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ÚVODEM 
Průběh roku 2021 ukázal, že se nenaplnily naděje na normalizaci života alespoň 

na úroveň před koronavirem v roce 2020. Zase nás čekala řada vládních opatření 

a citlivých omezení zejména v oblasti školství, kultury, sportu, ve zdravotnictví, 

sociálních službách, v turistice, pohostinství apod. Rok 2021 tedy nebyl vůbec 

normální a převládala tak operativa a improvizace před promyšlenou a plánovanou 

činností prakticky na všech úrovních společenských aktivit. 

1. PANDEMIE COVID-19 

Letos na pokračování 
Nadějí na začátku roku bylo především hromadné očkování proti COVID-19 zpočátku 

u zdravotníků a u seniorů starších 80 let a pak postupně u dalších věkových kategorií 

občanů. Je nutno poznamenat, že pandemie byla stále celosvětový problém 

a že situace se měnila v jednotlivých částech světa především podle toho, kde která 

varianta se právě objevila nebo převážila. 

Jak se v průběhu roku ukázalo, pandemie COVID-19 ovlivňovala dění ve světě 

a samozřejmě také u nás po celý rok. Organizační a hygienická opatření z toho 

vyplývající se také v průběhu roku měnila, a tak často velmi zásadně ovlivňovala 

dění ve společnosti na všech úrovních a samozřejmě i v naší MČ. 

Aby bylo možné vysledovat s tím související dopady na život v MČ Dolní 

Měcholupy, jsou základní informace o průběhu pandemie ve světě a u nás v ČR 

ve stručnosti v časovém průběhu zaznamenány v přílohách č. 1 a 2 kronikářského 

zápisu 2021, uložených ve svazku textových příloh kroniky 2021. 

Koronavirus v MČ Praha-Dolní Měcholupy 
15. 1. 2021 Naši senioři se také pustili dneškem do rezervace na celoplošné 

očkování seniorů 80+ a zdravotníků proti COVID -19. A to s různou mírou úspěchu. 

„Nemáte ještě registraci a potřebujete pomoct? Volejte na úřad MČ, nejlépe 

ve všední dny 8 – 12 hodin.“ 

18. 1. 2021 „Máte zarezervováno? Skvěle, teď vyčkat na termín vakcinace. K tomu 

info, co budete potřebovat: 

1. občanský průkaz 

2. průkaz pojišťovny 

3. potvrzení o rezervaci (není nutné, ale pro sichr) 

4. (ideálně předem) vyplněný dotazník, ten je například na webu Thomayerovy 

nemocnice; k vyzvednutí na úřadě a ke stažení i na našem webu“. 

19. 1. 2021 Zpráva: Od zítřka 20. 1. do úterý 26. 1. musíme uzavřít naši mateřskou 

školu z důvodu karantény (Covid-19). Děkujeme za pochopení. 

20. 1. 2021 Naše seniorky z DPS (80+) si zaslouží veškerou péči a úctu. Proto jim 

pracovníci úřadu MČ domluvili hromadné očkování a k tomu mužský doprovod z řad 

našich dobrovolných hasičů. 
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22. 1. 2021 A očkování seniorek DPS se podařilo. Je nutné poděkovat hasičům 

Praha-Dolní Měcholupy za pomoc a zdravotníkům ve Vinohradské nemocnici 

za skvělý servis. Bylo to rychlé, naše dámy vzkázaly, že to vůbec nebolelo. 

26. 2. 2021 Očkování COVID-19 na úřadě (70+) – nabídka občanům. Nabízíme 

možnost očkování proti Covid 19 na úřadě MČ. Jedná se o skupiny seniorů 80+ 

a 70+. Pokud Vy, nebo někdo z Vašich blízkých, máte o toto očkování zájem, 

kontaktujte nás na telefon 737 270 882 nebo e-mail jdolakova@dolnimecholupy.cz. 

27. 2. 2021 Hasiči SDH Dolní Měcholupy na žádost vedení městské části Dolní 

Měcholupy včera a dnes provedli dezinfekci objektů, nejprve místní poštovny, 

následně základní školy Kutnohorská. 

3. 3. 2021 Primátor MUDr Zdeněk Hřib dnes zaslal dopis všem Pražanům. Z jeho 

obsahu:  

„Vážení Pražané, obracíme se na vás v tuto chvíli, abychom vám vyjádřili svou 

podporu a vděk. Víme, že současná situace je velmi obtížná pro mnohé z nás, ať 

už po zdravotní, psychické nebo finanční stránce. Někteří z nás přišli o své blízké, 

někteří o zdroj své obživy, mnozí neví, co bude dál. Od samého počátku jste ale 

prokázali neuvěřitelnou obětavost, sebezapření a statečnost, což nám dává jistotu, 

že společně zvládneme i novou vlnu pandemie...“ 

Připojila se také Městská část Praha – Dolní Měcholupy, aby touto cestou 

poděkovala občanům Dolních Měcholup. „Těm, kteří pomáhali a pomáhají nejvíc, 

chceme vyjádřit svůj dík prostřednictvím pamětní medaile. Některým už se nám 

podařilo ji předat, dalším předáme, až situace dovolí. Děkujeme, vážíme si veškeré 

pomoci a podpory, té samozřejmosti, s kterou tak činíte, Vaší dobroty srdce“. 

Ústup pandemie pak zvěstovalo vyhlášení otevření škol v polovině dubna. Naše ZŠ 

zahájila normální prezenční výuku 12. 4. 2021 celoplošným testováním na 

COVID-19. Výsledky dopadly dobře, nikdo z žáků nebyl pozitivní, a tak se vyučování 

vrátilo k radosti žáků, jejich rodičů a učitelů do normálních kolejí. 

Do normálu se pak postupně vracel běžný život společnosti, a tedy i naší MČ. 

Nový zlom ve vývoji pandemie COVID-19 ale nastal v druhé polovině roku, 

s nástupem 4. vlny pandemie a s opětným vyhlášením nouzového stavu v ČR. 

Samozřejmě se to muselo postupně odrazit také v konkrétních aktivitách MČ. 

Některé připravené akce se musely obsahově upravit tak, aby splňovaly vyhlášená 

omezení pro danou dobu, některé akce se musely zrušit úplně. V prosinci pak termín 

trvání nouzového stavu vypršel a nová vláda P. Fialy o jeho prodloužení nežádala. 

Protiepidemická opatření budou řízena jiným způsobem. Jakým? „S koronavirem 

se budeme muset postupně naučit žít!“ 
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2. VYBRANÉ UDÁLOSTI ROKU 

Události ve světě 
6. 1. 2021 Útok příznivců D. Trumpa na Kapitol. (F8 – 9) Zasedání obou komor 

amerického zákonodárného sboru, který měl potvrdit vítězství Trumpova volebního 

soka J. Bidena, narušili Trumpovi příznivci. V reakci na prezidentova slova 

o volebních podvodech, pro něž Trump nepředložil důkazy, vtrhli do sídla Kongresu 

a ničili a kradli tamní vybavení. Při střetech zemřelo pět lidí, desítky jich utrpěly 

zranění. 

8. 1. 2021 Zvolený americký prezident J. Biden dnes označil středeční útok 

na Kapitol za nejčernější den v dějinách USA. Končícího prezidenta Donalda 

Trumpa obvinil z podněcování k násilí a podrývání demokracie prostřednictvím 

výroků a zpochybňováním volebních výsledků. Šéfka Sněmovny reprezentantů 

Nancy Pelosiová vyzvala viceprezidenta M. Pence, aby aktivoval 25. dodatek ústavy 

USA, a dal tak do pohybu zbavení Donalda Trumpa prezidentského úřadu, jinak 

je podle Pelosiové Kongres připravený k procesu impeachmentu. M. Pence 

ale odmítl. 

14. 1. 2021 Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová svým 

podpisem potvrdila ústavní žalobu proti republikánskému prezidentovi Donaldu 

Trumpovi. 

20. 1. 2021 Trump se rozloučil projevem na letecké základně za Washingtonem: 

Byly to neuvěřitelné čtyři roky, společně jsme toho tolik dokázali. Nebyli jsme běžná 

administrativa, to, co jsme udělali, je úžasné. Načež opakoval tradiční nepřesná 

tvrzení o „největším snížení daní v dějinách“ a „nejlepší ekonomice“ v historii 

Spojených států. 

20. 1. 2021 Spojené státy mají nového prezidenta demokrata Joea Bidena, který 

dnes složil přísahu před sídlem Kongresu ve Washingtonu. Jeho předchůdce Donald 

Trump se s ním osobně nesetkal, zanechal mu dopis a odletěl z metropole. Ve svém 

inauguračním projevu Biden kladl důraz na jednotu USA. Řekl, že se Amerika 

nachází v těžké době pandemie, čelí ale i rasismu a vnitřnímu terorismu. USA se 

musí spojit a bojovat proti těmto výzvám. 

13. 2. 2021 Trump se podněcování ke vzpouře nedopustil, rozhodl Senát. 

Demokraté podali ústavní žalobu na Trumpa kvůli jeho roli při násilnostech 

v Kongresu, na který 6. ledna zaútočil dav Trumpových stoupenců. Ten den 

zákonodárci měli na programu potvrzení výsledků listopadových prezidentských 

voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden. Demokraté se snažili dokázat, že Trump 

svými výroky o údajně zfalšovaných volbách a nutnosti tvrdě bojovat za jeho vítězství 

své stoupence vybízel k násilí. Pro Trumpovo odsouzení hlasovalo i sedm 

republikánů, což je v procesu impeachmentu nejvíce. 

19. 2. 2021 Lidstvo odkrývá tajemství Marsu: Na planetě přistála sonda 

Perseverance. V červenci roku 2020 vyslala NASA raketu Atlas V, jež měla 

na planetu Mars dopravit robotické vozítko Perseverance. Podle odhadů měla cesta 

rakety trvat dlouhých šest měsíců a na rudé planetě měla přistát v únoru 2021. 
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A tak se také stalo. Úkolem vozítka je hledání známek možného minulého života 

na rudé planetě a také shromažďování vzorků a údajů o jejím klimatu a geologii. 

Trvání mise vozítka je plánováno na jeden marsovský rok, který je zhruba 

dvojnásobně dlouhý v porovnání s rokem pozemským. 

2. 3. 2021 Na Slovensku se schyluje k vládní krizi. Spory v koalici tentokrát zažehl 

nákup ruské vakcíny Sputnik V, který prosadilo hnutí OĽaNO premiéra Igora 

Matoviče. S nákupem očkovací látky, která nemá registraci Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA), nesouhlasilo vládní uskupení Za lidi. Odchodem 

uskupení Za lidi a Svoboda a Solidarita (SaS) by čtyřčlenná vládní koalice tvořená 

subjekty OĽaNO, Sme rodina, Za lidi a SaS ztratila nejen současnou ústavní, 

ale i prostou většinu ve slovenské Národní radě. 

23. března 2021 uvízla obří 400 m kontejnerová loď Ever Given napříč 

v Suezském průplavu. Až po týdnu – 29. 3. se podařilo specialistům s flotilou 

remorkérů a díky vrcholícímu přílivu dostat 220 tisíc tun vážící kolos od písčitého 

břehu. Na uvolnění průplavu v té době už čekalo přes 400 plavidel. Suezským 

průplavem prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent 

globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než 19 tisíc 

lodí. (F 94) 

1. 4. 2021 Igor Matovič rezignoval na funkci slovenského ministerského 

předsedy jen po roce v úřadu. Bylo to v zájmu řešení téměř měsíc trvající vládní 

krize, během které část koalice požadovala jeho demisi. V novém kabinetu bývalého 

ministra financí Hegera by měl Matovič zastávat právě funkci ministra financí. Křesla 

si udrží i většina ministrů končící vlády. Prezidentka Čaputová novou vládu 

bez průtahů jmenovala. 

8. 4. 2021 Princ Philip, manžel britské panovnice Alžběty II. dnes ráno pokojně 

zemřel ve Windsoru, oznámil Buckinghamský palác. Philipovi, známému také jako 

vévoda z Edinburghu, bylo 99 let. Od letošního února do března pobýval v londýnské 

nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci. 

12. 4. 2021 Před šedesáti lety se na kosmodromu Bajkonur rozburácely motory 

rakety Vostok K a v 6:07 světového času UTC se vznesla s kosmickou lodí Vostok 1. 

Na její palubě byl Jurij Alexejevič Gagarin, který se stal prvním člověkem, jenž se 

dostal do vesmíru. Obletěl Zemi a po 108 minutách se na ni vrátil. 

17. 4. 2021 Do královské krypty v kapli svatého Jiří na hradě Windsor byl dnes 

pohřben princ Philip. 

17. 4. 2021 Americké jednotky se z Afghánistánu vrátí domů. To oznámil svému 

národu, světu a všem Afgháncům americký prezident Joe Biden. Symbolickým 

koncem této nejdelší americké války se stane 11. září, tedy den, kdy se připomene 

dvacet let od teroristických útoků na New York a Washington. 

28. 4. 2021 Z Prahy bude kosmické centrum EU. Evropský parlament schválil 

vznik nového Evropského kosmického programu, který zastřeší všechny dosavadní 

vesmírné aktivity Evropské unie. V jeho rámci mimo jiné rozšíří svou působnost 

a posílí kompetence vesmírná agentura GSA, která sídlí v Praze. 
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6. června 2021 – vzpomínka: Před 77 lety (1944) se na plážích v Normandii vylodily 

jednotky spojeneckých vojáků, aby osvobodily Francii a Evropu od nacistického 

útlaku. Bitva o Normandii trvala tři měsíce a v jejím průběhu zemřelo více 

než 250 tisíc vojáků. Operace byla ukončena 25. srpna 1944 vítězstvím Spojenců. 

11. 6. 2021 V Británii začal třídenní summit lídrů vyspělých zemí sdružených 

ve skupině G7. Setkání se v rámci své první zahraniční cesty zúčastnil i americký 

prezident Joe Biden. Hlavním tématem setkání byla pandemie covidu-19, která 

celosvětově způsobila úmrtí nejméně 3,7 milionu lidí. V prohlášení vydaném 

po třídenním jednání účastníci mimo jiné slíbili zajistit miliardu vakcín proti covidu 

pro chudší země. Americký prezident po summitu zemí skupiny G7 prohlásil, 

že obnovuje důvěryhodnost USA. Poté se Biden sešel s britskou královnou 

Alžbětou II. na čaji. Ve středu 16. 6. se setkal s ruským prezidentem Vladimirem 

Putinem. 

24. 6. 2021 Na Floridě se zřítil obytný dům. Hromadu sutin, která zbyla 

z asi 55 bytových jednotek, prohledávali záchranáři za pomoci vycvičených psů, 

sonarů, dronů a mikrofonů. Kusy domu z asi devět metrů vysoké hory odstraňoval 

jeřáb. (F 94) 

9. 7. 2021 Obětí po zřícení bytového domu na Floridě už je 78. Úřady na Floridě 

tento týden uznaly, že není reálné, aby byl v troskách komplexu Champlain Towers 

South ještě někdo živý. Kolik lidí ve dvanáctipatrové budově bylo, když se skoro 

polovina z jejích 135 bytových jednotek sesunula k zemi, není jasné. Stejně tak 

zůstávají neobjasněné příčiny tragédie. Obytný dům byl 40 let starý a podle 

expertního posudku z roku 2018 byly v jeho podzemní části vážné závady. 

8. 7. 2021 Jen dva týdny před začátkem olympiády Japonsko rozhodlo 

o vyhlášení stavu nouze v Tokiu. V metropoli přibylo nejvíce nakažených od poloviny 

května. 

Situace zpětně: Původně 20. března 2021 Organizační výbor rozhodl, 

že na odložené letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu nebudou kvůli obavám 

z dalšího šíření koronaviru a jeho různých mutací smět fanoušci ze zahraničí. 

21. června 2021 Pořadatelé oznámili, že OH v Tokiu budou pouze s domácími 

fanoušky. Stadiony a haly se budou moci zaplnit na padesát procent kapacity, 

přičemž maximem bude návštěva 10.000 lidí. 8. července 2021 Japonští pořadatelé 

po jednání s MOV oznámili, že se hry po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru 

v Tokiu uskuteční bez diváků. 

23. 7. 2021 Zahájení olympijských her v Tokiu. Olympijské hry 2021 s označením 

Tokio 2020 probíhali od 23. července do 8. srpna 2021. Letní olympiáda se konala 

bez diváků a v akci bylo také 116 českých sportovců. Na předešlé olympiádě 

v Riu 2016 získali Češi deset medailí (jedno zlato, dvě stříbra a sedm bronzů). (F 58) 

Všechny sportovce čekalo letos v rámci 33 sportů 339 disciplín na 33 sportovištích. 

15. 8. 2021 Tálibán se v Afghánistánu vrací k moci. Američané a jeho spojenci 

včetně ČR vyklidili v krátké době svá stanovitě a pro mnoho obyvatel, především 

žen, to znamená život v noční můře. Není divu, že se mnozí snaží dostat pryč 

i za cenu toho, že přijdou o život. Během enormně krátké doby (proti Američany 
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původně vyhlášenému 11. září) Tálibán obsadil prakticky bez boje celý Afghánistán. 

Lidé se snaží prchnout, okupují letiště a jsou zoufalí. Za dramatických okolností 

odlétají pracovníci zahraničních misí a vyslanectví, afghánští tlumočníci i s rodinami, 

většinou z letiště v Kábulu národními letadly bývalých spojenců. Také z ČR byla 

dosud (do 17. 8.) vypravena dvě letadla pro návrat personálu. Na letišti V Kábulu 

panuje obrovský chaos a nejistota z dalšího vývoje. 

17. 8. 2021 Britský premiér Boris Johnson oznámil, že jeho země přijme dvacet 

tisíc afghánských uprchlíků, z toho pět tisíc už v tomto roce. Jejich přijetí bude trvat 

odhadem asi sedm let. Následujte nás, vyzval Londýn zbytek Evropy. 

31. 8. 2021 Americké síly se v noci na 31. 8. definitivně stáhly z mezinárodního 

letiště v Kábulu. Američané nočním odletem posledních letadel dodrželi termín 

odchodu k datu stanovenému prezidentem Joem Bidenem. Během dvoutýdenního 

leteckého mostu bylo z Afghánistánu americkými či spojeneckými letadly 

evakuováno přibližně 123 000 cizinců a jejich afghánských spolupracovníků. 

S odletem posledních amerických vojáků skončilo dvacetileté působení jimi 

vedených spojeneckých sil v této asijské zemi. 

6. 9. 2021 Ve věku 88 let nás opustila legenda francouzského filmu, herec Jean-

Paul Belmondo. S ním se pak 9. 9. loučila celá Francie v pařížské Invalidovně, 

kde měl proslov i prezident Emmanuel Macron. Od půl osmé pak měla veřejnost 

možnost vzdát hold francouzskému herci přímo u jeho rakve. Pohřeb proběhl 10. září 

v klášteře Saint-Germain-des-Prés, poté následovala kremace. 

12. – 15. 9. 2021 Papež na Slovensku. „Rád oznamuji, že od 12. do 15. září, pokud 

to Bůh dovolí, se vydám na Slovensko na pastorační návštěvu,“ řekl František. 

Na Slovensku pak papež František navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a významné 

poutní místo Šaštín. Svatý otec sloužil v Šaštíně mši svatou na mariánském poutním 

místě. Zde se s papežem setkali také biskupové z České republiky. 

17. 9. 2021 Inflace je v Evropské unii (EU) nejvyšší za téměř deset let. V celé 

sedmadvacítce inflace vystoupala na 3,2 procenta z červencových 2,5 procenta. 

Nevětší inflace mezi zeměmi EU je v Polsku, Litvě a Estonsku, naše země 

je ve středu rozsahu. 

18. 9. 2021 Francouzští velvyslanci v USA a Austrálii míří zpátky do vlasti. Paříž 

je odvolala poté, co Spojené státy uzavřely pakt o jaderných ponorkách s Austrálií 

a Velkou Británií. Ten zaručuje Canbeře ponorky na jaderný pohon. Pakt od té doby 

čelí silné kritice Číny a Francie. Ozval se i Nový Zéland s tím, že ponorky 

ve vlastních vodách nestrpí. 

27. 9. 2021 Německé parlamentní volby vyhráli sociální demokraté (SPD), kteří 

v nedělním hlasování získali podle předběžných výsledků 25,7 procenta hlasů. 

Na druhé příčce skončila konzervativní unie CDU/CSU se ziskem 24,1 procenta 

hlasů, což představuje po 16 letech vlád kancléřky Angely Merkelové rekordní 

minimum, napsala agentura DPA. Zelení se 14,8 procenta na třetí příčce naopak 

dosáhli historického maxima. Kdo bude kancléřem však zřejmě představuje ještě 

dlouhé vyjednávání. 
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2. 10. 2021 Prvenství za historicky první natáčení filmu ve vesmíru putuje 

do Ruska. Počítalo se, že zvítězí NASA a Hollywood. Z ruského kosmodromu 

Bajkonur v Kazachstánu v úterý odstartovala raketa, která má na palubě pouze 

jednoho astronauta, pilota Antona Škaplerova, ruskou herečku Juliji Peresildovou 

a režiséra Klim Šipenka, kteří budou jako vůbec první filmaři v historii točit v kosmu. 

12. 10. 2021 V platnosti je pořád pokuta, kterou Polsku vyměřil Soudní dvůr EU 

za nedodržování předběžného opatření k zastavení těžby na dole Turów 

na hranicích s ČR z letošního května. Tehdy soud nařídil Varšavě, aby „bezodkladně 

pozastavila“ těžbu v dole, což polská vláda odmítla. Od 20. září proto Polsku 

naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun. Varšava 

pokutu platit odmítá. 

29. 10. 2021 Světoví lídři jednají o změnách klimatu na klimatickém summitu 

ve skotském Glasgow. 

13. 11. 2021 Shoda o znění klimatické dohody je na světě. Představitelé téměř 

200 zemí světa se na konferenci COP26 ve skotském Glasgow shodli na společném 

znění dohody o dalším postupu v boji s klimatickými změnami. Země souhlasily 

s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Cílem setkání 

bylo přijmout závazky, které by zajistily zastavení globálního oteplování a nárůst 

teploty nejvýš o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální dobou. 

8. 12. 2021 Éra Merkelové končí. Německo má nového kancléře. Novým 

německým kancléřem zvolil spolkový sněm sociálního demokrata Olafa Scholze. 

Po 16 letech tak skončí éra kancléřky. Merkelová byla v čele spolkové republiky první 

ženou, ale také prvním východním Němcem. Narodila se sice v Hamburku, vyrůstala 

ale ve východním Německu. 

31. 12. 2021 Noční telefonát Bidena s Putinem k napjaté situaci na Ukrajině ukázal, 

že nikdo nechce ustoupit, protože nemá kam. Americký prezident Joe Biden vyzval 

svůj ruský protějšek Vladimira Putina, aby podnikl kroky ke zmírnění pokračující krize 

na hranicích Ruska s Ukrajinou. 

Události v České republice 
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na podzim roku 2021 ve dnech 

8. a 9. října 2021. O konkrétním termínu rozhoduje prezident, musí tak učinit 

nejpozději 90 dnů před samotným konáním voleb. U těchto voleb tak učinil 

už koncem prosince v roce 2020. 

2. 2. 2021 Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Dal tak za pravdu 

senátorům, že přepočítávání hlasů voličů D'Hondtovou metodou ve 14 odlišně 

lidnatých krajích je nespravedlivé a musí se změnit. Stejně tak po téměř dvaceti 

letech smazal z volebního zákona klauzuli, že pokud politické strany chtějí 

kandidovat v koalici, musí počítat s vyšším kvórem potřebným pro vstup 

do sněmovny. Stížnost leží na Ústavním soudu už od podzimu 2017 a vypadalo to, 

že do konce volebního období se k ní soudci nedostanou. Teď rozhodli osm měsíců 

před podzimními volbami do Sněmovny, a navíc ve chvíli, kdy je prezident Miloš 

Zeman už oficiálně vyhlásil. 



11 
 

27. 3. 2021 Sčítání obyvatel 2021 – program: Sečíst se lze zcela bezkontaktně 

prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše 

a bez kontaktu se sčítacím komisařem je možné se sečíst online od 27. 3. do 11. 5., 

a to na webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst je možné 

nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se někdo nesečte online, musí od 17. 4 

do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář, získaný spolu s odpovědní obálkou 

od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář 

v obálce pak odevzdává na poště nebo se vhodí do poštovní schránky. 

První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici až na přelomu let 

2021 a 2022. 

7. 4. 2021 Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) končí ve funkci. Nástupcem se 

stává současný šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr 

Ahrenberger. Česko má tak čtvrtého ministra zdravotnictví v době koronavirové 

pandemie. 

9. 4. 2021 ČSSD v pátek zvolila na svém sjezdu staronové vedení. Kritici 

současného vedení a vládní koalice s ANO neuspěli. Strana nestojí o změnu 

a předsedou tak zůstává Jan Hamáček. Své konkurenty – ministra zahraničí Tomáše 

Petříčka a poslankyni Kateřinu Valachovou – porazil už v prvním kole. Sjezd 

se poprvé v historii konal on-line. Diskuse se z vlastních obýváků účastnilo více 

řadových straníků, než je obvyklé. 

12. 4. 2021 Odvolání ministra zahraničí T. Petříčka. Šéf ČSSD Jan Hamáček 

navrhnul předsedovi vlády Andreji Babišovi, aby z funkce odvolal současného 

ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Dočasně povede ministerstvo sám, nabídku 

na vedení pak dostal současný ministr kultury Zaorálek, ten však odmítl. Další 

navržený je p. Kulhánek, který nabídku přijal, jmenován bude prezidentem 

21. 4. 2021. 

17. 4. 2021 Premiér Andrej Babiš na mimořádné tiskové konferenci oznámil, 

že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního 

areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné 

služby GRU. Česká republika kvůli těmto skutečnostem vyhostila 18 pracovníků 

ruské ambasády v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských 

zpravodajských služeb. Ruští politici v prvních reakcích označili tvrzení českých 

vládních politiků za absurdní a následovalo opatření Moskvy, která pak vyhostila 

20 pracovníků českého velvyslanectví. Ve čtvrtek 22. 4. České ministerstvo zahraničí 

informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce 

května. Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní 

paritu”. 

8. 5. 2021 Pietní akt k 76. výročí konce 2. světové války v Praze na Vítkově. 

Tento akt připomíná skutečnost, že druhá světová válka byl nejkrvavější ozbrojený 

konflikt všech dob a že je potřeba si ho nadále uchovat v paměti. Přestože poslední 

výstřely padly o mnoho dní později, za oficiální konec války v Evropě se považuje 

8. květen, kdy vstoupila v platnost německá kapitulace.  
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11. 5. 2021 Povinné sčítání obyvatel 2021 končí.  Sečíst se bylo možné buď online 

na webu scitani.cz nebo pomocí listinného formuláře. Z předchozích analýz 

Statistického úřadu vyplývá, že MČ Praha – Dolní Měcholupy byla v Praze na čele 

žebříčku, co se týká rychlosti nárůstu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. 

Bohužel stále nejsou všichni obyvatelé u nás trvale přihlášeni a to např. výrazně 

ovlivňuje přísun financí pro naší MČ. 

24. 6. 2021 Na Jižní Moravě se stala tragédie téměř apokalyptických rozměrů, 

která zasáhla přímo či nepřímo tisíce lidí hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku. 

Oblastí se prohnalo ničivé tornádo. (Blíže odst. 18 – Klima). Šlo u nás o druhé 

nejsilnější tornádo kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. 

Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni 

odhaduje, že bouře v oblasti silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Ke zbourání 

je v lokalitě určeno asi 185 domů. Vznikly mnohamiliardové škody. (F 52 – 53) 

Vznikla obrovská vlna solidarity občanů, firem a institucí, která od začátku nabídla 

pomoc finanční, materiální, ale i síly dobrovolníků. Z naší MČ byla také odeslána 

finanční pomoc, věcné dary občanů a také fyzická pomoc několika místních 

dobrovolných hasičů. (F 53) 

23. 7. – 8. 8. 2021 Účast našich reprezentantů na Olympijských hrách 

Tokio 2020. (F 58) Z letošních odložených olympijských her v Tokiu přivezli 

ze 115 českých sportovců medaile tito čeští olympionici: 

1 – zlato 

B. Krejčíková, K. Siniaková Tenis – Čtyřhra ženy 

Lukáš Krpálek Judo – Muži nad 100 kg 

Jiří Prskavec Vodní slalom – K1 muži 

Jiří Lipták Sportovní střelba – Trap muži 

2 – stříbro 

Jakub Vadlejch Atletika – Oštěp muži 

Markéta Vondroušová Tenis – Dvouhra ženy 

David Kostelecký Sportovní střelba – Trap muži 

Lukáš Rohan Vodní slalom – C1 muži 

3 – bronz 

Vítězslav Veselý Atletika – Oštěp muži 

J. Dostál, R. Šlouf Rychlostní kanoistika – K2 1000 m muži 

Alexander Choupenitch Šerm – Fleret jednotlivci muži 

 
Češi tak díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí slaví 

nejúspěšnější letní hry v samostatné historii ČR. Vlajkonošem české výpravy 

při slavnostním zakončení olympijských her byl stříbrný oštěpař Jakub Vadlejch. 

17. 8. 2021 V letošním roce uplyne 1 100 let od doby, kdy na Tetíně zemřela 

mučednickou smrtí kněžna sv. Ludmila. Na náměstí Míru dnešním dnem začíná 

výstava Svatá Ludmila – kněžna, matka, babička. Jedná se o streetovou výstavu 

s multimediálními prvky. Na výstavních panelech je představena doba, v níž Ludmila 

žila, její život a martyrium, vztah ke svému vnukovi sv. Václavu, její kult 

od středověku po 21 století a také její "druhý život" v umění. Součástí jsou i krátká 

videa seznamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela a je pohřbena. 

8. a 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Více je uvedeno 

v kapitole 8. (F 78 – 79) 
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10. 10. 2021 Prezident ČR Miloš Zeman byl znovu hospitalizován ve Vojenské 

nemocnici a leží na JIP. Důvody hospitalizace nebyly sděleny. 18. 10. předseda 

senátu Miloš Vystrčil na tiskové konferenci oznámil, že podle názoru Ústřední 

vojenské nemocnice nyní Zeman není schopen plnit své povinnosti a jeho prognóza 

je nejistá. Senát tak zítra začne řešit možnost, že by mohl pravomoci hlavě státu 

v souladu s ústavou dočasně odebrat. 19. 10. Senátní komise pro Ústavu České 

republiky a parlamentní procedury se shodla, že má být prezident Miloš Zeman 

zbaven ze zdravotních důvodů svých pravomocí. Horní komora by o tom mohla 

jednat ještě před prvním zasedáním nově zvolené Sněmovny. 2. 11. ÚVN 

informovala, že byl prezident přeložen z JIP na standardní lůžko. Jako 

protipandemické opatření ale v nemocnici platí zákaz návštěv. 

23. 10. 2021 Předsedkyní KSČM se dnes na mimořádném sjezdu na pražském 

Chodově stala po volebním debaklu KSČM europoslankyně Kateřina Konečná. 

Zvolena byla v prvním kole s velkou převahou nad protikandidáty.  

1. 11. 2021 ČNB zasadila ránu ekonomice, kritizuje to Babiš. Úroky skokově 

rostou, ČNB zvýšila úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. 

Centrální bankéři se zvyšováním úroků snaží dostat pod kontrolu rychlý růst cen, 

který zatím dosáhl k pěti procentům. ČNB ho chce držet u hranice dvou procent. 

20. 11. 2021 TOP 09 si zvolila staronové vedení. Předsedkyní strany byla na sněmu 

v Praze velkou většinou opětovně zvolena Markéta Pekarová Adamová, která 

dovedla TOP 09 k úspěchu ve sněmovních volbách jako součást koalice Spolu, tedy 

s ODS a KDU-ČSL. Jejím prvním zástupcem se stal znovu senátor Tomáš Czernin. 

25. 11. 2021 Prezident Miloš Zeman byl dnes převezen z Vojenské nemocnice 

do Lán sanitním vozem vybaveným mobilní jednotkou intenzivní péče. Miloš Zeman 

měl v Lánech jmenovat Petra Fialu (ODS) novým premiérem. O několik hodin později 

měl ale pozitivní test na covid-19, který byl sice bezpříznakový, ale musel 

se do nemocnice vrátit, aby mu tam aplikovali monoklonální protilátky. 

29. 11. 2021 Prezident Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech novým premiérem 

předsedu ODS Petra Fialu. (F 79) Kvůli nákaze Zemana onemocněním covid-19 byli 

odděleni průhlednou stěnou. Všichni přítomní zároveň měli respirátor. 

30. 11. 2021 Jmenovaný premiér představil prezidentovi kandidáty na ministry vlády. 

Ti pak byli postupně zváni na pohovory s prezidentem, který pak 3. 12. sdělil, 

že kandidáty na ministry vlády jmenuje podle předloženého návrhu premiérem kromě 

kandidáta na post ministra zahraničí J. Lipavského (Piráti). 

3. 12. 2021 Sjezd ČSSD zvolil do čela strany starostu Nového Města na Moravě 

Michala Šmardu, který ve volebním souboji porazil Janu Maláčovou a spolu se svými 

spojenci ovládl sociální demokracii. ČSSD se po sjezdu chystá otočit kormidlo 

směrem do komunálních vod. 

17. 12. 2021 Prezident Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech členy 

kabinetu Petra Fialy. Zasedne v něm celkem 18 ministrů za ODS, lidovce, TOP 09, 

Piráty a hnutí STAN. Každý z nových ministrů složil předepsaný slib do rukou hlavy 

státu (včetně ministra zahraničí J. Lipavského). (F 79) 
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Projevy na Nový rok v minulosti přednášeli prezidenti republiky. Současný prezident 

Zeman však tuto zvyklost změnil a své vystoupení přesunul na druhý vánoční svátek. 

Uvolněné místo využívají další ústavní činitelé – předseda Senátu a premiér na Nový 

rok. 

Prezident Miloš Zeman přednesl svůj devátý vánoční projev. Vyzval k povinnému 

očkování proti covidu, odchodu od Zelené dohody a zrušení daňových výjimek, které 

by údajně znamenaly pro rozpočet přínos víc jak 300 mld korun. 

K národu promluvil na Nový rok odpoledne šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ten 

označil za klíčové, aby Česká republika zvládla boj s koronavirem. Občany proto 

vyzval k sebevědomé slušnosti, větší smířlivosti a k solidaritě podobné té, kterou lidé 

projevili při nápravě škod po loňském tornádu na Moravě. 

Nový šéf vlády Petr Fiala (ODS) v novoročním proslovu prohlásil, že nemá 

pro občany dobré zprávy. Tento rok bude podle něj pravděpodobně jedním 

z nejsložitějších a nejnáročnějších od vzniku samostatné České republiky. Potýkat 

se prý budeme především s covidem, inflací i s růstem cen energií. Vyřešit tyto 

problémy podle něj potrvá dlouho. 

Legendy v kultuře a společnosti ČR v roce 2021 (F 92 – 93) 
31. 1. 2021 Ve věku 75 let zemřel hudební skladatel Ladislav Štaidl. Podle médií 

se k jeho dlouhodobým zdravotním problémům přidaly i potíže spojené s nákazou 

covid-19, poslední tři týdny bojoval v nemocnici s jeho těžkým průběhem. Ladislav 

Štaidl byl kapelník, skladatel, textař a zpěvák. Mnoho let zároveň patřil i mezi blízké 

spolupracovníky Karla Gotta. Složil například jeho známé písně Trezor, Ráno jedu 

dál nebo Kávu si osladím a řadu dalších, napsal hudbu přibližně k 80 televizním 

i celovečerním filmům a seriálům, je autorem asi 200 písní a textů. Byl také bývalým 

přítelem zpěvačky Ivety Bartošové, se kterou měl syna Artura. 

23. 3. 2021 Zemřela Hana Hegerová ve věku 89 let v Nemocnici na Homolce kvůli 

komplikacím po prodělané zlomenině krčku. Byla to slovensko-česká zpěvačka 

a herečka, označovaná za nekorunovanou královnu československého šansonu. 

27. 3. 2021 Při nehodě vrtulníku na Aljašce zahynul nejbohatší Čech Petr 

Kellner, majitel skupiny PPF. Zavedený mezinárodní žebříček časopisu Forbes 

odhaduje hodnotu majetku, který po sobě Kellner zanechal, na 17,5 miliardy dolarů 

(téměř 390 miliard korun). To stačí na pozici 68. nejbohatšího člověka na planetě. 

Impérium PPF, kde Kellnerovi patří 99 procent, pokrývá aktivitami 21 zemí. 

3. 5. 2021 Herecká legenda Jiřina Bohdalová slaví životní jubileum – 90 let! 

Přestože jí je 90, neztrácí životní nadhled a pozitivní přístup k životu. To, že by měla 

jít do důchodu, si nedovede představit. „Umřela bych,“ řekla. V plánu byla mega 

oslava pro stovky lidí, nakonec se sešli jen v sedmi. Jiřina Bohdalová (90) oslavila 

své 90. narozeniny v rodinném kruhu a s nejbližšími přáteli. „Plánovali jsme s panem 

Janečkem velkou oslavu v O2 areně. Ale Pán Bůh rozhodl jinak a kvůli viru z toho 

sešlo“, řekl její dvorní režisér Zdeněk Zelenka. Za devadesát let svého života stihla 

herečka, která se před kamerou poprvé objevila již ve svých šesti letech, natočit více 

než dvě stovky filmů. 
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9. 6. 2021 Legendární Libuše Šafránková zemřela v nemocnici jen dva dny 

po svých osmašedesátých narozeninách. V posledních letech, kdy bojovala s těžkou 

nemocí, se ona i její manžel Josef Abrhám (81) prakticky stáhli z očí veřejnosti za zdi 

svého domu na pražském Spořilově. Odešla všem dobře známá ikona českého filmu 

– Popelka. Pohřeb proběhl v úzkém rodinném kruhu, za přítomnosti nemocného 

manžela J. Abrháma. 

7. – 8. 8. 2021 Letos jsme si připomněli 150. výročí narození významného 

českého architekta Jana Kotěry. V rámci festivalu Open House bylo otevřeno 

osmdesát budov a prostor, které nejsou běžně přístupné. Navštívit bylo možné také 

několik slavných pražských budov, které architekt Jan Kotěra navrhl. 

1. 10. 2021 Jiří Suchý oslavil životní jubileum 90 let. Zpočátku hrával ve vinárně 

Reduta, kde si ho všiml Miroslav Horníček a seznámil Suchého s Jiřím Šlitrem. Spolu 

začali psát písničky a získávali úspěchy. V roce 1958 spolu se skupinou přátel založil 

Divadlo Na zábradlí, pro které napsal svou první hru Kdyby tisíc klarinetů, v níž i hrál. 

O rok později spolu s Jiřím Šlitrem založili nové divadlo nazvané Semafor. Po smrti 

Jiřího Šlitra v roce 1969 se po boku Jiřího Suchého objevila Jitka Molavcová a tato 

dvojice zůstala na jevišti spolu až dosud. 

4. 10. 2021 Více než rok očekávaná premiéra filmu o Karlu Gottovi, na němž 

s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou spolupracoval ke konci svého života sám 

zpěvák i jeho rodina, je konečně tady. Stejně jako na předpremiéře v Gottově rodné 

Plzni snímek Karel v pražském Slovanském domě uvedla Ivana Gottová (45). 

Ta dorazila i s dcerami Charlotte a Nelly. Diváci pak mohli film vidět v kinech 

od 7. října 2021. 

5. 10. 2021 Bývalý prezident ČR Václav Havel by oslavil své 85. narozeniny. 

18. 12. zemřel v roce 2011 – tedy před 10 lety. Ve svém aktivním životě vystupoval 

na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích 

občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho 

mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění. 

Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním 

ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát 

byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. 

10. 11. 2021 V 69 letech zemřel slovenský zpěvák a muzikant Miro Žbirka. Autor 

písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí, to prebolí, Balada o poľných vtákoch nebo 

Leň s ňou byl jedním z nejvýraznějších představitelů československé populární 

hudby. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru 

Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta. Zemřel na opakovaný zápal 

plic. 

1. 12. 2021 Ve věku 102 let zemřel cestovatel Miroslav Zikmund. Spolu se svým 

přítelem Jiřím Hanzelkou tvořili legendární cestovatelskou dvojici, která navštívila 

přes 80 zemí světa. Na svých cestách natočili řadu krátkých filmů, napsali více než 

2000 novinových a rozhlasových reportáží a byli autory cestopisů, které vyšly 

v mnoha jazycích. Celoživotní přátele rozdělila až Hanzelkova smrt v roce 2003. 

Na svých cestách, při nichž objeli celou zeměkouli, proslavili Hanzelka a Zikmund 
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tehdejší Československo i jeho automobilový průmysl. Slavnou byla zejména stříbrná 

tatra, se kterou se dvojice vydala v roce 1947 do Afriky a Jižní Ameriky. 

30. 12. 2021 Sportovní svět ve čtvrtek zasáhla zpráva o smrti slavného závodníka 

a šestinásobného vítěze Rallye Dakar Karla Lopraise. Legendě, jíž se přezdívalo 

Monsieur Dakar, bylo 72 let. Zemřel v nemocnici, zřejmě na covid-19. 

3. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Základní údaje o městské části v roce 2021 
Dolní Měcholupy jsou díky vhodnému umístění lákavé pro investory, a proto se 

od roku 2000 počet přihlášených obyvatel 3,2krát zvětšil. Nejvíce k tomu přispívá 

lokalita Malý háj, kterou zde buduje developerská společnost Finep od roku 2009. 

Nyní se zde nachází přes 40 řadových rodinných domů (ty formálně leží 

na k. ú. Praha-Štěrboholy, ale často využívají služeb v Dolních Měcholupech) 

a téměř 1000 bytových jednotek ve velkých bytových domech. V roce 2021 

se očekává kolaudace dalších přibližně 200-400 bytových jednotek. 

Podle zastupitelstvem schválené studie Velkého rozvojového území Dolních 

Měcholup má v lokalitě Malého háje vyrůst v následujících letech dalších cca 1000 

bytových jednotek a desítky rodinných domů. Dá se tedy očekávat pokračování 

ve výrazném nárůstu počtu obyvatel. 

V lokalitě Malého háje je však nízká míra přihlášení k trvalému pobytu. V současné 

době je evidováno více než 3600 přihlášených obyvatel v celé obci. Z odhadované 

tisícovky domácností v Malém háji (přibližně 2 – 2,5 tisíce osob) mají trvalý pobyt 

v Dolních Měcholupech necelé čtyři stovky osob. Mnohé z bytových jednotek jsou 

pořizovány za účelem investice a osoby v pronájmu zde nemají přihlášený trvalý 

pobyt, což ale někteří investoři upřednostňují. 

Dolní Měcholupy jsou označovány za jednu ze čtyř rozvojových oblastí hl. města 

pro toto období. Nová výstavba tady probíhá nejen na okraji obce v Malém háji, 

ale i v samém jejím středu. 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 
K 31. 12. 2021 se zvýšil počet nových popisných čísel na celkových 693, 

což představuje proti předešlému stavu k 31. 12. 2020 celkový nárůst o 12 nových 

č. p. Počet nových ulic se přitom během roku 2021 nezvýšil a je jich tedy 48. 

Počet obyvatel MČ Praha – Dolní Měcholupy je k 1. 1. 2022 celkem 3 785. Z toho 

je obyvatel české národnosti 2 828 a cizinců 957. Nárůst počtu obyvatel za rok 2021 

tak činí celkově 162 přihlášených osob. 

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy 
Složení zastupitelstva MČ se v roce 2021 nezměnilo, zůstalo ve stejném složení jako 

v předcházejícím roce: 

Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS) – starosta městské části 
Bc. Jana Doláková (TOP 09) – 1. místostarostka městské části 
Ing. Luboš Ježil (nezávislý za ODS) – 2. místostarosta městské části 
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Zastupitelé MČ 
Michal Blažek (TOP 09) 
Michal Kohout (nezávislý za ODS) 
Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS) 
Mgr. David Pavel (NO) 
Ing. Martin Svoboda (NO) 
Ing. Vladimír Študent (NO) 
Ing. Otakar Vich (NO) 
JUDr. Petr Vltavský (nezávislý za ODS) 

Výbory a komise 
Finanční výbor 
Kontrolní výbor 
Výbor pro územní rozvoj 
Komise kulturní a sportovní 
Komise sociální, školská a veřejného zdraví 
Komise k projednávání přestupků 

Složení úřadu MČ 
Úřad se rozšířil o novou pozici referenta správy majetku, kterou od září zastává paní 

Denisa Malečková. Další personální obsazení Úřadu MČ je shodné jako v roce 2020 

a není proto třeba složení zde opakovat. 

4. HOSPODAŘENÍ MČ V ČÍSLECH 

Výsledek hospodaření (závěrečný účet) za rok 2020 
Zastupitelstvo MČ Usnesením č. 35/5 ze dne 24. 5. 2021 

VZALO NA VĚDOMÍ: 
- závěrečný účet a účetní závěrku MČ Praha-Dolní Měcholupy za rok 2020 
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Měcholupy 

za rok 2020 
- Zápis finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP 

za rok 2020 
- hospodaření příspěvkových organizací městské části – mateřské školy 

a základní školy za rok 2020 

SCHVÁLILO: 
- závěrečný účet a účetní závěrku MČ Praha-Dolní Měcholupy za rok 2020 

bez výhrad 
- přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků 
- finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP za rok 2020 
- výsledek hospodářské činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2020 
- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace MŠ Dolní 

Měcholupy 
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 201 953,57 Kč 
převod do Fondu odměn 161 562,00 Kč 
převod do Fondu rezerv 40 391,57 Kč 
nevyčerpaná dotace na provoz MŠ ve výši 390 373,26 Kč bude převedena 
na účet MČ 
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- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace 
ZŠ Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy  
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 151 474,83 Kč 
převod do Fondu odměn 92 462,00 Kč 
převod do Fondu rezerv 59 012,83 Kč 
dotace na provoz ZŠ byla vyčerpána 

Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 
Zastupitelstvo MČ na svém zasedání Usnesením číslo 31/2 ze dne 15. 2. 2021 

SCHVÁLILO: 
- navržený rozpočet městské části na rok 2021 s příjmy ve výši 35 300 tis. Kč 

a výdaji 74 455 tis. Kč, schodek je kryt třídou 8 - financování ve výši 

39 155 tis. Kč, dle přílohy 

- příjmy a výdaje účelového fondu dle přílohy 

- navržený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021 s výnosy ve výši 

2 525 tis. Kč a náklady ve výši 2 152 tis. Kč, dle přílohy 

- střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Měcholupy do roku 2026 

dle přílohy 

- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 a jejich střednědobý rozpočtový 

výhled 

Pozn.: Uvedené přílohy nejsou součástí tohoto kronikářského zápisu. 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 
Příjmy 

 v tis. Kč 

Daňové příjmy 13 080 

Nedaňové příjmy 2 351 

Kapitálové příjmy 0 

Dotace / transfery 19 869 

Příjmy celkem 35 300 
 

Výdaje 
  v tis. Kč 

Běžné výdaje  41 204 

z toho splátka NFV, UZ 8 1 700 

z toho dotace a dary: MŠ Dolní Měcholupy 3 651 

 ZŠ Kutnohorská 1 750 

 Dotace a příspěvky neziskovkám, 
organizacím, spolkům, … 

1 610 

 Finanční dary obyvatelstvu 410 

Kapitálové výdaje  33 251 

Výdaje celkem  74 455 
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Saldo rozpočtu 
 v tis. Kč 

Příjmy celkem 35 300 

Výdaje celkem 74 455 

Saldo rozpočtu -39 155 

Zapojení minulých let 22 355 

Zapojení min. let – NFV UZ 8 16 800 

 

Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2021 
Výnosy 
 v tis. Kč 

pronájmy ordinace + paušál energie 270 

pronájmy byty DPS 394 

pronájmy hřiště 70 

pronájmy garáže 7 

pronájmy pozemky 73 

pronájem o.p.s. RADOST 300 

pronájem budovy, nebytové prostory 1 380 

nájem Neužilová – zápočet 15 

inzerce 14 

věcná břemena 2 

CELKEM 2 525 
 

Náklady 
  

Spotřeba materiálu 20 

Spotřeba energie 290 

Ostatní služby 250 

Opravy a údržba 200 

Mzdové náklady 139 

Zápočet RADOST o.p.s. 300 

Zápočet Neužilová 11 

Odpisy 942 

CELKEM  
 

Výsledek hospodaření 
 v tis. Kč 

Příjmy celkem 2 525 

Výdaje celkem 2 152 

Výsledek hospodaření (příjmy-výdaje) 373 
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Dotace spolkům z rozpočtu MČ 
Zastupitelstvo MČ schválilo usnesením USN 33/3 z 19. 4. 2021 poskytnutí dotací 

spolkům: 

• SČR, z.s. ZO Praha 10 – Dolní Měcholupy ve výši 300 000 Kč 

• SK Dolní Měcholupy ve výši 550 000 Kč 

• SDH Dolní Měcholupy ve výši 200 000 Kč 

• SDH Dolní Měcholupy ve výši 100 000 Kč 

• OS Leonardo ve výši 450 000 Kč 

5. PROJEKTY A INVESTIČNÍ AKCE 

Projekty 
Nová základní a mateřská škola v Malém Háji (F 22 – 23) 
Projektant: Architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. 
Sídlo firmy: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6 
Kancelář, vzorkovna: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

4. 3. 2021 byla podepsána smlouva na projektové práce na budovy nové základní 

a mateřské školy v Malém Háji s vítězem architektonické soutěže v roce 2020 

Ateliérem Projektor s.r.o. Další důležitý milník na cestě k nové škole je tak za námi. 

(F 22). 

9. 6. 2021 Odevzdání dopracovaného projektu architektonické studie MŠ a ZŠ Malý 

Háj. Vítězný návrh z loňské mezinárodní architektonické soutěže tak dostává 

v mnoha oblastech konkrétnější podobu. 

Z popisu urbanistického, architektonického, materiálového a technologického řešení: 
Návrh podle předložené studie člení areál na 4 funkční zóny podle vztahu k městské 

třídě či přírodě. Základní modul v centru poskytuje společné zázemí a vstupy. 

Rozvržení hmot definuje hranice a chrání život uvnitř. Fasády minimálních 

výrazových prostředků vstupují do dialogu s okolní zástavbou. Zastavěnou plochu 

pozemku skromné velikosti doplňuje koncept střešních teras, které mohou 

v budoucnu sloužit i pro rozšíření kapacit školy. Koncept umožňuje libovolnou 

etapizaci. 

Prvním krokem návrhu je vyřešení urbanismu nového areálu. Celkové pojetí reaguje 

na stávající i budoucí situaci v okolí pozemku. Čtyři základní provozy (MŠ, I. stupeň, 

II. stupeň a sport) člení pozemek na čtveřici zón a jejich společné zázemí (jídelna, 

kuchyně, technická vybavenost) tvoří srdce souboru staveb. Jednotlivé funkční 

náplně jsou situovány na pozemku podle potřeby kontaktu s přírodou a zahradou 

a zároveň podle schopnosti interakce s městskou třídou.  

Dvojčata, základní škola 
Dvojice hmot I. a II. stupně dotváří novou městskou třídu, potvrzuje rytmus dvojic 

domů v ulici a vytváří chráněný předprostor hlavního vstupu. Do této dvojice 

je umístěna pestrá paleta provozů přístupných pro veřejnost – aula, komunitní 

kavárna, knihovna, copycentrum a čítárna. Dále je v návaznosti na vstupní foyer 

navržena družina se zahradou a tvořivé centrum (ateliér, cvičná kuchyň a dílny). 
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V prvním a druhém patře jsou umístěny chráněné prostory učeben, kabinetů 

a vedení školy. Všechny prostory mimo učebny jsou pojaty jako volný prostor 

s vložením boxů zázemí a vertikálních komunikací. 

Mateřská škola 
Směrem do jihovýchodní klidové části zahrady je orientována mateřská škola. Jedná 

se o atriový dům čtvercového půdorysu, který vyhlíží zpoza dvojčat na hlavní třídu. 

Stavba navazuje na největší plochu zahrady, je napojena samostatným vstupem 

na cestu podél východní hranice pozemku a zároveň uvažuje možné přímé napojení 

východním směrem v budoucnu, kde by byla v čele nové ulice. 

Sportoviště 
Čtyřlístek hlavních objektů uzavírá největší kompaktní hmota sportoviště. 

Je posazena nejníže ve svažitém terénu v místě volného okolí. Sportovní hala 

obsahuje velký i malý sál. Na střeše se nachází venkovní sportoviště – multifunkční 

hřiště a běžecký ovál. Na terénu v místě zahrady jsou umístěny doplňkové sportovní 

plochy – víceúčelový centrální prostor promenády umožňující příležitostné využití 

pro klasické školní sportovní disciplíny a dále prostor hřiště plážového volejbalu 

či venkovní posilovny. Sportoviště je přístupné jak z prostoru školy, tak i zadním 

vstupem z prostoru zahrady. 

Střešní zahrady 
Těžce získaný pozemek skromných parametrů si zaslouží náhradu za zastavěnou 

plochu domů v podobě střešních teras, které umožňují soukromou výuku i relaxaci 

v chráněném prostředí bez nutnosti členit prostor množstvím plotů. Terasy jsou 

opatřeny systémem stínění pomocí lamelových slunolamů a popínavou zelení. 

Pobytovou střešní terasu mají všechny čtyři hlavní objekty. Prostory mohou díky 

připravenosti nosné konstrukce, vertikální komunikace i zázemí v budoucnu lehce 

posloužit pro možné rozšíření kapacit školy 

Nepříjemná komplikace 
Na postup ohledně architektonické soutěže na novou školu v Malém Háji byl podán 

podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože však bylo po prověření 

všechno v naprostém pořádku, úřad neshledal důvod soutěž nebo následné jednací 

řízení bez uveřejnění zrušit. Případné zrušení by znamenalo pro městskou část 

Praha-Dolní Měcholupy mnohamilionové škody a zdržení mnoho měsíců, ne-li let. 

Všechno tedy dobře dopadlo a je tak možno pokračovat v projektování této 

nejdůležitější investice současnosti v naší MČ. 

Ocenění v soutěži 
Listopad 2021 – MČ Dolní Měcholupy získala 2. místo v soutěži Neplejtvák v nové 

kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách. Cena NEPLEJTVÁK 2021 

je udělována institucím za výjimečné ukazatele ve veřejných zakázkách, 

které zohledňují jejich skutečnou práci v tomto oboru. Veřejnost tak může detailně 

sledovat, že jejich zvolení zastupitelé nekradou, ani neplýtvají veřejnými prostředky. 

Ocenění zohledňuje především společenský dopad s přesahem na zadávání 

veřejných zakázek v celé republice. Architektonická soutěž na školu v Malém Háji 

se porotě líbila, tak snad se nám toto ocenění pomůže novou školu také co nejdříve 

realizovat. 
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Stručně z další rozpracovávané projektové činnosti 
Přístavba hasičské zbrojnice – ověřovací studie. Byla představena studie dostavby 

a vestavby v hasičské zbrojnici. Studie byla zpracována na základě požadavků JSDH 

a připomínkována MČ. V listopadu 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na projekt 

přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Prostředky na dostavbu a opravu 

hasičské zbrojnice by měl poskytnout Magistrát hl. m. Prahy. 

Architektonická studie návsi – byl předložen koncept a v současné době 

je připomínkován. Autoři návrhu představili základní obrysy a historické souvislosti, 

ze kterých návrh vychází. V návrhu jsou i některé konkrétní požadavky na nejbližší 

období příštího roku. 

Lario – soukromý investor zpracoval studii pro územní rozhodnutí, probíhá 

připomínkování dokumentace. 

Regiojet – soukromý železniční dopravce RegioJet pokročil se svými plány 

na vybudování depa v Praze-Dolních Měcholupech. Opravárenské depo 

má vzniknout na pozemcích, které získal RegioJet před dvěma lety. Jde o stávající 

vlečku na východě průmyslové zóny v Dolních Měcholupech. Do depa se bude 

zajíždět ze stanice Praha-Hostivař. „Hlavním cílem záměru je vytvoření zázemí pro 

údržbu a opravy kolejových vozidel společnosti Regiojet.“ V současné době probíhá 

připomínkování dokumentace zajišťovacího řízení. Předložená dokumentace 

se zatím jeví jako neúplná a je ze strany MČ připomínkována. 

Bytový dům Kutnohorská 13 – objekt původního Horáčkova statku. Dochovaná 

stodola má být soukromým investorem přestavěna na nájemní bytový dům. Byla 

předložena a je připomínkována studie s 13 bytovými jednotkami. Je nutné počítat 

také s alespoň 20 parkovacími stáními. Na pozemku zatím začaly koncem roku 

vyklízecí práce a terénní úpravy. 

Polyfunkční domy Kutnohorská – vyjádření ke studii. Zástupce soukromého investora 

představil záměr výstavby tří polyfunkčních domů, z nichž dva by obsahovaly 

i komerční prostory. 

Malešicko-hostivařská průmyslová oblast – vize MČ na rozvoj území, podklady 

pro IPR. Bylo zpracováno vyjádření Městské části ohledně přípravy prověřovací 

studie tzv. Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti. Do studie je třeba také 

zahrnout následující potřeby: 

- tramvaj na Malý háj 
- Regiojet – vlečka 
- prostupnost územím a veřejné prostory – zelené pásy 
- omezení nákladní dopravy na ulicích Dolnoměcholupská a Kutnohorská 
- úprava křižovatky Průmyslová, Černokostelecká, Jižní spojka 
- sjezd z Jižní spojky přímo na Rabakovskou ulici 
- doplnění okruhu Blanka II 
- realizace Hostivařské radiály včetně úseku Kutnohorská – Rabakovská 
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Výstavba – investiční akce 
Bytová výstavba Malý Háj IX (F 24 – 25) 

Investor: Bytové družstvo Malý Háj, Havlíčkova 1030/1, Praha 1 
Generální dodavatel: PORR o.s., Dubečská 3238, Praha 10 

Výstavba bytového domu a pronájem bytových a nebytových prostor včetně 

poskytování základních služeb spojených s pronájmem. Realizace stavby začala 

v roce 2020. Termín dokončení je 2021/2022 

Byty Na Návsi (F 26) 
Developer: TIDE REALITY 
Zahájení výstavby: říjen 2020 
Plánované dokončení: červen 2022 

Komplex dvou bytových domů obsahuje 31 nadstandartních bytů, 2 menší 

provozovny, součástí projektu je i 42 parkovacích míst v podzemním podlaží. Domy 

jsou jen třípodlažní. Mají přízemí s přímým výstupem z bytů na předzahrádky, 

1. patro a obytné podkroví. Velké byty v horních patrech jsou řešeny převážně jako 

mezonety. Přestože jde o nízkopodlažní stavby, jsou všechny byty dostupné 

výtahem z garáží i přízemí. 

Domy U Kapličky (F 27) 
Developer: Bidli Holding 

Projekt zahrnuje 8 řadových a 1 solitérní rodinný dům. Všechny jsou dvoupodlažní, 

s dispozicí 4+kk. U domů jsou vlastní zahrady a parkování na pozemku 

či v integrované garáži. 

Nový park a hřiště v Honzíkově ulici (F 50) 
Dokončeno, otevření: červen 2021 

Dětské hřiště obsahuje množství moderních herních prvků a prostor pro odpočinek 

rodičů s malými dětmi. Pro dospělé, hlavně sportovně založené, je dokončeno 

a již otevřeno multifunkční sportovní hřiště, kde si je možné zahrát např. malý fotbal, 

košíkovou, házenou, nohejbal nebo tenis. Vedle těchto hřišť je vytvořen také nevelký 

parčík, který doplňuje odpočinkovou zónu v bezprostředním kontaktu s prostorem 

bytového areálu. 

Rekonstrukce, opravy a údržba 
Položení nového povrchu hasičské běžecké dráhy (F 28) 
V březnu a dubnu probíhala oprava běžecké dráhy pro sportovní tréninky 

dobrovolných hasičů. Byl pak především položen nový povrch hasičské běžecké 

dráhy, bylo upraveno nejbližší okolí a byly vyznačeny čtyři běžecké dráhy. Byly tak 

vytvořeny dobré podmínky pro tréninky našich velmi aktivních hasičů všech kategorií. 

Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Kutnohorská (F 29) 
V období letních prázdnin (červenec a srpen 2021) byla naplánována rekonstrukce 

kotelny základní školy. Týkala se především výměny stávajících kotlů, rozvodů médií 
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a realizace odpovídajícího automatického řízení. Příkladnou spoluprací investora, 

projektanta a zhotovitele se dílo podařilo v daném termínu realizovat. 

Rekonstrukce povrchu komunikace Kutnohorská (F 30 – 31) 
Technická správa komunikací prováděla rozsáhlou rekonstrukcí páteřní komunikace 

Dolních Měcholup – Kutnohorské ulice. Práce na rekonstrukci komunikace probíhaly 

za omezeného provozu od 12. dubna 2021 v úseku začínajícím okružní křižovatkou 

Přátelství x Podleská v Uhříněvsi a končící před ulicí Kardausova v Dolních 

Měcholupech. Stavba byla rozdělena do několika etap (po upřesnění do čtyř etap) 

a měla by být dokončena začátkem roku 2022. 

V intravilánu obce se počítá s pokládkou tzv. tichého asfaltu. Tato vrstva snižuje 

o několik decibelů zvuk projíždějících automobilů. Zároveň dojde k opravě 

a vyrovnání vstupů do kanalizačních šachet umístěných ve vozovce a úpravě 

obrubníků. Obnoveno bude také značení na vozovce. 

Dopravní omezení související s rekonstrukcí komunikace Kutnohorská budou trvat 

do začátku roku 2022. Kutnohorská byla a bude průjezdná vždy jedním pruhem, 

a to ve směru na Uhříněves. Automobilová doprava směřující do Prahy musí využívat 

objízdné trasy, vždy stanovené nebo doporučované pro právě probíhající etapu 

rekonstrukce. V souvislosti s tím se upravovaly také trasy a zastávky autobusů MHD, 

které byly rekonstrukcí dotčeny. 

Etapizace rekonstrukce komunikace viz kapitolu 7 – Doprava, komunikace. 

6. UDÁLO SE V MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY 
22. 1. 2021 On-line setkání zástupců SVJ v Malém Háji a zástupců MČ Praha-
Dolní Měcholupy. Schůzka proběhla na základě dohody zúčastněných s nástinem 
řešení těchto problémů: 

- Třídění odpadů – pořádek, posílení míst, černé skládky, kamery 
- Dopravní situace a parkování – priority  
- Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů – MČ, Finep a SVJ 
- Nová zastávka autobusu Kardausova – informace 

Diskuze k uvedené problematice vyústila k formulování 20 bodů, obsahujících téma, 

úkol, odpovědnou osobu za řešení a termín řešení pro přítomné subjekty. 

2. – 5. 4. 2021 Velikonoce v MČ Praha-Dolní Měcholupy (F 20 – 21) Hody, hody, 

strom se plní, děkujeme velice, jak se pentle větrem vlní, za vejce i slepice... 

Letošní Velikonoce byly v celé ČR poznamenány značným omezením, vyplývajícím 

z koronavirového nouzového stavu. Svátky jsme neoslavili s příbuznými, Česko 

zůstalo v lockdownu. Byl zákaz shromažďování více jak dvou cizích lidí, nesmělo se 

cestovat ani mezi okresy. Neproběhly tak žádné tradiční oslavy a zvyky spojené 

s veselím, koledami, pomlázkami a vajíčky. 

V naší městské části tak Velikonoce připomněl jen Velikonoční strom v parku u školy 

– možná jako vznikající nová tradice Velikonoc. Strom v parku průběžně zdobily děti 

svými velikonočními výtvory. Proběhly také akce Děti malují nebo přírodní zábavná 

poznávací stezka pro děti „Tajemství Velikonoc“. Ta byla připravena ve 2 úrovních 
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obtížnosti (zelená a žlutá) a byla nainstalována na cyklostezce u hasičárny. Cíleně 

měla připomenout příběh Velikonoc a zvyky spojené s tímto obdobím. Malou 

připomínkou byla také ojedinělá skromná výzdoba v oknech bytů nebo na zahradách 

některých našich spoluobčanů. 

30. 4. 2021 Připomenutí tradic pálení čarodějnic (F 36 – 37). Na děti čekala 

čarodějnická stezka Amutorabora. Deset úkolů pro menší děti bylo připraveno 

v parku za školou a pro ty větší začínala náročnější stezka u hasičské zbrojnice. 

Správné odpovědi, které děti přinesly mezi 17. a 19. hodinou do parku v den 

čarodějnic, a navíc v přestrojení, byly odměněny malými dárky a diplomy. Stezka 

byla skvělá! Dětem se opravdu líbila. 

Byla postavena také tradiční májka v parku za školou. Škoda, že akt pálení 

čarodějnice a doprovodné akce nemohly být vůbec organizovány z důvodů 

celostátních protikoronavirových opatření. Akt tak připomínal pouze pohled na hezký 

barevný věnec letošní májky a vzpomínky léta minulá, kdy park žil veselím občanů 

všech věkových kategorií.  

5. 5. 2021 Dnes vzpomínáme na hrdiny Pražského povstání, které započalo před 

76 roky. Málo kdo si dnes už umí představit, že za svobodu se muselo bojovat 

se zbraní v ruce. Událost jsme si připomněli kytičkou u pamětní desky na budově MÚ 

D. M. (F 38). 

7. 5. 2021 Z vděčnosti Vám, kteří jste padli, abychom my mohli žít. U příležitosti 

výročí ukončení II. světové války jsme, jako každoročně, uctili památku padlých 

u našeho pomníku spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu. (F 38) 

5. 6. 2021 Den dětí v parku za školou (F 44 – 45) byl jako už tradičně naplněn 

atrakcemi a soutěžemi právě pro děti. Byly mezi nimi např. lukostřelba, horolezecká 

stěna, nafukovací hrad pro nejmenší, trampolína, stánky se sladkostmi 

a upomínkovými předměty apod. Probíhaly i soutěže ve výtvarném umění a takový 

pozdrav od našich dolnoměcholupských umělců z Dětského dne už druhý den visel 

ve vstupní hale úřadu MČ. 

Poprvé byly použity při větší akci také obecní vícerázové kelímky a nutno říct, 

že měly úspěch (F 66). Některé děti si domů odnesly také trička Hrdý Měcholupák. 

Dá se říct, že i tentokrát se Den dětí v Dolních Měcholupech vydařil. 

23. 6. 2021 Sousedské setkání na Malém Háji – k příležitosti otevření nového 

parku a dětského hřiště v Honzíkově ulici (F 50). Pořádala je pro místní obyvatele 

developerská společnost FINEP pod záštitou obou městských částí – Praha 

Štěrboholy a Praha Dolní Měcholupy – které v této lokalitě mají společnou hranici. 

Otvíralo se dětské hřiště s množstvím moderních herních prvků a pro dospělé, 

hlavně sportovně založené, bylo otevřeno multifunkční sportovní hřiště, kde si je 

možné zahrát např. malý fotbal, košíkovou, házenou, nohejbal nebo tenis. 

Současně s využitím volnočasových aktivit bylo na tomto setkání prezentováno také 

téma výstavby mateřské a základní školy přímo v této lokalitě. Budovy obou škol 

budou pokračováním současného obrazu Kardausovy ulice. Přítomni byli 

jak starostové obou městských částí (za Štěrboholy pan František Ševít a za Dolní 



26 
 

Měcholupy pan Mgr. Jiří Jindřich) tak pracovníci FINEP, kteří doplnili informace 

o dalším rozvoji této lokality Malý Háj v širším časovém horizontu. Hovořilo se tak 

nejen o výstavbě škol, ale také o úvahách zahrnujících velký okružní park nebo 

v budoucnu zavedení dopravní obslužnosti tramvajemi, napojenými na páteřní linky 

metra. 

Při této příležitosti si bylo možné ve stánku městské části prohlédnout studii nových 

škol pro Malý háj a pohovořit si s autory tohoto projektu. S navozenými tématy bylo 

možné se seznámit i na velkoplošných vizualizacích, doplněných slovem 

od přítomných představitelů městských částí a zaměstnanců FINEP. 

Proběhlo také další společné jednání sousedů, zástupců MČ a FINEPu v Malém háji, 
kde byl probrán stav všech dříve diskutovaných témat. Témata např.: 

- Parkování – počty parkovacích míst a rozmístění 
- Doprava  – kolaudace Kardausovy ulice – předpoklad listopad 2021 

 – zavedení autobusu do Malého háje – po kolaudaci Kardausovy ulice 
 – zóny „30“ – Kryšpínova, Honzíkova, prověřena vhodnost 

- Odpady, údržba nepředaných pozemků 
- Budoucí rozvoj lokality – Výstavba domů G4-9 na severu Honzíkovy 

 – výstavba domů H6-7 na jihu Kardausovy (zahájení 2022) 
- Zavedení tramvajové trati – nyní ve fázi územního plánování, výhledový plán 

12. 9. 2021 Velká měcholupská (F 68 – 69). Letos se konal již 6. ročník 

dolnoměcholupského běhu v přírodním prostředí místního lesíka. Velká měcholupská 

je závod pro každého od 0 do 100 let. Tradičně má krásnou atmosféru, kterou letos 

opět doplnilo i příznivé počasí. 

Trasy a kategorie závodu: 

holky a kluci do 6 let 250 m 

holky a kluci 7-9 let 500 m 

holky a kluci 10-13 let 1000 m 

holky a kluci 14-16 let 2000 m 

holky a kluci 17-19 let 4000 m 

dospělí - ženy a muži do 50 let 
4000 – 8000 m 

dospělí - ženy a muži nad 50 let 

 
Zastoupeny byly všechny věkové kategorie, jen u dospělých už to tak slavné nebylo. 

Z řad závodníků bylo slyšet poznámku, že by to chtělo příště větší účast dospělých. 

Proto je třeba doufat, že příští rok se přidají závodníci i starších kategorií. 

Nejvíce bylo našich malých závodníků, kteří bojovali o každou sekundu, aby se 

umístili na stupních vítězů a získali pohár. Ocenění těch nejlepších 3 závodníků 

z každé kategorie – pohár a diplom – bylo předáno na tradičním Setkání za školou 

v odpoledních hodinách. 

Pamětní medaili Velké měcholupské dostali samozřejmě všichni, kteří se běhu 

zúčastnili, aby jim tak nevšední sportovní zážitek nadále připomínala. 

12. 9. 2021 Tradiční setkání za školou (F70 – 71) bylo pokračováním již zmíněného 

běžeckého závodu Velké měcholupské a také tradičního dopoledního závodění 

cyklistů Měcholupská šlapka. Hlavním programem letošního setkání bylo slavnostní 
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vyhlášení výsledků běžeckého závodu s předáním pohárů a diplomů prvním třem 

běžcům v každé kategorii závodu. 

Setkání bylo doprovázeno po celou dobu hudebními vložkami osvědčené skupiny 

Amis a chutě účastníků setkání vylepšovalo občerstvení podávané pracovníky úřadu 

MČ zdarma ve formě kávy a koláčků. K dispozici bylo také jiné občerstvení, včetně 

piva z místního zdroje od firmy PANACZECH. A děti se vydováděly na dětských 

atrakcích – např. na nafukovacím hradu, velké trampolíně, kolotoči, při soutěžích 

apod. nebo u stánků s drobnými dárkovými předměty a hračkami. 

Nevyžádaným zpestřením byl také krátký deštík, který účastníky krátce zahnal pod 

deštníky, přístřešky nebo alespoň pod koruny stromů. Celkově se tradiční Setkání 

za školou neslo v příjemné atmosféře očekávaného sousedského popovídání. 

18. 9. 2021 Den bez aut (F 74 – 75) měl tentokrát jiné místo konání než to tradiční 

na Dolnoměcholupské ulici. Letošní ročník se přemístil na Kardausovu ulici v Malém 

háji a dostal tak poněkud odlišnou atmosféru, odvozenou od prostředí nových 

velkých bytových domů a odpovídající vybavenosti. 

V rámci přípravy 3. ročníku akce Dne bez aut vydala MČ – jako nový nápad – výzvu 

pro obyvatele Dolních Měcholup:  

„Prosíme obyvatele Dolních Měcholup, kteří mají cizí státní příslušnost či české 

občanství, ale zahraniční kořeny, aby se zapojili do programu Poznej svého 

souseda a v rámci akce Den bez aut nám představili svou zemi pomocí chutí vaší 

domácí kuchyně. Na naší akci Den bez aut letos vyčleníme stan, ve kterém 

můžete předvést typickou kuchyni své vlasti, či jinak představit vaši kulturu, pokud 

neradi vaříte.“ 

A tak se také stalo. Samostatný stánek „Poznej svého souseda“ byl naplněn 

připravenými výtvory ze zahraničních kuchyní některých našich spoluobčanů, kteří 

mají životní kořeny v cizině. Bylo to zajímavé, bylo co ochutnávat. Např. africké 

grilované klobásky, čínské závitky, ukrajinské dorty a rohlíčky nebo dagestánský 

slaný koláč apod. K většině vystavených ukázek byly připraveny také recepty, a tak 

bylo pochutnání dokonalé. K ochutnávce připravila také místostarostka MČ paní 

Jana Doláková pravé moravské koláčky, které znalci moravských krajů označili 

za výborné, a nejen jim opravdu chutnaly. 

Vraťme se ale na začátek. Přítomné přivítali po 14. hodině starosta pan J. Jindřich 

a místostarostka MČ paní J. Doláková a popřáli všem v novém prostředí zdar této 

akce. 

Po poněkud nesmělém rozjezdu akce se pak činnost a zábava rozproudila. Hrála 

osvědčená živá hudba Duo Amis, lidovky pak přidal na harmoniku senior pan Bílý. 

Bylo možné si dát, kromě již zmíněných ochutnávek, také něco dobrého k jídlu i k pití 

z místních zdrojů TRIA Malý háj nebo ze stánku zdejšího pivovaru PANACZECH. 

Bohatý byl program aktivit zejména pro děti. Bylo to např. hula hop, kuličky, skákání 

gumy, velké deskové hry ap. Hrát si je nezkoušely jen děti, ale i rodiče. Tradičně bylo 

možné si vyzkoušet také různá vozítka nebo poválet se v relaxační zóně. Jako 

novinku a zajímavou atrakci si někteří přítomní poprvé vyzkoušeli teqball. Tady si 
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zahráli na prohnutém stole nohejbal, volejbal nebo ping-pong. Bylo to zajímavé 

sportování, ale chtělo by to trochu víc potrénovat. V tvořivé dílničce bylo možné 

si pomalovat hrneček nebo kamínek. Zástupci Klubu seniorů si připravili skvělou 

hmatovou „poznávačku“ a rozdali spoustu krásných dárečků, které sami vytvořili. 

Dá se říct, že akce byla rozmanitá, hravá, hudební, taneční, sportovní, soutěživá 

a u přítomných měla úspěch. 

20. 10. 2021 Veřejné fórum Národní sítě zdravých měst (F 82) se konalo v naší 

sportovní hale. Přítomní občané tady diskutovali o rozvoji naší městské části. Obsah 

veřejného fóra – viz kapitolu 14 tohoto kronikářského zápisu. 

Příjemným zpestřením tohoto odpoledne bylo vystoupení našich stepařek. Děvčata 

Klárka a Šárka jsou vítězky mnoha soutěží a vystoupení se moc líbilo. Dalším 

bonusem bylo malé občerstvení v průběhu akce a tombola s cenami od místních 

podnikatelů. Ti šťastní vylosovaní vyhráli vouchery do Leonarda, pivo PANACZECH, 

vouchery do restaurace Měcholupský park, voucher a balíček od kavárny TRIO Malý 

háj a vouchery od Pizza do krabice. 

29. 10. 2021 Divadelní představení ve sportovní hale. Divadelní Sekce Praha 

předvedla skvělé ztvárnění černé komedie Příběhy opravdového šílenství. Je třeba 

poděkovat jak divákům, kteří se přišli pobavit, tak také všem, kteří přišli pomáhat 

s technickým zázemím představení (např. členové SDH Praha-Dolní Měcholupy, 

pracovníci MÚ D.M. a další). 

13. 11. 2021 Soutěž o nejlepší svatomartinskou husu (F 83) pořádala MČ D. M. 

letos po páté také ve sportovní hale. Bylo rozdáno a poté v rámci soutěže upečeno 

celkem 20 hus, které byly vyhodnoceny komisí a nejchutnější tři byly odměněny 

dárkovým balíčkem. Rozporcované husy pak ochutnali všichni přítomní. Soutěž byla 

spojena také s ochutnávkou svatomartinského vína a po vyhlášení výsledků 

následovala zábava s tancem, kterou hudebně doprovodila osvědčená skupina 

Holokrci. 

28. 11. 2021 První adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu (F 96). Původně 

bylo plánováno tradiční rozsvícení vánočního stromu v parku za školou se zpěvem, 

hudbou a občerstvením. S ohledem na aktuální vývoj situace s opatřeními proti 

onemocnění COVID-19 bylo ale nakonec upuštěno od shromažďovacích akcí, 

hromadných hudebních vystoupení i občerstvovacích stanovišť a program byl 

omezen pouze na komorní připomenutí začátku Adventu. Rodiče s dětmi pověsili 

vlastnoručně vyrobené ozdoby na vánoční strom, zazpívali několik koled a občerstvili 

se rybí polévkou a kousky vlastnoručně upečeného cukroví. I takové skromné 

připomenutí začátku adventního času bylo příjemné a milé. 

6. 12. 2021 Mikulášská zábava pro seniory byla zrušena (COVID-19). Naši senioři 

se sešli v malém počtu alespoň na chvilku v DPS a v parku za školou u rozsvíceného 

vánočního stromu společně s pracovníky úřadu MČ D. M. Rádi a se zájmem 

si popovídali a vzájemně si popřáli ve zdraví prožití konce letošního roku a zároveň 

celý rok příští. Předali si dárečky z vlastní výroby od členek klubu seniorů, ale také 

pozornosti od MÚ. (F 97) 
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18. 12. 2021 Betlémské světlo dorazilo do Dolních Měcholup a bylo tentokrát 

z vánoční tramvaje (F 98). Bylo pak umístěno pro zájemce z řad obyvatel Měcholup 

před vstup do kapličky, odkud si je mohli přenést do svých domovů. 

19. 12. 2021 Zpívání u kapličky (F 98) proběhlo letos s ohledem 

na protikoronavirová opatření neoficiálně za přítomnosti několika desítek občanů. 

Komorní setkání uvedl a jesličky v kapličce posvětil vikář uhříněveské farnosti pan 

Juraj Begany. Vánoční koledy si pak zazpívali přítomní občané, doprovázení 

zpěvákem a zvukem malých varhan. I tak bylo připomenutí blížícího se Štědrého dne 

mimořádné a příjemné. 

7. DOPRAVA A KOMUNIKACE 

Automobilová doprava 
Celková situace v silniční dopravě procházející naší obcí se proti loňskému roku 

prakticky nezměnila. Dlouhodobě je provoz především na páteřní komunikaci 

Kutnohorské a v části Dolnoměcholupské velmi intenzivní a zejména v dopravních 

špičkách v ranních a odpoledních hodinách bývá kritická. To se tvoří i kolony 

popojíždějících vozidel, které způsobují velkou hygienickou zátěž pro obyvatele 

obce. 

Obchvat Dolních Měcholup 

Perspektivně a s nadějemi na radikálnější řešení je proto sledována situace kolem 

příprav výstavby úseku 511 Pražského okruhu a Hostivařské spojky, na kterou má již 

investor pražského vnějšího okruhu Ředitelství silnic a dálnic od loňského roku 

územní rozhodnutí. Se stavbou by se mělo začít v příštím roce a její realizace by 

měla vést k celkovému zklidnění dopravní zátěže obce. O postupu projektových prací 

je MČ D. M. průběžně informována, předává připomínky a účastní se průběžně také 

výrobních výborů. 

Rekonstrukce komunikace Kutnohorská (F 30 – 31) 
Zhotovitel: Skanska, a. s. 
Investor: Technická správa komunikací, a.s. 

Malou náplastí na kvalitu současné páteřní komunikace Dolních Měcholup byla 

rekonstrukce povrchu ulice Kutnohorská v rozsahu od ulice Podleská (Uhříněves) 

až k ulici Kardausova (Dolní Měcholupy). Rekonstrukce začala dnem 12. 4. 2021 

a probíhala po etapách a v plánovaných úsecích při zajištění jednosměrného 

provozu ve směru z Prahy. Druhý směr dopravy do Prahy byl veden po vyznačených 

objízdných trasách na přilehlých komunikacích. 

Etapizace rekonstrukce: 
1. etapa: K Měcholupům – Podleská 
Zahajovaný úsek č. 6 (12. 4. – 15. 8. 2021) od ulice Podleská po ulici K Měcholupům. 

Jedná se o frézování tloušťky 150 mm a následnou pokládku nových asfaltových 

vrstev tloušťky 200 mm. Povrch byl zvýšen o 50 mm, kromě úseku 300 m s výměnou 

konstrukčních vrstev. 
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Součástí stavby byla rekonstrukce autobusových zastávek Kutnohorská, 

Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, Průmstav, Fruta, Na Vrchách, a to vždy v obou 

směrech (z centra a do centra). Dále došlo k úpravě obrub u chodníků, které byly 

vyměněny ze současných betonových za kvalitnější žulové a bylo obnoveno 

dopravní značení. 

2. etapa: Dolnoměcholupská – K Měcholupům 
Od pondělí 16. 8. 2021 (do předpokládané poloviny října) bude pokračovat 

rekonstrukce ul. Kutnohorská úsekem mezi křižovatkou s ul. K Měcholupům 

(tj. u Country salonu) a světelnou křižovatkou s ul. Dolnoměcholupská. (Pozn.: Oproti 

původní etapizaci se jedná o urychlení spojením etap 2, 3 a částečně 4.) 

Kutnohorská ulice byla od 16. srpna 2021 ve směru do centra uzavřena. Uzavírka 

byla i nadále v jednom pruhu, ulice zůstala průjezdná ve směru z centra. Ulice 

Městská byla z důvodu provozu MHD zjednosměrněna ve směru z Dubče do Dolních 

Měcholup (jednosměrnost začínala za odbočkou ke hřbitovům a končila na začátku 

zástavby Dolních Měcholup). Současně byly stanoveny objízdné trasy pro 

automobilovou dopravu a zároveň také byly vyjmenovány změny v autobusové 

dopravě MHD. 

3. etapa: v úseku Retail Park – příjezd k DTA Group 
Další etapa rekonstrukce začínala 28. 10. 2021 uzavřením provozu Kutnohorské 

ve směru do centra Prahy. Práce měly trvat do poloviny prosince 2021. Dočasně byla 

zřízena náhradní linka MHD č.173 s trasou Depo Hostivař – Retailpark a zpět a školní 

linka Bus 252, která jezdila odpoledne trasu Dolní Měcholupy – Retailpark. Podobně 

jako v předchozích etapách byly stanoveny objízdné trasy pro automobilovou 

dopravu včetně autobusů MHD zejména ve směru do centra Prahy. 

Součástí rekonstrukce byla kromě úpravy povrchu také úprava stanic MHD 

a provedení ostrůvku na přechodu pro chodce, oddělujícího jízdní pruhy uprostřed 

komunikace. 

4. etapa 
Zbývající část ulice Kutnohorská, která je také ve špatném stavu, se už letos opravit 

nestihla. Poslední etapa nás proto čeká na jaře příštího roku. 

Hromadná autobusová doprava 
Současný stav hromadné autobusové dopravy odpovídá celkově stavu 

popisovanému v kapitole 7 kroniky roku 2019 a 2020 a není třeba popis opakovat. 

Jak již bylo výše zmíněno, do pravidelnosti a stálosti této dopravy zasáhla 

rekonstrukce hlavní dopravní tepny Kutnohorské to ale byl stav dočasný. 

Stále aktuální ale bylo zavedení autobusového spojení do Malého háje. Je přislíbeno 

po kolaudaci Kardausovy ulice začátkem roku 2022.  

České dráhy 
Také služeb Českých drah občané MČ Dolní Měcholupy už tradičně hojně využívají 

pro jejich celkem pohodlnou dostupnost jak pěšky, tak autobusovou dopravou MHD. 

Spoje Českých drah jsou výhodné jak pro dopravu do centra hlavního města Prahy 

a jejího okolí, tak i v opačném směru do Uhříněvsi, Říčan, Benešova a dál na Tábor 
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a České Budějovice. Tarify jízdného i předplatného jsou pro Prahu a její okolí shodné 

s MHD. 

24. 8. 2021 bylo zprovozněno nové vlakové nádraží Zahradní Město zajišťující 

přestup na vlak, tramvaj i autobus. Nádraží Zahradní Město tak obsluhuje vlaková 

linka S9 Praha – Benešov a přímo pod vlakovými nástupišti lze přestoupit na tramvaj 

či autobus v nových společných zastávkách MHD. Ty jsou vybaveny digitálními 

informačními panely s on-line odjezdy spojů. 

Díky vlakům je možné nově jet ze Zahradního Města do centra za pouhých 12 minut. 

Tolik totiž trvá cesta linkou S9 na Hlavní nádraží. Linka S9 jezdí ve špičkách 

v intervalu 15 minut. A jak rychle se lze dostat z nového nádraží MHD do různých 

částí Prahy tramvají či autobusem? Třeba na Spořilov za 9 minut, na Opatov za 19 

či na Jarov za 16 minut. 

Od prosince 2021 se přidají rychlíky R17 a spěšné vlaky R49 a od roku 2024 

se výhledově předpokládá zcela nová tangenciální linka S61. 

8. VOLBY DO SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR (F 78 – 79) 

Volby do Poslanecké sněmovny byly osmé v historii samostatné České 

republiky. Lidé v nich rozhodovali nejen o novém složení dolní komory parlamentu, 

ale také o tom, kdo sestaví budoucí vládu. Ve volbách kandidovalo celkem 

22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební koalice. Podle předvolebních průzkumů 

z přelomu srpna a září 2021 měly nejvyšší podporu hnutí ANO stávajícího premiéra 

Andreje Babiše, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním lídrem 

Petrem Fialou, koalice Piráti a Starostové (Piráti a STAN) s volebním lídrem Ivanem 

Bartošem a hnutí SPD a KSČM které ve všech průzkumech zaznamenávaly 

dostatečnou podporu pro vstup do sněmovny (5 % pro jednotlivé strany, resp. 8 % 

pro dvoučlenné koalice a 11 % pro vícečetné koalice). Nižší podporu, podle různých 

průzkumů nad nebo pod pětiprocentní hranicí, vykazovaly Trikolora, Svobodní, 

Soukromníci, ČSSD a hnutí Přísaha. 

Nejdelší volební kampaň vyhlásil prezident ČR Miloš Zeman už loni po Vánocích, 

„aby stranám dopřál dost času na kampaň“. Termín voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky byl stanoven na 8. a 9. 10. 2021. Ve Sbírce zákonů 

to vyšlo na silvestra a od té doby se stranám počítaly peníze, které smí utratit. Limit 

byl 90 milionů, to vychází na 319 tisíc korun na den. 

Hlasování probíhalo ve 14 volebních krajích, přičemž volič hlasoval v tom volebním 

okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

Výjimkou byli voliči hlasující na voličský průkaz. Hlasovalo se i v zahraničí 

na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. 

Hlasování pro občany v karanténě bylo umožněno zvláštní normou. Ta počítala 

stejně jako o loňských podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí 

v karanténě či izolaci. Byly jimi drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních 

stanovištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální 

karanténě přišli speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost měli i lidé, 

kteří byli v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb. Lidé 
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v karanténě na takzvaných volebních stanovištích volili ve středu 6. října, 

v pobytových zařízeních, například v domovech pro seniory, se volby konaly 

ve čtvrtek 7. října. 

Předvolební kampaně politických stran. Volbám předcházely debaty jednotlivých 

stran a koalic ke svým programovým prohlášením a základním programovým 

myšlenkám nebo slibům Probíhalo ale také vzájemné očerňování a osočování 

k dosavadní činnosti zejména vládních stran od stran a koalic opozičních. Některé 

debaty a superdebaty např. v TV, v tisku nebo na volebních mítincích byly 

i přehlídkou až nedůstojného chování některých aktérů volebních mítinků z táborů jak 

opozice, tak vládnoucích stran. Je to už zřejmě určitý folklór předvolebního období. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v MČ Dolní 

Měcholupy zajišťoval úřad MČ. Pro volby byly připraveny volební seznamy 

a rozdány hlasovací lístky do poštovních schránek (do 3. 10.). Členové volebních 

komisí prošli školením. V MČ Praha-Dolní Měcholupy proběhly volby na dvou 

místech, těmi byly jako již tradičně volební místnost okrsku 29001 v ZŠ Kutnohorská, 

tentokrát ale ve venkovní učebně v přístavbě Sportovní haly a okrsku 29002 v aule 

úřadu naší městské části. Volební okrsky dělí ulice Dolnoměcholupská. Číslo volební 

místnosti bylo uvedeno na obálce, kterou občané dostali s hlasovacími lístky 

do schránky. Volební místnosti byly otevřeny v pátek 8. 10. v čase 14:00-22:00 

a v sobotu 9. 10. od 8:00 do 14:00 hodin. 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v Městské části Praha-Dolní 

Měcholupy jsou uvedeny v tabulce níže. Volební účast v MČ D. M. byla 78,19 %. 

46,94 % 745 hlasů SPOLU 

18,21 % 289 hlasů Piráti+STAN 

14,93 % 237 hlasů ANO 

5,16 % 82 hlasů SPD 

3,59 % 57 hlasů PŘÍSAHA 

3,27 % 52 hlasů ČSSD 

2,58 % 41 hlasů TSS 

2,07 % 33 hlasů KSČM 

0,88 % 14 hlasů Zelení 

 
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v České republice celkově: 

27,79 % 1 493 905 hlasů SPOLU 71 mandátů 

27,12 % 1 458 140 hlasů ANO 72 mandátů 

15,62 % 839 776 hlasů Piráti+STAN 37 mandátů 

9,56 % 513 910 hlasů SPD 20 mandátů 

4,68 % 251 562 hlasů PŘÍSAHA 0 mandátů 

4,65 % 250 397 hlasů ČSSD 0 mandátů 

3,60 % 193 817 hlasů KSČM 0 mandátů 

2,76 % 148 463 hlasů TSS 0 mandátů 

1,33 % 71 587 hlasů Volný blok 0 mandátů 

 
Volební účast za celou ČR činila 65,43 %. 
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Volby do Poslanecké sněmovny tedy vyhrála koalice SPOLU (ODS, TOP 09, 

KDU-ČSL) a v cílové rovince předběhla hnutí ANO současného premiéra Andreje 

Babiše. Piráti na koalici s hnutím STAN výrazně tratili, neboť voliči vykroužkovali 

do čela společných koaličních kandidátek členy Starostů a Nezávislých. Sněmovna 

bude nově bez komunistů i bez ČSSD. Jan Hamáček kvůli neúspěchu rezignoval. 

9. 10. 2021 SPOLU podepsali memorandum s koalicí Pirátů a Starostů o vytvoření 

většinové vlády ČR. 

Pět politických subjektů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Česká pirátská strana, Starostové 

a nezávislí, sdružených ve dvou volebních blocích, reflektují vůli občanů České 

republiky po změně vyjádřené skutečností, že tyto strany a hnutí získaly ve volbách 

většinu poslaneckých mandátů. 

Vědomy si své odpovědnosti, rozhodly se deklarovat vůli vytvořit společně vládu 

České republiky. Žádají tímto prezidenta České republiky, aby pověřil Petra Fialu 

jednáním o sestavení takovéto vlády. Prohlašujeme a potvrzujeme tím i naše dřívější 

veřejná prohlášení, že žádný ze signatářů tohoto memoranda nevstoupí do jednání 

s žádným dalším politickým subjektem. 

14. 10. 2021 Prezident svolal ustavující schůzi Sněmovny na 8. listopadu. 

1. 11. 2021 Rýsuje se nová vláda, bude mít osmnáct ministrů. Koalice SPOLU bude 

mít jedenáct vládních postů, PirSTAN sedm. To je hlavní sdělení lídrů budoucí 

pětikoaliční vlády. 

Pozn. Pokračování procesu sestavení a jmenování nové vlády viz kap. 2b – Událo se 

v České republice. 

9. ŠKOLSTVÍ (F 32 – 33) 
V Dolních Měcholupech sídlí dvě mateřské školy (Mateřská škola Dolní Měcholupy, 

Ke Školce 254/12 111 01 Praha 10 Dolní Měcholupy a soukromá mateřská škola 

Amálka, Na Slavíkově 205/7, 111 01 Praha 10 Dolní Měcholupy) a jedna základní 

škola (ZŠ Kutnohorská), kdy zřizovatelem státních školských zařízení je městská 

část Praha-Dolní Měcholupy. 

Mateřská škola Dolní Měcholupy (F 59) 
Činnost mateřské školy v Dolních Měcholupech byla od počátku roku poznamenána 

nejistotou, vyplývající z trvajících a proměnných celostátních protikoronavirových 

opatření. Přesto mateřská škola fungovala s respektem na stanovená celostátní 

hygienická opatření velmi dobře, a to zejména díky iniciativám paní ředitelky a celého 

kolektivu personálu školy a samozřejmě také porozumění rodičů dětí. 

Ve spolupráci s Klubem rodičů jsou pořádány akce, které se už staly tradicí zdejší 

mateřské školy. Jedná se např. o Drakiádu, Mikulášskou nadílku, vánoční besídku, 

besídku ke Dni matek, Zahradní slavnost (společné setkání rodičů a dětí na školní 

zahradě s táborákem a opékáním špekáčků, vystoupením kroužku flétny, divadýlkem 

apod.). 
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V mateřské školce probíhaly osvědčené aktivity dětí ve třídách pro nejmladší děti 

až po nejstarší předškoláky. Každá třída – Planetka, Hvězdička, Sluníčko, Měsíc, 

Kometa a Blesk – měla svůj specifický program, připravovaný nebo upravovaný 

podle aktuální hygienické situace. Například se kromě jiných aktivit v únoru 

(16. 2. 2021) děti bavily karnevalem: 

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. 
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. 
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval… 

1. 3. 2021 Od prvního března byla navýšena kapacita školky o dětskou skupinu, 

která se tímto stala třídou našich nejmenších. Děkujeme paní ředitelce i učitelkám 

za pomoc a nasazení. Prioritou zůstává pokračovat v dalším navyšování kapacity 

mateřské školy, aby všechny měcholupské děti měly možnost navštěvovat místní 

předškolní zařízení. 

1. 3. 2021 do 12. 4. 2021 byla mateřská škola z důvodu nařízení vlády 

o protikoronavirových opatřeních uzavřena. 

29. 3. 2021 Při příležitosti Dne učitelů poděkovalo vedení MČ D. M. paní ředitelce 

L. Kotalíkové a zástupci učitelů z naší mateřské školy za dlouhodobě velmi dobrou 

práci, láskyplný a profesionální přístup k dětem, vstřícnost při řešení všech 

provozních záležitostí včetně zřízení dětské skupiny (dnes je už součástí školky) 

a obětavou pomoc v kovid době. 

A už jen přání, ať se zase brzy po protikovidových opatřeních naplní školka dětmi. 

Pro doplnění některé akce: 

12. 4. 2021 Mateřská škola se otvírá – zatím ale pouze pro předškoláky. Po týdnu 

přicházejí i ostatní děti. 

12. 5. 2021 Zápis do mateřské školy v Dolních Měcholupech letos probíhal formou 

datové schrány nebo obálky.  

31. 5. 2021 Naše mateřská školka vyrazila autobusem do přírody. Všechny děti 

se těšili a měly skvělou náladu. Také počasí celkem přálo, a tak se velký výlet dětí 

mateřské školy vydařil. 

Děti se ale těšily na léto a hlavně na prázdniny. Dá se říct, že letošní léto se jim 

vydařilo, bylo aktivní a příjemné. 

Děti v průběhu roku myslely také na babičky a dědečky, kteří potřebují osvěžení 

vzpomínkami na mládí. Navštívily proto několikrát zahradu domova seniorů. 

Zazpívaly, zahrály pohybové hry, přinesly drobné dárečky a zamávaly ze zahrady do 

oken, za kterými senioři seděli. Děti tak předávaly starým lidem radost přes sklo. 

Dárky přichystali ale i babičky s dědečky. Ti namalovali kamínky a upekli moc dobré 

perníčky, které dětem chutnaly. 

Školka Amálka, soukromé zařízení 
Na Slavíkově 205/7, Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01 
kontaktní osoba p. Iva Zelená 
www.skolkaamalka.cz 
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Školka zajišťuje péči o děti od 1,5 roku v půldenním i celodenním režimu. Její činnost 

byla popsána již v kronikářských zápisech minulých let. 

Základní škola Kutnohorská (F 32 – 33) 
Ředitel školy p. M. Ferkl 

Školní vzdělávací program ZŠ je nastaven tak, aby umožnil osobnostní rozvoj 

každého žáka, s důrazem na rozvoj jeho talentů, nadání a zájmů. ZŠ Kutnohorská 

respektuje individuální potřeby každého jednotlivého žáka. Žáci se mohou účastnit 

řady zajímavých školních i mimoškolních aktivit (adaptační kurz, ozdravné pobyty, 

lyžařsko-snowboardový kurz, široká nabídka zájmových kroužků apod.). 

ZŠ Kutnohorská využívá také sportovní halu, která nabízí nové, plně vybavené 

prostory tělocvičny. Hala slouží nejen pro účely výuky tělesné výchovy, ale i pro 

sportovní a volnočasové aktivity školní družiny, jakož i pro pořádání školních akcí 

(sportovní turnaje) a mimoškolních sportovních aktivit pro děti (sportovní kroužky). 

Od začátku roku byly školy zavřené a vyučování probíhalo distančně. Bylo to období 

náročné pro učitelský sbor, ale také pro žáky a jejich rodiče. Jak dětem, tak 

i některým rodičům přišlo vhod určité aktivní zpestření v blízkém přírodním prostředí 

našeho parku nebo lesíka. 

Zábavná stezka pro malé a větší děti aneb Záhada ztracené školy (F 14) 
Doplňkový program pro děti v době zavřených škol. 

Pro malé i větší děti a aktivní rodinky byla od 27. 2. 2021 připravena zábavná stezka, 

která pak byla časově ponechána i k dalšímu využití. Na zájemce tady čekaly dvě 

trasy – jednodušší pro menší děti ZELENÁ a složitější pro ty větší ČERVENÁ. 

Příprava spočívala v tom, že si zájemce nebo jeho zástupce vytisknul kartičku, 

kam si na stezce vyplňoval výsledky, a nakonec pak třeba vybarvit obrázek detektiva. 

Absolventi stezky dostali diplom, který pro ně byl připraven na webu. Při doplnění 

správného kódu, na ně pak čekala ještě další překvapení. Zúčastnění byli 

s připraveným programem spokojeni a líbil se jim. Všem, kteří se podíleli na přípravě, 

patřilo poděkování. 

Od druhé poloviny dubna byla škola konečně otevřena pro všechny děti. 

12. 4. 2021 Byla znovu zahájena prezenční docházka do školy (ač zatím rotační 

po 1 týdnu), kterou umožnilo od tohoto data nařízení vlády pro předškoláky a žáky 

prvního stupně základních škol. Proběhlo také povinné testování žáků na kovid. Bylo 

smysluplně připravené vedením školy ve sportovní hale, kde v současné době 

z protipandemických důvodů neprobíhá žádná sportovní činnost. S dobrými pocity 

bylo možné konstatovat, že první testování proběhlo organizačně spolehlivě 

a bez komplikací, při dodržení všech hygienických opatření. Všichni zvládli testování 

s negativním výsledkem, a tak mohlo začít vyučování v potřebné pohodě. 

Aktu znovuotevření školy a zahájení výuky předcházela několikadenní intenzivní 

příprava a úprava všech prostor školy, do které se se zápalem zapojil nejen personál 

školy pod vedením pana ředitele M. Ferkla, ale i dobrovolníci včetně místních hasičů. 

Ti provedli důkladnou dezinfekci všech prostor školy, aby mohli přijít školáci bez obav 

do hygienicky čistých učeben a celého objektu školy. Předcházela tomu také 
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organizační příprava směřující ke splnění všech přísných hygienických požadavků, 

zejména úprava prostor sportovní haly a jejího vnitřního účelného vybavení např. 

oddělením prostorů, vybavení potřebným nábytkem, pomůckami apod. Všem 

zúčastněným na tomto přípravném procesu je nutno vyslovit velký dík! 

19. 4. 2021 V rámci rotace byla zahájena prezenční výuka pro druhou polovinu žáků 

prvního stupně ZŠ a také samozřejmě s testováním. 

29. 4. 2021 Na základě mnoha podnětů směřujících ke zjednodušení a zkvalitnění 

testování žáků na naší základní škole se podařilo s pomocí několika rodičů a vedení 

školy zajistit testování našich žáků PCR testem ze slin s jednotýdenní frekvencí. 

Neinvazivní PCR test se prováděl pomocí tamponu (100% bavlna – jedná se tedy 

o „žvýkací“ test) poolingovou metodou (společný test vzorků žáků jedné třídy). Cena 

testu za jednoho žáka byla domluvena na 150 Kč. Financování bylo zajištěno 

z rozpočtu městské části v rámci položky na krizové řízení. Jelikož se v součtu jedná 

o významnou položku, byl pro základní školu zřízen i transparentní účet, kam mohli 

své příspěvky zaslat rodiče, kteří se rozhodli školu v tomto postupu finančně 

podpořit. 

Základní škola tak fungovala od této doby normálně, v plném rozsahu pro všechny 

žáky a personál školy při dodržování všech hygienických nařízení a k plné 

spokojenosti rodičů. 

Rozběhly se také aktivity nadstavbové. Žáci a učitelé naší ZŠ se během května 

zapojili do projektu Běh pro Paměť národa, kdy partneři projektu věnují za každý 

1 uběhnutý km 1 Kč na natáčení vyprávění pamětníků do sbírky Paměť národa 

společnosti Post Bellum. V celé České republice naběhali neuvěřitelných 46 435 km 

a k tomu přímo naše škola přispěla svými 1090 km. Ze 72 zapojených škol se tak 

umístila na krásném 16. místě. 

1. 6. 2021 na Den dětí, se konal 17. ročník florbalového turnaje „O pohár starosty 

Dolních Měcholup“ (F 43). Turnaje se zúčastnilo 10 smíšených družstev rozdělených 

do tří kategorií. Žáci, kteří nebojovali o pohár fandili nebo plnili nejrůznější 

doprovodné aktivity v parku u školy. Turnaj ve florbalu o Pohár starosty byl tentokrát 

ochuzen o další školy, které běžně organizátoři zvou, přesto byl vydařený. Počasí 

se opravdu vyvedlo, atmosféra byla skvělá a páťáci ještě navíc připravili soutěže 

v parku. Děti si to tak plně užily. 

ZŠ Kutnohorská byla také zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu, 

s jehož pomocí se rozvíjí u žáků čtenářství. V rámci projektu budou do školní 

knihovny pořízeny knížky v celkové hodnotě 15.000 Kč. Určitou paralelu je také 

možno spatřovat v nedávném pořízení čtenářské knihobudky u MÚ (F 35). 

Konec, v mnoha věcech zvláštního školního roku 2020/21, byl opět naplněn aktivitou. 

Děti z pátých ročníků vyrazily o druhém červnovém týdnu na turisticko – pobytový 

kurz v chatě Smetánka v Peci pod Sněžkou. Druhou plánovanou akcí bylo tradiční 

symbolické rozloučení s páťáky vodáckým kurzem. 

Se školním rokem se děti rozloučily závěrečnými vystoupeními jednotlivých tříd 

na školní akademii v parku za školou. 
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Místo klasické květiny na závěr školního roku darovali naši prvňáčci 30. 6. 2021 paní 

učitelce, která vedla spolehlivě a se zaujetím jejich výuku v letošním náročném 

kovidovém roce rovnou strom! Strom moudrosti, strom naděje na nový život. Rodiče 

ho vysadili v parku za školou a spolu s dětmi ho předali paní učitelce. Krásné gesto 

rodičů letošních prvňáčků! Rodí se tak nová tradice? V rozhovoru to připustil i pan 

ředitel ZŠ Kutnohorská. (F 51) 

A jsou tady školní prázdniny! Pro některé děti je to období, kdy část prázdnin 

prožijí aktivně v některém z příměstských táborů. V naší MČ byly nabízeny 

příměstské tábory jako fotbalový v SK, umělecký, výletní či taneční v Leonardu 

a zážitkový s Dětským klubem ZŠ. O všechny tyto tábory byl zájem a byly dětmi 

a rodiči plně využity. 

Dětský klub ZŠ organizoval v naší škole příměstský tábor ve dnech 

od 19. do 23. července a jeho tématem bylo cestování strojem času. Každý den 

se tak děti jeho pomocí vydali do různých historických období. Děti se tak přenesly 

do éry staroegyptských faraonů, věku mořeplavců, objevitelů a pirátů, antických 

olympijských her nebo časů morové epidemie ve středověku. Děti každý den 

za splnění tematických zadání (od splnění olympijských disciplín po nalezení léku 

na mor) získaly jeden poklad, který jim pomohl vrátit se zpátky do naší doby. Mezi 

tím podnikaly výpravy do rozličných zákoutí Prahy, vyšly si na procházku 

k Pražskému metronomu na Letné i do zahrad Pražského hradu. Úspěšně zdolaly 

Petřínskou věž, prošly se zrcadlovým bludištěm a prohlédly si také živočichy 

v Mořském světě.  Jejich aktivní program provázelo přívětivé počasí a výborné jídlo, 

které zajišťoval Měcholupský park. Děti byly fantastické, viditelně se bavily a celé 

táborové putování si užívaly plnými doušky. Organizátorům ze ZŠ Kutnohorská je 

nutno za komplexně zvládnutý a vydařený týdenní program pro děti poděkovat. 

Jinak 2 měsíce školních prázdnin byly také příležitostí pro realizaci nové kotelny 

v budově ZŠ. Akce byla dobře připravená, a tak byla v termínu také přestavba 

dokončena. Zima tak nerušený chod školy nepřekvapí. 

1. září 2021 začal podle tradice nový školní rok 2021/22. Vlastní začátek kromě 

uvítání žáků před školou byl ale netradiční. Žáci museli při zahájení školního roku 

podstoupit test na koronavirus. Výjimku měli ti, co byli očkovaní či covid prodělali 

v posledních 180 dnech. Otestováni pak byli žáci také 4. a 9. září. Místo testu 

ve škole bylo možné také donést potvrzení o negativním testu z oficiálního 

testovacího místa. Žákům prvních tříd byl test odložen na čtvrtek 2. 9. Testování 

v naší ZŠ proběhlo hladce, nebylo nutné přijímat žádná opatření. Roušky budou 

povinné pouze ve společných prostorách školy. 

Školní rok byl úspěšně zahájen. Chceme věřit tomu, že již nebude zatěžován 

žádnými novými opatřeními, vyplývajícími z aktuální hygienické situace a nový školní 

rok se stane plnohodnotným jak pro žáky, tak jejich rodiče a pro celý učitelský sbor. 

Prvňáčci si pak první školní týden užívali adaptační program, seznámili 

se s kamarády, tvořili a hráli nejrůznější seznamovací a sportovní hry. 
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Ve třídách 3.A a 5.A nastoupily od září nové paní učitelky, které pro „své“ děti 

připravily netradiční vstup do nového školního roku v podobě adaptačního nočního 

přespání ve škole. 

V rámci Evropského týdne mobility proběhl také tradiční projekt „Pěšky do školy“. 

Během celého týdne se děti snažily chodit do školy pěšky, jezdit na kole nebo 

na koloběžce, případně jezdit veřejnou dopravou. Škola se přihlásila i do celostátní 

soutěže s nachozenými body. 

Třída 3.A v návaznosti na učivo o naší vlasti a místu, kde žijeme, navštívila úřad MČ 

Dolní Měcholupy. Děti se setkaly s panem starostou, paní místostarostkou, prohlédly 

si všechny kanceláře úřadu, místní poštu nebo Policejní služebnu. Zavítaly také 

do hasičské zbrojnice, kde si mohly prohlédnout celé vybavení stanice včetně 

hasičských vozů. Taková návštěva s praktickými ukázkami zanechala u dětí 

nevšední zážitky. 

V září začal působit Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního 

obvodu Prahy 15. MČ Praha-Dolní Měcholupy v něm má své 3 zástupce – pana 

ředitele Ferkla, paní ředitelku Kotalíkovou a paní místostarostku Dolákovou. 

A 22. 9. 2021 řídící výbor schválil první dokumenty. 

Od října začala také činnost kroužků. Žáci měli možnost vybírat z pestré nabídky 

kroužků, které vedou pedagogové naší školy. Je potěšitelné, že všech 

28 nabízených aktivit se zcela naplnilo a děti tak mohou cílevědomě a účelně trávit 

část svého volného času. 

Na začátku října přijelo do školy mobilní planetárium s programem Se zvířátky 

do vesmíru. Děti strávily celý program v obrovské nafouklé kopuli, kde se dozvěděly, 

co všechno můžeme pozorovat na noční obloze. Celým příběhem děti provázelo 

několik zvířátek, díky kterým se seznámily s důležitými pojmy, jako jsou planety, 

hvězdy, Mléčná dráha, souhvězdí apod. 

Třída 3.A se vypravila na exkurzi s průvodcem po Pražském hradě a okolí. Děti tak 

poznávaly klasická místa historické části Prahy. 

Třeťáci si v říjnu užili také besedu se spisovatelkou paní Meravou, která si pro ně 

připravila setkání na téma „Jak se píše kniha“. Děti během poučné besedy zjistily, 

co všechno musí spisovatel řešit, vymyslet a také si samy zkusily napsat knihu. 

V druhé polovině října proběhlo ve škole setkání s odborníkem z praxe. V rámci 

tohoto projektového dne čekaly na žáky pátých tříd aktivity spojené s kariérními 

postupy. Žáci si s odborníkem povídali o rutinních postupech, které za nás 

v budoucnu budou vykonávat roboti, pracovali s 3D perem nebo diskutovali o tom, 

jak se budou vyrábět boty za 20 let. 

V rámci hodin informatiky se všichni žáci ze 4. a 5. tříd zúčastnili předmětové soutěže 

Bobřík informatiky. 

Intenzivně probíhala také kolegiální podpora mezi učiteli. Na naší škole se vyučuje 

Hejného metodou matematiky. Cílem této metody je rozvoj žáka a celé jeho 
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osobnosti s využitím jeho předchozích a každodenních zkušeností. Žáky tento 

způsob výuky velmi baví a vždy se na matematiku těšili. 

Na škole probíhá také výuka anglického jazyka již od prvního ročníku. Velkým 

přínosem, kromě zkušených vyučujících je také rodilý mluvčí, který byl zprvu 

přítomen jen na některých hodinách anglického jazyka, poslední dva roky vyučuje 

společně s vyučujícími každou lekci. Výsledky jsou na všech stupních vyučování 

vidět a těší nejen učitele, ale i žáky a jejich rodiče. 

Škála školních aktivit v průběhu roku je opravdu velká a různorodá a nelze ji zde 

v krátkosti ani zmínit. Zasluhuje jen chválu. 

10. SOCIÁLNÍ OBLAST 

Vítání občánků (F 42) 
Tato akce má dlouholetou tradici a je stejně jako v jiných městských částech 

a obcích po celé ČR, věnována narozeným dětem, žijícím v dané městské části 

či obci. K vítání občánků mohou hlásit rodiče své děti, které mají v naší městské části 

v době narození trvalý pobyt. Individuálně se řeší účast dětí, které zde sice žijí, ale v 

době narození měly bydliště shodné s bydlištěm matky mimo území naší městské 

části, ale druhý z rodičů v naší městské části v tento den trvalý pobyt měl a dítě se 

sem následně k pobytu přihlásilo. 

Dá se říct, že letošní první slavnostní vítání se povedlo. V pondělí 31. 5. 2021 jsme 

přivítali celkem 31 nových Dolnoměcholupáčků. Uvítání bylo po loňském vyzkoušení 

připraveno opět v přírodě, v parku za školou. Počasí bylo jako na objednávku, děti 

roztomilé, rodiče přívětiví, organizátoři vstřícní, a tak si to snad všichni užili. 

22. 9. 2021 se konalo další – podzimní – vítání občánků. V parku za školou pod 

pergolou připravili akt vítání pracovníci Úřadu městské části D.M. pro dalších 

15 nových občánků Dolních Měcholup. Obřad proběhl v netradičním prostředí, 

v pohodě a přítomní byli mile naladěni. Novým občánkům přejeme šťastné dětství 

a pevné zdraví. 

Klub IT SEN 
Stálo za tím zamyšlení paní Ivety Běhounkové, co pro ni znamenají slova SENIOR 

a DŮCHODCE. Ve své zajímavé rozvaze, zveřejněné ve Zpravodaji MČ č.2/2021, 

velmi zjednodušeně řečeno vyvozuje myšlenky seniorů – důchodců: Máme víc času 

na sebe, chceme více klidu. Ale klid neznamená nečinnost, právě naopak. 

Z uveřejněné rozvahy vyplynuly myšlenky na jejich utřídění ve formě dotazníku 

„Co by mi udělalo radost“. Cílem dotazníku bylo zjistit potřeby pro zlepšení života 

v D.M. především seniorů. 

Z následujícího podrobného vyhodnocení odpovědí v dotaznících ve stručnosti 

vyplynula následující zjištění: Máme zde aktivní seniory, kteří ocení více aktivit 

pohybových, ale i kulturních a nebojí se ani nových technologií, a jejichž náměty 

a přání můžou být v brzké době přetaveny v konkrétní činy. Některé z námětů jsou 

i našimi cíli a věříme, že se nám podaří je naplňovat. Podílíme se na koncepčních 

změnách dopravy po Měcholupech, zlepšení čistoty a úpravy zeleně, zvelebení 
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kapličky a také v pokračování úprav v DPS, obnovování cyklostezek s výsadbou 

zeleně a doplnění lavičkami, společné kulturní a pohybové aktivity, mezigenerační 

setkávání apod. 

IT Sen také úspěšně postupuje světem moderních aplikací a technologií tak, aby byly 

praktickým přínosem našim seniorům. Při praktických ukázkách se seznámili např. 

s on-line nakupováním potravin v aplikaci „Rohlík“, diskutovali o pravdivosti 

řetězových e-mailů a seznámili se s tím, jak poznat, zda se jedná o pravdivé 

informace a jak si tyto informace ověřit, co znamenají cookies a jak fungují. Proč 

stále dokola slyšíme zkratku GDPR, co to znamená a proč je důležité tyto informace 

číst pozorně, naučili se používat WhatsApp a řadu dalších úkonů spojených 

s technikou IT. Naši senioři tak udělali opravdu velký posun od února, kdy se v rámci 

klubu viděli poprvé. 

Klub seniorů 
Činnost klubu seniorů byla v první polovině roku poznamenána a značně omezena 

vládními protikoronavirovými opatřeními. Klubová činnost probíhala spíš nenápadně, 

zjednodušeně řečeno „pod střechami domovů“. 

Postupem času a v návaznosti na postupné uvolňování celkové epidemické situace 

se aktivním členkám vedení klubu dařilo zajišťovat některé zajímavé výlety 

a lázeňské rekreace. Je tak možné připomenout některé z nich. 

Lázeňského pobytu v Sezimově Ústí, který se uskutečnil začátkem června, 

se zúčastnilo 14 seniorů. Kromě léčebných procedur absolvovali senioři i několik 

výletů do blízkého okolí. Všichni byli moc spokojeni a vychutnali si tak klid a pohodu 

společného pobytu. 

Prvním jednodenním výletem letošního roku bylo SAFARI ve Dvoře Králové. 

Dopoledne si účastníci prohlédli Afrika Truckem Lví safari a po obědě byla pak volná 

prohlídka pavilonů zvířat. Při zpáteční cestě se zastavili u architektonicky zajímavé 

a krásné přehrady Les Království. 

Hezké zážitky si přivezli senioři také z jednodenního výletu do Častolovic, který 

se uskutečnil 30. 6. 2021. Zámek Častolovice byl posledním sídlem rodiny 

Sternbergových a po restitucích tady žije paní Diana. Ta se o sídlo příkladně stará 

a dává nahlédnout i zvídavým návštěvníkům do exteriéru i interiérům zámku. Při 

zpáteční cestě se senioři zastavili v muzeu Vamberské krajky. Tam strávili víc času, 

než předpokládali, když obdivovali krásu vystavených exponátů a zároveň zručnost 

zdejších lidí (F 54 – 55). 

V červenci pak vedení klubu seniorů využilo státního příspěvku v hodnotě 

4.000 Kč/os. k týdennímu lázeňskému pobytu v Karlových Varech. K pobytu 

se přihlásilo 21 osob, dopravu měli zajištěnu přímým vlakovým spojem Praha – 

Karlovy Vary. V hotelu byli přivítáni drinkem a setkali se s velmi příjemným 

zdravotním personálem a podobně také personálem v restauraci. Během pobytu 

navštěvovali léčebné procedury, využívali hotelový bazén s vodní masáží, sauny 

i nádhernou terasu s vyhlídkou na panoráma města. (F 62) Týdenního pobytu 

si senioři opravdu užili. 
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8. 9. 2021 Paní Hanka Škábová připravila jednodenní výlet autobusem na zámek 

Zákupy (F 60 – 61). Po jeho prohlídce vyrazili senioři ke skalnímu hradu ve Sloupu 

v Čechách. Tam statečně vystoupali až k nádherné vyhlídce a prohlédli zajímavosti 

hradu. Při zpáteční cestě se zastavili podívat na nezapomenutelné Máchovo jezero. 

Výlet se ke spokojenosti všech seniorů vydařil. 

Po několika dnech a po předchozím zjištění, že se může nadále uplatňovat státní 

příspěvek formou voucheru, zajistila vedoucí klubu seniorů paní Slávka Hagelová 

ještě týdenní lázeňský pobyt v Mariánských lázních v hotelu Olympia (F 62). Bylo 

přihlášeno 30 seniorů a dopravu si organizovali opět vlakem. Pobyt v lázních 

s několika léčebnými procedurami byl zpestřen možností celodenního používání 

bazénu, vycházkami po okolí a popíjením vody z několika léčebných pramenů. Pobyt 

proběhl opět k plné spokojenosti účastníků. 

7. 10. 2021 uskutečnil Klub seniorů také krásný jednodenní výlet do Plzeňského 

Prazdroje, kde viděli účastníci výrobní prostory a techniku na výrobu světově známé 

značky piva. Byli seznámeni s historií pivovaru a také se základními technologickými 

postupy výroby piva. Po obědě pak uskutečnili prohlídku centra města včetně 

katedrály svatého Bartoloměje. (F 63) 

Senioři se také společně toulali po Praze a nebylo toho málo, co prošli. Viděli 

Strahovský klášter, obrazárnu, knihovnu, dali si společně chutný oběd na Malovance 

a pak si také prohlédli Loretu, Hradčany a prošli Karlův most. 

Na závěr roku připravoval Klub seniorů společně s úřadem MČ Mikulášské posezení 

7. 12. 2021 ve Sportovní hale. Z důvodu vyhlášených protikovidových opatření se ale 

společné posezení nekonalo a jako menší náhrada proběhlo neformální setkání 

seniorů v parku za školou. (Viz též kap. 6 tohoto zápisu) (F 97) 

Rozloučení se starým rokem se konalo při slavnostní schůzi Klubu v Pivnici 

u Tomáše. Na schůzi byl rámcově vyhodnocen uplynulý rok 2021 a pak byl zvolen 

nový předseda klubu seniorů na další období pan Jiří Škába. Výraznou atrakcí 

odpoledne se pak stala tombola, kterou připravily ženy z výtvarného kroužku Šikovné 

ruce. Ty vyráběly a balily všechno, co kdo věnoval. Vyhrál každý! Příjemnou 

atmosféru doplnil hudební doprovod zasloužilého člena, harmonikáře Pepy Bílého, 

který navíc dekoroval vybrané zpěvačky vkusnými náhrdelníky z produkce jeho 

dcery. 

SeneCura Senior Centrum (F 87) 
Senior Centrum nabízí volná místa pro zájemce o dlouhodobý pobyt v domově 

pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerem či jiným 

typem demence. Pro všechny je důležitý i fakt, že největší nestátní provozovatel 

pobytových sociálních služeb u nás, společnost SeneCura, je členem Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb a její zařízení jsou držiteli ocenění Značky kvality 

a certifikátu Vážka České alzheimerovské společnosti. 

SeneCura Senior Centrum nabízí také tzv. odlehčovací službu. A to nejen v létě, 

kdy byste si rádi odpočinuli, ale nemůžete nechat doma bez každodenní péče svého 

blízkého. Řešením může být i krátkodobý pobyt v domově pro seniory. Kvalitní péči 



42 
 

24 hodin denně 7 dní v týdnu pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí nebo 

osoby se sníženou soběstačností, to vše nabízí Senior Centrum. Např. na dovolenou 

tak může odjet s klidným svědomím ten, kdo se o svého blízkého dlouhodobě stará. 

V SeneCura je o klienty postaráno po všech stránkách, všestranně a celoročně. 

Navíc zde pořádají celou řadu akcí kulturních, setkání se zajímavými osobnostmi, 

fungují i mezigenerační setkání apod. Velmi pěkná je také spolupráce s vedením 

Úřadu MČ Praha-Dolní Měcholupy a jeho organizačními složkami (školy, klub 

seniorů). Za zmínku stojí také např. pozvání na zahradní slavnost, organizovanou 

nejen pro klienty SeneCura, ale i pro jejich nejbližší a partnery. Letošní slavnost 

se nesla v duchu Havaje a opravdu se vydařila. Odpoledne bylo veselé a živé, plné 

radostných a spokojených tváří. 

8. prosince 2021 se naši třeťáci a předškoláci potkali na společné akci. Přišli potěšit 

klienty SeneCura v adventní době před budovu centra. A bylo to milé! Děti zpívaly, 

tančily, dokonce zahrály divadlo. Od seniorů pak dostaly na oplátku drobné dárečky 

a dobroty. Moc děkujeme za takové krásné mezigenerační aktivity škole, školce 

a domovu seniorů (F 87). 

Podobně velmi příjemné je také předávání drobných dárečků od dětí nebo od klubu 

seniorů v Dolních Měcholupech příležitostně v průběhu roku. Taková činnost 

je oboustranně velmi vítána a oceňována. 

Další zařízení provozovaná MČ 
Dětský domov Radost 
Je trvale provozován v ulici Čs. tankistů Obecně prospěšnou společností. Aktuálně 

je v domově 16 dětí, nejmladšímu chlapci je 7 let a nejstarší dívce 20 let. Věkový 

průměr činí 15 let. Děti žijí v jedenácti jedno až dvoulůžkových pokojích, mají 

k dispozici 2 obývací pokoje a 2 kuchyně s jídelnou. Tento dětský domov 

je rodinného typu, zaměřuje se na zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, výchovné a vzdělávací činnosti, zajišťuje pomoc při uplatňování práv, 

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu apod. 

Dům s pečovatelskou službou 
Dům spravuje Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy v ulici Čs. tankistů 206/9. 

Obsah působnosti byl popsán v kronice z r. 2020 – kapitola 10. Jeho prostor 

v zasedací místnosti a na letní zahradě je využíváno dočasně také pro drobné akce 

Klubu seniorů, jako posezení u kafíčka nebo narozeninové oslavy seniorů apod. 

11. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Shrnutí výjezdového roku 2020 
V uplynulém roce 2020 hasiči zasahovali celkově u 79 mimořádných událostí. 

Z tohoto počtu tvořilo nejvíce technických pomocí, a to 42, dále zasahovali 

u 29 požárů, u 3 úniků ropných produktů, 2 planých poplachů, 1 dopravní nehody 

silniční a 2 ostatních pomocí. Dále jednotka byla uvedena v pohotovost ve vlastní 

zbrojnici v souvislosti s epidemií COVID, a to celkově 16krát. 
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Události roku 2021 (výběr z celé řady výjezdů a akcí) (F 46 – 47) 
1. 1. 2021 První událostí roku byl deset minut po půlnoci požár zbytků zábavní 

pyrotechniky v Dolních Měcholupech, ke kterému byli hasiči vysláni cestou 

z předchozí události. 

7. 1. 2021 Včera sloužili první pohotovost (coby záloha pro HZS) v roce 2021. 

V rozmezí 7:30 až 13:30 vozem CAS 24 Scania vyjeli ke čtyřem událostem, 

které se týkaly převážně odstranění spadlých stromů na komunikaci či nebezpečí 

pádu stromů. V případě posledního výjezdu spolupracovali s PČR 

a HZS hl. m. Prahy HS-4. 

9. 1. 2021 Dnes na žádost Městské policie vyrazili hasiči vozem CAS 24 Scania 

v rámci Dolních Měcholup k případu nebezpečně nakloněných stromů 

nad komunikací. 

27. 1. 2021 I v novém roce pokračují hasiči pravidelnými výcviky. Ten dnešní se týkal 

praktické ukázky výhod a nevýhod tzv. D systému a útočných a obranných hřebů. 

29. 1. 2021 Ve 14:49 byl na operační středisko nahlášen případ plamenů 

ve stoupačkách ve výškové budově v ulici Janovská. Na místo události byly vyslány 

jednotky z HZS Praha (HS-5), SDH Horní Měcholupy a SDH Dolní Měcholupy, 

a to vozem CAS 24 Scania. Na místo události dorazili naši hasiči jako první, provedli 

uzavření plynu a lokalizaci požáru s následným odvětráním prostor. 

3. 2. 2021 Na stanici opět sloužili celodenní službu (v počtu 1+4) v rámci posílení 

stavů HZS. Během ní byli povoláni ke dvěma událostem na území hlavního města. 

19. 2. 2021 absolvovali naši hasiči další z „koronavirových" pohotovostí na naší 

hasičárně. Během dne byli povoláni k jedné události, a to do ulice Chilská k dopravní 

nehodě, při které došlo ke střetu autobusu se sanitním vozem. 

27. 2. 2021 Na žádost vedení městské části Dolní Měcholupy včera a dnes provedli 

dezinfekci dvou objektů, nejprve místní poštovny, následně základní školy 

Kutnohorská. 

12. 3. 2021 Dnes dopoledne hasiči opět vypomohli seniorům s transportem 

na očkování do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

26. 3. 2021 Hasiči sloužili další ze 24hodinových služeb s výjezdem do dvou 

minut. Během dne vyjeli ke dvěma událostem. Vozem CAS 24 Scania nejprve byli 

v 11:48 povoláni k případu osoby sražené vlakem v blízkosti nádraží Hostivař. 

Na místě zasahovali i HZS Praha (HS-5), HZS SŽ a ZZS. Druhým případem 

byl v 15:22 požár odpadkového koše na tramvajové zastávce Na Groši. 

19. 3. 2021, v den výročí založení sboru, položili starosta SDH a místostarosta SDH 

na Dubečském hřbitově věnec k uctění památky zesnulých hasičů. 

24. 3. 2021 Právě probíhá pokládka nového povrchu hasičské běžecké dráhy. 

8. 4. 2021 Dnes byla předána nová běžecká dráha u hasičské zbrojnice. 
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11. 4. 2021 Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů z Dolních Měcholup tento 

den na místní hasičské zbrojnici drželi ve svém volném čase další 24hodinovou 

pohotovost na žádost operačního střediska. Těch bylo od začátku pandemie 

COVID-19 do letošního dubna téměř 25. Jak se ukázalo, byla to náročná pohotovost, 

během dne jednotka vyjela k pěti událostem. 

V 8:41 vyjela jednotka vozem CAS 24 Scania do ulice Českobrodská v Hostavicích 

k požáru v opuštěné továrně. Na místě zasahovala s HZS Praha (HS-5) 

a JSDH Běchovice při požáru v patře budovy. Požár byl zlikvidován jedním proudem. 

V 17:14 zasahovala naše jednotka při požáru bytu v ulici Černokostelecká 

na Praze 10. Byly zde přítomny všechny složky IZS, včetně jednotky dobrovolných 

hasičů z Dolních Měcholup, u požáru ve třetím patře obytného domu. Při požáru 

se zranilo celkem 14 lidí, z toho 6 dětí.  

Díky této souhře okolností byli naši hasiči na místě mezi prvními zasahujícími. 

Za necelou minutu od vyhlášení poplachu na měcholupské zbrojnici bylo na cestě 

i 8 našich hasičů se dvěma zásahovými automobily. Na místě byli za 5 minut jako 

druhá jednotka po profesionálních hasičích ze strašnické stanice. Jednotka 

se okamžitě zapojila do činnosti, část jednotky pomáhala v dýchací technice 

a s vyváděcími maskami se záchranou osob z hořícího a zakouřeného domu 

a s vyhledáváním osob v objektu. Druhá část pak ihned s pomocí medic batohů 

začala poskytovat spolu s policií první předlékařskou péči zraněným osobám před 

příjezdem záchranné služby. Požár byl pak poměrně rychle uhašen, záchranná 

služba aktivovala trauma plán, na místo dorazilo i velkokapacitní Atego ZZS 

pro mimořádné události, přistával vrtulník letecké záchranné služby. Naši dobrovolní 

hasiči mají tak za sebou dosud asi nejtěžší zásah v tomto roce. 

Chvíli po návratu na základnu byli hasiči vysláni s oběma vozidly k další události, 

a to k požáru odpadu v Dolních Počernicích. Rozhrabávání odpadu a hašení ohnisek 

pak za pomoci tří vodních proudů a s využitím termokamery prováděli dvě hodiny. 

Ráno vyjeli hasiči cisternou k požáru haly v Braníku. Na místě zásahu zasahovalo 

11 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň 

poplachu. Cisterna se krátce před polednem vrátila zpět na základnu. 

Po šesté hodině se ještě jednotka vrátila s CAS 24 zpět do Dolních Počernic 

na kontrolu místa požářiště. 

4. 6. 2021 přijela poděkovat starostka Prahy 10 senátorka paní Renata 

Chmelová za zásah v Černokostelecké ulici. Všechny zasahující hasiče ocenila 

za dobrovolnou práci, kterou ve svém volném čase a bez nároku na honorář dělají. 

A nepřijela s prázdnou. Hasiči dostali na svou zbrojnici novou varnou desku, troubu 

a nové nádobí pro zvýšení komfortu během času, který na své zbrojnici tráví. 

3. 7. 2021 V uplynulých 4 dnech se naši hasiči ve spolupráci s SDH Horní Měcholupy 

účastnili likvidačních prací v oblasti zasažené tornádem na Moravě (F 53). 

Práce tam bylo opravdu dost a velice ochotně tam hasiči pomohli. Dík si zaslouží 

také všichni lidé, kteří přispěli do sbírky pro tamní obyvatele, kterou velice rychle 
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uspořádala paní místostarostka MČ J. Doláková a TRIO MALÝ HÁJ. Vybrané 

darované věci byly předány na místě. 

„Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.“ – Titus Maccius Plautus  

Zastupitelé Dolních Měcholup také jednomyslně schválili finanční pomoc 50 tisíc 

korun pro tornádem postižené oblasti. Peníze byly odeslány na transparentní účet 

na opravu školy v Moravské Nové Vsi. 

9. 7. 2021 Nejčastěji dobrovolní hasiči vyjížděli k událostem spojeným 

s přívalovými dešti. Ve Vinohradské nemocnici na oddělení ARO voda zatopila 

příjezd pro sanitky. V ulici Rabakovská zachraňovali zatopený automobil ve vodní 

laguně. Vodní lagunu bylo nutné odčerpat i v ulici Nedokončená. V ulicích Osická 

a Pod areálem se setkali se zatopenými objekty. Týž den po třetí hodině byli také 

vysláni k nahlášenému požáru budovy v ulici Limuzská. Na místě spolupracovali 

s HZS. 

25. – 27. 7. 2021 Velký požár skladovací haly v Bečovské ulici v Praze 

Uhříněvsi. (F 56 – 57) První informaci o požáru dostali hasiči na tísňovou linku 

v neděli, 25. července, před sedmnáctou hodinou. Na místo již po prvních hovorech 

vyslal operační důstojník větší množství jednotek HZS z Prahy a jednotky 

dobrovolných hasičů. Když na místo dorazila první jednotka, hala o rozloze zhruba 

80×100 metrů, byla v plamenech. Velitel zásahu na místo okamžitě vyžádal povolání 

dalších sil a prostředků. Na místo se tak v průběhu celého zásahu dostavily všechny 

stanice HZS HMP, mnoho jednotek sborů dobrovolných hasičů z Prahy, ale také 

podnikové jednotky hasičů včetně letištních hasičů v Kbelích. Na místo vyrazili 

v rámci mezikrajské pomoci i jednotky ze Středočeského kraje. 

V hale, které se z části propadla střecha, se skladovalo drogistické zboží. Z důvodu 

velkého nasazení sil a prostředků byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. 

V úterý 27. července už na místě zasahovala jen jedna poslední jednotka. Horko, 

velké nasazení sil a prostředků a velmi náročný zásah – asi tak by šlo celkově 

shrnout zásah složek IZS u požáru haly v Praze Uhříněvsi. Na likvidaci požáru 

se kromě jiných zúčastnily všechny stanice HZS HMP (včetně chemiků a vedení 

HZS Praha), některé požární stanice HZS Středočeského kraje a také JSDH Praha 

Horní a Dolní Měcholupy, Kolovraty, Chodov, Libuš, Kunratice, Dubeč a mnoho 

dalších. Škoda byla vyčíslena na více než 100 milionů korun. 

Fotky ze zásahu byly převzaty od HZS Praha, Bc. Roman Půta, Leoš Kučera - MV 

GŘ HZS ČR - oddělení dokumentace. 

19. 8. 2021 Požár autovrakoviště v průmyslové zóně v Hostivaři, Ke Kablu 378/24. 

Na místě zasahovaly složky IZS, občanům bylo doporučeno omezit větrání. 

20. 10. 2021 Spalovnu odpadu v pražských Malešicích zachvátil odpoledne 

mohutný požár. Na místě zasahovalo 98 hasičů v 11 profesionálních jednotkách, 

včetně 3 podnikových a 7 dobrovolných jednotkách, včetně jednotky SDH Dolní 

Měcholupy. Naše jednotka byla vyslána s vozy CAS 24 Scania a CAS 30 Scania. 

Škoda byla vyčíslena v řádech stovek milionů korun. Hasičům se podařilo požár 

uhasit krátce před šestou hodinou. Záchranáři sdělili, že na místě by nikdo neměl být 
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zraněný. Požár vznikl v technologickém celku čistění spalin u linek č. 3 a 4. Na lince 

č. 3 v této době probíhala generální obnova, která byla ve fázi těsně před 

dokončením. 

A výčet podobných obětavých zásahů by tak mohl dál pokračovat. Závěrem ještě 

několik poznámek: 

12. 5. 2021. Zastupitelé na svém zasedání projednali záměr na rekonstrukci 

a dostavbu hasičské zbrojnice. Úřad MČ Praha-Dolní Měcholupy požádal o dotaci 

na tuto akci. Naši hasiči jsou stále velmi akceschopní, a tak si zaslouží to nejlepší 

zázemí. Pokud se podaří finanční podporu získat, mělo by se s úpravami začít již 

v příštím roce. 

16. 10 2021 se konalo v hasičské zbrojnici Horních Měcholup slavnostní setkání 

zasloužilých hasičů (F 73). Přítomným byla předána čestná vyznamenání a věcné 

předměty, přítomné pozdravil také starosta MČ Prahy 15 pan Milan Wenzel 

a písničky zazpívala zpěvačka M. Malá. Zvláštní pozornost byla věnována 

nejstaršímu zasloužilému hasiči panu Karlovi Veselému z Dolních Měcholup, 

který letos oslavil 90-té narozeniny. Za SDH Dolní Měcholupy byli přítomni, kromě 

jiných, velitel jednotky hasičů pan JUDr. Vltavský a zástupci aktivní rodiny Vojtových 

– úspěšní trenéři mladých hasičů Dolních Měcholup. 

Začátkem prosince měli hasiči valnou hromadu. Sešli se, aby zhodnotili celý uplynulý 

rok. Vykonali mnoho užitečného jak profesně, tak společensky, mají být na co pyšní. 

Patří jim za to poděkování a obdiv. Plánů do budoucna mají také dost, 

tak ať se jim nadále daří! 

Požární sport (F 48 – 49) 
5. 6. 2021 Mladí hasiči postoupili na Mistrovství ČR! O víkendu se v pražských 

Třebonicích konalo II. kolo hry Plamen. Naši starší žáci si se všemi disciplínami 

poradili na jedničku, a v silné konkurenci si vybojovali celkové vítězství a postup 

na Mistrovství ČR ve hře Plamen, které se uskuteční 26. – 27. června v Jihlavě. 

Mladší žáci si také nevedli špatně, za velmi krátkou dobu natrénovali soutěžní 

disciplíny a po roční pauze od závodění si vybojovali krásné druhé místo. 

12. 6. 2021 Družstva dorostenek a žen postoupila na Mistrovství ČR. V sobotu 

12. června proběhlo v Třebonicích postupové kolo na Mistrovství ČR soutěže 

dorostu, mužů a žen v požárním sportu. Náš sbor reprezentovala tři družstva – muži, 

ženy, dorostenky. Muži ve své kategorii obsadili 2. místo, ženy 1. místo a zajistily si 

tak postup na MČR v požárním útoku, které proběhne 8. srpna v Hradci Králové. 

Družstvo dorostenek, které ve stávající sestavě trénovalo už v loňském roce, 

ale kvůli pandemii nemohlo ukázat své umění, postoupilo na MČR soutěže dorostu 

do Zábřehu na Moravě a soutěžit bude 3. července 2021. Dolní Měcholupy budou 

mít na Mistrovství družstvo dorostu po 30 letech. Postup si také zajistil v soutěži 

jednotlivců mladší dorostenec Juraj Pčolinský. 

26., 27. 6. 2021 Mistrovství ČR hry Plamen v Jihlavě. Hra je organizována 

pro mladé členy organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry 

je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti 
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s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V Jihlavě síly poměřilo 

15 družstev z celé republiky. Hlavní město Prahu reprezentovali mladí hasiči 

z MČ Prahy Dolních Měcholup a po sečtení výsledků jednotlivých disciplín obsadili 

v celorepublikové soutěži celkové 12. místo. 

3. 7. 2021 Mistrovství ČR v požárním sportu v Zábřehu na Moravě – dorostenky. 

Našemu dívčímu dorosteneckému družstvu se dařilo a svými výbornými výkony si 

vybojovalo krásné 6. místo. (F 48 a 49) 

8. 8. 2021 Tento den patřil MČR v požárních útocích a dějištěm byl Hasičský 

stadion v Hradci Králové. Dopoledne se představilo 30 soutěžních družstev mužů, 

odpoledne na jejich výkony navázala družstva žen. Dolní Měcholupy měly 

zastoupení odpoledne v soutěži žen. A jak si naše ženy vedly? Družstvo hasiček 

z Dolních Měcholup získalo pěkné 7. místo mezi 30 družstvy na Mistrovství ČR 

v požárním útoku. 

Září u mladých hasičů. S nástupem nového školního roku začalo tréninkové 

a soutěžní období i pro naše mladé hasiče. V sobotu 4. září se někteří zúčastnili 

Polabského šedesátkování v Pískové Lhotě, 5. září pak dorost absolvoval také 

v Pískové Lhotě závod na 100 m s překážkami. Nejnáročnější zářijový víkend 

proběhl 18. – 19.září v Lipencích na Memoriálu J. Bednáře, kde družstva starších 

dětí obsadila 4. a 10. místo, mladší pak ve své kategorii 8. místo. Následoval 

ve Zličíně oblíbený „Zličínský dvojboj“. Zde se vedlo o poznání lépe a družstva 

obsadila 2. a 3. místo v kategorii starších a 6. místo v kategorii mladších dětí. 

Odpoledne pak ještě proběhl Memoriál J. Dobiášové v Třebonicích (závod 

jednotlivců na 60 m s překážkami), kde Juraj Pčolinský v kategorii starších chlapců 

vybojoval 2. místo a Klára Vojtová v kategorii starších děvčat v soutěži zvítězila. 

Teď – koncem roku – už čeká především příprava na nový ročník hry Plamen, 

konkrétně na závod požárnické všestrannosti a na kvalifikaci CTIF. 

12. SPORTOVNÍ ČINNOST (K 76 – 77) 
Organizovaná sportovní činnost se odehrává především prostřednictvím sportovního 

klubu Dolní Měcholupy a dlouhodobě je zaměřená na fotbal a stolní tenis. Předsedou 

SK je pan Karel Mára, pod jehož vedením dosáhl klub dosud v obou sportovních 

odvětvích některých velmi pěkných výsledků. Sám se aktivně sportu věnuje, a proto 

má pro potřeby klubu příkladný vztah. 

V současné době je ale činnost klubu nepříznivě poznamenána nejen omezeními 

z pandemické situace, ale také nevyhovujícím technickým zázemím klubu pro fotbal 

i stolní tenis z důvodu přerušené výstavby zázemí klubu. Zázemí fotbalu 

je provizorně řešeno jen v jednoduchých mobilních buňkách u fotbalového hřiště 

a pro stolní tenis dlouhodobě v tělocvičně mateřské školy. 

Dostavba rozestavěného zázemí Sportovního klubu 
Dostavba zázemí nadále fyzicky nepokračuje a stále se řeší administrativní 

a organizační souvislosti. Snad na lepší časy se blýská v tom, že koncem roku 

probíhala komunikace s projektantovým manažerem Nostra Hertz na dostavbu 

sportovního klubu. 
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Jako následky chybného hospodaření bylo ze strany Sportovního klubu Dolní 

Měcholupy v souvislosti s rekonstrukcí zázemí fotbalového klubu podáno trestní 

oznámení. V rámci probíhajícího prověřování byl starosta předvolán k podání 

vysvětlení, kde byl vyšetřujícím orgánem dotázán, zda se Městská část Praha-Dolní 

Měcholupy připojí k trestnímu oznámení, jakož i k sdělení, zda byla Městské části 

Praha-Dolní Měcholupy způsobena majetková škoda. 

Podle usnesení zastupitelstva USN 33/5 bylo vzato na vědomí, že existuje 

odůvodněná obava, že v souvislosti s rekonstrukcí zázemí Sportovního klubu Dolní 

Měcholupy došlo ke spáchání trestného činu a že v příčinné souvislosti s tímto 

jednáním vznikla Městské části Praha-Dolní Měcholupy škoda v celkové výši 

13.697.900,73 Kč. Pověřilo starostu k připojení se k trestnímu řízení, které se týká 

porušení povinnosti při správě cizího majetku ve věci Sportovního klubu, jakož 

i k uplatnění nároku na náhradu škody ve vyčíslené výši. 

Ve snaze posunout řešení v dokončení realizace byla podána žádost o dotaci 

na dostavbu rozestavěného zázemí sportovního klubu z Národní sportovní agentury. 

V této souvislosti byla také vypracována Strategie sportu pro Dolní Měcholupy. 

Z ní mimo jiného např. vyplývá, že v posledních 10 letech městská část do sportu 

v Dolních Měcholupech investovala cca 100.000.000 Kč. 

V poslední době komunikují zástupci MČ s projektovými manažery Nostra Hertz 

s cílem dostavby objektu sportovního klubu. 

Ze sportovní činnosti SK 
Fotbal 
Jak bylo výše naznačeno, tréninky i zápasy probíhají svým způsobem v provizorních 

podmínkách, kde chybí aktérům potřebné zázemí. Patří jim proto uznání, 

že to nevzdávají a sportu věnují nadále potřebnou vůli i čas. 

V první polovině roku probíhaly tréninky i nábory. Přišel se na ně podívat v květnu 

i Abdallah Sima, v současné době fotbalista Slávie Praha, který se stal objevem 

české ligy. Poprvé o sobě dal výrazně vědět v listopadu loňského roku, kdy Slavii 

pomohl porazit v rámci Evropské ligy francouzské Nice. A v tu dobu začala velká 

show dakarského rodáka ve Slávii a v lize. 

Začátkem srpna proběhly také příměstské kempy a měly také velmi dobrý ohlas. 

Patří za to dík organizátorům a vedení sportovního klubu. 

Soutěže 
Fotbal – muži 
Co se týče počtu dospělých, momentálně je v A týmu 22 mužů. V době s kovidem 

je to složitější, někdo onemocní a musí se tým složitě doplňovat. 

Muži dohráli podzimní část soutěže 2021/22 a je třeba konstatovat, že konec 

podzimní části je zastihl v mírném útlumu. Díky několika zraněním odehráli každý 

zápas v jiném složení, což se podepsalo na výsledcích některých zápasů. Trenér 

ale věří, že se hráči přes zimu dají dohromady a potrénují, aby byli lépe připraveni 

na jarní část soutěže. Je ale nutné doufat, že to také dovolí epidemie kovidu a z toho 

vyplývající opatření. 
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Konečný stav klubu v soutěži mužů je následující: Na kontě má 4 výhry, 2 remízy, 

a 6 porážek a drží se se 14 body na 8. místě v tabulce.  

Fotbal – mládež 
Mladší přípravka odehrála v podzimní části soutěže 11 zápasů, z toho 9x vyhrála 

a jen 2x prohrála. Kluci odehráli soutěž velmi dobře a předvedenými výkony potěšili 

hlavně trenéry a rodiče. Za velmi dobrou reprezentaci jim poděkoval i výbor SK. 

Všechna naše družstva mládeže nadále trénují, buď v hale, nebo ještě na našem 

hřišti na UMT, pokud to počasí dovolí. Na konci listopadu všem našim družstvům 

mládeže začínají halové turnaje v nedalekých Říčanech. A opět zůstává 

nezodpovězená otázka, jak organizaci turnajů ovlivní opatření proti kovidu? 

Stolní tenis – stav koncem listopadu 2021 

A tým – má odehráno již 8 kol a v tabulce prozatím drží s 15 body 4. místo. Kluci 

na začátku soutěže počítali s tím, že každý zápas bude pro ně velmi těžký, 

ale výbornou hrou a velmi dobrými výsledky překvapují i sami sebe. 

B tým – má také odehráno již 8. kol a v tabulce prozatím drží s 12 body také 4. místo. 

I béčko předvádí velmi dobré výkony a pevně věří, že si svoji výkonnost udrží 

a že se jim bude tak dařit i v dalších zápasech. 

11. 12. 2021 proběhl 25. ročník Vánočního turnaje v tělocvičně MŠ s tímto pořadím:  
1. Látal Jan 
2. Procházka Radek 
3. Vojta Martin a Čadil Petr 

Všem sportovcům patří obdiv a uznání, že v nelehkých podmínkách kovidového 

období i v nepříznivých tréninkových podmínkách se snaží o nejlepší výsledky 

v soutěžích, ve kterých dobře reprezentují SK Dolní Měcholupy. 

13. AKCE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS 
4. 1. 2021 Fotosoutěž pro radost – Už jste se dneska usmáli? (F 10) Už známe 

vítěze fotosoutěže, která probíhala koncem minulého roku na facebooku a končila 

31. 12. 2020. Vyhodnocení proběhlo 4. ledna 2021 a pořadí určoval počet lajků, které 

každá fotka dostala v daném období. První 3 místa v pořadí získaly ženy: 

1. cena, 60 "lajků" – poukaz v hodnotě 1500 Kč 
Text Radky K.: 

Hezký večer, posílám foto našich dcer s kamarádkou. Výlet do Prachovských skal 

v létě umí každý... Ale v dešti, na podzim... Kdy je všude listí a nikde ani živáčka. 

No to bylo úsměvů a radosti. Ať jim to vydrží... A nám taky! 

2. cena, 40 "lajků" – poukaz v hodnotě 1000 Kč 
Text Anny Z.: 

Dobrý den, v příloze zasílám fotografii z dnešního rána, sluníčko nás příjemně 

potěšilo i zahřálo v mrazivém ránu po cestě z MH do školky. 
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3. cena, 31 "lajků" - poukaz v hodnotě 500 Kč 
Text Radky C.: 

Jako každé mamince mi pohled na mou malou lásku vykouzlí úsměv na tváři 

každou minutu... Ale o to víc, když si ještě 2 hodinky po návratu z procházky 

naším parkem takhle spokojeně vyspává... Mně zpříjemnilo den i výborné Latte 

do kelímku od sympaťáků z Měcholupského parku... 

Gratulujeme autorkám vítězných snímků, ale i ostatním účastníkům fotosoutěže. 

1. 2. 2021 Zdravé Dolní Měcholupy – Suchej únor 2021 (F 11). Je to kampaň 

za svoje lepší já. Za hranou rizikového pití se u nás pohybuje přes 1 000 000 lidí. 

Udělej něco pro sebe, inspiruj ostatní a nastartuj změnu. 

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti 

prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle 

průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní změnu – 

knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje 

alkohol ve všech jeho společenských rolích. 72 českých osobností, odborníků, 

novinářů a neobyčejných lidských příběhů dalo vzniknout knize, 

která ve 28 kapitolách představuje alkohol s lehkostí i vážností – ve všech jeho 

společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova dětí, zdraví 

nebo alkohol za volantem. Sucháč se nesnaží z lidí udělat abstinenty. Nebojuje ani 

za zákaz alkoholu jako takového. Cílem je pozitivní osvěta o tématu a osobní 

zkušenost každého – dát si od alkoholu na chvíli pauzu totiž dokáže udělat fyzicky 

i psychicky dost dobře, tvrdí 86 % Sušičů. I proto vznikla KNIHA SUCHEJ ÚNOR, 

která je skvělým průvodcem na jakýkoliv měsíc sušení, který si kdo vybere. 

Podporu nad konáním zdravotně osvětové kampaně Suchej únor převzala také 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy. 

12. 4. 2021 Rozcvička s tancem aneb ČSTS a jeho mistři cvičí s Vámi. Hodnotná 

aktivita zdarma, kterou nabízí jedna z našich měcholupských tanečnic. 

Každý den v pondělí až pátek live 7:15 – 7:45 na YouTube kanálu Český svaz 

tanečního sportu předcvičují Mistři ČR ve standardních tancích David Odstrčil – Tara 

Bohak a Mistři ČR v latinsko-amerických tancích Tereza Florová – George Sutu. 

Cvičení je určené úplně pro každého a zcela zdarma. Každý týden bude cvičit 

i někdo jiný – zajímavé osobnosti z domova či ze světa. Projekt začal v úterý 

6. dubna a plánem je jej ukončit, jakmile se naplno náš sport znovu rozjede. Projekt 

bude postupně doplňován o vědomostní či dovednostní soutěže o ceny. 

Bonus: Hostem 2. týdne je dvojnásobný Mistr světa v deseti tancích MIHA VODIČAR 

ze Slovinska, takže ve středu 14. 4. 2021 cvičíme s MIHOU! 

23. 4. 2021 Nová knihobudka (F 35) byla pokřtěna a zprovozněna v prostoru před 

úřadem MČ. Její ztvárnění nám pomohla realizovat libušská radnice i s krásným 

návrhem Střední školy grafické. Hned od začátku zprovoznění byla knihovnička 

naplněna staršími knihami a v den otevření ji navštívili i žáci naší ZŠ. Zajímavé tituly 

si hned zapůjčili. Později byla instalována knihobudka také v Malém háji. 
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24. 4. 2021 Participativní rozpočet: Kilo pro Dolní. Nechali jsme se inspirovat 

a letos poprvé chceme zkusit participativní rozpočet (F 34). 

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní 

rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná 

se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou 

rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, 

zpravidla investičního charakteru. 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy v tomto procesu plní funkci organizátora, 

asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, 

organizuje hlasování určené k výběru projektů a samotnou realizaci provádí 

pak výhradně městská část. 

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází: 
1. Sběr návrhů ze strany veřejnosti (1. – 31. 5. 2021) 
2. Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti (14. – 18. 6. 2021) 
3. Hlasování občanů MČ Praha-Dolní Měcholupy o pořadí projektů k realizaci 

(21. 6. – 21. 7. 2021) 
4. Realizace projektu či projektů (do konce roku 2021) 

V rozpočtu byla Usnesením č. 31/2 vyčleněna částka 100 000 Kč na participativní 

rozpočet. Maximální výše rozpočtu jednoho navrženého projektu bude ve výši 

100 000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklad 

na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat 

apod.). Minimální částka podaného projektu není stanovena. 

Celý proces podávání návrhů, vyhodnocování, hlasování, realizace návrhů, 

související administrativa atd. jsou podrobně uvedeny v dokumentu MČ Praha-Dolní 

Měcholupy Pravidla participativního rozpočtu (2021). 

Výsledky ankety a přehled došlých návrhů:  

Název návrhu 
Počet 

záporných 
hlasů 

Počet 
kladných 

hlasů 

Bilance 
hlasů 

celkem 

Dopravní zrcadlo -2 +78 76 

Bosá stezka -7 +58 51 

Zábavné cesty -4 +48 44 

Houpačky pro dospěláky -14 +45 31 

Hmyzí hotely -7 +35 28 

Veselá plynobudka -9 +24 15 

Šachové stoly -6 +17 11 

Tváře stromů -17 +8 -9 

 
V anketě tedy zvítězil návrh na dopravní zrcadlo u křižovatky Ke Dráze x V Dolinách 

(7 882 Kč). Odůvodněním je, že zde pravidelně dochází k nebezpečí střetu vozidla 

s dětmi přicházejícími do/ze školy, nebo s cyklisty. Při příjezdu směrem od ulice 

Za Kovárnou není vůbec vidět kdo přichází/přijíždí zprava (sklon ulice + keře). 

Jde tedy o zvýšení bezpečnosti. 
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Vítězný návrh bohužel nemohl být zrealizován z důvodu zamítavého stanoviska 

na umístění zrcadla ze strany Policie. Bylo tedy přistoupeno k realizaci druhého 

návrhu v pořadí a bosá stezka v parčíku v ulici Parková je od prosince hotova. 

11. 5. 2021 Dnes startuje POCITOVÁ MAPA ZDRAVÁ PRAHA 2021! (F 66) Zde je 

možné vyjádřit svůj názor k místu, kde bydlíme, kde pracujeme a trávíme volný čas. 

Pocitové mapy jsou subjektivním vyjádřením autora ohledně jeho okolí či vybrané 

oblasti. U taktových map tedy nelze hodnotit jejich správnost, či míru shody 

s realitou, protože každý respondent reaguje na své okolí různě. Pocitové mapy jsou 

často používány jako mapová součást komplexnějších dotazníků či terénních šetření, 

Výsledná mapa většinou obsahuje odpovědi více respondentů a je tedy tvořena 

mapovou syntézou jejich odpovědí. 

Názor občanů pomůže měnit naší městskou část k příjemnému místu pro život. 

Hlasovat se může online jednoduše „špendlíkem“ se označí místo, 

na které je směrován příslušný dotaz (zde trávím volný čas, zde se necítím 

bezpečně, ad.). Pro upřesnění lze využít i doplňující komentáře. Není přitom nutná 

identifikace pomocí SMS či emailu. Postupně čekaly různé otázky a ty, které 

respondenta nezajímají, mohl přeskočit. 

Dolnoměcholupská pocitová mapa: www.pocitovemapy.cz/praha-dolni-mecholupy/ 

Hlasování probíhalo do 30. 9. 2021. Počet respondentů byl 87 a celkem bylo přidáno 

1805 míst „špendlíků“ a vyplněno 275 komentářům k umístěnému „špendlíku“. 

Otázka 
Počet 

přidaných 
míst 

Otázky společné pro celou Prahu 

Zde trávím volný čas 146 

Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud 125 

Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci 138 

Zde se necítím bezpečně (podezřelí lidé, zanedbané prostředí ad.) 126 

Zde je dopravně nebezpečné místo (pro chůzi, jízdu na kole, 
motorové vozidlo, chybějící přechod pro chodce ad.) 

172 

Zde jsou problémy s parkováním (málo parkovacích míst, 
nevhodně parkující auta ad.) 

148 

Zde bych rád/a víc zeleně 106 

Zde je často přeplněná nádoba na odpad či sběrné místo 
komunálního/tříděného odpadu 

89 

Vlastní doplňující otázky pouze pro Dolní Měcholupy 

Zde je často nepořádek 138 

Zde chybí lavička 71 

Zde by mohl být skákací panák nebo jiný 2D hrací prvek pro děti 64 

Zde rád/a sportuji 92 

Zde by mohla vést cyklostezka/pěší stezka 202 

Zde by mohl být přechod pro chodce 61 

Zde je příliš hluku 127 
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26. 8. 2021 Letní a už i podzimní kino (F 72) se z důvodů nepřízně počasí 

přesouvalo, ale nakonec se promítalo. Zájemci si to užili a viděli rodinný film 

Paddington 2 a akční komedii Gentlemani. 

2. 9. 2021 Prvně jmenovaný film Paddington 2 byl promítán na tradičním místě 

v parku za školou. Paddington 2 není obyčejný medvídek, miluje marmeládové 

sendviče, nosí červený klobouček. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta 

do Londýna. Tam potká rodinu Brownových, která se ho ujme i přes kategorický 

nesouhlas tatínka Browna – typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. K jeho 

zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci… Na závěr 

ale nakonec všechno dobře dopadne, vždyť je to milá pohádka! 

22. 9. 2021 byla promítána v letním kině akční komedie z dílny scénáristy a režiséra 

Guye Ritchieho Gentlemani. Je to příběh britského drogového krále Mickeyho 

Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní drogové 

impérium dynastii oklahomských miliardářů. Podařilo se film promítnout – sice po 

jednom odložení z důvodu nepřízně počasí, a i když teplo zrovna nebylo, film stál 

za to a určitě pobavil. 

20. 10. 21 Veřejné fórum Dolních Měcholup 2021 (F 82) Je to diskusní setkání 

s názvem Dolní Měcholupy Vašima očima. Občané byli vyzváni, aby přišli říct, co je 

pro ně v Dolních Měcholupech důležité. Zapojte se do rozvoje Městské části Praha-

Dolní Měcholupy a přijďte s námi diskutovat u kulatého stolu nad osmi různými 

oblastmi a tématy. Diskusní témata: 

občan a úřad vzdělávání 

životní prostředí podnikání 

sport a volný čas doprava a výstavba 

sociální problematika a zdraví jak to vidí mladí 

 
Je třeba poděkovat všem 56 účastníkům za skvělou atmosféru a spoustu podnětných 

nápadů a tipů na zlepšení života v Dolních Měcholupech. Pro představu některé 

nejfrekventovanější myšlenky a nápady z hlasovacích archů (bez určení priorit): 

Revitalizace lesíka U Tůně 

Lávka pro pěší přes Kutnohorskou ulici v MH 

Dohled na dodržování dopravních pravidel v obytných zónách 

Monitoring a bezpečnost v M.H. ve večerních hodinách  

Řešit provoz areálu Krtkův svět 

Chodník a cyklostezka do Hostivaře 

Farmářské trhy – iniciace 

Služby v obci, např. trafika 

Kontakt s lékařkou paní MUDr. Kiseľákovou 

Další ordinace v Malém Háji 

Prioritní výstavba MŠ a ZŠ v Malém Háji  

Využití sportovní haly ke kulturním akcím 

Naučná cesta lesem 

Hřiště pro starší děti 

... a řada dalších nápadů… 



54 
 

Poté, co byly rozdány všechny hlasy, garanti jednotlivých témat představili, o čem 

se u jednotlivých stolů diskutovalo. Otevřelo se pak ještě on-line ověření výsledků 

prostřednictvím ankety mobilního rozhlasu, které trvalo po celý listopad a zúčastnilo 

se ho 183 on-line účastníků. Po zapracování všech těchto hlasů z ankety, bude 

zveřejněno TOP aktuálních 10 P pro Dolní Měcholupy. 

Do 9. 12. 2021 je díky FINEPu každý čtvrtek od 16 do 18 hodin a každou neděli 

od 14 do 16 vstup na víceúčelové hřiště v Malém háji zdarma. FINEP přislíbil, že také 

na jaře ve vybrané hodiny pravidelný bezplatný vstup na hřiště bude umožněn. 

Centrum volného času a Komunitní centrum LEONARDO (F 65) 
Díky rozvolnění a stabilizaci epidemiologické situace se i LEONARDO v průběhu 

dubna mohlo opět postupně vracet téměř ke všem obvyklým aktivitám. Některé lze 

připomenout: 

Z prvních výsledků bylo vyhodnocení celostátní výtvarné soutěže ČSZ, kde letos 

opět výtvarníci Leonarda zabodovali a obsadili čelní místa. V kategorii polytechnické 

práce (prostorová výtvarná tvorba) získali 1., 3., 4. a 5. místo a v kategorii 

kresba + malba získali 3., 4. a 5. místo. 

Podobně angličtináři se nebáli nechat si prověřit svoje jazykové schopnosti. Zkoušky 

z angličtiny mají za sebou u British Council. 

Také divadla se letos dočkala svých premiér. V neděli 6. 6. 2021 nabídlo Leonardo 

Letní scénu. Jako první předskokani vystoupili tanečníci z Cool Dance a Bubble 

Dance. A pak už všechny čekal Petr Pan v podání DS Tyátr – nejmladší divadelní 

oddělení. S podvečerem pak přišli již zkušení herci z DS Forbíni a předvedli svoji 

verzi slavného Dona Quijota. Ani nejstarší divadelní oddělení během uzávěry 

nespalo a chystalo premiéru a hned i reprízu nastudované hry W. Shakespeara 

„Mnoho povyku pro nic“. 

Provoz Školičky Malenka v Malém háji byl také obnoven. Její kapacita byla zcela 

naplněna a počítalo se i s prázdninovým provozem. Na Den dětí měly děti malou 

besídku spojenou s divadelním představením. Moc si to užily a určitě to nebyla 

pro ně poslední pohádka. 

Začátkem září byly zahájeny v Leonardu kroužky a kurzy pro školní rok 2021/2022. 

Do kroužků nebo kurzů pořádaných Leonardem bylo na počátku října zapsáno více 

jak 400 osob. Největší skupinu, téměř polovinu, tvoří mezi účastníky děti ve věku 

docházky do základní školy, dalších téměř 90 dětí je školkových. Nechybí však opět 

ani aktivity speciálně pro středoškoláky a vysokoškoláky, dospělé nebo sportovně 

zaměřený klub rodičů a dětí. Podařilo se také úspěšně pokračovat v provozu Klubu 

Malenka, který je určen dětem od 2 let věku k pravidelné i nepravidelné docházce 

v čase 7-16 hod, které si chtějí pohrát, naučit se novým dovednostem a vyřádit se 

venku v přírodě. 

11. 9. 2021 Pro veřejnost se v Dolních Měcholupech opět po roce představil 

divadelní spolek KEJKLÍŘI. Je nutno poděkovat Kejklířúm a Doris Foffové za skvělé 

divadelní představení „Mnoho povyku pro nic“, které zahráli v přírodních kulisách 

našeho parku za školou. Toto představení sepsali a nastudovali Kejklíři a režisérka 
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paní D. Foffová podle hry W. Shakespeara. Svižně, za doprovodu živé hudby, zpěvu 

i akrobatických kousků předvedli výkon, za který by se nemuseli stydět 

snad ani profesionálové. U přítomných diváků mělo představení velký úspěch 

a účinkující byli odměněni zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem. 

1. 11. 2021 Děti v Malence oslavily svátek Halloween. Užily si masek a veselí. 

7. 11. 2021 Po roční odmlce opět přiletěla strašidla a vyzkoušela odvahu dětí 

i dospělých na tradiční Stezce duchů. Letos v novém prostoru se startem u hasičské 

zbrojnice a cílem v Leonardu Malý háj. Více než 200 krásně vystrašených človíčků 

došlo do cíle. Za odměnu je čekala i malá odměna. 

Svatého Martina oslavily děti v Malence v Malém háji i v Leonardu na návsi. 

Do školičky přišla Zimní princezna a zatančila dětem. V Leonardu si zase na hodině 

grafotvoření děti procvičily jemný úchop i přitlačení a odnesly si domů koníky 

i lampiony. 

14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
27. 3. 2021 Ukliďme Česko – Ukliďme Dolní Měcholupy a Malý háj (F 18 – 19) 

Letos si Dolní Měcholupy zase uklidíme! Samozřejmě za dodržení všech vládních 

hygienických nařízení. Nepřekročíme hranice okresu, uklízet budou pouze skupinky 

v rámci jedné domácnosti a k povinným respirátorům nebo rouškám si nasadíme 

ještě rukavice. Spojíme tak procházku na čerstvém vzduchu s úklidem okolí našich 

domovů. Pytle se vydávají v parku u školy a u Tria Malý háj od 9:30 hod. Svoz pytlů 

s odpadem byl zajištěn po 14. hodině. 

Do akce Ukliďme Česko se u nás zapojili celé rodiny, včetně prarodičů, páry 

i jednotlivci. Chceme mít Dolní Měcholupy čisté, aby se nám tu pěkně žilo. Celá akce 

letos vydala téměř 2 tuny odpadů. Dík patří všem, kteří se i přes některá omezení 

do akce zapojili. 

22. 4. 2021 Pytlomaty Vzhledem k tomu, že i po skončení akce Ukliďme Česko 

někteří dál intenzivně pečují o čistotu Dolních Měcholup, připravil ÚMČ 

tzv. pytlomaty, pro úklid nežádoucích odpadků z veřejných prostorů. 

28. 4. 2021 Opakovatelné kelímky (F 66) Díky dotaci z operačního programu 

životního prostředí jsme mohli připravit opakovatelné kelímky na naše akce. 

Až budou splněny hygienické podmínky pro rozvolnění protikoronavirových omezení, 

bude možnost brzy nějakou akci uskutečnit a kelímky na správném místě využít 

(viz např. oslava Dne dětí 5. 6. 2021). Krásnou grafiku na kelímkách pro nás vytvořila 

nám z minula dobře známá paní Galina Miklínová. 

23. 8. 2021 Kompostéry na bioodpad (F 67) – to je další akce MČ D. M. 

ve prospěch čistoty prostředí v rámci operačního programu Životní prostředí Fondu 

soudržnosti EU. Kompostéry byly objednány a zapůjčeny občanům – většinou 

zahrádkářům – pro zpracování biologických odpadů v domácnostech, ze zahrad 

a jejich okolí v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro občany městské části Praha-

Dolní Měcholupy“. Zápůjčka je na dobu pěti let a po uplynutí této smluvní doby 

se kontejnery stávají majetkem občanů – vypůjčitelů. Dodané kompostéry byly 
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pro distribuci občanům dočasně uloženy na volném prostoru hasičské zbrojnice 

a v několika vyhlášených termínech byly po podpisu Smlouvy o výpůjčce předány 

občanům. Dá se říct, že se v MČ jedná již o druhou vlnu kontejnerových zápůjček, 

a že první várka se v praxi již osvědčila. 

25. 9. 2021 Ukliďme okolí potoka v Dolních Měcholupech. Z lesíka 

u Měcholupského potoka se stává skládka. Tak krásné místo zaházet tunami 

odpadků! Našlo se tu ledacos, od běžných plastů, skla a papírů také lžíce, hrnečky, 

talíře, televize a různé části elektroniky, oblečení, boty, tašky a batohy, zbytky 

stavebního materiálu a podobně. Nakonec se nasbíralo přes šedesát pytlů odpadu, 

vyčistilo se několik míst směrem od můstku, odhadem asi 500 čtverečních metrů 

lesíka. Naplnil se jeden kontejner a hmotnost odpadu byla cca 950 kg. Zbývá toho 

uklidit ale ještě dost. Osm účastníků akce na víc nemohlo stačit. 

31. 10. 2021 Vznikla pak ale ještě jedena iniciativní úklidová akce, když byla 

o pomoc požádána organizace Trash Hero. Dobrovolníci této organizace pořádají 

úklidy v pražských ulicích. Šíří myšlenku, aby lidé uklidili po sobě i po ostatních a že 

nejlepší odpad je žádný odpad. Další pokus v D. Měcholupech byl tedy naplánován 

na neděli 31. 10. se srazem na zastávce autobusu U Střediska. Cílem bylo opět okolí 

Měcholupského potoka a podařilo se tam zase vyčistit další část odpadky 

zaneseného území. 

15. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATELSTVA 
Bezpečnost a ochranu obyvatel MČ Praha-Dolní Měcholupy zajišťuje bezprostředně 

okrsek Městské policie, ale také Místní oddělení policie ČR Hostivař a MO PČR 

Uhříněves. Městská policie je zřizována v rámci samosprávných celků jako 

samostatný celek a není organizační součástí Policie ČR. 

Trestné činy řešené MOP v okrsku Dolní Měcholupy v roce 2021 

souhrnně: 
V měsíci 1 2 3 4 5 6-8 9 10 11 12 Celk. 

Odcizení osobního auta/z auta  1 2 2 1 3 1  1  11 

Vloupání do RD/bytů/sklepů/gar. 1  2   12 2 1 1 4 23 

Krádež pokus     1   1 1  3 

Krádež prostá    1 1   2   4 

Vloupání firma/stavba/sklad 1 1 1 1 1 1     6 

Krádež finanční hotovosti      1     1 

Poškození cizí věci     3 4  1 1  9 

Sprejerství      1     1 

Internetová kriminalita  1     2    3 

Náhlé úmrtí        1   1 

Ostatní      1  1   2 

Celkem 2 3 5 4 9 23 5 5 4 4 64 

 

Zdroj: MO PČR Hostivař a MO PČR Uhříněves; měsíční zprávy předkládané 

na Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Pro srovnání: V roce 2019 bylo 31 trestných činů. V roce 2020 bylo 57 trestných činů. 

Za rok 2021 přibylo celkem 7 trestných činů proti roku 2020. 
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Strážníky městské policie byli v MČ Dolní Měcholupy byli pan M. Rudolf a v první 

polovině roku 2021 paní Radka Paláriková, která pak přešla na jiné působiště. 

V druhé polovině roku byl zapůjčen na výpomoc strážník z MČ Štěrboholy 

pan R. Wojcik. 

Je potřeba také připomenout, že vzniká nová služebna Městské policie. Bude 

umístěna v bytovém domu „U jezírka“, který roste v rámci bytové výstavby na návsi 

a nahradí tak stísněné prostory současné služebny v budově úřadu MČ D. M. 

16. LETOS JSME SI PŘIPOMNĚLI 

Pozoruhodná výročí narození našich občanů 
Letos se dožila a oslavila významná výročí narození řada občanů přihlášených 

a trvale žijících v MČ Praha-Dolní Měcholupy. Pro představu lze uvést alespoň 

souhrnně letošní jubilanty: 

75 let 26 občanů 
80 let 11 občanů 
85 let 5 občanů  

Úctyhodného věku 90 a více let se letos dožilo celkem 16 občanů: 

Jubileum žijí v MČ žijí v SeneCura 

90 let Cíglerová Irena Tesnerová Věra 

 Zemanová Marta  

 Holý Zdeněk  

 Veselý Karel  

91 let Vychodilová Jaroslava  

 Soukupová Miluše  

92 let Škrabal Zdeněk Konývka Jaroslav 

 Doležalová Jaroslava  

93 let  Hůlková Hana 

94 let Sedláčková Libuše Štrbová Jiřina 

 Kleinbauer Emil  

96 let  Ouředníčková Božena 

97 let  Beránková Ludmila 

 

Připomněli jsme si také 
Připomenutí patřilo letos bývalému starostovi městské části Praha-Dolní Měcholupy 

panu Karlu Hagelovi, který počátkem roku oslavil 70 let života. Z toho 26 let svého 

života věnoval nezištně Dolním Měcholupům. Zanechal za sebou výraznou stopu 

v životě obce a podílel se na řadě významných projektů a skutečností, na které 

se v dalším období navázalo a řada z nich je i stále živá. Proto se také stal čestným 

občanem městské části (v r. 2016) a letos bylo jako výraz vděčnosti připsáno jeho 

jméno na pomníku vedle kapličky k ostatním jménům čestných občanů. 
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Navždy nás v roce 2021 opustili 
  Ročník Datum úmrtí Bytem v ulici 

Černohaus Jiří 1945 12. 10. 2021 U Tůně 

Čihař Jan 1949 24. 3. 2021 U Šumavy 

Doležal Jan 1943 10. 1. 2021 Pod Lesíkem 

Hucul Oleh 1977 16.11. 2021 Kutnohorská 

Hrubant Zdeněk 1960 22. 3. 2021 Kutnohorská 

Hůšová Anna 1935 28. 11. 2021 Kutnohorská 

Cholínský Ota 1966 1. 5. 2021 Dolnoměcholupská 

Jirec Jiří 1948 18. 9. 2021 Ke Slatinám 

Kácl Jiří 1973 26. 7. 2021 Za Zahradami 

Nečasová Anna 1936 18. 8. 2021 Pod Hřištěm 

Novotný Michal 1944 11. 3. 2021 Za Kovárnou 

Ovchinnikova Nina 1927 5. 9. 2021 Honzíkova 

Pajer František 1943 29.9.2021 Na Louce 

Piaszczynski Jan 1945 7. 3. 2021 Na Slavíkově 

Pokorný Karel 1984 9. 4. 2021 V Osikách 

Randáček Vladislav 1948 5. 3. 2021 Kutnohorská 

Seniová Alena 1951 26.10. 2021 Pod Hřištěm 

Šatalíková Jaroslava 1948 27. 5. 2021 V Dolinách 

Špinerová Lidmila 1936 12. 12. 2021 U Střediska 

Tomášek Jaroslav 1946 2. 7. 2021 U Výstavby 

Truchlíková Etela 1951 8.11. 2021 Kryšpínova 

Veselý Jan 1983 6. 8. 2021 Kryšpínova 

Vlachová Libuše 1923 29. 11. 2021 Kryšpínova 

Vojtová Marie 1944 21. 5. 2021 Pod Lesíkem 

Zikula Josef 1951 12. 7. 2021 Honzíkova 

 

Významné dny – Připomeňme aspoň některé: 
22. 3. 2021 Den vody (F 16 – 17) Zásoby vody jsou v posledních letech v ČR velmi 

diskutovanou otázkou zejména v souvislosti s poměrně suchým klimatem v letních 

a podzimních měsících, nedostatkem sněhu v zimě, ale i v souvislosti s necitlivými 

zásahy společnosti do přírody. Letošní rok se ale projevil jako výjimečný nárůstem 

množství srážek a určitým zvýšením hladiny spodních vod. 

Také v MČ D. M. je stav zdrojů vody v hledáčku některých občanů a orgánů státní 

správy. Zajímavým příspěvkem je např. iniciativa starosty MČ pana Mgr. J. Jindřicha, 

který se zmínil o hledání Dolnoměcholupského potoka. 

Potok dříve pramenil pod návrším zvaným Na Křečku (za benzinkou ONO). Dnes 

je patrná nejlépe jeho údolnice podél Kutnohorské silnice mezi ulicí Za křížem 

a K Dubečku. Zde byly v minulosti vybudovány dva rybníčky. Podle nich se údolíčku 

říká Sádky. Poté se potok ztrácí v potrubí. Jeho vody naplňuje rybníček na návsi 

a pak pokračují v potrubí pod parkem za školou a pod zahradami domů v ulicích 

Za kovárnou a V dolinách. Za nimi se koryto potoka opět objevuje pod ulicí 

V Osikách, kde je také dešťová usazovací nádrž, která předčisťuje vody z dešťové 

kanalizace před tím, než jsou vypuštěny do potoka. 
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Většině obyvatel nejsou tyto souvislosti a cesty povrchové vody vedené územím 

Dolních Měcholup zcela známy. Není ale ani známo množství vody odváděné těmito 

cestami. Je to jistě dáno především tím, že téměř každý obyvatel je zcela spolehlivě 

a prakticky bez jakéhokoliv omezení připojen k rozsáhlé vodovodní a kanalizační síti, 

kterou provozují Pražské vodovody a kanalizace a.s. a nemusel tak zatím 

problematiku nedostatku vody v ČR v uplynulých letech většinou téměř vůbec řešit. 

22. 4. 2021 Den Země, tak se jmenuje událost, která se každoročně slaví 22. dubna 

po celém světě. Hlavním poselstvím Dne Země je propagace ochrany životního 

prostředí a upozorňování na různá nebezpečí, která hrozí naší planetě zejména 

v důsledku lidské činnosti. Při příležitosti Dne Země se konají nejrůznější akce, jako 

jsou přednášky, osvětové akce pro školy, soutěže, hromadné pochody a úklidy 

veřejného prostranství. 

Osobně se ještě setkat kvůli epidemii coronaviru nemůžeme, a tak byly připraveny 

aktivity pro všechny věkové kategorie na doma. Letos bylo rozhodnuto věnovat 

se vodě. Ekologové se snaží intenzivně vysvětlovat, co je důležité činit pro zdravé 

životní prostředí, jak probíhá recyklace odpadu, jak správně hospodařit v krajině, 

jak omezit spotřebu nepotřebných věcí, ale také proč je důležité čistit odpadní vodu. 

Co je to vodní stopa, jak se počítá. Stojí za to, zkusit si spočítat svoji vodní stopu. 

U výroby jakého produktu nejvíce překvapí, kolik vody je k tomu potřeba? Interaktivní 

koloběh vody, typy na vycházky a výlety za vodou a řada dalších otázek, na které lze 

nalézt odpověď na www.dolnimecholupy.cz/den-zeme-2021. 

18. 9. 2021 Den bez aut – významné ekologické připomenutí o životním prostředí – 

byl organizován v Dolních Měcholupech v rámci Evropského týdne mobility. Průběh 

Dne bez aut je popsán v kapitole 6 této kroniky. (F 74 – 75) 

17. STALO SE V MINULÝCH ČASECH 
Dolní Měcholupy očima pamětníka pana Oldřicha Podehradského zveřejňované 

v místním Zpravodaji. 

Zpravodaj č. 1 /únor 2021/ Protektorát Čechy a Morav v Dolních Měcholupech 

(Unter Miecholup). Zřízení protektorátu Čechy a Morava podepsal 16. března 1939 

na Pražském hradě Adolf Hitler. Naše obec má v té době 202 domů a 1 271 

obyvatel. Autor článku pak stručně popisuje dění a život v obci až do květnových dnů 

roku 1945 

Zpravodaj č. 2 /duben 2021/ Střípky z historie obsahují většinou stručné údaje 

převzaté z obecní kroniky, od prvních záznamů o Dolních Měcholupech (r. 1353) 

až do roku 1898. Na 3 stránkách textu jsou naznačeny významné události tohoto 

úseku historie naší obce.  

Zpravodaj č. 3 / červen 2021 Stavba pomníku na návsi (1946/1948). Myšlenka 

postavit pomník padlým se zrodila podle vyprávění u Stolní společnosti restaurace 

Na schůdkách v roce 1946. Odhalen byl 9. května 1948. Zrekonstruován byl pak 

v roce 2002 a doplněn o další jména. 
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Z dobových pohlednic (F 88 – 89) 
Je to především starosta MČ D. M. pan Mgr. A. Jiří Jindřich, který většinou 

z historických dokumentů nebo při jiných příležitostech získává dobové fotografie 

a pohlednice s náměty, vyobrazujícími místa historicky spjatá s Dolními Měcholupy 

a jejich okolím. Ty pak příležitostně zveřejňuje na facebooku pro seznámení místních 

občanů a zájemců o historii. Ve fotopříloze kroniky jsou uvedeny pro připomenutí 

některé zajímavé příklady: Byla tak např. získána další krásná 3-dílná historická 

pohlednice Dolních Měcholup. Vzhledem k tomu, že je zde škola ještě přízemní, 

tak je to fotka zřejmě pořízená někdy mezi lety 1895 – 1914. 

Další fotka je z doby, kdy už v Dolních Měcholupech bylo kino, ale také 

samoobsluha. Celkový pohled je na dům se samoobsluhou, hospodou U Jaurisů 

a kinem (domy pod společným čp. 39) na křižovatce ulic Kutnohorské 

s Dolnoměcholupskou. Tento dům byl v té době prakticky centrem všedního života 

občanů v Dolních Měcholupech. 

Na místní kino vzpomínají pamětníci: Promítač byl pan Sedlák, paní Sedláková topila 

a u vstupu trhala lístky – vstupenky, které prodávala paní Javůrková u okénka 

v průjezdu domu. Sál se vytápěl uhlím tzv. americkými kamny. Roura od kamen měla 

délku tak 5 metrů a ke konci promítání byla už celá červená. Poblíž kamen bylo 

horko, dál od kamen bylo ale stále chladno, zima dlouho sálala z poctivých zdí 

budovy. Když do kina přišlo méně než 5 lidí, tak se buď nepromítalo nebo se koupilo 

pár lístků navíc a promítání bylo tak zajištěno. 

Další fotka byla publikována v časopise Český svět 16. 7. 1925: Lékárna U Černého 

orla, zde začínala lékárnická tradice rodiny Frágnerů, která vybudovala v Dolních 

Měcholupech Fragnerovu farmaceutickou továrnu SPOFA (později Zentiva). 

Hned v sousedství je Uhříněves a je také na starých pohlednicích. Od roku 1866 byla 

Uhříněves městečkem a po udělení městského znaku císařem Františkem 

od roku 1913 do roku 1974 městem (fotky z r 1922). 

Hostivař – zajímavá fotka skláren a pekáren z r. 1925, které v těchto budovách 

už dlouho neexistují a dnes slouží jiným, většinou skladovacím, účelům. 

Stojí také za zmínku 
Současně s letos probíhající rekonstrukcí Kutnohorské komunikace byly nalezeny 

i některé drobné stopy nedávné historie Dolních Měcholup. Po odkrytí vrchních 

vrstev komunikace se narazilo na starou obecní studnu v prostoru návsi vedle 

rybníčka. Voda z této studny byla vyhlášená, používali ji lidé z okolí a vařila se 

z ní údajně nejlepší polévka. Byly odkryty také neznámé kabely, objevila se i bývalá 

dešťová kanalizace. Narazilo se na původní "slavnou betonku" – betonovou státní 

silnici z roku 1928 a dokonce se přišlo i na zbytky žulové dlažby ze staré erární 

silnice, která byla prvně zbudována v roce 1836. 

Vydání publikace Horní Měcholupy včera a dnes (F 85) 
Autory jsou rodák z Horních Měcholup a dnes již pamětník pan Ing. Miloslav Vítek 

a současný starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl. Kniha byla představena 
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veřejnosti slavnostně dne 16. října 2021 ve společenském sále hasičské zbrojnice, 

kde ji také autoři zájemcům s věnováním podepsali. 

Ing. Miloslav Vítek v ní popsal život v předměstí Prahy v době 40. a 50. let minulého 

století. Vzpomíná na své zážitky a příběhy zejména ze svého dětství 

na Měcholupském venkově. Vzpomínání pak v návaznosti doplnil o postřehy 

ze současné doby starosta pan Milan Wenzl. 

Autor vzpomínek se v knize dotkl také svého dětství před koncem války, ale hlavně 

pak z poválečného období v krátkých příbězích a vzpomínkách na tehdejší 

zemědělství, dožínky, školní docházku, staré zvyky, klukovské lotroviny a hry, 

venkovský sport, proměny všedního života na venkově apod. Vyprávění je seřazeno 

celkem do 23 kapitol na 97 stranách a je doplněno dobovými fotografiemi z minulosti 

i současnosti. Dává tak srozumitelně nahlédnout v dané době do života prostých lidí 

a možnost srovnat si ho v jednotlivostech s dobou současnou. Čtenáři se přitom 

nabízí také jednoduché srovnání života lidí sousedících obcí, třeba právě z Měcholup 

Dolních, Hostivaře ap. 

Slavnostní uvedení knihy do života dalo také příležitost k osobním setkáním s autory 

publikace a také s občany – místními pamětníky. Potkali se tady také kronikáři 

Horních a Dolních Měcholup, paní Marie Zdeňková, paní Pavlína Nejedlíková 

a Jaroslav Zeman, aby si neformálně připomněli svoje poslední kronikářské aktivity. 

Výstava historických dokumentů Štěrbohol (F 84) 

Výstava se konala ve dnech 3. – 5. 11. 2021 v zasedací místnosti úřadu 

MČ Štěrboholy a připravil ji kronikář Štěrbohol pan Jan Pláteník, rodák z Dolních 

Měcholup. Za úctyhodnou dobu, co kronikářskou činnost vykonává, nashromáždil 

značné množství cenných dokumentů a fotodokumentace ze života Štěrbohol 

a blízkého okolí, které utřídil do smysluplných celků podle místa, doby a obsahu 

zachycených událostí. Většinu fotodokumentace převádí do větších formátů, které 

jsou vhodné pro výstavní účely, případně pro snazší identifikaci zachycených detailů. 

Ojedinělé je grafické oživení a citlivé doplnění dokumentace vlastními barevnými 

kresbami. V tom je přímo ukázková ručně psaná kronika rodiny Pláteníků, bohatě 

ilustrovaná krásnými barevnými symboly a obrázky. 

Podobně je zpracovaná také historická událost z roku 1757 – bitva u Štěrbohol. Šlo 

o druhé velké střetnutí sedmileté války na evropském kontinentu. Na bojišti se tehdy 

utkala pruská armáda pod velením krále Fridricha II. a polního maršála 

K. Ch. von Schwerina s vojskem Habsburské monarchie v čele s princem Karlem 

Alexandrem Lotrinským a polním maršálem M. Brownem. Na paměť této bitvy je na 

místě střetu památník, proběhly tady i archeologické práce s exhumací vojáků 

a dokumentací hřbitova, k 250. výročí se uskutečnila připomínka v dobových 

oděvech a vojenských stejnokrojích za přítomnosti potomků maršála Schwerina 

apod. To je dokumentačně zachyceno v souhrnném svazku převážně fotografií 

a kreseb autora. 

Současné dění v MČ Štěrboholy je podchyceno většinou v utříděných fotografiích, 

doplněných stručným popisem události. 
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Také tady se setkali kronikáři obou MČ – Štěrbohol a Dolních Měcholup, aby si 

doplnili zkušenosti ze zpracování kronikářských zápisů, hlavně těch ze současné 

doby. K současnému psaní textu využívají oba techniku PC a k vizuálnímu 

podchycení skutečností především fotografie. Tady je rozdíl především ve velikosti 

formátu fotografií. Kronikář Štěrbohol vytváří fotografie velkoformátové, které 

tématicky zakládá do rozměrem odpovídajících desek, zatím co kronikář Dolních 

Měcholup vytváří vázané fotoknihy, vždy s jednoročním rozsahem událostí. Jak už to 

bývá, oba způsoby mají svoje přednosti, ale samozřejmě i zápory. 

18. KLIMA V PRŮBĚHU ROKU 

Letošní klima u nás 
7. 1. 2021 To je den, kdy také u nás nastala bílá zima, kdy napadlo několik 

centimetrů sněhu, který se udržel i přes den. Teplota se ale držela kolem 0 stupňů, 

a tak na silnicích byl sníh brzy rozježděný a tam nás čekala jen břečka a mokro. 

V dalších dnech se ale tam, kde nebyl provoz – na zahradách, parcích a na polích – 

sníh udržel a zejména děti si ho také užívaly. 

15. 1. 2021 Přituhlo a ještě přisněžilo. U nás to byla kromě nasolených a tím mokrých 

silnic zimní idylka. A v noci na 18. 1. také víc mrzlo. Např. na severu Moravy to bylo 

i pod -20°C, u nás ale teplota v noci nedosáhla ani -10°C. Následující den ale mrazy 

polevily, sníh začal tát a dostali jsme se zase rychle do „normální“ teplé zimy 

posledních let. 

6. 2. 2021 Písek z africké Sahary se o víkendu dostal přes Středozemní moře 

nad střední Evropu a na řadě míst včetně Česka obarvil čerstvě napadaný sníh 

do oranžového či žlutého odstínu. 

7. 2. 2021 Husté sněžení doprovázené větrem v noci z neděle na pondělí výrazně 

zkomplikovalo dopravu v Praze, byť provoz v ulicích byl slabší. Napadlo celkem 

asi 15 cm sněhu a k tomu i mrzlo, cca -7°C. Problémy měly hned ráno městské 

a příměstské autobusy MHD, spoje nabíraly zpoždění a řada příměstských linek 

vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže tramvajím a železnici, 

způsobil i řadu dopravních nehod. Mrazivé dny pak trvaly až do 16. 2. 2021, 

kdy u nás v noci spadla teplota až na -15°C, v českých horách teplota až pod -30°C. 

Pak ale nastal prudký obrat, oteplilo se a u nás roztál sníh během dvou dnů. 

Na horách však trvala zimní idylka. Byly tam ideální sněhové podmínky, ale lyžařská 

střediska zůstala díky nadále platným koronavirovým opatřením uzavřena. 

24. 2. 2021 V Česku padaly teplotní rekordy. Na 24 místech meteorologové 

zaznamenali nejvyšší únorovou teplotu od začátku měření. Nové teplotní maximum 

pro 24. únor má po dnešku 61 ze 155 měřicích stanic. Nejtepleji bylo ve Vidnavě 

na Jesenicku, kde naměřili 20,7 stupně Celsia! 

20. 3. 2021 Start letošního astronomického jara přinesl zimní charakter počasí, 

mrzlo v celé ČR. Rekord pro 21. březen padl na 25 ze 153 stanic, které měří alespoň 

30 let. Nejnižší teploty naměřili na Šumavě, kde klesaly i pod -20°C (např. Kvilda-

Perla -24,6°C). V Praze, i u nás, také v noci mrzlo (-8 st. C), pak napadl znovu i sníh, 
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ten ale ve dne dlouho nevydržel. Na horách leželo stále dost sněhu, lyžařské areály 

ale byly stále díky koronavirovým opatřením uzavřeny. V dalším týdnu nastalo 

oteplování, koncem týdne už nemrzlo. 

24. 3. 2021 se přihlásily jarní teploty i když rána byla ještě mrazivá. Slunce ukazovalo 

svoji sílu. To příjemné jarní probuzení ale netrvalo dlouho a slunce nás pak už moc 

nezahřívalo. 

2. – 5. 4. 2021 A jak bylo letos o Velikonocích? Chladno ve dne i v noci. Tradiční 

vítání jara proběhlo „ustrašeně“ i díky zákazům a nastaveným protikoronavirovým 

omezením ve společnosti. 

Duben pak byl celkově chladný, srážkově nadnormální a patřil tak nejchladnějším 

v dlouhodobém sledování. 

Stejně tak květen patřil k těm chladným měsícům letošního roku. Příroda byla podle 

zemědělců opožděná ve svém vývoji nejméně o 14 dnů, což se projevilo i v nástupu 

období kvetení plodin na polích i v parcích a na zahradách zahrádkářů. Přesto 

příroda vykvetla všude v plné kráse (F 40 - 41). 

1. června začalo meteorologické léto a jeho start byl nejchladnější 

za posledních sedm let. Po mimořádně dlouhém období, v němž bylo počasí 

zaseklé v podprůměrných teplotách, zvýšené oblačnosti a častých srážkách, přišlo 

následující týden vytoužené oteplení. I když zpočátku byla velmi studená rána, 

začala odpolední maxima stoupat přes 20 stupňů a o víkendu jsme se dočkali 

už i letních hodnot. Tato příjemná změna přišla na den přesně současně s velkým 

rozvolněním protipandemických omezení v ČR. 

První polovina června představovala výrazné oteplování, provázené i místními 

bouřkami a přívalovými dešti. Horka nastala pak v druhém týdnu června. V sobotu 

19. 6. 2021 byl tento rok první takzvaný supertropický den, kdy teploty přesáhly 

35 stupňů Celsia. Teplotní rekord pro 19. červen překonalo 40 stanic. Nejtepleji bylo 

stejně jako v předchozích dvou dnech v Plzni-Bolevci, a to 35,7 stupně. Stejná vedra 

panovala i v neděli 20. 6. Tropické teploty vydržely s výjimkou západních Čech ještě 

v pondělí, kdy nastal první letní den – nejdelší den roku. 

24. 6. 2021 Jih Moravy byl zpustošen pravděpodobně nejničivějším tornádem 

v historii země (F 52 – 53). Bouřky si vyžádaly i oběti na životech. Katastrofou bylo 

zasaženo sedm obcí. Nejpostiženější jsou obce Týnec, Moravská Nová Ves, 

Mikulčice, Lužice, Hodonín, Hrušky a Břeclav, také ve Valticích jsou škody prakticky 

na všech domech i památkách včetně zámku zapsaného na seznamu kulturního 

dědictví UNESCO. V nemocnicích ošetřili zatím přes 150 zraněných, pět lidí zemřelo. 

Bouře ničila domy, auta i stromy, poškodila také vinice. Stopa po tornádu je podle 

meteorologů 26 kilometrů dlouhá a 500 metrů široká. Vláda na mimořádném 

zasedání schválila bezplatné poskytnutí pohonných hmot pro záchranáře, 

kteří ve zpustošených obcích od čtvrtečního večera zasahují. Úřady práce už 

v obcích vyřizují mimořádné dávky lidem, mohou získat až 57.900 korun. Pomoc 

přislíbily i kraje. Lidé a firmy poslali na pomoc obcím už desítky milionů korun. Škody 

se teprve vyčíslují, zcela zničených a předběžně k demolici určených je 
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na 185 domů. Zvedla se mohutná vlna solidarity, pomáhají instituce, ale také celá 

řada obyvatel – finančně, dary i pracovní pomoc většinou z řad dobrovolníků. 

Po několika dnech bylo upřesněno: Šlo u nás o druhé nejsilnější tornádo kategorie 

s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo 

a poškodilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že bouře v oblasti 

silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Vznikly tak mnohamiliardové škody. 

8. 7. 2021 Českem se opět přehnaly bouřky v podvečer a v noci. Přinesly mohutné 

přívaly vody, vítr lámal stromy. Tisíce lidí zůstalo bez proudu, místy nejezdily vlaky. 

Na Plzeňsku přišli dva lidé o život po pádu stromu. Na mnoha místech zasahovali 

hasiči, pomáhali také evakuovat dětské tábory. U nás v D. Měcholupech naštěstí 

kromě bouřek a krátkých přívalů vody nabyly zaznamenány vážnější škody. 

O školních prázdninách bylo u nás letní počasí, takové, na jaké jsme bývali zvyklí. 

Teplo, občas i s krátkodobě tropickými teplotami, ale také dešťové přeháňky, bouřky 

a pod mrakem. Tentokrát se u nás o prázdninách nevyskytl, až na lokální výjimky, 

prakticky žádný výrazný extrém. 

Po nezvykle teplém úvodu 41. týdne nastal výrazný zlom, který u nás ve dnech 

14. a 15. října přinesl nad naše území ochlazení a pořádný vichr. Ten dosahoval 

i 100kilometrové rychlosti, v nárazech v horských oblastech až kolem 125 kilometrů 

v hodině, což odpovídá orkánu. Naplnilo se tak varování meteorologů, kdy se k nám 

od západu Evropy měla dostat bouře Ignatz, která s sebou přinesla extrémně silný 

vítr. Následky byly u nás zejména ve strhaném elektrickém vedení na mnoha místech 

republiky, poškozených plechových střechách budov, vyvrácených stromech 

a zlámaných větvích stromů. Vznikly tak milionové škody na majetku obyvatel a obcí. 

V MČ D. M. naštěstí, kromě polámaných větví stromů, velké škody nenastaly. Naši 

hasiči tak vyjížděli k událostem v blízkém okolí, kde šlo většinou o odstraňování 

spadaných stromů nebo uvolněné plechy střech hrozící pádem. 

Pak následovalo ochlazení zejména v noci, přes den ale bylo slunečno, bez srážek. 

Další průběh počasí koncem října a v listopadu odpovídal dlouhodobým průměrům 

u nás. 

První sněhová nadílka nás letos čekala už začátkem prosince. To napadl sníh 

na celém území České republiky, teploty se ale většinou pohybovaly kolem 0 stupňů. 

Větší zima a víc sněhu ale napadlo na horách, a tak mohla letos začínat dřív 

i lyžařská sezóna. Horská střediska tak ožila, i když s vyhlášenými hygienickými 

omezeními, zaměřenými zejména na neočkované lidi proti COVID-19. 

A jak u nás vypadalo počasí v závěru roku? Bylo jako na houpačce. Poměrně teplý 

Štědrý den vystřídal sníh a mráz o vánočních svátcích a pak zase nastalo od 28. 12. 

prudké oteplení. Teploty u nás vystoupaly až nad 10 stupňů a na Silvestra padaly 

i dlouhodobé teplotní rekordy, které připomínaly spíš příchod jara. To bylo u nás přes 

den 13 – 15 stupňů Celsia a ani v noci neklesaly teploty pod 10 st. C. Nový rok jsme 

tak přivítali beze srážek a po celý den i v lehčím oblečení. 
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Některé katastrofy a extrémy nejen počasí ve světě (F 94 – 95) 
23. 3. 2021 Loď Ever Given, delší než čtyři fotbalová hřiště za sebou, se za silných 

větrů vzpříčila v jižní části Suezského kanálu. Důležitou vodní cestu blokovala 

šest dnů, proplout kvůli tomu nemohly stovky lodí. Až po týdnu se podařilo 

specialistům s flotilou remorkérů a díky vrcholícímu přílivu dostat 220 000 tun vážící 

kolos od písčitého břehu. Předtím několik bagrů odstraňovalo tisíce metrů 

krychlových písku a bláta kolem lodi. Lodě, které nemohly vodní cestu použít, 

převážely nejen ropu, ale hlavně spotřební zboží jako oblečení, nábytek 

či automobilové díly. Kromě naložených plavidel na uvolnění průplavu čekaly i lodě 

s prázdnými kontejnery, jež jsou potřebné pro vývoz. Vznikly tak miliardové škody 

Egyptu, ale i vlastním lodním dopravcům. 

26. 3. 2021 Z nové pukliny islandské sopky se valí láva a horké plyny. Oblast 

byla uzavřena, úřady odtud musely vyvést stovky turistů. Místo nabízí úchvatnou 

podívanou a během své sopečné aktivity přitahuje pozornost. Erupce islandské 

sopky Fagradalsfjall začala 19. března 2021. Výbuch sopky byl dlouho očekávaný 

a předcházela mu četná zemětřesení. 

27. 4. 2021 V noci na středu mohli pozorovatelé sledovat na obloze superúplněk 

neboli superměsíc. Samotný úplněk nastal v úterý 27. dubna v půl šesté ráno, 

přičemž o zhruba 11 hodin později, v 17:25, byl Měsíc nejblíže k Zemi, 357 370 km 

daleko v tzv. přízemí. Když pak večer kolem deváté vyšel, jednalo se o druhý 

největší měsíční kotouč letošního roku. 

24. 6. 2021 Zřícení bytového domu na Floridě. Počet obětí v pobřežním městečku 

Surfside, kde se částečně sesunula 12patrová budova, stoupl na deset. Záchranné 

týmy na místě zhroucení obytného domu našli už devět těl, další oběť zemřela 

v nemocnici. Na 150 lidí se pohřešuje, jejich osud nebyl dva dny po katastrofě znám. 

10. 7. 2021 Záplavy v Belgii. Např. ulice belgického Pepinsteru se proměnily 

v divokou řeku. Lidé v dešti čekali na pomoc na střechách domů. Někteří bojovali 

o svůj holý život, řada jich přišla o majetek. Škody jsou mimořádné. 

15. 7. 2021 Katastrofické záplavy na západě Německa. „Hotová apokalypsa.“ Více 

než sto mrtvých, mnoho nezvěstných, zničené domy, silnice, stovky tisíc lidí 

bez proudu. Bleskové povodně zdevastovaly západní Německo. V částech 

spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko spadlo během 48 hodin 

až 148 litrů srážek na metr čtvereční. Obyčejně tam přitom naprší asi 80 litrů za celý 

červenec. Ohromná jáma v Blessem, předměstí jednoho z nejpostiženějších míst 

Německa, města Erftstadt, se zřejmě stane symbolem bleskových povodní, které 

postihly západ Německa. Vytrvalé lijáky a extrémní nasycenost půdy vedly k rozsáhlé 

erozi, kdy země lidem doslova mizela pod nohama. Jáma má zhruba 300 metrů 

a neustále se zvětšuje. Pohltila nejen několik domů, ale dokonce v ní skončila i část 

místního hradu. 

18. 7. 2021 Tento týden postihly silné bouře a následné záplavy také jihovýchod 

Belgie a jih Nizozemska. Vyžádaly si nejméně 170 mrtvých, přitom desítky lidí 

se stále pohřešovaly. 



66 
 

1. 8. 2021 Turecké pobřeží Egejského moře nadále sužují požáry, které se již 

rozšířily i k některým letoviskům, z nichž se musely evakuovat tisíce lidí. Někteří 

přitom museli uniknout z hotelů obklíčených ohněm na lodích. Kvůli živlu již v zemi 

přišlo o život šest lidí a stovky jich musely být ošetřeny. S požáry se potýká také 

Itálie, zejména ostrov Sicílie, jih Řecka, poblíž přístavu Patras se museli evakuovat 

obyvatelé několika vesnic. Požáry hlásí rovněž Portugalsko, Španělsko, Bulharsko 

a Albánie, kde také panují velmi vysoké teploty. 

3. 8. 2021 Území několika obcí severně od Atén v úterý zachvátil velký požár. Své 

domovy musely opustit tisíce lidí. Evakuovány byly i děti z letních táborů. V Řecku 

vrcholí jedna z nejhorší vln veder za poslední desetiletí a v Aténách teploty 

vystoupaly na 42 stupňů. Úřady omezily návštěvní dobu Akropole a dalších památek. 

Podle prvních odhadů úřadů vyhořely desítky stavení. Jak se požár blížil k domům, 

mnoho obyvatel uprchlo v autech, na motocyklech či na koních. 

6. 8. 2021 V souvislosti s lesními požáry, které zasáhly okolí Atén, zemřeli dva 

lidé. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí, když se opět rozhořel požár 

asi 20 kilometrů severně od řeckého hlavního města. Plameny rozfoukal silný 

západní vítr a k jejich síle přispěly i teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Z oblastí 

Řecka zasažených ničivými lesními požáry zaznívá volání o pomoc. Situace 

je katastrofální např. na severu ostrova Evia. Úřady odtud evakuovaly již více 

než dva tisíce místních i turistů. 

14. 8. 2021 Zemětřesení na Haiti. Tři dny po zemětřesení hlásí už skoro 1300 obětí 

a přes 5700 zraněných. Země se otřásla silou 7,2 stupně právě ve chvíli, kdy byli lidé 

v kostelech. Stát vyhlásil stav nouze, záchranné práce pokračují. Práci záchranářům 

začátkem týdne zřejmě zkomplikuje tropická bouře Grace, která postupuje Karibikem, 

a i na Haiti by mohla přinést vydatné srážky a silný vítr. 

29. 8. 2021 Hurikán Ida, který v neděli dorazil nad americký stát Louisiana jako 

hurikán čtvrté kategorie, si vyžádal první oběť. Provázel ji vítr o rychlosti 

až 240 kilometrů v hodině. Ve čtvrté kategorii se udržel nad pevninou asi šest hodin. 

Postupně zeslábl na kategorii dvě a pak ho provázel vítr o rychlosti 165 kilometrů 

v hodině a vydatné srážky. Kvůli silnému větru zůstalo už bez proudu ve státech 

Mississippi a Louisiana asi milion lidí. Hurikán Ida se stal pátým nejsilnějším 

hurikánem, jaký kdy zasáhl pevninu. Týden po události: Na jihu USA si živel vyžádal 

13 obětí, severozápad USA hlásí nejméně 46 mrtvých. Pro zhruba 20 milionů lidí 

stále platí varování před záplavami. 

9. 9. 2021 Na jednom z Kanárských ostrovů ve Španělsku vybuchla sopka. 

Po dvojici silných otřesů v oblasti Las Manchas na ostrově La Palma začala sopečná 

erupce sopky Tanaguía (Cumbre Vieja). Před lávou prchly už tisíce lidí. Láva se stále 

více přibližuje k obydleným oblastem a podle policie bude nutné evakuovat celkem 

až deset tisíc obyvatel. 28. 9. 2021 proud lávy dorazil do vod na pobřeží Atlantského 

oceánu. Láva v Atlantiku už vytvořila nízký poloostrov o šířce necelého půl kilometru 

a pokračuje dál. 12. 10 2021 láva sopky podle posledních údajů evropského 

satelitního programu Copernicus zničila bezmála 1550 budov a 680 hektarů půdy. 

Činnost sopky si prozatím vyžádala evakuaci bezmála 7000 lidí. 



67 
 

22. 10. 2021 Aktivita sopky na kanárském ostrově La Palma zesílila. Vulkán chrlí 

více lávy a vědci zaznamenali další desítky otřesů, informoval místní tisk. Na sopce 

se otevřely nové trhliny, odkud láva vytéká. Láva rovněž o několik hektarů zvětšila 

rozlohu ostrova, neboť její proud dosáhl moře a ztuhl. 

Začátkem prosince 2021 se objevila dobrá zpráva. Aktivita sopky na La Palmě 

po 13 týdnech ustala. 

10. 12. 2021 Tak vypadá totální zkáza po tornádu, z některých měst v USA zbyly 

jen sutiny. Obří škody a mrtvé přinesla vlna silných bouří s tornády, která se v noci na 

sobotu prohnala centrální částí USA. Guvernér Kentucky oznámil, že živel zabil 

nejméně 70 lidí. Oběti hlásí i další státy. Živel poničil například desetitisícové město 

Mayfield, ale řádil také v dalších státech USA – v Arkansasu, Missouri či Tennessee. 

(F 95). 

19. RŮZNÉ 
Dvě ulice v Malém háji se jmenují podle významných českých průmyslových 

designérech – Diblíkova a Kardausova. (F 90 – 91) 

Kdo byl Otakar Diblík? 
Byl výrazným designérem a představitelem designérské školy u nás. Otakar Diblík 

(1929 – 1999) se během svého života věnoval mnoha projektům, které se často staly 

ikonami průmyslového designu. Přesto jen málokdo dokáže určit jejich autora. Byl jím 

právě výše zmíněný průmyslový designér a profesor, který spolupracoval s mnoha 

českými firmami. Během svého života mimo jiné vedl ateliér Průmyslového designu 

na VŠUP, vytvořil ikonický autobus Škoda RTO 706 a více než 10 let pracoval 

pro italské studio Benetto. Díky magazínu 519 vznikl rozhovor s tímto fenomenálním 

designérem, který vytvořila v roce 1999 Johanna Pauly, pár dní před jeho náhlou 

smrtí. Mimo jiného zde uvádí: 

„Při vyslovení jména designéra se každému z nás vybaví určitý, pro jeho tvorbu 

charakteristický projekt, který ho tzv. „udělal“. Ale jsou tvůrci, jejichž tvorba 

se pohybovala v širším záběru a nelze ji zahrnout pod jeden obor. Je otázkou, 

která předmětová či tvarová asociace se váže ke jménu Oty Diblíka, tohoto 

svérázného ušlechtilého bouřliváka a světoběžníka. Ať jsou to kdysi v 50. letech 

nové oblé autobusy Škoda RTO 706 či proslulá elektrická lokomotiva 

s laminátovými čely, traktor Zetor Crystal, tiskařské stroje Romayor či letoun L-200 

Morava. Designér Diblík vytvořil také několik konkurenčních modelů pro projekt 

Tatra 603 X. Ale jeho verzi odmítli Tatrováci v Kopřivnici s tím, že tatra prostě 

nemůže být hranatá. V Kopřivnici se nakonec jako nástupce vyráběla Tatra 613 

z italského studia Vignale. 

Mylnou by ani nebyla představa designéra-emigranta, pracujícího v italském 

Miláně v týmu Rodolfa Bonetta. Profesor Otakar Diblík měl letité vazby na jeho 

druhou vlast – Itálii. O návratu do Itálie řekl: „Mám tam několik velmi dobrých 

přátel a také kontakty s milánskými amatérskými astronomy, s nimiž se rád 

setkávám. Rád bych se věnoval více svému koníčku, sestavování nových 

konstrukcí hvězdářských dalekohledů a fotografování vesmíru. Ale kdy přesně 
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to zde v Praze ukončím, to jsem se ještě nerozhodl. Moje hluboké českomoravské 

kořeny mě zatím drží pevně“. 

Rozhovor s profesorem Otakarem Diblíkem vznikl 3. února 1999. Do své oblíbené 

severní Itálie se profesor už nevrátil. Zemřel na náhlé selhání srdce v ateliéru VŠUP 

v Praze dne 12. února 1999. 

Kdo byl František Kardaus? 
20. února uplynulo přesně 35 let od úmrtí českého průmyslového návrháře a grafika 

Františka Kardause (1908 – 1986), který se výrazně zapsal ve světě dopravy. Vedle 

propagační a filmové grafiky navrhoval automobily, trolejbusy i tramvaje. 

Spolupracoval mimo jiné s podnikem Tatra, kde se podílel na návrzích tramvajových 

vozů T1, T2, T3, KT4 a T5. Podepsal se také na úpravách automobilových vozů 

Tatra 600, Tatra 87 Diplomat, Tatra 603 i na návrzích trolejbusů Tatra 400 a 401. 

Ještě před II. světovou válkou pracoval jako grafik a průmyslový výtvarník především 

na plakátech pro podniky Ringhoffer-Tatra, Škoda nebo pro Českou zbrojovku. 

Za zmínku jistě stojí, že ač navrhoval i automobily, sám nikdy žádný dopravní 

prostředek neřídil. 

Některé jeho návrhy a dobové novinové články lze shlédnout na webových stránkách 

Tatra klubu. 

Úvahy o projektu nové cyklostezky ve směru na Uhříněves (F 29) 
Ve spolupráci s Uhříněvsí se projektuje v trase původní cesty nová cyklostezka. 

Bude snaha obnovit i původní mlynářská boží muka mlynáře Františka Ponce 

z Podleského mlýna, která u původní cesty stála. Stará polní cesta spojovala kdysi 

kříž na Skalce a mlynářská boží muka u Podleska. V dávných dobách tato cesta 

vedla pravděpodobně až do Královic a byla významnější než dnešní Kutnohorská 

silnice. Cesta zanikla při socialistické kolektivizaci. 

Trasu uvažované cyklostezky naznačil ve fotografiích na FB starosta MČ 

pan Mgr. J. Jindřich. Původní polní cesta vedla od obecního kříže Na Skalce 

u dnešního Country Saloonu směrem na Uhříněves. Pro přechod přes Hádecký 

potok bude potřeba postavit lávku. Cesta pak vedla kolem současného zbytku 

mlynářských božích muk a dále kolem Uhříněveské obory, kde překračovala 

Říčanský potok a stoupala ke dvoru Netluky. 

Čas ukáže, zda se dobrou myšlenku podaří zrealizovat a cyklostezka tak přispěje 

k dalšímu oživení aktivit občanů nejen z Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Dobrá 

zpráva se objevila koncem tohoto roku: Cyklostezka byla zaměřena a vykolíkována! 

Kronikářka MČ Praha 15 je autorkou 2–dílné knížky Toulání/Putování 

s dětmi Prahou 15 (F 84) 
Kronikář MČ Praha-Dolní Měcholupy poděkoval autorce paní Pavlíně Nejedlíkové 

za zaslání výtisku obou dílů knih: 

„Včera se mi dostaly do rukou Vaše dva díly krásné publikace Toulání 

(Putování…) s dětmi Prahou 15 a musím říci, že mně opravdu velmi překvapily 

a zároveň nesmírně potěšily. Nečekal bych, že se dají tak smysluplně a názorně 
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předat myšlenky a fakta minulosti a historie malým dětem a dětem školákům. 

Propojení historie a současnosti nenásilnou formou fantazie a skutečnosti, 

ozdobené srozumitelnou poezií, pohádkově lehkým a leckde humorným 

náznakem poučení, to jsou přednosti tohoto nevšedního dílka. Všechno navíc 

umocňují milé ilustrace, cílené na čtenáře v dětském věku. Jednoduché, 

srozumitelné, úsměvné a vlídné. Musím přiznat, že tato Vaše publikace mně 

zaujala i svojí věcností. Oba díly mají potřebnou hloubku předávaných informací, 

která je úměrná cíleným čtenářům, ale může také sloužit k navození vzpomínek 

a prožitků současných generací v daných místech žijících.“ 

K tomu je možné ještě dodat: Kromě většiny pohádkových ilustrací jsou do textu 

knížek zakomponovány také historické i současné fotografie, které svým obsahem 

dokumentují místa a dobu popisovaných událostí. V této oblasti publikace je patrný 

také nemalý vliv dlouholeté kronikářky MČ Praha 15 paní Marie Zdeňkové. Stojí za to 

do takových publikací nahlédnout a s pokorou se nechat unášet předloženým světem 

minulých let, ale i světem současným v místech našeho Měcholupského žití. 

A co Krtkův svět? (F 80 – 81) 
Základní informace o zábavním parku Krtkův svět byly podány v kronikářském zápisu 

Kroniky 2020 v kapitole 19, v odstavci Dění kolem Krtkova světa. Bylo zde 

konstatováno, že ač je působnost tohoto zábavního parku obecně velmi prospěšná 

a zajímavá, způsobuje jeho činnost také rozporuplné reakce u občanů MČ D. M. 

Činnost zábavního parku je v gesci správy MČ Prahy 15, některé rozporuplné 

pohledy a reakce byly uvedeny v uvedené kapitole bez dalšího komentáře jako obraz 

pohledu z obou stran. 

Krtkův svět letos pokračoval ve své kladně hodnocené zábavní a oddychové činnosti, 

zaměřené zejména na rodiny a děti. Namátkově lze připomenout některé akce: 

7. 6. 2021 Nově byl otevřen Krtkův skleník. Unikátní projekt v ČR zaměřený na 

seznámení dětí s rostlinami a zvířaty. Celý prostor je tématicky ručně malovaný, děti 

se učí poznávat zvířátka a rostliny. Krtkův skleník tak doplňuje venkovní část a už se 

tedy může do Krtkova světa přijít za každého počasí. 

21. 8. 2021 Strašidelná stezka pro malé i velké návštěvníky. Přijďte se s námi 

(trochu) bát, a zažít napětí ze tmy a strašidel. Baterku nebo čelovku si přibalte 

s sebou. Nebo pokud jste odvážní, můžete jít bez. Stezka bude osvícena svíčkami 

a lampióny. 

29. 8. 2021 Zábavná show. V neděli 29. srpna na děti čekal v Krtkově světě 

program plný zábavy. Tentokrát se malí diváci mohli těšit na show s Henrietou 

Hornáčkovou a kouzelníkem Jakubem Koutským, provázenou legracemi a 

kouzlením. 

U Krtka byla ale publikována také poněkud sporná výzva: 

1. září 2021 Výzva „Za práva našich dětí“. Máme právo znát pravdu a postavit se 

za práva našich dětí po návratu do škol (uveřejněná na www stránkách Krtkova světa 

jako aktualita). 
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„Zdravím všechny rodiče, nesouhlasím s tím, co se děje v našich školách, našim 
dětem. Nebuďme lhostejní a postavme se neprávu a lži. Každý rodič by dýchal 
za své děti, dal by za ně život. Nyní jen stačí přijít a spojit své síly. Dozvíte se, 
jak se bránit a že v tom nejste sami, jsou nás milióny. Jen jsme se dosud nepotkali 
ve správný čas. Teď ten čas nastal. Rozešlete info o akci svým známým, ať nás 
přijde, co nejvíce. Za naše děti, práva, život. Když nás přijde masa, upozorníme 
na věc i pochodem, ať se něco děje…“ 

S pozdravem Roušal Josef. 

Není mi známo, jakou odezvu měla tato výzva a ani mi nepřísluší ji jakkoliv na tomto 

místě komentovat. Osobně však takovou formu výzev nepodporuji. 

Zmínit bych se ale chtěl aspoň o pokračování kauzy životního prostředí 

a bezpečnosti z minulého roku, uvedené v kronice 2020 v kap. 19. Tady je možno 

s politováním konstatovat, že z pohledu řadového občana k výraznému posunu 

ve sporných pohledech na celou věc asi nedošlo nebo aspoň veřejně není známo. 

Mezi nová poznání o poněkud bezohledném počínání Krtkova světa patří vypouštění 

vody a také odpadních vod v letních měsících na pozemku majitele v takové míře, 

že devastuje veřejnou zeleň a životní prostředí šířícím se zápachem v okolí 

i na přilehlých pozemcích. Lesní porost v okolí bývá podmáčený, některé lesní cesty 

není možné používat. O stavu byly informovány i příslušné orgány státní správy, 

výsledná opatření ale nejsou známa. 

Ale ani nejbližší okolí zábavního parku nevykazuje potřebnou ohleduplnost 

k životnímu prostředí. Zůstává tak v této oblasti ne zcela kladný pohled místních 

občanů na tento jinak zjevně aktivně podnikající subjekt. 

O tom, že Krtkův svět nemá jen kladné ohlasy mezi občany Dolních Měcholup svědčí 

např. i výsledky Veřejného fóra Dolní Měcholupy Vašima očima, kde jedním z 10P – 

10 priorit pro D. M. na rok 2022 je také uvedena potřeba řešení dopadů Krtkova 

světa na Dolní Měcholupy. 

20. KRONIKÁŘ ZÁVĚREM 
Ač jsem věřil začátkem letošního roku, že tento rok bude zásadně lepší než ten 

uplynulý (2020), přání a očekávání se zdaleka nenaplnilo. Rok jsme zahájili 

s covidem, s řadou vládních nařízení a opatření, omezujících běžný život občanů – 

společnosti. Ani tolik očekávané zásadní výsledky a obrat nepřineslo hromadné 

očkování proti COVID-19. Je konec roku a problémy jsou u nás v tomto směru 

podobné jako vloni, ale jsou i podobné jako současně ve světě. 

Koncem roku nás také navíc tvrdě zasáhla energetická krize, která má za následek 

krach některých dodavatelů energií a enormní zdražování energií jak pro 

domácnosti, tak pro velkoodběratele. Způsobuje to pak finanční a ekonomické 

turbulence ve společnosti, zdražování všeho, velkou inflaci. Bohužel zatím není na 

tento stav rozumná odpověď, která by vedla ke stabilizaci a konsolidaci. 

V prosinci nastoupila do čela země nová vláda P. Fialy, vzešlá z letošních voleb 

do parlamentu. Celkem samozřejmě slibuje, že bude vládnout jinak a lépe, než ta 

vláda dosavadní. Výsledky se ale mohou nejdříve projevit až v horizontu měsíců. 



71 
 

Zatím víme, že nová vláda chce přepracovat rozpočet a výrazně ušetřit proti 

původním návrhu deficitu. To chce čas a vede to k potřebě vyhlášení rozpočtového 

provizoria, které potrvá zřejmě do konce března 2022. Chce šetřit především 

na provozních nákladech státu, nechce omezovat investice, nechce, aby úspory 

v rozpočtu dopadaly na obyvatelstvo. Je to chvályhodné, ale zdaleka ne jednoduché. 

Z naznačeného vyplývá, že ani začátek dalšího období roku 2022 nemá potřebné 

předpoklady pro vytváření příznivého klima v naší společnosti. Na výraznější změnu 

bude potřeba hodně úsilí a především trpělivosti. Nový rok tedy opět začínáme 

především s nadějemi. 

Do příštího roku si proto přejme hodně sil, nezměrného optimismu, a především 

pevné zdraví, abychom mohli úspěšně překonat problémy, ve kterých dnes žijeme 

a které nás ještě čekají společně řešit. Věřme ale, že se dílo podaří! 

Nařízení o ochraně osobních údajů 
Je to nařízení, které je platné od 25. 4. 2018. Sjednocuje nakládání s osobními údaji 

v členských zemích EU, vymezuje požadavky na zabezpečení osobních dat, pravidel 

nakládání s daty a upravuje sankce za porušení těchto pravidel. 

Kronikářský zápis se pravidly tohoto nařízení a všemi dokumenty navazujícími nebo 

upřesňujícími toto nařízení se musí také řídit. Je možné konstatovat, že předkládaný 

kronikářský zápis MČ Praha-Dolní Měcholupy pro rok 2021 tyto parametry splňuje 

i když s vědomím určité ztráty dat, na která jsme byli v uplynulých letech tvorby 

kronik zvyklí. 

Zdroje informací 
Kromě informativních údajů a fotodokumentace pořizovaných kronikářem osobně 

v průběhu roku, jsou v kronice použity údaje a informace z veřejných informačních 

zdrojů, kterými jsou především: 

- Dokumenty a informace ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy 

- Usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Měcholupy  

- Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Měcholupy 

- Webové stránky MČ Praha-Dolní Měcholupy  

- Informace MČ D. M. a souvisejících objektů na Facebooku 

- Informace MČ na Instagramu MČ 

- Informace z denního tisku a zpráv v hromadných sdělovacích prostředcích 

- Periodikum Zpravodaj, vydávané MČ D. M. 

- Zpravodaj pro obecní kronikáře – Kroniky a kronikáři 

- Fotodokumentace převzatá z veřejných periodik 

- Fotografie MČ D. M. uložené na dolnimecholupy.rajce.idnes.cz 

- Informace z web stránek subjektů zmiňovaných v kronikářském zápisu 

- Informace Vzdělávacího centra pro veřejnou správu 


