodin s dětmi, z nichž některé byly ustrojeny a 

pomalovány jako malé čarodějnice a čarodějové, aby si tam pohrály a zasoutěžily. Na 

závěr se vydal průvod čarodějnic z Malého háje do parku za školou, kde na ně čekalo 

občerstvení včetně opékání buřtíků, ale i atrakce – nafukovací hrad, dětská trampolína, 

houpačky aj. Kolem 19:00 hasiči Dolních Měcholup vztyčili tradičně májku, ozdobenou 

množstvím barevných stuh. 

Poté se většina přítomných přesunula do zadní části parku, kde byla připravena 

hranice i s čarodějnicí. Tady zahájily své taneční vystoupení malé děti a potom skupina 

mažoretek v zelených úborech s třepetalkami (pompony). Na závěr ženy z Leonardo 

předvedly svůj tradiční veselý čarodějnický tanec s košťaty a mohlo tak dojít k zapálení 

hranice s čarodějnicí. 

Podvečer pak pokračoval za zvuků hudebního doprovodu kapely VALROCK, 

při opékání špekáčků a s občerstvením až do 22. hodiny. Tradiční čarodějnické 

odpoledne se tak vydařilo ke spokojenosti návštěvníků i organizátorů.  
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Volby do Evropského parlamentu v MČ Dolní Měcholupy (F 38 – 39)  

MČ Praha – Dolní Měcholupy měla stanoveny 2 volební okrsky, rozdělené 

komunikací Dolnoměcholupská. Občané prvního okrsku volili ve volební místnosti 

umístěné v Základní škole Kutnohorská 36 a občané spadající do druhého okrsku volili 

ve volební místnosti umístěné v přízemí budovy Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, 

Dolnoměcholupská 168/37. 

V těchto volbách se rozhodovalo o tom, kdo z kandidátů obsadí celkem 21 

mandátů určených pro Českou republiku.  

Výsledky voleb v souhrnných číslech v MČ Dolní Měcholupy: 

Voliči v seznamu 1 834 

Vydané obálky 793 

Volební účast v % 43,24 

Odevzdané obálky 792 

Platné hlasy 788 
 

Ze 39 volených stran a hnutí dostaly nejvíc platných hlasů: 

Občanská demokratická strana 193 

Koalice STAN, TOP 09 160 

Česká pirátská strana 120 

ANO 2011 99 

Ostatní strany dostaly výrazně menší počty hlasů než výše jmenované. 

 

Překvapila poměrně vysoká volební účast 43,24 %. To je téměř o 14 % více než 

při volbách do EP před pěti lety. 

Den dětí – oslava 2. června 2019 (F 40 – 41) 

Dětský den se konal letos poprvé v parku za školou. Jak se ukázalo, místo 

konání se s ohledem na panující vedra osvědčilo. Vzrostlý stromový porost parku 

poskytl nejen tolik potřebný stín, ale i příjemné prostředí pro děti i přihlížející. Příjemné 

ochlazení bylo vytvořeno navíc i vodní mlhou přímo z hasičské cisterny, což ocenily 

především děti. 

V prostoru parku bylo instalováno několik atrakcí a proběhla řada soutěží. 

Zájmu se těšila třeba lezecká stěna, také skákací hrad, dětský koutek, kolotoč, 

organizovány byly různé soutěže o ceny a stejně tak zajímavá byla i ukázka práce a 

techniky Městské policie hlavního města Prahy. 

Velká Měcholupská – 8. září 2019 (F 66 – 67) 

Také letos nevynechali dolnoměcholupští sportovci tradiční již 4. ročník 

běžeckého závodu Velká měcholupská. Konal se opět v dolnoměcholupském lesíku, 

kde po společné rozcvičce si v řadě věkových kategoriích zaběhali děti, ženy i muži. 

Na různě dlouhých terénních trasách získali své medaile a nejrychlejší z nich pak i 

pohár při odpoledním vyhlášení výsledků v rámci Setkání v parku za školou. 

Z výsledků Velké měcholupské lze uvést jen technické údaje pro představu o 

množství kategorií – věk závodníků a délku tras v m: 
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Dívky a kluci Ženy a muži Senioři 

do 6 let 250 m do 50 let 4 000 m 70 + 4 000 m 

7-9 let 500 m  6 000 m  

10-13 let 1 000 m  8 000 m  

14-16 let 2 000 m nad 50 let 4 000 m  

17-19 let 4 000 m  6 000 m  

   8 000 m  

 

Ve všech uvedených kategoriích byly předány upomínkové medaile a za první 

tři místa diplomy a poháry. 

Tradiční Setkání za školou (F 68 – 69) 

I letos se občané Dolních Měcholup 8. září setkali na oblíbené 

dolnoměcholupské sousedské slavnosti v parku za školou. Tentokrát byl pro ně 

připraven zábavný program s pojízdným zvěřincem, kde si bylo možné zblízka 

prohlédnout různá zvířátka, pohladit hada nebo pochovat si nosála. Menší děti 

vyzkoušely staročeský kolotoč poháněný klikou a shlédli divadelní představení 

loutkářského souboru Ahoj Chrudimka. Někteří se naučili podepisovat husím brkem, 

prohlédli si taje původního ručního tisku, mohli si vyrazit ručními nástroji pamětní minci 

nebo dokonce většinou kluci si mohli zastřílet na terč divočáka v prakové střelnici. 

V rámci programu bylo také připomenuto 125. výročí založení školy v Dolních 

Měcholupech (F 69), proběhlo ocenění jednotlivců souboru mladých stepařek, které 

se v posledních letech umisťují na předních místech v soutěžích a na přeborech doma 

a v zahraničí (viz též kapitola kroniky č. 13) a byly také vyhlášeny výsledky a předány 

poháry vítězným běžcům Velké Měcholupské (viz předchozí odstavec kroniky). 

K poslechu a pohodě celého odpoledne zahrálo Duo Amis, byly zdarma 

podávány oblíbené koláčky a káva. Zájemcům byly rozdávány také brožurky „125 let 

naší školy“. Občané – sousedé – poseděli a pobesedovali i u dalšího občerstvení, které 

bylo k dispozici.  

Rozsvícení vánočního stromu (F 88 – 89) 

Letos jsme se v parku za školou sešli v neděli 1. prosince, abychom přivítali 

jedno z nejkrásnějších období v roce – adventní čas. Tradičně jsme se sešli v parku 

za školou, abychom si rybí polévkou a domácím cukrovím nebo medovinou a 

klasickým svařeným vínem, nebo jiným občerstvením a vánočním jmelím připomněli 

blížící se Vánoce. Odpoledne proběhly oblíbené tvořivé dílničky dětí a jejich rodičů v 

ZŠ Kutnohorská a pak následovalo zdobení vánočního stromu v parku vlastnoručně 

vyrobenými ozdobami. Ve víceúčelové hale se představily děti z mateřské a základní 

školy v Dolních Měcholupech s písničkami a pak Leonardo se svým tanečním 

vystoupením v podání krásných Santa Clausek a roztomilých malých tanečnic a 

tanečníků i větších tanečnic. Sváteční odpoledne zakončilo rozsvícení vánočního 

stromu v parku a pak následoval koncert pěveckého uskupení Marika Singers zase ve 

Víceúčelové sportovní hale. 

Letos nás kromě pánské pěvecké skupiny Voices navštívilo celé uskupení 

hudebníků a zpěváků pod vedením charizmatické vedoucí souboru, které zcela 
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zaplnilo pódium v hale. Kdo si nenechal tento nevšední hudební zážitek ujít, většinou 

nelitoval. Jednalo se o specifický a profesionálně vedený koncert kapely a pěveckého 

souboru, které uzavřelo tento sváteční den na velmi solidní úrovni. 

Zpívání vánočních koled u kapličky (F 92) 

Na poslední adventní neděli bylo připravena akce Zpívání vánočních koled u 

kapličky 2019. V tomto adventním čase se občani setkávají se svými sousedy a za 

doprovodu klavíru a mezzosopranistky ze Speranza in musica si společně zazpívají 

vánoční koledy. K přítomným krátce promluvil pan starosta Dolních Měcholup i pan 

farář z Uhříněvsi, který zároveň požehnal betlému vystavenému v místní kapličce. Při 

této příležitosti si pak mohli občané odnést Betlémské světlo domů, které ke kapličce 

dopravili do Prahy skauti z Junáka. Letos je rozváželi už potřicáté. 

K dispozici bylo také občerstvení a horké nápoje, případně cukroví, které 

přinesli někteří sousedi. Zpěvník koled si bylo možné stáhnout a vytisknout 

z webových stránek nebo je před začátkem akce rozdávala pracovnice úřadu MČ. 

Zpívání koled tak mělo hezkou atmosféru a bylo příjemným zpestřením předvánočního 

času. 

Adventní čas (F 91) 

Období letošního Adventu připomínala řada akcí kolem nás. Byla to například 

nabídka vánočního filmového promítání Anděl Páně 2 ve Víceúčelové sportovní hale, 

které se uskutečnilo 14. prosince v 17,00 hodin. Filmové představení tak příjemně 

osvěžilo předvánoční čas zúčastněných občanů. 

Adventní čas je také období, kdy jsou na řadě míst v Praze a po republice 

zpívány Rybovy mše vánoční. V nevšední atmosféře zazněla tato mše také 

19. prosince 2019 na Hradčanech v Katedrále svatého Jiří v podání souboru Základní 

umělecké školy z Hostivaře. Bylo to opravdu slavnostní připomenutí letošních Vánoc 

v Praze (F 93). 

7. DOPRAVA A KOMUNIKACE 

Automobilová doprava  
Je to jedna ze zásadních priorit, která občany MČ tíží a kterou se také z hlediska 

svých kompetencí intenzivně zabývají představitelé obce. 

Dopravní obchvat Dolních Měcholup (F 36) 
Je smutnou skutečností, že po realizaci všech uzavírek v okolí (D11, 

Českobrodská, Jižní spojka, Pitkovice) jsou ulice Kutnohorská i Dolnoměcholupská 

dopravně značně přetíženy. Výrazné řešení neutěšeného stavu lze očekávat až po 

realizaci už mnohokrát zmiňovaného obchvatu Dolních Měcholup. Dobrou zprávou je, 

že se byl pan starosta MČ začátkem roku informovat o vývoji činnosti kolem obchvatu 

Dolních Měcholup a bylo mu potvrzeno, že Hostivařská radiála je zařazena mezi 

dopravní priority města a údajně v měsíci dubnu bude vybrána firma, která vypracuje 

projekt pro získání územního rozhodnutí na jeho stavbu. 
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Podle zpráv z denního tisku a naposledy podle ČT ze dne 9. října 2019 

připravuje Praha stavbu Hostivařské spojky. 

Ta souvisí s přípravou úseku 511 Pražského okruhu, na níž navazují i další 

dopravní stavby v metropoli. Hostivařská spojka by měla ulevit přetížené Kutnohorské 

ulici na východním okraji hlavního města. Nejvíce toto dopravní spojení pomůže 

obyvatelům Dolních Měcholup, počítá totiž s obchvatem této městské části. Starosta 

MČ Praha – Dolní Měcholupy pan Mgr. Jiří Jindřich k tomu v pořadu uvedl: "Denně 

projíždí obcí po Kutnohorské ulici přibližně 26 tisíc vozidel. S tím je spojený hluk, 

nečistoty, výfukové plyny, prach. Občané si nemohou v létě otevřít ani okna. Je to 

opravdu strašně nepříjemná situace a těch nemovitostí podél Kutnohorské ulice jsou 

desítky," 

Plán takové menší radiály do centra uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy 

Adam Scheinherr. Hostivařská spojka by měla vést od Průmyslové ulice ke 

Kutnohorské. Pak by měla obsáhnout obchvat Dolních Měcholup a dále pokračovat od 

Kutnohorské až k úseku 511 Pražského okruhu. "Očekávám jeden rok pro přípravu 

dokumentace pro územní rozhodnutí, následně jeden rok pro stavební povolení a 

následně jeden rok pro vysoutěžení a zahájení realizace. Takže minimální doba okolo 

3 let," řekl Adam Scheinherr. 

Se stavbou Hostivařské spojky ale přímo souvisí stavba úseku 511 Pražského 

okruhu. I proto by měly být obě stavby realizované současně. Ve svém důsledku 

taková koordinace výrazně uleví dopravnímu zatížení Dolních Měcholup i Uhříněvsi. 

Pokud by se nepodařilo tyto stavby společně s Pražským okruhem zprovoznit, 

požádala naše městská část v rámci projednávání záměru SOKP stavba 511 ve shodě 

s městskou částí Praha 22 o znemožnění sjezdu těžké nákladní dopravy na ulici 

Přátelství a následně na Kutnohorskou ulici. 

Je tedy naděje. Po dosavadních zkušenostech ale nelze předpokládat, že 

řešení tíživé dopravní situace v Měcholupech nastane v nejbližších měsících, ale stále 

se mluví o následujících letech. Termín zahájení stavby obchvatu Dolních Měcholup 

do 3 let se zdá v našich podmínkách velmi optimistický. 

Hromadná autobusová doprava  
Občané Dolních Měcholup mohou využívat poměrně hustou autobusovou 

dopravu dálkovou, a především pak hromadnou dopravu městskou. Dálková 

autobusová doprava spojuje obec přímo s městy na jihu středočeského kraje a 

nepřímo pak z několika pražských autobusových nádraží s ostatními městy ČR.  

Autobusy Pražské hromadné dopravy mají v MČ Praha – Dolní Měcholupy 

5 autobusových zastávek pro 8 linek. 

Zastávky v Dolních Měcholupech Čísla linek 

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, 908 
 

Obcí projíždějí a mají zastávku také autobusy do dalších obcí Středočeského kraje. 
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Většina zastávek na území obce je sice „Na znamení“, ale občany to nijak 

zásadně neomezuje.  Autobusové spojení je v současné době spolehlivé a svým 

rozsahem celkem dostačující. 

České dráhy 
Občané Dolních Měcholup služeb Českých drah významně využívají i když na 

našem území dráhy historicky nemají zastávku (nádraží). Využití těchto služeb 

umožňují ale blízká nádraží v Hostivaři a v Horních Měcholupech, odkud je celkově 

výhodné spojení jak do centra hlavního města, tak ve směru na Benešov, České 

Budějovice a další navazující města železniční sítě převážně směrem na jih od 

hlavního města Prahy. 

Využívání této dopravy podporuje i výrazné zlepšení kultury cestování touto 

dopravou, přijatelné dopravní intervaly a celková spolehlivost dopravních spojů. Tarify 

předplatného a jízdné jsou pro Prahu a okolí shodné s dopravou MHD. 

8. PODNIKÁNÍ A SLUŽBY 

Podnikání – celkový pohled 
V katastru MČ Dolní Měcholupy působí celá řada firem různě velkých, v řadě 

oborů, s významnou tradicí i firmy novější a nové. Je tady i množství živnostníků, kteří 

celou podnikatelskou sféru doplňují a dotvářejí. Pro představu o množství 

podnikatelských subjektů v naší obci je možné uvést alespoň celkové údaje, které lze 

získat z veřejně dostupných zdrojů a údajů na internetu (jako například 

https//regiony.kurzy.cz/praha/dolnimecholupy/…) 

Celková čísla jsou překvapivá: 

Databáze firem a osob eviduje – v katastru MČ Dolní Měcholupy 634 firem 

Databáze živnostníků eviduje – v katastru MČ Dolní Měcholupy 674 živnostníků 

V databázi je také evidováno celkem 46 ulic – z nichž ve 40 ulicích má sídlo alespoň 

jedna firma. 

Pro účely kronikářského zápisu se z těchto poměrně velkých čísel nedají učinit 

stručné zobecňující závěry. Nelze se jimi ani konkrétněji zabývat co do obsahu jejich 

zaměření, rozsahu činnosti, jejich velikosti, historických detailů, případně počtu 

zaměstnanců, nebo jejich organizační struktury. Zůstaňme proto jen u konstatování, 

že podnikání obyvatelům Dolních Měcholup není cizí a velká většina ekonomicky 

činných jich je různou formou zapojena do hospodářských procesů státních i 

soukromých. 

Podnikatelský subjekt – příklad 
V návaznosti na představení dvou typických firem s historií pracujících 

v katastru Dolních Měcholup (ZENTIVA Group, a.s. a soukromé firmy ATTL spol. s r.o. 

Továrna na stroje), uvedených v předešlém kronikářském zápisu pro rok 2018, byla 
náhodně vybrána společnost Kovošrot Group CZ s.r.o. I tato firma má svojí historii 

spjatou s obcí Dolní Měcholupy. 
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KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (F 37) 

Ke Kablu 289/7, 
Praha – Dolní Měcholupy 

 
Společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. patří již několik desítek let mezi 

špičku na poli recyklace odpadu v České republice. Předností společnosti je flexibilita 

nákupu a prodeje, kterou umožňuje devět hlavních provozů v České republice a 

dalších třicet poboček. Každý z těchto provozů disponuje odborníky, kteří se postarají 

o bezstarostný a spolehlivý obchod se železným šrotem, barevnými kovy, autovraky, 

ale také s papírem a plasty na různých úrovních nabídky a poptávky. 

V dnešní době věnuje také podstatnou pozornost ekologii provozu. Od roku 

2003 zavedla firma systém managementu EN ISO 9001:2000 a od roku 2005 je 

držitelem certifikátu EMS EN ISO 14001:2004. Také úzká spolupráce s tuzemskými, 

ale i zahraničními partnery je pro firmu prioritou. Jsou obchodními partnery s tak 

významnými společnostmi, jako jsou Škoda, AVE, ČD Cargo, Aero Vodochody atd. 

V minulosti spolupracovala firma Kovošrot jako významný partner i s vedením obce. 

Firma Kovošrot Group CZ s.r.o. organizuje a provozuje sběr a sběrny 

druhotných surovin. Specializuje se především na výkup železného šrotu, železa, 

neželezných kovů, akumulátorů, elektromotorů, kabelů, mědi, hliníku, mosazi, bronzu, 

zinku, olova, papíru a plastů. Úspěšně se firma zaměřuje také na optimalizaci 

technologických a pracovních procesů. 

 Společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. je také oprávněná k přejímce a 

zpracování autovraků. Při jejich odevzdání k likvidaci do některého ze zařízení firmy 

obdrží zájemce v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. Protokol o převzetí autovraku. 

Bez platného protokolu není možné auto odhlásit z registru vozidel! 

Záměr developera Panattoni Europe vybudovat high-tech průmyslový areál 

Developer Panattoni Europe chce na pozemku Kovošrotu v Dolních 

Měcholupech vybudovat high-tech průmyslový areál zhruba za miliardu korun. V 

areálu by mohlo být až 750 pracovních míst, tvrdí generální ředitel Panattoni Europe 

pro ČR a SR Pavel Sovička. Firma chce v areálu postavit dál například školku a 

restaurace. Vlastníkem průmyslového parku bude podle plánů česká investiční 

skupina Accolade, s níž Panattoni Europe dlouhodobě spolupracuje. Projekt s názvem 

Panattoni Prague City Park, který zahrnuje čtyři haly, nyní prochází posouzením vlivů 

na životní prostředí (EIA). Plánovaná investice zahrnuje úpravu a sanaci 

kontaminované oblasti v rámci průmyslové zóny. Ta nyní slouží k třídění šrotu a 

skladování odpadu. 

Na základě komunikace a schůzek vyjednávacího týmu byly připraveny 

základní body pro vypracování smlouvy o spolupráci k záměru „Panattoni Prague City 

Park“. Byly zaslány dvě verze, přičemž jedna z nich má většinovou podporu 

vyjednávacího týmu. Verze s většinovou podporou doznala změny v příspěvku MČ a 

upravená byla zaslaná 20. 11. 2019. Základní body pro smlouvu upravují navýšení 

automobilové zátěže v Dolních Měcholupech, smlouva má zajistit, aby nebyly 

překračovány limity průjezdu nákladních i osobních vozidel, při překročení limitů jsou 

stanovena měsíční penále, MČ po zkolaudování stavby obdrží příspěvek v celkové 
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výši 15 mil. Kč, každoroční příspěvek na kulturu a sport, cyklo a pěší prostupnost 

areálem, dopravní opatření k minimalizaci dopadu na městskou část. Usnesení 

zastupitelstva MČ č.16/7 pověřilo starostu zadáním pro vypracování příslušné smlouvy 

o spolupráci. 

Služby 
Kromě jiného patří do této kapitoly lékařské služby, poštovní služby, městská 

knihovna, stravování seniorů apod.  

Lékařské služby  

Lékaři, kteří ordinují v budově MČ D.M. – Dolnoměcholupská 168/37 a přítomni jsou 

podle rozpisu ordinačních hodin: 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jana Cejpová 

Praktická lékařka MUDr. Michaela Kiseľáková (od 2. září 2019) 

Zubní lékařka MUDr. Mirka Jirasová 

Dentální hygiena – Zuzana Michalová, DiS. 

… po předchozím objednání také 

Zubní lékařka MUDr. Irena Macková 

Průběžná 633 (Na Padesátém), Praha 10-Skalka 

Oční lékařka MUDr. Ludmila Bártová 

Nad Vokolky 25, Praha 10 

Pohotovostní lékařská služba  
V této oblasti je zásadní změna, neboť 31. prosince 2019 končí provoz 

pohotovostní služby v poliklinice Malešice a zubní pohotovosti Nad Olšinami. 

Nepřetržitý provoz lékárny zůstává. Kontakty na nejbližší lékařskou službu první 

pomoci od 1. ledna 2020 budou dostupné většinou v pražských nemocnicích. Je to 

opatření, které umožní rychlejší a operativnější využití technického vybavení pracovišť 

nemocnic, ale zároveň to zhorší dostupnost některým občanům, dá se očekávat 

prodloužení čekací doby na ošetření a nemocnice to také více zatíží. 

Poštovní služby PARTNER 

V dubnu letošního roku to bylo 1 rok od zahájení provozu nové formy 

poskytování poštovních potřeb v Dolních Měcholupech poštou Partner. Znamenalo to 

povýšení poskytování služeb proti do té doby provozovanému výdejnímu místu 

s omezeným rozsahem poštovních služeb pro občany Dolních Měcholup. 

Nová forma zajištění poštovních služeb v obci se osvědčila a napovídají tomu i 

následná základní čísla z provozu o provedených transakcích: 

Celkově za rok 2019 bylo provedeno 27 973 transakcí pro Českou poštu a 

344 transakcí pro finanční instituce. 

Z toho vyplývá, že průměrně v každém měsíci bylo provedeno 2 331 transakcí 

pro Českou poštu a asi 30 transakcí pro finanční instituce.  
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Provoz a provozní dobu v pondělí až pátek 8.00 – 18,00 hodin zajišťují 

celoročně 2 pracovnice – paní Hana Stárková a paní Jitka Kohoušková. 

Městská knihovna – bibliobus (F 17) 

I v letošním roce zajišťovala služby čtenářům pojízdná knihovna – bibliobus – 

Městské knihovny v Praze. Je to již delší dobu osvědčená služba pro občany Dolních 

Měcholup, kterým v místě bydliště chybí běžná kamenná knihovna. Je sice pravdou, 

že klasické knihovny jsou na řadě míst v Praze, ale tuto službu rádi využívají 

především méně pohybliví senioři a pak především rodiče s malými dětmi a školáci. 

Službu pojízdné knihovny ale může využívat každý, kdo má o to zájem. 

Bibliobus č. 2 zajíždí do Dolních Měcholup podle programu v intervalu jednou 

za 14 dní (každý lichý týden) a parkuje po dobu cca 4 hodin v ulici Za Kovárnou. 

V nabídce jsou stovky titulů knih českých i zahraničních autorů průběžně 

doplňovaných nebo obměňovaných. Průměrné množství zápůjček se podle odhadu 

pana „pojízdného“ knihovníka pohybovalo v roce 2019 kolem 50 – 60 knih za měsíc 

v závislosti na roční době a potřebách čtenářů. Ve voze je umožněn návštěvníkům 

také přístup k internetu. 

Mobilní rozhlas 

Mobilní rozhlas ve službách MČ je služba pro rychlé a operativní informování 

občanů, která byla zřízena v MČ D. M. již v loňském roce. Občané mají možnost si 

zaregistrovat číslo svého mobilního telefonu nebo svůj e-mail do aplikace Mobilní 

rozhlas a na tyto kontakty pak aktuálně a rychle dostávají informace a důležitá 

upozornění cíleně pro občany Dolních Měcholup. Dosavadní praxe ukazuje, že je tento 

systém předávání informací velmi účinný. 

Stravování seniorů 

Tato osvědčená sužba pro místní seniory byla zajišťována také po celý 

rok 2019, podobně jako v předchozích letech. Pokud si o tuto službu senioři zažádali, 

vaří pro ně obědy vydává stravovací zařízení mateřské školky MČ Dolní Měcholupy. 

9. ŠKOLSTVÍ 

Předškolní výchova (F 48) 
O předškolní výchovu malých občánků Dolních Měcholup do jejich věku 

cca 6 až 7 let se starají tyto subjekty: 

Mateřská škola Dolní Měcholupy 

V současnosti je jedinou státní školkou v MČ Dolní Měcholupy. Její působiště 

je na adrese 

Ke Školce 254, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy 

Ředitelka MŠ: Libuše Kotalíková 

V mateřské školce pracuje celkem 12 pedagogů, 3 provozní zaměstnanci 
a 4 zaměstnanci kuchyně 

Současná kapacita školky je 129 dětí. 
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Mateřská školka má nyní celkem 6 tříd, z nichž 3 třídy jsou pro mladší děti 

umístěné v přízemí a 3 třídy pro starší děti jsou v prvním patře budovy. Obě podlaží 

mají samostatné vchody. Pro školní rok 2019/2020 jsou přiřazeni dětem tyto paní 

učitelky a pan učitel: 

Třída Planetka 
nejmenší děti 

Jana Karafiátová 
Světluše Myšičková (školní asistentka) 

Třída Hvězdička 
pro 3 leté děti 

Bc. Helena Logojdová 
Jana Tilsley 

Třída Sluníčko 
pro 4 leté děti 

Bc. Eliška Troníčková 
Irena Nussli 

Třída Měsíc 
pro děti cca 5 leté 

Lenka Kácsová 
Martin Křehla 

Třída Kometa 
předškoláci (5 – 6 let) 

Michaela Prokešová 
Anna Hiršlová 

Třída Blesk 
nejstarší děti 

Eliška Vernerová 
Bc. Dominika Vernerová, Dis. 

 

Od září 2019 je Mateřská škola zapojena do projektu tzv. Šablony II. – Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován EU 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Pro mateřskou školu se podařilo získat dotaci 2.500.000 Kč na projekt se 

spoluúčastí Evropské unie na venkovní učebnu se stavebnicí, nové hrabáliště, naučné 

panely a dopravní hřiště. Bližší zmínka byla již v kapitole 5.(F 53) 

Jen pro informaci je možné uvést základní finanční náklady rodičů dětí 

umístěných v předškolním věku v mateřské školce (podle dokumentu Výše úplaty pro 

školní rok 2019/2020 a příslušné prováděcí směrnice): Výše měsíční úplaty pro daný 

školní rok činí 680 Kč. 

Poplatky za celodenní stravné pro děti v jídelně MŠ na školní rok 2019/2020 

činí 32 Kč (přesnídávka, oběd, odpolední svačina), od věku 7 let: 35 Kč. Polodenní 

stravné pro děti činí 28 Kč (přesnídávka, oběd), od věku 7 let: 31 Kč. Měsíční záloha 

na stravování činí 640 Kč a je splatná nejdéle do 15. dne v následujícím měsíci. 

Mateřská školka má jinak celoroční plán svojí činnosti a akcí. Program je 

opravdu bohatý a jen namátkově je možné uvést např.: 

Divadelní představení Kvak a Žbluňk, Zimní pohádka, O Růžence, Jak šel 
Honza do světa, O Smolíčkovi, Zajíček a velká mrkvová záhada. 
Dále Varietní představení se zvířátky, Celodenní výlety, Akce pro rodiče a děti – dětský 

jarmark (19.6.), Škola v přírodě: Černý Důl, Hotel Aurum 3. – 7. 6. pro celou školku. 

Podobně by se dalo vyjmenovávat i další zajímavé akce této mateřské školy. 
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Mateřská škola KOŠÍK 

Soukromá mateřská škola 

Za Kovárnou 422/15, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy 

Tato mateřská škola se nachází v klidném prostředí obce. Nabízí kvalitní 

vzdělávání dětem od 2 do 7 let v malém kolektivu maximálně 12 dětí. Klade se důraz 

na individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte. Tady by mělo každé dítě 

zažít spoustu dobrodružství a zábavy při odpovídajícím systematickém rozvoji jeho 

individuální osobnosti. 

Školka Amálka 

Soukromá mateřská škola 

Na Slavíkově 205/7, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy 

Je to soukromá mateřská školka, která nabízí svým broučkům a beruškám 

školičku v krásném prostředí. Je to nově postavená budova s příjemným domácím 

prostředím a s individuálním přístupem ke každému dítěti. Patří k ní i rozlehlá vlastní 

zahrada přizpůsobená i těm nejmenším od 1,5 roku. Školka nabízí celodenní nebo 

půldenní program včetně stravování. 

Základní školství (F 40 – 43) 
ZŠ Kutnohorská 
Kutnohorská 36/58 
111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy 

Ve školním roce 2019/2010 bylo v základní škole Kutnohorská otevřeno celkem 

9 tříd v 5 postupových ročnících. 

Učitelský sbor měl celkem 13 učitelů a 3 asistenty pedagoga. Pracoval v tomto 

složení: 

Ředitel školy: Miroslav Ferkl 

Zástupce ředitele školy: Vojtěch Krakowitzer 

  

Třídní učitelé: Asistenti pedagoga: 

I.A Oľga Košútová Pavlína Soukupová 

I.B Kateřina Veselá  

II.A Eva Koudelová  

II.B Petra Makovičková  

III.A Barbora Mocková  

III.B Martina Sobotková  

IV.A Drahoslava Holbová Kateřina Lapková 

IV.B Vojtěch Krakowitzer  

V. třída Martina Kachlířová Veronika Bártová 

  

Netřídní učitelé: Petra Huclová, Ilona Šťastná, Miroslav Ferkl 

Párový učitel: John Thorburn 

Vychovatelky školní družiny: Jitka Jeníčková, Radomíra Kavková 
Petra Huclová, Kateřina Lapková 

Dětský klub: Linda Hönigová 



38 
 

Cíle výuky na základní škole jsou naplněny programem činnosti školy nejen 

v odborné oblasti vzdělávání, ale také ve směru cílevědomého rozvoje osobnosti žáků. 

Tomu odpovídá i velmi bohatý program aktivit učitelského sboru a žáků školy. 

Pedagogický sbor se v rámci projektu Šablony II vypravil na začátku května na 

pětidenní studijní stáž do Anglie. Pedagogové v Londýně navštívili dvě místní základní 

školy, díky kterým se seznámili se vzdělávacím systémem a způsoby výuky dětí ve 

Spojeném království. 

Z celé řady akcí základní školy uskutečněných během roku 2019 lze namátkově 

uvést: 

Například v březnu navštívili školu záchranáři, kteří si připravili poučný 

a zajímavý program pro všechny ročníky. Děti se seznámily s pravidly první pomoci 

a natrénovaly si resuscitaci, společně se záchranáři nahlédly do sanitky a vyzkoušely 

si, jaké to je být v pozici operátora na lince první pomoci. 

Sportovci z páté třídy se zúčastnili Odznaku všestrannosti, kde ukázali své 

dovednosti v disciplínách jako hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, trojskok, 

kliky, dribling, a nakonec obsadili celkově 10. místo. Tým mladších fotbalistů naší školy 

z 2. a 3. roč. byl velmi úspěšný a postoupil až do kvalifikace na městské finále 

v McDonald´s Cupu. 

V dubnu se celá naše škola připojila k celosvětovému Dni Země. Pro žáky byly 

připravené aktivity k tématu voda – zapojili se i do kvízové hry. 

V dubnu také proběhl ve škole zápis do 1. tříd a v květnu pak první setkání pro 

budoucí prvňáčky „Hrajeme si na školu“. 

Na konci května vyjela celá škola na školu v přírodě (F 43). První a druhé třídy 

se vypravily do Strážného v Krkonoších, třídy třetího ročníku do Valašských Klobouků 

a čtvrtá a pátá třída vyrazily na Šumavu. Všechny třídy měly připravený vlastní 

zajímavý program plný her, poznávání a výletů. 

Největší událostí pro žáky 5. ročníku byl vodácký výlet na Vltavě. Během 

třídenního kurzu překonali páťáci Vltavu v úseku Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou 

– Nové Spolí – Český Krumlov. Vydařený vodácký kurz byl zdrojem 

nezapomenutelných zážitků všech účastníků kurzu. 

Se školním rokem 2018/2019 se žáci rozloučili závěrečnými vystoupeními 

jednotlivých tříd na školní akademii v parku za školou. Páťáci, kteří naši školu 

opouštěli, zde pasovali prvňáčky na čtenáře. Základní škola však nespala ani o 

prázdninách. V červenci proběhl úspěšně historicky první příměstský tábor nejen pro 

žáky naší školy. 

Slavnostní začátek nového školního roku 2019/2020 (F 70 – 71) se letos 

odehrál v pondělí 2. září 2019 tradičním uvítáním žáků 1. až 5. tříd. Jednotlivé třídy 

měly pak na září připraveny různé programy, z nichž lze některé připomenout: 

4. – 5. 9. proběhl adaptační program, který byl zaměřen na vzájemné poznávání 

kamarádů, spolužáků z obou prvních tříd. Děti program velmi bavil, všechny se zapojily 

a měly z něj radost. 
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17. 9. se již podruhé třída 4.A zúčastnila knižního festivalu BOOKNI.SI, který se 

opět konal v KC Novodvorská. Nejdříve si žáci užili besedu se spisovatelkou Klárou 

Smolíkovou, která si připravila spoustu záludných otázek týkajících se písma, písařů, 

knihoven i knihovnictví, dva zajímavé pracovní listy, a to vše ve spojitosti s její knížkou 

Pozor, v knihovně je kocour! Po skončení besedy si mohli přítomní zakoupit tuto knihu 

(ale také spoustu dalších z nakladatelství Mladá fronta za festivalové ceny). Dále si 

pak děti vyráběly placky, ilustrovaly knihy, tvořily fotky ve fotokoutku a ti zdatnější si 

dokonce troufly na bojovku, kde odměnou byla slevová poukázka na nákup knihy. Celý 

den pak zakončily v kavárničce sladkou tečkou na závěr. 

23. 9. Gutovka – akce Dětského klubu a IV. oddělení školní družiny byla 

naplněna volnočasovou aktivitou v dětském sportovním areálu. Tam si žáci zahráli, 

zasportovali a vyzkoušeli i některé jednoduché vodní mechanizmy. 

Poslední týden v září navštívila domov seniorů SENECURA v Malém Háji třída 

4. B. Děti seniorům zazpívaly a společně si vyprávěli zážitky z prázdnin. 

V prvním říjnovém týdnu zahájily k radosti dětí svoji činnost zájmové kroužky. 

Letos se žáci mohli bavit a pracovat ve 24 kroužcích či volnočasových klubech. Jen 

namátkově lze některé z nich uvést: 

Doučovací kroužky – jednotlivě pro všechny stupně výuky, Logopedie, Angličtina 

(odděleně pro 1. třídu, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy), Učení není mučení, Objevitel pro 1. a 

2. třídy, Zábavná matematika pro 2. třídy, Výtvarná výchova od 3. třídy, Šikovné ruce 

pro 1. a 2. tř., Stolní tenis, Deskové hry, Florbal, Počítač kamarád, Tanec, Dramatický 

kroužek, Badminton, Korálkování, Keramika a další. 

Z naznačeného přehledu je patrné, že si žáci naší školy mohou vybrat pro svůj 

volný čas z řady aktivit jak vědomostních, tak sportovních, výtvarných nebo jinak 

zájmových. 

Připomenutí 125. výročí založení školy (F 69) 

Připomínané výročí založení školy se odvíjí od roku 1894, kdy 9. srpna byla 

okresní komisí zcela nová budova školy uznána za způsobilou k užívání a 9. září byla 

i slavnostně vysvěcena. Od začátku školního roku 1894 začalo vyučování pro prvních 

64 žáků z Dolních Měcholup. Z počátku měla škola jen přízemí, ale už v roce 1914 

nechala obec přistavět patro, čímž škola získala na následující dlouhou dobu svojí 

základní podobu. Škola se tak stala pro řadu dalších let symbolem obce a jakýmsi 

centrem základního vzdělávání občanů Dolních Měcholup. 

Připomenutí výročí proběhlo také na Setkání za školou 8. 9. 2019. 

Školou prošla už řada generací žáků, které byly vychovávány především 

v duchu tradic a zdůrazňování tvůrčích a kulturních hodnot, které naše společnost 

v dané době uznávala a dále o ně i dnes pečuje. 

Svědectví o uplynulém životě školy lze docela přehledně vysledovat ze zápisů 

ve školním archivu. Archiv školy byl také zdrojem pro sepsání souhrnného přehledu 

jednotlivých událostí v životě školy ve formě útlé brožurky, která byla nabídnuta 

občanům Dolních Měcholup při letošním tradičním Setkání za školou 9. září 2019. 

Brožurku 125 let naší školy vydala škola ve spolupráci s MČ Dolní Měcholupy a 
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obsahuje stručný přehled událostí, které se v jednotlivých letech a obdobích ve škole 

udály. Forma dobového zápisu zároveň nastiňuje společenskou atmosféru, kterou 

v popisované době škola procházela. 

Brožurka 125 let naší školy je přiložena k nahlédnutí v příloze textů kroniky MČ 

2019. Jako zajímavost lze uvést, že před 125 lety, 9. září 1894, tedy téměř přesně na 

den, kdy jsme letos oslavili 125. výročí založení školy na Setkání za školou 2019, byla 

naše škola slavnostně vysvěcena panem farářem z Uhříněvsi. Jaký byl program tohoto 

dne se můžete podívat na přiloženou fotografii z kroniky školy nebo v přiložené 

brožurce. 

10. SOCIÁLNÍ OBLAST 

Vítání občánků (F 49) 
Ve středu 3. dubna 2019 jsme do Dolních Měcholup slavnostně přivítali 

11 občánků, v říjnu jsme pak přivítali dalších 17 občánků. Celkem bylo tedy 

v roce 2019 takto přivítáno 28 nových dolnoměcholupských občánků narozených 

v druhé polovině roku 2018 až do poloviny roku 2019. 

Vítání probíhalo tradičně v zasedací místnosti místního úřadu za přítomnosti 

starosty MČ a rodičů, kteří projevili zájem a přihlásili se i s dětmi. Dětem i rodičům byly 

předány dárečky, které jim mají připomínat tento slavnostní akt. 

Dětský domov Radost  
Sídlí na adrese Čs. Tankistů 277, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy 
Ředitelka DD: Mgr. Jitka Stejskalová 

Provoz dětského domova Radost zajišťuje Obecně prospěšná společnost. 

Aktuálně je v domově 16 dětí, nejmladší dívce je 9 let a nejstarší 21 let. Věkový průměr 

činí 15 let. Domov zde našlo 5 kluků a 11 děvčat. Děti žijí v deseti jedno až 

dvoulůžkových pokojích, mají k dispozici 2 obývací pokoje a 2 kuchyně s jídelnou. 

Výchovu dětí zajišťuje kromě paní ředitelky 6 vychovatelů, manažer, sociální 

pracovnice a hospodyně. 

Personál Dětského domova by rád změnil atmosféru ústavní péče a pomohl tak 

dětem překonat bolestné zkušenosti z ranného dětství. Pracuje na tom, aby z dětí, 

které budou odcházet z Dětského domova Radost, vyrůstali dospělí lidé schopní lásky, 

uplatnění a osobního štěstí. 

Dům s pečovatelskou službou 
Sídlí v ulici Čs. tankistů 206/9, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy 
Spravuje jej Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy, tajemnice Šárka Fořtová 

Dům s pečovatelskou službou je nájemní dům s byty zvláštního určení pro 

bydlení občanů, kteří splňují podmínky pro jejich přidělení podle daných kritérií. Dům 

s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb s 24hodinovou péčí. 

Dům s pečovatelskou službou byl otevřen v roce 1997, občané se stěhují s 

vlastním nábytkem, a tak se mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením 
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každé garsoniéry je kuchyňská linka s vařičem a sprchový kout. V domě je osm 

garsoniér, dvě dvougarsoniéry a v podkroví dvě větší dvougarsoniéry pro personál. 

Pobyt v domě s pečovatelskou službou se řídí domovním řádem, který upravuje 

pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu s pečovatelskou službou. 

Řeší také udržovací povinnosti pronajímatele, ale i nájemce bytu, řeší i podmínky 

užívání společných prostor a zařízení a zajištění pořádku a čistoty v domě, klíče a 

jejich užívání, podmínky pro chov domácích zvířat – mazlíčků, povinnosti při zajištění 

klidu v domě a jiné. Domovní řád je platný od dne jeho schválení – 1. 3. 2018 a pro 

obyvatele DPS je závazný. 

Klub seniorů 
Klub seniorů se řadí díky kolektivu jeho vedení v čele s paní Slávkou Hagelovou 

k velmi aktivním spolkům působícím v Městské části Praha – Dolní Měcholupy. 

Finanční náležitosti v oblasti evidence příjmů a výdajů má na starosti paní Zdeňka 

Šilhová, která zároveň pro členy klubu zajišťuje návštěvy kulturních a divadelních 

představení. Jednodenní výlety a exkurze většinou spolehlivě zajišťuje paní Jana 

Romančuková, vícedenní poznávací a ozdravné pobyty organizuje především paní 

Slávka Hagelová. Na činnosti klubu se podílejí i ostatní členové výboru klubu, ale také 

někteří členové klubu, jako např. „čtecí babičky“ pro děti z MŠ, ženská skupina 

„Šikovných rukou“, která tvoří příležitostně různé upomínkové předměty apod. 

Počet registrovaných členů klubu ke konci roku 2019 se blíží stovce. 

Některé z jeho aktivit Klubu seniorů v roce 2019 lze připomenout: 

Výroční členská schůze (F 22 – 23) 

Klub seniorů zhodnotil svoji činnost v uplynulém roce 2018 na výroční členské 

schůzi 28. března 2019. Konstatoval, že jeho činnost byla bohatá a celkově úspěšná 

jak po stránce rozsahu jeho činnosti, tak z hlediska celkového hospodaření klubu. 

Exkurze (F 18 – 19) 

Letošní poznávací akce zahájili senioři už 3. března návštěvou objektů a 

některých studií v Praze na Kavčích Horách. Dostali tak příležitost „nahlédnout pod 

pokličku“ tvůrcům některých televizních pořadů a poznat prostředí, kde pořady 

vznikají. Viděli tak činnost ve studiu dětských programů, technické zázemí pro výrobu 

pořadů včetně výroby kulis a zázemí osvětlovací techniky. Samostatnou akcí byla i 

návštěva výstavy mapující zákulisí oblíbeného pořadu Star Dance fotografickou 

dokumentací, rekvizitami a kostýmy některých soutěžících párů. 

Cesty za poznáním (F 30 – 31) 

V dubnu se uskutečnil první celodenní výlet do Hrádku u Nechranic. Byla 

nabídnuta prohlídka zámku, bažantnice a zámecké obory. V prostorách se natáčely 

filmy Anička s lískovými oříšky, Princ a Večernice, Tmavomodrý svět, Andělská tvář, 

Dobrodružství kriminalistiky, Elixír a Halíbela i Putování Jana Amose. Zámek je vkusně 

zařízený historickými interiéry, které si majitelé Harrachové svezli z celé Evropy. Po 

obědě byla zastávka a prohlídka lázní Poděbrady. Tady někteří účastníci zájezdu 

navštívili Polabské muzeum, kde právě probíhala velikonoční výstava kraslic Aleny 

Fryčové. 
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28. dubna začal týdenní rekreační pobyt seniorů v Lipně – Horní Plané. Bydleli 

v hotelu Jenišov a odtud dělali výlety do okolí místním vláčkem nebo autobusem. 

Navštívili klášter ve Vyšším Brodě – sídlo cisterciáckého opatství, zámek Rožmberk, 

v Českém Krumlově pak navštívili státní hrad a zámek se zámeckou zahradou 

a později i Zlatou Korunu. Za příznivého počasí vyjeli také sedačkovou lanovkou na 

Stezku korunami stromů, která leží ve výšce 901 metrů n. m. Celková délka stezky 

je 675 metrů a končí rozhlednou o výšce 40 metrů. Někteří senioři byli natolik odvážní, 

že se nevraceli Stezkou k lanovce, ale sjeli dolů tobogánem, který je se svými 52 metry 

jedním z nejdelších suchých tobogánů v České republice a vine se středem vyhlídkové 

věže. Ohlasy byly veskrze kladné, aktivity účastníků se všem líbily. 

15. května senioři navštívili hrad a zámek Frýdlant, kde ocenili zejména rozsah 

historického vybavení zámku. Hrad a zámek Frýdlant se tyčí na čedičové skále nad 

řekou Smědou. Tento rozlehlý a architektonicky pestrý komplex skládající se ze 

středověkého hradu a renesančního zámku patří k nejvýznamnějším památkám v 

Česku. Odpoledne si pak senioři ještě prohlédli Baziliku Navštívení Panny Marie. 

Začátkem měsíce června byl organizován také zajímavý výlet vlakem do 

Benešova a odtud Ekovláčkem na nedaleký zámek Konopiště. Účastníci tohoto výletu 

rozhodně nebyli zklamáni. 

Letošní půlroční období zájezdů uzavřeli senioři celodenním výletem na zámek 

Duchcov (F 44 – 45), kde byla návštěva zaměřena na 13letý pobyt Giacoma Casanovy 

na zámku. G. Casanova (nar. 1725 v Benátkách) zde jako 60letý přijal místo 

zámeckého knihovníka od hraběte Josefa Karla z Valdštejna. Kromě jiného tady 

uspořádal rozsáhlou knihovnu a sám vytvořil i svoje pozoruhodné literární dílo, 

čerpající z jeho činorodého a romantického života. Z jeho rozsáhlých pamětí „Historie 

mého života“, které začal psát v roce 1790, vyplývá také jeho pověst neodolatelného 

svůdce ženských srdcí a velkého romantika. Zemřel na zámku 4. června 1798 a místo 

jeho posledního odpočinku u kostelíka sv. Barbory je dodnes vyhledáváno turisty 

z různých koutů světa. Po společném obědě v Teplicích se senioři vydali k historické 

lanovce na Komáří vížku, kam je ale nakonec odvezl autobus. Důvodem byla blížící 

se bouřka s povětřím, které odstavily provoz lanovky. Z vrcholu Komáří vížky byl potom 

krásný výhled do širokého okolí severních Čech. 

Program Klubu seniorů pak pokračoval po školních prázdninách, když řada 

z nich byla jako obvykle o prázdninách zaměstnána prázdninovou péčí o svá vnoučata. 

Od 16. do 20. září měli senioři zajištěný rekreační pobyt v penzionu BEST 

Moravská Třebová (F 76 – 77). Odjel tam celý autobus a odtud pak senioři dělali výlety 

po okolí. Hned druhý den po snídani jeli navštívit pohádkový hrad Bouzov. 

Samozřejmě jeho prohlídka nezklamala i když ho někteří nenavštívili poprvé. V dalších 

dnech si prohlédli také krásné městečko Moravská Třebová se svým dominantním 

zámkem a zajeli do Muzea v Lošticích, které jsou známé svojí výrobou Olomouckých 

tvarůžků. Poslední den před odjezdem vyjeli senioři na Sv. Kopeček v Olomouci a po 

obědě se rozešli po památkách města Olomouc. Při zpáteční cestě se ještě zajeli 

podívat na hrad Mírov, který po potřebné adaptaci slouží jako státní věznice. Celý 

pobyt byl velmi příjemný, včetně večerů při skleničce moravského dobrého vína 

a písniček při harmonice jednoho z členů seniorského klubu Pepy Bílého. 
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V sobotu 5. 10. se konal letos poslední autobusový zájezd pro seniory na hrad 

Pernštejn (F 77). Počasí sice výletu nepřálo – bylo celý den deštivo – ale téměř 

dvouhodinová prohlídka zachovalého středověkého hradu dala nahlédnout do 

dobových přeměn hradu ze středověké pevnosti až na tehdy přepychové renesanční 

sídlo. I tento zájezd připravila s úspěchem členka výboru Klubu seniorů paní Jana 

Romančuková. 

6. 12. 2019 se konalo Mikulášské posezení (F 90) s předáním dárků od MČ 

Dolní Měcholupy, od Klubu seniorů, resp. ženské skupiny Šikovné ruce a od Centra 

volného času Leonardo. Sešla se bezmála stovka seniorů, kteří poseděli, 

pobesedovali, občerstvili se u sklenky vína, zákusků a tradičních chlebíčků a mohli si 

i zatancovat při písničkách, které zahrál také už tradičně senior Pepa Bílý. Příjemné 

páteční odpoledne také zpestřilo vystoupení tanečních skupin Centra volného času 

Leonardo. Setkání a posezení se konalo už podruhé ve Víceúčelové sportovní hale 

a bylo velmi dobře přijato. 

30. 12. 2019 Rok 2019 zakončili senioři na Předsilvestrovském posezení 

v místní hospůdce U Tomáše. Na tradičním posezení nechybělo vzájemné přátelské 

popovídání účastníků veselé i vážnější, trochu hudby i občerstvení a malých zbytků 

domácího vánočního cukroví. 

SeneCura Senior Centrum HŠH a.s. 
Je to Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, který zajišťuje 

mimořádnou péči pro seniory, trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným projevem 

stařecké demence. Zajišťuje nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou službu. Nachází 

se na okraji klidné části Malého Háje, v moderním objektu a v provozu je od roku 2016. 

Senioři tady mají kromě zdravotní péče řadu osvědčených volnočasových 

projektů a aktivit. S ohledem na omezené fyzické možnosti řady obyvatel domova je 

snaha přinášet také zážitky a zábavu přímo za nimi. Měli tak letos příležitost vidět 

a pohovořit s akrobatkami, chovatelem sov, sklářem, s dětmi ze školky, se studenty, 

s odborníky na různá témata apod. 

Vedení Senior centra také realizuje projekt na přání „Kávou proti samotě“ za 

vydatné finanční pomoci mnoha dárců. Vzniká tak kavárnička pro klienty, kde by mohli 

případně i s nejbližšími posedět a v příjemném prostředí vychutnat dobrou kávu. 

Letos se také postupně aktivně zapojuje do dobrovolné a užitečné činnosti Klub 

seniorů MČ D.M. prostřednictvím místostarostky MČ paní Jany Dolákové. 

11. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (F 56 – 65) 
V roce 2019 si sbor dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech připomíná 

114. výročí svého založení. Již 114 let se tak členové sboru zúčastňují výjezdů hasicí 

techniky k požárům a náhlým tragickým událostem, ale také významně pomáhají a 

spoluvytváří ráz a činnost obce.  

Členové jednotky SDH Dolní Měcholupy 
V roce 2019 jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy fungovala v 

počtu 24 členů – 5 velitelů, 5 strojníků a 14 hasičů. Jmenný seznam je následující: 
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Velitel jednotky Petr Vltavský 

Zástupce VJ/strojník Jiří Voříšek st. 

Velitel družstva Jakub Jelínek 

Velitel družstva/strojník Martin Pelikán 

Velitel družstva / zdravotnický záchranář Dalibor Fabian 

Hasič – strojník Vladimir Blaheta 

Hasič – strojník Rudolf Telk 

Hasič – strojník Jan Skalník 

Hasič – strojník Martin Kareš 

Hasič – strojník Jan Davídek 

Hasič – technik jednotky Lukáš Medek 

Hasiči 

Pavel Jaňurek, Ruslan Yarullin, Pavel Novák, 
Jiří Voříšek ml., Jan Pohrom, Dmitrij Veselý, 
Petr Garaj, Vojta Sedláček, Petr Bednář, Karel 
Justian, Jan T., Ondřej Vojta, M. Žďárská 

 

Některé výjezdy hasičů a techniky Dolních Měcholup (F 60 - 61) 
Naši hasiči měli – tak jako každý rok – celou řadu výjezdů k vážným situacím a 

tentokrát i přímo v Dolních Měcholupech. Jen namátkově lze připomenout některé 

případy: 

6. dubna v rámci akce Ukliďme Česko – ukliďme Dolní Měcholupy instalovali 

naši hasiči vedle cyklostezky u Hostavického potoka čtyři nové lavičky, které nechali 

vyrobit z jasanu pokáceného z bezpečnostních důvodů v loňském roce u domu na 

Kutnohorské silnici. Instalace laviček musela být ale přerušena výjezdem k požáru 

suché trávy u nedaleké ulice K lesíku. Kuriózní původ požáru pak všechny velmi 

překvapil, když se nešťastný původce přiznal, že po vykonání potřeby v suché trávě 

se rozhodl papírový kapesník z ekologických důvodů zapálit (!). 

28. dubna v ranních hodinách musela naše jednotka vyjet k požáru na našem 

katastru. Tentokrát šlo o požár rodinného domu v ulici Pod hřištěm. Při požáru nakonec 

zasahovaly tři profesionální jednotky a tři jednotky dobrovolných hasičů. Požárem byl 

domek značně zasažen, ale majitele se podařilo včas zachránit z plamenů díky odvaze 

a obětavosti sousedů. Příběh má ale smutný konec. Přestože majitel domku nejevil 

žádná závažná zranění, v nemocnici po několika dnech zemřel. Rodinný domek pak 

čekala částečná demolice. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 8. zasedání dne 

13. 5. 2019 schválilo usnesení o udělení ocenění občanům Dolních Měcholup 

p. Josefu Rubešovi a p. Václavu Vrkočovi za obětavé jednání při požáru rodinného 

domu v jejich sousedství. 

26.6. 2019 byla ve 14:20 jednotka vyslána s CAS 24 Scania (1+5) do Pyšelské 

ulice k požáru dodávky v plném rozsahu. Na místě před příjezdem našich hasičů již 

zasahovala jednotka HZS Praha. Naše jednotka se podílela na dohašovacích pracích, 

mimo jiné za využití termokamery. 

28. 7. 2019 Dvě jednotky pražských profesionálních hasičů a dobrovolní hasiči 

z Dolních Měcholup zasahují v areálu OC Europark u ohlášeného kouře pod fasádou 

budovy. Zjištěno bylo žhnutí pod pláštěm fasády, hasiči používají vysokotlakou vodu 

na lokalizaci požáru. Menší požár probíhal pod obklady pláště budovy. 
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6. září 2019 V Uhříněvsi vykolejil dopoledne osobní vlak po střetu s kamionem 

ze Srbska. Podle vyjádření Drážní inspekce stál vůz mezi závorami už dvě minuty před 

nehodou. Po srážce se čelo vlaku zastavilo 182 metrů za přejezdem. Škoda šla do 

desítek milionů. V soupravě cestovalo zhruba 220 cestujících, osm lidí včetně řidiče 

auta a vlakové soupravy bylo zraněno. Provoz vlaků byl částečně obnoven až 

v podvečer, vlaky jezdily sníženou rychlostí. Na místě zasahovalo několik hasičských 

jednotek včetně vrtulníku. 

24. 10. 2019 Znovu se potvrdilo, že nešťastné události se nevyhýbají ani Dolním 

Měcholupům. V noci kolem 2:00 hod přijalo operační středisko pražských hasičů 

hlášení o požáru rodinného domu v ul. Kutnohorská v Dolních Měcholupech. Na místo 

vyjeli profesionální hasiči z Chodova, Strašnic a Krče, chemická služba z Petřin, velící 

důstojník směny a dobrovolné jednotky z Dolních Měcholup a Kolovrat. Při požáru v 

domě v ul. Kutnohorská objekt opustilo 19 osob, hasiči a policisté jich zachránili dalších 

8. Spekulovalo se o tom, že se jednalo o nelegální ubytovnu a požár vznikl ve garáži. 

Na místě byl i speciální vůz Atego, který záchranáři používají při větším počtu 

zraněných. U ubytovaných osob proběhlo vyšetření a měření oxidu uhelnatého v těle. 

Ošetřili také jednačtyřicetiletého muže s popáleninami a následně ho převezli do 

vinohradské nemocnice. Po uhašení požáru hasiči nalezli v domě ještě jednoho muže 

bez známek života. 

Výjezdů hasičů Dolních Měcholup a jejich techniky byly v průběhu roku ale 

desítky a není účelem je tady zmiňovat. Členové SDH D. M. ale zasluhují velký obdiv 

a uznání za to, co jsou pro občany a obec schopni dobrovolně vykonat. Bez ohledu na 

svůj volný čas, který nezištně věnují nejen odborné činnosti – hasičině – ve formě 

aktuálních výjezdů, pravidelné údržby techniky a objektu hasičské zbrojnice, 

nacvičování obsluhy techniky a všeho nového, jsou ochotni pomoci i v potřebách obce 

a jejích občanů. Za jejich aktivitu je nutno alespoň poděkovat. 

Technika 
Začátkem roku 2019 získali naši hasiči novou cisternu, kterou si pořídili 

z magistrátní dotace ve výši 7.500.000 Kč. Cisterna CAS 30 Scania se koncem 

března 2019 dostala po měsíci kondičních jízd, zaškolení a vyřízení dalších 

potřebných formalit do aktivní služby v naší jednotce. Oficiální a slavnostní zařazení 

nové techniky bylo připraveno na začátek září 2019. 

Slavnostní zařazení nové techniky (F 56 – 57) 
Dolnoměcholupští dobrovolní hasiči pozvali občany Dolních Měcholup na 

slavnostní předání nové hasičské cisterny na podvozku Scania, která letos nahradila 

30 let starou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra. 

Akce proběhla 1. září od 14:00 v areálu hasičské zbrojnice v Dolních 

Měcholupech, v ulici Ke Slatinám za účasti řady občanů D. M. a hostů z prostředí 

Sboru dobrovolných hasičů z města nebo blízkého okolí. 

V rámci akce byla veřejnosti představena také zrepasovaná cisternová 

automobilová stříkačka Dennis, která byla v předchozích letech získána bezplatným 

převodem od pražských profesionálních hasičů, a kterou si místní hasiči opravili 
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svépomocí. Patří jim za to uznání a velký dík. Dobrovolně a s poctivým nasazením 

odpracovali na repasi stovky hodin a výsledek práce je skvělý. 

Akt zařazení nové techniky řídil velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů v Dolních Měcholupech pan Petr Vltavský. Úspěšný život nové technice popřáli 

ve svých projevech starosta MČ Dolních Měcholup pan Mgr. Jiří Jindřich a ředitel 

HZS hl. m. Prahy pan Roman Hlinovský. Vozům také požehnal předseda Křesťanské 

policejní asociace a šéfinstruktor Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky 

pan Jiří Ignác Laňka. Automobily nakonec pokřtili lahvemi sektu starosta městské části 

a ředitel HZS HMP pan Hlinovský. 

Kromě slavnostního představení dvou vozidel veřejnosti, čekala na návštěvníky 

také ukázka hašení malého požáru, statická ukázka techniky místních dobrovolných 

hasičů, ale také ukázka výjezdového vozidla SDH Dubeč nebo patřičně vybaveného 

letištního vozidla. Zajímavá byla také ukázka požárního útoku dětského sportovního 

družstva a další individuální akce. 

Vzpomínky (F 59, 60) 
Současní členové nezapomínají ani na minulost dobrovolného hasičského 

sboru. Při příležitosti pravidelného každoročního pokládání věnců si někteří z nich 17. 

března na hřbitově v Dubči zavzpomínali na ty, kteří již nemohou být v jejich řadách a 

žijí už jen ve vzpomínkách. 

Smutnou zprávou bylo také oznámení úmrtí dlouholetého příslušníka 

dobrovolných hasičů, bývalého občana Dolních Měcholup, pana Jana Holuba. Opustil 

nás 2. září 2019 ve věku 91 let a zpráva zasáhla zejména právě pamětníky z řad 

dobrovolných hasičů, kteří ho znali jako obětavého člověka a kamaráda s 

optimistickým myšlením. Poslední roky života prožil u dcery na Olomoucku. 

Další smutná zpráva nenechala na sebe dlouho čekat. Dne 16. listopadu 2019 

zemřel ve věku 82 let dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů v Dolních 

Měcholupech pan Jiří Voříšek. Členem sboru v Dolních Měcholupech se stal v roce 

1954. Po letitých praktických zkušenostech absolvoval v roce 1967 internátní školu pro 

velitele. V letech 1968 až 1995 pak působil u hasičů v Dolních Měcholupech jako velitel 

jednotky. V posledních letech si užíval důchodu, ale o dění u hasičů měl stále zájem. 

Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve velké obřadní síni 

strašnického krematoria. V jeho šlépějích jde jeho syn Jiří (dnešní starosta sboru) i oba 

jeho vnuci. 

Nahlédnutí do kroniky dobrovolných hasičů (F 58 – 59) 
Kroniky sboru dobrovolných hasičů dávají příležitost připomenout si všechna 

období činnosti dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech od jejich založení v roce 

1905. V zápisech se odráží společenské ovzduší dané doby, ale u hasičů je to vždycky 

také především odhodlanost pomoci občanům a obci. Při prohlížení kronik hasičů se 

vracejí i vzpomínky na jednotlivce – hasiče, kteří byli v jednotlivých obdobích 

osobnostmi v této profesi a dnes už jsou legendami. 

Požární sport (F 62 – 65) 
Požární sport patří neodmyslitelně do činnosti hasičských sborů na všech 

úrovních a kategoriích – mužích a ženách, dorostu a dětí. 
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Mladí hasiči z Dolních Měcholup se stali mistry Prahy. 
8. – 9. června se konalo krajské kolo hry PLAMEN, soutěž mladých hasičů. 

Probíhalo v pražské Stromovce za účasti družstev, která postoupila z prvního kola 

celorepublikové hry PLAMEN. Naše družstvo nastoupilo ke všem šesti disciplínám, 

čtyřikrát vybojovalo vítězství, a i díky tomu stanulo v celkovém hodnocení na stupni 

nejvyšším. Stalo se tak mistrem Prahy a postoupilo na Mistrovství ČR. 

Reprezentovat Prahu tak měli v konkurenci vítězných družstev krajských kol 

konaných napříč celou republikou, a to ve dnech 30. 6. – 1. 7. ve Vlašimi. Postoupit po 

šesté za sebou na MČR hry PLAMEN se zdá jako sen. V letošní velmi silné konkurenci 

pražských družstev (hned čtyři družstva plnila jednotlivé disciplíny v rozmezí desetin 

sekundy!) byl tento postup o to více ceněný. 

Mistrovství ČR Hry Plamen 2019 ve Vlašimi za účasti dorostu SDH Dolní 
Měcholupy 

29. 6. – 1. 7. 2019 Třídenní soutěže mladých hasičů v rámci Mistrovství ČR Hry 

Plamen 2019 odstartovaly v sobotu 29. června v zámeckém parku ve Vlašimi. Na 

tříkilometrové trati závodu požárnické všestrannosti plnily pětičlenné hlídky úkoly na 

šesti stanovištích (1. střelba, 2. topografické značky, orientace mapy pomocí buzoly, 

určení azimutu, 3. vázání uzlů, 4. požární ochrana – grafické značky technických 

prostředků, určení vhodného hasicího přístroje, překonání třímetrové vzdálenosti na 

zavěšeném laně mezi dvěma stromy a zdravověda). Na start závodu se postavilo 

29 hlídek, přičemž nejrychleji (15:19 min.) a bez trestných bodů zvládla trasu hlídka 

SDH Lukavice (Pardubický kraj). 

V neděli 30. 6. proběhlo slavnostní zahájení na vlašimském stadionu Na Lukách 

a v odpoledních hodinách čekala na mladé hasičky a hasiče 1. disciplína, kterou byl 

požární útok CTIF. Je zaměřený na technickou zručnost, kolektivní součinnost a 

koordinaci celého týmu. Nejlépe si vedlo družstvo SDH Manětín (Plzeňský kraj), které 

disciplínu ovládlo v čase 37,44 s. Družstvo Dolních Měcholup (Praha) doběhlo na 

6. místě časem 41,65 s. z celkových 15 soutěžících družstev. 

Následovala štafeta CTIF, v níž devět závodníků postupně plnilo úkoly na svých 

úsecích, např. překonání žebříkové stěny, lehkoatletické překážky, přenášení hadice 

v nosiči nebo hasicího přístroje, zapojování hadic na rozdělovač a proudnici. Rozdíl 

mezi prvními dvěma družstvy byla pouhá jedna setina vteřiny, ale vítězství nakonec 

připadlo s časem 67,63 družstvu SDH Borová (Moravskoslezský kraj). Družstvo SDH 

Dolních Měcholup skončilo na pěkném 6. místě časem 69,69 s. 

Třetí disciplínou byla v neděli štafeta požárních dvojic. S tou se nejlépe 

popasoval soutěžní pár z Mistřína (Jihomoravský kraj), který doběhl v čase 47,20 s. 

Soutěžní dvojice Dolních Měcholup skončila na výborném čtvrtém místě 

s časem 48,14 s. 

V pondělí pak nejprve zúčastněná družstva čekala štafeta 4 x 60 m. Pro první 

místo si ve skvělém čase 37,72s doběhla Borová. Naše štafeta doběhla z 15 štafet 

opět na pěkném 6. místě časem 39,30 s. 

Před závěrečnými požárními útoky mělo hned osm družstev šanci vybojovat 

některou z medailí. Při požárních útocích předvedli závodníci velmi pěkné a vyrovnané 
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výkony. Nejrychlejší útok si však do výsledků zapsali hasiči z Mistřína časem 21,30 s. 

To ale byla jediná disciplína, která našemu družstvu nevyšla podle představ a 

možností. Družstvo skončilo až v závěru soutěžního pole na 15. místě časem 25,91s. 

V celkovém hodnocení tak obhájili prvenství a mistry republiky ve Hře Plamen 

pro rok 2019 se stali mladí hasiči z Manětína, stříbro vybojovaly na svém premiérovém 

mistrovství Počepice a bronzovou příčku obsadil Bludov.  

Na závěr mistrovství byly naplánované šedesátky s překážkami jednotlivců v 

kategorii dívek a chlapců. Na dráhu chlapecké kategorie se postavilo 47 závodníků. 

Mistrem republiky v běhu na 60 m s překážkami se stal závodník SDH Vědomice. Hoši 

z Dolních Měcholup (M. Popsimov a M. Kronovetr) obsadili krásné 9. a 10. místo. 

V dívčí kategorii se v konkurenci 45 závodnic stala mistryní republiky závodnice 

SDH Borová a z našich dívek skončila na 15. místě K. Popsimová a na 19. místě 

A. Kolářová.  

Dolní Měcholupy ve Vlašimi reprezentovali a z celkově 6. místa ze soutěžících 

14 krajů se radovali: Matyáš Kronovetr, Michal Popsimov, Klára Popsimovová, Anička 

Kolářová (letos v kategorii starších končí), dále Julie Jurčová, Klára Vojtová, Pepa 

Kolář, Natálie Prchlíková, a věkem stále mladší žáci – Juraj Pčolinský a Matěj 

Jankovič. 

Jako už tradičně byl i letos podpořit naše mladé hasiče na Mistrovství ČR hry 

Plamen starosta Městské části Praha Dolní Měcholupy pan Mgr. Jiří Jindřich. 

Za výbornou reprezentaci Dolních Měcholup vyslovil celému reprezentujícímu týmu 

poděkování a velký obdiv. 

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu Ve Svitavách (5. – 7. 7. 2019) 
Týden po úspěšném účinkování našich starších žáků ve Vlašimi následovalo 

další sportovní zápolení na nejvyšší republikové úrovni. Na Svitavském stadionu se 

představili nejúspěšnější dorostenci a dorostenky. A své zastoupení měly i Dolní 

Měcholupy! 

První den soutěžili jednotlivci. Nás reprezentovala Klára Vojtová (mladší dorost) 

a Anna Kolářová (střední dorost). V těžké konkurenci mnohých českých 

reprezentantek si nevedly zle – Klára obsadila celkové 13. a Anička 14. místo. 

Další dva soutěžní dny patřily družstvům. Prahu zde reprezentovaly dorostenci 

ze Stodůlek a dorostenky z Řeporyj, nicméně i v těchto družstvech se představili naši 

členové. V stodůleckých dresech se představili Boris Popsimov, Lukáš Plhal a 

Alexandr Polák. V týmu Řeporyj závodily Alena Kašpárková, Kristýna Vojtová a Klára 

Popsimovová. 

Chlapci si vybrali trochu smůly a skončili na celkové 13. pozici. Dorostenky se 

dlouho držely v závěsu za nejlepšími družstvy, výborný výkon předvedly zejména na 

štafetách, nakonec skončily na 8. místě v rámci ČR. 

Velmi pěkných výsledků v požárním sportu ale dosahují i kategorie mužů a žen. 

Například lze uvést účast v krajském kole v požárním sportu v Třebonicích, kde se na 

čelných místech umístilo družstvo žen (i omlazené), ale i družstvo mužů. 
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Ženy na mistrovství ČR dobrovolných hasičů v požárním sportu v Ústí nad Labem 
(30. 8. – 1. 9. 2019) 

Do vrcholné soutěže v ČR postoupily z krajského kola ženy SDH Dolní 

Měcholupy, aby tady reprezentovaly hl. m. Prahu. V konkurenci družstev všech krajů 

ČR dosáhly pěkných výsledků a vůbec se na mistrovství neztratily. Přehled jejich 

výsledků: 

Jednotlivci v běhu na 100 m s překážkami – z 50 přihlášených 
1. Š. Jirounová (Poniklá) 
12. Kamila Bartošková (Dolní Měcholupy) – Praha 
30.  Tereza Opavová (Dolní Měcholupy) – Praha 

Štafety 4 x 100 m s překážkami – z 32 družstev 
1.  Poniklá 
15.  Dolní Měcholupy – Praha 

Požární útok – ze 17 družstev 
1.  Michálkovice 
7.  Dolní Měcholupy – Praha 

Celkové pořadí - ženy – ze 17 družstev z celé ČR 
1.  Michálkovice 
8.  Dolní Měcholupy – Praha 

A konečně také družstvo žen SDH Dolní Měcholupy zdobí i titul vítěze 

Podlipanské ligy 2019. Blahopřejeme! 

Nutno připomenout, že výše uvedená pořadí jsou jen namátkově naznačené 

výsledky a úspěchy našich družstev v požárním sportu. Naše družstva se aktivně 

zúčastňují ještě dalších soutěží a pohárů a mají také zajímavé výsledky a umístění. 

Výsledky družstev Dolních Měcholup v průběhu celého roku i a na vrcholných 

soutěžích na Mistrovství ČR opět ukázaly dlouhodobě poctivou a cílevědomou práci 

s hasičskými družstvy SDH v naší obci od vytrvalých domácích trenérů z rodin 

Vojtových – Ivety, Libora a Martina. Velmi aktivní je i zástupce nejmladší generace 

Vojtových – Ondra. Je potřeba jim za to vyslovit obdiv, uznání a zároveň velký dík. 

Letní škola instruktorů 
Jedná se o čtrnáctidenní kvalifikační kurz pro mladé lidi, kteří se chtějí stát 

vedoucími mládeže. Celý pobyt se nese nejen v duchu vzdělávání, ale i sportu, 

seznamování se s novými lidmi, sdílení zkušeností a zábavy. 

Závěr sportovní sezóny 
Tradičně proběhlo soustředění mladých hasičů na konci října v Havlovicích. 

Je to odměna za celou sezónu a zároveň první příprava na sezónu nadcházející. 
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12. SPORTOVNÍ ČINNOST 

Sportovní klub Dolní Měcholupy  
Sídlo klubu: Na Paloučku 233, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 
 Změna se zápisem podle usn. ZMČ č.13/7 na: 
 Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 (adresa Úřadu MČ D.M.) 

Vedení klubu: 
Předseda klubu: Mára Karel 
Místopředseda klubu: Tipta Josef 
Sekretář klubu: Cmíral Petr 
Člen výboru: Pavel David 

Fotbal 
Realizační týmy fotbalu: 

Muži 
Trenér: Procházka Václav 
Asistent: Mára Karel 
Vedoucí: Kroš Jaroslav st. 

Mládež Šéftrenér: František Čáha 

Starší přípravka 
Trenéři: Lukáš Kosmata a Milan Špaček 
Vedoucí: František Čáha 

Mladší přípravka 
Trenéři: František Čáha a Daniel Slavík 
Vedoucí: Stanislav Blažek 

Mini přípravka 
Trenéři: Jan Šrámek a Jan Kazimour 
Vedoucí: František Čáha 

 

Sezóna 2018/2019 
Na jaře naši fotbalisti podávali velmi dobré výkony. Konečně se uzdravilo 

několik hráčů, vhodně se doplnil tým a vytvořila se dobrá parta, která byla základem k 

dobrým výsledkům. V jarní části v 11 zápasech 7x vyhráli, 2x remizovali a 2x prohráli. 

Odpovídá tomu i konečná tabulka celé sezóny, když si o jedno místo polepšili pořadí 

proti podzimu a ve své třídě skončili na pěkném 6. místě. 

Celková tabulka sezóny 2018/2019: 
Poř. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 SK Újezd Praha 4, z.s. „B“ 22 19 2 1 112:26 59 

2 Jižní Město Chodov – fotb. klub, o.s. 22 16 3 3 89:36 51 

3 FK Dukla Jižní Město, z.s. „B“ 22 14 2 6 76:45 44 

4 Tělovýchovná jednota Spoje Praha „B“ 22 12 4 6 82:43 40 

5 A.F.K. Olympia Šeberov 22 12 1 9 76:44 37 

6 Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s. 22 11 4 7 50:61 37 

7 SK NUSLE, z.s. 22 11 3 8 54:38 36 

8 Tělovýchovná jednota SOKOL BENICE 22 6 2 14 57:83 20 

9 Tělovýchovná jednota PRAGA „C“ 22 5 2 15 36:75 17 

10 TJ Sokol Stodůlky, z.s. „C“ 22 5 2 15 46:87 17 

11 Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. „B“ 22 4 3 15 32:80 15 

12 Spartak Hrdlořezy, z.s. „B“ 22 2 2 18 30:122 8 
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Sezóna 2019/2020 – podzimní část 
Mini přípravka – na podzim proběhl nábor nejmenších dětí do mini přípravky. 

Všichni trenéři se podíleli na průběhu celé akce, kde měli pro děti připraveny různé 

průpravné hry zaměřené na fotbal, akce se zúčastnilo cca 20 dětí. Odehráli už 

podzimní část a mají celkově vyrovnanou bilanci. Nově složený tým získává v soutěži 

zkušenosti a jeho výsledky jsou příslibem do budoucna. 

Mladší přípravka – má odehrány všechny zápasy podzimu a má celkem 

vyrovnanou bilanci – 4 vítězství, 4 prohry a 1x remíza. Nově složený tým získává 

v soutěži cenné zkušenosti. 

Starší přípravka – na podzim odehráli 9 zápasů a pod vedením L. Kosmaty si 

nevedou vůbec špatně. 7x vyhráli a 2x prohráli. Kluci předvádějí velmi dobré výkony, 

které jsou korunovány i dobrými výsledky. 

A tým – muži mají již odehráno celou podzimní část a v 11 zápasech 5x vyhráli, 

3x remizovali a 3x prohráli. Pod vedením trenérů Procházků se podařilo stabilizovat 

kádr mužstva, na zápasy bylo pokaždé dost hráčů, a kromě začátku soutěže, který se 

klukům moc nepovedl, se dá říci, že v průběhu soutěže se výkony a výsledky výrazně 

zlepšily. V podzimní části je A-tým prozatím na 6. místě. 

Stolní tenis 
Všechny naše 3 týmy ve svých skupinách soutěže ročníku 2018/2019 skončily do 

6. místa a hlavně náš „A“ tým postoupil v dalším ročníku do vyšší třídy. K tomu patří 

velká gratulace a přání hezkých sportovních zážitků s novými soupeři v novém ročníku 

2019/2020. 

Konečná tabulka ročníku 2018/2019 
Poř. Družstvo Záp. + 0 - Kont. Skóre Body 

1 SK Dolní Měcholupy A 22 20 0 2 0 213:99 60 

2 AC Sparta Praha H 22 16 1 5 0 198:139 49 

3 SF SKK EL Niňo Praha I 22 15 1 6 0 198:135 46 

4 Slovan KST Bohnice F 22 13 2 7 0 176:159 41 

5 TJ Sokol Žižkov B 22 12 1 9 0 177:170 37 

6 TTC Eliza Praha H 22 10 4 8 0 184:162 34 

7 TJ AVIA Čakovice E 22 10 3 8 1 164:165 32 

8 TJ Sokol Běchovice II B 22 8 2 12 0 166:186 26 

9 SK HAMR B PENTA TRADING 22 7 1 14 0 146:188 22 

10 TJ Malešice C 22 6 2 14 0 143:190 20 

11 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky D 22 4 3 15 0 132:196 15 

12 Slovan KST Bohnice G 22 0 2 20 0 110:218 2 
 

B tým – umístění v konečné tabulce 

6 SK Dolní Měcholupy B 22 13 1 7 1 175:131 39 
 

C tým – umístění v konečné tabulce 

5 SK Dolní Měcholupy C 22 10 3 7 2 174:162 31 
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           Nový ročník soutěže 2019/2020 je v současné době rozehrán a dá se věřit 

také na jeho příznivé výsledky. Koncem roku 2019 je průběžný stav následující: 

A tým 2. třída – po postupu do 2. třídy se ukazuje, že ve vyšší třídě se kluci 

zatím ještě úplně nezabydleli a bojují střídavě. Převážně se jim daří doma a zatím jsou 

v tabulce na 9. místě.  

B tým 4. třída – tým zatím hraje ve velmi dobré formě a po osmi kolech má na 

svém kontě 8 vítězství. V tabulce zatím drží 1. místo!   

C tým 6. třída – také mají odehráno 8 kol, z toho 4x vyhráli, 2x remizovali a 2x 

prohráli a zatím jsou v tabulce na 4. místě.  

Rekonstrukce zázemí – stavba nové klubovny SK (a komunitního centra 
MČ DM) (F 54 – 55) 
Stavbu provádí: GLOB Production, s.r.o.  

Stavba započala ve 4.Q 2018 a podle HS měla být dokončena v 9/2019. 

Stavbu se ale nedařilo úspěšně a v termínu dokončit. Následovalo pozastavení 

výstavby a řešilo se, jak dál. Vývoj a stav řešení je naznačen v kapitole 6 – Plány a 

investice. 

Z dalších sportovních aktivit (mimo činnost SK)  
Cyklistika 
Lze jmenovat některé z úspěšných akcí: 

Výzva „Do práce na kole“. Akce proběhla v květnu a měla za účel zdravým 

pohybem po ránu zvednout náladu a zvýšit i pracovní výkonnost zúčastněných. 

První jarní Měcholupský otvírák na trase Dolní Měcholupy -> Černokostelecký 

pivovár. Trasa cca 30 km, kterou bylo možné zkrátit vlakem (do Říčan) na cca 20 km. 

Kdy: sobota 18. května 2019, start v 9 hodin. Z programu: Černokostelecké vysmolení 

– Bednáři v pivováře, Smolení sudů, požehovačka, pivo z čerstvě vysmolených sudů. 

Po celý den byla zajištěna prohlídka zajímavých prostor pivovaru a unikátních zařízení 

a technologií, ochutnávka různých druhů piva a hudební produkce. 

12. ročník Měcholupské šlapky (F 72 – 73) se letos konal pod záštitou Dne bez 

aut. Je to tradiční akce, jíž pořádají měcholupští cyklističtí amatéři a která byla letos 

termínově zapojena do Evropského týdne mobility. Akce se konala 21. září 2019 se 

startem od 9,00 hodin před úřadem MČ a kromě cyklistických tras obsahovala také 

turistické trasy pro chodce. Jaký byl tedy program pro startující? 

Dvě cyklistické trasy: MALÉ PIVO 30 km (z Měcholup do Říčan, přes Uhříněves, 

Kolovraty a zpět přes Křenici a Královice) a trasa ELITE 60 km (z Měcholup do Jevan 

a zpět přes Struhařov na Jureček a dále stejnou trasou jako pro 30 km trase do 

Měcholup). Na trasy bylo možno vyrazit kdykoliv během dopoledne, každý dostal 

zjednodušený itinerář trasy, který byl slosovatelný o ceny, pokud získal účastník 

všechna razítka z trasy. 

Dvě trasy pro chodce – 7 km (z Uhříněvsi okolo Podlesáku do Dubče a zpět do 

Měcholup) a pak kratší trasa 2,5 km (z Dubče ke kostelu a zpět do Měcholup). 



53 
 

Pro všechny trasy bylo vypsáno startovné pro páry, které bylo věnováno 

dětskému domovu Radost v Dolních Měcholupech na sportovní účely. Lze 

připomenout, že za uplynulých 11 ročníků bylo domovu Radost již 

věnováno 184 950 Kč! 

Akce Měcholupská šlapka měla i večerní program u Autoservisu Soukup, na 

kterém bylo provedeno losování o ceny pro úspěšné účastníky organizovaných 

závodů. Zahrála tam i oblíbená rocková kapela Valrock a bylo zajištěno také 

občerstvení s pivem a grilováním. 

Volnočasové sportování na hřištích MČ D. M. 
Pro aktivní sportovní činnost občanů a žáků ZŠ ve volném čase jsou v Dolních 

Měcholupech k dispozici zejména hřiště vedle parku za školou. Jsou zde dva tenisové 

kurty s umělým povrchem a multifunkční hřiště na malou kopanou, florbal, volejbal, 

případně jiný sport s vyhovujícími rozměry hřiště. 

Okolí těchto hřišť může být v příštím roce poznamenáno začínající stavební 

činností spojenou s dostavbou učebny a jídelny pro ZŠ. 

13. AKCE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS 

Národní síť zdravých měst ČR 
V rámci programů Zdravé Dolní Měcholupy a Rodinná politika jsme v květnu 

uskutečnili setkání zástupců našich seniorů a dětí a KSŠZ (Komise sociální, školská a 

zdraví). Povídali jsme si o tom, co bychom mohli společně vytvářet a dohodli se na 

spolupráci napříč generacemi. Ačkoli se míjí generace v rodinách, nemusí se míjet v 

naší obci. Klub seniorů nabízí své „šikovné ruce“ a chce tvořit společně s dětmi, něco 

nového je naučit a získat novou inspiraci. Ženy mohou docházet do mateřské školy a 

číst dětem pohádky před spaním. Na oplátku zase přijdou děti k seniorům se svým 

programem a svými dovednostmi. 

V dubnu se celá naše škola připojila k celosvětovému Dni Země. Pro žáky byly 

připravené aktivity k tématu voda – zapojili se do kvízové hry, prováděli filtraci a také 

vyzkoušeli, že se dá vodou vytvořit výtvarné dílo. 

Den bez aut (F 74 – 75) 
Den bez aut je akce na podporu bezmotorové dopravy ve městech, letos s 

podtitulem „Projdi se s námi“. Akce se již tradičně konala ve velkých Evropských 

metropolích jako vyvrcholení Evropského týdne mobility. Hlavní město Praha se v 

letošním roce rozhodlo přistoupit k pořádání Dnů bez aut nejen na celopražské úrovni, 

ale také na úrovni jednotlivých MČ. Do pilotního projektu se připojily 4 městské části, 

mezi nimi byla také MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Akce v MČ Dolní Měcholupy se konala na uzavřené ulici Dolnoměcholupská v 

sobotu 21. září 2019 od 13 do 19 hodin. V rámci akce si bylo možné vyzkoušet jízdu 

na koloběžkách, skákací boty, přihlásit se na lekci inline nebo Nordic Walking, pro děti 

byly připraveny zajímavé výtvarné, vědecké a zábavné dílničky. Odvážní si mohli 

vyzkoušet chůzi naboso po různých materiálech (kamínky, šišky, písek ...) a ti 

nejodvážnější na vlastní chodidla si vyzkoušeli takzvaný Glasswalking – chůzi po skle. 
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Kromě jednotlivých aktivit pro návštěvníky se na podiu představily místní spolky 

a kroužky s tanečním a divadelním představením. Jedna z mnoha zajímavých aktivit, 

která byla pro přítomné připravena, bylo divadelní představení Saturnin, které 

předvedli mladí příslušníci divadelní skupiny Leonardo. 

V rámci Dne bez aut v Dolních Měcholupech se také konal 12. ročník cyklo–

turistické akce s názvem Měcholupská šlapka. (Blíže viz kapitolu 12). 

Den bez aut pak ukončilo hudební vystoupení kapely Duo Amis. Celý den se 

nesl za příjemného počasí v pohodové atmosféře. Za úspěšný průběh celé akce patří 

poděkování zaměstnancům Úřadu, příslušníkům Městské policie, občanům 

zajišťujícím občerstvení, všem dobrovolníkům a členům spolku Leonardo, 

dobrovolným hasičům i všem, kteří se perfektně zhostili svých úkolů. Všichni vytvořili 

nezapomenutelnou atmosféru tohoto dne. 

Soutěže 
Účast v mezinárodních soutěžích mládeže: 

Mezinárodní klavírní soutěž v Itálii 
Hned dvě první ceny vyhráli na prestižní mezinárodní klavírní soutěži v italském 

Lazise sourozenci z Dolních Měcholup. Teprve čtyřletá Valentina Vozňuk a její 

devítiletý bratr Vladislav zazářili na International Amadeus Piano Competition. 

Valentina předvedla mezinárodní porotě díla I. Hurníka a D. Kabalevského, Vladislav 

si vybral náročný repertoár od R. Schumanna, J. S. Bacha, L. van Beethovena a E. 

Mirzoyana. Oba jsou žáci Iriny Černovské ze Základní umělecké školy Olešská. 

Sourozenci zaujali svým mimořádným zaujetím pro hudbu a velmi vyzrálým 

přednesem. 

Stepařské soutěže 
Stepařských soutěží se na mezinárodní úrovni už pravidelně zúčastňují také 

děti z Dolních Měcholup ze stepařského studia Tap Academy Prague: 

Anežka Machtová (10 let), Lucka Chybová (10 let) a Anička Tyburcová (9 let). Verča 

Chybová (14 let), Klárka Tyburcová (14 let) 

V posledních letech se ve svých kategoriích umisťovaly na čelných místech a 

získaly řadu ocenění. Lze uvést zjednodušeně aspoň výčet jejich stepařských úspěchů 

v poslední době, který je odrazem jejich nevšedního zájmu a poctivé práce: 

Anežka Machtová (10 let), Lucka Chybová (10 let), Anička Tyburcová (9 let). 

3 medaile z mistrovství světa ve stepu v letech 2016 – 2018, z toho 1 zlatá z MS v roce 

2018, 3x zlato z mistrovství Evropy z let 2016-2018.  Všchno v kategorii dětské formace 

Verča Chybová (14 let) 
3 medaile z MS: Mistryně světa v kategorii malých skupin dětí v roce 2015, 2x bronzová 

medaile z MS v kategorii dětských formací, 4x mistryně Evropy v kategorii formace a 

malé skupiny, 5x mistryně České republiky 

Klárka Tyburcová (14 let) 
5 medailí z MS: Mistryně světa v kategorii malých skupin dětí v roce 2015, 1x stříbrná 

medaile z MS v kategorii duet, 2x bronzová medaile z MS v kategorii formace, 
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1x bronzová medaile z MS v kategorii tria, 6x mistryně Evropy, 9x mistryně České 

republiky 

Dosavadní úspěšnou reprezentaci stepařek ocenil i starosta Městské části Dolní 

Měcholupy Mgr.A. Jiří Jindřich na Setkání za školou 8. září 2019. 

Soutěže organizované MČ D.M. 
Fotosoutěž Zvířecí mazlíčci z Dolních Měcholup. (F 81) 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy vyhlásila letos soutěž pro fotografy na 

téma „Zvířecí mazlíčci z Dolních Měcholup“. Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo 

bydlí v Dolních Měcholupech a každý účastník soutěže mohl poslat do soutěže až 

3 fotografie, každou o maximální velikosti 5 MB. Soutěžní fotografie byly po ukončení 

soutěže vystaveny na Facebookových stránkách městské části, kde proběhlo 

hlasování. 

Do soutěže se přihlásilo dostatečné množství místních fotografů se svými 
záběry svých mazlíčků, aby nakonec byly vybráni tři účastníci s největším počtem 
přijatých hlasů v následujícím pořadí: 

 

1. místo fotografie č. 10 autor Tomáš Kosmann 47 hlasů 

2. místo fotografie č. 16 autor Jakub Sobek 30 hlasů 

3. místo fotografie č. 5 autor Márton Lozsi 24 hlasů 
 

Výsledky a odměny vítězů byly vyhlášeny na Setkání za školou 8. 9. 2019. 

Soutěž o nejlepší Svatomartinskou husu (F 86 - 87) 
Letos se konal už 4. ročník tradiční soutěže o nejlepší Svatomartinskou husu. 

Soutěž se letos konala poprvé ve Víceúčelové sportovní hale a zúčastnilo se jí celkem 

17 soutěžících kuchařů, kuchařek a kuchařských týmů. Vypečené husičky byly nejprve 

lákadlem pro oči, pak ale přišli na řadu i chuťové pohárky, a to už se sliny jen sbíhaly. 

Soutěžní porota vybrala z těch chutných výtvorů snad ty nejlepší. A jaké výsledky 

porota vyhlásila? 

Na prvním místě se umístila husa č. 3 pana Zdeňka Dvořáka, druhou příčku 

obsadila husa č. 9 pečícího dua Julča Sobková a Adam Novák, bronzovou medaili 

získala husa s pořadovým číslem 4, kterou připravil pan Lukáš Rubeš. Všem 

soutěžícím patří dík za projevený zájem a za účast a vítězům navíc ještě gratulace. 

Upečené husy byly nakonec rozporcovány a s přílohou knedlíků a zelí byly rozdány 

všem přítomným aktérům a divákům ke konzumaci. 

Součástí této akce byla i ochutnávka svatomartinského vína. Bylo to pro 

naplnění pohody velmi příjemné. 

Na závěr proběhla Svatomartinská zábava. K tanci a poslechu zahrály kapely 

Holokrci a Tó víš. Zábavu nakonec doplnila diskotéka, která bavila až téměř do rána. 

Proběhla také akce, kde lidé přispívali do kasičky na dobrovolné příspěvky. 

Letos přispěli celkovou částkou 3 644 Kč! Výtěžek byl věnován Klubu seniorů Dolních 

Měcholup, který pak za tyto vybrané peníze uspořádal Vánoční besídku s drobnými 

dárky pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Tato oceňovaná akce se konala 

už několikrát, tak jako v předchozích letech. 
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Volný čas 
Centrum volného času Leonardo (F 46 – 47, F 82 – 83 a jiné) 

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé, oslavy, příměstské tábory, doučování, 

kulturní akce. To je základní osnova činnosti Centra volného času Leonardo se sídlem 

v MČ Dolní Měcholupy, ulici Kutnohorská. Už 19 let je tady pro náš volný čas, zábavu 

i poučení. S úspěchem se snaží naučit, pobavit, připravit jak dospělé, tak děti s 

pozorností, věnovanou každému individuálně, ale i v kolektivu. 

Namátkově z některých akcí, které centrum Leonardo letos organizovalo: 

30. 4. 2019 – Čarodějnický rej – soutěžní odpoledne pro menší i větší děti, ale 

i pro hravé rodiče a prarodiče na travnaté ploše u ulice Františka Jansy v lokalitě Malý 

Háj. Akce navazovala na program pálení čarodějnic v parku za školou (F 28 – 29). 

26. 5. 2019 – Akademie Leonardo – vystoupení tanečních a hudebních kroužků 

Leonardo v tělocvičně ZŠ Kutnohorská. 

27. 6. 2019 podvečer – Charitativní divadelní představení, které letos nacvičil 

divadelní spolek Hromy-blesky s názvem Nájemníci pana Swana. Příspěvek z 

dobrovolného vstupného byl věnován na nákup speciálního kola pro místní zdravotně 

hendikepovanou holčičku Nikolku. Nikolka je po obrně a touží jezdit na téměř 

dospělém kole parkem tak, jako ostatní. S přispěním účastníků představení bylo 

vybráno 18 921Kč. Součástí akce byla také výstavka obrazů malířky Daniely Kuruc 

malovaných akrylem. Výtěžek z prodeje byl určen také na charitu. Celé akci přálo i 

počasí a výsledkem tak byla velká spokojenost přítomných s příjemně stráveným 

podvečerem. 

O prázdninách nabídlo Leonardo letní příměstské tábory pro děti z mateřské školky i 

základní školy: 

1. – 4. 7. 2019 Tančící výtvarníci – pro děti z MŠ 

8. – 12. 7. 2019 Výletníci – pro děti z MŠ 

15. – 19. 7. 2019 Hřišťování I. – pro děti z MŠ 

22. – 26. 7. 2019 Zázraky přírody – pro děti ve věku 4 až 8 let 

19. – 23. 8. 2019 Hřišťování II. –  pro děti z MŠ 

26. – 30. 8. 2019 Hurá do školy – pro děti z MŠ 
 

O příměstské tábory byl i letos velký zájem a byly opět hodnoceny velmi kladně. 

V druhé polovině roku Leonardo zajišťovalo nebo se podílelo namátkově např. 

na těchto zajímavých akcích: 

1. 11. 2019 – Les duchů (F 83). Jako obvykle na konci října či na začátku 

listopadu se účastníci akce vydali do hloubi našeho lesíka, aby se potkali s místními 

strašidly, a nakonec se společně sešli u ohníčku. Bylo to několik minut obav, trochu 

strachu, ale nakonec příjemného veselí. 

10. 11. 2019 – Lampionový průvod a příchod zimy do Měcholup. I letos vyšel 

průvod v Malém Háji, na konci Kryšpínovy ulice a zamířil se světýlky v lampionech do 

původní části Dolních Měcholup a svoji pouť zakončil v místním lesíku. Tady byli 
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účastníci průvodu přivítáni tajemným a působivým tancem světel, kde pod tajemnou 

vrbou čekaly Letnice se světýlky a Strážci s létajícími světly. Rozloučily se divokým 

tancem a přivedly Zimní princezny. Letošního lampionového původu se zúčastnily 

desítky dětí, z nichž ty malé byly i v doprovodu rodičů 

7.12.2019 – Mikuláš na dvorku, aneb o tom, jak to chodí v pekle a v nebi, přišel 

i Mikuláš.  

V listopadu a prosinci proběhly i další nocovky pro děti MŠ i ZŠ, dílny a různá 

tematická setkání. Bylo si možné zhotovit také vánoční dárek z Leonarda pro 

muzikanta z rodiny nebo pro sebe. Byl to buben cajon. Je to u nás nový hudební nástroj 

a dá se na něj zahrát leccos. 

V průběhu roku nezaháleli ani herci divadelních souborů KEJKLÍŘI, souboru 

HROMY&BLESKY, souboru DIVIDLO a souboru TYÁTR. Úspěšně odehráli v Dolních 

Měcholupech i další svá představení Finianova duha (7. 9. 2019), Saturnin 

(21. 9. 2019) a Nájemníci pana Swana (6. 10. 2019). 

Komunitní centrum Leonardo 
Díky podpoře EU nabízí služby také Komunitní centrum Leonardo. Bezplatně 

jsou v nabídce přednášky z vytypovaných oblastí: 
- velké komunitní akce, nejčastěji pod širým nebem 
- doučování dětí 
- kluby maminek, tatínků a dětí 
- kluby školáčků a předškoláčků 
- tvořivá odpoledne s vařením 
- podvečery s uměním a vlastní tvorbou 
- sociální služby a poradenství apod. 

Od 9. září v KC Leonardo začaly fungovat pravidelné kroužky a kurzy: 

Kroužky pro děti s nabídkou výtvarného, jazykového, sportovního zaměření, 

keramiky, kroužky tanečního, dramatického a hudebního zaměření atd. Pravidelné 

kurzy pro rodiče s dětmi jako kluby, rozdělené podle stáří dětí na Mazlíčky, Měcháčky 

a Chlupáčky. Pak také nabídka Klubu školáčků, Klubu předškoláčků, tvořivý klub dětí 

a mládeže pro děti z MŠ a ZŠ a také Kurzy pro dospělé – keramika, taneční, jóga a 

Art Session. 

Dolnoměcholupské letní kino (F 50 – 51) 
8. srpna 2019 mělo premiéru dolnoměcholupské letní kino v parku za školou. 

Byly připravovány 4 promítací večery na měsíce srpen a září. Promítaný film si zvolili 

občané z předloženého výběru ve veřejné anketě. Promítání zajistila společnost 

Artinii. 

Na dva srpnové termíny si občané vybrali filmy z české filmové klasiky – 

8. srpna komedii Vražda ing. Čerta o tom, že láska prochází žaludkem a 22. srpna 

oblíbenou českou komedii Světáci. V prvním termínu vidělo promítaný film víc jak 

60 spokojených diváků, kterým přálo i velmi příznivé letní počasí. Promítací večery 

strávené s českou filmovou klasikou začínaly ve 21 hodin a zpříjemnilo je i potřebné 

občerstvení. 
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Na další dva termíny v září připravila společnost Artinii nabídku na výběr z 

artových filmů. Mnoho z nich získalo ocenění na prestižních filmových festivalech 

v Cannes, Karlových Varech nebo při udílení Oscarů. Pro zajímavost k výběru formou 

ankety byly nabídnuty tyto filmy: 

Bílý bílý den (2019) – V odlehlém islandském městečku se bývalý policista 

vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná 

vedla ještě jiný, tajný život. 

Diego Maradona (2019) – Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje 

fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i 

stovkám milionů fanoušků po celém světě. 

Jackie (2016) – Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie 

Kennedyová jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a 

vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází okamžik, který 

všechno změní. 

Píseň moře (2014) – V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku 

otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se 

ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. 

Složka 64 (2018) – Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova 

„necudných" dívek. 

Tohle je náš svět (2016) – Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný 

a charismatický otec svých šest dětí podle vlastních představ, dokud nepřijde zpráva, 

která všechno změní. Promítáme od 21 hodin. Občerstvení bude zajištěno. 

Tři blízcí neznámí (2018) – Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na 

začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a 

adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné 

sourozence. 

Všichni to vědí (2018) – Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu 

své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z 

hostů 

Zelená kniha (2018) – Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" 

Vallelonga má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou 

šlamastyku. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. 

Z této bohaté nabídky filmů se na čele ankety občanů Dolních Měcholup 

umístily filmy Zelená kniha a Diego Maradona, které byly promítnuty ve dnech 

12. a 26. září od 20:00 hodin. Hezké počasí, občerstvení, a hlavně promítané filmy 

navodily příjemnou atmosféru obou večerů. 

První divadelní představení ve Víceúčelové sportovní hale (F 80) 
Na základě úspěšnosti divadelních představení pořádaných občanským 

sdružením Leonardo, která skvěle odehrála naše mládež, bylo snahou přiblížit kulturní 

zážitky tentokrát v podání dospělých herců. K tomu byl vybrán amatérský soubor 

Divadelní Sekce Praha s černou komedií Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. 

Představení mělo premiéru v Činoherním klubu dne 28. 4. 2019. Několik dalších 
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odehraných představení plnilo spolehlivě hlediště hostitelských prostor. Téma, které je 

blízké hlavně lidem, žijících v bytových domech, rozesmálo nejen je, ale i ostatní 

zúčastněné diváky svým nadhledem a zároveň realitou všedního života. Autor v této 

hře s odzbrojujícím humorem demonstruje, jak se lidé nedokážou rozumně domluvit a 

jak i v dnešní době – po letech od Sametové revoluce – selhávají demokratické 

přístupy v běžném životě lidí. 

Hrálo se ve Víceúčelové sportovní hale na Kutnohorské a je nutné ocenit 

provedenou úpravu prostorů sportovní haly tak, aby mělo divadelní představení 

odpovídající technické zázemí a zároveň potřebné parametry jeviště a hlediště. Bylo 

to představení tohoto druhu v naší Sportovní hale první a dá se říct, že bylo po všech 

stránkách opravdu zdařilé. Dík za tuto akci patři nejen hercům Divadelní sekce, ale 

také pracovníkům Úřadu MČ Dolní Měcholupy za organizaci představení a všem 

dalším nejmenovaným, kteří se podíleli na technickém zajištění představení. 

 

Jiné aktivity pro volný čas 
Cvičení s Dášou – Pravidelné cvičení v tělocvičně MŠ Dolní Měcholupy pro děti, 

dospělé i pro rodiče s dětmi. 

Zdravotní cvičení nejen pro seniory – Pro ty, kteří chtějí být aktivní v každém 

věku a rádi by si zachovali fyzické a psychické zdraví. Nebo pro ty, které bolí záda 

nebo mají jiné pohybové obtíže. Cvičení je 2x týdně v tělocvičně mateřské školy. 

14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ukliďme svět – Ukliďme Česko (F 26 – 27) 
V sobotu 6. dubna se občané sešli v hojném počtu na akci Ukliďme Česko, aby 

uklidili Dolní Měcholupy a hlavně jejich zákoutí. Sešlo se 41 dospělých a 29 dětí. 

Celkem se nasbíralo 1 910 kg odpadu a z toho bylo 27 pneumatik. Hlavní téma 

letošního Ukliďme Česko byly právě pneumatiky. Souhrnně se jich v ČR během 

víkendu uklidilo na 16 500. A pro informaci: Zpětný odběr je možný zdarma na více 

než 2 900 odběrných místech – pneuservisech, autoservisech i v prodejních místech 

společnosti Eltma.cz. 

V tento den se také podařilo instalovat při cyklostezce u Hostavického potoka 

čtyři nové lavičky, které nechali vyrobit naši hasiči ze dřeva jasanu pokáceného z 

bezpečnostních důvodů u Kutnohorské silnice. Svým přírodním provedením zapadají 

do charakteru zvoleného místa. 

I rozsahem malé akce jsou vítány 
V sobotu 17. 9. skupina zaměstnanců ÚMČ společnými silami s místními 

strážníky Městské policie uklidila bývalé obydlí bezdomovců za dešťovou usazovací 

nádrží v ulici V Osikách. Celkem z přírody uklidili 1,81 tun nejrůznějšího odpadu, který 

se tu během několika let obývání bezdomovci nahromadil. Takovou iniciativu je nutné 

ocenit a vyslovit aktérům poděkování. 

  



60 
 

Kompostéry 
Začátek využívání kompostérů občany Dolních Měcholup je od června 2018, 

kdy byly dodány na Místní úřad. MÚ je bezplatně zapůjčil občanům proti podpisu 

smlouvy o zápůjčce do užívání. Jejich využití pro likvidaci bioodpadu z domácností, a 

především ze zahrádek se dosud jeví jako bezproblémové. Udržitelnost tohoto 

projektu se odhaduje do roku 2023. 

Svoz domovního odpadu 
Svoz domovního odpadu je zajišťován jednak domovními černými nádobami na 

směsný komunální odpad a dále přistavováním velkoobjemových kontejnerů na 

domovní odpad objemného charakteru (např. vyřazený nábytek, podlahové krytiny, 

sanitární keramika, staré sportovní náčiní, kovový odpad apod.). Podobně je odděleně 

organizován svoz bioodpadu ze zahrad a domácností. 

Je také kladen důraz na třídění odpadů z domácností do k tomu určených 

kontejnerů samostatně podle druhu odpadu, které jsou trvale umístěny na určených 

místech. Kontejnery jsou barevně odlišeny podle druhu tříděného odpadu – modré, 

žluté a zelené. Umisťovány jsou také speciální kontejnery na tříděné nápojové obaly, 

kovy, použité baterie apod. 

Do speciálních kontejnerů je také shromažďován textilní materiál, vyřazené 

šatstvo, boty apod., které po vytřídění a úpravě může být ještě z části využito 

v humanitární a sociální sféře. 

V Praze 10 je také organizován jednorázový mobilní svoz nebezpečných 

odpadů a potravinářských olejů. Patří sem např. akumulátory, nepoužité léky, různé 

domácí a zahradní chemikálie, barvy, lepidla, ředidla, fotochemikálie apod. 

Stále důslednější a rozsáhlejší organizovaný svoz odpadů tak značně omezil 

vznik černých skládek netříděného odpadu na okrajích a v různých zákoutích obce. 

Má to samozřejmě příjemný vliv na životní prostředí a na kulturu bydlení, umožňuje to 

ale také efektivnější využití odpadů z domácností. 

Od následujícího roku 2020 připravil Magistrát hl. m. Prahy změny v systému 

svozu odpadu, které se dotknou všech Pražanů. Úpravy a změny ale budou mít za 

následek také určité zdražení služeb svozu a likvidace odpadu. 

Údržba zeleně 
MČ Praha – Dolní Měcholupy provádí na pozemcích svěřených jí do péče 

několikrát ročně údržbu zeleně, včetně sekání trávy. Údržba je přizpůsobena 

aktuálním klimatickým podmínkám a využití travnatých ploch. Četnost a termíny 

údržby závisí zejména na množství srážek, teplotě, růstu zeleně a na dalších 

klimatických a povětrnostních faktorech. V letních obdobích sucha se zpravidla tráva 

neseče. Trávníky je snaha udržovat v takové výšce, aby trávy nekvetly, snížil se výskyt 

klíšťat, ale zároveň aby se plochy nepřehřívaly. Je třeba připomenout, že ne všechny 

plochy zeleně na území MČ Praha – Dolní Měcholupy patří do správy MČ. 

Nezanedbatelná část travnatých ploch a zeleně na nich je ve vlastnictví 

hlavního města Prahy a jejich údržbu vykonává Magistrát hl. m. Prahy, resp. Technická 

správa komunikací. Sem patří např. zeleň v ulicích Kutnohorská a Dolnoměcholupská. 

Podněty občanů ke stříhání živých plotů v blízkém okolí těchto komunikací, potřebné 
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čištění chodníků apod. předává MČ D.M. zaměstnancům TSK, kteří jsou k zajištění 

údržby těchto komunikací kompetentní a údržbové práce organizovaně a pomocí 

techniky zajišťují. 

Další plochy jsou v soukromém vlastnictví právnických nebo fyzických osob. 

I tady platí povinnost o zeleň se vhodně postarat. V těchto případech Úřad MČ prosí 

občany, aby se postarali zejména o odstranění rostlin nebo jejich výhonů, které 

prorůstají ploty ze soukromých pozemků a mnohde znemožňují bezpečný průchod po 

chodníku nebo v křižovatkách brání řidičům ve výhledu. Jedná se tady o bezpečnost 

chodců a řidičů, kteří se na veřejných komunikacích pohybují. 

15. BEZPEČNOST, OCHRANA OBYVATELSTVA 

Městská policie (F 85) 
V naší městské části Dolní Měcholupy působí v současné době dva strážníci 

Městské policie paní Radka Paláriková a pan Martin Rudolf. V obci jsou každý den 

vidět na kole nebo pěšky při svých obchůzkách v ulicích a v terénu. 

Dolní Měcholupy se rozrůstají co do počtu obyvatel, tak i o prostory, kam se 

stěhují noví občané. Z tohoto vyplývá, že při nějakém problému, když je potřeba 

okamžitá pomoc, je malá pravděpodobnost, že bude někdo ze strážníků po ruce. 

V případě hlášení poškozování majetku cizí osobou, vloupání, krádeže, ohrožení na 

zdraví apod., je možné také volat ihned linku 156 – Městskou policii nebo linku 158 – 

Státní policii. Ta k nahlášenému případu obratem vyšle hlídku, která podle závažnosti 

daného případu povolá další složky k zajištění bezpečnosti osob i majetku. 

Důležité je však hlásit i prohřešky nedokonané nebo s nízkou škodou, které 

mohou být předzvěstí dalších krádeží či poškození cizí věci. Rovněž je třeba dbát 

zvýšené pozornosti při uzavírání prostor společných garáží či sklepů a nedávat tak 

příležitost ke krádežím. 

Trestné činy řešené místními odděleními v okrsku Dolní Měcholupy v roce 2019: 
Kalendářní měsíc: 1 2 3 4 5 6-8 9 10 11 12 Celkem 

odcizení osobního auta nebo z auta       1  1 1 3 

vloupání do bytu, sklepa, garáže 1   3 2 2 1  1 1 11 

pokus o krádež          1 1 

odcizení jízdního kola    1   1    2 

ostatní – náhlé úmrtí       1    1 

podvod         1  1 

krádež      3   1 1 5 

maření soudního rozhodnutí      1     1 

ohrožení vlivem návykové látky      1     1 

poškození cizí věci  1 1     1  1 4 

nenásilný nemajetkový čin 1          1 

Celkem v jednotlivých měsících: 2 1 1 4 2 7 4 1 4 5 31 
 

Z tabulky vyplývá, že v MČ Dolní Měcholupy bylo městskou policií řešeno v roce 

2019 celkem 31 trestných činů. 

Zdroj informací: MO PČR Hostivař a MO PČR Uhříněves 
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16. LETOS JSME SI PŘIPOMNĚLI 

Pozoruhodná výročí narození našich občanů 
Letos v průběhu srpna oslavila v plné duševní i fyzické svěžesti pozoruhodné 

výročí narození nejstarší občanka Dolních Měcholup paní Marie Jircová. Svoje krásné 

výročí 99 let oslavila v září 2019 v kruhu mladších seniorů „u kafíčka“ v zasedací 

místnosti Úřadu MČ, kde jí všichni přítomní přáli, aby společně mohla ve zdraví oslavit 

také příští rok své jubilejní 100. narozeniny. (F 76) 

Stejné pozoruhodné výročí oslavila také druhá nejstarší občanka Dolních 

Měcholup paní Ludmila Salačová v průběhu listopadu 2019. Také jí přejeme potřebné 

zdraví a pohodu do jubilejního 100. narození v roce 2020. 

Jubilanti 
Letos se dožili významných jubileí občané trvale žijící v MČ Dolní Měcholupy: 
 

75 let 22 občanů 

80 let 4 občané 

85 let 4 občané 
 

Úctyhodného věku se letos dožili: 
 

90 let 
Doležalová Jaroslava 

Kučerová Marta 
Škrabal Zdeněk 

91 let Hybštová Zdeňka 

92 let 
Kleinbauer Emil 

Sedláčková Libuše 
Studničková Anna 

93 let Podehradský Oldřich 

94 let Ouředníčková Božena 

95 let Bárová Jiřina 

96 let Vlachová Libuše 

97 let Filipová Růžena 

99 let 
Jircová Marie 

Salačová Ludmila 
 

Všem jubilantům i výše uvedeným občanům starším 90 let patří obdiv s přáním 

pevného zdraví a fyzické i duševní svěžesti do dalších let života. 

Navždy nás v roce 2019 opustili 
Beneš Jiří 6. 12. 2019 U Přejezdu 

Demetrová Edita 7. 6. 2019 Kutnohorská 

Háva Jan 3. 5. 2019 Pod Hřištěm 

Havelcová Blanka 6. 9. 2019 Za Kovárnou 

Hofmann Jan 9. 4. 2019 Na Slavíkově 

Horáčková Jaroslava 18. 11. 2019 Kutnohorská 

Hrabě Jaroslav 22. 2. 2019 U Výstavby 

Janíková Zdeňka 15. 9. 2019 V Nížinách 

Lébl Vlastimil 27. 2. 2019 Ke Školce 

Motyčka Jan 29. 3. 2019 V Nížinách 
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Mouchová Jiřina 16. 12. 2019 Za Kovárnou 

Palenčár Jozef 11. 7. 2019 Na Paloučku 

Přibáňová Renáta 10. 5. 2019 Na Návsi 

Randáčková Alena 19. 12. 2019 Kutnohorská 

Růžička Kryštof 13. 9. 2019 V Planinách 

Sobek Vladimír 2. 1. 2019 Za Kovárnou 

Soukupová Libuše 30. 11. 2019 Čs. tankistů 

Šrámová Jaroslava 26. 6. 2019 Na Slavíkově 

Šťastná Jaroslava 7. 12. 2019 Kryšpínova 

Topolová Marie 2. 8. 2019 Dolnoměcholupská 

Tupcová Mária 21. 4. 2019 Čs. Tankistů 

Veselá Marie 25. 4. 2019 U Šumavy 

Vítek Karel 28. 9. 2019 Nad Vokolky 

Vlček Miroslav 31. 3. 2019 Dolnoměcholupská 

Voříšek Jiří 16. 11. 2019 Na Slavíkově 
 

17. STALO SE V MINULÝCH ČASECH 
100 let od založení četnické stanice v Dolních Měcholupech (F 84) 

Na působení četnictva a založení prvorepublikové četnické stanice v Dolních 

Měcholupech vzpomíná místní občan – pamětník – pan Oldřich Podehradský ve svých 

Pamětech. S jeho svolením je obsah uveden ve fotopříloze na straně 84. 

Četnictvo meziválečné první Československé republiky bylo vojensky 

organizovaným bezpečnostním sborem, který udržoval veřejný pořádek a bezpečnost 

na celém území ČSR (s působností mimo obvody měst, kde vykonávala pořádkovou 

službu městská a státní policie). Veškeré objasňování zločinů, zadržování pachatelů a 

pátrání po odcizených věcech bylo v kompetenci místních četnických stanic. 

Je to 100 let, co se na křižovatku postavil první strážník a začal řídit dopravu. 

Dnes policie dopravu ve většině případů většinou neřídí, ale pouze usměrňuje. 

Služba v četnickém sboru byla prestižní záležitostí. Pro přijímání nováčků byla 

stanovena přísná kritéria a přednostně byli přijímáni délesloužící armádní 

poddůstojníci. Velký důraz byl kladen na chování a celkové vystupování. Pro 

příslušníky četnictva platila různá omezení, např. povolení k sňatku až po odsloužení 

čtyř let ve sboru, od roku 1927 zákaz činnosti v politických stranách a zbavení 

volebního práva z důvodu možného ovlivňování a využívání bezpečnostního aparátu 

některou z politických stran. 

Četnická struktura působila v Československu do roku 1948, kdy se postupně 

začlenila do složek Sboru veřejné bezpečnosti. 

Do kroniky MČ Dolní Měcholupy byl tento článek zařazen jako malý střípek 

mozaiky mapující historii nevelké obce u Prahy, dnes městské části hlavního města 

Prahy. 
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18. KLIMATICKÉ PODMÍNKY V ROCE 2019 

Jaké bylo klima v letošním roce u nás? 
Letošní zima patřila v Praze, resp. v pražském Klementinu mezi 10 nejteplejších 

v historii měření, které se datuje od roku 1775. V období od 1. prosince do 28. února 

byla průměrná teplota 3,6 stupně. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 

až 2014 byla teplotní odchylka +3,3 stupně. Nejvyšší průměrná zimní teplota byla 5,8 

stupně v letech 2006/2007. Na druhém místě se umístila zima z let 2015/2016 s 

průměrnou teplotou 4,9 stupně a třetí nejteplejší zima byla v letech 1795/1796 s 

průměrnou teplotou 4,3 stupně Celsia. (Podle údajů Českého meteorologického 

ústavu v Praze). 

Začátek roku 2019 byl v okolí Prahy ve znamení proměnlivého počasí 

s teplotami jako na houpačce, ale nad bodem mrazu a se srážkami. Jako celek byl 

leden srážkově nadprůměrný, což platilo hlavně pro jeho první týden. V důsledku toho 

v průběhu ledna přibylo sněhu na horách, ke konci období i ve středních a přechodně 

i v nižších polohách. 

21. ledna 2019 v časných ranních hodinách došlo k úplnému zatmění Měsíce 

pozorovatelnému z našeho území. Toto je přitom poslední až do roku 2025. Zatmění 

bylo patrné pouhým okem a začalo kolem 4:15 hod. a úplné zatmění nastalo v 5:41. 

Hodinu a dvě minuty byl měsíční kotouč v úplném stínu Země. 

2. února na celém území České republiky vydatně sněžilo a také u nás pěkně 

zasněžilo (viz F8 – 9). V některých oblastech a samozřejmě také v Praze vznikly 

obávané sněhové kalamity, jejichž výsledkem byly obtíže především v dopravě a při 

odklízení sněhu na komunikacích. U nás zimní idylka netrvala dlouho, v horských 

oblastech se ale vytvořily pořádné sněhové zásoby. Konec února byl zase velmi teplý 

a ve dnech 26. a 27. 2. byly na několika meteorologických stanicích v ČR 

zaznamenány dlouhodobé teplotní rekordy. 

Podle sdělení ČHMÚ byl celý únor teplotně opět nadprůměrný s průměrnou 

teplotou 4,6 stupně. Odchylka od normálu 1981 – 2010 byla 2,5 stupně. Ve srovnání 

s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014 byla teplotní odchylka dokonce 

3,9 stupně. 

Začátek března se vyznačoval proměnným počasím s teplotami již jarními, ve 

dne kolem 10 a více stupňů Celsia. Meteorologové ale na víkend 9. – 10. 3. vydali 

výstrahu před silným větrem, která platila až do pondělního rána pro celou republiku. 

Opravdu se vyplnila. V nárazech vítr dosahoval na horách rychlosti až 125 kilometrů 

v hodině, což odpovídá síle orkánu. Vítr způsobil značné škody na elektrickém vedení 

– několik tisíc domácností bylo bez dodávky elektřiny, popadalo značné množství 

stromů a škody byly i na některých plechových střechách domů, na železnici a 

v silniční dopravě. Vichřice Eberhard poničila v lesích státního podniku Lesy České 

republiky (LČR) podle odhadů víc, jak milion metrů krychlových dřeva. Pojišťovny 

hlásily mnohamilionové škody. V MČ D.M. se naštěstí jednalo o škody nevelkého 

rozsahu, většinou na zeleni. 

Jinak jaro letos převzalo vládu celkem razantně, až do konce března bylo 

poměrně teplo a příroda zase rychle ožila. Na horách bylo dostatek sněhu, takže 
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lyžařská sezóna tam pokračovala až do poloviny dubna. Lyžaři a provozovatelé 

zimních středisek byli letos spokojeni. 

A jak bylo o Velikonocích (19. – 22. 4.)? V Česku bylo tepleji než na Mallorce! 

Intenzivní deště a teploty kolem 15 stupňů panovaly v té době na jihu Evropy. Ten, kdo 

se rozhodl strávit velikonoční volno ve Španělsku, na Kanárských ostrovech, Mallorce, 

Itálii, Baleárských ostrovech, Řecku či Turecku, zažíval teploty o zhruba deset stupňů 

nižší, než byly v té době ve střední Evropě. U nás tak byly odpolední teploty nad 20 

stupni, bylo slunečno, a navíc stále sucho. 

Zato letošní tradiční období zmrzlých mužů (12. až 14. 5. – Pankrác, Servác, 

Bonifác) vyšlo podle pranostik. Bylo opravdu chladno – kolem 0 až 3°C po ránu 

a v odpoledních hodinách pak 10 až 15°C. K tomu občas i zapršelo. Ve vyšších 

polohách a na horách i mrzlo a také sněžilo. Oteplovat se začalo až od 16. 5., kdy 

postupně teploty šly nahoru jak ty noční, tak denní. Byl to konečný signál pro 

zemědělce a zahrádkáře k zintenzivnění všech jarních prací. 

V červnu už bylo většinou teplé až horké letní počasí s občasnými bouřkami. 

Např. rekordy pro 15. červen padly na 80 procentech stanic, které měří alespoň 30 let. 

Nová maxima si zapsalo 127 ze 155 stanic včetně nejstarší české stanice v pražském 

Klementinu 33,7 stupně. V okolí zaznamenali nejvyšší teplotu v Průhonicích u Prahy 

34,4 stupně, na pražském Karlově a na Libuši bylo o desetinu stupně méně. 

Také začátek prázdnin (30. června) byl teplotně rekordní. To bylo v pražském 

Klementinu naměřeno 37,9°C!! Tato hodnota je také nový absolutní rekord maximální 

teploty naměřené v Klementinu, nejvyšší za posledních 244 let. V celém Česku bylo v 

neděli nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, kde meteorologové naměřili 38,8 stupně 

Celsia. O desetinu tak odolal celorepublikový rekord pro měsíc červen. Extrémní vedra 

trápila ale v té době celou Evropu. Teplota místy dosahovala až 40°C. 

Nezvykle horký červen vystřídal dnem 2. 7. o něco chladnější červenec 

s teplotami kolem 25 stupňů. Dál se však prohlubovalo sucho. Co do množství srážek 

se navíc mezi oblastmi vyskytly podstatné rozdíly. V Praze se nesměly kvůli suchu 

rozdělávat od 30. června ohně v přírodě i na zahradách. Opatření mělo zabránit vzniku 

požárů. Lidé současně nesměli odebírat vodu z nádrží určených pro hašení, postupně 

se omezovalo i napouštění bazénů z veřejných zdrojů. 

Zemědělci letos začali sklízet obilí dříve, než je obvyklé. Na mnoha místech po 

mimořádných vedrech klasy zasychaly a musely se co nejdříve posekat. Škody lokálně 

působilo také krupobití nebo přemnožení hraboši. Žně tak začaly asi o dva týdny dříve, 

než je běžné.  

Přemnožení hraboši letos zničili zemědělcům část letošní úrody a byla obava, 

že i pro ozimy by hraboši v kombinaci se suchem pro hospodaření některých farmářů 

mohlo mít fatální následky. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začátkem 

srpna proto povolil plošné rozhazování jedu Stutox II proti přemnoženým hrabošům. 

Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství ale platnost povolení pozastavilo. Podle 

ministerstva bude zatím možné aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Plošnou 

aplikací jedu proti hrabošům by podle ochránců přírody byly ohroženy jiné druhy živých 

tvorů žijících v blízkém okolí. Kdo tedy v souboji zvítězil – hraboši nebo zemědělci? Do 

konce roku nebylo možno tuto otázku zodpovědět. 
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Srpen se dostal teplotně do průměrného normálu – střídalo se období teplejší a 

chladnější, místy i zapršelo. Ve druhé polovině srpna začaly místy růst i houby. 

29. a 30. září zasáhla střední Evropu, a tedy i Česko silná větrná bouře, která 

doprovázela příchod tlakové níže Mortimer. Silný vítr například na Sněžce dosáhl 

rychlosti až 157 kilometrů za hodinu, tedy síly orkánu. Bez elektřiny se ocitlo na 30 tisíc 

domácností. Na mnoha místech nejezdily vlaky. Hasiči po celé republice měli na 

1300 zásahů, hlavně kvůli polámaným stromům a strženým plechovým střechám. 

U nás naštěstí větší škody (kromě polámaných větví stromů a poražených poutačů) 

nebyly hlášeny. 

Říjen byl zpočátku teplotně průměrný, jeho závěr ale příjemný, velmi teplý – 

někde i rekordní. Tzv. babí léto, s denními teplotami nad 20 stupňů, skončilo 

prodlouženým víkendem – 28. 10. 2019. Pak se skokově silně ochladilo, denní teploty 

nedosahovaly ani 10 stupňů. 

Počasí v listopadu bylo celkem nevýrazné, teploty se během dne pohybovaly 

většinou nad nulou občas zapršelo. Sníh se neobjevoval, ani Martin nepřijel podle 

pranostiky „na bílém koni“. 

Také závěr roku byl u nás bez sněhu, jen na horách se místy začalo lyžovat. 

Bylo to ale ve většině případů lyžování na technickém sněhu, z umělého zasněžování. 

Vánoce jsme měli letos zase „na blátě“. Celkově byl závěr roku velmi teplý, leckde se 

teploty blížily dlouhodobým rekordům. 

A co odborníci říkají na letošní počasí? 
Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření Českého 

hydrometeorologického ústavu. Průměrná teplota v České republice byla 9,5 stupně 

Celsia. Měření pražského Klementina za rok 2019 je také známé. V nejstarší 

meteorologické observatoři na území ČR byla naměřena průměrná teplota 12,6 stupně 

Celsia. Jedná se tak o druhý nejteplejší rok v historii měření stanice. Skoro žádná zima, 

minimum sněhu, extrémně horké léto, suché jaro. Podle odborníků je to 

i pravděpodobná budoucnost počasí v Česku. Rok 2019 byl tak podle nich ukázkový. 

Krátce některé letošní extrémy přírody ve světě (F 79) 
Na déšť místo sněhu bychom si ve střední Evropě měli raději zvykat, v 

budoucnu ho totiž sotva bude víc. Koncem roku extrémní horka, která nyní zažívají 

Australané, mráz na Floridě i sníh na saharské poušti jsou projevy klimatických změn. 

V dalším je naznačeno jako příklad několik extrémů, které nás letos ve světě postihly. 

Koncem dubna – začátkem května byla v Seville (Španělsko) zaznamenána 

rekordně vysoká teplota vzduchu. 1. května se rtuť vyšplhala na + 32°C, ačkoli obvyklá 

teplota vzduchu v prvních dnech května nepřekračuje + 25°C. 

4. 5. 2019 nastoupila například na jihu Francie zima. Studená fronta přinesla 

sníh na Azurové pobřeží. V údolí řeky Rhôny byly zaznamenány nárazy větru až 36 

m/s. V hlavním městě země nastalo rekordně chladné počasí, které zde začátkem 

května neviděli už 22 let. Teplota vzduchu zde klesla na 3°C. 

V noci z 5. 5. 2019 napadlo ve Švýcarsku na toto období rekordní množství 

sněhu. V Bernu, kde napadly rekordní 4 cm sněhu, bylo sněžení tím nejopožděnějším 
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od roku 1945. Ve městě St. Gallen napadlo až 19 cm sněhu, což překonalo předchozí 

rekord z roku 1957 o 7 cm. 

6. 5. 2019 se obyvatelé Indie, kteří se ani nestihli zotavit z destruktivního cyklónu 

„Fani“, střetli s neobyčejným horkem. Ve státě Andhrapradéš se teplota vzduchu 

vyšplhala na + 45°C! 3 lidé zemřeli následkem úpalu. A naproti tomu např. ve Svitu 

(Slovensko) padal sníh. 

A podobně by se dalo pokračovat v krátkých intervalech v dalším výčtu velkých výkyvů 

a extrémů v teplotách po celém světě. Z jiných oblastí extrémů přírody: 

3. 7. 2019 Italská sopka Stromboli ležící nedaleko Sicílie se probudila k životu. 

Po silné explozi, která otřásla ostrovem, začala chrlit dým, lávu a kusy horniny. 

Stromboli, stejně jako Etna, patří k dosud aktivním sopkám. 

2. 9. 2019 Hurikán nejvyššího, pátého stupně Dorian udeřil na severu Baham. 

Srovnal se zemí celé čtvrti a vyřadil z provozu klíčovou infrastrukturu turistických 

oblastí. Dorian byl nejen nejsilnější bouře, která kdy zasáhla Bahamy, ale také hurikán, 

který smetl hlavní část tamní ekonomiky. Bouře zničila přibližně 2 500 hotelů a 

hotelových resortů na ostrovech, tedy šestinu celkového počtu. Bahamy jsou na 

cestovním ruchu doslova životně závislé a tvoří přibližně 60% tamní ekonomiky. Bouře 

si podle poslední bilance vyžádala nejméně 43 obětí. 

12. 10. 2019 Povodeň při tajfunu Hagibis ve východojaponském Naganu 

zaplavila deset rychlovlaků Šinkansen, které jezdily rychlostí až 260 km/hod. 

Z bezpečnostních důvodů budou poslány do šrotu. Tajfun udeřil rychlostí 225 kilometrů 

v hodině o víkendu od 12. do 13. října. Zanechal za sebou zhruba 90 mrtvých, další 

tisíce lidí musely být evakuovány v důsledku povodní. 

 26. 10. 2019 Hasiči v Kalifornii stále bojují s lesními požáry. Počet 

evakuovaných lidí už stoupl na 200 tisíc. Celou situaci navíc dál komplikuje vítr 

Kalifornie, domov 40 milionů lidí, se proměnila v peklo. Tisíce domácností je bez 

elektrické energie, která byla po zkušenostech z obdobných požárů preventivně 

vypnuta. 

12. 11. 2019 Italské Benátky postihly nejhorší záplavy za půlstoletí, na náměstí 

svatého Marka dosahovala voda do výšky až jednoho metru a dostala se i do 

nejslavnější památky města, baziliky svatého Marka. Záplavy v Benátkách jsou 

nejhorší od roku 1966, tehdy voda dosáhla 194 centimetrů. Ironií osudu je, že voda se 

dostala poprvé v historií i do částí města, kde zasedá regionální rada a zaplavila palác 

Ferro Feni téměř ihned poté, co rada odmítla přistoupit na klimatická opatření. 

25. 11. 2019 Nejméně sedm mrtvých si vyžádaly bouřky a záplavy, které 

v posledních dnech postihly jižní Francii, severní Itálii a západní Řecko. 

26. 11. 2019 Zemětřesení, které zasáhlo Albánii, si vyžádalo 46 obětí na 

životech. Má proto tragičtější následky než zemětřesení, které tuto balkánskou zemi 

postihlo v roce 1979, kdy zahynulo 40 lidí. Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že zranění 

utrpělo celkem více než 2000 lidí. Většinou se jednalo o lehká poranění, nicméně 

kolem 60 postižených zůstává v péči nemocnic, přičemž stav několika z nich je kritický.  
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Sezóna požárů v Austrálii na přelomu let 2019 a 2020 (kdy je na jižní polokouli 

léto) zasáhla už 63 000 km², a to především v jihovýchodní části země (ve státech 

Victoria a Nový Jižní Wales). Během požáru bylo zničeno na 2 500 budov, vč. 1 300 

obytných domů a zemřelo 24 lidí, řada dalších byla nezvěstná. Požáry donutily vládu 

státu Nový Jižní Wales vyhlásit stav nouze a australskou armádu povolat rezervisty do 

boje s ohněm. Požárům předcházely rekordně vysoké teploty a sucho, které postihlo 

Austrálii. Tak rozsáhlé požáry se nepodařilo omezit ani do konce roku 2019 a nerovný 

souboj člověka s přírodou tak nadále pokračuje. 

19. RŮZNÉ 
Co nebylo zařazeno do předcházejících kapitol a stojí za to připomenout. 

Zájmová činnost 
Radioklub 

Historii radioklubu v Dolních Měcholupech připomenul jeho předseda pan 

Ing. Jaroslav Sládeček v místním Zpravodaji. Uvedl, že letos je to 61 let od jeho 

založení v roce 1958. Tehdy zde při Závodě kuličkových ložisek (ZKL) vznikl pod 

metodickým vedením pana Luďka Javůrka (OK1 OT), jako součást základní 

organizace tehdejšího Svazarmu, místní radioklub. Organizace poskytla zázemí pro 

zájmovou činnost nejen zaměstnancům ZKL, ale i dětem a mládeži ze širokého okolí. 

Romantický duch časů Běhounkových dosud nevyvanul. Zájem o dobrodružství 

techniky tehdy pomáhaly podnítit časopisy, jako bylo slavné „ábíčko“ ABC, Věda a 

technika mládeži a další technické publikace. Vycházely také například stavební 

návody na radiopřijímače a různé přístroje, Příručka elektrotechnického kroužku 

a několik dalších. Místní Radioklub pomáhal tyto touhy naplnit. V době, kdy byl telefon 

vzácností a k operacím, které v dnešní době zvládne obyčejná kalkulačka, sloužily 

sálové počítače, možnosti cestování byly velmi omezené a v obchodech se objevily 

první tranzistory, členové radioklubu pronikali do tajů techniky na pestré směsici 

vybavení. Byly zde válečné trofejní přístroje, z nichž některé snad pamatovaly výpravu 

„Italie“ i některé součástky získané darem z nadnormativních zásob. O činnost 

v radioklubu byl tehdy opravdu zájem. 

Dnešní doba je jiná – technika je podstatně složitější, ale dostupnější. Díky 

internetu a mobilním telefonům již není problém s navazováním kontaktů prakticky 

s celým světem. Nabízí se řada alternativ, které přinášejí okamžitý výsledek bez 

nutnosti tvůrčího nasazení a jsou v podstatě pasivní. Radioklubů v ČR, ale i ve světě 

podstatně ubylo, radioklubu v MČ Dolní Měcholupy se ale dosud daří vést kroužek dětí 

a mládeže dál. Je to díky zaujetí a zájmu vedoucího radioklubu p. Ing. J. Sládečka, ale 

také díky podpoře zastupitelstva MČ, která umožňuje svým porozuměním získávat 

i moderní přístroje pro zajímavější a atraktivnější technickou činnost dětí. 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolní Měcholupy 
Členové této organizace pracují na svých zahrádkách již řadu let, výsledky svojí 

činnosti ale dlouhodobě veřejně neprezentují. 
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20. KRONIKÁŘ ZÁVĚREM 
Dnešní doba je bohatá na události ze všech oblastí činnosti lidské společnosti 

a prakticky na všech úrovních života společnosti – na úrovni rodiny, obce, rodné země, 

ale i ze světa. Také přístup k informacím je celkem široký a stejně tak i bohatý. Dlužno 

říct, že toho do značné míry až zneužívají některé hromadné sdělovací prostředky, 

aby ovlivňovaly veřejné mínění obyvatelstva neúplnými a někdy i zkreslujícími 

informacemi ve svých zprávách jak z domova, tak ze světa. Velké neštěstí je také 

v tom, že podobně pracují i někteří politici – a také na všech úrovních. 

Kronika by proto měla pomoci alespoň v tom nejužším pohledu občana shrnout 

dění v daném období především na úrovni obce s naznačením návazností na okolní 

čas a prostor. Pro potřeby kroniky ovšem nelze počítat s jakýmikoliv hlubšími 

souvisejícími rozbory. Kronika má tedy sloužit jako zjednodušené shrnutí života v obci 

pro informace do budoucna, pro další generace. 

Nařízení o ochraně osobních údajů 
Obsah zpráv a informace v ročním kronikářském zápisu jsou vázány Nařízením 

o ochraně osobních údajů – GDPR. Úskalí a omezení z tohoto nařízení vyplývající pro 

psaní zápisů bylo zmíněno již v předešlém Kronikářském zápisu z roku 2018 a je také 

snaha o jeho dodržení v kronikářském zápisu z tohoto roku. 

Zdroje informací 
Kromě informativních údajů a fotodokumentace pořízené kronikářem, jsou 

v kronikářském zápisu uváděny informace a údaje především z oficiálních a veřejných 

informačních zdrojů, kterými jsou například: 

• Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy z jednání v roce 2019 

• 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 
Dolní Měcholupy 

• Informace subjektů na Facebooku – www.facebook.com 

• Informace z denního tisku a zpráv hromadných sdělovacích prostředků 

• Některé fotografie převzaté z veřejných periodik nebo ze stránek internetu, 
např. http://dolnimecholupy.rajce.idnes.cz 

• Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky (periodikum) – „Kroniky 
a kronikáři“ 

• Informace Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, Praha 8 

• Veřejné informace od jednotlivců, spolků a uskupení pracujících v obci a blízkém 
okolí 
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Poděkování 
Pracovníkům Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, především paní Hlavaté 

a paní Dubské, za poskytnutí zveřejnitelných informací nad rámec usnesení 

Zastupitelstva MČ Dolní Měcholupy a za poskytnutí statistických údajů pro potřeby 

kronikářského zápisu. 

Panu Oldřichu Podehradskému za umožnění nahlédnout do kronik Sboru 

dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech a předání informací pamětníka ke 100. 

výročí založení četnické stanice v Dolních Měcholupech. 
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OBSAH PŘÍ LOHY –  FOT OKNI HY  
Strana Dne Obsah 
6 - 7  Začátkem roku dostává kronika 2018 konečnou podobu 
8 - 9  Bílý únor v Dolních Měcholupech 

10 - 11  Centrum Dolních Měcholup není jen historie 
12 - 13  Pokračuje bytová výstavba v Malém Háji 
14 - 15  Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy 

16 7. 1. Retail Park – finanční příspěvek Lidlu pro ZŠ Kutnohorská 
17  Bibliobus Městské knihovny také v Dolních Měcholupech 

18 - 19 4. 3. Návštěva objektů České televize na Kavčích Horách 
20 - 21 9. 3. Po letech zase Hasičský bál 
22 - 23 24. 3. Senioři hodnotí uplynulý rok na výroční schůzi 
24 - 25 duben Osvěžující jaro v Dolních Měcholupech 
26 - 27 5. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko 
28 - 29 30. 4. Stavění májky a pálení čarodějnic 
30 - 31  S klubem seniorů za poznáním historie 
32 - 35  Schválení studie dalšího rozvoje MČ Praha - D. Měcholupy 

36  Jednání o situaci v dopravě v návaznosti na D. Měcholupy 
37  Příklad tradice podnikání v D. Měcholupech – Kovošrot Group CZ 

38 - 39 24.,25.5. Volby do Evropského parlamentu v České republice 
40 - 41 2. 6. Den dětí v D. Měcholupech 

42 7. 6. Turnaj ZŠ "O pohár starosty Dolních Měcholup" 
43 27.-31.5. Základní škola na 1 týden ve škole v přírodě 

44 - 45 20. 6. Senioři za G. Casanovou na hradě Duchcov 
46 - 47 27. 6. Leonardo – charitativní divadelní představení 

48  Mateřské školky v Dolních Měcholupech 
49  Tradiční vítání občánků v Dolních Měcholupech 

50 - 51  Dolnoměcholupské filmové léto 
52  Otevření nového fitparku v ulici Pod Lesíkem 
53  Nové zázemí na zahradě pro výuku dětí Mateřské školy 

54 - 55  Výstavba komunitního centra a klubovny SK má zpoždění 
56 - 57 1. 9. Slavnostní zařazení nové techniky hasičů v Dolních Měcholupech 
58 - 59  Nahlédnutí do Kroniky dobrovolných hasičů v Dol. Měcholupech 
60 - 61  Sbor dobrovolných hasičů 
62 - 65  Úspěchy kategorií hasičů D. Měcholup v požárním sportu   
66 - 67 8. 9. Běžecký závod Velká Měcholupská 
68 - 69 8. 9. Setkání za školou 
70 - 71  Začátek školního roku 
72 - 73 21. 9. Měcholupská šlapka 
74 - 75 21. 9. Den bez aut v ulici Dolnoměcholupská 
76 - 77  Cestovatelská aktivita seniorů 

78 1. 10. Rozloučení s Karlem Gottem 
79  Některé letošní přírodní katastrofy ve světě 
80 13. 10. Divadelní představení Společenství vlastníků ve sportovní hale 
81  Fotosoutěž – Naši zvířecí mazlíčci 

82 - 83  Centrum volného času Leonardo 
84  100 let od založení četnické stanice v D. Měcholupech 
85  Městská policie ČR v Dolních Měcholupech 

86 - 87 16. 11. Soutěž o nejlepší Svatomartinskou husu 
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88 - 89 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu v parku za školou 
90 6. 12. Mikulášské posezení seniorů 
91  Adventní čas 
92 22. 12. Zpívání vánočních koled u kapličky 
93  Vánoční atmosféra v Praze 
94  PF 2020 

 

VYSVĚTLENÍ ČÍSLOVÁNÍ 

Odkaz v textu kroniky na fotografie ve fotoknize 
Odkaz je uveden zpravidla u nadpisů jednotlivých kapitol textu nebo u 

jednotlivých odstavců textu v modré závorce – např.  (F 35), kde F značí fotografie na 

straně 35 fotoknihy. 

Číslování fotografií v příloze – ve fotoknize 
Obsah jednotlivých stránek ve fotoknize je zapsán v oranžovém políčku 

s připojením postranních bílých terčíků, v nichž je zapsáno datum události a číslo 

kapitoly popisu události v kronice: 

Například: 

Bílý terčík na okraji listu datum události 8. 9. 2019 

Oranžové pole název obsahu události Setkání za školou 

Bílý terčík za názvem odvolávka na číslo kapitoly v kronice K 6 

 


