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Slovo starosty ... 
     Vážení občané, 
    
      omlouvám se za delší časovou prodlevu, která 
uplynula od vydání srpnového čísla Zpravodaje. 
Prodleva byla zaviněna mou zdravotní 
indispozicí. 

Za tu dobu se toho událo docela dost, tak 
bych se pokusil na nic nezapomenout. Přestavba 
kotelny v mateřské škole se nakonec nestihla 
v předpokládaném termínu a stála trochu víc, než 
jsme čekali, ale je pěkná a dětem se v nově 
vzniklé třídě líbí. Přestavbou se problémová 
situace v umísťování dětí v předškolním zařízení  
trochu vylepšila, byly přijaté i děti mladší tří let, 
ale přílišnou euforií netrpíme, protože problém 
pouze tlačíme před sebou a definitivní řešení 
týkající se školky i školy je zatím v nedohlednu. 
S tím souvisí i vznik pracovní skupiny na 
posledním zasedání zastupitelstva MČ ve složení 
- za zastupitelstvo: Hagel, Zimová, za školy: 
Hindlsová, Kotalíková a za veřejnost: Dvořák, 
Svoboda a Pavel. Tato komise má za úkol  
pomáhat napnout síly zastupitelstva správným 
směrem při jeho rozhodování. 

Další zpráva, i když není nejnovější je, že 
naše dívčí družstvo dobrovolných hasičů se stalo 
na mistrovství republiky v hasičském sportu 
mistryněmi v útoku a celkově obsadily krásné 
třetí místo. Tím se potvrdilo, že náš záměr 
vybudovat tréninkovou dráhu hasičům nebyly 
vyhozené peníze. Tímto bych rád celému 
kolektivu hasičů poděkoval za skvělou 
reprezentaci Prahy a Dolních Měcholup obzvlášť.  

V průběhu času také proběhly předčasné volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Tentokrát to bylo asi naposledy, co 
jsme měli pouze jeden volební okrsek. Od příště 
budou volební okrsky s největší pravděpodob-
ností dva. Jeden na úřadě pro severní část, to je 
od Dolnoměcholupské na Prahu a druhý pro jižní 
část ve škole - atelieru. 
 
 

Takto se volilo do PS PČR 2013 v naší městské části. 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

%platných 
hlasů 

1 463 1 074 73,41 1 074 1 066 99,26 

1 Česká str.sociálně demokrat. 98 9,19 

2 Strana svobodných občanů 27 2,53 

3 Česká pirátská strana 39 3,65 

4 TOP 09 285 26,73 

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,18 

6 Občanská demokratická strana 150 14,07 

9 politické hnutí Změna 6 0,56 

10 Strana soukromníků ČR 4 0,37 

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 50 4,69 

12 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,09 

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 0,18 

14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,09 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 0,28 

16 OBČANÉ 2011 2 0,18 

17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 18 1,68 

18 Dělnic.str.sociální spravedl. 6 0,56 

20 ANO 2011 248 23,26 

21 Komunistická str.Čech a Moravy 64 6,00 

22 LEV 21-Národní socialisté 1 0,09 

23 Strana zelených 58 5,44 

24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,09 
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a takto se volilo do PS PČR 2013 v celé  ČR 

Voliči v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v 

% 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

%platných 
hlasů 

8 424 227 5 010 944 59,48 5 007 212 4 969 984 99,26 

1 Česká str.sociálně demokrat. 1 016 829  20,45 

2 Strana svobodných občanů 122 564    2,46 

3 Česká pirátská strana 132 417    2,66 

4 TOP 09 596 357    11,99 

5 
HLAVU VZHŮRU - volební 
blok 

  21 241    0,42 

6 Občanská demokratická strana 384 174    7,72 

7 Romská demokratická strana        609    0,01 

8 Klub angažovaných nestraníků        293    0,00 

9 politické hnutí Změna   28 592       0,57 

10 Strana soukromníků ČR   13 041   0,26 

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 336 970   6,78 

12 Volte Pr.Blok www.cibulka.net     1 225   0,02 

13 
Suver.-Strana zdravého  
rozumu 

      13 538     0,27 

14 Aktiv nezávislých občanů         1 237 0,02 

15 
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 

      75 113 1,51 

16 OBČANÉ 2011           455  0,00 

17 
Úsvit přímé 
demokr.T.Okamury 

   342 339  6,88 

18 Dělnic.str.sociální spravedl.      42 906  0,86 

20 ANO 2011    927 240  18,65 

21 
Komunistická str.Čech a 
Moravy 

   741 044  14,91 

22 LEV 21-Národní socialisté        3 843    0,07 

23 Strana zelených    159 025    3,19 

24 
Koruna Česká 
(monarch.strana) 

       8 932    0,17 

 

Zatím u nás věčně zelené téma - 
tělocvična- víceúčelová hala je stále ožehavé a 
my si myslíme, že řešení je na stole – máme 
slíbeno 10milionů z rozpočtu HMP a jak to 
vypadá, tak můžeme prodat i čistírnu dešťových 
vod v areálu firmy Kovošrot. Snad se najde 
solventní kupec, což by nám umožnilo splnit 
předvolební slib, který před sebou neustále valím.  

První adventní neděle tentokrát vyšla na 
prvního prosince. Aby ta oslava vánoc byla letos 
trochu netradiční, na výzvu dolnoměcholupského 
cykloklubu připravujeme osvětlení vánočního 
stromu za školou a pozvali jsme i mobilní 
zvonkohru do parku. Ještě přesně neznáme, kde 
bude stát, ale máme vytypovaná dvě místa, tj. na 
parkovišti určeném pro školu nebo parkovišti 

určeném pro městskou knihovnu. Když přijdete 
v neděli 1. prosince do parku v 17.00 hodin, 
určitě tam zvonkohru uvidíte. Ta by měla v půl až 
třičtvrtě hodiny trvající produkci navodit tu 
správnou vánoční atmosféru, a pak všichni 
k ozdobenému stromu za školu, který by měl již 
svítit. Tam se odehraje předvánoční velebení, 
které je prezentováno v informaci na další straně  
tohoto časopisu. 

Já ještě k dokreslení vánoc můžu slíbit 
světlo Betlémské, které bude před naší kapličkou 
k odběru v před štědrovečerním termínu. 

Každý rok pořádá MČ pro dříve narozené 
občany tak zvanou Mikulášskou. Ta se 
v letošním roce uskuteční tak jako v posledních 
letech v restauraci Mondeo ve středu 4. prosince 
od 17.00 hodin – těším se na Vás. 

Kdybychom se neviděli a já již do 
časopisu letos nepsal, tak Vám v dostatečném 
předstihu přeji krásné vánoce hlavně v klidu a 
hodně moc zdraví do roku 2014. 

Váš starosta 
                                              Karel Hagel 

 

… naši hasi či 
 

Nebylo by spravedlivé nezveřejnit 
dopis pana Libora Vojty a dopis starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hl. 
m. Praha, pana Jindřicha Riesnera: 

  
SOUTĚŽNÍ ROK HASIČŮ 

 

     Jaký byl soutěžní rok pro místní hasiče 
z Dolních Měcholup? Úspěšný. 
V kroužku mladých hasičů je zapojeno do 
činnosti na 30 dětí. Pravidelně se schází ve 
čtvrtek od 17,00 hod. Každoročně jsou zapojeny 
do celoroční soutěže hry Plamen. V jejím 
hodnocení se v kategorii mladších žáků 
z celkového počtu 22 družstev z celé Prahy 
umístilo naše B družstvo na 14. místě a družstvo 
A bylo v Praze nejlépe hodnoceno a soutěž 
vyhrálo. Starší žáci se umístili letos na konečném 
5. místě. 
     A jak si vedli dospělí? Muži se letos plně 
zapojili po dvouleté odmlce do Pražského Poháru 
a seriál 10 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 do Mladé 
Boleslavi. Na konci srpna se pak prosadily mezi 
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16 nejlepšími družstvy i v celorepublikovém 
hodnocení. Obsadily 3.místo v celkovém 
hodnocení a v  královské disciplíně - požárním 
útoku se staly a poprvé do Prahy přivezly Dolní 
Měcholupy titul „mistr České republiky “.A to, že 
byl tento ročník pro ženy úspěšný dokazuje i 
vítězství v celkovém hodnocení Pražského 
Poháru a v seriálu Podlipanské  ligy. 
     Všem, kdo nás v letošním roce podporovali, 
děkujeme a těšíme se společně na rok 2014. 
 

Za SDH Dolní Měcholupy               Libor Vojta 
  

 
 
 

 

INFORMACE Z ÚŘADU 
 

MIKULÁŠSKÁ PRO SENIORY  
 

Tradiční setkání seniorů Dolních Měcholup 
se uskuteční 

ve st ředu 4. prosince 2013 od 17.00 
hodin v hotelu MONDEO . 

Nezapomeňte se tedy přijít pobavit a 
společně si užít trochu předvánoční 
atmosféry.  

 

1.ADVENTNÍ NEDĚLE  
1. PROSINCE  2013   

 

ZA PODPORY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA -  DOLNÍ M ĚCHOLUPY SE 

LETOS PRVNĚ ROZSVÍTÍ VÁNO ČNÍ 
STROMEČEK V NAŠEM CENTRÁLNÍM 

PARKU ZA ŠKOLOU 
 

KAŽDÝ, KDO SI CHCE P ŘINÉST NA 
VÁNOČNÍ  STROM OZDOBU, JE 

VÍTÁN. OD 15.00 h BUDE U STROMU 
ZA KAŠNOU ASISTENT PRO VĚŠENÍ 

OZDOB 
 

V 17.00 h ZAČNE HRÁT  
PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONKOHRA  
POKUD SE CHCETE PODÍVAT CO VÁS 

ČEKÁ – NAPROSTO UNIKÁTNÍ PROJEKT – 
WWW.CARILLON.CZ 

 

OD cca 18.00 h ZAZPÍVÁ 
VÁNOČNÍ KOLEDY 

PAVLA KADEŘÁBKOVÁ 
S DOPROVODEM 

 

Během celé akce bude občerstvení,  které 
zařídí restaurace V PARKU a dobrovolníci 
 

Dětský domov Radost pověsí na vánoční 
strom své přání a společně ho zkusíme 
splnit 

 

NA VÁS VŠECHNY SE TĚŠÍ 
MĚCHOLUPŠTÍ CYKLISTÉ, KTEŘÍ MAJÍ 

ZA SEBOU ŠEST ROČNÍKŮ 
CYKLISTICKÉHO ZÁVODU 
„M ĚCHOLUPSKÁ ŠLAPKA“ 

 
 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNER Ů 

 V 1. POLOLETÍ 2014 
V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 

 

6.1.2014 pondělí Pod Lesíkem 
20.1.2014 pondělí Ke Slatinám 

3.2.2014 pondělí Ke Dráze 
17.2.2014 pondělí Parková 

3.3.2014 pondělí Pod Lesíkem 
17.3.2014 pondělí Ke Slatinám 
31.3.2014 pondělí Ke Dráze 
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                   Pražské plynárenské, a.s.      

 

Termíny přistavení v 1. pololetí 2014 
 

- dne  28.01.14  od    8,00   do  11,00   hod.  
- dne  27.02.14  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  27.03.14  od  12,00   do  14,30   hod. 
- dne  30.04.14  od  10,30   do  13,30   hod. 
- dne    2.06.14  od  14,30   do  17,00   hod. 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, 
označeném logem Pražské plynárenské,a.s.,  
zaparkovaném  před  budovou Úřadu MČ, 
Dolnoměcholupská 168/37.    
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností  Měření dodávek plynu,a.s.  a  ÚMČ  
Praha – Dolní Měcholupy nabízí odběratelům 
zemního plynu novou službu – tzv.“mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i 
potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. 
mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 
2 a 4. 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsob placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 267175202, 
www.ppas.cz  
 
 

 

Občanské   
sdružení LEONARDO 

www.leonardos.cz 
 

 
LEONARDO - CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
  

Rok se nachýlil ke svému konci a my spolu s 
dětmi a pro děti ještě do Vánoc chystáme 
několik akcí. 
  

Co by vás mohlo zajímat, kam se ještě můžete 
přihlásit: 
  

3.12. od 19h VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
(pro dospělé), s lektorkou Lenkou 
5.12. od 19.30 TANČÍME V RYTMU DISCO A 
POP (pro dospělé, TV), s lektorkou Editou 
6.12. od 18h MIKULÁŠ VE DVORKU, 
tradiční oslava s našimi nadpřirozenými bytostmi 

13.12. od 15.30 VÁNOČNÍ OZDOBY NA 
STROMEČEK (pro děti MŠ, s možností 
vyzvednutí), s lektorkou Clarou a Jitkou 
14.12. od 15h  ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA PRO 
MALÉ (pro děti od 4-6let), s lektorkami 
Alenkou,Doris a Sandrou 
  

Pak už nás stejně jako ostatní čeká vánoční 
odpočinek. Poslední kroužky v tomto roce 
otevřou své brány v pátek 20.12 . a pak budeme 
odpočívat. 
  

Mezi svátky si pro d ěti chystáme n ěkolik 
workshop ů v oboru keramiky a malování, 
sledujte náš web!  
  

Znovu se všemi uvidíme ve čtvrtek 2.1.2014. 
  

Přejeme vám všem šťastné svátky..... 
   

Centrum volného času  LEONARDO 
www.leonardos.cz,  info@leonardos.cz 
 

INZERCE  
 

Digibooks má už více než 70 000 publikací 
pro zrakově postižené 

 

   S velikým potěšením oznamujeme že v digitální knihovně 
pro nevidomé Digibooks (www.digibooks.sk) spravované 
občanským sdružením Infoblind se sídlem v Bratislavě byla dne 
31.10.2013 úspěšně zpracována a zpřístupněna v pořadí již 
70 000. publikace. Jedná se o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. 
V čase oslav jubilea 10 let působení sdružení je to nádherný 
dárek. Digitální knihovna pro nevidomé Digibooks již od konce 
roku 2003 představuje významnou iniciativu v oblasti 
přístupnosti informací pro občany s těžkým zrakovým 
postižením, otevřená pro čtenáře jak ze Slovenské tak i České 
republiky. Zpravodaj naší městské části už dlouhodobě nachází 
své místo v této knihovně pro čtenáře. Také čísla letošních 
přírůstků do knihovny ukazují mimořádné výsledky. První 
čtvrtletí skončilo s novým kvartálním rekordem – 5 143 
publikací. První pololetí skončilo s rekordním pololetním 
výsledkem – 7 052 publikací. 22. září byla zařazena v pořadí 10 
000. publikace za tento rok a dnes jsme velice blízko k dosažení 
rekordního ročního přírůstku z roku 2010 (12 166). Tyto 
mimořádné úspěšné výsledky jsou ukázkou poctivé každodenní 
intenzivní práce, komunikace s vydavateli a autory, obětavosti, 
ochoty dobročinně pomoci a tím napomáhat zlepšování 
příležitostí občanů s těžkým zrakovým postižením. Je to 
projevem důvěry, ochoty a poctivé práce všech lidí, kteří se o 
tento úspěch zasloužili. Zejména je potřeba poděkovat všem 
dárcům, dobrodincům za každou pomoc, kterou projevili pro 
realizaci skvělé věci oceňované stovkami spokojených čtenářů. 
V případě zájmu o spolupráci se ozvěte na adrese 
robov@digibooks.sk.  

                                        


