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Kronika 2013 

 

V úvodu zápisu letošních událostí nelze nezmínit skutečnost, že je tomu právě 45 let, co se 
Dolní Měcholupy staly částí Hlavního města Prahy. Před rokem 1968 byly součástí tzv. 
Velké Prahy. Obec byla připojena politicky i administrativně, během několika dnů byly 
upraveny i katastrální hranice. Domy postupně dostaly nová čísla a ulice nové názvy. 
Správa přešla na obvod tehdejší Prahy 10. 
 
leden 
Volba prezidenta České republiky  
proběhla v pátek a v sobotu 11. a 12. ledna. Druhé kolo pak o dva týdny později - 
25. a 26. ledna 2013. Šlo o první přímou volbu prezidenta, dosud byl prezident volen nepřímo 
Parlamentem ČR. K volbě bylo zaregistrováno celkem devět kandidátů:  
Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana 
Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.  
V 1. kole hlasování nezískal žádný z kandidátů absolutní většinu platných hlasů. 
V naší městské části přišlo k urnám 72,99 % voličů. Z 1043 odevzdaných obálek bylo platných 1034 
hlasů. 
Výsledky 1. kola hlasování v Dolních Měcholupech: 

Jana Bobošíková (SBB) 2,41% Zuzana Roithová (KDU_ČSL) 3,48% 

Jiří Dienstbier (ČSSD) 10,83% Přemysl Sobotka (ODS) 3,09% 

Jan Fischer (BEZPP) 9,09% Karel Schwarzenberg (TOP 09) 48,16% 

Taťana Fischerová (KH) 2,90% Miloš Zeman (SPOZ) 14,21% 

Vladimír Franz (BEZPP) 5,80%   

 
Do druhého kola voleb, které se konalo 25. a 26. ledna postoupil s nejvyšším počtem hlasů Miloš 
Zeman a oproti průzkumům překvapivě Karel Schwarzenberg. V celo-republikovém měřítku dostal 
v prvním kole voleb Miloš Zeman 24,21 % hlasů a Karel Schwarzenberg 23,40 % hlasů.  
Ve 2. kole zvítězil, tentokrát v souladu s předvolebními průzkumy, Miloš Zeman (54,80 % hlasů), a 
byl tak zvolen prezidentem České republiky na funkční období do roku 2018. Pro Karla 
Schwarzenberga hlasovalo 45,19 % hlasů. 
V naší městské části občané ve druhém kole voleb dali Miloši Zemanovi 27,47 % hlasů a Karlu 
Schwarzenbergovi 72,53 % hlasů. 
Volební místnost našeho okrsku: Praha – Dolní Měcholupy se nacházela, jako již tradičně, ve 
vstupní hale úřadu na adrese Dolnoměcholupská 168/37. 
------------ 
Zápisu do základní školy se zúčastnilo 36 dětí, z toho u tří bylo požádáno o odklad. Od nového 
školního roku budou zřízeny dvě první třídy. Z důvodů počtu dětí ve škole byla navýšena její 
kapacita o 25 žáků, tj. na celkem 150 žáků. 
 
únor 
Během několika posledních měsíců bylo v naší městské části opět spácháno několik trestných 
činů: došlo k vloupáním do aut, zcizení auta, vloupání do stavební buňky u stavby Malý háj, ke 
krádeži parapetů u základní školy, k vylámání a odcizení litinových sloupků před restaurací 
Slunečná zahrada, k poničení fontánky v parku u školy i k několika vloupáním do rodinných domů. 
Případy se zabývala policie. Jelikož k nim dochází zejména v noci z pátku na sobotu, Městská 
policie věnuje v tuto dobu zvýšenou ostražitost možným cílům vandalů a zlodějů. Od ledna slouží 
v naší části strážník Radim Macháček.  
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Do naší mateřské školy nemohlo být letos z důvodu nedostatečné kapacity přijato 49 dětí. 
V současné době má kapacitu 90 dětí. Původní plán, že děti z Malého háje budou moci 
navštěvovat školku ve Štěrboholech, nevyšel, jelikož magistrát poskytl Štěrboholům jen asi 5 % 
slibované dotace na rozšíření jejich mateřské školy 
 
březen 
Na návrh pana Podehradského, bývalého starosty Sboru dobrovolných hasičů Dolních Měcholup, 
byla panu Jiřímu Voříškovi staršímu za jeho padesátiletou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů 
Dolních Měcholup, jehož byl dlouhá léta velitelem, udělena cena městské části ve formě 
peněžního daru a poháru. Stalo se tak u příležitosti jeho 75. narozenin.  
 

Zajímavou informaci přinesla Technická správa komunikací hl. města Prahy, když sledovala 
intenzitu dopravy. V pracovní den po dobu 24 hodin projelo naší městskou částí 12 738 vozidel, 
což činí průměrně 530 vozidel za hodinu a cca jedno vozidlo za 7 sekund. 
 
květen 
Dne 23. května se zúčastnilo družstvo čtyř žáků naší základní školy obvodního kola každoroční 
dopravní soutěže Mladých cyklistů. Obsadili skvělé první místo a postoupili do celopražského 
krajského kola, kde skončili na krásném čtvrtém místě. 
Letošní oslava Mezinárodního dne dětí se uskutečnila (z důvodu odjezdu dětí na školku v přírodě) 
již v sobotu 25. května na hřišti SK Dolní Měcholupy. Organizačně se kromě sportovního klubu 
podílely i Dětský domov RADOST, úřad městské části a městská policie. Děti si mohly zaskákat na 
trampolíně, zajezdit na poníkovi, koupit cukrovou vatu a zaskákat ve skákacím hradu. Nikdo si jistě 
nenechal ujít unikátní představení hradních motocyklů ze sbírky dolnoměcholupského občana 
pana Krotila. 
 
červen 
Začátkem června zažila naše země opět povodně. V Dolních Měcholupech bylo zatopeno několik 
sklepů a ucpány odtokové kanály. Pak u školy byl tak promočený, že v něm spadl vzrostlý strom. 
Také musela být odčerpána voda ze sklepa našeho domu s pečovatelskou službou, v jehož 
suterénu je nově vybudovaná studánka na čerpání vody, protože je zde narušená izolace. Zvedne-
li se hladina spodní vody, ihned suterén budovy zaplaví.  
Výlet pro seniory, původně plánovaný na 4. června, se z důvodu záplav přesunul na 11. června. 
Senioři navštívili zámek v Náměšti nad Oslavou, slavný pivovar v Malešicích, kde se natáčel slavný 
film Postřižiny, i tamní přečerpávací elektrárnu. Všechny prohlídky byly perfektně zajištěné a 
dokonce vyšlo i počasí! 
Již III. ročník turnaje o Putovní pohár starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy pro nejmenší 
(předškolní) fotbalisty se konal 22. června. Zúčastnilo se ho deset družstev: kromě z Dolních 
Měcholup také z Dubče, Kralup nad Vltavou, Úval, Kyjí, Zelenče a několika dalších družstev 
z Prahy. 
 
září 
Během prázdnin zaznamenala Městská policie v naší části opět trestnou činnost. Jednalo se o 
vloupání do dvou rodinných domů, do několika vozidel s následnou krádeží navigací. V nově 
obydlené části Dolních Měcholup – Malém háji si lapka odnesl ze zaparkovaného auta 60 litrů 
nafty.   
Dne 8. září odpoledne proběhlo v našem centrálním parku tradiční „Setkání za školou“. Starosta 
přivítal přítomné a v krátkosti zmínil, co se v minulém období podařilo, co nikoli a na čem se 
intenzivně pracuje. K dobré náladě nám hrála osvědčená kapela Steamboat Stompers, občané 
společně pobesedovali nad kávou a koláčky či u piva a klobásky. Nově se točila i malinovka. Děti se 
zas vydováděly na nafukovacím hradě a dalších atrakcích. Částí programu byla také prohlídka 
rozestavěné tělocvičny. Počasí se vydařilo, takže účast byla hojná.  
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říjen 
19. října proběhlo vítání nových občánků naší městské části. Každý z nich obdržel kromě drobných 
dárků také peněžní poukázku v hodnotě 1.000,- Kč. 
 
Koncem října, resp. 25. a 26. října proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. V našem volebním okrsku dopadly následovně: 
Celkem možných voličů 1 463, volební účast 73,41 %, odevzdáno 1 074 obálek, platných hlasů 
1 066 = 99,26 %. 
 

1 Česká str. sociálně demokratická   98 hlasů = 9,19 % 
2 Strana svobodných občanů   27 hlasů = 2,53 % 
3 Česká pirátská strana     39 hlasů = 3,65 % 
4 TOP 09     285 hlasů = 26,73 % 
5 HLAVU VZHURU – volební blok  2 hlasy = 0,18 % 
6 Občanská demokratická strana   150 hlasů = 14,07 % 
9 politické hnutí Změna    6 hlasů = 0,56 % 
10 Strana soukromníků ČR   4 hlasy = 0,37 % 
11 KDU – ČSL     50 hlasů = 4,69 % 
12 Volte Pravý Blok    1 hlas = 0,09 % 
13 Suver. – Strana zdravého rozumu  2 hlasy = 0,18 % 
14 Aktiv nezávislých občanů    1 hlas = 0,09 % 
15 Str. Práv Občanů ZEMANOVCI  3 hlasy = 0,28 
16 OBČANÉ 2011    2 hlasy = 0,18 % 
17 Úsvit přímé dem. T. Okamury  18 hlasů = 1,68 % 
18 Dělnic. str. sociální spravedlnosti  6 hlasů = 0,56 % 
20 ANO 2011     248 hlasů = 23,26 % 
21 KSČM     64 hlasů = 6,00 % 
22 LEV 21 – Národní socialisté   1 hlas = 0,09 %  
23 Strana zelených     58 hlasů = 5,44 % 
24 Koruna Česká (monarch. strana)  1 hlas = 0,09 % 
 

V celé České republice měly nejvíce hlasů tyto strany: 

1. ČSSD 20,45% 6. ODS 7,72% 

20. ANO 2011 18,65% 17. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6,88% 

21 KSČM 14,91% 11. KDU-ČSL 6,78% 

TOP 09 11,99% 23. Strana zelených 3,19% 
 

Ostatní strany dostaly méně než 3 % hlasů. 
 

Soutěžní rok hasičů 
V kroužku mladých hasičů je zapojeno do činnosti na 30 dětí. Každým rokem se zapojují do 
celoroční soutěže hry Plamen. V jejím hodnocení se v kategorii mladších žáků z celkového počtu 
22 družstev z celé Prahy umístilo B družstvo na 14. místě a družstvo A celou soutěž vyhrálo! 
Pravidelně se scházejí vždy ve čtvrtek. Starší žáci se umístili na celkově 5. místě. 
Také dospělí soutěžili. Muži se zapojili po dvouleté odmlce do Pražského Poháru a seriál deseti 
soutěží na území Prahy celkově ovládli. Na krajské soutěži pak obsadili druhé místo. Ženy krajskou 
soutěž vyhrály a postoupily na mistrovství ČR v požárním sportu v Mladé Boleslavi. Na konci srpna 
se prosadily mezi 16 nejlepšími družstvy i v celorepublikovém hodnocení. Obsadily 3. místo 
v celkovém hodnocení a v královské disciplíně – požárním útoku získaly titul „mistr České 
republiky“ Poprvé tak do Prahy přivezly tento titul právě Dolní Měcholupy. Ženy letos zvítězily 
také v celkovém hodnocení Pražského Poháru i v seriálu Podlipanské ligy. 
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prosinec 
První prosincový den se na centrálním parku za školou rozsvítil vánoční stromeček. Co pamětníci 
pamatují, je to zřejmě poprvé, co se pořádala podobná akce.  Kdo chtěl, mohl s sebou také přinést 
ozdobu na vánoční strom. „Asistent pro věšení ozdob“ mu ji pomohl zavěsit. Od 17. hodiny jsme 
mohli být svědky hry na pražskou mobilní zvonkohru přímo v parku u ulice Za kovárnou. Zněla 
hudba klasická i moderní. Také občerstvení bylo zajištěno. 
 

Statistika obyvatel  
K 31. 12. 2013 bylo v městské části Praha – Dolní Měcholupy evidováno 1883 občanů české státní 
příslušnosti a 488 cizinců. 
 

Úmrtí (11 občanů): 

Randáčková Anna Pfleger Jan 

Zimák Václav Šavrda Karel 

Antoš Jiří Zemanová Květa 

Bělová Alena Lehký jan 

Plíva Stanislav Cukr František 

Mayrich Miroslav  
 

Narození (35 občánků): 

Valko Ondřej Janderka Vítek Krysková Hana 

Digaňová Karolína Mareš Matouš Horníčková Tereza 

Novague Albert Dudczak Daniel Škeřík Ondřej 

Hemelík Kryštof Klindnerová Amálie Švábík Jan 

Girmanová Lucie Vencl Lukáš Spilka Matěj 

Matějů Sofie Příbramská Sára Wasserburger Sofie 

Fritz Kristián Horyna Jakub Klapková Vanessa 

Chudomelová Nicol Pejter Filip Budínová Marta 

Tauchen Lilien Hoňková Julie Voňavková Isabela Mia 

Dvořáková Eliška Tesárek Thomas Beranová Adéla 

Fleischmann Patrik Ševčík Ivan Nováková Eliška 

Vrkočová Tereza Knoblochová Michaela  

 
Z výše uvedeného seznamu lze vyčíst, že křestní jména jsou u našich „letošních“ miminek velice 
různorodá. Dvakrát se zde vyskytuje jen jméno Eliška, Sofie, Tereza a Ondřej. 


