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Slovo starosty … 
  Vážení občané, 
 leden utekl jako voda a v únoru , jak jste 

možná ani nezaznamenali, byl otevřen dlouho 
slibovaný obchod v bývalém obchodním domě 
Meinl a teď budeme říkat cukrárna,  podle toho, 
že je v něm otevřena velkovýrobna cukrářského 
zboží. 

 Věřím, že každý začátek není lehký, ale 
po určitém seznámení se kupujících se 
sortimentem a prodávajících s požadavky 
kupujících, jistě dojde ke zlepšení situace 
v zásobování obyvatel alespoň základními 
potravinami. Nejde to určitě srovnat s velkým 
obchodním domem, ale zaplať Pánbůh za to, co 
je. 

Otevírací doba obchodu je: 
Pondělí  8,00-18,00 
Úterý  8,00-18,00 
Středa  8,00-18,00 
Čtvrtek  8,00-18,00 
Pátek  8,00-18,00 
Sobota  zavřeno 
Neděle  12,00-17,00 
 
Doprava 

 Od prosince loňského roku nastaly určité 
změny v organizaci veřejné dopravy v našem 
regionu. 

 
 Po dlouhých letech se občanům Dubče 
podařilo prosadit zřízení nového autobusu,  
který propojil metro trasy B na Černém mostě 
s metrem trasy C Háje. Tato změna, která je i 
pro naše občany určitým vylepšením 
dostupnosti na zmíněný Černý most, ale přinesl 
poměrně velký zásah do trasy „našeho 
kultovního“ autobusu 111, kterému byla 
zkrácena trasa jak to kdysi bývalo, a to na 
konečnou „U Smrťáka“ , po novu u restaurace 
Alexandr. Toto zkrácení trasy zhoršilo 
dostupnost do Horních Měcholup,  kam jezdí 
již zmíněná 240, která byla příčinou „zkrácení“ 
111, protože by jinak jezdily dva autobusy po 
stejné trase. Z pohledu organizátora dopravy a 
občanů Dubče je to v pořádku, z pohledu 
občanů Dolních Měcholupy je to špatně. 
 Ve snaze tuto situaci řešit s ROPIDem 
jsme se snažili dosáhnout alespoň na to, aby 
intervaly autobusů vyhovovaly i školákům 
jezdícím do školy na Skalce a rádi bychom 
docílili ještě toho, aby 240 zajížděla na 
konečnou 111. 
 Věřte, že argumenty ROPIDu o 
vytíženosti autobusů počtem cestujících jsou 
výmluvné a těžko se mi argumentuje, když 
dostupnost naší městské části ze všech stran je 
díky Kutnohorské poměrně luxusní. Spojení 
s Horními Měcholupy je trochu horší, ale díky 
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tomu, že k nám jezdí i Euroautobus, který je 
schopen obsloužit i Horní Měcholupy a 
Petrovice, nepovažuji tuto situaci  za tak úplně 
nevýhodnou. 

    Karel Hagel, starosta 
 
 Z historie Měcholupy: 

U nás před šedesáti lety 
Místní rozhlas 

 
V roce 1946 v ulicích tehdejší obce poprvé 
zazněl místní rozhlas, nahradil do té doby 
užívaný „bubínek“. Bubeník, zpravidla 
poslíček, strážník nebo jiná pověřená osoba 
se zastavila uprostřed ulice a bubnováním 
svolávala zvědavé osoby. Pak přečetl to, co 
měl důležitého říci a pokračoval do ulice 
další. Novinkou nebo pokrokem byl tedy 
místní rozhlas vedený po dřevěných 
sloupech elektrického vedení, po souhlasu 
Rozvodných závodů. Rozhlas byl užíván 
nejen k obecním zprávám, ale i přispíval i ke 
společenskému dění. Různé místní 
organizace za jeho pomoci sdělovaly 
veřejnosti své zájmové akce, zvaly k účasti 
na sportovní zápasy, divadla, zábavy, kino 
uvádělo své programy. Pomocí rozhlasu 
znělkou „hoří“ byl pro hasiče vyhlašován 
poplach, zvonem „umíráček“ se sdělovalo 
úmrtí spoluobčana. Oblíbenou akcí bylo 
v podvečer určeného dne vyhrávání na přání 
jubilujícím občanům. Jako hlasatel 
dlouhodobě působil pan Karel Veselý. Tak, 
jak se obec rozrůstala, tak se i síť rozhlasu 
rozšiřovala a její ústředna obměňovala. 
Rozvoj obce a jeho občanská vybavenost 
však nadále pokračovala, služba místního 
rozhlasu ale postupně ztrácela na významu, 
sloupy elektrického vedení mizely a sním i 
tlampače. Po přestěhování Místního úřadu 
do  svého obecního domu rozhlas záhy 
přestal být v provozu. Důležité zprávy jsou 
k dispozici na informačních vývěskách nebo 
na internetu, nebo podle potřeby vydávaným 
„Zpravodajem“ městské části Praha Dolní 
Měcholupy. 

Městská hromadná doprava 
V roce 1946 do obce Dolní Měcholupy, 
okres Říčany byla zavedena Pražská 
autobusová doprava, autobusem označeným 
písmenem „G“. Obec byla tedy jednou 
z prvních, kam MHD jezdila za hranice 
tehdy Velké Prahy. V té době tramvaje byly 
označovány čísly od jedničky, trolejbusy od 
padesátky a autobusy písmeny abecedy, až 
později čísly od stovky. Náš autobus jezdil 
na trase Nové Strašnice (U Michálků) – 
Dolní Měcholupy (U Jaurisů) a to ve všední 
dny, od roku 1947 i v neděli a měl stálou 
posádku řidiče i průvodčího. Trasa linky se 
několikráte měnila, jako č. 111 už jezdila 
přes Hostivař s konečnou stanicí u Obecního 
domu. Od roku 1971 je trať prodloužena na 
obcí vybudovanou otočku na počátku ulice 
Pod Lesíkem. Dnes přes naší městskou část 
jezdí 15 linek a jedna noční. Vykonají 220 
spojů v pracovní dny, v sobotu a v neděli 
110 spojů. Takovou  možnost máme 
cestování. Proti  roku 1946 jinými autobusy 
– s teplem, hodinkami, ale také za jinou 
cenu jízdenky. Poslední zkrácení trasy č. 
111 podstatnou část zdejších obyvatel moc 
nepotěšilo. Kde potřebuje jet do Horních 
Měcholup na úřad Prahy 15, na poštu, na 
polikliniku nebo za nákupy, má to jako 
polodenní zájezd. Ale v polovině roku nás 
opět čekají změny v autobusové dopravě, 
s ohledem na prodloužení trasy metra 
k Černokostelecké ulici. 
  Sepsal: O. Podehradský  
 
Zápis do mateřské školy v Dolních Měcholupech 
Vážení rodiče, 
 přihlášku pro svoje dítě si můžete vyzvednout 
v mateřské škole při zápisu  
 ve čtvrtek 23.2. a v pátek 24.2.2006  
 od 10,00 do 15,30 hod. 
Mateřská škola Praha 10 
Ke Školce 254/12 
Tel. 272 705 758   
E-mail: skolka@ msdm.tk 
http://www.msmd.tk   
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Informace z MČ 

 
 

EVIDENCE 
CHOVATELŮ PSŮ VEDENÁ MHMP 
 
Všem majitelům psů připomínáme, že 
obecně závaznou vyhláškou č.18/2004 Sb. 
hl. m. Prahy byla každému chovateli psa 
chovaného na území hl. m. Prahy uložena 
povinnost nechat psa, který je starší než šest 
měsíců, trvale označit mikročipem nebo 
tetováním a přihlásit se do evidence 
chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. 
Prahy. Ke splnění výše uvedené povinnosti 
je nutné provést přihlášení do evidence 
chovatelů psů pomocí registrační karty 
chovatele, a to zasláním této karty na 
pracoviště občanskoprávních agend MHMP, 
pracoviště Vyšehradská 2077/57, 128 00 
Praha 2 (registrační kartu chovatele je 
možné i s poučením obdržet v informační 
kanceláři ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy 
lze ji také stáhnout z internetu na 
www.praha-mesto.cz ). 
Povinnost přihlásit se do evidence chovatelů 
psů vedené MHMP má každý chovatel psa 
chovaného na území hl. m. Prahy do 30 dnů 
od označení psa. Ve stejné lhůtě má chovatel 
povinnost přihlásit psa do evidence ode dne 
nabytí psa již trvale označeného, a taktéž ve 
stejné lhůtě má chovatel povinnost oznámit  
ukončení chovu psa. Samozřejmostí je, že 
údaje z evidence chovatelů psů vedené 
MHMP se poskytují pouze subjektům, které  
 
 

 
 
 
jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat v 
souvislosti s plněním svých úkolů podle 
zákona. 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ 
            V  I. POLOLETÍ 2006 
Den přistavení kontejneru 

2.1.2006 pondělí Ke Slatinám 
9.1.2006 pondělí Ke Dráze 

16.1.2006 pondělí Parková 
23.1.2006 pondělí Ke Dráze 
30.1.2006 pondělí Pod Lesíkem 
6.2.2006 pondělí Ke Slatinám 

13.2.2006 pondělí Ke Dráze 
20.2.2006 pondělí Parková 
27.2.2006 pondělí Ke Dráze 
6.3.2006 pondělí Pod Lesíkem 

13.3.2006 pondělí Ke Slatinám 
20.3.2006 pondělí Ke Dráze 
27.3.2006 pondělí Parková 
3.4.2006 pondělí Ke Dráze 

10.4.2006 pondělí Pod Lesíkem 
18.4.2006 úterý Ke Slatinám 
24.4.2006 pondělí Ke Dráze 
2.5.2006 úterý Parková 
9.5.2006 úterý Ke Dráze 

15.5.2006 pondělí Pod Lesíkem 
22.5.2006 pondělí Ke Slatinám 
29.5.2006 pondělí Ke Dráze 
5.6.2006 pondělí Parková 

12.6.2006 pondělí Ke Dráze 
19.6.2006 pondělí Pod Lesíkem 
26.6.2006 pondělí Ke Slatinám 

Odvoz kontejneru dle naplněnosti. 
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V TyfloCentru Praha pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem uplatnit se na 

trhu práce 
 

 Pro všechny zrakově postižené lidi žijící v Praze nabízíme služby podpory 
pracovního uplatnění,které pomáhají vyrovnávat handicap při hledání a udržení 
zaměstnání. Víme, že hendikepovaní lidé mají ztíženou pozici při hledání zaměstnání. 
Přesto mnozí z nich pracovat chtějí, mohou nabídnout dobrý pracovní výkon a práce 
pro ně stejně jako pro lidi zdravé není jen zdrojem obživy, ale znamená také 
uspokojení ze sebeuplatnění, setkávání a nových mezilidských kontaktů. 

Abychom pomohli zvýšit šance lidí se zrakovým postižením na trhu práce 
nabízíme například individuální poradenství, podporu při kontaktu s budoucím 
zaměstnavatelem, pracovní asistenci přímo na pracovišti nebo zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. Dále můžeme pomoci při výběru vhodného zaměstnání, 
poradíme s psaním životopisu a motivačního dopisu, stejně tak s pracovně právními 
problémy. 
 V rámci projektu Práce bez bariér budeme v průběhu celého roku 2006 nabízet 
také vzdělávací kurzy se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností a 
sebeprezentace,  intenzívní kurzy cizích jazyků a kurzy zaměřené na výkon 
konkrétních profesí (telemarketing, operátor a dispečer).  

Služby podpory pracovního uplatnění včetně vzdělávacích kurzů jsou pro 
zrakově postižené klienty poskytovány zdarma, jsou hrazeny z prostředků Evropského 
sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Hlavního města 
Prahy. 
 Máte-li zájem o další informace nebo přímo o naše služby, těšíme se na vás 
v TyfloCentru Praha, o. p. s., Krakovská 21, Praha 1, tel.: 221 462 497, 221 462 498, 
email: zamestnani@tyflocentrum.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ý S T A V A 
 

VÝSLEDKŮ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE  
 

„REKONSTRUKCE  ÚŘADU  MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY“,
 

KTERÁ SE USKUTEČNILA KONCEM ROKU 2005, 
 

SE KONÁ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÍSTNÍHO ÚŘADU 
 

OD 7. 2. DO 20. 2. 2006 
 


