
 

1 ZPRAVODAJ   SRPEN  2006 

 

 
Z obsahu 

• Slovo starosty 

• Školka začíná 

• Vzpomínky z historie  obce 

• Informace  

• Inzerce 
 

 

Zpravodaj 
 

Městské části Praha- 
Dolní Měcholupy:email: 
mudolme@mbox.vol.cz 

www:dolnimecholupy.cz 
srpen  2006 

 

 

 

Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
 dovoluji se Vás oslovit v tomto ještě 

prázdninovém čase a to proto,  abych Vás včas 
upozornil na slavnostní otevření nově 
zrekonstruovaného parku a jeho předání 
dolnoměcholupské veřejnosti, které se 
uskuteční v neděli 10. září 2006 od 15 hodin 
na místě samém, to znamená „za školou“. 

 V průběhu nedělního odpoledne bude 
nejen předán park veřejnosti, ale při této 
příležitosti bude ke zhlédnutí premiéra filmu 
„Dolní Měcholupy třetího tisíciletí“ v atelieru 
přístavby školy a na požádání budou promítány 
i filmy „M ěcholupy dnes a zítra, 100 let školy a 
DPS“. Kromě piva, opékaných vuřtů, pečených 
kuřat a koláčků bude hrát řízná kapela 
k poslechu a tanci. Téhož dne je připraveno  
také odpoledne otevřených dveří v domě čp. 
277 v ulici Čs. tankistů, který je před 
dokončením.  Provoz dětského domova 
rodinného typu by měl být zahájen v listopadu. 
I tato investiční akce, stejně jako park je 
financována za pomoci státního rozpočtu, 
rozpočtu města a evropských fondů. Teď už 
nezbývá než si přát hezké počasí, aby se akce 
vydařila. 

 
 

Světelná křižovatka 
V těchto dnech vrcholí práce na světelné 

křižovatce Kutnohorská x Dolnoměcholupská a 
jak je dobrým zvykem, už jsem dostal 
vynadáno a já chápu, že někomu toto dopravní 
řešení vyhoví více a někomu méně. Určitě  to 
vyhoví těm, kteří vyjíždějí 
z Dolnoměcholupské ulice na Kutnohorskou, 
ale těm, kterým budou stojící auta  déle stát 
před okny to asi vyhovovat příliš nebude. 
Každé řešení je vždycky kompromisem mezi 
chtěným a možným. 
Dopravní zatížení, vzhledem ke stoupajícímu 
počtu aut, které Dolními Měcholupy projíždějí, 
se stává neúnosným a snaha o regulaci dopravy 
pomocí světelné křižovatky, která si vyžádala 
zúžení třetího odbočovacího pruhu zapříčinilo 
přiblížení projíždějících aut blíže chodníkům. 
Odbočit do některých nemovitostí se tímto 
stává problémem, ale i to se bude 
z bezpečnostního hlediska muset vyřešit. 
 Pro Měcholupy je jediným možným 
řešením obchvat, to je vybudování tak zvané 
hostivařské radiály. Ta je součástí plánu 
velkého rozvojového území  Dolní Měcholupy 
x Štěrboholy x Dubeč. Dle mého názoru, kdyby 
se před deseti lety podařilo prosadit tzv. 
„Zákos“ byla by tato plánovaná komunikace 
jeho součástí a celý jihovýchod by si oddechl - 
snad kromě Křeslic. 
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Tak nám ukradli zvonek z kapličky… 
 Nevěřil jsem vlastním uším, když jsem 
se dozvěděl, že nám v průběhu července ukradli 
nejen okapy, ale i zvon z kapličky, ten z roku 
1839, jenž měl evidenční číslo 543 a vážil 27 
kg, který přežil i druhou světovou válku, ale 
nájezd sběračů barevných kovů nevydržel. 
 Nový zvon je objednán u zvonaře mistra 
Manouška ze Zbraslavi, odhad ceny kolem  
50 tis. Kč. 
 Při krádeži byla poškozena i střecha 
z pravé štípané břidlice a samotné těleso 
kamenné zvoničky při páčení zvonu prasklo. 
Drzost těchto lapků nezná mezí. Dokonce i 
Švehlův pomník v Hostivaři byl odšroubován a 
připraven k odvozu, ten se ale podařilo ještě 
zachránit. 
 Na úplný závěr  bych připomenul  
10. září v 15,00 „za školou“ se těším na 
shledanou  
   Karel Hagel,starosta 

Léto končí, školka začíná  
 

Zdá se, že je to jen chvilka, co jsme se koncem 
června loučili s našimi dětmi s přáním hezkých 
prázdnin. Ale co naplat, dva měsíce  plné 
nevšedních zážitků, koupání a cestování utekly 
jak voda a děti se pomalu vracejí  zpět domů. 
Poslední dny volna asi z největší části 
spolknou nezbytné nákupy nového oblečení 
a vzpomínání na zpočátku tropické a nyní až 
podzimní dny prázdnin. Děti se už jistě těší i na 
to, jak se podělí se svými zážitky s ostatními 
kamarády. A na toto vyprávění dětí se těšíme i 
my, učitelky i ostatní personál mateřské školy. 
Máme připraven  bohatý každodenní program 
se zaměřením pro všechny věkové skupiny a 
hlavně pro ty nejmenší, kterých letos do 
našeho kolektivu přibude 12. 
V průběhu prázdnin budova mateřské školy 
zažila čilý ruch.Prostory byly nově vymalovány, 
za finanční pomoci ÚMČ Dolní Měcholupy 
vybudoval údržbář Josef Novotný část nového 
oplocení školní zahrady, které přispěje k větší 
bezpečnosti dětí. Pro odkládání obuvi v šatně 
školy zhotovil pan Růžička nové botníky. A 
poslední novinkou je nový název mateřské 

školy. Od 1.9. 2006 má MŠ nový název – 
Mateřská škola Dolní Měcholupy.  
 
Školní rok 2006/2007 začíná v pondělí 
4.září 2006. 
 

Mateřská škola je otevřena od 6:30 hod.do 
16:30 hod. 
 
Na všechny děti se těší personál Mateřské 
školy. 
 

Dolnoměcholupské střípky 
 

 V posledních letech bylo již 
několikrát v tomto „Zpravodaji“ 
vzpomenuto událostí v obci. Kdo si snad 
tyto články uchoval, mohou být tyto další 
informace vhodným doplňkem jak se v obci 
v různých dobách žilo. 
Chodíme dnes po nově upravených 
chodnících, jezdí se i po nově zpevněných 
komunikacích, státní – Kutnohorská jistě 
zdobí ne již obec, ale městskou část hl.m. 
Prahy, ale stejně tak další zastavěné části 
obce. Tato státní silnice, tehdy zvaná erární 
Kostelecká, na počátku její stavby v roce 
1818 měla původně obec minout. Sešlo 
z toho a obchvat není dodnes.  
Máme kanalizaci, vodovod, veř. osvětlení, 
plynofikaci, telefonizaci, městskou dopravu, 
veř. zeleň, přibyly další části s občanskou 
vybaveností, ale bohužel zatím jsme ještě 
bez lepší sítě zásobování. 
Kdo si vzpomene na minulou dobu nebo kdo 
ji ještě pamatuje, kdy obec zdobily škarpy, 
voda z nádobí a praní se vylévala  před 
domy, voda se dovážela z obecní studny, pro 
uhlí se jezdívalo s vozíkem, do práce se 
chodilo pěšky nebo na dráhu atd. 
Hluboké škarpy se pronajímaly na trávu, 
proto také byly čisté, ovocné stromy podle 
silnic ke sklizni sadařům, proto také byly 
ošetřovány. Vodní sádky na pokraji obce 
sloužily k lámání ledu pro zdejší hostince, 
proto bylo o ně pečováno, ale také sloužily 
dětem k bruslení. Navazující lesíček 
poskytoval procházky nebo odpočinek. Dnes 
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jsou sádky kalužemi, lesíček zdevastován. 
Na jeho okraji od Uhříněvsi byl v roce 1840 
postaven a o pouti v roce 1841 za veliké 
slávy vysvěcen „kříž“. V roce 1870 byl 
tento dřevěný nahrazen z kamenným a stojí 
dodnes. Bohužel je zarostlý, takže není 
vidět. 
Na domě čp. 39 a stejně tak na kapličce byla 
zabudována nivelační značka určující metry 
nadmořské výšky Jaderského moře. Při 
opravě fasád na ně nebylo dbáno a zanikly 
(250-282 m n.m.). 
Uprostřed obce stojí rybník, jehož založení 
nikdo nepamatuje. První zmínka o něm je 
z roku 1836 a další z roku 1864, kdy na břeh 
bylo vytaženo mrtvé novorozeně. Všechny 
ženy byly povolány k prohlídce, která pro ně 
dopadla příznivě. Ještě je známo, že v roce 
1883 se o polovinu rozšiřoval, sloužil 
k plavení koní samostatně nebo i s povozy. 
Postupně byl několikráte upravován až do 
dnešní podoby a připomíná tak ráz bývalé 
obce. Další vodní plochu už patrně málokdo 
pamatuje. Byla v Šebkově lesíku ve skále, 
která byla počátkem protektorátu zavezena 
pražskými kukavozy-sentinely. Jeden 
z těchto kukavozů obsluhoval i zdejší občan 
p. Václav Poslt, který s ním vykonal i 
svatební cestu, kdy na zadních stupačkách 
odvezl svatební pár p. Mir. Matouška s paní 
Emilií k obřadu na ONV Praha XX. 
(Strašnice). Tento rybníček si vyžádal při 
koupání oběť. 
Původní obec zcela zemědělská měla 
několik větších rolníků, několik menších, ale 
i domkářů. Mechanizace bylo pramálo, 
velkým pomocníkem byly parní voračky 
obsluhované panem Kalašem z domu čp. 14,  
ale mohly být využity pouze pro velké 
celky. Při sezónních pracích byli 
zaměstnáváni zdejší občané, převážně ženy. 
Bylo to potřebné, zejména v době 
nezaměstnanosti. V roce 1934 bylo v obci 
60 nezaměstnaných. Dostávali peněžitou 
výpomoc a ve škole děti měly polévku 
zdarma. Statky byly po roce 1950 změnou 

politického systému násilně začleněny do 
státního sektoru. Po roce 1989 sice byly 
původním majitelům navráceny, ale nikdo 
z nich se po 40 letech již k hospodaření 
nevrátil. Pozemky jsou pronajaty a 
hospodářské budovy slouží jiným účelům, a 
podobně tak dopadly i všechny další obory 
živností, obchodu a služeb. Kdo tomu bude 
věřit, že ještě do roku 1950 bylo zde 
například 45 koní tažných a 2 jezdečtí. Koně 
byli povoláváni k vojenským odvodům 
v případě potřeby. Dělo se tak na návsi za 
účasti zvěrolékaře a vojenské správy. Na 
návsi také stával domek, zvaný šatlava nebo 
kozárna spravovaný obecním strážníkem. 
Ten měl pravomoc zlobivého občana tam 
zavřít a poté ho eskortovat k okresnímu 
soudu do Říčan. Od roku 1919 tuto službu 
už převzala zde zřízená četnická stanice 
v domě čp. 85 v ulici na Dubeč. Stanice 
skončila až v roce 1950 zrušením četnictva a 
nastoupením okrskářů SNB se známou 
„pomocnou stráží“ z řad občanů a to až do 
roku 1990. V současné době na veřejný 
pořádek dohlíží již známá Městská policie 
svými dvěma strážníky. 
Nelze také ale nevzpomenout na 
zapomenuté pouti a posvícení, na houpačky 
v dnešní ulici Na Paloučku, na různé 
krámky podél státní silnice, na kovbojky 
v biografu hrané v neděli odpoledne z jedné 
promítačky a z balkonu p. Čvančarou, na 
prodávané fredo-ledo přivážené na kole 
panem Císařem z Dubče, na zábavy a hraní 
kuželek o berana, na cirkus hostující na 
sportovním hřišti. I toto hřiště SK Dolní 
Měcholupy má svoji historii. První bylo po 
založení klubu v roce 1922 na louce pod 
školou, druhé za hospodou čp. 122, třetí na 
louce u polní cesty ke Štěrboholům a čtvrté 
je v dnešní podobě na známém místě i 
s ubytovnou. 
Početně byla navštěvována i divadelní 
představení hraná zdejšími ochotníky ve 
spolku Svornost, v divadle hasičů i 
v divadelním kroužku továrny BF (dnešní 
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Zentiva). Počet míst nestačil, tak se hry 
opakovaly nebo se zajíždělo hrát do 
okolních obcí. Tak tomu bylo od roku 1914 
až do roku 1957, kdy přestal být zájem 
veřejnosti i ochotníků ze sloučených spolků 
do Osvětové besedy. Divadelní rekvizity 
byly pak později spáleny na bývalé skládce 
v lesíku. 
Pro srovnání s dneškem nebude k uvěření, 
že v minulosti a za menšího počtu obyvatel 
zde bylo: 6 potravinářských krámků,  pekař, 
textil, 2 mlékárny, 3 řezníci, 2 galanterie, 
prodejna Baťa, 2 holiči, 4 hospody,  
3 benzinová čerpadla, 7 zahradníků a řada 
dalších řemesel pro poskytování služeb, 
včetně dentisty. Za lékaři se chodilo do 
Hostivaře včetně lékárny až do zřízení 
zdejšího zdravotního střediska v roce 1954. 
Svéráznou postavou v obci byli i pošťáci 
docházející nejdříve z Běchovic, krátce 
z Uhříněvsi, od roku 1897 z Hostivaře a od 
roku 1955 z Horních Měcholup. Dále to byli 
kominíci, polní hlídač, ponocný, sběrači 
kožek, brusiči, zasklívači oken, žebrající 
muzikanti, ale také konané bohoslužby čsl. 
církve v místnostech úřadu. Kostelničení 
zajišťovali manželé Zajíčkovi, farář 
docházel z Hostivaře. 
V zapomnění zůstávají legionáři bydlící 
v obci – pánové Pilík, Šimůnek, Mátl, 
Pohnětal – reprezentující legii ruskou, 
francouzskou, italskou. Stálo by možná za 
úvahu, zda jejich jména neměla by být 
uvedena rovněž na pomníku. 
Dnes máme zcela jiné možnosti i nároky na 
životní podmínky. Ale i naši předchůdci se 
měli ve své době čím potěšit a na to si ještě i 
mnozí mohou vzpomenout. 
Nelze opomenout i dobu nedávno minulou, 
která je ještě v dobré paměti. Kdy se třeba 
vyžadovalo okopávání cukrovky občany, 
přidělované noční výmlaty obilí, žňové 
hlídky, jarní úklidy, hubení mandelinky, na 
měnovou reformu v roce 1953, oslavy  
1. máje s prodejem párků o které byl větší 
zájem než o politické projevy, zvelebovací 

akce atd. Ale celá tato doba by si vyžádala 
článek samostatný. 
Žijme v současnosti s přáním, aby dnes bylo 
vždy lépe než včera. 
Srpen 2006  Sepsal: O.Podehradský  
  
 

Informace  
 
V sobotu 23. září pořádá turistický oddíl 
Jestřábi jubilejní 15. ročník putování „Z 
Dubče do Dubče“. Bude připraveno  
několik pěších tras (10-50 km) a dvě 
cyklotrasy (40 a 70 km) v oblasti 
Klánovických lesů, Úvalska a Škvorecka. 
Start je v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči 
(ul. Bezprašná) od 7,30 do 10 hodin. 
Bližší informace na: 
http://zdubcedodubce.webpark.cz nebo na 
telefonu 737 763 477 p. Moravec. 
 
                  Inzerce 
 
Nově založená společnost hledá 
vhodného kandidáta/-ku na pozici 
Office Manager. Požadujeme AJ, NJ, 
praxe PC, ŘP sk.B. Nabízíme 
samostatnou práci, zajímavé platové 
ohodnocení. Kontakt: tel. 272 703 546, 
czech@mint-gmbh.de, Kutnohorská ul. 
 
 
Hledáte nové sídlo firmy? 
Nabízíme v areálu Kovošrotu Praha a.s. při 
ulici Ke Kablu 289, Praha 10 k pronájmu 
kancelářské prostory o výměře 328 m2 a 
skladové prostory o výměře 202 m2. 
Prostory se nacházejí v nově 
zrekonstruovaném dvoupodlažním objektu. 
Pro další informace nebo prohlídku objektu 
nás kontaktujte: 
602384343,271085339, 
e-mail:vanak@kovosrot.cz 


