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Slovo starosty … 
Vážení občané, 
 Dovoluji se Vás po delší odmlce opět 

oslovit na stránkách tohoto občasníku. 
 Nejvíce Vás asi bude zajímat vývoj 

příprav na zahájení investičních akcí v Dolních 
Měcholupech, ale jelikož  se podmínky na 
zahájení investičních akcí stále mění, nedovolil 
jsem si Vám je předkládat do doby, než se 
opravdu vyjasní. 

 Původně jsme doufali, že budeme mít 
peníze na účtě a stavební povolení v kapse, nic 
takové se bohužel nestalo.  

 Stavební povolení nabývá platnosti 
v těchto dnech a peníze budou až začátkem 
května. 

Právě nyní, to je pondělí dopoledne, jsme se 
zástupci DP a investora konkretizovali zastávky 
autobusu kvůli objízdným trasám při uzávěře 
Kutnohorské. 

 S uzávěrou Kutnohorské včetně 
křižovatky s Dolnoměcholupskou se podle 
posledních informací počítá od středy 1. června. 
K tomuto datu je nutno počítat i 
s neprůjezdností oblasti mezi ulicemi Za 
Kovárnou a V Dolinách. 

 Obslužnost MHD bude autobusem 721 
ze Skalky po Černokostelecké a Kutnohorské 
až do stanice  Dolnoměcholupská před 
ubytovnu Zeměměřického úřadu, která bude 
konečná a zároveň výstupní i nástupní stanice.  

 
Autobus objede blok domů ohraničený 

ulicemi Kutnohorská, Ke Slatinám a U Zahrady 
a pojede zpět na Skalku. Intervaly ve špičce 
budou cca po 15 minutách, mimo špičku 30 
minut – upřesní jízdní řád. 

 Jižní část Dolních Měcholup  bude 
obsluhována autobusy na bývalé konečné 111 
v blízkosti restaurace U Barona autobusy 
zajíždějícími do Dubče 228, 229 a autobusy 
264, 265, 266, 268, 364, 506 pokračujícími do 
Uhříněvse a zpět přes Horní Měcholupy 
pravděpodobně s původními intervaly. 

 Z výše již uvedených důvodů začneme 
pravděpodobně v polovině května budovat 
v ulici Ke Školce pouze kanalizační řady bez 
přípojek a v okamžiku, kdy odbor městského 
investora uzavře křižovatku  s Dolnomě-
cholupskou, budou práce  v ulici Ke Školce 
ukončeny s provizorní úpravou povrchu 
komunikací a stavba se přemístí do 
Dolnoměcholupské směrem k Dubči. Zde 
budou do konce uzávěry (31.8.2005) s největší 
pravděpodobností položeny kanalizační řady i 
s přípojkami a s definitivním povrchem 
komunikace, chodníky v zámkové dlažbě se 
budou pravděpodobně dokončovat až v září.  
Příchod do školky a tím i bezpečný příchod pro 
školní děti do jídelny bude od září zajištěn 
z ulice Dolnoměcholupské. Poté se bude  v ulici 
Ke Školce  pokračovat asi až do začátku zimy. 
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Kutnohorská 
 V rámci kolaudačního řízení prvního 

úseku Kutnohorské byly reklamovány špatně 
osazené kanály revizních šachet, k jejichž 
opravě by mělo dojít co nejdříve, ještě před 
započetím prací na druhé etapě. 

Na přání občanů budou individuelně osázeny 
plochy trávníku živými ploty, ale s největší 
pravděpodobností až na podzim, kdy budou 
zatravněné plochy předány zpět TSK a my pak 
zahájíme jednání s TSK o osazení touto zelení. 

    Karel Hagel, starosta 
 
K výročí 60- ti let ukončení II. světové války      
otiskujeme: 
        Dolní Měcholupy v květnu 1945   
 
Po pěti letech, kdy byl uveden podobný článek, 
vracíme se opět k událostem v obci památného 
května, dnes již po 60ti letech. 
Mnozí občané se nově přistěhovali, mnozí 
dospěli, mnozí ale také mohli již pozapomnět. 
Snad nebude na škodu ony události opět 
připomenout – nemělo by se zapomínat. 
    ---------------------- 
Krátké ohlédnutí nazpět: 
Je 15. března 1939 ráno, hustě sněží, přes obec 
hrdě jedou na Prahu motorizovaná vojska 
německé armády. 
Je 10. května 1945, přes obec se pěšky a 
potupně táhne průvod zajatých Němců, 
soukmenovců těch, kteří chtěli ovládnout svět. 
Míří do internačního střediska Hagibor, kdo je 
vysílen je zastřelen a koňským potahem 
odvezen na hřbitov do Štěrbohol. 
Na jaře roku 1945 spojenecká vojska z východu 
i západu, včetně našich zahraničních jednotek 
postupně osvobozuje okupovaná území. Toto 
období je osudné pro mladé muže ročníku 
1927, když jsou povoláni na zákopové práce, 
předtím zase o něco starší už byli na práci 
v Říši. 
Obcí prochází zubožení občané z tak zvaného 
„pochodu smrti“, několik osob, bez zjištění 

totožnosti je pochováno na místním hřbitově 
s malým náhrobkem. 
Hloubková letadla napadají trať, stále častěji se 
ozývají sirény oznamující „letecký poplach“, i 
ta naše ručně ovládaná umístěna na budově 
Obecního úřadu. Z a úkryt je zde nesmyslně 
určen sál místního kina. Protiletecká obrana 
Prahy, Němci vybudovaným „palpostem“ na 
Horáčkově poli u Štěrbohol, svými světlomety 
v noci hledá na obloze své oběti. 
Praha je překvapivě bombardována 
spojeneckými letadly: 15.11.1944 o život přišli 
3 lidé, 14.2.1945 je mrtvých 701 osob, 
25.3.1945 zahynulo 370 lidí. 
Blížil se konec II. světové války v Evropě. To 
každý věděl a tušil z ilegálního tisku, ilegálního 
poslechu rozhlasu, i ze zpráv, jak německá 
vojska „plánovitě“ ustupovala. 
Koncem dubna 1945 je postaven ze silných 
klád na rozcestí k Dubečku „zátaras“ proti 
očekávanému postupu osvobozenecké armády. 
Donuceni jsou pracovat zdejší občané za 
dozoru německé armády, která narychlo 
opouští obec, když v počtu 250 osob byla 
ubytována na sálech restaurace „U Jaurisů“. 
V polích za obcí a za noci schází se občané 
tvořící Revoluční národní výbor. 
  --------------------- 
Vůdce Velkoněmecké říše padl, hlásal 1. května 
1945 palcovými titulky protektorátní tisk. 
Prapory na půl žerdi, smuteční hudba 
z rozhlasu, ale i zde začínají mizet německé 
nápisy na četnické stanici, na obecním úřadě, na 
směrových ukazatelích, na obchodech, začínají 
se objevovat na domech československé 
prapory – začalo Pražské povstání. 
Pátého května 1945 ve 14 hodin přejímá 
politickou odpovědnost za obec Revoluční 
národní výbor. Dosavadní starosta obce pan 
Karel Attl je pověřen, aby dále spravoval 
obecní záležitosti. Předsedou RNV je pan 
Oldřich Pelikán, poslední starosta obce před 
okupací. Dalšími členy jsou pánové V. Poslt, V. 
Širc, St. Sklenář, K. Šimek, J. Vondráček, V. 
Gajer, V. Jirec, Fr. Pospíšil, Fr. Bára, J. Rubeš, 
Fr. Vejmelka, J. Mašek, J. Pankrác, J. Voříšek, 
Fr. Slanina, V. Svaška. Ze seznamu osob je 
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patrno, že bylo dbáno na třídní i politické 
složení RNV. Bylo vydáno první provolání 
k občanům – „Nastala doba, kdy je zapotřebí 
v osvobozené vlasti od okupantů ….. „ atd. 
Bedle RNV je zřízeno vojenské velitelství, 
v čele je npor. v zál. pan Václav Širc a posádka 
četnické stanice: Fr. Toman, V. Bauer, Jan 
Makovec, Jan Pospíšil. Oba poslední byli též 
ilegálně činní. 
Na Obecním úřadě drží se nepřetržitě ve dne i 
v noci služby, stejně tak je činěno po obci, 
zátaras na okraji obce je částečně uvolněn 
(později je zcela odstraněn zajatými Němci, ti 
pak pracují i po statcích), z Dubečka 
z Kubíkovy pekárny je provizorně přiveden 
proud k poslechu rádia, když Praha je bez 
proudu. 
Praha prožívá těžké chvíle, volá o pomoc, 
neustále prší. Několik zdejších občanů odchází 
na barikády, jeden z nich Fr. Hora se již 
nevrátil. Jeho veřejný pohřeb se uskutečnil 
průvodem obcí 6.6.1945, jméno je též uvedeno 
na pomníku padlých. Hasičským vozem se 
odváží darované potraviny na černokosteleckou 
barikádu (872 kg mouky 796 kg chleba, 415 
litrů mléka, 1 280 ks vajec, 11 kg sádla). 
Na trati poblíž Průchova zahradnictví stojí 
německý pancéřový vlak, jeho posádka se naší 
vojenské delegaci vzdává, odevzdává zbraně a 
odchází. Byly tak získány ruční střelné zbraně a 
dvě pancéřové pěsti. 
V obci, kromě ostražitosti i nervozity je 
poměrně klid, dá-li se to tak nazvat, k žádným 
mimořádným jevům nedochází. Při vlně 
revolučního nadšení sice došlo k ojedinělému 
napadení nebo udání na jednotlivce, vše bylo 
vysvětleno a záhy napraveno. 
Samovolně zaniká protektorátním režimem 
zřízené Kuratorium i Národní souručenství. 
Obě tyto „složky“ neměly v obci valného 
významu. 

Z paměti a dostupných záznamů   
sepsal O. Podehradský 

Poznámka:  
Snad jsem se uvedením jmen nikoho nedotknul. 
Tak to bylo v květnu 1945, po šedesáti letech by se to 
mohlo hodnotit jinak. 
 Pokračování v příštím čísle.                                         

 
 
 
 

     
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha – Dolní Měcholupy 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Po slavnostní valné hromadě 

19.března 2005 
jako součást oslav stého výročí založení 

sboru 
 

uskutečňuje další akci a to 
     Den otevřených dveří zbrojnice 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
na adrese Kutnohorská 259/54 Praha – Dolní 

Měcholupy 
ve dnech 6. a 7. května 2005 

pátek 8.00 – 17.00  -  sobota 8.00 – 18.00 hod. 
 
Je možné uskutečnit prohlídku zázemí 

zbrojnice, podívat se na technické prostředky 
sboru i na mobilní požární techniku. 

Dále je možno nahlédnout do pamětní knihy 
sboru, prohlédnout si fotodokumentaci, kde 
mohou občané poznat své předky či známé, 
k dispozici je výstavka pohárů, diplomů a 
čestných uznání. 

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás. 
       

 Velitel sboru: Jiří Voříšek 
        

Připravujeme : 
 
4.června 2005 - dětský den u hotelu  
MONDEO s   ukázkami techniky HZS  
Praha i dalších   sborů 
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Oslavy 60. výročí osvobození v Praze -  
hlavní akce 
4.5. 
14,30 Položení základního kamene pomníku 
obětem II. odboje n a Klárově 
6.-8.5. 
Filmový festival válečných filmů: 
Kino Oko – tématické dokumenty, dobové 
týdeníky 
Kino Konvikt – zahraniční filmy 
Kino Lucerna – české filmy 
7.5. 
15,00 Rekonstrukce bojů u Českého rozhlasu 
(Vinohradská, Balbínova ul.) 
8.5. 
10,00 Vojensko-historická přehlídka (ul.Milady 
Horákové – Letná) 
12,00 Demarkační zóny (Dejvická ulice), 
kulturní program 
13,00 Velký kulturní program (Letenská pláň) 
15,00 Bojová ukázka Barikáda 2005 (Ostrov 
č.5 Braník, Praha 4) 
20,00 Slavnostní koncert (Staroměstské 
náměstí) 
Další akce:  
Ohňostroje, tématické výstavy, pietní akty, 
bojové ukázky, vojensko-historická technika 
 

Informace z MČ 
Informace pro občany – občanské průkazy 
  Nařízením vlády ze dne 16.listopadu 
2004, se stanoví lhůty pro výměny občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů. Občané 
České republiky jsou povinni provést výměnu 
občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů: 

a) vydaných 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, 

b) vydaných do 31. prosince 1996, za 
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. prosince 2006, 

žádost o vydání občanského průkazu 
občan předloží nejpozději do 30. 
listopadu 2006, 

c) vydaných do 31. prosince 1998, za 
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. prosince 2007, 
žádost o vydání občanského průkazu 
občan předloží nejpozději do 30. 
listopadu 2007, 

 d) vydaných do 31. prosince 2003, za   
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. prosince 2008, 
žádost o vydání občanského průkazu občan 
předloží nejpozději do 30. listopadu 2008. 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2005. 

 
 
Termín mobilního sběru nebezpečných 
odpadů 

Odvoz  se uskuteční dne 21.6.2005 
Ul. Pod Lesíkem  17,10-17,30 
Ul. Parková   17,40-18,00 
 
Pozvánka na jarní výlet 
Jako každoročně i letos pořádá úřad MČ 
jednodenní výlet tentokrát do oblasti Tišnovska 
(Veveří, Lomnice, Pernštejn) ve středu  
dne 25.5.2005. Srdečně zveme všechny 
seniory. 
 
Městská policie 
V rámci rozšíření počtu strážníků MP byl do 
Dolních Měcholup přidělen nový strážník – 
Milan Jirát – tel. 777 571 945 
Městskou částí mu byl poskytnut služební byt 
v budově MŠ, aby mohl být k dispozici 
v případě nouze i v nočních hodinách.  
 
TJ Uhříněves a odd. volejbalu nabízí pronájem 
tělocvičny Lidového domu, v ul. Přátelství 64, 
Uhříněves. Vhodné pro sálové sporty aj. aktivity 
(tan. kroužky, aerobik, jóga, asijská bojová um.) 
sport. soustředění a kond. přípravu, turnaje, růz. 
kurzy, zájmové kroužky ap. K dispozici šatna, 
sociální zázemí a sprchy. Cena dohodou, dopol. 
hodiny zvýhodněny. Info: L. Šebesta T: 
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602283023; J. Kyselová T: 732370550;. J. Šulc T: 
267712711 


