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LEDEN, ÚNOR 

Vítáme Vás v novém roce 2015. Bohužel tento rok začal ve světě velmi tragicky. Ve 

Francii došlo ke dvěma útokům hned začátkem ledna. Na francouzskou redakci 

satirického deníku Charlie Hebdo a v židovském obchodě. V médiích slýcháme o 

Islámském státu, který se hlásí k několika popravám rukojmích a hrozí dalšími útoky. 

Abychom nebyli negativní hned na počátku roku, vrátíme se zpět k nám do Dolních 

Měcholup.  

Během ledna proběhl zápis do ZŠ pod vedením paní ředitelky Mottlové. 

Mladí hasiči se v únoru zúčastnili Zimního poháru v Uzlování, kdy v kategorii 

starších a přípravky získali zlato a kategorie mladších hasičů se umístilo na druhém 

místě. Navíc si pohár Mistra Prahy odnesla naše malá hasička Anička Kolářová, 

které gratulujeme. 

 

BŘEZEN 

11.března proběhl zápis do MŠ, kde nebyla možnost uspokojit všechny uchazeče o 

místo ve školce. Zřizovatel, tedy úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy reaguje na 

danou situaci a na zasedání zastupitelstva schvaluje výběrové řízení na studii 

přístavby MŠ. 

Důležitou událostí Dolních Měcholup je 110. výročí fungování Sboru dobrovolných 

hasičů. Tento sbor byl založen přesně 19.3. 1905  

Hasičský sbor začínal s původním primitivním vybavením. Dnes se mohou pyšnit 

moderní budovou s výcvikovou dráhou, s dostatečným počtem členů zásahové 

jednotky a celou řadou technického zařízení, které umožňuje zastat jakoukoli 

jednotku z povolání a činí tak v rámci Pražského záchranného systému. 

Nechybí soutěžní družstva v kategoriích mužů, žen a dětí. Hasiči se v různých 

kategoriích účastní soutěží, pořádají dny otevřených dveří a svojí přítomností 

nechybí ani na dalších akcích pořádaných úřadem MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Bohužel musím zmínit i světové tragické události. Islámští radikálové zaútočili v 

Tuniském muzeu. Ve francouzských Alpách se zřítilo letadlo. 

 

DUBEN 

Světem otřásla zpráva o přírodní katastrofě. Ničivé zemětřesení, které zasáhlo 

nejvíce Nepál, Indii, Bangladéš i Tibet. 

V Praze proběhlo slavnostní otevření stanic metra trasy A – Bořislavka, Nádraží 

Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Cestující jsou tak ušetřeni přestupování na 

další dopravní prostředky a netráví tolika času na cestách, pokud jedou tímto 

směrem. 

1.dubna uplynulo 5 let, kdy byla otevřena naše poštovna. Dnes už je neodmyslitelnou 

součástí Dolních Měcholup, ale před jejím otevřením tomu tak nebylo. Muselo se 

složitě dojíždět na poštu do Horních Měcholup. Poštovna slouží k vyzvedávání 

uložených zásilek a občanům se tak nabídla možnost pohodlnějšího a časově méně 



náročného vyzvedávání. 

Koncem dubna se konala akce Pálení čarodějnic, kde bylo možné soutěžit, společně 

tancovat i tvořit. Na akci nemohli chybět naši hasiči a místní obyvatelé se zúčastnili    

v hojném počtu.  

 

KVĚTEN 

Začátkem května proběhlo v Praze a Ostravě 79. mistrovství světa v ledním hokeji. 

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Rusko, 3. USA 

Česká republika se umístila na čtvrtém místě, ale musíme zmínit i některá prvenství v 

kategoriích Nejužitečnější hráč a Pravé křídlo. Zasloužil se o to hokejista Jaromír 

Jágr. I přesto, že jsme nezískali cenný kov, děkujeme za naši reprezentaci. 

18.května se uskutečnila přednáška pro Seniory s názvem Ochrana seniorů před 

„Šmejdy“ ve spolupráci s Městskou policií. 

Na konci května pořádal SK Dolní Měcholupy fotbalový turnaj ulic pro všechny 

obyvatele, kteří měli zájem si zahrát a pobavit se. 

Ještě trochu radosti ze světa – v Anglii se narodila Princezna Charlotte z Cambridge 

 

ČERVEN 

V červnu dochází ještě k jednomu narození královského potomka – Nicolas Švédský. 

Další zprávy, které nejsou zrovna plné optimismu je prudký nárůst přílivu uprchlíků 

do Evropy. Dochází k dalším teroristickým útokům, tentokrát v tuniské SÚSE a ve 

městě Kuvajtu. V indonéském Medanu došlo k havárii letadla. 

A teď se vrátíme k nám do Měcholup... 

2.června se uskutečnil již tradiční výlet pro seniory. Výletníci zamířili do Jižních 

Čech na zámek Kratochvíle, Lomec a Prachatice. Počasí výletu přálo a všichni se 

vrátili plni krásných zážitků. 

První víkend v červnu uspořádal úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy Dětský den      

na hřišti SK Dolní Měcholupy. Atrakce a limonáda byly pro všechny děti zdarma. 

Vládla zde přátelská atmosféra a všichni, hlavně děti, si to jistě moc užili. 

20.června se uskutečnil již 5.ročník Fotbalového turnaje „O putovní pohár starosty 

MČ Praha – Dolní Měcholupy“ 

Výsledky turnaje: 

1.Fotbalová Akademie Alexe Zbura 

2.SK Dolní Měcholupy B 

3.SK Úvaly 

4.Čechie Dubeč 

5.TJ Kyje 

6.SK Dolní Měcholupy Z 

Nejlepším brankářem byl jmenován Filip Pospíšil z SK Dolní Měcholupy B, 

nejlepším hráčem Patrik Pasztor z FAAZ, nejlepším střelcem Hajdar Haman z SK 

Úvaly a nejmladší hráč, který se aktivně zúčastnil byl Josef Pavel z SK Dolní 

Měcholupy Z 

Poslední víkend v červnu se Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy, družstvo 

žen, účastnilo, již po několikáté, Mistrovství ČR v požárním sportu a dosáhlo 



celkově na 6.místo. Bohužel družstvo mužů se na mistrovství o kousek 

neprobojovalo. 

V celorepublikové soutěži Plamen se podařilo vybojovat zlaté medaile v obou 

kategoriích – mladší i starší žáci. Starší žáci si tak zajistili postup a právo 

reprezentovat Prahu na Mistrovství ČR. 

Na mistrovství nás prezentovalo i družstvo v kategorii dorostu, kde si Jakub Sobek 

vybojoval celkové 14.místo. 

 

ČERVENEC, SRPEN 

Rovnou budu pokračovat v úspěších našich hasičských družstev, kdy si kategorie 

starších dětí trochu vylepšila své umístění z loňského roku a v Edenu v Praze – 

Vršovicích se umístily na krásném 10.místě 

6.7. uplynulo 600.let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici 

Ještě několik událostí ze světa – koncem července došlo k navázání diplomatických 

styků mezi Kubou a Spojenými státy americkými, a to po 54.letech. 

Během letních měsíců bylo nesmírné horko a sucho. V některých oblastech bylo 

omezeno čerpání vody ze studní, ale přesto doufám, že nám to nikomu nezabránilo si 

užít odpočinkové léto. 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 

Vítáme nový školní rok. Žáci ZŠ a MŠ nastartovali novou či další etapu svého života 

a my jim držíme palce, aby se jim dařilo. 

Po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze, který 

byl celá léta provázen různými kauzami, ale nakonec se podařilo vše dokončit a 

ulevit pražské dopravě. 

28.září byl k vidění v celé zemi krvavý měsíc. Jde o významný astronomický jev, 

který je způsoben lámáním slunečního světla v atmosféře. Červené světlo se láme 

nejvíce, proto krvavý měsíc. 

Musím zmínit několik říjnových událostí, které otřásly světem – největší hurikán 

Patricia, který poničil západní pobřeží Mexika; zemětřesení v Pakistánu a 

Afghánistánu a na Sinajském poloostrově došlo ke zřícení ruského letadla. 

Ze zastupitelstva Dolních Měcholup odešla paní Edita Motlíková, která rezignovala 

z důvodu časového vytížení. Nahradila ji paní Gabriela Dvořáková za volební stranu 

Naše Měcholupy. 

 

LISTOPAD, PROSINEC 

4. listopadu proběhlo v zasedací místnosti úřadu Vítání občánků, na kterém byly 

slavnostně přivítány tyto děti: 

Patrik Grohs Viktor Hořovský 

Matěj Kostrhoun Vít Petr 

Matyáš Slatinský Julie Svitáková 

Nella Šafránková Václav Vaněček 

Veronika Větrovská Dominik Voříšek 
 



Za podpory městské části Praha – Dolní Měcholupy se konala 14.listopadu, v parku 

za školou ochutnávka svatomartinských vín.  A byl uspořádán i 1. ročník soutěže o 

nejlepší svatomartinskou husu. 
 

1.adventní neděle připadla tento rok na 29.listopadu. Již třetím rokem k ní patří i 

rozsvícení vánočního stromečku v parku za školou, kdy za asistence probíhá zdobení 

vlastními výrobky ať už z rodin, školy nebo školky. Pozdějším odpolednem nás 

provázela vystoupení seniorů, dětí ze základní školy, dětí z Leonarda i dětí z domova 

Radost. Nechyběla mobilní zvonkohra či vystoupení – Marika Singers. Občerstvení 

zajišťovala restaurace V PARKU spoluobčané tak snad nebyli o nic ochuzeni a mohli 

plnými doušky vychutnávat předvánoční čas a atmosféru. 

Závěrem měsíce listopadu musím konstatovat i nepříjemná fakta, která opět otřásla 

světem. Prostřednictvím médií, která vysílala hrozivé obrázky s dramatickým 

komentářem, jsme se dozvěděli o další sérii teroristických útoků spáchaných v 

Paříži. 
 

A nyní rychle zpátky do Dolních Měcholup... 

2.prosince se uskutečnila již tradiční Mikulášská pro seniory s hudbou a 

občerstvením opět v hotelu Mondeo. 

Předvánoční shon a nečekané teplo prosincových dnů snad nikoho nerozhodilo a 

všichni v klidu oslavili vánoční svátky v rodinném kruhu svých blízkých. 
 

Závěrem letošního roku se MČ Praha – Dolní Měcholupy podařilo získat dotaci na 

dostavbu MŠ, nepolevuje ve snaze získat finanční podporu k dostavení tělocvičny a 

podařilo se nechat nainstalovat bankomat u vchodu do úřadu. 

 

Závěrem  

Rok 2015 můžeme obecně hodnotit jako nejsložitější období za poslední léta. 

Tento rok ovlivnili tyto události: masová nelegální migrace, občanská válka na 

Ukrajině, řecká krize, dlouholetá válka v Sýrii, teroristické útoky a hrozba jejich 

pokračování. 

Islámský stát přenesl válku za své hranice, v Evropě probíhá uprchlická krize, 

většina uprchlíků se snaží uniknout hrůzám syrské občanské války či nepokojům      

v jiných zemích a oblastech. Bohužel o život přichází nejen dospělí uprchlíci, ale i 

jejich děti, které nepřežijí cestu nafukovacím člunem či přeplněnými loděmi. 

 

Jsou to samé smutné a hrozivé zprávy z tohoto roku a společně budeme doufat, že se 

to s příštím rokem zlepší, ustanou teroristické útoky, příroda nebude vysílat své 

zničující síly a svět se stane lepším a příjemnějším pro nás všechny. 


