
1 ZPRAVODAJ ČERVENEC 2003  

Z obsahu 

• Slovo starosty 

• Příspěvek O. Podehradského 

• Informace z MČ 

• Poděkování J.Vránovi 
 

 

 

Městské části Praha- 
Dolní Měcholupy 

červenec 2003 

 

 

 

Slovo starosty ... 
Prázdniny začaly, 
 děti mají vytoužené volno a nám 

některým nadešel čas dovolených. Naopak 
některým nadešel čas, kdy je potřeba nasadit 
veškerý lidský potenciál a techniku na šestou 
stavbu kanalizace, jejíž zahájení navazuje na 
dokončení stoky G 6, která byla v těchto dnech 
dokončena.  

 Přeložky plynu, které jsou takzvaná 
investice vyvolaná, jsou již někde hotové, 
v některých částech budou teprve zahájeny a 
totéž platí v některých místech i o vodovodu, 
který je nutno  také v některých místech 
přeložit.  

 V úseku, kde je  již kanalizace hotová, se 
v současné době překládají telefony a očekává 
se nástup Rozvodných závodů, které před 
položením definitivních povrchů přendají dráty 
ze sloupů do komunikací. 

 Co se týče definitivních povrchů tak 
ulice Ke Slatinám bude mít asfaltový povrch, 
ostatní zámkovou dlažbu a označení „obytná 
zóna“, které by ve svém důsledku mělo přinést i 
částečné omezení parkování v této zóně. 

 Od 11. července, až do konce celých 
prázdnin, dojde k omezení průjezdnosti 
Kutnohorské ulice z důvodu uložení dešťové 
kanalizace od ulice Nad Vokolky směrem ku 
Praze až do Hostavického potoka. Ten snad 
postupně přestane být stokou, kterou do 
dnešních dnů je. Proto Magistrátní úřad, 
potažmo odbor ochrany životního prostředí, 

vyčlenil určité finanční prostředky na 
revitalizaci tohoto toku. 

 Rád bych touto formou opět požádal 
občany, kterých se stavba dotýká, o trpělivost a 
shovívavost při našem konání. Na naši omluvu 
uvádím, že splašková kanalizace kvůli dodržení 
požadovaných spádů jde v maximálních 
hloubkách. Po dobu výstavby musí být udržena 
v provozu stará kanalizace, armatury na 
vodovodu jsou ve značně zkorodovaném stavu 
a pokud se za ně nešetrně vezme, tak se 
rozpadnou. No to vše patří k věci. 

 Těm,  kteří se již mohou napojit na 
kanalizaci přeji,  aby tak v klidu učinili, a ti, 
kteří se zatím mohou jenom těšit, aby se jejich 
přání splnilo co nejdříve a nám všem přeji, aby 
ten příští investiční rok, který má obsahovat 
položení kanalizace v Kutnohorské s následnou 
její rekonstrukci i nové povrchy Na Slavíkově 
vyšel, to znamená, aby byl získán potřebný 
objem finančních prostředků. Jinak klidné 
prožití léta pokud možno bez povodní 

přeje starosta 
Ing. Karel Hagel 
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Proměny obce, dnes Městské části Praha – 
Dolní Měcholupy 

Píše se rok 2003. Nejstarší písemný záznam o 
Měcholupech je z roku 1303, i když nerozlišuje, 
zda jde o Měcholupy Dolní, či Horní. Zato další 
údaj z roku 1353 již bezpečně hovoří 
v Měcholupech Dolních. 

 Ať už je to letos 700 nebo 650 let, obec 
prošla dlouhou historií. Určitý letopočet tedy 
známe, ale původ jména stále zůstává záhadou. 
Jeden údaj hovoří o tom, že do zdejších rybníků 
vrhali lupiči měchy, tedy Měcholupy, další údaj 
uvádí, že mohou mít jméno po svém zakladateli 
nebo držiteli. Ať už je to tak, či onak, stojí zde a 
předchůdci i my dnes v ní žijeme. 

 Snad nebude marné občas si 
připomenout, jak vypadala, jak se vyvíjela, 
protože její obyvatelstvo se mění, nové přibývá 
nebo i stárne nebo se i zapomíná. 

 Původní zástavba byla malá, ryze 
zemědělská, statky se rozkládaly pouze kolem 
návsi a rybníka a bez jakékoliv vybavenosti. 
/Katastrální mapa je vyložena na schodišti 
zdravotního střediska/. 

 Rakouská monarchie ze svého měšce, co 
přímo jí neposloužilo, mnoho nevydávala. Ale 
přesto v roce 1818 se začalo se stavbou „erární“ 
silnice, pouze štěrkované /Kutnohorská/. V roce 
1873 se započalo se stavbou dráhy císaře 
Františka, v letech 1893 a 1898 postavily se 
silnice na Dubeč a Hostivař. 

 Dráha a silnice, především ta „státní“, 
ovlivňovaly život v obci, do té doby byla 
odkázána sama na sebe. Nedá se říci, že by 
živořila. Sedláci poskytovali zaměstnání a 
obživu, živnostníci, řemeslníci a kramáři další 
služby. Spojení s okolím pouze pěšky. 

 Možná, že by nebylo bez zajímavosti, že 
z obecní pokladny v roce 1839 byla na návsi 
postavena dřevěná zvonička. Vyžádala si 
staviteli 30 zlatých, zedníku dvě, tesaři tři mázy 
piva a zvonaři dvě zlaté. Neměla dlouhého 
trvání a na jejím místě se v roce 1870 postavila 
za 570 zlatých zděná kaplička, která stojí 
dodnes. 

 Podobnou akcí byla v roce 1840 stavba 
„K říže“ v polích (u rozcestí na Horní 
Měcholupy). Svěcení bylo prováděno o pouti 
v roce 1841 na den sv. Petra a Pavla, při velké 
slavnosti s průvodem a hudbou, s družičkami a 
střelbou z hmoždířů. V obecních účtech stojí: 
„Když se sv. Kříž světil, vypili sousedé piva 
v hospodě 34 mázy ze 2 zl. a 44 kr.“ Zub času 
jej natolik poznamenal, že v roce 1870 byl 
nahrazen trvalejším z kamene a litiny. Stojí 
dodnes. 

 V roce 1867 získala obec vlastní 
samosprávu. Stalo se tak 29. listopadu volbou 
vlastního starosty. Do té doby samosprávu 
vykonávaly různě okolní obce nebo ve spojení 
s nimi. 

 Rakousko-uherská monarchie se 
rozpadla, rokem 1918 bylo uvítáno zrození 
Československé republiky. Republika složená 
z několika území a mnohonárodnostní zdědila 
zaostalost. Počáteční období přinášelo mnoho 
starostí, což pochopitelně dopadalo i na obec. 
Ví ještě dnes někdo, že první bankovky byly 
pětijazyčné (česky, slovensky, německy, 
maďarsky, rusínsky)? 

 Vývoj obce, její vybavenost a všechno 
ostatní těžko postupovalo. Začalo přibývat 
domů i obyvatel a v roce 1920 zákonem o 
Velké Praze byl na obec vypracován Státní 
regulační plán k její budoucí zástavbě. 

 V roce 1924 nákladem obce byla 
provedena elektrizace s trafostanicí u školy, 
dnes už jich je šest. 

 Silniční doprava po státní silnici se 
natolik rozmohla, že si v roce 1928 vyžádala 
provedení betonového povrchu o síle 22 cm. 
Následný asfaltový povrch v roce 1969 o síle 
12 cm dostal okolní domy pod její korunu. 

 Starostové obce od roku 1867, kdy obec 
získala samosprávu, úřadovali doma, u nich se 
scházelo i zastupitelstvo. Jak taková zasedání 
někdy mohla probíhat, mohli jsme vidět třeba 
ve filmu „Vzbouření na vsi“. 

 Byl zde proto v roce 1936 postaven 
obecní dům, nákladem 183 000 ,- Kč, stojí 
dodnes jako víceúčelová budova. 
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 To už se ale blížila pohnutá doba a brzo 
skončila takzvaná první i druhá republika. Obcí 
ve svých dobách procházela různá vojska, 
někdy vítaná, někdy proklínaná. Už v roce 1757 
stála zde proti sobě vojska pruská a rakouská. 
Pak přišel 15. březen 1939 a s ním armáda 
Velkoněmecké říše a sedm let nás okupovala. 
Následuje 9. květen 1945 a s ním očekávaná 
Sovětská armáda a 14. května 1945 čsl. tanková 
brigáda armádního sboru. Zatím to poslední 
vojsko nás neblaze potěšilo 21.8.1968 a přišlo 
opět ze Sovětského svazu. 

 Období 1939 – 1945 je poznamenáno 2. 
světovou válkou. Činnost v obci je omezena 
danou situací. Někteří spoluobčané jsou 
povoláni na práci do Říše, někteří na zákopové 
práce, někteří jsou vyšetřováni i vězněni. 

 Nastal 5. květen 1945 a s ním Pražské 
povstání. Jednotlivci jsou na barikádách – jeden 
padl, obec podporuje povstání dodávkami 
potravin. 

 V osvobozené vlasti začala obec opět žít 
v normálních podmínkách a dohánět co bylo 
zameškáno. Nastal zvýšený stavební ruch, obci 
přibyly nové čtvrti: Na Slavíkově, K Hostivaři, 
Pod Lesíkem, v poslední době u tratě, přibylo 
mnoho závodů, budují se veřejné sítě, občanská 
vybavenost a v posledním desetiletí mnoho 
velkých staveb, jak jsme jejich svědky. 

 Z původní zemědělské vsi stala se 
postupně zcela průmyslovou, od 1. ledna 1968 
součástí hl.m. Prahy. 

 Na jejím známém počátku měla 20 
domů se 160 obyvateli, dnes ve 446 domech 
žije 1124 snad spokojených obyvatel. Tak velká 
nastala její proměna. 

Sepsal podle dostupných údajů 
Oldřich Podehradský 

Informace z MČ 

Ordinační hodiny a dovolené lékařek 
v době prázdnin:  

MUDr. Herynková - dětská lékařka: 

Červenec 
Po 7:30 – 9:00 
Út 13:00 – 14:00 14:15 – 15:00 poradna 
St 7:30 – 9:00 
Čt 12:45 – 13:45 
Pá 7:30 – 9:00 

Srpen 
zástup za MUDr. Herynkovou 
MUDr. Kubartová 
Po 13:00 – 14:00 
Čt 13:00 – 14:00 

MUDr. Janečková – praktická lékařka 

dovolená 4.8. – 29.8.2003 

MUDr. Macková – zubní lékařka 

Dovolená 21.7. – 25.7.2003 
 11.8. – 1.9.2003 

Vyschlé studně 

 V posledním týdnu června proběhla 
schůzka zástupců naší městské části 
s dodavatelem stavebních prací na stoce G 6 
– firmou Stonex s.r.o. a zástupci investora 
firmou ZAVOS s.r.o. ohledně snížení 
hladiny spodní vody v blízkosti zmíněné 
stavby. 

Dle vyjádření hydrogeologa 
Dr. Krále, který se schůzky zúčastnil za 
investora je pravděpodobné, že po úplném 
ukončení díla dojde k obnovení původní 
hladiny spodní vody. V letních měsících 
dojde k provedení pasportizace hladin ve 
studních a v případě, že v daném časovém 
úseku nedojde k obnovení dostatečně 
vysoké hladiny spodní vody, přislíbil 
zástupce investora prohloubení studní. 
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 V každém případě je však nutné 
oznámit zástupci investora (pokud jste tak 
již neučinili), že ve Vaší studni došlo 
k markantnímu úbytku vody ve spojitosti se 
stavbou stoky G6 a to na adresu: ZAVOS 
s.r.o. Hybernská 13, Praha 1. 

 Věřím, že voda na zalévání 
Vaší zahrádky je pro Vás důležitější, než 
stavba velkého ekologického významu, jaký 
stavba kanalizace bezesporu má, ale 
doufám, že s Vaší trpělivostí a vstřícností 
investora dojde nejenom ke konsolidaci 
hladiny vody ve Vaší studni ale i 
k odpuštění z Vaší strany za komplikace, 
kterých jste se s výstavbou stoky G 6 
dočkali. 

Ing. Karel Hagel 

Provozní doba víceúčelového sportoviště 
pod dobu prázdnin:  

Po – Ne 8,00 – 21,00 

Pronájem lze objednat telefonicky nebo na 
adrese: 

Hana Setničková 
U Svornosti 151/16, Praha 10 
 
tel. 272 706 421 
mobil 606 857 645 
 
Roman Setnička 
mobil 603 232 290 

 

 


