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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
ani jsem se nenadál a je víc jak měsíc po volbách. Jak dopadly, si můžete počíst níže. 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy 
Počet volených 
členů 
zastupitelstva 

Počet 
volebních 
obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v 

% 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celkem zpr. v % 

9 1 1 1 100,00 1 526 892  58,45 892 7 526 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů 

Přepočtené % 
platných hlasů 

Počet 
mandátů číslo název abs. v % 

1 Pro Prahu 1 071 14,23 9 7 526,00 14,23 1 

2 ODS 2 725 36,21 9 7 526,00 36,20 4 

3 TOP 09    529   7,03 9 7 526,00 7,02  0 

4 ČSSD    544   7,23 9 7 526,00 7,22 0 

5 Naše Měcholupy 2 657 35,30 9 7 526,00 35,30 4 
 

Kandidátní listina Kandidát Navrh. str.  Pol.  přísl. Hlasy 

číslo název poř. příjmení, jméno, tituly věk   abs. v % 

1 Pro Prahu 2 Ing. Zdeňka Přibylová 52 HPP BEZPP 177 15,27 

2 ODS 1 Ing. Hagel Karel 63 ODS ODS 417 15,30 

2 ODS 2 Mgr.A. Jiří Jindřich 41 ODS BEZPP 335 12,29 

2 ODS 4 PhDr. Markéta Zimová 54 ODS ODS 335 12,29 

2 ODS 3 Jiří Voříšek 51 ODS BEZPP 295 10,82 

5 Naše Měcholupy 1 Ing. Otakar Vich 56 NK BEZPP 317 11,93 

5 Naše Měcholupy 2 Ing. Zbyněk Kozel 52 NK BEZPP 309 11,62 

5 Naše Měcholupy 3 Mgr. David Pavel 38 NK BEZPP 308 11,59 

5 Naše Měcholupy 4 Edita Motlíková 37 NK BEZPP 301 11,32 

P r v n í    n á h r a d n í c i  
 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost Hlasy 

číslo název 
poř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk   abs. v % 

1 Pro Prahu 3 Ing. Luboš Ježil 43 HPP BEZPP 173 16,15 

1 Pro Prahu 1 Michal Kohout 40 HPP HPP 143 13,35 

2 ODS 5 Karel Attl 70 ODS ODS 332 12,18 

2 ODS 6 Lucie Sobková 39 ODS BEZP 282 10,34 

5 Naše Měcholupy 5 Gabriela Dvořáková 39 NK BEZPP 287 10,80 

5 Naše Měcholupy 6 Ing. Martin Svoboda 51 NK BEZPP 290 10,91 
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Takové bylo rozhodnutí voličů a vítězná koalice 
ODS a PP se na základě koaliční smlouvy rozhodla 
obsadit místo starosty, místostarosty, předsedů 
výborů a komisí, tak jak je uvedeno níže.  
Dne 3.11.2014 proběhlo ustavující zasedání ZMČ 
Praha – Dolní Měcholupy, na kterém byl zvolen:  
starosta Ing. Karel Hagel 
zástupce starosty Mgr.A. Jiří Jindřich 
Finanční výbor - předseda Ing. Zdeňka Přibylová 
Kontrolní výbor -  předseda: Mgr. David Pavel  
Dále byly jmenovány starostou MČ komise: 
Komise stavební, dopravní a životního prostředí 
- předseda: Mgr.A. Jiří Jindřich 
Komise sociální, školská a sportovní - předseda:  
PhDr. Markéta Zimová  
Komise k projednávání přestupků - předseda:   
JUDr. Jaroslava Nožičková  
 

Rád bych Vám všem, kteří jste byli u voleb a 
dali jste nám hlas, chtěl poděkovat a sdělit Vám, že 
je mi ctí Vám nadále sloužit. 
 

Vzhledem k způsobu předvolebního boje, 
který byl v našich Měcholupech nevídaný, byly 
vykopány příliš hluboké zákopy. Bude asi trvat 
nějakou dobu, než dojde k  odeznění asi vzájemné 
animozity a zákopy budou nahrazeny vzájemnou 
spoluprací, protože v našem společném zájmu by 
mělo být blaho Dolních Měcholup. Snažil jsem se 
nabídnout opozici alespoň částečné zastoupení 
v pracovních komisích, ale jak se ukázalo, zatím 
podaná ruka byla odmítnuta. Snad je příliš brzy a čas 
vzájemné šrámy zahojí. 

Snad bych měl začít psát něco pozitivního.  
Po řadě bych ohlásil, že na první adventní 

neděli, tj. 30. listopadu přijede do Měcholup 
zvonkohra a městská část společně s ústředním 
výborem „cyklistů“ uspořádá slavnostní zahájení 
adventu.  Doba adventu by měla býti dobou 
očekávání příchodu Vánoc, kupování vánočních 
dárků, pečení cukroví, úklidu, těšení se dětí na 
Ježíška a měla by býti dobou rozjímání a 
dobročinnosti.  
  Aby se netěšily jen děti, dovolili jsme si jako 
každý rok pozvat důchodce na mikulášský večírek, 
který se uskuteční jako obvykle v hotelu Mondeo a 
to ve středu 3.12.2014 od 17.00 hodin. Tentokrát je 
opět připraven k poslechu p. Šram, je připraveno 
překvapení v podobě rozšířené nabídky zájmové 
činnosti pro důchodce a mé přání k prožití krásných 
svátků vánočních a hodně zdraví do roku 2015. 
 

 Ještě bych rád na tomto místě připomenul 
naše priority na příští rok, které jsou: 

- konečně dostavět rozestavěnou tělocvičnu  
   a  dále  
- zahájit konkrétní přípravné práce na výstavbě nové 
mateřské školy v Malém Háji, kde společně 
s developerem, od kterého chceme získat pozemek 
na školku, chystáme i eventuální dočasnou stavbu 
školky alespoň pro 50 dětí, která by před stavbou 
definitivní budovy školky pokryla potřebu umístění 
dětí do předškolního zařízení. 

   Karel Hagel, starosta 
 

 

Informace z MČ 
 

1. ADVENTNÍ  NEDĚLE  

  30. listopadu 2014 
 

Milé děti, dámy a pánové,  
dovolujeme si Vás již podruhé  pozvat 
na slavnostní rozsvícení vánočního 

stromečku v parku za školou. 
  

OD 15h BUDE U STROMEČKU 
ASISTENT PRO VĚŠENÍ OZDOB, KAŽDÝ JE 
SE SVOU OZDOBOU VÍTÁN 
 

OD 16h  ZAZPÍVAJÍ DĚTI Z MATE ŘSKÉ 
ŠKOLKY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A P ĚVECKÝ 
SOUBOR BEZNOT DĚTSKÉHO DOMOVA  
RADOST A LETY 
 

OD 17h  ZAZPÍVAJÍ SÓLISTÉ VOKÁLNÍ 
SKUPINY MARIKA SINGERS  
www.marikasingers.cz 
 

V 18h SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMEČKU  A  

PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONKOHRA 
www.carillon.cz 
 

Z loňského prodeje hrnečků pro Radost jsme 
předali dětskému domovu 3000,-Kč, letos Radost 
připraví adventní věnce. 
Během celé akce je zajištěno občerstvení, které 
zařídí restaurace V PARKU a dobrovolníci. 
 

Akce je pořádána za podpory Městské části 
Praha - Dolní Měcholupy (rozsvícení vánočního 
stromečku, Pražská mobilní zvonkohra) a 
podpory měcholupských cyklistů, jejichž 
jménem Vás srdečně zve 
                               Zdena Přibylová 
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Mikulášský večírek pro seniory 

Zveme srdečně 
všechny seniory na 
mikulášský večírek 

s hudbou a 
občerstvením, 

který se koná dne 
3. 12. 2014  od  17.00 hodin 
v restauraci hotelu MONDEO, 

Kutnohorská 436/15, Dolní Měcholupy 
 

 

 
 PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ 

 V 1. ČTVETLETÍ 2015 
V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 

 
 

12.1.2015 pondělí   Ke Slatinám 

26.1.2015 pondělí   Ke Dráze 
9.2.2015 pondělí   Parková 

23.2.2015 pondělí   Pod Lesíkem 
9.3.2015 pondělí   Ke Slatinám 

23.3.2015 pondělí   Ke Dráze 
 
 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ Ř 
                   Pražské plynárenské, a.s.      

 

Termíny přistavení v 1. pololetí 2015 
 
 

- dne  13.01.15  od    8,00   do  11,00  hod.  
- dne    5.03.15  od  12,00   do  14,30  hod. 
- dne  14.04.15  od    8,00   do  11,00  hod. 
- dne  18.05.15  od  10,30   do  13,30  hod. 
- dne  22.06.15  od  14,30   do  17,00  hod. 

 
 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu Fiat Ducato, označeném logem 
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před 
vjezdem do garáže budovy Úřadu městské části, 
Dolnoměcholupská 168/37.    
 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Pražská plynárenská Servis distribuce, 
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 267 175 366 a 
267 175 202, www.ppas.cz 
 

 
Zima je za dveřmi 

 
Babí léto nám letos přálo, ale zima však již klepe na 
dveře. Je to ideální čas k přeměně  šatníku na zimní 
oblečení, boty a doplňky. 
Než tedy uschováte letní věci do zadních šuplíků a 
skříní, projděte je a zamyslete se nad tím, jestli jste je 
v jarní a letní sezóně využili. 
Kam s oblečením, které již nepotřebujete?  Do 
popelnice rozhodně nepatří! Využijte textilní 
kontejner POTEX. 
Kontejnery na textil v Praze a blízkém okolí už mají, 
nebo brzy dostanou, nový kabát (viz foto), který 
vám hned napoví, co se s odloženým oblečením 
stane a kterým organizacím tak díky tomu 
pomáháte. 
Pokud se chcete dozvědět, proč je recyklace textilu 
tak důležitá nebo kde se ve vašem okolí kontejnery 
nachází, doporučujeme nahlédnout na stránky 
www.recyklujemetextil.cz 
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INZERCE 
 

       Česko – anglická školka Želvička  
         v Dolních Měcholupech 

     
 

� Česko – anglická školka Želvička je 
soukromým zařízením určeným pro všechny 
děti od 1 roku do 6 let bez ohledu na 
národnost a znalosti angličtiny. 

� Školka představuje plnohodnotné 
předškolní zařízení s množstvím aktivit 
spojených s pohybem a zdravým životním 
stylem. 

� Klademe důraz na individuální plány, 
rodinné prostředí a všestranný rozvoj. 

� Naším cílem je, aby se děti v naší školičce 
cítily v bezpečí a v klidu, aby k nám chodily 
rády a vždy se k nám rády vracely. 
Zastáváme názor otevřeného partnerství 
mezi rodiči, pedagogy i dítětem.  

 
 

Kontakt: Školka Želvička, Za Kovárnou 422/15, 
              109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy 
Tel.č. +420 734 436 630; www.purpleturtle.cz 
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