
Kronika 2012 
 
Letošní zápis do kroniky začínám soupisem našich zastupitelů a členů výborů a komisí, 
neboť jsem v předcházejících letech jejich úplný seznam nenalezla. 
 
Členové zastupitelstva 
 
Ing. Karel Hagel (ODS)  
Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy 
Jiří Voříšek  
Místostarosta městské části Praha-Dolní Měcholupy 
Karel Attl (ODS)  
Zdeněk Bureš (TOP)   
Michal Kohout   
Ing. Zbyněk Kozel (ODS)   
JUDr. Michaela Kozlová (ČSSD) 
Petr Míka  
PhDr. Markéta Zimová (ODS) 
 
 
Výbory a komise 
 
Finanční výbor 
Předseda: Zdeněk Bureš 
Ing. Radek Procházka 
Petr Míka 
Michal Kohout 
Ing. Zbyněk Kozel 
 
Kontrolní výbor 
Předseda: Karel Attl 
Vlasta Blažková 
Jiří Voříšek 
JUDr. Michaela Kozlová 
Petr Míka 
 
Stavební komise  
Předseda: Mgr.arch. Jiří Jindřich 
Jiří Voříšek 
Ing. Jan Žižka 
 
 

 
 
Komise životního prostředí 
Předseda: Ing. Zbyněk Kozel 
Mgr.arch. Jiří Jindřich 
Jiří Voříšek 
Šárka Fořtová 
 
Komise sociální, školská a sportovní 
Předseda: PhDr. Markéta Zimová 
Ing. Zbyněk Kozel 
Vlasta Blažková 
Michal Kohout 
Jiří Voříšek 
 
Komise k projednávání přestupků 
Předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková 
Šárka Fořtová 
JUDr. Michaela Kozlová 
Ing.Hana Trávníčková 
Jana Hlavatá 

 

leden 
Na začátek roku jistě hned tak nezapomenou v naší mateřské školce. Začal totiž velmi 
netradičně. Nejenže se zde vyskytla žloutenka a zaměstnanci, rodiče i děti se museli potýkat 
s karanténními opatřeními, ale nečekaně byly vytopeny také šatny v přízemí. Všechno se 
však zvládlo a mateřská škola tak získala od svého zřizovatele (naší městské části) novou 
podlahovou krytinu, byly vymalovány některé místnosti a došlo i na práci truhlářů. 

 

 

 



únor 
Po složitých jednáních se stavební společností Finep bylo dohodnuto, že městská část 
přispěje částkou 200 tisíc korun na vybudování opravy chodníků podél Kutnohorské ulice, 
který využívají občané Malého Háje a které nebyly nikdy předány TSK, kterým náleží. To je 
ještě z dob výstavby uličky pro skladový areál Štěrboholy, který koupil Finep na bytovou 
výstavbu.  
 
Na slibovanou novou mateřskou školu pro 120 dětí, kterou má vybudovat developer Malého 
Háje, si budeme muset ještě chvíli počkat. 

 

„Jak starosta o kabátek málem přišel“ 
Stalo se jednoho únorového pondělka, kdy po budově úřadu pobíhali řemeslníci dokončující 
nějaké práce. Starosta pobíhal s nimi a neuzavřel si svoji kancelář. Když se vrátil na své 
systematizované místo, zjistil, že na stole neleží jeho mobilní telefon a ani se neozývá, když 
na něj volal z pevné linky. Jen okem zavadil o skříň a vlastním očím nevěří – kabát, čepice a 
šála to všechno bylo fuč. I sedl dopálený starosta do služebního auta a jal se objíždět 
Měcholupy. Nejdříve směrem na Hostivař – a nic. U kontejnerů v ulici V Nížinách se nějaký 
chlapík hrabal v odpadu, a tak byl okamžitě vyzván k vysypání obsahu svých tašek – a zase 
nic. Další starostova cesta vedla „Dolinami“ do parku a tam již zahlédl podezřelou postavu 
s bednou od piva. Jak se blížil, začal poznávat nejdříve svoji čepici, pak šálu a nakonec i 
svůj kabát. Lapka byl okamžitě vysvléknut ze starostových svršků a obrán o telefon a ostatní 
věci, které byly starostovi zcizeny. Jaké plyne poučení z této skoropohádky, která naštěstí 
dobře dopadla? Zamykat, zamykat, zamykat a dávat pozor, kde se kdo potuluje. (autor – pan 
starosta) 

 

březen 
Byl vyhlášen konkurz na novou ředitele-ředitelku Mateřské školy Dolní Měcholupy. 
Dosavadní ředitelka podala minulý měsíc výpověď. 

 

duben   
Během dubna byly vyhodnoceny nabídky na zhotovení běžecké dráhy, která má ležet poblíž 
hasičské zbrojnice a má sloužit nejen ke cvičení dobrovolných hasičů, ale i členů dalších 
sportovních klubů, dětí z Dětského domova Radost a OS Leonardo. Byla vybrána firma 
VRŠA – SPORT, která splnila všechna kritéria zadavatele. Dráha bude umělá a oplocená. 
Svojí délkou bude v Praze ojedinělá. V parkovacím pozemku podél dráhy bude vysazeno 
několik stromů. 
 
14. dubna proběhlo vítání devatenácti nových občánků za účasti sdružení Leonardo a 
samozřejmě pana starosty. Za městskou část byly dětem předány i malé dárky a peněžní 
poukázky v hodnotě 1.000,- Kč. 

 

květen 
Ve středu 30. května jsme mohli sledovat hned dvě události:  
V dopoledních hodinách pořádala naše základní škola 10. ročník Florbalového turnaje o 
pohár starosty Dolních Měcholup, kterého se účastnilo osm družstev z různých pražských 
škol.  
 
V ulici V Osikách pak v odpoledních hodinách děti slavily dětský den otevřením nově 
vybudovaného dětského hřiště. Dodavatelem je firma Mgr. Lenka Moštěková – TOJA. 
Vzhledem k tomu, že se to u nás malými dětmi jen hemží, nepřekvapila docela velká účast a 
na nafukovací skluzavce i kolotoči bylo stále plno. Přítomné děti také potěšilo malé 



občerstvení. Nové hřiště čeká ještě částečné oplocení, neboť je situované poblíž 
frekventované silnice. 

 

červen 
Ve středu 6. června zorganizoval místní úřad pro naše starší obyvatele výlet. Odjíždělo se již 
v šest hodin ráno do Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou. Výletníci navštívili oblast 
České Kanady a úzkokolejkou se projeli z Jindřichova Hradce přes Blažejov, Malý Ratmírov, 
Střížovice, Kunžak, Kaproun, Senotín, Hůrky a Albeř do Nové Bystřice. V Jindřichově se 
naobědvali, prošli historickým centrem a prohlédli si hrad a zámek. Všichni se do Prahy 
šťastně vrátili ve večerních hodinách. 

 

srpen 
V sobotu 11. srpna se na hřišti SK Dolní Měcholupy uskutečnil kvalifikační turnaj 
v bezkontaktním americkém fotbalu – Flag football. Turnaje se zde zúčastnilo devět týmů (v 
Ostravě dalších pět). Tým dolnoměcholupáků „DMCrew“ postoupil z prvního místa 
kvalifikační skupiny Praha2 a zúčastnil se tak i Mistrovství republiky o týden později opět na 
hřišti SK Dolní Měcholupy, kde ve své skupině F1 obsadil 2. místo a ve finále pak 3. místo.  
 

Požár 
Krátce před čtrnáctou hodinou 28. srpna vzplála na území Dolních Měcholup 
v Dolnoměcholupské ulici skládka plastů v recyklačním areálu a přilehlá hala. Na místo 
vyjelo celkem jedenáct pražských hasičských jednotek, které oheň krotily vodou, ale i 
speciální pěnou. Před půl čtvrtou odpoledne se podařilo požár lokalizovat, ale hašení trvalo 
do noci. Z místa stoupal hustý dým a hasiči vyhlásili třetí nejvyšší stupeň pohotovosti. Kouř 
bylo vidět a cítit až na křižovatce Průmyslové a Černokostelecké ulice a byl vidět i z Jižní 
spojky. Starosta vyzval místní obyvatele, aby nevětrali. Povětrnostní podmínky však byly 
dobré a dým stoupal nahoru. Speciální vůz na měření unikajících škodlivin do ovzduší žádné 
překročení limitů škodlivin nakonec nezaznamenal. Unikaly jen klasické zplodiny z hoření. Při 
požáru nebyl nikdo zraněn. 

 

září 
Měsíc září se jako vždy nese ve znamení začátku školy a pravidelného setkání občanů 
v prostoru za školou, při kterém byla občanům prezentována nová tréninková dráha pro 
sportovce našich dobrovolných hasičů, ale i zároveň sportu chtivé veřejnosti. Kromě toho 
byla umožněna prohlídka stavby naší tělocvičny u základní školy. 
Velká změna nastala zvláště v mateřské škole, kde od 2. 7. 2012 nastoupila po konkurzním 
řízení nová ředitelka, měcholupská rodačka, která zde i vyrůstala a devět let působila jako 
učitelka a zástupkyně ředitelky, paní Libuše Kotalíková. Předchozí paní ředitelka dala 
výpověď. 
Soukromá anglická mateřská škola a jesle Purple-turtle neboli „školička želvička“ v ulici Za 
Kovárnou, která přijímá děti do 12ti měsíců do 6ti let, měla v září ještě několik volných míst. 
 

Základní škola 
Naše základní škola je škola pouze s 1.stupněm. Její součástí je také školní družina. Ačkoliv 
se jedná o školu pražskou, podle charakteru patří spíše ke školám vesnického typu. V 
současné době ji navštěvuje 94 žáků v pěti třídách v pěti postupných ročnících. Vzhledem 
k letošnímu nízkému počtu žáků v 5. ročníku, byla spojena 4. a 5. třída. během šesti 
vyučovacích hodin týdně. Toto opatření umožnilo dělení ostatních početnějších tříd při výuce 
jazyků.  
 
 



Mimoškolní činnost 
Již tradičně se vždy v září otevírají nejrůznější kroužky, které jsou otevřeny většinou pro děti, 
avšak některé i pro dospělé. Kromě kroužků, které pořádala základní škola, bylo k mání ještě 
dalších asi 30 kroužků, do kterých se přihlásilo celkem 110 dětí a 17 dospělých a které 
organizovalo OS Leonardo. Letos to byly kroužky jazykové, výtvarné, keramické, sportovní, 
dramatické a hudební. Dospělí se mohli zapsat na angličtinu, kroužek tvoření, jógu či pilates. 
Byl také otevřen kroužek pohybové výchovy pro rodiče s malými dětmi. 
 
Od 1. září byly celopražské dopravě zavedeny razantní změny jízdních řádů. Naštěstí se tato 
opatření nijak citelně Dolních Měcholup nedotkla. Momentálně je zde pět zastávek (+ pět 
v protisměru) a s okolím nás spojuje celkem devět různých linek, což je, myslím, docela 
příznivé číslo.  

 
Zastávky autobusů pražské integrované dopravy: 
Dolnoměcholupská: 266, 296, 364 ,366,509 
Dolní Měcholupy: 111, 266, 296, 329, 364, 366 ,509 
K Dubečku: 111, 240, 329 ,509 
Kutnohorská: 266 ,296, 364, 366, 509 
U Střediska: 111, 329 

 
říjen 
8. října bylo zahájeno rozšíření křižovatky ulice Kutnohorské a K Měcholupům o odbočovací 
pruhy, byl zde zřízen chodník a přechod pro pěší přes Kutnohorskou ulici, upraven vjezd do 
ulice Za Křížem i povrch vozovky K Měcholupům. Osazení dosud chybějících semaforů na 
všech čtyřech ramenech křižovatky zvýšilo bezpečnost silničního provozu. Od konce 
listopadu se konečně podstatně zmenšily nekonečné fronty na vedlejší ulici K Měcholupům, 
které dříve významně brzdily nejen řidiče automobilů, ale také městskou hromadnou 
dopravu. 

 

listopad 
3. listopadu proběhlo letos již druhé vítání občánků a opět jsme uvítali devatenáct dětí. Zdá 
se, že Dolní Měcholupy jsou ideálním místem pro založení rodiny.  
 
Zastupitelstvo se na svém zasedání opět zabývalo výstavbou nové tělocvičny a odsouhlasilo 
jednohlasně dodatek smlouvy, který se dotýká například hloubky založení stavby, změny 
odvodnění či přeložení plynovodní přípojky pro sousedící základní školu. Byla tím navýšena 
cena stavby, a tak nezbývá než doufat, že se dílo brzy zdárně podaří dokončit. 

 

prosinec 
Jako obvykle v prosinci, tak i letos – a to ve středu pátého – se konala Mikulášská pro dříve 
narozené v restauraci Mondeo. Počet míst byl sice omezen prostorem sálu, ale neztrácíme 
naději, že se příští rok možná sejdeme už v nové tělocvičně, kde bude místa dost. 
 

 
Než dopíšu poslední řádky letošních událostí, chci se dotknout jedné, nikoli příjemné stránky 
našeho života. Bezpečnostní situace v obci totiž není vůbec ideální. (Viz únorová 
„skoropohádka“.) Dle vyjádření kompetentních osob se zloději a násilníci začali stahovat 
z centra Prahy do menších částí v okolí. Nasvědčovala by tomu i zpráva strážníka MP, pana 
Romana Zumra, který udal, že jen během měsíce ledna a února se v Dolních Měcholupech 
zloději vloupali do několika vozidel, garáží a stavebních firem, kde odcizili nářadí. V březnu 

http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=266&zn=Dolnom%c4%9bcholupsk%c3%a1&cu=96&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=296&zn=Dolnom%c4%9bcholupsk%c3%a1&cu=96&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=364&zn=Dolnom%c4%9bcholupsk%c3%a1&cu=96&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=366&zn=Dolnom%c4%9bcholupsk%c3%a1&cu=96&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=509&zn=Dolnom%c4%9bcholupsk%c3%a1&cu=96&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=111&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=266&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=296&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=329&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=364&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=366&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=509&zn=Doln%c3%ad+M%c4%9bcholupy&cu=1099&n=4
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=111&zn=K+Dube%c4%8dku&cu=215&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=240&zn=K+Dube%c4%8dku&cu=215&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=329&zn=K+Dube%c4%8dku&cu=215&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=509&zn=K+Dube%c4%8dku&cu=215&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=266&zn=Kutnohorsk%c3%a1&cu=310&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=296&zn=Kutnohorsk%c3%a1&cu=310&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=364&zn=Kutnohorsk%c3%a1&cu=310&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=366&zn=Kutnohorsk%c3%a1&cu=310&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=509&zn=Kutnohorsk%c3%a1&cu=310&n=12
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=111&zn=U+St%c5%99ediska&cu=96&n=23
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=329&zn=U+St%c5%99ediska&cu=96&n=23


bylo z pozemku stavební firmy zcizeno z kontejnerů nářadí, přičemž celková škoda činila 130 
tisíc korun. 
Během roku byly hlášeny další případy, kdy se nezvaný host vloupal i do rodinného domu, 
do garáže či do vozidla. Koncem roku byla také napadena obsluha a rozbit pult v Boby Baru 
a opětovně vykraden stavební kontejner s nářadím, kde vznikla škoda cca 190 tisíc korun.   
V září kolegyně strážníka MP, Lenka Spáčilová, přešla na služebnu do Uhříněvse. V dalších 
měsících se situace řešila a od ledna roku 2013 má k nám nastoupit další nový strážník. 

 

Obyvatelé 
Obyvatelstva v Dolních Měcholupech kvapem přibývalo a s ním i nejrůznější akce pro 
všechny věkové kategorie a v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. V základní i mateřské 
škole, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha – Dolní Měcholupy, se téměř mačkají děti, 
neboť těch nám obzvláště přibývá. Do pěti tříd v pěti ročnících základní školy docházelo ve 
školním roce 2011-2012 94 žáků, v mateřské škole, která má kapacitu 85 dětí, museli kolem 
padesáti zájemců odmítnout pro nedostatek místa. 
Letos bylo na konci roku v naší městské části hlášeno 2455 obyvatel, z nichž 580 není české 
národnosti. Během roku se 44 lidí odstěhovalo, 113 přistěhovalo, osm zemřelo a narodilo se 
38 dětí.  
 
Úmrtí: 
Jiří Filip  Miloslava Veselá  

Hana Vítová  Stanislav Třeštík  

Hedvika Kašpárková  František Jelínek  

Stanislav Koranda  Hedvika Finkousová  

 

Na úplný závěr jsem si nechala věc nejpříjemnější, a tou je výčet našich miminek. Letošní 
rok byl pro naši městskou část velmi plodný. Přihlédneme-li k nové výstavbě, dal se snad 
tento vývoj očekávat. Narodilo se tu 38 dětí, z toho 24 děvčat. Lze také vystopovat, který 
dům na tom má největší podíl. Je jím nový dům č. p. 527 v Kryšpínově ulici, ve kterém 
museli letos nalézt místo pro osm kočárků. Také ulice V Osikách se činila. V ní se letos 
narodilo deset miminek. V domě č. p. 520 se narodily čtyři děti, v domě č. p. 521 šest dětí (z 
toho jedny dvojčata). Dvojčata uvítali na svět také v ulici Ke Slatinám.  
 

Narození: 
Kareš Markus Hadravová Anežka Nosková Natálie 

Vaněčková Barbora Hadrava Šimon Buřičová Anna 

Horynová Emma Hubalová Zuzana Bajgar Elizabeth 

Jareš Tomáš Obdržálek Theo Ustohalová Anežka 

Vachatová Vanesa Voříšek Tomáš Hajná Eliška 

Utěkalová Eliška Nina Vavrečka Daniel Spatzalová Julie 

Poslušná Veronika Štěpánková Ema Štíbr David 

Finková Tereza Kozlová Harriet Tumová Anežka 

Bulánek Petr Lávička Ondřej Hruška Adam 

Krestová Eva Pasák Richard Popelka Jiří 

Škop Michal Spilka Viktor Kovalová Karolína 

Toušková Nikola Hulanová Barbora Halousková Emma Marie 

Tesárková Lucie Yuni Nosková Anna  

 
Aby byl příští rok klidný a úspěšný, všem přeje staronová kronikářka Dana Nowaková 


