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Vítejte v novém roce 2017, ve kterém nás snad nečekají žádné katastrofy, a společně si 

užijeme rok plný příjemných zážitků. 

Leden, Únor, Březen 

Na chvíli se vrátím ještě do loňského roku, kdy Ing. Zbyňka Kozla nahradil v zastupitelstvu 

Ing. Martin Svoboda z nezávislých kandidátů a po složení slibu se stal novým členem ZMČ. 

Na úvod pár novinek z naší obce. Všichni víme, že nejenom v naší obci, je neustálý 

nedostatek předškolních i školních zařízení. Naše školka i škola se stále rozrůstají, ale za 

chvíli už bohužel nebude kam. ZMČ schválilo podání žádosti o svěření pozemku za účelem 

záměru stavby předškolního a školního zařízení v Malém Háji, což by daný problém jistě do 

budoucnosti vyřešilo. 

Na základě podnětu paní Ing. Zdeňky Přibylové byl zadán projekt na propojení cyklotras naší 

MČ s okolními obcemi (Malý Háj, Uhříněves, Hostivař). Vzniklo to z neúnosné dopravní 

situace v Dolních Měcholupech a s ohledem na to, že se městská cyklistika pomalu stává 

součástí dopravy. 

Během měsíců ledna, února a března proběhlo několik přednášek pro seniory zaměřené na 

možné zdravotní situace a zdravovědu. 

Jedna ze světových lednových událostí stojí za zmínku - 20.1. Donald Trump složil přísahu a 

stal se 45. prezidentem Spojených států amerických. 

19. 2. proběhl ve spolupráci MČ a občanského sdružení Leonardo první ročník 

MASOPUSTU. Průvod masek vyšel z Malého Háje za hudebního doprovodu lidové kapely 

Šmikuranda ze Stříbrné Skalice a k akci se připojilo více jak sto občanů, kterým nechyběla 

dobrá nálada ani masky. 

11. -18. 3. se v Koutech nad Desnou konalo Mistrovství České republiky v šachách a Dolní 

Měcholupy měly opět zastoupení v nadaném mladém šachistovi Jakubovi Voříškovi, který na 

výše uvedeném mistrovství získal druhé místo a my mu opět budeme držet palce na 

Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa.  

15. 3. se naši aktivní důchodci vydali na výlet do Hrusic. Šlo o turistickou vycházku z nádraží 

v Senohrabech, přes muzeum Josefa Lady s prohlídkou krásného okolí. Všichni se vrátili 

spokojeni. 

25. 3. se konal 2. ročník Velikonočního turnaje ve fotbale dětí. Turnaje se zúčastnilo celkem 

11 týmů (6. týmů mladší přípravky a 5. týmů starší). Účastníci byli z Dolních Měcholup, 

z Dubče, Uhříněvse, Chodova, Újezdu, Libiše, Kyjí, Cholupic i Hostivaře. Na Měcholupském 

hřišti se v den turnaje vystřídalo minimálně 100 malých fotbalistů a podpořit je přišlo asi 200 



dětí a dospělých. Počasí se vydařilo a místní restaurace „Kopačka“ skvěle zajistila občerstvení 

pro všechny. Výsledky turnaje jsou pro Dolní Měcholupy skvělé, neboť 1. místo vyhrála 

starší přípravka a na 2. místě se umístila mladší přípravka. Gratulujeme našim šikovným 

fotbalistům. 

Když už jsme u sportu, neměla bych zapomenout na Mistrovství světa ve sprintu na světovém 

šampionátu v Hochfilzenu, kde Gabriela Koukalová vyhrála, a všichni fanoušci biatlonu se 

radovali. 

Velkou událostí je vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 29. 3. byl tak zahájen proces 

brexitu, který by měl být do dvou let hotov. 

Prezident Miloš Zeman potvrdil svou kandidaturu v příštím roce, kdy se budou konat 

prezidentské volby. A Jiří Drahoš, bývalý šéf akademie věd, oznámil, že se též bude ucházet o 

post prezidenta ČR. Postupně se objevují i další kandidáti, ale to si necháme na příští rok, kdy 

to bude aktuální hned z kraje roku. 

Během prvního čtvrtletí tohoto roku nás opustila loutkoherečka Helena Štáchová, zpěvačka 

Věra Špinarová a kardinál Miloslav Vlk. O měsíc později pak ještě herec Jiří Ornest, herečka 

Libuše Havelková a ve věku 88. let i hokejista Augustin Bubník. 

Duben 

Nejdříve důležité novinky. Dostavba MŠ je v plném proudu. Pozemek pro ZŠ na Malém Háji 

je již zapsán v katastru a je hotový projekt na rozšíření naší obecné školy na 9. tříd a také se 

pracuje na projekčních plánech na novou klubovnu fotbalového hřiště ve spolupráci s SK 

Dolní Měcholupy. 

Během dubna proběhl zápis do ZŠ Kutnohorská v indiánském duchu a také velká sportovní 

událost – obvodní kolo ve fotbalovém McDonald´s cupu, kde se týmy mladších fotbalistů (3. 

a 4. ročníku) utkal s dalšími čtyřmi školami z Prahy 10 a ze soutěže vyšel jako neporazitelný 

vítěz. Fotbalisté si tak zajistili postup do kvalifikace na městské kolo. 

22. 4. – Mezinárodní den Země. NAŠE ZEMĚ MÁ SVÁTEK. V organizaci spojených národů 

tomu tak je již od roku 1971 a od roku 1990 se k Americe přidal zbytek světa. Tento den 

vznikl z alarmujících obav ze zhoršujícího životního prostředí.                                               

Na základě toho proběhl 8. 4. velký jarní úklid Dolních Měcholup schovaný pod názvem 

ukliďme Česko. Velké díky patří občanům, kteří se nebáli a vyrazili do místních ulic 

vybaveni rukavicemi a pytli. 

30. 4. byla již podruhé vztyčena májka v parku za školou. Věnec byl ozdoben barevnými 

stuhami. V Malém Háji se pálily čarodějnice pod dozorem našich dobrovolných hasičů a děti 

soutěžily na připravených stanovištích. Vše proběhlo v těsné spolupráci i s dětským domovem 

Radost. Večer v doprovodu rockové kapely Valrock pokračovala zábava a opékaly se 

špekáčky. 



Ve druhé polovině dubna vyjeli naši senioři na další výlet a to do Plas u Plzně, kde navštívili 

místní klášter, kostel i hrobku Metternichů. A poslední dubnový den poseděli i tancovali při 

živé hudbě v hospůdce U Tomáše. 

Květen 

Během měsíce května měli naši mladí hasiči dost napilno. Zúčastnili se dvou memoriálů, kde 

si vylepšili osobní rekordy. Mladší kategorie vybojovala 4. a 8. místo v požárním útoku a 

starší tým obhájil své loňské prvenství a získal zlaté medaile. Dalším náročným úkolem byla 

soutěž dorostu, kde se na druhém místě v kategorii dorostenek umístila Kristýna Vojtová a 

v kategorii dorostu Lukáš Plhal na druhém místě a čtvrté místo si vydobyl Boris Popsimov. 

Všichni tři tak postoupili do krajského kola a my budeme držet palce, aby se probojovali až na 

Mistrovství ČR. Konec měsíce byl pro mladé hasiče vrcholem, kdy ve hře Plamen mladší tým 

vybojoval krásné druhé místo a tým starších obhájil loňské zlato a opět zvítězil celkem nad 

17-ti družstvy. Gratulujeme, jen tak dál. 

Ještě budeme pokračovat ve sportovních výkonech, tentokrát v zastoupení našich aktivních 

seniorů, kteří nás také reprezentovali ve sportu. Šesté Pražské sportovní hry, kterých se 

zúčastili: Marie Neužilová, Jaroslava Šatalíková a Slávek Kožíšek, a v devíti sportovních 

disciplínách podávali neskutečné výkony. 

27. 5. stále zůstáváme u sportu. Proběhl třetí ročník fotbalového turnaje ulic, do kterého se 

přihlásilo 5. týmů. Opět zvítězil tým „Mladý pušky“. Fotbalisty přišlo podpořit plno občanů, 

všem děkujeme za příjemně strávený den. 

O den později proběhla ještě větší akce DEN DĚTÍ na fotbalovém hřišti. Občanské sdružení 

Leonardo a společnost EKO-KOM připravili několik stanovišť. Mimo jiných si děti mohly 

vyzkoušet šachy s Jakubem Voříškem, hraní domina a třídění odpadů. Pohrát si přišlo celkem 

97 dětí a ceny pro ně dodala MČ Dolní Měcholupy, OS Leonardo, EKO-KOM a obchody 

s potravinami vietnamských spoluobčanů. Nechyběla ani velká klouzačka, trampolína a 

balónky pod záštitou pana Becka. Děti i rodiče si to moc užili. 

Občanské sdružení Leonardo je velmi aktivní po celý rok.  Pořádá plno přednášek, kroužků, 

příměstských táborů, účastní se a organizuje místní akce, ale nechybí ani na nejrůznějších 

soutěžích jako jsou:  Tančíš, tančím, tančíme; World´s Largest Student art Museum; celostátní 

soutěž odborného časopisu Golem a další. Děkujeme za aktivitu. 

I když se úplně nehodí to, co teď napíšu, myslím, že z hlediska dějin a událostí to zaznamenal 

každý. Prezident Miloš Zeman podepsal milost Jiřímu Kájínkovi, který byl odsouzen za 

dvojnásobnou vraždu. Jde o velmi zapeklitou kauzu a po propuštění se rozjíždí maraton 

pořadů s propuštěným.  

Červen 

Hasiči opět statečně bojovali na Mistrovství ČR hry Plamen. Tentokrát se utkali s těmi 

nelepšími týmy ve vzdáleném Zlíně a vzhledem k velké konkurenci bereme celkovou sedmou 

příčku za nádherný výsledek. Své mistrovství měli i dorostenci, kde nás reprezentovala 



Kristýna Vojtová a v celkovém hodnocení skončila na krásném pátém místě.  K dalším 

úspěchům patří i Hasičské olympiádě konané v Rakousku, kde Kristýna Vojtová obhájila své 

loňské zlato a tým Lukáše Plhala se umístil na krásném 6. místě a to ze 17. států a 45. týmů. 

Velké gratulace.  

 Koncem června byla na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Měcholupy oznámena 

rezignace Ing. Zdeňky Přibylové a na její místo nastoupil, za Hnutí pro Prahu, pan Ing. Luboš 

Ježil. Vzhledem k vypovězení koaliční smlouvy mezi HPP a NM došlo i na hlasování o 

důvěře starostovi, který po hlasování oznámil svou rezignaci. Po tajném hlasování 

zastupitelstva se s nejvyšším počtem hlasů stal pan Mgr. A. Jiří Jindřich, který poděkoval za 

důvěru a ujal se tak své funkce. Gratulujeme a přejeme hodně sil a úspěchů. Zároveň 

děkujeme panu Ing. Otakaru Vichovi za jeho práci pro obec. 

24. 6. Proběhl již 7. ročník turnaje o Putovní pohár starosty a celkem se ho zúčastnilo deset 

týmů, které byly rozděleny do skupin A a B. Pořadí ze skupin pak určilo finální zápasy.  

Výsledky: 

1. SK Dolní Měcholupy A 

2. SK Hostivař 

3. Dolní Počernice Žlutí 

4. SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 

5. SK Dolní Měcholupy B 

6. Dolní Počernice Černí 

7. Spartak Čelákovice 

8. SK Viktoria Štěrboholy 

9. TJ Kyje 

10. Dolní Počernice Bílý  

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Brožek z Dolních Počernic, Nejlepším střelcem 

Vít Poupě z SK Dolní Měcholupy a nejlepším brankářem se stal Petr Kobera ze Spartaku 

Čelákovice. 

Malí fotbalisté předváděli úžasné výkony a my gratulujeme našim fotbalistům za krásné 

umístění. 

27. 6. se konalo charitativní divadelní představení „SATURNIN“ (jede na kole). Šlo o akci 

organizovanou občanským sdružením Leonardo a divadlo hrály děti z dramatického souboru. 

Výtěžek šel na speciální kolo pro místního autistického chlapce. Všem přítomným patří díky. 

28. 6. proběhlo rozloučení se školou a to školní akademií, na které se podílely všechny třídy. 

Děti si připravily neskutečnou podívanou, kde nechyběl zpěv, tanec, herectví, výtvarné 

vyjádření a plno dalšího. Všichni přítomní si to moc užili a teď hurá na prázdniny! 

Červenec a Srpen 

Během prázdnin se uskutečnila týdenní rekreace seniorů v Teplicích nad Metují. Turisté 

prochodili Adršpašsko - teplické skály, Broumovský klášter i místní rozlehlé lesy. Večer 

nechyběly kytary, zpěv a dobrá nálada. 



O prázdninách proběhlo ještě Mistrovství ČR v požárním sportu, kde nás výborně 

reprezentovalo družstvo žen a svými výsledky si zajistily celkové třetí místo. Gratulujeme. 

Během prázdninových měsíců se konalo mistrovství světa v atletice, kde se Barbora 

Špotáková podruhé stala mistrní světa v hodu oštěpem. 

Září 

3. 9. se běžel již druhý ročník běžeckého závodu pod názvem VELKÁ MĚCHOLUPSKÁ. A 

po té se všichni sešli za školou v parku, kde se přítomným občanům představil nový starosta 

Mgr. A. Jiří Jindřich a nový místostarosta Ing. Luboš Ježil. Celou akcí nás provázela kapela 

Duo Amis, občerstvení, nafukovací klouzačka a hasičské soutěže nemohly chybět. Akce se 

vydařila i přes ne zrovna ideální počasí. 

17. 9. se konal již 11. ročník Pražského cyklozvonění a naše městská část se, letos poprvé, 

přidala. Akce se zúčastnilo 26. městských částí. Cyklistická trasa vedla převážně po 

cyklotrasách za doprovodu městské policie na kolech. Nechyběla dobrá nálada a hlavně 

pohodové tempo. 

21. 9. vyjeli naši senioři na plánovaný výlet. Jejich cílem se stal zámek Sychrov. Při té 

příležitosti navštívili v Turnově muzeum klenotnictví Českého ráje a také soukromý pivovar 

Svijany s ochutnávkou.  Pohodový výlet s příjemným zakončením. 

Bohužel září zaznamenalo i několik kulturních tragédií, kdy nás opustili spisovatel Petr 

Šabach (autor knižní předlohy filmu Pelíšky), herec Vladimír Brabec, po nešťasném pádu 

z Karlova mostu i herec Jan Tříska a nezapomenutelná Květa Fialová. 

Říjen 

Nejdůležitější událostí tohoto měsíce se jednoznačně staly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. V MČ Dolní Měcholupy byla účast celkem vysoká. K volbám přišlo 75,94% 

voličů. Nejvyšší počet hlasů získala ODS, s nepatrným rozdílem se na druhém místě umístilo 

ANO, třetí se umístila Česká pirátská strana, na čtvrtém místě TOP 09, více jak 5% hlasů 

získala i strana Svobody a přímé demokracie s ČSSD. Strany, které dostaly méně jak 5% 

hlasů - Starostové a nezávislí, Křesťanská a demokratická unie a další. 

Celkové výsledky voleb, kterým předcházeli různé politické kampaně: 

Níže uvedené strany se svým počtem hlasů dostalo do sněmovny, zbylé strany se do 

sněmovny nedostaly, neboť nezískaly více jak 5% hlasů.  

ANO 29,64%, ODS 11,32%, Piráti 10,79%, SPD 10,64%, KSČM 7,76%, ČSSD 7,27%, 

KDU-ČSL 5,80%, TOP 09 5,31%, STAN 5,18%.  Celková účast 60,84%. 

V zastupitelstvu nahradil rezignující PhDr. Markétu Zimovou pan Jiří Frolík z ODS. 

Na konci října zasáhl naši republiku orkán HERWART, který se nevyhnul ani Praze a naši 

hasiči měli dost napilno. Během dne zaznamenali 17. případů v terénu, šlo převážně o 

vyvrácené a popadané stromy. Děkujeme za jejich nasazení. 



Listopad 

V tomto měsíci se konal 3. ročník akce SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SVATOMARTINSKOU 

HUSU. Tento rok se do soutěže zapojilo 20 soutěžících a husy vypadaly opravdu krásně. 

Všechny ale vyhrát nemohly. 1. místo získal team Kobra, 2. místo Martina Dostálová a 3. 

místo Vohnoutovi. Všichni si moc užili, protože po vyhlášení výsledků se husy snědly a 

k dobré náladě, k dobrému pití nechyběla ani cimbálová muzika. 

Nejvýznamnější událostí tohoto roku se bez pochyby stává 150. leté výročí vlastní 

samosprávy městské části Praha- Dolní Měcholupy. Stalo se tak 30. Listopadu 1867 a prvním 

starostou byl Jan Širc. V té době měla obec pouhých 160 obyvatel a 20 domů. Obec se 

postupně rozšiřovala a o sto let později (1967) se navýšil počet domů na 240 a 1350 obyvatel. 

Dnes v obci bydlí už 2676 obyvatel a ve funkci představitele obce se vystřídalo 17 osob. 

Listopad se pro některé stal osudným a navždy nás opustili nezapomenutelní zpěváci Karel 

Štědrý a Wabi Daněk. Bohužel i tenisová legenda Jana Novotná. 

Prosinec 

První adventní neděle připadla tento rok na 3. 12., kdy jsme v parku za školou společně 

zdobili vánoční strom. Na pódium vystoupily děti z MŠ, ZŠ a děti i dospělí z OS Leonarda. 

Nedělním odpolednem nás doprovázel i pan Josef Bílý hrou na akordeon a později i skupina 

Voices, kteří nám společně navodili vánoční atmosféru. 

6. 12. se uskutečnilo tradiční mikulášské posezení pro všechny seniory a seniorky z Dolních 

Měcholup. A 13. 12. se uskutečnilo i vánoční posezení pro seniory z Pečovatelského domu. 

 

Krásné a klidné Vánoce! 

 

Celkové shrnutí tohoto roku 

Rozhodně bych řekla, že oproti loňskému roku, je tento rok relativně klidný. Ne, že by 

nedocházelo k teroristickým útokům, přívalům migrantů a různým přírodním katastrofám, ale 

rozhodně toho je v tomto roce celkově méně, za což buďme rádi. 

Myslím, že obec Dolní Měcholupy je velmi aktivní ve všech směrech. Nejenom ve 

sportovních turnajích, nejrůznějších akcí, ale třeba i vítání občánků během roku. Však vy 

sami víte, jste jim přítomni. Je to skvělý potenciál do dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto zápisem bych se s Vámi ráda rozloučila, je na čase předat štafetu psaní kroniky někomu 

dalšímu. Děkuji za vaši pozornost a do Nového roku hodně zdravíčka, štěstí a pohody pro 

všechny. 


