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Slovo starosty … 
  Vážení občané, 
 
 tak dlouho jsem čekal, až vám budu 

moci  ohlásit na stránkách tohoto Zpravodaje, 
že autobus EUR do Europarku ve Štěrboholech 
jezdí, až jsem to nestihl a to z důvodu 
oficielního potvrzení až 30.9., což byl příliš 
krátký termín. Stejně se vyskytly problémy, 
protože jsme zjistili, že v Dolních Měcholupech 
je zastávka Dolnoměcholupská dvakrát, resp. 
čtyřikrát, když počítáte i opačný směr. Jedna je 
na Kutnohorské a druhá na Dolnoměcholupské. 

 Nakonec jsme se v pátek v poledne 
domluvili, že pro EUR autobus platí zastávka 
na Dolnoměcholupské u úřadu. Ale jak se 
v průběhu pondělka dovídám, některý zastaví, 
některý ne. Budu se snažit, abych v průběhu 
tohoto týdne s provozovateli autobusů doladil, 
aby autobusy stavěly tak, jak mají. Vím, že to 
není z hlediska zásobování potravinami to 
úplně nejlepší, ale doufám, že to hospodyňkám 
alespoň trochu ulehčí. Zřízení tohoto autobusu 
stojí nemalé finanční prostředky, které se 
provozovateli musí vyplatit, a proto je tato linka 
zajíždějící do Dolních Měcholup zřízena na 
zkušební dobu do konce roku. Ukazatel její 
ekonomičnosti je její obsazenost. Doufám, že 
otevření nového obchodního domu TESCO na 
Skalce v brzké době neubere příliš mnoho 
uživatelů tohoto autobusu, který by mohl být 

pro nezájem zrušen, čemuž úřad nemůže nijak 
zabránit. 

 Další zlepšení můžeme očekávat, až se 
zprovozní budova bývalého obchodního domu 
Meinl, kde by od 1.1.2006 měla být výrobna 
lahůdek a cukrovinek. Současně s touto 
výrobnou bude otevřena i prodejna s jídelnou, 
kde bude kromě výrobků této provozovny 
možno zakoupit základní potraviny. Dále 
městská část jedná o pronájmu pozemku za 
účelem výstavby menší prodejny potravin 
v blízkosti restaurace V Parku. 

  
Kanalizace 
 Podle mého názoru jsme už z nejhoršího 
venku. To znamená, že kanalizační řady jsou 
v Dolních Měcholupech už téměř hotové, 
kromě ulice Ke Školce, kde práce na 
kanalizačních přípojkách pokračují. V dalším 
týdnu budou zahájeny práce na stavbě chodníků 
a komunikace. Ty budou ukončeny na 
hranicích pozemku 781, to znamená, že před 
školkou se nová komunikace dělat nebude, a to 
proto, že na příští rok plánují PVK výstavbu 
vodovodu mezi ulicemi Ke Školce, Pod 
Hřištěm a Na Paloučku z důvodu špatné kvality 
vody v těchto koncových částech vodovodu. 
Komunikaci po zbudování díla dokončí PVK. 
 Co se týče kanalizačních řadů, rádi 
bychom v budoucím roce zahájili práce na 
prodloužení komunikací U Výstavby, Na 
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Slavíkově a Nad Vokolky. Dále bychom chtěli, 
až to majetkové poměry týkající se pozemku 
dovolí, napojit „Sádky“ , to je příkop naproti 
restauraci Alexander, přímo do 
hornoměcholupského přivaděče, který ústí do 
Slatinské nádrže. Toto přímé napojení má 
zabránit zaplavování nemovitosti čp. 17 – 
bývalé hospody p. Smrťáka, kde voda stékající 
z povrchu Kutnohorské  dělá při návalových 
deštích neplechu. Voda z Kutnohorské dále 
přeplňuje rybníček, který pak následně zahlcuje 
kanalizaci v ulici Za Kovárnou a následně 
zaplavuje park. 
 
Park 
 V současné době jste svědky osazování 
nových světel v části parku kolem rybníčku. 
V další centrální části parku budeme 
pokračovat až v návaznosti na výstavbu nových 
cest v parku, což je projekt, který je 
spolufinancován Evropskou unií, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a HMP, pro 
který  je v současné době vybírán dodavatel a 
s jehož realizací počítáme hned v prvních 
jarních měsících příštího roku. Poté budou 
instalovány nové lampy i v této části parku. 
 
Hasičská zbrojnice 
 To je dluh, který vůči  SDH máme, ale 
není zapříčiněný naší liknavostí, spíše shodou 
náhod. Protože ve Štěrboholech a donedávna 
ani v Dubči nejsou a ani nebyli dobrovolní 
hasiči, je snahou hl.m. Prahy, aby hasičská 
zbrojnice v Dolních Měcholupech sloužila 
všem těmto městským částem a byla 
z dopravního hlediska co nejvíce dostupná i pro 
budoucí východní město, které s největší 
pravděpodobností vznikne v trojúhelníku Dolní 
Měcholupy-Dubeč-Štěrboholy. Ideální je přímé 
napojení na budoucí obchvat Dolních 
Měcholup, kterého se jistě také jednou 
dočkáme. Z tohoto důvodu rozhodlo 
zastupitelstvo o umístění nové hasičské 
zbrojnice na křižovatku ulice Ke Slatinám a 
budoucího obchvatu Měcholup. V říjnu bude 
Zastupitelstvem HMP odsouhlasena výjimka  z  
velké stavební uzávěry na pozemek pro 

hasičskou zbrojnici, jejíž výstavba je veřejným 
zájmem. Na základě typového projektu dle 
OMI je v současné době tvořen projekt pro 
územní řízení již na konkrétní místo. Nová 
hasičská zbrojnice bude ještě ve stavební 
uzávěře vzhledem k obchvatu z které je nutné 
získat také výjimku. Stavba se rodí v bolestech, 
ale jsem přesvědčen, že o to víc se bude líbit a 
přinese tolik potřebné zázemí pro náš sbor 
dobrovolných hasičů. 

 
    Karel Hagel, starosta 

 
    Mateřská škola oslavovala 
 
Začaly prázdniny, budova mateřské školy 
osiřela, děti se rozjely na čerstvý vzduch 
k babičkám či k moři. 
Skončil jubilejní desátý rok života v nové 
budově mateřské školy. Byl to rok, kdy MŠ 
už třetím rokem „praskala ve švech“ díky 
velkému počtu docházejících dětí. Děti se 
během roku dozvěděly mnoho nového, 
podnikly tři výlety (Mořský svět na 
Výstavišti, velikonoční výlet na 
Staroměstské náměstí, celodenní výlet do 
zámku Žleby). Mateřskou školu navštívilo 
deset divadel a do jednoho Divadla S+H se 
vypravila celá MŠ až do Dejvic. 
Potěšilo nás, že se nám podařilo zapojit více 
rodičů do aktivit pořádaných mateřskou 
školou pro společné chvíle rodičů a dětí – 
podzimní pouštění draků, vánoční besídka, 
besídka ke Dni matek a opékání vuřtů na 
školní zahradě. Avšak hlavní událostí celého 
roku byla oslava k výročí 10 let otevření 
nové budovy MŠ. Ta byla původně 
naplánována na leden, ale nepřízeň počasí a 
velká dlouhodobá nemocnost personálu MŠ 
nám naše plány překazila. Příhodná doba 
nastala až v květnu. Celá mateřská škola žila 
přípravami na oslavu. Děti se podílely nejen 
na výzdobě budovy MŠ, ale s pomocí 
učitelek a kuchařek připravily i chutné 
pohoštění pro pozvané hosty. Nastal den 
„D“. Sluníčko svítilo, děti přišly ve 
svátečním oblečení a těšily se až hostům 
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předvedou nacvičené pásmo písniček, 
říkadel a básniček a pak si vypustí balónky 
s vlastnoručně namalovaným obrázkem. 
Všechnu tu slávu nám ale chtěla opět 
pokazit příroda – na jabloni se usadil 
ohromný roj včel. Obětavé maminky srdnatě 
dál zdobily zahradu výtvarnými pracemi 
dětí, rodina Zítkova nafukovala balónky, ale 
včelám se přítomnost lidí na zahradě pranic 
nelíbila. Až přivolaní hasiči všem pomohli 
zvládnout svízelnou situaci. Oslava pak 
mohla začít. Děti si poprvé vyzkoušely zpěv 
na mikrofon o zvučení se postaral pan 
Voříšek). Počasí přispělo k dobré pohodě 
dětí, rodičů, hostů i personálu MŠ. Ke konci 
nastalo vypouštění balónků, kterého se 
aktivně zúčastnil i pan starosta Ing Hagel. 
Každý balónek nesl cedulku s pozdravem a 
prosbou podání zprávy, kam až doletěl – 
kdo se nám ozve? 
 K závěru školního roku 2004/2005 
bych chtěla vyjádřit poděkování starostovi 
Ing Hagelovi a  celému zastupitelstvu MČ 
za průběžnou podporu naší práce a uvolnění 
prostředků na rekonstrukci a rozšíření 
dětských WC v přízemí MŠ a také všem, 
kteří pomohli MŠ při zajištění různých akcí 
a pro zlepšení prostředí. Byly to zejména 
maminky paní Myšičková, Nečasová, 
Kadeřábková, Doudová, Tůmová, Brabcová 
a Sobková. Bezplatnou návštěvu Mořského 
světa nám umožnil pan Balvín, truhlářské 
práce na terase a na nábytku také bezplatně 
zajistil pan Růžička, ozvučení zahrady při 
oslavě a bezpečnost při různých akcích 
poskytoval pan Voříšek. 
 
                     Dagmar Jindrová, ředitelka MŠ 
 
110 let společného hřbitova obcí Dolní 
Měcholupy - Dubeč 
 
Pohřebnictví v obci – toto téma nebývá častým 
obsahem článků, i když památka zesnulým patří 
k civilizovaným občanům  a je tomu tak z velké 
části i u nás. 

Pomineme ty, kteří o své hroby nepečují, 
odsuzujeme ty,  kteří je drancují nebo ničí. I oni 
tam jednou budou také třeba odpočívat. 
Formy a druhy pohřbívání sahají do středověku. 
Určitá forma je dána za vlády Marie Terezie 
(1740-1780) a upravena císařem Josefem II. 
(1780-1790), který zejména zrušil pohřbívání 
v pytlích. Rovněž od středověku úmrtní listy 
vydávají faráři pro katolíky (nařízení 
tridentského koncilu 1545), pro nekatolíky 
matriku úmrtí vedou od roku 1868 správní 
úřady. Církvi je matrika odejmuta rokem 1950 
a vedou ji, tehdy národní výbory, dnes pro nás 
Úřad městské části Praha 15, ty původní jsou 
archivovány. Prvním matrikářem zde byl pan 
Kocvera, v Dubči pan Kačer. 
Společný hřbitov obecní, zvaný též občanský, 
pro obce Dolní Měcholupy a Dubeč, i když jsou 
obě daleko starší, je založen až v roce 1895, na 
„kříži“ jsou uvedeni starostové J. Mojžíš a Fr. 
Urban. 
Zápis v dolnoměcholupské kronice uvádí: 
„Osadní hřbitůvek v Dubečku nestačoval více 
počtu rozmnoženého obyvatelstva a proto úřad 
patronátní na pokyn úřadu politického, odhodlal 
se postaviti hřbitov nový.“ 
Je umístěn na rozhraní obou obcí, na území 
Dolních Měcholup, zvaného Na Horkách, č. 
kat.616 ve výměře 2 722 m2, pozemek 
zakoupen od Frant. Horáčka, rolníka z Dolních 
Měcholup. Náklady na jeho vybudování –
pozemek, oplocení, kříž, studna, kolna na máry, 
stromoví – jsou hrazeny společně. Přístupová 
cesta od Dubečka vedla a vede stávající polní 
cestou, později byla osázena členy 
Mysliveckého sdružení a stala se lipovou alejí, 
od Měcholup nově utvořenou cestou podle 
oplocení, později opatřena asfaltem. 
Ani výběr tohoto pozemku nebyl jednoduchý. 
Vydávaná stanoviska i námitky knížecí 
vrchností uhříněveskou, správního i politického 
úřadu, ale i okresního lékaře a církevního 
kanovníka se různila, měnila, i když stavba 
v roce 1895 započatá dále pokračovala podle 
původního rozhodnutí okresního hejtmanství. 
Dokonce byly vykopána „zkušební hroby“ ke  
zjištění spodních vod. Statkář Fr. Urban a t.č. 



4 ZPRAVODAJ   ŘÍJEN  2005  

starosta Dolních Měcholup poskytl částku, aby 
se stavba urychlila a „prvním dnem roku 1896 
mohl být hřbitov zprovozněn. A také se tak po 
vysvěcení stalo. Omylem byl vysvěcen celý 
hřbitov a ne jenom „kříž“, což zavdalo k dalším 
různicím. První pohřbenou osobou byla žena-
domkářka z Dubečka, jméno není dostatečně 
čitelné. Majetní občané hned z počátku si 
pronajímali hrobová místa podle zdí, nebo 
poblíž „kříže“. 
Obě obce zřídily tak zvané hřbitovní komise, 
které se ve správě hřbitova ročně střídaly a 
vybíraly poplatky. Hrobník, nebo také hrobnice, 
býval zpravidla z Dubče, neboť také zastával 
kostelníka v kostele sv. Petra a Pavla 
v Dubečku. Tento systém, i když se ukázalo, že 
nebyl nejlepší, vydržel velmi dlouho. Teprve po 
roce 1950 se zástupci obou obcí dohodli, že 
správu hřbitova bude vykonávat jenom jedna se 
zárukou pohřbívání i z té druhé a stala se jí 
Dubeč. Důvodem byla skutečnost, že byla větší, 
měla více pracovníků, zajišťovala hrobníka a 
k místu měla blíže. Následovalo založení 
evidence hrobů, jejich očíslování a protože 
kapacita míst byla téměř vyčerpána, došlo 
k následnému zakoupení pozemku pro rozšíření 
hřbitova. Ten je rovněž na území Dolních 
Měcholup, č. kat. 617 ve výměře 2 457 m2 a 
byl zakoupen v roce 1953 od pana Josefa Šebka 
z Dol. Měcholup. 
Dnes oba – starý i nový slouží k pohřbívání 
zemřelých do země i k uložení uren z obou 
obcí, nebo dříve zde bydlících, rozptyl není 
zaveden. 
Úroveň pohřbívání se také měnila. Už jenom 
čtením v knihách, nebo ve starších filmech 
můžeme vidět, že rakev s nebožtíkem se vezla 
na otevřeném voze, nebo se nesla ručně 
z kostela nebo márnice, doprovázena 
ministrantem s křížkem a farářem, s hudbou, 
nebo sborem pěvců. Později už poslední cestu 
zajišťoval pohřební ústav Sedláček proskleným 
vozem koňmo, nástupce Somr, dnes už 
specielním autem. Pohřební věnce nebo kytice 
dodávalo zahradnictví B. Chládka čp. 78, 
později za vedení pana Vl. Tupáčka až do 
ukončení provozu. 

Hřbitov je městskou částí Praha Dubeč pečlivě 
spravován a udržován, přispívá k tomu i vydaný 
hřbitovní řád a nové smlouvy o pronájmu míst 
z roku  1996. 
Mějme úctu k našim blízkým na místě jejich 
trvalého odpočinku. 
   Sepsal: O. Podehradský 
         

 
Informace z MČ 

 
OBČANSKÉ PRŮKAZY 
Nařízením vlády ze dne 16. listopadu 
2004, které nabylo účinnosti od 
1. ledna 2005, se stanoví lhůty pro 
výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů. Občané České 
republiky jsou proto povinni provést 
výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů. Opět 
upozorňujeme v první řadě na nutnost 
vým ěny ob čanských pr ůkazů typu 
„knížka“ , které byly vydány do 31. 
prosince 1994, za občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji nejpozději  
do 31. prosince 2005; žádost o vydání 
občanského průkazu občan předloží 
nejpozději do 30. listopadu 2005. 
Nenechávejte výměnu na poslední 
chvíli. Předejdete tak možným frontám  
u přepážek pro vydání OP na Praze 15 
koncem roku. 
 

 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNER Ů 
            VE  IV. ČTVRTLETÍ 2005  

3.10.2005 pondělí Ke Dráze  

10.10.2005 pondělí Pod Lesíkem  

17.10.2005 pondělí Ke Slatinám  

24.10.2005 pondělí Ke Dráze  

31.10.2005 pondělí Parková  

7.11.2005 pondělí Ke Dráze  

14.11.2005 pondělí Pod Lesíkem  

21.11.2005 pondělí Ke Slatinám  

28.11.2005 pondělí Ke Dráze  

5.12.2005 pondělí Parková  

12.12.2005 pondělí Ke Dráze  

19.12.2005 pondělí Pod Lesíkem  
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