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Dobrý den vážení spoluobčané,

opět je tady konec roku. Tolik věcí 
potřebujeme stihnout během 
prosince. V práci absolvujeme 
vánoční večírky a končí nám 
finanční rok. Doma uklízíme 
a nakupujeme dárky. 
V důsledku všeho si nemáme 
čas vydechnout, odpočinout. 
Kdy jindy by se přitom 
hodilo, než na konci roku, 
promítnout si v mysli, 
co se nám podařilo 
či nepodařilo. 

I když byl tento rok na našem Úřadě plný změn, 
proběhly pořádané akce Velká 
Měcholupská, zahájení školního roku, husí hody 
nebo rozsvícení stromečku úspěšně. Jmenovali 
jsme nového ředitele školy, zahájili přístavbu 
školky, přispěli na rychlou rekonstrukci 
školních prostor a uzavřeli velmi složitá 
jednání se společností FINEP o nákupu 
pozemků. Bohužel vždy se něco 
nepovede k plné spokojenosti, a to je 
dokončení naší tělocvičny. Chci poděko-
vat všem, kteří přispěli k úspěchu našich 
společných akcí. 

Přeji vám za sebe i pracovníky našeho 
Úřadu šťastné a veselé Vánoce 
a úspěšný Nový rok 2017.

K nadcházejícím Vánočním svátkům hodně pohody a porozumění, v novém roce 2017 hlavně mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v osobním i pracovním životě Vám všem přejí zaměstnanci Úřadu městské části Praha - Dolní Měcholupy



SK Dolní Mìcholupy - Velikonoèní turnaj

Mìcholupská šlapka - veø ejná aktivita

SK Dolní Mìcholupy - Pohár starosty

SK Dolní Mìcholupy - Mikulášský turnaj

Obecní úø ad - Stavìní májky

Obecní úø ad - soutì� o nejlepší husu

Leonardo - Dìtský den

Leonardo - slavnostní odtanè ení školního roku

roku 2016

Leonardo - Mikuláš

Mìcholupské stø ípky



Obecní úø ad - 1. roèník závodu 
„VELKÁ ÌCHOLUPSKÁ“

SK Dolní Mìcholupy - Poslední turnaj

Leonardo - Les duchù

Leonardo - Ukliïme Èesko

Leonardo - 10. Tarzan - sportovní odpoledne

roku 2016

Leonardo - Mikuláš

Mìcholupské stø ípky

Obecní úø ad - První adventní nedìle



Co se u nás v Měcholupech letos událo

Rok nám uplynul jako voda, a tak jako většina, se i my, Klub 
seniorů otáčíme za uplynulými měsíci a hodnotíme svoji činnost. 
Něco se nám podařilo, něco méně, ale členů přibývá. Od května 
až k měsíci listopadu se nám podařily čtyři pěkné jednodenní 
výlety autobusem. Léčebný týdenní pobyt v Náchodě jsme si 
zpestřili turistikou, jízdou na kolech a výlety autobusem po okolí. 
V měsíci září jsme jeli na léčebný týdenní pobyt do Třeboně.

Aktivnější senioři se zúčastnili turistických poznávacích výšlapů. 
Chodíme na vycházky Prahou i mimo ni, navštěvujeme pravidel-
ně divadla a muzea. V listopadu jsme navštívili Valdštejnskou 
jízdárnu, kde je nádherná výstava pod názvem Architektura pro 
korunu. 

Scházíme se také na dobrovolných „setkáních u kafíčka“, bohužel 
zatím jen na našem úřadě v zasedací místnosti, takže setkání 
připomíná schůze. Doufáme, že se stane zázrak, a jednou bude-
me mít své vlastní prostory a vybavíme si klubovnu, která bude 
příjemným prostředím pro posezení, ale i pro další činnosti.

Myslím si, že jsme dobrý kolektiv. Rádi mezi sebou přijmeme 
další členy a společně prožijeme ještě pár hezkých chvil v našem 
životě.

Za klub důchodců Slávka Hagelová

Vážení občané,
přejeme vám příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Ať je pro vás celý příští rok pohodový, naplněný radostí, vzájem-
ným porozuměním a osobními i pracovními úspěchy.
Děkujeme všem, kteří se na nás obracíte a pomáháte nám na cestě za bezpečným 
prostředím a veřejným pořádkem.

Za okrsek Dolní Měcholupy Městské policie Prahy 15
Strážník Šárka Guzi

Vážení obyvatelé Dolních Měcholup,

rádi bychom vám touto cestou popřáli krásné prožití Vánočních 
svátků a vše nejlepší do Nového roku 2017.
Letošní rok byl pro nás poměrně významný v několika ohle-
dech. O naší činnosti za rok 2016 se více dozvíte v dalším vydá-
ní zpravodaje. Chceme velice poděkovat zastupitelstvu naší 
městské části za celoroční podporu našich hasičů. Na příští 
rok chystáme několik akcí, kde bychom vám chtěli prakticky 
přiblížit naši práci. 
Děkujeme za vaši přízeň a v případě potřeby se na nás můžete 
kdykoliv obrátit. 

Ondřej Kulhánek
Velitel jednotky

Nová cisterna hasičů

V listopadu si naše jednotka převzala techniku CAS 27 Dennis 
Rapier v rámci bezplatného převodu od HZS hl. m. Prahy. Jde o cis-
ternovou automobilovou stříkačku, která byla vyrobena firmou JDC 
ve Velké Británii v roce 1996. Cisterna je svými parametry určena 
především do městského prostředí. Vůz je vybaven automatickou 
převodovkou Allison, motorem Cummins (190 kW) a obsah vodní 
nádrže je 1 800 l. 
Na voze již provádíme potřebné opravy a po všech potřebných úpra-
vách bude zařazen do výjezdu pro všechny typy zásahů. 

Životní jubileum

Dne 30. listopadu 2016 oslavil náš spo-
luobčan, pan Oldřich Podehradský, 90 
let. Pana Podehradského bezesporu 
znají všichni starousedlíci, jako jedno-
ho z tehdejších předsedů MNV nebo 
jako starostu Sboru dobrovolných hasi-
čů. Mladší generace a noví občané 
naší městské části ho znají především 
z článků v našem Zpravodaji, kde vyprá-
ví o historii Dolních Měcholup. 
Dodnes ho můžeme potkat v Měcholupech, jak se prochází s hůl-
čičkou, vždy vzorně upraven a dobře naladěn. S úsměvem na tváři 
se rád pozdraví se svými spoluobčany. Na jaře, když vysvitne slu-
níčko, rád pracuje na zahrádce a pak celé léto pečuje o zasázené 
kytičky, jak na zahradě, tak i za svými okny. 
Je přátelský a milý nejen ke svým spolubydlícím v Domě s pečova-
telskou službou, ale i ke všem sousedům a dalším spoluobčanům. 
Je šťastný, když za ním přijde vnuk Olda a zahraje si s ním šachy.

Pane Podehradský,
přijměte touto cestou přání všeho nejlepšího k Vašemu životnímu 
jubileu, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Přejeme Vám, 
aby Vás i v dalších letech stále provázela dobrá nálada, optimis-
mus a úsměv na tváři.

FOTOSOUTĚŽ
Soutěž o nejhezčí „Zimní fotografii Dolních Měcholup“

Soutěž probíhá od 21. prosince 2016 do 21. března 2017. Hlasování na Facebooku probíhá od 22. března 2017 do 15. dubna 2017.
Pravidla v plném znění naleznete na www.dolnimecholupy.cz nebo na facebooku.
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