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SLOVO STAROSTY
Vážení občané Dolních Měcholup,

vítám Vás v novém roce, který nám přináší mnoho otázek, 
ale méně odpovědí. Strašák epidemické nejistoty se pře-
vlékl do podoby nejistoty finanční a energetické. Obavy, 
jak se situace vyvine, jsou všudypřítomné. Nabízíme Vám, 
stejně jako v minulém období, pomocnou ruku v případě, kdy 
se dostanete do situace, kterou nebude schopni sami řešit. 
Jsme tu pro Vás. 

Zima se tentokrát na chvíli o slovo přihlásila již v prosinci. 
Zkusili jsme si tedy co je sníh a náledí. Zpívání u kapličky 
ještě proběhlo na zasněžené návsi, avšak Štědrý den byl již 
na blátě a na rybníčku jsme si prozatím nezabruslili. Před 
Vánoci jsme ještě stihli nějaké drobnosti. U hřiště V osikách 
jsme vysadili 11 nových stromů a  v  parku vedle školy jsme 
osadili dvě zemní trampolíny. Také jsme konečně zahájili 
dostavbu zázemí SK.

Do nového roku vstupují Dolní Měcholupy s mnoha velkými 
výzvami. Dokončit zázemí sportovního klubu. Připravit nová 
výběrová řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ a dětského 
hřiště. Získat dotaci, dokončit projekt a vybudovat tři dětské 
skupiny v objektu Ke školce 75. Obdržet povolení na stavbu 
nové školy v Malém háji i obchvatu Dolních Měcholup. Hledíme 
proto do roku 2023 s nadějí, že se věci „pohnou k lepšímu“. 

A tato naděje není neodůvodněná. Nedávná zkušenost nám 
ukazuje, že pokud je vyvíjeno patřičné úsilí, pozitivní výsledky 
přicházejí i když se situace může zdát bezvýchodná. Již od roku 
2017 jsme usilovali o získání soukromé části lesíka U tůně, o niž 
měl zájem i majitel Krtkova světa. Městská část však nemohla 
 nabídnout více peněz, než je obvyklá cena za les. Ta je však 
o mnoho nižší, než může nabídnout ten, kdo kupuje pozemek pro 
vybudování výdělečného zábavního parku. Situace se již zdála 
ztracená. Nakonec jsme však, shodou okolností ke dni stromů, 
získali jistotu, že cca 12.000 m2 soukromého lesa nebude 

prodáno a oploceno. Na-
opak, díky vstřícnosti maji-
telek došlo k výměně za jiný les 
a ten v  Měcholupech se zápisem do 
katastru nemovitostí stal majetkem hlav-
ního města Prahy. Tato vstřícnost mne naplňuje optimismem 
a vírou v dobro mezi lidmi. Je zvláštní, jak si tohoto přirozené-
ho bohatství nyní dokáži více vážit. Dokud nebyl lesík v ohro-
žení, považoval jsem jeho existenci za jakousi samozřejmost 
a přirozenou součást Dolních Měcholup. Nebylo tomu tak vždy. 
Tam, kde dnes rostou desetiletí staré stromy, byla pouze pole 
a lom na kámen. Ze zatopeného lomu pak vznikla tůň, nad níž 
uprostřed polí rostlo pár stromů. Až v 60. letech 20. století zde 
dolnoměcholupští občané vysázeli malé stromky, z nichž je ny-
ní po 60ti letech les. Je to odkaz našich předků, kteří vysázeli 
les, o kterém mohli předpokládat, že plně zakusit jeho stínu bu-
dou moci až jejich potomci. I toto je něco, co nám může dávat 
odhodlání nenechat se udolat nepříznivými událostmi a hledět 
s důvěrou do budoucnosti. Lidé se totiž dokáží spojit a vybudo-
vat něco pěkného pro ostatní bez nároku na finanční odměnu. 
A to je myslím krásné poselství.

V roce 2023 Vás přivítá paní zubařka v nové zubní ordinaci, která 
je nyní na návsi v  tom samém objektu, kde je připravována 
nová služebna městské policie. Také se můžete těšit na pravý 
Hasičský bál, který bude již 25. února. Věřím, že se tam spolu 
potkáme.

Přeji Vám mnoho sil, zdraví a štěstí 
do náročného nového roku 2023. 

Váš starosta Jiří Jindřich
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Dne 25. února 2023 
Víceúčelová hala, Dolní Měcholupy 

od 19.00 hod. • Vstupné 250 Kč 

K tanci hraje kapela Overtime 
Tombola • Občerstvení

Prodej lístků od 9. 1. v kanceláři úřadu v úředních hodinách  
nebo v hasičské zbrojnici po domluvě (mail: hasicidm@gmail.com). 

Umístění stolů bude zveřejněno na webových stránkách MČ. 

Hasičský bál 
pořádá SDH Praha - Dolní Měcholupy  

za přispění městské části Praha - Dolní Měcholupy
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Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém  
2. veřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2022  
v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém  
3. veřejném zasedání konaném dne 28. 11. 2022  
v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém  
4. veřejném zasedání konaném dne 12. 12. 2022  
v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 2/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské 

části za měsíce srpen a září 2022, kdy se v MČ událo 21 TČ 
na území spadající pod MOP Uhříněves a 4 TČ na území 
spadajícím pod MOP Hostivař

USN 2/2: Směnná smlouva s Real 2, a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s opravenou smlouvou o smlouvě směnné budoucí s Real 

2 a.s., kdy MČ Praha-Dolní Měcholupy v případě splnění 
podmínek smění část pozemku ve správě městské části 
parc. č. 587/19 k.ú. Dolní Měcholupy za část pozemku č. 
parc. 587/18 v k.ú. Dolní Měcholupy ve vlastnictví Real 2, a.s.

-  s uzavřením opravené smlouvy o smlouvě budoucí směnné 
s Real 2

USN 2/3: Smlouvy o zřízení věcných břemen
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, 

a.s. na umístění distribuční soustavy podzemního vedení 
NN na pozemcích parc.č. 728/4 v k.ú. Dolní Měcholupy, dle 
GP č. 1951-442/2022 a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 250 Kč

-  návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 675/87 a 675/26 v k.ú. Dolní Měcholupy a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 46.011 Kč

USN 2/4: Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

USN 2/5: Vznik pracovněprávního vztahu
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  se vznikem pracovněprávního vztahu (DPP) mezi ÚMČ 

Praha-Dolní Měcholupy s Bc. Ivetou Běhounkovou pro práci 
na projektu pro seniory ITsen na délku volebního období

USN 3/1: Petice RegioJet - dopis
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  petici občanů Dolních Měcholup týkající se areálu RegioJet 

-  s odesláním dopisu reagujícího na petici občanů na MHMP

-  uložilo starostovi vést jednání tak, aby bylo dosaženo 
snížení zátěže v obytné zástavbě

USN 3/2: Žádost o dotaci od MPSV na budování dětských 
skupin
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  se záměrem podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce 

a sociálních věcí na budování dětských skupin

-  že projekt bude financován z  finančních prostředků 
městské části

USN 4/1: Zásady hospodaření v  období rozpočtového 
provizoria na rok 2023
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria 

do doby schválení rozpočtu na rok 2023

USN 4/2: Hospodaření MČ k 30. 9. 2022
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s hospodařením a plněním rozpočtu městské části k 30. 9. 2022

-  s hospodařením příspěvkových organizací k 30. 9. 2022

USN 4/3: Dotace z rozpočtu MČ
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy ve výši 70 000 Kč

-  uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotace 

USN 4/4: Smlouva o zřízení věcného břemene 
s PPdistribuce, a.s.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

s PPDistribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy – STL 
plynovod, na pozemcích parc. č. 260/18 a 746/1 v k.ú. Dolní 
Měcholupy, dle GP č. 1790-4135/2019  za jednorázovou 
náhradu ve výši 257 Kč včetně DPH

USN 4/5: Smlouva o poskytování IT služeb
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  uzavření smlouvy o poskytování IT služeb s  Hlavním 

městem Prahou

USN 4/6: Vzdání se odměny
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  prohlášení Ing. Zbyňka Kozla o vzdání se odměn 

náležejících mu z titulu členství v Kontrolním výboru ZMČ 
a stanovilo měsíční odměnu ve výši 0 Kč

USN 4/7: Mimořádné odměny uvolněným zastupitelům
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s poskytnutím mimořádné odměny ve výši jedné 

měsíční odměny náležející Mgr.A. Jiřímu Jindřichovi 
ve funkci uvolněného starosty v roce 2022 za rozšíření 
stěžejní infrastruktury v MČ v podobě nové služebny pro 
Městskou policii, nové zubní ordinace a zachování dětské 
ordinace v budově ÚMČ. Dále za koordinaci situace v MČ 
v souvislosti s ukrajinskou krizí, přijetí jednotné metodiky 
v přístupu MČ k výstavbě, dokončení studie revitalizace 
návsi a za uzavření významných smluv s developery.

-  s poskytnutím mimořádné odměny ve výši jedné měsíční 
odměny náležející Bc. Janě Dolákové ve funkci uvolněné 
místostarostky v roce 2022 za vytvoření příznivého 
prostředí pro adaptaci ukrajinských rodin do prostředí ČR 
– kurz českého jazyka, vytvoření adaptačních skupin pro 
děti a uspořádání humanitárních sbírek. Dále za koordinaci 
programu Zdravé Dolní Měcholupy a přípravu souvisejících 
akcí, práci na participativním rozpočtu, zlepšení 
komunikace MČ vůči veřejnosti a revitalizaci Zpravodaje

USN 4/8: Upřesnění usnesení
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  upravené znění usnesení Zastupitelstva městské části 

Praha – Dolní Měcholupy č. 1/1 až č. 1/6 dle zápisu z ustavujícího 
zasedání ZMČ Praha-Dolní Měcholupy ze dne 17. 10. 2022

Průběh hlasování k jednotlivým usnesením najdete v textech 
zápisů ze zasedání zastupitelstva na www.dolnimecholupy.cz 
v sekci Zastupitelstvo –> Zasedání zastupitelstva, kde najdete 
i audiozáznam z  jednání zastupitelstva a stenografický 
přepis jednání ZMČ. Zápis v listinné podobě je k  dispozici 
v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, stejně 
jako i celá znění usnesení ZMČ.

 Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

POPLATKY ZE PSŮ
Čas strašně rychle utíká a máme tady opět začátek roku 
a  před sebou spoustu povinností. Mezi ty patří i úhrada 
místního poplatku za psa. Do konce měsíce března má být 
zaplacen poplatek (nebo jeho alikvotní část) za psa na rok 2023. 
Tuto povinnost má každý držitel psa, pokud se na něj ne-
vztahuje některé ustanovení o slevě či osvobození. V naší 
městské části se za pejsky platí následovně:

-  držitel psa v rodinném domě platí sazbu 300 Kč
-  držitel psa v  rodinném domě za každého dalšího  

psa platí 600 Kč
-  držitel psa v  bytovém domě platí sazbu 1 500 Kč 

(bytovým domem se rozumí dům, který má více jak 3 bytové jednotky)

-  držitel u každého dalšího psa v  bytovém domě platí 
poplatek navýšený o 50% výše uvedené sazby, tj. 2 250 Kč

-  držitel psa umístěného v  místě provozovny platí sazbu 
600 Kč a za každého dalšího psa 900 Kč

-  držitel psa - osoba starší 65 let (tuto skutečnost musí 
osoba doložit) platí 200 Kč

-  držitel psa - osoba starší 65 let platí za každého dalšího 
psa 300 Kč

Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, 
dále osoba, která provádí výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztra-
cené či opuštěné psy nebo osoba, které stanoví držení a po-
užívání psa zvláštní právní předpis. 

Nezapomeňte proto splnit včas svou 
poplatkovou povinnost!

Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny v kan-
celáři úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet 
ÚMČ č. 2111281318/2700. Jako variabilní symbol uveďte 
Vaše číslo popisné (červené) a 1341 (např. 1041341).

Pokud si nejste jisti a potřebujete v otázce místních poplatků po-
radit, neváhejte nás kontaktovat telefonicky (272 706 441) nebo 
e-mailem sekretariat@dolnimecholupy.cz. Rádi Vám pomůžeme. 

Jana Hlavatá - úřad
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ÚŘAD OBECNĚ
Ověřování listin a podpisů: 962 záznamů v  ověřovací knize + 
transakce Czech Point, jejichž přesný počet transakcí nejde zjistit.

Vydaných čísel jednacích: 1 817

Přihlášených k trvalému pobytu: 251

Přivítaných občánků: 42

Počet svateb: 1

Vydaných rybářských lístků: 12

Darovaných násad žížal do vermikompostéru: 7

Audit (kontrola hospodaření MČ, MŠ a ZŠ): 2x ročně, 
dohromady na úřadě kontrolní tým stráví 4-5 týdnů

Poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb.: 8

Vyřešených pojistných událostí: 4 (vytopený sklep úřadu, 
rozbité vstupní dveře, dopadová plocha a cedule ve fitparku, 
poškozená fasáda na sportovní hale)

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za pobyt
Počet ubytovacích zařízení: 6 (částka získaná za výběr 
poplatku přes 170 tis. Kč)

Poplatek ze psů
Počet evidovaných psů: 291 (částka získaná výběrem 
poplatku je 168 215 Kč)

Poplatek za zábor veřejného prostranství
Počet záborů: 70  (částka vybraná z poplatku více než 400 tis. Kč)

DOTACE
Poskytnutých dotací spolkům z  rozpočtu MČ: 7 v  celkové 
částce 1 825 000 Kč

Získaných dotací: 3 (103 tis. Kč na projekt výtahu do DPS, 
6 mil. Kč na rekonstrukci kuchyně v  MŠ, 12,5 mil. Kč na 
dostavbu zázemí sportovního klubu)

POŠTA PARTNER
Počet listovních a balíkových zásilek (příjem a výdej): 17 439 ks

Počet balíků do Balíkovny (příjem i výdej): 2230 ks

Počet finančních transakcí: 226 
(sipa, výběry, vklady, složenky, důchody)

MOBILNÍ ROZHLAS
Počet kontaktů: více než 1 000

Bylo odesláno: 38 sms, 91 e-mailů, 14 zpráv do aplikace,  
1 anketa (participativní rozpočet), 2 podněty do Zmapuj.to (oba vyřešené)

VÝSTAVBA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kácení stromů: 30 místních šetření, 9 vydaných povolení ke 
kácení, 1 závazné stanovisko ke kácení, 27 kácených stromů, 
nařízená výsadba za kácené stromy: 182 kusů

Odpady: počet vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA 3, počet 
nově zřízených stanovišť odpadu 1, počet změn stanovišť   
tříděného odpadu 3

Odpad uklizený z černých skládek: cca 15 tun

Stavební projekty: 11 vyjádření k  projektům, 2 vyjádření 
k Pražským stavebním předpisům

Podaných připomínek k Metropolitnímu plánu: 33

Rádi bychom se zaměřili na další zkvalitňování procesů naší 
agendy a vítali vás v přívětivém úřadě, kde vám rádi pomůžeme 
a poradíme s tím, co potřebujete. Těšíme se na vás.

Jiří Jindřich
Starosta, územní plánování a strategický rozvoj, 
životní prostředí

Co se v roce 2022 podařilo?

›  Zrekonstruovat Kutnohorskou ulici, což přineslo snížení 
hluku v přilehlých domech;

›  vybudovat novou služebnu městské policie v objektu Na Návsi;

›  převést 11.589 m2  soukromého lesa v lesíku U tůně do 
majetku hlavního města Prahy;

›  zřídit novou autobusovou zastávku Kardausova a novou 
linku 173 do Malého háje;

›  dokončit a projednat studii rekonstrukce návsi;

›  uzavřít plánovací smlouvu na domy G4 – G7,

›  naplnit memorandum k bytovému domu Na Návsi, na 
základě kterého vznikla v tomto objektu nová zubní 
ordinace pro dvě zubařská křesla;

›  průběžně probíhal úklid chodníků a vozovek, odstraňování 
náletové zeleně, ozdravné řezy stromů a postřiky. Vysadili 
jsme také nové stromy kolem hřiště V Osikách.

Plány do roku 2023

›  Dokončit budovu zázemí sportovního klubu;

›  povolit a zrekonstruovat budovu Ke školce 75 pro potřeby 
tří nových dětských skupin;

›  rozšířit ordinace dětské lékařky v prostorách úřadu;

›  získat stavební povolení na stavbu nové školy v Malém háji;

›  zrekonstruovat kuchyň v mateřské škole;

›  zrekonstruovat dětského hřiště u základní školy;

›  získat územní rozhodnutí na stavbu obchvatu Dolních 
Měcholup a Hostivařské spojky;

›  povolit a realizovat cyklostezku k Podleskému rybníku.

Jana Doláková
Místostarostka, oblast školská a sociální

Shrnutí roku 2022

Podařilo se nám pokračovat v některých rozjetých projek-
tech jako je například mezigenerační setkávání, kde jsme 
byli oceněni org. Mezi námi a velký dík zde patří především 
naší školce, zkvalitnili jsme informovanost občanů na sítích 
a inovovali Zpravodaj. Navázali jsme na spolupráci s  žákov-
ským parlamentem a  seniorským projektem IT Sen, který 
vede paní Běhounková. Novinkou je projekt Art Park ve spo-
lupráci s místními umělci, který měl skvělý ohlas a charita-
tivní Dobrobazar s výtěžkem pro děti a seniory. MŠ a ZŠ pro-
šly inspekcí s velmi dobrým výsledkem. Ve škole vznikl také 
pěkný projekt žákovské kavárny. Vyzkoušeli jsme si stánky 
s ovocem a zeleninou v letních měsících a na podzim v par-
ku Kryšpínovy trhy. Vydali jsme také dolnoměcholupskou 
pohádku, kterou pro nás napsala spisovatelka a naše dol-
noměcholupská sousedka Helena Sobková. V rámci partici-
pace občanů jsme v parku instalovali dvě zapuštěné tram-
polínky a na váš podnět se také realizovalo opékací místo 
v Malém háji. Moc si vážíme toho, že se nám povedlo rozjet 
sociálně-právní poradnu s Markétou Zimovou. Rok 2022 byl 
náročným rokem a vážím si komunitní podpory, která v naší 
městské části funguje, ať už jde o covid či válečný konflikt. 
Hodně nám pomohla naše interkulturní pracovnice paní Če-
bišová, že jsme to společně zvládli. 

Plány do roku 2023

Přeji nám všem, aby se letos dařilo a nic nám nenarušilo plány, 
které máme. Rádi bychom zahájili komunitní projekt Měchurka 
pro děti a rodiče a otevřeli dětskou skupinu při naší mateřské 
škole. V našich školských zařízeních budeme pokračovat v tom, 
co se nám daří, a budeme pracovat na dalším zkvalitňování 
výchovně-vzdělávacího procesu. Komunikace s vámi je pro nás 
důležitá, budu pokračovat a zvát vás Na slovíčko a informace 
prostřednictvím sítí, webu a mobilního rozhlasu se snažíme 
dále vylepšovat a vymýšlíme další způsoby a komunitní akce. 

SHRNUTÍ ROKU 2022 
Letos nás čeká další participace Kilo pro Dolní a Veřejné 
fórum s kulatými stoly, které plánujeme na květen. Stejně 
tak budeme pokračovat s  Markétinou poradnou, která se 
přesune do nového prostoru pro větší intimitu klientů. 
Projekt IT SEN se letos obohatí ještě o kulturní BIO SEN, 
mezigenerační setkávání se nabalí ještě o tzv. čtecí babičky 
a máme v  plánu jej ještě dále rozšířit. Těším se na další 
nápady a podněty vás občanů a prima společný rok. 

Vladimír Kuba
Místostarosta, finance

Shrnutí roku 2022

Rok 2022 byl významný z hlediska přípravy větších investic 
a jejich zahajování.

›  Získali jsme 12,5 mio dotaci z MHMP na dostavbu SK a 12,5 
návratnou 10letou bezúročnou finanční výpomoc na 
stejný účel. Dokončení této největší investice v objemu 
přesahující 30 mio se předpokládá v létě 2023.

›  Získali jsme také dotaci 6 mio na rekonstrukci kuchyně MŠ, 
která proběhne v letošním roce.

›  Máme také dotaci na projekt výtahu DPS, který se bude 
v nejbližších měsících realizovat.

›  V rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí pro 
výstavbu MŠ a ZŠ na Malém háji jsme utratili 4 mio z dotace 
MHMP v celkovém objemu 24 mio.

›  Investovali jsme do koupě domu v ulici Ke Školce za 
účelem vybudování nové dětské skupiny zhruba 14 mio 
korun z vlastních prostředků.

›  Výhled hospodaření MČ za celý rok vypadá velmi dobře 
a měli bychom stejně jako v minulých letech skončit 
v  přebytku v oblasti běžných nákladů a příjmů a to cca 
10  mio korun. Proinvestovali jsme zhruba 25 mio korun, 
z toho 10 mio z dotací a zbytek z vlastních prostředků.

Plány do roku 2023
V roce 2023 plánujeme proinvestovat zhruba 63 mio korun, 
z toho z dotací 41 mio korun a 22 mio opět z vlastních 
prostředků. Jde o ambiciózní plán i vize, tj. proinvestovat 
celý plán investic, což je velmi náročný úkol z hlediska počtu 
investičních akcí i celkového objemu finančních prostředků. 
Klíčové projekty jsou samozřejmě dokončení rekonstrukce 
SK, získání stavebního povolení na stavbu nové MŠ a ZŠ Malý 
háj a samozřejmě dětská skupina v ulice Ke Školce.

Šárka Fořtová
Tajemnice

A PLÁNY DO ROKU 2023
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Petr Vltavský
Radní pro veřejný pořádek, legislativu, bezpečnost 
a krizové řízení

Shrnutí roku 2022
Minulý rok byl pro nás všechny velmi náročný. Začátkem roku 
doznívala koronavirová pandemie a ihned po tom začala 
válka na Ukrajině. Městská část tak musela v řádech dní řešit 
humanitární sbírky, pomoc v koordinačních centrech, nápor 
cizinců do naší městské části a jejich následné začlenění. 
Domnívám se však, že i díky Vám jsme to zvládli na výbornou, 
za což Vám chci velmi poděkovat. Naši místní hasiči pak za 
uplynulý pak vyjížděli ke 100 případů, kde nejvíce převažovaly 
požáry. 

Plány do roku 2023

V roce 2023 je hlavní prioritou pokusit se získat pro naši 
městskou část další strážníky městské policie. V letošním 
roce bude dostavěna nová služebna městské policie, což 
nám může pomoci počet strážníků významně navýšit. Je 
nutné se rovněž věnovat z hlediska bezpečnosti lokalitě 
Malého háje, kde by městská část ráda zacílila na větší 
prevenci. V neposlední řadě je mým úkolem udržet či zlepšit 
vysoký standard našich hasičů. 

Michal Blažek
Radní pro sport a kulturu

Shrnutí roku 2022
Za uplynulý rok, se nám podařilo obnovit veškeré kulturní 
akce, které byly v předešlých letech omezené kvůli pandemii. 
K těm nejoblíbenějším patří například Pálení čarodějnic, Den 
dětí nebo Velká Měcholupská. Měli jsme radost, že propojení 
kultury a sportu při promítání filmu Vyšehrad na hřišti SK 
mělo vysokou návštěvnost a pobavilo vás. 

Plány do roku 2023
V roce následujícím budeme pokračovat v organizaci 
kulturních a sportovních akcí a chystáme pro vás i něco 
nového. Těším se na vaši aktivní účast a věřím, že si to 
společně užijeme.

Ve sportu i kultuře budeme nadále podporovat sportovní 
a  zájmové spolky tak, aby děti i dospělí měli u nás 
dostatečné vyžití.

Iveta Vojtová
Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Shrnutí roku 2022
V roce 2022 naše družstva dosáhla řady skvělých sportovních 
úspěchů. V kategorii mladších dětí jsme měli v letošním 
roce 2  týmy, které v pražském kole hry Plamen obsadily  
3. a 8. místo. Starší děti v pražském kole skončily na skvělém  
2. místě. Družstvo dorostenek krajské kolo vyhrálo 
a postoupilo na Mistrovství ČR, kde děvčata obsadila celkové 
5. místo a získala bronzové medaile za 3. místo v  jedné 
z disciplín, v požárním útoku. Na MČR dorostu jsme měli i dva 
zástupce v kategorii dorostenců - jednotlivců, oba vybojovali 
ve svých kategoriích 7. místo. Během roku jsme se účastnili 
s dětmi i dospělými dalších soutěží, jako jsou Český pohár 
v  běhu na 100m s překážkami, Český halový pohár, STIMAX 
Cup, Mistrovství ČR ve výstupu na věž a další, absolvovali jsme 
také několik soustředění. Na závěr sezóny sportovní družstva 
připravila pro naše mladé hasiče i pro veřejnost Mikulášskou 
nadílku. Tým mužů v krajském kole obsadil 3. místo, družstvo 
žen svoji kategorii vyhrálo a zajistilo si postup na MČR 
v požárním sportu. Na Mistrovství ČR ženy vybojovaly 3. místo 
v běhu na 100m s překážkami a 2. místo ve štafetě, které jim 
spolu s výsledkem z třetí disciplíny, požárních útoků, společně 
vynesly titul vicemistryň ČR v požárním sportu.

Plány do roku 2023
I v roce 2023 plánujeme zapojit všechna družstva do 
postupových soutěží, účastnit se Českého poháru, Českého 
halového poháru, soutěží ve výstupu na věž a dalších. Rádi 
bychom v roce 2023 loňské úspěchy zopakovali, i když se 
konkurence v hasičském sportu rok od roku zvyšuje a vybojovat 
jakoukoliv medaili je stále obtížnější. Důležitější však pro nás je, 
aby děti sportování bavilo, aby zvyšovaly nejen svoji fyzickou 
zdatnost, ale i odborné znalosti, schopnosti a dovednosti 
a naučily rozvíjet svůj potenciál a týmovou spolupráci. 

Marek Girman
Šéftrenér mládeže

Shrnutí roku 2022
Rok 2022 je již dávno za námi, ale z pohledu mládežnického 
fotbalu ho můžeme považovat za poměrně úspěšný. 
V průběhu roku se nám podařilo otevřít tři věkové kategorie, 
miniškoličku, mladší a starší přípravku, navýšit počet dětí 
v jednotlivých kategoriích, rozšířit trenérský tým a hlavně 
úspěšně reprezentovat na všech turnajích a zápasech 
organizovaných pod hlavičkou FAČR. 

Plány do roku 2023
Proto jsme si cíle pro rok 2023 nastavili opět vysoko. Rádi 
bychom chtěli zvýšit kvalifikaci našich trenérů, nadále 
navyšovat počet dětí v kategoriích, zlepšit komerční 
zviditelňovaní aktivit SK, zkvalitňovat nejen jednotlivé 
tréninkové jednotky, ale i tréninkové prostředí. S tím 

INZERCE

souvisí i  finančně náročnější aktivity výměny umělé trávy, 
kde budeme vyvíjet úsilí o získání dotací, i pro zakoupení 
dalších juniorských bran. Pro rodiče opět připravujeme 
akce s posezením a vyhodnocením části tréninků u grilu, 
uzavřením sezóny 2022/2023, zahájením sezóny 2023/24 
a silvestrovským turnajem.  Abychom nemluvili pouze 
o  cílech, tak trenéři již „cepují“ naše mladé naděje na jarní 
sezónu, zúčastňujeme se halových turnajů a venkovních 
přípravných zápasů. Pevně věříme, že k plnění cílů nám pomůže 
i dostavba zázemí pro SK a budeme moct pro hráče, rodiče 
a fanoušky vytvořit takové prostředí, které přispěje k rozvoji 
značky SKDM. Již teď se těšíme na novou jarní sezónu a zveme 
Vás k podpoře našich mladých nadějí na jejich zápasech.  

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vám touto cestou sdělila, že si ve volebním 
obvodu otevírám novou senátorskou kancelář 
v  Kulturním centru Zahrada na adrese Malenická 
1784/2, 148 00 Praha 11 - Chodov. Obrátit se na mě 
budete moci v  rámci pravidelných návštěvních dnů 
pro veřejnost, které jsou každé pondělí od 14 do 
18 hodin. Dále se můžete objednat po telefonické 
domluvě na čísle +420 603 968 258. 

Těším se na Vás, 

Vaše JUDr. Hana Kordová Marvanová
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06. 02. 2023 pondělí Pod Lesíkem

20. 02. 2023 pondělí Ke Slatinám

06. 03. 2023 pondělí Ke Dráze

20. 03. 2023 pondělí Parková

03. 04. 2023 pondělí V Dolinách

17. 04. 2023 pondělí Kardausova

02. 05. 2023 úterý Pod Lesíkem

15. 05. 2023 pondělí Ke Slatinám

29. 05. 2023 pondělí Ke Dráze

12. 06. 2023 pondělí Parková

26. 06. 2023 pondělí V Dolinách

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní 
odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní 
techniku, podlahové krytiny apod.

Do kontejnerů nelze odkládat sklo, papír, 
plasty, nápojové kartony, stavební odpad či 
nebezpečné odpady.

VELKOOBJEMOVÝ
KONTEJNER

2023
I. POLOLETÍ

ČAS PŘISTAVENÍ: 
16.00–20.00 HODIN

V PŘÍPADĚ, ŽE KONTEJNER NENÍ V DANÉM TERMÍNU NA UVEDENÉM STANOVIŠTI, VOLEJTE 
PROSÍM ÚŘAD MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY NA TEL. 224 324 315 NEBO 722 446 163.

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

komunální bioodpad především ze zahrad
(listí, tráva, větve, neznečištěná zemina),
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu

NE živočišné zbytky

25. 03. 2023 sobota Čs. tankistů

08. 04. 2023 sobota Pod Lesíkem

22. 04. 2023 sobota Čs. tankistů

06. 05. 2023 sobota Pod Lesíkem

20. 05. 2023 sobota Čs. tankistů

03. 06. 2023 sobota Pod Lesíkem

BIOODPAD
2023

I. POLOLETÍ
ČAS PŘISTAVENÍ: 
13.00–16.00 HODIN

TENTO KONTEJNER SLOUŽÍ POUZE PRO BIOODPAD A NENÍ URČEN K ODKLÁDÁNÍ 
OBJEMNÉHO ODPADU TYPU STARÝ NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE apod.

INZERCEVážení občané Dolních Měcholup,

byla jsem oslovena představiteli vaší obce s nápadem za-
ložit sociální poradnu, jedinou tohoto druhu v Praze. Byla 
jsem pověřena jejím vedením, a proto bych se vám ráda 
přestavila.

Jmenuji se Markéta Zimová, pracuji od roku 1992 jako od-
borný pedagog na Vyšší odborné škole sociálně právní. 
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UK v Praze, rigoróz-
ní zkoušku jsem vykonala na Pedagogické fakultě UK v Praze, 
a tím získala titul PhDr. Vedle vysokoškolského studia jsem 
absolvovala různá školení a kurzy týkající se sociální pro-
blematiky. Považuji za velmi důležité se neustále vzdělávat 
a aktuální informace a zkušenosti předávat mým studen-
tům a široké veřejnosti. Z dlouhodobé praxe vím, že o soci-
álních problémech lidé neradi mluví a často se za ně i stydí. 
Proto jsou diskrétnost, důvěra a pochopení v poradně 
samozřejmostí.

Za vznik naší dolnoměcholupské poradny patří poděkování 
MgA. Jindřichovi a Bc. Dolákové.

Přeji vám vše dobré v novém roce 2023 a těším se na vaši 
návštěvu.

PhDr. Markéta Zimová

PLÁN MOBILNÍHO SBĚRU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2023

mazací oleje a tuky, ředidla, barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), odpady s obsahem rtuti 
(např. rtuťové teploměry)

Co sem
patří?

14. 02. 2023 úterý
Pod lesíkem 17:10–17:30

Parková 17:40–18:00

29. 04. 2023 sobota
Pod lesíkem 10:40–11:00

Parková 10:10–10:30

25. 07. 2023 úterý
Pod lesíkem 17:10–17:30

Parková 17: 40–18:00

08. 11. 2023 středa
Pod lesíkem 17:10–17:30

Parková 17: 40–18:00

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů 
je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností 

(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán 
v uzavřených PET lahvích.

NOVINKA!

PORADNA
PhDr. Markéta Zimová

SERVISNÍ TECHNIK
JAPONSKÉHO NÁŘADÍ

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57, P10
www.mintpowertools.cz
272 703 546, 602 449 119

martin.nalevka@mintpowertools.cz

* Malý pracovní kolektiv
* Pružná pracovní doba
* Vhodné i pro absolventy
* Technické výkresy, angličtina

Práci v místě bydliště?

MINT_ZDM10_ServTech_202302.indd   1 05.01.2023   9:22:49
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ŽIVOT V OBCI ŽIVOT V OBCI

DEN ZDRAVÍ
V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH

Kdy: 14. 3. 2023 od 14 do 18 hodin
Kde: Víceúčelová sportovní hala 
          Dolní Měcholupy

7 OTÁZEK PRO JAROSLAVA ZEMANA,
kronikáře MČ Dolní Měcholupy, který v roce 2018 navázal na práci svých  

předchůdců a svědomitě pokračuje ve vedení naší kroniky.
Mnoho lidí si asi nedovede představit, co kronikářství obnáší. 
Dovedl byste našim čtenářům tuto vaši vášeň představit?

Je potřeba si uvědomit, kdo je kronikář a je potřeba se vymezit 
proti pojmu historik. Rozdíl je v tom, že kronikář „jen“ registruje 
a uchovává fakta, zatímco historik mezi nimi hledá souvislosti 
a více či méně objektivně je interpretuje. Já tedy historik nejsem, 
i když činnost historika považuji za mnohem hloubavější, zajíma-
vější a často se také obě profese v praxi prolínají. Psaní kronik 
sahá hluboko do historie, a tak se kroniky obecně řadí k  těm 
nejstarším knihám, které nám předávají informace z dané doby. 
Zpravidla byly ručně psané, a kromě zaznamenávaných událostí 
odrážely také vlastnosti pisatelů kronik, kterými bývali většinou 
učitelé, starostové nebo uznávaní starší lidé s potřebnou znalostí 
zapisované tématiky. 

Vedení kroniky je zákonnou povinností každého města a obce. 
Pověřený kronikář musí ctít určitá rámcová pravidla a doporu-
čení, týkající se obsahu a způsobu provedení kroniky nebo kro-
nikářského zápisu. Jak se tato pravidla daří kronikáři naplnit 
pak záleží ve značné míře na jeho přístupu a zaujetí pro kroni-
kářskou činnost a na způsobu, jakým zápis provádí. 

Jaké vlastnosti a předpoklady by měl kronikář mít?

Není nikde dáno a shrnuto jaké vlastnosti by měl mít klasický 
nebo vzorový kronikář. Dá se ale říct, že mezi základní předpo-
klady pro psaní kroniky je potřebné mít schopnost shromažďo-
vat a utřiďovat data a údaje z širokého okruhu zaznamenávané 
činnosti. K tomu je potřeba si vytvořit určitý systém a pořádek 
v záznamech ať už v tištěných nebo fotografických. To vyžaduje 
také určitou systematičnost, dodržování časové posloupnos-
ti a v neposlední řadě je to podmíněno vytrvalostí kronikáře. Za 
důležité je pak považovat výběr ze shromažďovaného materiálu 
toho podstatného, faktického a zajímavého. Běžné je například 
pořízení fotodokumentace z  nějaké společenské akce v  počtu 
cca 50 různých fotografií a pro konečný kronikářský záznam je 
pak použito výběrem pouze 1 – 5 fotografií. Tam se z velké části 
projeví úsudek a cit kronikáře, čemu dá přednost a co a jak pro 
kronikářský záznam zachytí a použije. Zpracování kroniky se tak 
stává originálem, jehož prvotním autorem je kronikář. Vyplývá 
z toho také poznání, že každá kronika má jakýsi otisk rukopisu 
kronikáře a ten musí počítat s tím, že někoho může svým projevem 
uspokojovat a jiný může mít výhrady.  

Od kdy se kronikaření věnujete?

Sbírání informací a jejich utřídění jsem si prováděl už dávno před 
kronikařením. Byly to většinou informace technické, související 

s  mým původním povoláním. K poctivému kronikaření jsem se 
dostal až jako senior, když jsem byl osloven panem starostou, 
zda bych takovou činnost prováděl pro obec. Po velkém zvažování 
a s obavami jsem nakonec souhlasil. 

Kroniku Dolních Měcholup píšete od roku 2018, je to tak? 
Jaké bylo převzít tuto pomyslnou štafetu a vrhnout se do 
shromažďování informací o naší městské části?

Ano, psaním kroniky pro MČ Dolní Měcholupy jsem byl pověřen 
od začátku roku 2018. Převzal jsem tak pomyslnou štafetu po 
řadě předešlých kronikářů, kteří shromažďovali informace o obci 
průběžně od roku 1897, kdy byl proveden první kronikářský zápis. 
Zdaleka tak nepatří k těm nejstarším zápisům, ale přesto je to už 
125 let, kdy jsou vedeny záznamy o dění v naší obci. Jsou to zápisy 
prováděné s různou intenzitou a v různých časových intervalech 
a jsou postupně vtěsnány do tří ručně psaných kronik. Rok 2018 
se stal zlomovým v tom, že nastala nutnost založit čtvrtý „balík“ 
kronikářských zápisů o dění v obci. Po řadě úvah bylo dohodnuto 
využít k tomu pokročilejších technologií zpracování odpovídajících 
současné době. Tím bylo především myšleno využití výpočetní 
techniky, přenosu dat pomocí počítačových a sociálních sítí a in-
ternetu. Jen tak se dá snáz zpracovat velké množství dat a infor-
mací, které každodenní činnost obce a jejího okolí využívá, vytváří 
a také publikuje v textové nebo grafické podobě. 

Od roku 2018 je tak kronikářský zápis v naší městské části prováděn 
samostatně pro jednotlivé roky a obsahuje vždy vlastní kroniku 
za jeden rok, psanou na PC v rozsahu cca 70 stran, obrazovou 
část kroniky ve formě fotoknihy v rozsahu cca 100 stran a pak 
svazek ostatních textových příloh z daného roku svázaný v deskách. 
Tyto tři samostatné části kroniky jsou opatřeny vazbou a  pak 
uloženy ve společném obalu s  vyznačením roku kronikářského 
zápisu. V současné době – začátkem roku 2023 – je kompletován 
roční kronikářský zápis za rok 2022, poté bude schvalován, vytištěn, 
svázán, zaevidován a uložen na úřadu MČ. 

Baví vás některá témata více než jiná?

Dá se obecně říct, že témata zpracování jsou v průběhu každého 
roku různá a je jim ale potřeba věnovat obdobnou a vyváženou 
pozornost. Přiznám se, že pro zpracování mám raději témata 
víc osobní – člověčí – než témata úřední, statistická a neosobní. 
Raději zpracovávám barevnou fotodokumentaci k  jednotlivým 
událostem, než suchý popis nějakého dění nebo konstatování. 
Všeobecně jsou také vděčnější témata s účastí dětí s jejich škol-
ními, mimoškolními a zájmovými aktivitami nebo také mimořádné 
aktivity občanů, seniorů apod.

Narazil jste během vedení kroniky Dolních Měcholup na něja-
kou kuriozitu, která vás pobavila či šokovala?

Jako v každé lidské činnosti je možné najít i v činnosti kronikáře 
různé nečekané situace, se kterými se musí srovnat, ať už jsou 
veselé či poněkud překvapivé nebo snad i stresové. S  takovými 
jsem se pochopitelně také setkal, časem to mimořádné ale vy-
šumí a stane se to běžným a normálním. Vzpomínám třeba na 
úsměvnou situaci, kdy jsem pořizoval časosběrnou fotodoku-
mentaci v okolí probíhající stavby na Malém Háji a při fotografo-
vání mně odchytil nějaký pracovník stavby a chtěl vědět co tam 
dělám. Moje vysvětlení, že nedělám nic nekalého, že jen poměrně 
z dálky od faktické činnosti fotím pro účely obecní a kronikář-
ské dění na stavbě mu nestačilo a skončil jsem s ním ve stavební 
buňce stavbyvedoucího. Tomu už moje vysvětlení stačilo a se 
vzájemným pochopením jsme se pak brzy rozloučili. Byl jsem 
si vědom, že moje činnost mohla vyvolat nějaké podezření, ale 
náruživost uvedeného pracovníka byla tak příkladná, že jsem se 
rád vzniklou situací nakonec pobavil.  

Co byste popřál Dolním Měcholupům do roku 2023?

Mým přáním pro Dolní Měcholupy a pro nás, dolnoměcholupské ob-
čany je, aby rok 2023 byl rokem určitého uklidnění celkové neu-
rovnané atmosféry ve společnosti a byl tak dán větší prostor pro 
plnohodnotnou činnost pracovní i zájmovou každého z nás, aby 
se dařilo naplnit motto obce přátelské ke všem občanům. Můžeme 
tomu výrazně napomoct nejen snahou pomáhat podle svých 
možností a schopností, ale také potřebou obrnit se vzájemným 
respektem, pochopením a ohleduplností. V  lepší atmosféře je 
možné rychleji a spolehlivěji plnit závazky a úkoly, kterých má 
naše obec nemálo a také stále hodně před sebou. K tomu si přejme 
vzájemně pevné zdraví a dostatek sil a energie.

Světový den zdraví byl vyhlášen v  roce 1950 a každý rok 
nám má připomenout, že zdravotní prevence má smysl. 
Je třeba neustále zlepšovat svou kvalitu života a pečovat 
o sebe. 

Pojďte se společně s námi dozvědět více o svém zdraví!
Na stanovištích Státního zdravotního ústavu si budete 
moci nechat stanovit hladinu cholesterolu a glukózy v krvi 
a nechat změřit krevní tlak.  Asi 20 z vás bude mít navíc 
možnost nechat si udělat analýzu složení lidského těla na 
přístroji Inbody 230. Tím to samozřejmě nekončí. Naměře-
né hodnoty budete moci zkonzultovat s odborníkem, který 
vám dá doporučení, jak rizikové hodnoty snížit.
Dále zde bude přichystáno stanoviště zaměřené na preven-
ci užívání alkoholu nejen v těhotenství, kde si budete moct 
vyzkoušet omámení mozku alkoholem za pomocí tzv. alko-
holických brýlí, znázorňující různé hladiny alkoholu v krvi. 
V neposlední řadě zde bude také možnost vyzkoušet si ná-
cvik samovyšetřování prsou a varlat a dozvědět se všechny 
potřebné informace k této problematice.

DIGITALIZOVANOU 
KRONIKU MČ DOLNÍ 
MĚCHOLUPY NAJDETE  
NA WEBU: 
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ŠKOLA ŠKOLA

ADVENTNÍ ČAS V NAŠÍ ŠKOLE

Po snězení štědrovečerní večeře, po rozbalení všech dá-
rečků, po pár dnech volna, po oslavení Silvestra jsme se 
nečekaně rychle dostali do roku 2023. Ve kterém vám všem 
přejeme především pevné zdraví a spoustu radosti. 

Než se nový rok naplno rozjede, ohlédněme se společně za 
posledním měsícem roku 2022. 

První adventní neděli proběhly v naší škole tradiční vánoční 
dílny. Během dílen si děti a rodiče mohli vyrobit ozdoby na 
vánoční stromeček, vánoční přáníčko, dekoraci na stůl nebo 
keramiku. 

V pondělí dne 5. 12. prošel školou Mikuláš  se svou družinou.  
Strašidelní čerti a nebesky krásní andělé navštívili jednot-
livé třídy. Děti, i ty, které byly zapsány v Knize hříchů, však 
Mikuláše potěšily krásnou básní či písní a za odměnu dostaly 
malý dárek. 

Odpoledne na děti ve školní družině čekala tradiční mikuláš-
ská diskotéka. Sportovní hala se tak zaplnila malými andě-
ly, čerty a Mikulášem. Děti si užily nejen tanec, ale také hry 
a soutěže. 

Jak je v naší škole zvykem, proběhl před vánočními prázd-
ninami tradiční již 20. ročník turnaje v dámě, kterého se zú-
častnily všechny třídy školy. Děti se na soutěž připravovaly 
celý prosinec v rámci třídních kol, kde vybraly svého vítěze, 
který postoupil do finále. Ve čtvrtek 22. 12. se na šachovnici 
v atriu školy uskutečnilo očekávané finále. Děti hrály s vel-
kým nadšením a bojovaly do poslední „figurky“.   

Adventní čas v naší škole byl opravdu pohodový. Žáci navští-
vili vánoční trhy v centru Prahy, shlédli divadelní představení, 
hráli deskové hry, tvořili vánoční dekorace, ochutnávali cuk-
roví, četli pohádky, zdobili stromečky a rozbalovali dárečky. 

Florbal School Match 2022

Ve středu dne 21. 12. se některé třídy naší školy zúčastnily 
speciálního florbalového zápasu nejvyšší domácí soutěže 
hraného před zraky školáků, školaček, studentů a studentek. 

Po dobrodružné cestě vlakem (či metrem) jsme dorazili do 
sportovní haly UNYP Praha, kde se proti sobě postavily týmy 
FC Bohemians a Liberce. Děti se posadily na svá místa, kde 
měly připravená fandítka. A než jsme se stačili rozkoukat, 
utkání začalo. Atmosféra v hale byla vynikající. Zcela napl-
něná hala hnala hráče Bohemians dopředu a každý fandil 
z plných plic. 

O přestávkách byly připraveny i doprovodné soutěže, 
z nichž pro nás byla nejzajímavější soutěž o nejlepší plakát. 
Tuto soutěž se klukům z V.A podařilo vyhrát. 

Poté, co jsme zatleskali vítězům, bylo načase vypravit se na 
cestu domů. Po dlouhé cestě autobusem jsme dorazili ke 
škole, kde jsme se těšili na oběd. 

ZŠ Dolní Měcholupy

Výdělek v místě bydliště?

PRACOVNÍK SKLADU
PŘÍPRAVA DÍLŮ

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57, P10
www.mintpowertools.cz
272 703 546, 602 449 119

martin.nalevka@mintpowertools.cz

* Částečný pracovní úvazek
* Příprava dílů pro opravy nářadí
* Příjem a výdej zboží
* Vhodné i pro seniory či studenty

MINT_ZDM10_PracSkladu_202302.indd   1 05.01.2023   9:25:38
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ŠKOLA ŠKOLA

LYŽAŘSKO-SNOWBOARDOVÝ KURZ 
ZŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY

Den D, tedy den 1: Je neděle, 7.50 ráno a páťáci naší školy 
a jejich rodiče se scházejí v parku  u školy. Všude stojí kufry, 
batohy, lyže, snowboardy a další zavazadla. Přijíždí autobus, 
naložíme zavazadla, rozloučíme se s rodiči a nastoupíme do 
autobusu. Rodiče mávají do zatmavených skel autobusu na 
všechny strany a doufají, že je vidíme. 

Jedeme se školou na hory, hurá!

Naše paní učitelka Petra Makovičková má jako vždy při-
pravené něco speciálního a všem nám rozdá upravený text 
písničky na melodii Okoř. Zpíváme, cesta rychle utíká a než 
se nadějeme, vystupujeme v Peci pod Sněžkou.

Čeká nás celkem dlouhá cesta pěšky na chatu Smetánka, 
naše zavazadla se naštěstí vezou.Hned jak se ubytujeme, 
vyrážíme na svah. Sjezdovka je jen pět metrů od chaty. Roz-
dělíme se na snowboardisty a lyžaře a začínáme s výcvikem.

Večer jsme pěkně unavení. S  usínáním tady nebude mít 
nikdo problém.

Den 2: Druhý den vyrážíme hned ráno na lanovku. Pro ně-
které je to poprvé a tak takový výstup z  lanovky může být 
pěkná legrace (nebo i pěkný průšvih). Naštěstí od našich 
instruktorů máme tipy, jak se nenechat přejet dalším lyža-
řem či snowboardistou nebo se nenechat praštit do hlavy 
sedačkou lanovky.

Lanovkou se nahoru na svah dostáváme podstatně rychleji 
a máme tedy hodně času učit se snowboardovat a lyžovat. 
S chutí doplníme energii na obědě a odpoledne pokračuje-
me ve výcviku. Večer na chatě hrajeme hry, zpíváme a uží-
váme si společného času s kamarády.

Den 3: Třetí den je skoro stejný jako den 2, až na to, že dělá-
me velké pokroky na snowboardu a na lyžích. Je to tu super.

Den 4: Po čtyřech dnech námahy na sjezdovkách jsme byli 
slavnostně a ZASLOUŽENĚ pasováni na snowboardisty a ly-
žaře. Dostali jsme medaili, diplom, zmrzlinový pohár a pěknou 
hroudičku sněhu za triko. Byla to velká legrace a dost to studilo.

Den 5, den odjezdu: Je tu poslední den, kdy si můžeme uží-
vat sněhu, protože v Praze nás rozhodně žádný nečeká. Ale 
i přes spoustu zábavy, kterou jsme tu zažili, se samozřejmě 
těšíme domů.

Přesun z  chaty k  autobusu byl pěkně mokrý, pršelo celou 
cestu, ale v autobuse je naštěstí teplo.

Naši originální písničku už známe zpaměti, takže si ji s chutí 
a vesele zazpíváme.

Myslím, že můžu říct za všechny, že to bylo skvělých pět dní, 
které jsme si užili na maximum.

PEC POD SNĚŽKOU: 8.–12. LEDNA 2023
Vyprávění dětí o kurzu bylo jedno velké nadšení, spousta zážitků a krásných vzpomínek. Pojďte se s námi spolu s Emou Brožovou 
z 5. B vrátit v čase a nahlédnout pod pokličku tohoto tradičního výjezdu  pro 5. ročník.

A JAK SI UŽIL LYŽÁK PEDAGOGICKÝ DOPROVOD? 
Eliška a Kamila z  5. B udělaly rozhovor s  ředitelem školy 
Miroslavem Ferklem, zástupcem ředitele Vojtěchem 
Krakowitzerem a učiteli Janou Molákovou, Petrou 
Makovičkovou, Terezou Malhousovou a Pavlem Kačurem. 

1. Co se Vám nejvíce líbilo na lyžáku?

Petra M.: Všichni byli spokojení, nebyly hádky, všichni si to 
užili a naučili se lyžovat či snowboardovat.

Tereza M.: Jak si to všichni užili, chata.

Jana M.: Jak se děti naučily lyžovat.

Vojtěch K.: Pokroky dětí, bylo na čem lyžovat, klid, pohoda.

Miroslav F.: Počasí, sníh, sjezdovky, hodně dětí, všichni se 
naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu.

Pavel K.: Lyžování, mohl jsem vyzkoušet různé sjezdovky, sníh.

2. Jak jste byl/a spokojen/a s počasím a s chováním žáků?

Petra M.: Počasí bylo fajn až na poslední den, kdy hodně 
pršelo. Děti byly skvělé.

Tereza M.: Počasí bylo dobré až na poslední den, mrzela mě 
mlha. Všechny děti byly hodné.

Jana M.: S počasím jsem spokojená byla, mohlo být lepší, 
ale i horší. S chováním dětí jsem spokojená celkem byla, až 
na první večer.

Vojtěch K.:  Ano, s počasím jsem byl spokojený, s chováním 
dětí také.

Miroslav F.: S  počasím jsem spokojený byl až na poslední 
den, s chováním dětí také.

Pavel K.: S  počasím jsem spokojený byl, mohlo být více 
sluníčka. Z  dětí jsem byl nadšený, zdravily, poslouchaly, 
usmívaly se.

3. Jak Vám chutnalo jídlo na chatě a chtěl/a byste se 
sem zase vrátit?

Petra M.: Jídlo mi chutnalo a určitě bych se ráda vrátila na 
stejné místo.

Tereza M.: Moc mi chutnalo jídlo, lepší než ve školní jídelně, 
moc ráda bych se tam vrátila.

Jana M.: Ano, na horách jsem vždycky hladová. Ráda bych 
se tam zase vrátila.

Vojtěch K.:  Ve školní jídelně je lepší jídlo, ale ano, chutnalo. 
Jezdím tam už několik let. 

Miroslav F.: Na lyžáku jsem vždycky hladový, takže ano, 
chutnalo. Jezdím sem každý rok.

Pavel K.: Jídlo mi chutnalo, nejvíce fazolová polévka 
a dezerty. Rád bych se tam vrátil, byl jsem tam už po desáté. 

TĚŠÍME SE ZASE ZA ROK



najdi cestu
najdi správnou cestu, která 

tě dovede ke sněhulákovi.

sestav vločky najdi správný kus vločky, která 
zapadne a očísluj správné odpovědi.sudoku

Vystřihni chybějící 
symboly a doplň sudoku.

najdi  7 rozdílů

zimní radovánky 
pro děti

Ahoj děti! doufáme, že jste si užily vánoce 
a prázdniny. Máme tu pro vás zábavné 

úkoly pro zahnání nudy :)
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HASIČI HASIČI

V PŘEDCHOZÍCH LETECH ZAMĚSTNÁVALA 
DOLNOMĚCHOLUPSKÉ HASIČE PANDEMIE COVID,  

V ROCE 2022 TO BYLA ZEJMÉNA UKRAJINSKÁ KRIZE 

Ukrajinská krize
Zatímco v předchozích letech věnovali hasiči nejvíce času 
v  boji s  pandemií, od února je nejvíce zaměstnával příliv 
ukrajinských uprchlíků. „Podíleli jsme se na různých čin-
nostech souvisejících s  touto zcela mimořádnou událos-
tí od asistence na pražském hlavním nádraží při příjezdu 
uprchlíků, vypomáhali jsme se stavbou uprchlického sta-
nového městečka, pomáhali v Krajském asistenčním cent-
ru pro uprchlíky v kongresovém centru na Vyšehradě a ná-
sledně i v pražských Vysočanech,“ říká JUDr. Petr Vltavský, 
velitel jednotky. Celková doba, kterou dolnoměcholupští 
hasiči při pomoci ukrajinským uprchlíkům v minulém roce 
strávili se pohybuje okolo 950 hodin.

Není to tak dávno, co naše dobrovolné hasiče zaměstnávala pandemie covid-19, kdy po celou dobu „odsloužili“ zcela 
zdarma nespočet 24hodinových pohotovostí na své stanici na žádost svých profesionálních kolegů. O roku 2022 si pak 
slibovali návrat k původnímu režimu své práce, zvrat však přišel hned na konci února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a do 
Prahy mířilo tisíce uprchlíků. 

Nejvíce jezdili k požárům
Z pohledu „běžných“ výjezdů našich hasičů lehce převažo-
vali požáry (celkem 40) nad technickými výjezdy (těch bylo 
celkem 38), jednou vyjížděli k dopravní nehodě osobního au-
tomobilu na Štěrboholské spojce. V rámci kategorie „ostat-
ní pomoc“ vyjížděli v květnu k pádu lžíce z bagru na člověka 
v ulici K Lesíku, kde se podařilo našim hasičům ve spoluprá-
ci s následně dojíždějícími hlídkami police a se záchrannou 
službou člověka pomocí resuscitace oživit. 

Hasiči pomáhají i naší městské části
Mimo svojí výjezdovou činnost se hasiči v roce 2022 jako již 
tradičně podíleli na organizaci několika akcí v naší městské 
části jako byl Jarní bál, stavění májky a pálení čarodějnic, 
tradičního Setkání za školou nebo Svatomartinskou zába-
vou, ale i na havarijním kácení stromů a spoustu dalších 
činností v rámci Dolních Měcholup.  

Autor: Ing. Jakub Jelínek, velitel družstva

Aktuální součtová tabulka JSDH Dolní Měcholupy (1101140) / Období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

ISV 6.0

Počet účastíTyp události Celkový čas Uchráněná hodnota

Období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022Aktuální součtová tabulka JSDH Dolní 
Měcholupy (1101140)

Dopravní nehoda  silniční 1 0:50 0.00

Ostatní mimořádné události (epidemie, 
nákazy,a jiné)

15 968:32 0.00

Ostatní pomoc 3 5:39 0.00

Planý poplach 3 1:02 0.00

Požár 40 53:32 0.00

Technická pomoc 38 67:23 0.00

CELKEM ZA JEDNOTKU 100 0

2. 1. 2023 19:47Tisk: 1Přihlášen: Strana 1 /
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SENIOŘI SENIOŘI

ZE ŽIVOTA SENIORŮ 
DOLNÍCH MĚCHOLUP

Tentokráte náš příspěvek zahrnuje vzhledem k volbám období delší než obvykle. Dalo by se říci období adventní. 
Dny se zkracovaly, počasí nebylo vždy přívětivé, přesto členové Klubu nezaháleli. Máme se čím pochlubit, tak 
níže jen stručně, co dosud nebylo ve Zpravodaji zmíněno:

Výlet na horu Říp
Výlet na horu Říp byl jen pro odvážlivce, kteří se dosud neza-
leknou delší pěší túry. Ale stáří není pro sraby.

Sraz byl 24. 10. v 9,28 h. na stanici autobusu U Střediska. Už 
jen cesta několika autobusy v různých cenových pásmech 
byla velmi zajímavá - č. 111 k metru Skalka, odtud autobu-
sem č. 177 ke skleněné stanici metra Střížkov, odtud č. 400 
do Mělníka – tam hodinové čekání v nádražní restauraci na 
autobusový spoj do obce Krabčice a z obce Rovné pěšky na 
Říp, shlédnout jako praotec Čech ze Starých pověstí čes-
kých na tu zemi, oplývající mlékem a strdím. Přes drobný 
deštík byla nálada skvělá. Počátek výstupu lipovou alejí 
památných stromů ještě nebyl příliš náročný, ale každým 
dalším metrem byla cesta strmější a dechu ubývalo. Ale 
nevzdal se nikdo. Spokojeni jsme dorazili k chatě na vršku, 
která nabízela sice chudé, ale aspoň nějaké občerstvení 
bez obsluhy. Do chaty nápisem v průčelí - „Co Mohamedovi 
Mekka to Čechu Říp“ není zavedena voda, ale zatopili v krbu 
a pivo a párky nám dali. A my si splnili svoji vlasteneckou 
povinnost.

Plavba po Vltavě
Za dva dny nato byla řada členek Klubu seniorů pozvána na 
zhruba hodinovou vyhlídkovou plavbu po Vltavě, jako podě-
kování za jejich přínos pro realizaci dřívější úspěšné měcho-
lupské akce Dobrobazar. Od náplavky Na Františku se jelo 
směrem k Národnímu divadlu a Čertovkou zpět. Vesměs 
členky kroužku šikovných rukou pozvání velmi potěšilo.

Hurá do Polska
Jednodenní zájezd do Polska (Kudowa-Zdrój) dne 24. listopadu, 
který byl otevřen i nečlenům KS, měl jediný program – nákup 
cizokrajných vánočních dárků. Program byl splněn.

Mikulášské setkání
Největší akcí Klubu seniorů tohoto období bylo slavnostní 
mikulášské setkání všech seniorů Dolních Měcholup, které 
bylo organizováno spolu s úřadem v sobotu 3. prosince ve 
sportovní hale.

Naše členky vyzdobily stoly svými rukodělnými výtvory 
s  vánoční tématikou, všichni dostali drobné mikulášské dár-
ky a praktické stolní kalendáře poskytnuté úřadem, ocenili 
jsme naše jubilanty a hned po krátkém zahájení v 16. hodin 
se k harmonikáři přidal pěvecký sbor členů KS, který dobré 
tři hodiny prokazoval, že radost ze života nepatří jen k mládí.

Výlet na Pražský hrad
Vzhledem k tomu, že do konce roku byla umožněna seniorům 
nad 70 let prohlídka Pražského hradu zdarma, vyrazila 14. prosince 
skupina členů KS využít tuto příležitost. Nabaleni jako pum-
py jsme vyjeli autobusem od úřadu a pak tramvají č. 22 až 
ke hradu. Policejní prohlídku přes bezpečnostní rámy jsme 
absolvovali naštěstí bez čekání, pak do infocentra pro volné 
vstupenky. Trasu jsme zahájili prohlídkou chrámu sv. Víta 

– o něm se nedá hovořit jinak než v superlativech. Pak do 
Valdštejnského sálu a po svačince a svařeném vínu na Jiř-
ském náměstí bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička a z Daliborky zpět 
k tramvaji po Starých zámeckých schodech. 

Rozloučení s rokem 2022
Poslední akcí tohoto období bylo tradiční předsilvestrovské 
setkání v restauraci U Tomáše – neformální rozloučení se 
s  rokem, posezení mezi přáteli s harmonikou a tombolou, 
zajištěnou jak jinak než kroužkem šikovných rukou.

Na závěr jen připomínáme, že se členové KS setkávají i ne-
formálně, třeba na farmářských trzích v parku za školou, při 
zpívání u kapličky, nebo při společných návštěvách divadla 
U22 v Uhříněvsi, kde promítají i pro naše seniory každou 
první středu nové české filmy zdarma. 

Jiří Škába
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SPORT SPORT

SK DOLNÍ 
MĚCHOLUPY 

Muži
Muži dohráli podzimní část soutěže a tady jsou jejich 
poslední výsledky:

8. kolo SKDM – TJ Praga C 2:7, 9. kolo FK Slavoj Koloděje – SK 
DM  0:2, 10. kolo SK DM – AFK Slavia Malešice 2:3, 11. kolo TJ 
Sokol Stodůlky – SKDM 1:1. 

Muži po podzimní části s bilancí 6 výher, 2 remíz a tří porá-
žek obsadili 3. místo v tabulce. Až na jeden zápas, který se 
nepovedl herně ani výsledkově, předváděli muži velmi dob-
ré výkony. A doufáme, že pěkné výkony budou pokračovat 
i  v jarních odvetách. Proto je potřeba v zimní přestávce řádně 
potrénovat. Příprava mužů začala 24. ledna 2023 a je prolo-
žena únorovým soustředěním ve Smržovce u Tanvaldu. První 
jarní kolo je na programu 19. března 2023. Budeme se těšit na 
Vaši návštěvu.

Mládež
Jsme Vám dlužni ještě některé výsledky podzimní soutěže 
ml. + st. přípravky:

Starší přípravka

6. kolo SKDM – TJ Sokol Cholupice 8:4, 7. kolo SK Union Vr-
šovice – SK DM 5:21, 8. kolo SK DM – SK Hamr 7:14, 9. kolo 
Běchovičtí Sršni – SKDM 5:12, 10. kolo SK Újezd Praha 4 – SK 
DM 8:7, 11. kolo SK Čechie Uhříněves – SKDM 7:9.

Naše starší přípravka v podzimní části dosáhla velmi dob-
rých výsledků s bilancí osmi výher a tří porážek, a doufáme, 
že se jim bude dařit i v jarních odvetách. Během zimní přestáv-
ky kluci již trénují v místní hale a proloží to případnými halovými 
turnaji. Přejeme jim zdraví a chuť do dalších tréninků.

STOLNÍ TENIS

A-tým 2. třída

1. kolo TJ Sokol Běchovice II B – SK DM 10:3, 2. kolo SKDM – 
TJ Pankrác B 10:1, 3. kolo PSK Olymp Praha A – SKDM 10:3, 4. 
kolo TJ Sokol Michle C – SKDM 10:2, 5. kolo SKDM – TTC Elizza 
Praha G 10:8, 6. kolo TTC Rebel A – SKDM 9:9, 7. kolo SKDM – 
Slovan KST Bohnice E 7:10, 8. kolo TJ Lokomotiva Vršovice 
C – SKDM 10:6, 9. kolo SKDM – TJ Sokol Stodůlky C 10:6, 10. 
kolo TJ Slavoj Praha D – SKDM 4:10, 11. kolo SK DM – SK OAZA 
Praha b 10:4.

Bilance je velmi vyrovnaná – 5 výher, jedna remíza a 5 porá-
žek a prozatímní 8. místo po podzimní části soutěže. Po velmi 
dobré loňské sezóně se kluci na každé vítězství dost nadře-
li. Z  týmu vypadl pro dlouhé zranění hráč základní sestavy 
a v některých zápasech museli lepit sestavu. Doufejme, že 
v jarní části se vše zlepší a dostaví se i lepší výsledky.

FOTBAL

Mladší přípravka 

I mladší přípravka dohrála své zápasy v podzimní části a tady 
jsou chybějící výsledky.  

6. kolo TJ Sokol Cholupice – SK DM 4:19, 7. kolo SKDM – DFK 
Bohemians 1905 6:14, 8. kolo FC Háje JM – SKDM  25:31, 9. kolo 
SKDM – FK Čechie Dubeč 18:8. 

Přes jednu porážku, kterou utrpěli v  předposledním kole, 
kluci ostatní zápasy zvládli vítězně. Výsledky i herní projev 
je velmi dobrý, na kluky můžeme být velmi hrdí. Zdá se, že po 
dlouhé době nám tady rostou velmi dobří fotbalisti. Doufej-
me, že se jim bude dařit i nadále. I mladší přípravka již trénu-
je v místní hale a opět se zúčastní několika halových turnajů. 

Mini přípravka

I naše nejmenší děti v  mini přípravce trénují v  místní hale 
pod vedením našich trenérů. Stejně jako starším dětem 
jsme jim sehnali několik turnajů v  jejich kategorii v  neda-
lekých Říčanech. Podařilo se nám doplnit mini přípravku 
o několik nových dětí, za což jsme velmi rádi. Proto rodi-
če, kdo máte malého kluka i holčičku ve věku 5 až 6 let, 
neváhejte a přiveďte je k nám! Vše je uvedeno na našich 
stránkách SKDM. Děkujeme.   

Výbor SK děkuje všem od mužů až po naši mládež za velmi 
dobrou reprezentaci v soutěžích pořádaných Pražským fot-
balovým svazem. Dále děkujeme všem trenérům, kteří mají 
velký podíl na zlepšujících se výkonech. 

B-tým 3. třída

1. kolo SKDM – TJ Malešice B 4:10, 2. kolo SK Slivenec A – SKDM 
5:10, 3. kolo SKDM – AC Sparta Praha I 0:10, 4. kolo SKDM – TJ 
Sokol Praha-Břevnov A 6:10, 5. kolo TTC Rebel B – SKDM 1:10, 
6. kolo  SKDM – Slovan KST Bohnice G 5:10, 7. kolo TJ Sokol 
Kbely A – SKDM 10:5, 8. kolo SKDM – TJ Sokol Žižkov C 7:10, 9. 
kolo TJ Avia Čakovice E – SKDM 5:10, 10. kolo SKDM – TJ Sokol 
Petrovice B 7:10, 11. kolo TJ Sokol Michle D – SKDM 6:10.

Bilance 4 výhry a 7 porážek a zatím 9. místo po podzimní 
části. Výkony a hra záviseli na sestavě, která vypomáhala 
ještě A-týmu. Nedařilo se tak, jak bychom si představovali. 
Doufejme, že se výkony i hra na jaře zlepší.  

Předseda SK DM 

Touto cestou bych Všem občanům v Dolních Měcholupech popřál hezký Nový rok,  
hodně zdraví a mnoho úspěchů, ať se Vám vydaří vše, co jste si přáli.  

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nás v minulém roce podpořili, a doufáme,  
že nám zůstanou nakloněni i v roce 2023.

Stolní tenisté mají také za sebou podzimní část soutěží a tady jsou výsledky, které vám dlužíme:
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VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

AKCE PRO VEŘEJNOST

PLÁNY NA ROK 2023

Centrum volného času LEONARDO
pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – 
soutěže pro děti – přednášky pro dospělé – příměstské 
tábory – oslavy

Přestože byl loňský rok 2022 opět poznamenán protiepi-
demickými nařízeními a ve vzduchu lítalo i něco jiného než  
úsměvy, podařilo se nám nacvičit a realizovat v průběhu roku 
více jak pět divadelních premiér pro veřejnost. Mladší oddělení 
hrála v Divadle Horní Počernice, starší již navázali profesionální 
spolupráci s Divadlem Na Prádle. Pokud jste zatím v akci nevi-
děli ani jeden z našich divadelních souborů, ničeho se nebojte, 
tento rok pro vás připravujeme nová představení!

Ke konci roku Leonardo znovu organizovalo mnoho již tra-
dičních kulturních akcí. 

První z  nich byla již tradiční Stezka duchů, která vedla od 
hasičárny přes polní stezku do naší pobočky v  Malém háji. 
Pevně věříme, že jsme byli dobrými strašidly a všech 300 
zúčastněných se bavilo.

Mezi další tradiční podzimní akce patří Lampionový průvod 
a Příjezd Svatého Martina. I ty se nám podařilo zorganizovat 
za obrovské účasti 500 lidí – hlavně dětí. Svatý Martin a Paní 
Zima na svých krásných koních přivezli do Dolních Měcholup 
alespoň na chvilku trochu sněhu a zimy.

Rozsvěcení vánočního stromku proběhlo v krásné atmo-
sféře nadcházejících Vánoc a naše děti z  nejmladšího 
divadelního oddělení, Baletky Odettky a TS Experimental 
roztančili a rozezpívali aspoň část publika. Jako dopro-
vodná kapela zazářila kapela Olfaktorika, ve které působí 
několik odchovanců Leonarda.

Mikuláš ve dvorku se zas a znovu i tento rok konal ve dvorku 
naší centrály. Setkání nejen s Mikuláši, ale i s anděly a čer-
ty si v neděli 4. 12. 2022 nenechalo ujít 100 dětí v doprovodu 
rodičů. Všechny děti si svůj mikulášský balíček zasloužily 
splněním soutěžních úkolů i přednesem básničky či zpěvem 
písničky (nebo pouhým vlídným úsměvem).

I do naší školičky Malenky dorazil pan Mikuláš a děti nadšeně 
zpívaly, tančily a snažily se předvést, jak jsou hodné. A samo-
zřejmě také dostaly krásnou odměnu.

Kroužky a kurzy

Máme otevřeno více než 85 kroužků a kurzů, na které 
v tuto chvíli dochází přes 500 dětí a dospělých, a tak se 
pomalu vracíme k počtům klientů z předpandemické do-
by. Máte-li zájem se přidat, neváhejte nás kontaktovat 
na info@leonardos.cz, je možné domluvit si ukázkovou 
hodinu. Zápis probíhá v průběhu celého školního roku na 
leonardos.iddm.cz. 

Letní příměstské tábory

Na konci měsíce února bude zahájen zápis na letní pří-
městské tábory pořádané v Leonardu. Děti se opět mo-
hou těšit na výletní tábor Magická Praha, na již známé 
tábory uměleckého, sportovního či jazykového zaměření, 
ale i na pár novinek. Tábory budou určeny zvlášť školko-
vým (od 4 let) a školním dětem, a to až do 13 let věku.

Sledujte zprávy na našem webu a sociálních sítích, aby vám 
místečka neunikla.

Všichni pevně doufáme, že v  novém roce 2023 budeme 
moci vídat opět tak často jako minulý rok. Jako první se 
budeme v měsíci březnu těšit na Vynášení Morany. Přesný 
termín bude zveřejněn na webu. V  dubnu pak navážeme 
velikonočními dílnami a oslavami Velikonoc. Na jaře pak 
chceme rozjet úplnou novinku – sportovní běhání pro 
všechny. Samozřejmě neváhejte sledovat web našeho 
divadelního spolku Kejklíři (www.kejkliri.eu) pro více in-
formací ohledně plánovaných představení. 
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VOLNÝ ČAS

2 6 3 9

1 4 7 2 6

9 3

3 5 8

1 4

8 6 3

3 5

9 8 2 1 6

7 4 6 9

BAČKORA 
BONIFIKACE 
BORŮVKA 
CIHLIČKA 
ČINKA 
DIGESTOŘ 
ELEKTROMĚR 
FEJETON 
FIGURA 
FOTOAPARÁT 
FOTOATELIÉR 
HŘÍCH 
INKVIZICE 
JAVOR 
KANDIDÁTKA 
KAZAJKA 
KOMPOST 
KORZET 

MĚRKA 
OBSLUHA 
ODLET
OPLATKA 
OSOBA 
OTOČKA 
PAPÍR 
PERNÍK 
PRŮKAZ 
ROŠÁDA 
RUKAVICE 
SKOŘEPINA 
SLEČNA 
SOCHA 
SVETR 
TEČKA 
ZPĚVAČKA

Řešení sudoku i osmisměrky 
najdete na straně 3

SUDOKU

OSMISMĚRKA
& Dne 25. února 2023 

Víceúčelová hala, Dolní Měcholupy 

od 19.00 hod. • Vstupné 250 Kč 

K tanci hraje kapela Overtime 
Tombola • Občerstvení

Prodej lístků od 9. 1. v kanceláři úřadu v úředních hodinách  
nebo v hasičské zbrojnici po domluvě (mail: hasicidm@gmail.com). 

Umístění stolů bude zveřejněno na webových stránkách MČ. 

Hasičský bál 
pořádá SDH Praha - Dolní Měcholupy  

za přispění městské části Praha - Dolní Měcholupy

2023_Plakát A4.qxp_Sestava 1  28.11.22  17:56  Stránka 1
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INZERCE INZERCE

V A Š E  R E A L I T N Í  
M A K L É Ř K A

Služby pro klienty

odhad nemovitosti 
zdarma 

zpracování nabídky
a zajištění potřebné 
dokumentace

bezplatné právní a 
finanční poradenství

vlastní hypoteční centrum 
náš zájemce má jistotu 
financování

Dana Markus Šnoblová
realitní makléřka

dana.markus@gpre.cz✉
+420 602 614 500✆
www.danamarkus.cz

◉

◉

◉

◉

I vy můžete ZDARMA zveřejnit  
vizitku, pokud podnikáte na území  

Dolních Měcholup. 

Chcete zde najít zmínku
i o vaší firmě? 

Text o maximální délce 250 znaků (včetně mezer) 
zašlete na zpravodaj@dolnimecholupy.cz.  

Měl by obsahovat název, předmět  
podnikání a kontakt, případně adresu 

provozovny.

PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. DALŠÍ PRÁCE DLE 
DOMLUVY. VÍCE NA TEL.: 721 757 399

Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. 
Tel. 604 617 788.

Do zubní ordinace Mirident hledáme recepční. 
Více informací na tel. 731 167 276.

SEZNAM PODNIKATELŮ
FYZIOTERAPIE PRO ŽENY
Mgr. Lenka Neužilová

Tel.: 775 268 340  
E-mail: neuzilenka@seznam.cz

JiWo.cz - efektivní PPC marketing
Honzíkova 636/8
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Tel.: 604 251 780  
E-mail: jirka.wolf@gmail.com

Elektrovent s.r.o.
www.elektrovent.cz

Tel.: 605 118 410

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Václav Janko
Ke Dráze 450/10
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Tel.: 702 065 976 / 608 960 242  
E-mail: rcmodely@rcmodely.cz

Údržba a servis
Lukáš Rubeš
Pod Hřištěm 65/1 
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Tel.: 602 315 368 

MV CONSULT
www.mv-consult.cz

Malířské služby ZELMO 
www.maliripokojubytu.com 
Tel.: 725 438 135  
E-mail: maliripokojubytu@gmail.com

Malířské služby ZELMO 
www.maliripokojubytu.com 
Tel.: 725 438 135  
E-mail: maliripokojubytu@gmail.com

BaQ – kosmetika u vás doma
www.BeautyandQuality.cz  
Tel.: 736 760 009

Zakázkové krejčovství 
Zdeňka Schybalová
Parková 227/10 – Dolní Měcholupy 
Tel.: 272 705 510, 721 502 560

Řešení pohybových obtíží – péče 
v  těhotenství a po porodu, SC – 
relaxační masáže.

Efektivně nastavenou reklamou 
Vás dokážu dostat na přední pozice 
vyhledávačů Google i Seznamu, a  to 
dokonce i u velmi konkurenčních 
oborů.

Požární odvětrání CHÚC, elektrické 
otevírání oken a světlíků, prodej 
elektropohonů s příslušenstvím 
a doplňků.  
Více na www.elektrovent.cz

Grafika, redakční činnost, digitální 
tisk včetně výkresové dokumentace, 
velkoplošný tisk, potisk textilu, reklam. 
předmětů atd.

Údržbářské a servisní, elektroinstalační 
a instalatérské práce, voda – kanalizace, 
stavební práce.

Praktická ambulance právní pomoci 
nejen pro lékaře. Riziko vzniká, když 
nevíte, co děláte.
Více na www.mv-consult.cz

Provádíme malování bytů i jeho 
jednotlivých částí jako je například 
malba pokoje, kuchyně, koupelny 
a  také malbu nebytových prostor, 
jako jsou kanceláře, školy, restaurace 
a  schodiště. Rovněž provádíme nátěry 
fasád rodinných domů a jiných budov.

Provádíme malování bytů i jeho 
jednotlivých částí jako je například 
malba pokoje, kuchyně, koupelny 
a  také malbu nebytových prostor, 
jako jsou kanceláře, školy, restaurace 
a  schodiště. Rovněž provádíme nátěry 
fasád rodinných domů a jiných budov.

Nemáte čas dojíždět do salónu? Jmenuji 
se Barča a provádím kosmetické 
ošetření pleti v pohodlí Vašeho domova, 
včetně úpravy obočí a masáže. 
V  případě zájmu možnost obarvit řasy 
i obočí. Více informací naleznete na 
www.BeautyandQuality.cz.

Opravy a úpravy dámských i pánských 
oděvů, šití bytového textilu a ložního 
prádla.

INZERCE

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Úřad městské části: 272 706 441
Pošta Partner: 272 705 481
Městská policie: 272 700 662
Strážník Rudolf Martin: 721 895 538
Hasiči: 150
Hasiči Dolní Měcholupy: hasicidm@gmail.com
Praktický lékař pro děti a dorost 
MUDr. Cejpová: 604 320 955
Pohotovost - dětská LPS (Fakultní Thomayerova
nemocnice, pavilon B1): 261 083 783, 603 566 587
Praktický lékař MUDr. Kiseľáková: 775 614 114

LPS pro dospělé 
(FN Královské Vinohrady, pavilon S): 267 163 778
Zubní lékař MUDr. Jirasová: 731 167 276
Pohotovost 
(Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12): 222 924 268
Mateřská škola: 272 705 758
Jídelna: 272 700 100
Základní škola: 272 700 650
Hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení
Tel.: 800 404 060 (bezplatná)
www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

VÝHERCI SOUTĚŽE 
Z DĚTSKÉ DVOUSTRANNY SVĚT DĚTÍ:  
Martínek K., Tomík a Domča V. a Páťa G.  
- cenou byl dárkový balíček.



Hasičský bál 25. 2. 

Den Zdraví 14. 3. 

Uklid'me Česko 1. 4. 

Den Země 21. 4. 

Stavba májky + pálení čarodějnic 30. 4. 

Vítání občánků květen

Kilo pro Dolní + Veřejné fórum květen až červenec

Den dětí 4. 6. 

ArtPark 26. 8. 

Letní kino na fotbalovém hřišti 29. 8. 

Divadelní představení I Leonardo 9. 9. 

Setkání za školou 10. 9. 

Velká měcholupská 10. 9. 

Vítání občánků září

Dobrobazar 7. 10. 

Divadelní sekce Praha 22. nebo 29. 10. 

Svatomartinská zábava 11. 11. 

Rozsvěcení vánočního stromku 3. 12. 

Zpívání u kapličky 23. 12. 

PLÁN AKCÍ 2023 V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH

50 % hlasů

Konečné výsledky 2. kola voleb v Dolních Měcholupech

Volební účast v MČ

79,56 %
Petr 
Pavel

79,69 %
1358 hlasů

20,30 %
346 hlasů

Andrej 
Babiš

AKTUÁLNĚ:

KONEČNÉ 
VÝSLEDKY 2. KOLA 
PREZIDENTSKÝCH VOLEB  
V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH


