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Slovo starosty … 
  Vážení obcané, 
   termín uzávery Kutnohorské ulice se 

priblížil a já mám všechny dostupné informace, 
s kterými Vás mohu na techto stránkách našeho 
obcasníku seznámit. 

 Schuzka s obcany, kterí bydlí 
v samotném úseku II. etapy výstavby 
Kutnohorské, probehla dne 18.5.2005 
v zasedací místnosti úradu se zástupci investora 
i dodavatele. 

 V podobné sestave probehlo setkání se 
zastupiteli mestské cásti na verejném zasedání 
dne 16.5.2005 tamtéž. 

 Termín uzávery Kutnohorské platí, to 
znamená, že od stredy 1.6.2005 se uzavre 
križovatka Kutnohorská – Dolnomecholupská a 
dle dopravne inženýrského rozhodnutí bude 
uzavrena prujezdnost spojky ulic Za Kovárnou 
a V Dolinách. Zóny se stanou neprujezdnými. 
Soucasne bude ukoncena stavební cinnost 
mestské cásti v ulici Ke Školce a všechny 
stavební kapacity budou premísteny do ulice 
Dolnomecholupské od križovatky 
s Kutnohorskou smerem na Dubec, díky 
skutecne prideleným penezum zacátkem 
kvetna. 

Dovolil bych si ve strucnosti zopakovat to, co 
bylo uverejneno v minulém císle a co platí: 

 

 
Autobus 721 pojede ze Skalky  pouze do 

Dolních Mecholup, konecná Dolnomecholup-
ská, ostatní autobusy smerem na Uhríneves a 
Dubec se zastávkou bývalá konecná 111 u 
Barona (nyní Alexander). Jízdní rády budou 
vcas zverejneny. 
 Soucasne bych pripomnel, že k napojení 
na kanalizacní systém je potreba mít vlastní 
projekt od projektanta, který na tyto stavby má 
oprávnení. Na základe toho posléze vyjádrení 
stavební komise mestské cásti a nakonec 
stavební povolení odboru výstavby úradu MC 
Prahy 15.  Po zkolaudování verejných radu a 
verejných cástí prípojek je možno se fyzicky 
pripojit a požádat o kolaudaci. 

 Predpokládaný konec uzávery 
Kutnohorské je konec prázdnin. Kontaktní 
osoby pro stavbu jsou: 
Dodavatel SKANSKA  p.Skalický 737255431, 
zástupce investora ZAVOS Ing. Adámek 
603104468, v každém prípade je možné se 
obrátit na zamestnance úradu, kterí Vám budou 
radou a pomocí. 
Obchod 
   Na posledním zasedání Zastupitelstva 
mestské cásti Praha -  Dolní Mecholupy byla 
rešena interpelace ohledne otevrení prodejny 
potravin po skoncení rekonstrukce 
Kutnohorské. 
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 Bylo konstatováno, že naše mestská cást 
není schopna ovlivnit znovuotevrení 
obchodního domu firmy Julius Meinl, která 
v soucasné dobe jedná o dlouhodobém 
pronájmu své bývalé prodejny s firmou 
zabývající se cukrárskou a lahudkárskou 
výrobou. Tato prislíbila, v prípade uskutecnení 
tohoto pronájmu, otevrení malé prodejny 
prodávající prednostne vlastní výrobky a 
doplnkový prodej základních potravin. 
 Ve snaze tuto situaci co nejrychleji rešit, 
nejlépe bez navržení zmeny územního plánu, 
jejíž schválení by trvalo nejméne 2 roky, prijala 
mestská cást zámer dlouhodobého pronájmu 
pozemku 125/7 o rozmeru 173 m2 ve stredu 
obce jako jediného vhodného pro výstavbu 
prodejny. Tímto by mohla v Dolních 
Mecholupech vzniknout alespon konkurence 
pro stávající prodejnu. 
 Ohledne snadné dostupnosti nákupního 
centra ve Šterboholech bych rád tlumocil príslib 
vedení Europarku, že linka EUR, která jezdí na 
Jižní mesto bude jezdit pres Dolní Mecholupy, 
ale až po definitivním ukoncení uzávery 
Kutnohorské. Pocítáme s termínem zárí 2005. 
Park 
 Jiste neušla Vaší pozornosti ta 
skutecnost, že práce na revitalizaci parku 
nepokracují tak, jak jsme si všichni 
predstavovali. Na podzim byly položeny kabely 
budoucího osvetlení v parku. Na jare jsme 
požádali o pridelení financních prostredku z EU 
na výstavbu parkových cest, jejichž výstavba 
musí predcházet vztycení  luceren, které by 
mohly býti poškozeny pri stavbe cest. 
Rozhodnutí o pridelení financních prostredku 
ocekávám koncem cervence, takže se bude 
pokracovat asi až po prázdninách. 
Detský domov rodinného typu 
 O tom, že jsme dum cp. 277 v ulici Cs. 
Tankistu dlouhodobe pronajali o.p.s. Radost za 
úcelem výstavby detského domova, jsme již 
informovali. Pozastavení stavebních prací na 
této stavbe je zduvodnováno taktéž žádostí o 
pridelení financních prostredku z EU. 

    Karel Hagel, starosta 
 

    Všední i nevšední dny v materské škole 
 
I když v posledních dnech jaro spíše svými 
teplotami predcilo i teplé letní období, deti 
z materské školy ješte nyní vzpomínají na 
zážitky z mimorádne dlouhé zimy. Ta 
potešila deti velkými prívaly snehu, kterých 
využily dosyta k  zimním radovánkám. A 
byl –li venku velký mráz a nevlídno, deti se 
tešily na další nevšední zážitky, které pro ne 
pripravily paní ucitelky. At už to byla 
návšteva divadelního predstavení nebo 
vystoupení cirkusu “Cecilka“ s živými 
zvírátky, ci prednáška policistky, která deti 
seznámila nejen s prací policie, ale i 
s nebezpecími, s kterými se deti mohou 
setkat.  
V únoru se deti tradicne zapojily do souteže 
výtvarných prací „Požární ochrana ocima 
detí“. Aby výkresy byly co „nejvernejší“, 
umožnil detem Dobrovolný sbor hasicu 
z Dolních Mecholup prohlídku hasicské 
zbrojnice s ukázkou hasicského auta. 
Mesíc brezen byl zameren na vítání jara, 
prípravu na Velikonoce. Hned po nich se 
trída Slunícek vydala na výlet do stredu 
mesta na Staromestské námestí, kde  deti 
zaujala nejen prohlídka orloje a 
velikonocních trhu, ale hlavne zde 
vystavená živá hospodárská zvírata. 
Krátce nato se celá materská škola rozjela až 
do Dejvic do Divadla Spejbla a Hurvínka. I 
tak dlouhé cestování deti bez problému 
zvládly a své dojmy  hned druhý den 
nakreslily.  
Poslední dny v dubnu byly ve znamení 
príprav na besídku pro maminky k jejich 
svátku. Deti si pro maminky pripravily malý 
dárek a vlastnorucne vypestovanou kyticku, 
zvládly se naucit i dlouhou veršovanou 
pohádku „O šípkové Ružence“. 
Letošní školní rok má pro život MŠ ješte 
jednu nevšední událost. V kvetnu oslavíme 
10 let znovuotevrení materské školy v nové 
budove. Pripravujeme krátký program na 
školní zahrade spojený s výstavkou prací 
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detí a dokumentu a fotografií ze života 
materské školy od pocátku jejího založení.  
Mesíc cerven již tradicne zacíná oslavou 
svátku Mezinárodního dne detí, kdy pro deti 
pripravujeme na školní zahrade dopoledne 
plné souteží a her. Za nekolik dní pak deti 
odjedou na ozdravný pobyt, tentokráte do 
jižních Cech.  
Na konci cervna se rozloucíme 
s predškolácky, kterí po prázdninách 
nastupují do základní školy a se všemi detmi 
pri táboráku s opékáním vurtu. 
Na internetových stránkách naší MŠ se 
snažíme seznamovat verejnost se životem 
školy formou obrázkové kroniky a 
aktuálními informacemi. Pripojení je možné 
pres stránky MC Dolní Mecholupy nebo 
prímo na www.msdm.tk. 
                     Dagmar Jindrová, reditelka MŠ 
 
Sbor dobrovolných hasicu Praha – 

Dolní Mecholupy 
 
    Vážení spoluobcané,  
     na zacátku roku jsme Vás seznámili 
s programem oslav 100. výrocí založení Sboru 
dobrovolných hasicu a jelikož cas plyne jako 
voda, rád bych Vás strucne seznámil 
s dosavadním prubehem techto oslav. 
     Na slavnostní valné hromade byla 
zhodnocena celá cinnost sboru a jeho clenové 
prevzali ruzná ocenení, pametní listy, které 
obdrželi i zastupitelé naší obce v cele se 
starostou ing. Hagelem. Sboru bylo predáno 
nejvyšší svazové ocenení „Cestný prapor SH 
CMS“ za dosavadní cinnost. 
     Den otevrených dverí zbrojnice  se 
uskutecnil 6.-7.kvetna. Dekuji všem, kterí si 
našli chvilku casu a naši zbrojnici i pripravenou 
výstavku navštívili a do pametní knihy vepsali 
svuj názor, podekování ci blahoprání. 
     Jedno z mnoha podekování prikládám: 
 Dekuji za pozvání na den otevrených dverí 
požární zbrojnice v Dolních Mecholupech. Je príjemné, 
nahlédnout u príležitosti tak významného stoletého 
jubilea do vybavené zbrojnice, uvidet pripravenou a 
vzorne ošetrovanou požární techniku, prohlédnout si 

medaile, poháry a Cestná uznání získaná za vítezství 
hasicské mládeže, družstev žen a mužu v soutežích 
v požárním sportu a to i na republikových úrovních. Je 
velmi príjemné setkat se s lidmi a v jejich ocích uvidet 
radost i hrdost z dosažených výsledku spolecné, tak 
velice nárocné práce dobrovolných hasicu.  
     Uprímne blahopreji všem Vašim clenum, kterí se na 
tomto díle podílejí. Preji Vám, aby vaši výstavbu shlédlo 
hodne lidí, je totiž dobrou inspirací pro další prospešnou 
cinnost dobrovolného hasicstva v Cesku. Ješte jednou 
Vám dekuji za pozvání. 
V Dolních Mecholupech,6. kvetna 2005 
                     J.Jiroš, zasloužilý hasic 
     Dvanáctý rocník „O pohár Mecholup“ 
v požárním sportu jsme pripravili na sobotu 
14.5.2005 na stadion UK Hostivar.  
     Velkého sportovního klání na zacátku nové 
sezony se zúcastnilo 12 družstev mužu a 7 
družstev žen. Za krásného slunného pocasí 
pozdravil úcastníky souteže starosta ing. Hagel 
a prohlásil soutež za zahájenou. Soutežilo se ve 
všech disciplínách požárního sportu: 100m 
prekážek jednotlivci, 4 x 100m  a požárním 
útoku. Soutež byla ukoncena predáním cen 
jednotlivcum  i družstvum v odpoledních 
hodinách. Naše ženy se umístily na 3. míste, 
muži byli 4. 
     Spolecne s hotelem Mondeo pripravujeme 
na 4.6.2005 Detský den, kde probehnou ruzné 
souteže, ukázky požární techniky a další 
prekvapení. Srdecne zveme všechny na tuto 
akci. 
         Miloslav Vojta, starosta sboru 
 
K výrocí 60- ti let ukoncení II. svetové války      
otiskujeme: 
        Dolní Mecholupy v kvetnu 1945   
  Pokracování 
V ocekávání osvoboditelu staví se na križovatce 
(na všechny strany) slavobrána. Dne 8. kvetna 
je sice prijata nemecká kapitulace, ale v Praze  
koncí boje až následující den. Cestné pohrebište 
na Olšanských hrbitovech dokazuje kolik ješte 
sovetských vojáku padlo 9. kvetna, kolik 
obcanu položilo životy pri povstání, dokazují 
památnícky na mnoha místech. Pri bojích 
v Praze padlo na 500 sovetských vojáku, 1 693 
Cechu a 663 osob jiných národu, vcetne 
Vlasovcu. 
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 Devátého kvetna, kolem 17 hodiny 
projíždí obcí první auto s Rudou armádou, 
radostne vítané obcany, kterí lemují obe strany 
státní silnice. 10. kvetna opet projíždí obcí vetší 
transport Rudé armády, nekterá vozidla 
zastavují a vojáci se vítají s obcany. Neštastne 
zahynul obcan Kucera. Odpoledne je usporádán 
pruvod obcanu obcí s hudbou kapelníka p. 
Vejmelky, pred obecním úradem je vyslechnut 
projev predsedy RNV o vývoji událostí a vecer 
následuje tanecní veselice. 
Dne 14. kvetna je stejne radostne vítána csl. 
Tanková brigáda, které velí pplk. Vladimír 
Janko a je ubytována na sportovním hrišti. 
Jednotku doprovází i tri sovetští pridelenci pplk. 
Jegorov, Jašin, Vovk. Vladimír Janko byl u nás 
ješte jednou pri oslavách 15. výrocí osvobození, 
už jako generál porucík i s Posádkovou hudbou 
Praha. Za jeho pobytu zde mu delal osobního  
ridice zdejší obcan  pan Stanislav Bára, který 
byl pozdeji i hostem na jeho svatbe. Bohužel, 
po srpnových událostech roku 1968, jako 
námestek ministra národní obrany se zastrelil. 
Dustojníci této jednotky, ale  i vojáci byli 
prevážne hosty v domácnostech obcanu. Na 
pocest vítezství a na pobyt tohoto vojska konají 
se v obci opakovane tanecní veselice, hraje 
hudba kapelníka Vejmelky, vznikla nová 
prátelství, ale i pet manželství. Dne 17. kvetna 
se jednotka zúcastnila prehlídky na 
Staromestském námestí a dne 2. cervna se 
presunula do místa své posádky v Moravské 
Ostrave. Na kvetnové dny máme pojmenovány 
ulice: Armádního sboru, Cs. Tankistu a do roku 
1968 nesla státní silnice název 9. kvetna. 
Dne 13. kvetna se velká vetšina obyvatel 
zúcastnuje bohoslužby v kostele v Dubecku, 
kde je konána dekovná mše za ukoncení války 
a osvobození. Vlna nadšení pomíjí, v obci se 
zacíná život vracet do mírových dnu. Dne 
28.6.1945 ukoncuje svoji cinnost Revolucní 
národní výbor, jeho predseda O. Pelikán 
predává funkci nove zvolenému predsedovi 
Národního výboru panu Václavu Posltovi a 
následne jsou zvoleny potrebné komise. 
                         -------------------- 

Snad by se mohlo ješte doplnit, co následovalo 
krátce po kvetnu. Obnovily se politické strany – 
povolené Košickým vládním programem a to: 
KSC, NÁR. SOC., SOC. DEM. A LIDOVÁ. 
Cinnost obnovil SOKOL, založen byl Svaz 
prátel SSSR, Svaz brannosti, CSM, JUNÁK. 
Uskutecnil se ješte tak zvaný „mírový pochod“ 
do Dubce a zpet, opet s hudbou kapelníka pana 
Vejmelky, provedeny byly dožínky s pruvodem 
i se selskou jízdou, rozsvítilo se opet verejné 
osvetlení (ovšem v jiné podobe než to dnešní). 
28. ríjna 1945 nebylo snad jediného domu, 
který by nebyl ozdoben csl. vlajkou.  
V listopadu také došlo k menové reforme. Na 
sále kina se vymenovaly dosud platné 
protektorátní peníze za ceskoslovenské. Každý 
obcan dostal 500,- Kc nových penez a zbytek 
šel na tak zvaný „vázaný vklad“. 
Na Vánoce, pred Obecním úradem byl 
rozsvícen poprvé Vánocní strom republiky. 
Další postupný vývoj obce, po dnešní dny, by 
mohl být popsán treba následne. 
Prejme si, aby se obec, dnes mestská cást Praha 
Dolní Mecholupy dále rozvíjela, aby se nám 
v ní i nadále dobre žilo. 

Z pameti a dostupných záznamu   
sepsal O. Podehradský 

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

Informace z MC 
 

PLÁN PRISTAVOVÁNÍ KONTEJNERU 
            VE  III. CTVRTLETÍ 2005  

4.7.2005 pondelí Ke Slatinám  

11.7.2005 pondelí Ke Dráze  

18.7.2005 pondelí Parková  

25.7.2005 pondelí Ke Dráze  

1.8.2005 pondelí Pod Lesíkem  

8.8.2005 pondelí Ke Slatinám  

15.8.2005 pondelí Ke Dráze  

22.8.2005 pondelí Parková  

29.8.2005 pondelí Ke Dráze  

5.9.2005 pondelí Pod Lesíkem  

12.9.2005 pondelí Ke Slatinám  

19.9.2005 pondelí Ke Dráze  

26.9.2005 pondelí Parková  


