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Slovo starosty … 
  Vážení občané, 
 tak jako každý rok v tomto čase si Vás 

dovoluji oslovit na stránkách místního 
Zpravodaje, abych Vám všem popřál všeho 
nejlepšího do nového roku, popřál hlavně 
klidné a spokojené prožití svátků vánočních a 
připomenul, co bylo učiněno a co by mělo být 
učiněno v příštím roce, nebo spíše co máme 
v plánu. 

 Největší a pochopitelně i nejbolestivější 
pro mnohé z nás byla uzavírka Kutnohorské 
z důvodu budování kanalizačního systému 
s následným přeložením plynovodu a jeho 
přípojek, veřejného osvětlení s instalací nových 
pouličních světel a odstranění nepotřebných 
telefonních sloupů s následnou generální 
opravou  vozovky včetně chodníků. Do 
chodníků bylo provedeno i napojení 
jednotlivých dešťových svodů nemovitostí, 
které bezprostředně přiléhají k pozemkům 
patřícím do správy Technické správy 
komunikací. 

 Současné  prostorové řešení křižovatky 
Kutnohorská a Dolnoměcholupská se zdá 
nezasvěceným jako komplikující dopravu, ale 
jak jsem již psal v minulém čísle, jsou 
v křižovatce položeny kabely včetně 
indukčních smyček a propojením s přechodem 
u školy. Celá křižovatka je již připravena jako 

světelně řízená, čehož se dočkáme hned v první 
polovině příštího roku. 

 V návaznosti na dokonání díla na 
Kutnohorské  byly zahájeny práce na 
Dolnoměcholupské směrem na Dubeč a po 
položení kanalizací, po dohodě s firmou Eltodo 
bylo přemístěno i veřejné osvětlení a po určité 
korekci parkovacích míst a komunikační zeleně 
dle přání těch, kteří v dané lokalitě bydlí. Po 
zprovoznění této komunikace byly zahájeny 
práce  obdobného charakteru i v poslední ulici, 
která nebyla ještě odkanalizována a to v ulici 
Ke Školce. Po dohodě s vodárnami byly 
ukončeny práce v prostoru před školkou, 
protože v následujícím roce  zainvestují 
vodárny propojení vodovodu v ulicích Ke 
Školce, Pod Hřištěm a Na Paloučku, kde jsou 
v současné době vodovody slepě ukončeny a 
kvalita vody je touto skutečností poznamenána. 
Vodárny pak dokončí i vozovku. 

 
Park 
 Stěžejní prací pro příští rok budou 
dlouho slibované práce v našem centrálním 
parku se spolufinancováním s Evropskou unií, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a MHMP. 
V měsíci prosinci proběhla veřejná obchodní 
soutěž a pokud opravdu všechno dobře půjde, 
budeme moci na jaře začít s výstavbou pěších 
komunikací, altánku, nových laviček, 
odpadkových košů i odpadkových  košů na psí 
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exkrementy a pokud se zadaří, rádi bychom toto 
dílo občanům oficielně představili na začátku 
září. Součástí výstavby parku  je obnova zeleně, 
to je kácení, ale  hlavně na uvolněné místo 
výsadba nové plnohodnotné zeleně. 
 V letošním roce jsme také nechali ošetřit 
vzrostlé stromy při Kutnohorské ulici a bylo 
zjištěno, že stav některých stromů je horší než 
jsme čekali a bude muset dojít i na zatím krásný 
topol před čp.10, rovněž stav akátů před tzv. 
Urbanovou vilou je na pováženou. V současné 
době nedošlo k dohodě s TSK  a na 
Kutnohorské se o zeleň stará nadále TSK.  

V průběhu měsíce listopadu došlo 
k přemístění stanice EURoautobusu ze zastávky 
Dolnoměcholupská u úřadu na zastávku 
Dolnoměcholupská na Kutnohorské ulici a to 
proto, že  první autobusové jízdní řády byly 
v říjnu mylně vyvěšeny na špatnou 
Dolnoměcholupskou . 

 Při příští výměně jízdních řádů , to 
znamená pravděpodobně při otevření nové 
konečné stanice metra, bude stanice 
Dolnoměcholupská přejmenována na Čs. 
tankistů, aby se to příště nepletlo.  

Tak ještě jednou krásné vánoce, všechno 
nejlepší do nového roku 2006 a hlavně  
zdravíčko  přeje 

    Karel Hagel, starosta 

 
 
 
 
 
 
 
100 let hasičů v Dolních Měcholupech  
 

Hasiči v Dolních Měcholupech vykročili do 
prvého roku svého dalšího století. 
Rok 2005 byl pro sbor rokem stoletého trvání a 
pro toto výročí připravil řadu akcí, aby i širší 
veřejnost poznala jeho činnost. 
Byla to slavnostní schůze právě v den výročí za 
účasti 110 osob, kdy při této příležitosti obdržel 
nejvyšší uznání – „Čestný prapor Sdružení 
hasičů Čech, Moravy, Slezska“ – byl to den  

„otevřených dveří zbrojnice“ s výstavkou 
fotodokumentace, pohárů, uznání a  vyložení 
kroniky od počátku sboru. Byl to „den dětí“ 
s požární technikou, byla to vydaná obsáhlá 
brožura o stoleté činnosti. Nebyly to ale jenom 
oslavy. V rámci výcviku byly konány různé 
soutěže, kdy opět družstvo mužů  i žen se 
dostalo až na  republikové kolo v požárním 
sportu konané v Havlíčkově Brodě. 
V zásahové činnosti vyjel sbor k šesti požárům, 
mimo čerpání vod na různých místech, byla to 
protipovodňová cvičení, či držení pohotovostí 
doma  nebo na stanici HZS hl.m. Prahy. 
Ale i žákovské družstvo nezahálelo účastí na 
svých soutěžích či hrách. 
Členská základna sboru, pohybující se kolem 
55 osob z místa, nebo blízkého okolí je zárukou 
další činnosti. Je dostatečně  materielně i 
technicky vybaven, členové zásahového 
družstva prochází náročným školením i 
výcvikem  a svoji odbornost již několikráte 
prokázali. 
Proto je také náš sbor součástí Pražské 
integrované záchranné služby. Jako jeden 
z mála pražských dobrovolných sborů. 
Je také proto očekávána výstavba nové požární 
zbrojnice, na konci ulice Ke Slatinám, v daleko 
větším rozsahu, s ohledem na výstavbu, která je 
podle „územního plánu“ v těchto místech 
plánována. 
Valná hromada 3. prosince t.r. zhodnotila svoji 
činnost, poděkovala sponzorům, vytýčila si 
úkoly pro nové období. 
Vážíme si slov pana starosty MČ Ing K. 
Hagela, přítomného na této schůzi, když mimo 
jiného pronesl: „nebýt starších, nebylo by té 
stovky, nebýt dnes mladých, nebylo by další 
stovky“. 
Proto se budeme snažit tyto slova naplnit. 
Přejeme spoluobčanům krásné vánoce, pohodu 
v novém roce 2006 – bez vody  i ohně. 
                           Za hasiče sepsal: O. Podehradský        

 
BUDOVA OBECNÍHO DOMU 

 
 Obec měla ve své historii vždy své 
zástupce. Zpočátku to byli rychtář a konšelé 
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jmenovaní vrchností pod níž obec a její poddaní 
spadali. Tak tomu bylo po několik století a 
místem schůzek obecní rady byl nejčastěji 
hostinec nebo dům rychtáře.  

Po roce 1850, v souvislosti se zrušením 
robotní povinnosti, byla přenesena pravomoc do 
rukou voleného obecního zastupitelstva. Toto se 
scházelo nadále v místních hostincích až bylo 
v roce 1935 rozhodnuto vystavět obecní dům. 
Za tímto účelem byl zakoupen pozemek  o 
výměře 326 1/2 čtver. sáhu. Dne 25.6.1935 byla 
vyvěšena výzva k podání návrhů na podobu 
nové stavby. Byla rovněž stanovena 
předpokládaná náplň domu. Tento měl 
obsahovat: halu, úřadovnu, obecní knihovnu, 
archiv, zasedací síň (třídu), byt strážníka o dvou 
místnostech s příslušenstvím, sklep a prádelnu. 
Ve dvoře pak isolační místnost a garáž pro 
motorovou stříkačku.  K posouzení se sešlo 
celkem 11 ideových návrhů z nichž byl vybrán 
a schválen projekt architekta Antonína Kříže 
z Říčan. Následně bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby, kterého se 
zúčastnilo 16 nabídek. Stavba byla zadána 
staviteli a tesařskému mistru Jindřichu Žáčkovi 
z Prahy Pankráce za cenu 178.841,-Kč.  
 Se stavbou bylo započato po sepsání 
smlouvy 23.2.1936. Staveništěm se stala volná 
parcela při Hostivařské (nyní 
Dolnoměcholupské) ulici, v ose horního konce 
nově dokončené ulice rodinných domů a 
dvojdomů (dnes U Střediska, dříve Boženy 
Němcové). Místo je cca 262 m.n.m na 
nevýrazném temeni terénní vlny oddělující 
povodí Měcholupského a Hostavického potoka. 
Podloží patrně tvoří špatně propustné jílovité 
břidlice. Vlivem tohoto podloží je na celém 
území obce hranice spodní vody blízko pod 
povrchem. Celé území bylo v minulosti 
meliorováno a meliorace byly porušeny i při 
stavbě Obecního domu. Toto způsobilo 
zatopení sklepů, jak je zaznamenáno v obecní 
kronice. Z tohoto důvodu je pravděpodobně 
umístěna podlaha přízemí cca 0,6 m nad 
terénem. Práce se z důvodu deštivého počasí 
prodlužovaly. Kolaudační komise se sešla 
25.9.1937 a po odstranění závad bylo 16.1.1938 
povoleno užívání budovy. Svému účelu sloužila 
budova průběžně do r. 1954, kdy bylo v přízemí 
zřízeno zdravotní středisko a v patře třídy 
národní školy. Tehdejší MNV bylo přesunuto 

do sálu hostince „U Jaurisů“ (č.p. 39) a 
následně, po výstavbě školky, do hostince „ Na 
schůdkách“ (bývalé č.p. 10, kde byla do té doby 
školka). V roce 1968 byla celá budova upravena 
pro účely zdravotního střediska. Po roce 1989 
byl místní úřad opět přemístěn do přízemí 
budovy Obecního domu. 
 V současnosti jsou v přízemí budovy 
kanceláře místního úřadu a v patře ordinace 
lékařů. Východní přízemní křídlo původně 
obsahovalo byt strážníka. Dnes je zde zasedací 
místnost. Vstup do budovy je umístěn 
na východním nároží, kde je v hlavní budově 
umístěno schodiště do patra. Podkroví hlavní 
budovy je využito jako klubovna radioamatérů.  

Dvoukřídlá budova na půdorysu písmene 
L je kryta valbovými střechami. V pohledech se 
nejvýrazněji uplatňují uliční fasády z jihu a 
východu. Zvláště jižní průčelí se čtyřmi 
okenními osami pohledově ukončuje osu ulice 
U Střediska.  
 Budova byla patrně naposledy celkově 
opravena v souvislosti s úpravami na zdravotní 
středisko. Od té doby byly prováděny pouze 
dílčí úpravy a opravy. Z tohoto důvodu se zdá 
být na čase myslet na celkovou rekonstrukci 
budovy. V této souvislosti je třeba také 
přizpůsobit budovu současným provozním 
požadavkům jak úřadu tak pacientů i lékařů. 
 Tyto úvahy nakonec dospěly k sepsání 
všech požadavků a vyhlášení architektonické 
soutěže na rekonstrukci a přístavbu budovy 
Úřadu městské části Praha - Dolní Měcholupy. 
Soutěž byla vyhlášena 28.8.2005 a do 
26.10.2005 bylo odevzdáno 7 návrhů. Odborná 
porota vybrala a ocenila tři nejlepší návrhy. 
První cenu získal ateliér Archteam pod vedení 
Ing. arch. Pavla Rady a Ing. arch. Milana Raka. 
Na druhém místě se umístily návrhy dvou 
ateliérů. Jedním je ateliér Vpřed Ing. arch. 
Břetislava Lukeše a druhým ateliér Znamení 
čtyř - architekti s.r.o.. Vybraný architektonický 
tým postupně zpracuje stavební dokumentaci na 
jejímž základě bude obec moci zažádat o 
potřebné finanční prostředky na rekonstrukci 
našeho Obecního domu. Po rekonstrukci bude 
celá  budova bezbariérově přístupná v četně 
patra. Bude  zde prostornější zasedací místnost 
pro veřejná zasedání. Před každou ordinací 
budou samostatné čekárny. 
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 Všechny předložené návrhy budou 
vystaveny v zasedací místnosti úřadu v druhé 
polovině ledna 2006 a představeny veřejnosti. 
Těšíme se tedy na Vaši návštěvu. 

Jiří Jindřich 

Kopaná v Dolních Měcholupech 
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat ve 
zpravodaji o činnosti fotbalového oddílu v Dolních 
Měcholupech, který má dlouholetou tradici a 
každým rokem přihlašuje mužstva do mistrovských 
soutěží řízenými Pražským fotbalovým svazem. 
Náš oddíl sdružuje tyto mužstva:  
 

Dospělé A-mužstvo hraje 1.A tř.skupinu B – 
trenéři - Černý,Procházka V.,Chmelík 
Výsledky:  Slavoj Podolí A –D.M. 2:1, D.M. – 
Slavoj Vyšehrad B 3:1, Gordic Praha – D.M. 2:5, 
D.M.- Slivenec 2:0, Sparta Krč B – D.M. 5:3, D.M. 
– ABC Braník 2:0, Kunratice – D.M. 2:3, Vršovice 
– D.M. 1:3, D.M.- Stodůlky 0:0, Aritma Praha A – 
D.M. 1:2, D.M. – Zbraslav 2:1, Střešovice - D.M. 
1:0, D.M. - Nebušice 2:0. Muži dohráli podzim s 28 
body a jsou prozatím na 2.místě pouze horším skóre 
než Aritma Praha A.Na 3.místě jsou fotbalisté 
Sparty Krč „B“, kteří ztrácejí 2 body. Kluci celý 
podzim hráli velice dobře a mají velmi dobrou 
výchozí pozici před jarními odvetami. Postup do 
Pražského přeboru je ještě daleko ale všichni si 
přejem aby se to našim fotbalistům podařilo.  
 

Dospělé B-mužstvo hraje 1.B ř.skupinu A  - 
trenéři - Zandálek,Vokolek 
Výsledky: D.M. – Slavoj Podolí B 2:3, SK 
Modřany – D.M. 3:0, D.M. – Olymp Praha 1:0, 
Šeberov – D.M. 2:2, D.M. – Nusle 2:1, Řeporyje A 
– D.M. 1:0, D.M. Repy 0:1, D.M. -  Přední 
Kopanina B 4:1, Aritma Praha B – D.M. 1:1, D.M. 
– Sparta Košíře 1:6, S.Lochkov – D.M. 2:2, D.M. – 
Zličín B 3:2, Chuchle – D.M. 2:1. B-mužstvo po 
podzimu drží 8.místo se ziskem 15 bodů a všichni 
pevně věří, že na jaře ještě vylepší výsledky a 
posunou se v tabulce výš. Rezervní tým zatím 
nepodává takové výkony aby mohl být dobrým 
dodavatelem hráčů do A-mužstva. Už ale 
v některých zápasech nastupují starší dorostenci , 
kteří jsou příslibem do budoucna.  
 

Starší dorost – hraje 2.třidu – trenéři - 
Michna,Chmelík,Procházka V. 
Výsledky: Uhříněves – D.M. 2:2, D.M. – Inferno 
7:0, Klánovice – D.M. 4:0, D.M. – Ruzyně 0:1, 
Admira Slavoj B – D.M. 8:2, D.M. – Střešovice B 
0:4, Kunratice – D.M. 1:0, Braník B – D.M. 2:0, 
D.M. – Dubeč 0:0, TJ Řepy – D.M. 10:0, D.M. – 
Modřany 0:1,Lipence – D.M. 3:1, D.M. – Nebušice 

2:7. Starší dorost se usadil na předposledním 13. 
místě s 5-ti body. Je zde nutné podotknout, že 
dorost nehrál ani jednou v kompletním složení. 
Příčinou většinou byla pomoc B-mužstvu,nebo 
častá zranění a nemoci. Pevně věříme, že po pauze 
se kluci dají do kupy a na jaře budou předvádět 
lepší výkony a posunou se i výsledkově do středu 
tabulky.   
 

Mladší dorost – hraje 1.tř.skupinu B – trenéři - 
Mára,Procházka A. 
Výsledky: D.M. – Háje B 0:9, Stodůlky – D.M. 2:0, 
D.M. – Třeboradice 1:0, Slavoj Podolí B – D.M. 
5:3, D.M. – Bohnice 2:6, D.M. – Viktorie 8 1:7, 
Kbely – D.M. 6:2, D.M. – Gordic 1:6, Dukla Praha 
– D.M. 13:0, D.M. – Střešovice B 0:8, SEMI 
Kačerov – D.M.  0:1. Náš mladší dorost ve své 
první sezóně v této soutěži drží také předposlední 
13.místo. 
s šesti body.V soutěži jsme nejmladší a sbíráme 
zkušenosti i přesto se nám v některých zápasech 
dařilo a pár výsledků bylo dobrých. Zkušeností je i 
to,že ti lepší pomáhají už i v některých zápasech 
st.dorostu a rozhodně nejsou do počtu.    
 

Mladší žáci – hrají 2.tř.skupinu D – trenéři - 
Straka, Chlebna  
Výsledky: D.M.-R.Malešice 0:2,Loko Vltavín-D.M. 
7:0, D.M. – FC Tempo Praha 3:1, King – D.M. 3:1, 
D.M. – Junior Praha C 2:2,D.M.- Motorlet E 0:0, 
Satalice – D.M. 0:2, D.M. – ČAFC Praha B 2:1, 
Vršovice B – D.M. 2:0. Přestože mladší žáky 
opustili některé opory(hostování,přestupy) a po 
vlažném rozjezdu si kluci připsali pár dobrých 
zápasů i výsledků a po podzimu drží 7.místo se 
ziskem 11 bodů.   

Mladší přípravka – hraje 2.tř.skupinu C – 
trenéři - Chmelík J.,Růžička 
Vvýsledky:  D.M. – Řepy 4:6, Háje – D.M.  0:0, 
D.M. – Bohemians Praha 1:0, Viktorie Žižkov – 
D.M. 9:0, D.M. – Zbraslav 2:0, D.M. Stodůlky 4:0, 
Čechie Smíchov – D.M. 2:2, D.M. – Dukla Praha B 
1:2, SK Střešovice – D.M. 0:7, Admira Slavoj – 
D.M. 0:7, D.M. – Bílá Hora 4:0 . Naši nejmenší ve 
své první sezóně předvádějí velice pěkný fotbal. Po 
podzimu drží 6.místo s 20 body pouze s minimální 
ztrátou na přední místa.  
 

Přejeme všem trenérům a hráčům aby si v zimním 
období odpočinuli, nabrali síly a co nejlépe se 
připravili na jarní odvety kde se bude rozhodovat o 
konečném umístění.    
Na závěr bychom chtěli Všem trenérům,hráčům a 
příznivcům měcholupské kopané popřát příjemné 
prožití všech svátků a hodně zdraví v roce 2006.  


