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Slovo starosty … 
  Vážení občané,  
rok se sešel s rokem a opět je z převážné části 

po dovolených, děti začaly chodit do školy, 
takže je to rok, co jsme společně a symbolicky 
otevřeli zrekonstruovaný park. Já osobně si 
myslím, že tato akce byla zdařilá, park je 
veřejností využíván, dokonce se v něm 
odehrály svatební obřady. To nejdůležitější 
však je, že opravdu jako by park vyzýval 
k posezení na lavičce a občas je vidět, že tuto 
výzvu někdo přijal.  

 Před rokem jsem slíbil, že se pokusíme  
založit tradici setkávání se 
dolnoměcholupských občanů za školou vždy na 
začátku září, takže vás všechny tímto zveme  
tuto neděli 

 
  9.9.2007 od 15,00 hodin 
 
do prostoru za školou, abychom společně 

vysvětili nový zvon náhradou za ten ukradený 
minulého léta. Dále bychom rádi předali 
veřejnosti kašnu v parku a zrealizované večerní 
osvětlení sportoviště.  

 Kromě toho je připravena kapela 
Steamboat Stompers z Kolovrat, aby se vám 
představila a zahrála k poslechu a snad i k tanci. 
Obec se Sborem dobrovolných hasičů 

připravila malé spartánské občerstvení a hlavně 
pro rodiče s dětmi připravilo OS Leonardo 
soutěžně zábavný program nazvaný „Dožínky“.  

 Tak snad jen aby nám přálo počasí a 
těšíme se v neděli odpoledne za školou. 

 
 A co ještě stojí za řeč: 

O úřadu 
 Přes potíže se zadáním dodavatele 
projektových prací na dostavbu úřadu, byly již 
zahájeny práce a předpokládáme, že se začne se 
stavbou ještě letos. Byla zvolena varianta nové 
samostatné budovy, která bude funkčně 
propojena se stávající budovou úřadu. Garáže 
budou zbourány a nové dvě garáže se budou 
nacházet v suterénu nové budovy. Přízemí bude 
pro lékaře, pro úřad první patro, do kterého 
bude přístup jednak starým schodištěm, ale i 
novým výtahem. 
 
O hasičárně 
 Dodavatel prací obdržel podepsanou 
smlouvu od odboru městského investora, takže  
mu nestojí opravdu nic v cestě, aby práce na 
stavbě nové hasičské zbrojnice byly zahájeny. 
Vím, že už je tomu skoro rok, co jsme 
poklepávali na základní kámen, ale bohužel 
nejsme přímým režisérem této akce, takže 
poslední propozice, které máme zní:  zahájení 
září 2007, hotovo do prázdnin 2008. 
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O autobusech 
 Sloučení linek 228 a 111 je snad pro 
dolnoměcholupské občany přínos, týkající se  
frekvence  této nové linky. Uvolněním konečné 
autobusu se podařilo prosadit zajíždění linky 
240 alespoň v jednom směru. Máme příslib od 
organizátora integrované dopravy, že po určité 
době bude proveden průzkum vytíženosti 
autobusů a budou moci být realizovány úpravy 
na základě odezvy veřejnosti.  
  
           Karel Hagel,starosta 
 

Oznámení o plánovaném rušení 
nepovolených nebo provozu nezpůsobilých     
hospodářských vjezdů 

 
TSK hl.m. Prahy dává na vědomí všem 

občanům, kteří mají na katastrálním území 
Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Hájek, Nedvězí, 
Kolovraty, Benice, Lipany a Dubeč nepovolené 
vjezdy k polím z komunikací, které jsou ve 
správě TSK a k těmto vjezdům nemají souhlas 
s připojením, aby tak urychleně učinili. Dále 
upozorňují občany, kteří již vjezd povolen mají, 
že je nutno o tuto stavbu jako kteroukoliv jinou 
pečovat a udržovat ji. Od 1.9.2007 bude v rámci 
běžné údržby komunikací a čištění silničních 
příkopů probíhat odstraňování nepovolených 
vjezdů. TSK hl.m. žádá všechny, kterých se to 
týká, aby se na ně obrátili a věci dali do 
pořádku (odp. pracovník p. Pátek, tel. 
602 274 741, 257 015 368). 

 
Poděkování SDH Dolní Měcholupy 

Vedení Městské části Praha 22 vyjádřilo 
poděkování všem dobrovolným hasičům 
z Dolních Měcholup, kteří obětavě pomáhali 
hasit komplikovaný požár  haly Výzkumného 
ústavu živočišné výroby v Netlukách, kde 
hořela sláma. Zásah byl velmi rozsáhlý a 
časově náročný, neboť trval od 30.7.2007 do 
4.8.2007. 

Rovněž tak jsme obdrželi děkovný dopis 
od paní z  Prahy 10, V Rybníčkách, kde sbor 
dobrovolných hasičů též zasahoval. 
 
 
 

Na začátek něco z historie 
 

Je tomu letos 140 let,  co tehdejší ves Dolní 
Měcholupy  v Rakousko-uherské monarchii, 
dne 29.11.1867 získala vlastní samosprávu. 
Správním okresem náleží c.k. hejtmanství 
Žižkov, politickým Říčanům. 
Zástavba je pouze kolem nezpevněné erární 
silnice, podle návsi s rybníkem, má 20 domů 
převážně zemědělských usedlostí se 160 
obyvateli. 
Ves je bez světla, bez vybavení, odkázána sama 
na sebe, spojení s okolím pouze pěšky, nebo 
povozy, poselák dochází příležitostně 
z Běchovic a za donášku se  platí 20 krejcarů. 
Prvním starostou se stává rolník Jan Širc z čp. 8 
(demolice, dnes na pozemku stojí „cukrárna“, 
býval také starostou říčanského okresu, je 
pohřben na místním hřbitově). 
Od té doby po dnešek se ve funkci starosty 
(předsedy) vystřídalo 16 osob, někteří 
opakovaně. 
Po 140 letech můžeme posoudit stav naší 
dnešní městské části. 
Pohled na novodobý rozvoj Dolních 
Měcholup (aneb to všechno vodnes čas) 
Pro pamětníky bude tento pokus přiblížit sled 
událostí připomenutím, pro mladší generaci, 
nebo pro nové občany informací, možná i 
nepochopitelnou. 
Pojednání začíná květnem 1945, když 
předchozí články vzpomenuly doby, kdy správu 
obce přejímá Národní výbor. Jeho členové jsou 
jmenováni, protože volby jsou až v roce 1946. 
Pod vlivem obnovené svobody a s radostí se 
život vracel do mírového stavu. Obnovily se 
povolené čtyři politické strany – KSČ, SOC. 
DEMOKRACIE, NÁR. SOCIALISTICKÁ a 
LIDOVÁ, jak je určil Košický vládní program 
z dubna 1945, činnost zahájily bývalé i nově 
ustavené spolky – SOKOL, SPORT. KLUB, 
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HASIČI, BESEDA SVORNOST, BARÁK, 
MYSL. SPOLEČNOST, ROD. SDRUŽENÍ, 
ZAHRÁDKÁŘI, ČSM, JUNÁK, SVAZ ŽEN, 
SČSP, SVAZARM, ČSČK. 
Konaly se zábavy, zahradní slavnosti, 
uskutečnily se dožínky, část mužů nastupuje 
dodatečně vykonat krátkou vojenskou 
povinnost.  V listopadu 1945 je provedena 
výměna peněz. Každý dostává na hlavu 500,- 
Kč a zbytek jde na tak zvaný „vázaný vklad“, 
který je v odůvodněných případech dodatečně 
žadatelům uvolňován. 
V prvních poválečných volbách, jak se dalo 
očekávat, zvítězila KSČ, ale zastupitelstvo obce 
bylo složeno podílem i z ostatních tří stran. Byl 
zaveden dvouletý hospodářský plán, ze státního 
rozpočtu byly pro něj uvolněny dvě miliardy 
korun. Na rozvoji obce se moc nepromítly, ale 
byla zavedena městská autobusová doprava a 
zřízen místní rozhlas. Snaha vybudovat přírodní 
koupaliště v lesíku „U křížku“ po mnoha 
pracovních brigádách nesetkala se s úspěchem a 
práce byly zastaveny. 
Politická situace ve státě se již od roku 1947 
horší a má pochopitelně vliv i na obec. Dochází 
k „Únoru 1948“, kdy moc převzala KSČ a tak 
je tomu i zde. Strana soc. demokratická se 
slučuje s KSČ, strany národně socialistická a 
lidová likvidují. Zástupci těchto stran 
z národního výboru odstupují. 
Následné volby potvrzují, že vedoucí stranou ve 
státě je KSČ, a jak víme, bylo tomu až do konce 
roku 1989. V obci je zřízen Výbor národní 
fronty složený ze zástupců všech složek, který 
usměrňuje a ovlivňuje veřejný i společenský 
život v obci. 
Znovu je zatčen bývalý starosta obce p. Karel 
Attl, dva zdejší občané pánové Gajer a Remar 
jsou dlouhodobě vězněni za údajnou  protistátní 
činnost.  
Po znárodnění Urbanova velkostatku a zřízení 
Státního statku n.p. Říčany, je vykonáván silný 
tlak na ostatní statkáře, až jsou i oni donuceni 
dát svá hospodářství pod správu Státního statku. 
Statkářka paní Urbanová byla vystěhována do 
obce Bohumily, rolník Klindera si vzal život, 

ostatní na své rodné půdě již nehospodařili, pole 
byly sloučeny  do velkých celků. 
Znárodněna je továrna na léky B. Frágnera 
s názvem SPOFA, další závody jsou sloučeny 
do podniku ZKL, později tak dopadla i továrna 
na stroje ATTL a spol. s názvem 
STAVOKONSTRUKCE, obchody byly 
združstevněny pod LSD JEDNOTA, později 
VČELA a ručně poskytované služby občany 
zanikly, včetně pekárny V. Kalouska. Sanitku, 
kterou provozují hasiči, přebírá zde zřízené 
zdravotní středisko. 
Podle regulačního plánu hl.m. Prahy z roku 
1920 se obec začíná stavebně rozšiřovat. 
Rodinné domky vyrůstají v lokalitě nazvané 
Slavíkov, další vzniká v místech Pod Lesíkem, 
rozšiřuje se zástavba směrem na Hostivař.  
Od roku 1950 vznikají tak zvané pětiletky 
hospodářských plánů a také tak zvaná „akce 
zet“, která umožňuje levně a za pomoci občanů 
uskutečňovat různé zvelebovací akce, nebo 
chybějící vybavenost. 
Sokolské slety jsou zrušeny (poslední 1948), 
nahrazuje je vystoupení spartakiádní. I zde se 
v počátku některé skladby nacvičují 
v tělocvičně U Jaurisů. 
Prvního června 1953 jsme znova postiženi 
měnovou reformou. Každý za prvních 300,- Kč 
dostává podíl 1 ku 5ti, zbytek 1 ku 50ti. 
Současně je zrušeno lístkové hospodářství a 
k měnové reformě jsou upraveny ceny. 
Bývalý okres Říčany i pozdější Praha 
-východ není potřebám obce příliš nakloněn, 
protože očekává, že se obec dříve, či později 
stane součástí Prahy. Proto je odkázána pouze 
na akci zet a není toho málo, co bylo vykonáno. 
Jen heslovitě je možno ukázat s odstupem doby 
na toto: zalesňování, výstavba parků, úprava 
návsi, rybníka, povrchová kanalizace, vodovod, 
chodníky, místní komunikace, školka, 
zbrojnice, zahrádková kolonie, samoobsluha , 
ubytovna TJ, veřejné osvětlení, veř. hodiny, 
zdravotní středisko, otočka autobusů , pomník, 
pěšina k závodům i na Hostivař, odvoz popela, 
dětské hřiště, očíslování domů, pojmenování 
ulic. 
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Po připojení obce ke Praze, 1. ledna 1968, se 
zvelebovací akce již lépe uskutečňují, ale stále 
ještě jen svépomocí. 
Vstup sovětských vojsk do republiky i do obce, 
už ne jako osvoboditelé, ale jako okupanti je 
přijat rozhořčeně, stejně jako jejich vnucený 
pobyt na dlouhá léta. V obci je patrna zvýšená 
nákupní potřeba, je ale kryta dovozem zboží 
z velkoskladů. Podpisovou akcí se proti pobytu 
cizích vojsk protestuje, menší oddíl RA je 
umístěn poblíž hřbitova. Do obce  je rozšiřován 
jejich „zpravodaj“, který je následně ničen. 
Obec v následném období ale dále pokračuje 
v budování toho, čeho se jí zatím nedostávalo. 
Nachází zde působení i mnoho dalších, nových 
závodů a svým charakterem stává se zcela 
průmyslovou. 
 Pokud bylo vzpomenuto parků – malé 
ohlédnutí: velkou oslavou byl uveden do 
provozu nově rekonstruovaný park za školou, 
ale kdo se vzpomene na počátky úpravy tohoto 
rozlehlého místa před 40ti lety. Zamokřený 
pozemek s hnijící trávou je zakoupen od 
bývalého statkáře pana B. Matějů. Ručně je 
provedeno jeho odkanalizování, stovky aut 
naváží novou zeminu, po urovnání terénu 
dochází k osazování obrubníků na pěšiny, jsou 
vysety pytle travního semene a dochází 
k výsadbě různého stromoví. 
 
Září 2007          Sepsal:   O. Podehradský 
  předseda MNV v letech 1964-1986 
    

Inzerce 
 
 Pedikúra J. KULHANOVÁ 
Poliklinika Petrovice 
Tel.: 607 554 696 
 
Hledáme k pronájmu garáž v Dolních 
Měcholupech, nejlépe v blízkosti ulice 
U Střediska. Prosím kontaktujte nás 
mailem: alda.step@ 
tiskali.cz nebo telefonicky 
777 348 686. 

Alice Štěpánková 
Výhodné bezdrátové vysokorychlostní 

připojení k internetu 
 Za paušální ceny od 399,- bez DPH/měsíc 

(pro rychlost 1024/1024 kb/s) 
K realizaci stačí mít PC, či NB se síťovým 

rozhraním 
Možno připojit sítě celých bytových jednotek 

 
Žádná datová omezení (za přenesená data) 
Žádná časová omezení (za strávenou dobu na 
internetu) 
Žádné skryté poplatky např. za telefonní linku 
(žádné telef.  dráty) 

 
Dolní Měcholupy pokryty z vysílače u 

Kutnohorské ulice (u prodejny parket, 
bývalé rybářství) 

 
Více na: 

http://www.satimant.com/wi-fi 
wi-fi@satimant.com 

mob: (+420) 606 219 195 
tel.: (+420) 226 216 603 

 

 
Pro nově otevřenou pizzerii 
v Říčanech, Komenského nám. 1910 
hledáme: servírku, číšníka, kuchaře a 
pizzaře. Nástup ihned. Informace  na 
tel. 724 022 041 p. S. Vávrová nebo 
pošlete informace o své osobě na  
e-mail: scae@scae.cz 
 

 
 

Informace z MČ 
 
 

Nové úřední hodiny úřadu MČ: 
 
Pondělí : 10,00 – 12,00 

        13,00 - 17,30 

Středa:    13,00 – 17,30 

Pátek:        8,00 – 11,30 

 


