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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
 dovolte mi, abych trochu odlehčil 

předvolební informace v médiích a sdělil vám 
na stránce dolnoměcholupského zpravodaje 
několik informací, které si myslím, že by vás 
mohly zajímat. 
O světelné křižovatce 
 Dlouho slibovaná světelná křižovatka 
Dolnoměcholupská x Kutnohorská by podle 
posledních informací měla být realizována 
v prvním týdnu července společně s opravou 
všech nerovností na kanálech na Kutnohorské. 
 I já osobně jsem si představoval, že tato oprava 
proběhne dříve, ale protože tato stavba není tak 
úplně v naší režii, nepodařilo se celou akci 
uspíšit. V současné době lze konstatovat, že 
celé dílo ještě není zkolaudováno a je pouze 
v předběžném užívání. 
O parku 
 Přes skutečnost, že počasí příliš nepřeje, 
lze říci, že termín slavnostního otevření tohoto 
díla, které je spolufinancováno z evropských 
fondů, občanům první zářijovou neděli není 
ohrožen a stále počítáme, že pěkné počasí na 
tento den zařídí svatý Tadeáš a hojná zálivka 
zajistí, aby i tráva při otevření byla patřičně 
vzrostlá. V současné době finišují práce na  
 

 
pěších komunikacích a zbývá osadit altán, 
lavičky, koše a pak už zbývá jen ta zeleň. 
O škole 
 V květnu bylo na základě prohlídky staré 
budovy školy statikem instalováno v této lešení 
z důvodu bezpečnosti. Na základě vyjádření 
statika bylo zahájeno jednání s dodavatelem 
přístavby školy, která byla  realizována  před 
pěti lety  o odstranění této závady, kterou  
pravděpodobně zapříčinilo špatné napojení 
základů nové a staré budovy. Rádi bychom, aby 
závada byla co nejdříve odstraněna, protože na 
prázdniny je plánováno malování. 
O filmu 
 Koncem května si jistě někteří občané 
Dolních Měcholup povšimli, že v Měcholupech 
se pohybují filmaři. Tato iniciativa vznikla 
z popudu zastupitelstva a chopila se toho spol. 
Kovošrot a.s., která tento film věnuje městské 
části a ta by ráda DVD s kopií rozdávala na již 
výše uvedené akci na začátku měsíce září. 
Důvod, proč tento film vzniká, je snaha 
zdokumentovat jak to v Měcholupech vypadalo 
na začátku třetího tisíciletí. Mgr. Jindřichovi se 
podařilo dopátrat skutečnosti, že na území 
Dolních Měcholup byly nafilmovány 
v předválečné době hrané filmy, jejichž ukázky 
by měly býti i na vznikajícím DVD. Snad 
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jednou budoucí generace tuto iniciativu ocení a 
budou mít možnost porovnávat.  
O hasičské zbrojnici 
 Jistě všechny dolnoměcholupské občany 
a dobrovolné hasiče obzvlášť potěší zpráva o 
tom, že na výstavbu nové hasičské zbrojnice 
byla uvolněna z letošního rozpočtu Hl.m. Prahy 
částka 16 mil. Kč. Vřelý dík za to patří hlavně 
náměstku primátora hl.m. Prahy Mgr. Blažkovi. 
Horší zpráva je ta, že pozemek, s kterým stavba 
počítala a který byl kdysi obecní,  je v současné 
době zapsán na Pozemkový fond a ten ho 
poskytl jako náhradu za restituční nárok. 
Doufám, že se i toto vyřeší a na podzim bude 
položen základní kámen k této stavbě. 
O dětském domově rodinného typu 
 Stavební práce na výstavbě dětského 
domova pokračují, ale zda bude dodržen termín 
dokončení v srpnu letošního roku záleží ještě na 
mnoha okolnostech. I když je tato stavba 
hrazena podobně jako náš park z prostředků 
evropské unie, bude záležet i na sponzorech, 
kteří pomohou celé dílo dofinancovat.  
O retardérech 
 Protože se rozmohl mezi hlavně cizími 
řidiči nešvar objíždět po chodníku námi 
budované retardéry, které mají sloužit 
k omezení rychlosti vozidel, bylo rozhodnuto a 
posléze i odborem dopravy odsouhlaseno 
opatření zamezující řidičům jezdit po 
chodnících. V celé městské části budou 
instalovány litinové sloupky v místech 
retardérů.  
O autobusech 
 Koncem měsíce května byl zahájen 
provoz na prodloužené trase metra A ze Skalky 
do stanice Depo Hostivař. Tím se změnila i 
konečná většiny autobusů jezdících přes Dolní 
Měcholupy. Jenom náš kultovní autobus jezdí 
ze Skalky. Zastupitelstvo MČ stále jedná 
s Ropidem o možnosti přesunutí stanice 
autobusu 240 z ulice K Dubečku na konečnou 
stanici 111 z důvodu nebezpečnosti přecházení 
Kutnohorské.  
 
 

O investiční výstavbě 
 Na poslední květnový den byl vypsán 
termín ústního jednání k vydání stavebního 
povolení na výstavbu kanalizace 
v Dolnoměcholupské ulici směrem na Slavíkov. 
Věřím , že toto jednání proběhne v pořádku a 
v letních měsících bude moci být zahájena 
výstavba. 
 V lokalitě nad DUN při 
Dolnoměcholupské ulici jedná investor – 
Ekospol s majitelem pozemku o koupi a s námi 
o podmínkách zástavby. Naší snahou je, aby 
zástavba v dané lokalitě co nejméně zatížila 
okolí, ale podmínky dané územním plánem 
musíme respektovat. 
O dětském dnu a výletu důchodců 
 Koncem měsíce května mnozí naši dříve 
narození občané absolvovali výlet do severních 
Čech. Podle mnohých vyjádření se výlet 
vydařil. 

Na poslední květnovou neděli připadla 
oslava Mezinárodního dne dětí, která se konala 
na parkovišti hotelu Mondeo a kterou 
organizoval jako hlavní sponzor majitel hotelu a 
autoservisu Ford pan Frolík. Městská část 
zajistila kolotoč a skákací hrad, věcné ceny 
v podobě hraček darovala firma Wiky 
prostřednictvím jejího  majitele  a občana 
Dolních Měcholup pana Mazoucha. Největší i 
nejnavštěvovanější atrakcí byla bezesporu 
hasičská výsuvná plošina a „hasičská stříkačka“ 
a za to díky našim dobrovolným hasičům. Dále 
byla přítomna Policie ČR se svojí technikou  a 
nechyběla ani ukázka výcviku psů. Všem 
zúčastněným dík, protože počasí taky vyšlo  a 
podle rozzářených dětských očí se akce 
povedla. 
O volbách 
 V pátek 2. a v sobotu 3.června se konají 
volby do Poslanecké sněmovny ČR. Pokud se 
někdo ze zdravotních důvodů nemůže dostaviti, 
prosím požádejte volební komisi na tel. č. 
272706441 o návštěvu s přenosnou volební 
schránkou. Těším  se na shledanou ve volební 
místnosti. 
   Karel Hagel,starosta 
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Co dělají hasiči když zrovna nehasí, 
aneb ohlédnutí za činností SDH Dolní  
Měcholupy za prvních pět měsíců 
 roku 2006. 

 

 Je pravda, že náš Sbor dobrovolných 
hasičů v tomto roce ještě ani jednou 
nezasahoval u požáru ale i tak jsme se 
zrovna nenudili. Prudké oteplení v únoru 
tohoto roku způsobilo lokální záplavy 
z důvodu tání sněhu, který se nevsakoval do 
promrzlé země a tak náš Sbor byl celkem 
třikrát nasazen na čerpání, ať již v naší 
Městské části, tak i mimo. 25.3. někteří 
členové jednotky absolvovali celopražské 
cvičení na vodě, v tu dobu nikdo netušil co 
nás za necelý týden čeká. 

 28.3. rozhodl Krizový štáb 
Magistrátu o výstavbě protipovodňových 
hrází. Náš Sbor vyjel hned 28.3., ale vlivem 
chybné organizace byl po cca 6ti hodinách 
čekání na Nábřeží Ludvíka Svobody odeslán 
do pohotovosti na základně. Napodruhé byl 
Sbor povolán v 17.00 na stavění hrází do 
Holešovického přístavu. Zde jsme stavěli 
hráze spolu s SDH Satalice, Ďáblice, 
Březiněves až do ranních hodin 30.3. 
 Ke stavění mohu dodat jen to, že náš 
Sbor stejně jako jiné Sbory SDH v Praze 
splnily co se od nich očekávalo. Museli jme 
mnoho překousnout a pouze hasičská čest 
nám nedovolila, abychom od práce utekli. 
Na naší straně k žádným chybám nedošlo.  

Opakem byla pak demontáž hrází ve 
dnech 7. – 9.4., kdy kulminace vody ve 
Vltavě uklidnila napjatou situaci na Pražské 
radnici a práce probíhaly dobře. V průběhu 
demontáže se ještě někteří naši členové 
zúčastnili tradiční halové soutěže v Jablonci 
nad Nisou.  

Po uklidnění vody v řekách došlo pak 
na tradiční vyhodnocování chyb, psaní 
různých hlášení, přijímání různých 
blahopřejných dopisů a dekorování různými 
rezortními vyznamenáními.  

Já sám bych na tomto místě chtěl 
poděkovat členům Sboru dobrovolných 
hasičů v Praze – Dolních Měcholupech, 
kteří se na stavbě a bourání podíleli za jejich 
osobní  přístup a mimořádné nasazení. 

Největší odměnou pro nás hasiče 
z Dolních Měcholup bylo zasedání 
Magistrátu 27.4., kdy došlo k uvolnění cca 
16ti milionů Kč na výstavbu nové zbrojnice 
v ulici Ke Slatinám. I když tato částka 
nestačí na celou stavbu, doufám, že 
v letošním roce dojde alespoň na zahájení 
stavby a příštím roce bude tato stavba 
dofinancována. 

Poslední odstavec bude věnován 
tradiční soutěži „O Pohár Měcholup“, který 
střídavě pořádají Sbory dobrovolných hasičů 
Dolní a Horní Měcholupy, nyní tedy 
příspěvek z pera Dáši Vavříkové. 

 
Pohár Měcholup odvezli naši hasiči 

 

 Družstva žen a mužů našeho 
hasičského sboru zvítězila dne 20.5.2006 
v prestižním závodu „O Pohár Měcholup“. 
Dobrovolní hasiči soutěžili na atletickém 
stadionu University Karlovy v Praze – 
Hostivaři. Změřily si síly nejen sbory 
z Prahy, ale i západních a středních Čech.  
O konání závodu se náš sbor pravidelně 
střídá se Sborem dobrovolných hasičů 
z Horních Měcholup, který letošní  
13. ročník pořádal. Vzájemná výpomoc 
sborů při organizaci je předpokladem 
úspěšného průběhu hasičského klání. 
 Měcholupský závod je v celé jeho 
historii mezi hasiči vyhledávaný zejména 
proto, že se jako jeden z mála  ( mimo 
Mistrovství České republiky a postupových 
kol ) koná ve všech disciplínách požárního 
sportu. Disciplínami požárního sportu je běh 
na 100m překážek, štafeta na 4 x 100m a 
požární útok. Myšlenka na uspořádání 
vznikla v roce 1993 a od počátku se těší 
zájmu vrcholových týmů jak v kategorii žen, 
tak mužů. Loňský ročník se u příležitosti 
100. výročí založení našeho sboru poprvé 
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přesunul ze školního hřiště ZŠ Křimická 
Horní Měcholupy do sportovního areálu 
v Hostivaři. 

Pro Zpravodaj Dolních Měcholup  
Dagmar Vavříková a Jiří Voříšek 

INZERCE 
HM servis – vodoinstalatérská firma 
Nabízí: instalatérské, topenářské práce a 
kanalizace 
Provádíme: nové rozvody a rekonstrukce 
vodovodních a kanalizačních řadů, 
rekonstrukce bytových jader, nové rozvody 
a rekonstrukce topení, nové rozvody a 
opravy kanalizace 
Marek Hemelík 
Přátelství 158, Praha 10 
Tel. 724 347 574, fax 267 712 607 
e-mail: servishm@seznam.cz 
 

Pronajmu řadovou garáž  
v Dolních Měcholupech, ul. Pod Lesíkem 
Cena: 2000,- Kč/měs. 
Tel. 606 621 088 
 
 

Městská část Praha – Dolní  Měcholupy 
pronajme od září 2006 zařízenou zubní 
ordinaci 16m2 v budově úřadu městské části, 
Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10  
Tel: 272 706 441, mudolme@mbox.vol.cz 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 
KONTEJNERŮ 
            V  II. POLOLETÍ 2006 
Den přistavení kontejneru 

3.7.2006 pondělí Ke Dráze 
10.7.2006 pondělí Parková 
17.7.2006 pondělí Ke Dráze 
24.7.2006 pondělí Pod Lesíkem 
31.7.2006 pondělí Ke Slatinám 
7.8.2006 pondělí Ke Dráze 

14.8.2006 pondělí Parková 
21.8.2006 pondělí Ke Dráze 
28.8.2006 pondělí Pod Lesíkem 
4.9.2006 pondělí Ke Slatinám 

11.9.2006 pondělí Ke Dráze 
18.9.2006 pondělí Parková 
25.9.2006 pondělí Ke Dráze 
2.10.2006 pondělí Pod Lesíkem 
9.10.2006 pondělí Ke Slatinám 

16.10.2006 pondělí Ke Dráze 
23.10.2006 pondělí Parková 
30.10.2006 pondělí Ke Dráze 

6.11.2006 pondělí Pod Lesíkem 
13.11.2006 pondělí Ke Slatinám 
20.11.2006 pondělí Ke Dráze 
27.11.2006 pondělí Parková 

4.12.2006 pondělí Ke Dráze 
11.12.2006 pondělí Pod Lesíkem 
18.12.2006 pondělí Ke Slatinám 

Odvoz kontejneru dle napln ěnosti. 
 

 


