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Slovo starosty ... 
 
Vážení občané, 
 tak jako každý rok si dovoluji Vás oslovit 

v tomto předvánočním čase a popřát Vám 
klidné prožití svátků vánočních, aby se Vám 
podařilo alespoň v těchto dnech zapomenout na 
denní starosti , které nám život přináší a aby 
bylo naplněno to, že tyto svátky jsou svátky 
dobré vůle. 

 Po vánocích přichází nový rok, což je 
důvod k ohlédnutí,  ale i k uspořádání myšlenek 
a příprava na to, co nás v následujícím roce 
očekává. 

 A co by to bylo za starostu, kdyby této 
příležitosti nevyužil k tomu, aby si ty svoje 
občánky pomalu připravil na to, co je v příštím 
roce čeká a po již schváleném pražském 
rozpočtu ani  nemine.  

 Pokračování Kutnohorské v režii Odboru 
městského investora pravděpodobně v období 
kolem prázdnin a hned zjara kanalizace včetně 
povrchu v ulici Ke Školce a až  ukončené práce 
na Kutnohorské dovolí, tak bychom měli 
dokončit i ulici Dolnoměcholupskou směrem 
na Dubeč. Tím by měl být v zastavěné části 
Dolních Měcholup konec kanálů a komunikací. 

 
 

 
 
 Slibuji ale, že budeme pokračovat i 

v jiných oblastech než jsou kanály, jako je 
dokončení osvětlení parku po zprovoznění 
slavnostního osvětlení pamětihodností Dolních 
Měcholup. Plány by jistě byly, ale raději je 
nebudu příliš rozvádět, abych je nezakřikl.  

Tak ještě jednou krásné vánoce, všechno 
nejlepší do nového roku 2005 a hlavně  
zdravíčko  přeje 

    Karel Hagel, starosta 
 

 
   100 let 

Sboru dobrovolných hasičů  
 Dolní  Měcholupy 

 
Počátkem roku 2005, dne 19. března bude tomu 
100 let co ustavující valnou hromadou byl 
založen Sbor dobrovolných hasičů, jako vůbec 
první spolek v obci. Uskutečnili to zdejší 
občané v počtu 16 osob a prvním starostou byl 
zvolen pan Josef Soukup a prvním velitelem 
pan Josef Malý. 
Obec v té době měla 50 domů a na 400 
obyvatel. Na vzniku sboru mělo velký podíl 
tehdejší obecní zastupitelstvo a to již od roku 
1899, kdy zakoupilo ruční stříkačku a když 
v roce 1904 byla postavena kolna na ni a 
zakoupeny stejnokroje, nedalo se již na ustavení 
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sboru dlouho čekat. Nelze pominout skutečnost, 
že zastupitelstva všech dob, i dnešní, byla vždy 
sboru nakloněna, sbor pak byl vždy potřebám 
obce připraven ku pomoci. 
Uplynulých sto let znamená pro zdejší občany, 
kteří prošli sborem mnoho vzpomínek nad 
vykonanou prací, která je oceněna pouze 
výsledkem jejich snažení ve prospěch druhých. 
Srovnávat vybavenost sboru v jeho počátcích 
s dnešním stavem je nesrovnatelné, jako nelze 
srovnávat onu dobu s dneškem. 
Začínalo se primitivní výbavou - ruční 
stříkačkou na koňský potah zapůjčovaný 
statkáři, k dispozici byla kolna na stříkačku a 
osm stejnokrojů. Dnes má sbor dopravní 
automobil, dva cisternové automobily, přenosné 
stříkačky, plovoucí čerpadlo, dýchací přístroje, 
osvětlovací agregát, kompletní osobní výstroj a 
řadu dalšího potřebného inventáře. Zbrojnice 
adaptovaná ze stodoly potřebám sboru sice 
slouží, ale nevyhovuje. Počet zásahů a dalších 
aktivit v obci nebo blízkém okolí dokazuje 
účelnost sboru. Jen za posledních pět let  bylo 
vykonáno 49 výjezdů k zásahům, včetně 
několika denního i nočního nasazení techniky i 
lidí při pražských záplavách v roce 2002. Nelze 
pominout ani tu skutečnost, že soutěžní 
družstva žen i mužů po celých deset posledních 
let se každoročně zúčastňují jako reprezentanti 
Prahy národních kol v Požárním sportu. 
Z nejlepších umístění bylo docíleno 4. místo 
žen a 5. místo mužů. To dokazuje, že sbor není 
jenom doménou mužů, ale i žen. Ale i dětský 
kroužek nachází své uplatnění ve hře zvané 
„Plamen“. 
Z počátečních 25 členů v roce 1905, dnešní stav 
vykazuje 59 členů, z toho 43 mužů, 16 žen a 
měnící se počet dětí žákovského družstva. 
Hasiči, vedle svého hlavního poslání, nestáli 
stranou veřejného ani společenského nebo 
kulturního života v obci. Je tomu tak i dnes, kdy 
základní členstvo tvoří i osoby z blízkého okolí  
a kdo z naší městské části by se chtěl připojit, 
bude vítán.  
                                         Výbor SDH Praha             
                                          Dolní Měcholupy 
 

  
 
 
 
 
 

Oslavy 100 let trvání 
Sboru dobrovolných hasičů 

Městské části Praha – Dolní Měcholupy 
 
Leden 2005 -  Vydání zpravodaje – brožury 
                                   o historii Sboru 
Březen 2005 - Pietní akt na místním hřbitově

 -uctění památky zemřelých  
                                   bratrů položením věnce.     

- 19.3.Slavnostní členská  
            schůze se zápisem do pamětní  
            knihy 
- Předání uznání 

Duben 2005 - Účast na halové soutěži  
                                    v Jablonci nad Nisou (muži i  
                                   ženy) 

- Den otevřených dveří  
            zbrojnice 

   Výstavka pohárů, diplomů,  
                                   uznání 
Květen 2005 -          Soutěž „O pohár Měcholup“  
                                   na školním hřišti Křimická 

- Zájezd pro děti ZŠ Přibyslav 
Červen  2005 - Oblastní a Městská soutěž v 
   Požárním sportu – ženy i  
                                   muži o postup na Mistrovství 
                                   ČR 

- 4.6. dětský den ve spolupráci 
s Hotelem Mondeo Ukázka 
techniky SDH i HZS Praha 
25.6. pouť Předání praporu 

- hudba, průvod,položení věnce 
u pomníku,lidová veselice na 
hřišti mezi školou a zbrojnicí 

- Občerstvení za zbrojnicí 
II. pololetí - Různé memoriálové soutěže 
   mužů,žen i dětí 
Září 2005 - Možná účast na Mistrovství  
                                   ČR v  Havlíčkově Brodě 
Listopad 2005 - Posvícenská zábava 
Prosinec 2005 -          Výroční valná hromada  
                                   s volbou nového výboru na  
                                   další pětileté období 
 
Program oslav se bude průběžně 
aktualizovat dle místních 
podmínek! 
Výbor SDH. 
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SDH dříve 

 
 

… a  nyní 

 
 
 
Podzim v mateřské škole 
 
V září se naše mateřská škola zaplnila dětmi do 
posledního místečka. Jen po několik 
počátečních dnů se na některých tvářičkách 
objevila slzička stýskání po mamince, ale pak 
bohatý každodenní program děti natolik zaujal, 
že na nějaké stýskání už nezbyl čas. 
Po krásném „babím létě“, které umožnilo častý 
pobyt na zahradě, přispěchal podzim se svými 
fujavci, které i tentokrát děti využily při druhé 
zimní drakiádě. Komu drak nelétal, zahrál si 
jiné hry a létající draky na nás shlížely hezky 
zvysoka. První dny listopadu uběhly velmi 
rychle a nastal tak dlouho očekávaný čas 
adventní. 
Poprvé, společně s kamarády ze ZŠ, děti z MŠ 
sledovaly loutkové divadelní představení „O 
čertovi ve mlýně“ a trošičku (někdy i víc) se 
bály Mikuláše s čertem, kteří po divadelním 

představení odměňovali děti podle zápisu v 
„knize hříchů“. 
Formou sponzorského daru se podařilo 
zprovoznit vyřazený počítač s dětským 
výukovým programem. Možnost na obrazovce 
vybarvit omalovánku, projít bludištěm, najít 
rozdíly na dvou obrázcích a jiné úkoly je i 
motivací jako odměna… 
Své dojmy z nadílky děti nakreslily a pak už se 
pod vedením všech učitelek pilně věnovaly 
přípravě dárků nejen pro maminky, ale i pro 
babičky v Pečovatelském domě, podílely se na 
výzdobě celé budovy MŠ a nacvičovaly pásmo 
vánočních koled a básniček na besídku. 
Při tom všem se naše MŠ zúčastnila pokusu o 
vytvoření rekordu – vyzdobit Průmyslový palác 
na Výstavišti co největším  počtem papírových 
kapříků, kterých se spoluúčastí 160 mateřských 
škol podařilo vyrobit rekordních více než  
13 000.  Pořadatel Vánočních trhů též vyhlásil 
soutěž o nejlepší zvířátko do Betléma, 
vystaveného ve výstavní hale. Děti z naší MŠ 
společně s učitelkou Katkou Nižníkovou 
vyrobily z PET lahví a vaty ovečku. Ta se 
dětem natolik povedla, že se v soutěži umístila 
na 1. místě a pro děti získala nejen soustu 
cukrovinek, ale i koloběžku, kterou slavnostně 
přivezlo ozvučené až ke vchodu do MŠ. 
Za celý kolektiv MŠ přeji všem úspěšný nový 
rok 2005. 
  Dagmar Jindrová,ředitelka MŠ 
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Informace z MČ 

 
Informace k trvalému označení psů 
chovaných na území hl.m. Prahy a k vedení 
evidence chovatelů psů 
 
Trvalé označování psů 
    Každý chovatel psa chovaného na území hl. 
m. Prahy je povinen nechat psa staršího  6 
měsíců trvale označit mikročipem, který 
odpovídá ISO standardu vydaného Evropskou 
unií, nebo tetováním. 

    Psa, který 31.12.2004 není označen 
mikročipem nebo tetováním, je povinen 
chovatel nejpozději do 31.12.2005 nechat 
označit. 

Označování psů provádějí veterinární lékaři, 
příp.  odborně způsobilé osoby. 

Chovatel, který dal psa označit mikročipem a 
přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok 
na úlevu od místního poplatku ze psů. 

Evidence chovatelů psů 

   Evidence chovatelů psů je vedena 
Magistrátem hl.m.Prahy. Přihlášení do evidence 
se provádí pomocí registrační karty chovatele. 
O přihlášení do evidence chovatel obdrží 
potvrzení. 

Chovatel, který před 1.1.2005 nechal psa 
trvale označit nebo ho nabyl trvale označeného, 
je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky 
přihlásit do evidence. 

   Chovatel, který po 1.1.2005 nabude psa trvale 
označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho 
nabytí přihlásit do evidence. 
   Chovatel je povinen evidenci odhlásit 
nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na 
území hl.m. nebo jeho uhynutí. 
 
Vedení evidence na MHMP: 
odb.občanskospr.agend, Vyšehradská 2077/57, 
128 00 Praha 2 
Tiskopisy registrační karty obdrží chovatel: 
na MHMP, úřadu MČ, veterin. ošetřovnách 

 
Vánoční turnaj o pohár Dolních Měcholup 

Za příčinou vzpružení zdraví a nálady Vaší 
bude dne 26.12.2004 pořádán turnaj v tenise 
stolním. Oddíl tenisu stolního SK Dolní 
Měcholupy si Vás proto dovoluje pozvat na  

9. ročník tohoto neobvyklého sportovního klání. 
Utkání sehrána budou v tělocvičně v prostorách 
školky. 

Prezentace: 8,30-9,00 hod. 

Zahájení:     9.00 hod. 

Zveme k hojnému účastenství. 

Radek Procházka tel.272705330 

 
 

Přistavování kontejnerů 

v 1. čtvrtletí 2005 

3.1.2005 pondělí Pod Lesíkem 
10.1.2005 pondělí Ke Slatinám 
17.1.2005 pondělí Ke Dráze 
24.1.2005 pondělí Parková 
31.1.2005 pondělí Ke Dráze 
7.2.2005 pondělí Pod Lesíkem 

14.2.2005 pondělí Ke Slatinám 
21.2.2005 pondělí Ke Dráze 
28.2.2005 pondělí Parková 
7.3.2005 pondělí Ke Dráze 

14.3.2005 pondělí Pod Lesíkem 
21.3.2005 pondělí Ke Slatinám 
29.3.2004 úterý Ke Dráze 
 
 
Krásné prožití vánočních svátků, do nového 
roku mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů a spokojenosti přejí všem občanům 
Zastupitelé Městské části Praha – Dolní 
Měcholupy, tajemnice 
 a kolektiv pracovníků ÚMČ 

    


