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Slovo starosty ... 
Vážení dolnoměcholupští občané, 

 dovoluji si Vás oslovit po delší odmlce a 
pokusím se  na tomto místě rekapitulovat tok 
událostí co máme za sebou a nastínit události, 
které máme pravděpodobně před sebou a které 
nás neminou. 

Kanalizace 

 Výstavba kanalizace patří jistě  k 
nejsledovanější stavbě v Dolních Měcholupech, 
ale přesto si dovolím stručný výčet toho, co se 
v letošním roce událo. 

 Dokončení 6. A etapy v okolí 
fotbalového hřiště následovalo dokončení stoky 
G 6. Tuto stavbu zajišťoval odbor městského 
investora a přes určité prodlevy a zdržení, které 
se vyskytly v podobě skalnatého podloží, byla 
stavba řádně dokončena. To umožnilo zahájení 
výstavby etapy 5. A „Slavíkov“. I tato etapa 
díky přízni počasí pomalu finišuje i když v době 
prázdnin nám odbor dopravy neumožnil 
částečně omezit provoz na Kutnohorské ulici 
tak, jak bylo původně projednáno a tím došlo ke 
zdržení a i zvýšení finančních nákladů. 

Komunikace 

 Definitivní dokončení stavby bytového 
domu firmy Novum-trade umožnilo i nám 
dokončit výstavbu chodníků v okolí domu, 
čímž byla definitivně ukončena stavba č. 4. 

 Dokončená výstavba kanalizace v okolí 
fotbalového hřiště umožnila i postupný rozjezd 
výstavby komunikací v této lokalitě. Stavba 
byla donedávna blokována kabelizací rozvodů 
NN včetně nové trafostanice. Přeložka 
telefonního kabelu byla také příčinou určitého 
zdržení. 

 Rád bych apeloval na ty, kteří mají již 
možnost se napojit do nových kanalizací, aby 
tak učinili v co nejkratším termínu, protože 
udržení staré kanalizace v provozuschopném 
stavu, který je narušen výstavbou nové a brzdí 
výstavbu definitivních povrchů. 

Kutnohorská 

 Výstavba kanalizace pokročila natolik, 
že je odkanalizováno téměř 90% místních 
komunikací a přilehlých nemovitostí. Zbývá 
odkanalizování Kutnohorské a některých úseků 
místních komunikací, které jsou na 
Kutnohorské závislé. 

 V současné době probíhá předávání 
projektové dokumentace na výstavbu kanalizací 
a komunikace odboru městského investora, 
který bude akci „Kutnohorská“ řídit i 
financovat. Počítá se s celkovou uzávěrou 
komunikace v celém úseku.  Pokud bude  na 
výstavbu kanalizace navazovat generální 
oprava vozovky,  bude tato uzavřena od dubna 
málem až do Vánoc 2004.  
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Rybníček 

 Rybníček již dávno není co býval a proto 
byla v letošním roce  plánována jeho oprava.  
Z důvodu nepřidělení grantu nebyla tato akce 
zahájena. V příštím roce počítáme s jeho 
revitalizací tak, aby nebyl odkázaný na výšku 
hladiny spodní vody s nutností eliminovat 
přívalové vody z tzv. „sádek“. Jejich přebytek 
by měl být odváděn do hornoměcholupského 
dešťového přivaděče ústícího do Slatinského 
rybníka.  

Skládka x Kontejnery 

 Veškeré peripetie s naší tzv. 
meziskládkou asi všichni znáte.. Od září jsou 
v naší městské části  pravidelně rozmísťovány 
kontejnery. Jak čas ukázal, je někdy kontejner 
plný ještě dříve, než „dosedne na zem“. To 
hodláme v příštím roce vylepšit opakovaným 
odvozem . Letos na to nejsou peníze z důvodu 
likvidace skládky, která přišla bratru na 
200.000,- Kč. 

 Chtěl bych na tomto místě opět apelovat 
na občany, aby  nájezdy na prázdné kontejnery 
rozložili do delšího časového období nebo si na 
své odpady objednali svůj vlastní kontejner, 
pokud ho mají čím naplnit. 

Park 

 Tak trochu s obavami jsme konečně 
přistoupili na rekonstrukci centrálního parku, 
který začal připomínat spíš džungli. Ještě 
v letošním roce dojde ke kácení nekvalitních a 
nemocných dřevin, které tak uvolní místo nové 
výsadbě nebo jenom provzdušní prostor. 

 Na tuto činnost obdržela provádějící 
firma grant hl.m. Prahy. Naše městská část 
poskytne také určité finanční prostředky na 
kácení, aby se v příštím roce mohlo začít se 
zavedením veřejného osvětlení do parku, 
s obnovou cest a výsadbou nové zeleně. 

Petice 

 V současné době probíhá 
shromažďování podpisů na petici za posunutí a 
zkrácení intervalů autobusů 111. Rádi tuto 

iniciativu podpoříme. Já osobně jsem  o tuto 
změnu žádal nejméně třikrát bezúspěšně. Bylo 
mě vždy vysvětleno, že vytíženost tohoto 
autobusu mluví jednoznačně v jeho neprospěch 
a nestačila ani moje argumentace, že pokud 
jezdí 111 tak, jak jezdí, nemůže být patřičně 
využívána. S uzávěrou Kutnohorské bude 
stejně asi dočasně úplně všechno jinak. 

Mikulášská 

 Jako každý rok pořádá i letos naše 
městská část mikulášské posezení bez 
Mikuláše, ale s kapelou , tentokrát se podařilo  
zajistit kapelu Šlapeto. Takže kdo má rád 
staropražské písničky, tak přijďte pobejt ve 
čtvrtek 4. prosince v 16,30 hod. do auly naší 
školy. 

starosta 
Ing. Karel Hagel 

Označení ulic a ostatních veřejných 
prostranství budov 
 Magistrát hl.m. upozorňuje vlastníky 
budov na území hl.m. na povinnost, kterou jim 
ukládá ustanovení §  14, odst. 6 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, totiž označit budovu 
tabulkami s čísly a udržovat je v řádném stavu. 
V případě porušení této povinnosti se vystavují 
nebezpečí udělení pokuty městskou částí dle 
ust. § 29 odst. 8 cit. zákona. 

O  A l b e r t o v i  z  M ě c h o l u p  

Ze stínu věků 
vystupuje pro Měcholupy 
významné datum 1293, kdy je 
patně poprvé zmiňováno 
pojmenování naší vsi a to v 
přídomku jejího obyvatele a 
předpokládejme, že rovněž 
majitele Alberta z Měcholup. 

Jeho jméno je uvedeno mezi svědky na listině 
sepsané 17.února 1293 v Praze za vlády krále 
Václava II. Můžeme usuzovat, že ve své době byl 
celkem významnou osobou, neboť byl během svého 
života, v rozmezí 56 let, svědkem na několika 
dalších listinách. V tomto období se v Čechách 
vystřídalo šest panovníků od Václava II. a Václava 
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III. přes Jindřicha Korutanského a Rudolfa 
Habsburského až k Janu Lucemburskému a Karlu 
IV. Roku 1309 svědčí Albert na listině sepsané 27. 
července v Praze společně se svým bratrem 
Mikešem. 30. ledna 1332 je jmenován na listině 
v níž jsou připisovány majetky kanovníkům kostela 
vyšehradského mezi jinými i tři lány 
v Měcholupech.  22. června 1337 je jmenován mezi 
svědky na listině sepsané v Avignonu. Avignon byl 
v té době sídlem papeže Klimenta IV. vychovatele 
našeho budoucího krále Karla IV., který se sem 
později rád vracel a získával zde inspiraci i stavitele 
pro své velkolepé stavební podniky v Čechách. Poté 
se s Albertem setkáváme na listině z 12. června 
roku 1346, kdy je jmenován jako svědek šlechtic 
muž Alberto řečený Měcholup při transakci 
křižovnického majetku v Brodci. a patrně naposledy 
29. dubna 1349, kdy je spolu s Vaňkem ze Zap 
rozhodčím při dohodě o dvůr v tehdy křižovnických 
Dolanech. Dle dochovaných zmínek o Albertu 
z Měcholup lze předpokládat, že zastával celkem 
významné postavení v tehdejší společnosti a to bez 
ohledu na to, jak se měnili vládci českého 
království. Mohl být představitelem některé 
významné církevní instituce, která však nebyla 
ovlivňována přímým vztahem k panovníkovi. 
Takové pozici by odpovídala například vyšší funkce 
v mnišském nebo rytířském řádu a jelikož většina 
listin na nichž Albert z Měcholup svědčil má 
nějakou souvislost s řádem Křižovníků s červenou 

hvězdou, můžeme uvažovat o Albertově funkci 
v čele tohoto řádu. 

 O Měcholupech za Albertových časů mnoho říci 
nemůžeme. Je však dosti pravděpodobné, že již existovala 
náves tak jak ji známe dnes. Náves má celkem pravidelný 
rozměr cca 250 x 50 m přičemž hlavní osou je komunikace 
procházející návsí diagonálně od jihovýchodu 
k severozápadu. Na delších stranách návsi bylo původně vždy 
po šesti parcelách na kratších stranách pak jedna velká 
usedlost umístěná úhlopříčně. Takovýto pravidelný půdorys 
bývá charakteristický pro vsi plánovitě založené na přelomu 
13. a 14. století. Jistou analogií může být zaniklá středověká 
ves Svídna na Kladensku jejíž náves měla rozměry 156 x 38 
m. Domy se už tehdy stavěly kamenné, včetně zídek 
ohraničujících pozemky. Střechy pak byly nejčastěji kryty 
slaměnou doškovou krytinou. Jistým tajemstvím zůstává pro 
nás umístění Dolnoměcholupské tvrze, vystavěné 
pravděpodobně za Alberta z Měcholup. Tradice klade tuto 
tvrz do míst poblíž č.p. 6 a bývalé kovárny, kde prý často při 
kopání v zemi objevovali se kusy rozbořených zdí. Tato 
poloha pro tvrz by opravdu nebyla zcela nepatřičná, neboť by 
mohlo být pro její opevnění využito vod Měcholupského 
potoka, jenž v těchto místech opouští náves. Na mapě z  pol. 
18. století je dokonce před číslem 6 zakreslena výrazně 
okrouhlá hranice parcely, možná i včetně můstku. Poloha 
v nároží by rovněž odpovídala podobnému půdorysu výše 
zmiňované vsi Svídna. S určitostí, ale tuto myšlenku potvrdit 
nelze. Stejně jako myšlenku o podílu Alberta na založení 
Měcholup. Doba jeho života se sice kryje s dobou 
předpokládaného vzniku naší vsi, bohužel je to vše už velmi 
dávno. Od první zmínky již dlouhých 710 let.  

Jiří Jindřich 

 

Informace z MČ 

Pozvánka na Mikulášskou 
Zveme srdečně všechny seniory na mikulášské 
posezení s kapelou Šlapeto dne 4.12.2003 
v 16,30 hod. v budově ZŠ.  

Pozvánka na dětský muzikál 
Malý princ –Antoine de Saint Exupery – 
Divadlo Solidarita 
27.11.2003 v 9,00 hod. 
17.12. a 19.12.2003 od 17,00 hod. 
hudba: Elena Puchová 
rezervace lístků tel.: 606 737 733 

Inzerce 
Prodám parcelu č. 687, 175 m2 vedle 
zahrádkářské kolonie Dolní Měcholupy 
tel.: 274 868 298 
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PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ V I. POLOLETÍ 2004 

Stanoviště sběru tříděného odpadu  1 ulice Ke Slatinám 

Stanoviště sběru tříděného odpadu  2 ulice Parková 

Stanoviště sběru tříděného odpadu  3 ulice Ke Dráze 

Stanoviště sběru tříděného odpadu  4 ulice Pod Lesíkem 
 

Den přistavení kontejneru  
 

5.1.2004 pondělí Parková 

12.1.2004 pondělí Ke Dráze 

19.1.2004 pondělí Pod Lesíkem 

26.1.2004 pondělí Ke Slatinám 

2.2.2004 pondělí Ke Dráze 

9.2.2004 pondělí Parková 

16.2.2004 pondělí Ke Dráze 

23.2.2004 pondělí Pod Lesíkem 

1.3.2004 pondělí Ke Slatinám 

8.3.2004 pondělí Ke Dráze 

15.3.2004 pondělí Parková 

22.3.2004 pondělí Ke Dráze 

29.3.2004 pondělí Pod Lesíkem 

5.4.2004 pondělí Ke Slatinám 

13.4.2004 úterý Ke Dráze 

19.4.2004 pondělí Parková 

26.4.2004 pondělí Ke Dráze 

3.5.2004 pondělí Pod Lesíkem 

10.5.2004 pondělí Ke Slatinám 

17.5.2004 pondělí Ke Dráze 

24.5.2004 pondělí Parková 

31.5.2004 pondělí Ke Dráze 

7.6.2004 pondělí Pod Lesíkem 

14.6.2004 pondělí Ke Slatinám 

21.6.2004 pondělí Ke Dráze 

28.6.2004 pondělí Parková 

Odvoz kontejneru dle naplněnosti.  
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