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Slovo starosty ... 

 

Vážení občané, 
 dovoluji si Vás oslovit před datem pro 
naši republiku velice významným, to je před 
90. narozeninami. Pro republiku to zas tak 
moc není, ale pro těch pár pamětníků, kteří 
to ještě pamatují je to věk jistě úctyhodný. 
 Republika už určitě nevypadá a 
myslím tím tvarově, jak vypadala. Kde že je 
Zakarpatská Ukrajina a kde že je Slovensko. 
Ale pro nás Čechy a Moravany a Slezany je 
to pořád naše vlast a nejedná se pouze o 
vzhled, radikálně se změnil život v ní a 
změnil se určitě přístup k rodné hroudě, což 
je určitě  škoda. Závidím našim prarodičům 
úctu, hrdost a lásku k národu a jeho 
představitelům, myslím tím především 
prvního prezidenta. Ale to všechno odnes 
čas, jen se prosím chovejme všichni tak, aby 
nám naši potomci mohli taky tak trochu 
závidět a aby na nás mohli být alespoň 
trochu hrdi. A ten náš domov aby byl pořád 
zemský ráj to napohled. 
 

 

    Karel Hagel, starosta MČ 
 
 

Den vzniku samostatného 
Československého státu 
28.10. 1918 - 28.10. 2008 

 

Společně vzpomínáme na den 28. října, 
kdy před 90ti lety byla po rozpadu rakousko-
uherské monarchie ustavena Československá 
republika. 

Zastánci samostatnosti usilovali o ni 
několik let. T.G. Masaryk od roku 1915 
v zahraničí spolu s E. Benešem a M.R. 
Štefánkem a spolu čsl. národní radou v Paříži, 
kde založili i první čsl. armádu – legie. Doma 
pak to byli členové národního výboru – ustaven 
1.11.1916 – A. Rašín, Fr. Soukup, Ant. Švehla, 
V. Šrobár, J. Stříbrný. 

Vyhlášení samostatné Československé 
republiky bylo provedeno v Praze dne 28. října 
1918, Slovensko se ke společnému státu 
přihlásilo tak zvanou Martinskou deklarací 
z 30.10.1918 a 8.5.1919 tak učinila i 
Podkarpatská Ukrajina s názvem Podkarpatská 
Rus. 

První prozatímní ústava schválena 
13.11.1918 a tím dnem také prvním 
prezidentem se stává T.G. Masaryk. Hranice 
státu byly vymezeny mírovou konferencí 
dohodových států 14.11.1918 a potvrzeny na 
jaře 1919 pařížskou mírovou konferencí. První 
sčítání obyvatelstva v roce 1921 zjistilo, že ČR 
má 13,6 milionů obyvatel, které tvoří Češi, 
Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni a Poláci. 
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Několik málo vět o 28. říjnu 1918 
v Dolních Měcholupech 

 

 Bohužel nenašel se pamětník onoho dne, 
ani osoba, která by třeba z doslechu mohla něco 
připomenout. 
 Ale jistě jako v celé zemi, tak i našich 
tehdy necelých 500 obyvatel, bydlících v 57 
domech přivítalo konec války s vyhlášenou 
republikou. Tenkrát ještě jen červeno-bílé 
vlajky mohly vlát na několika domech. 
Informací bylo málo, proud ani rozhlas nebyl. 
 Vraceli se občané, kteří museli narukovat 
do rakouské armády, bohužel bez těch, kteří za 
„císaře a jeho rodinu padli“: Hůša, Poslt, Junek, 
Kliner, Zeman, tak jak jsou napsaní na 
„pomníku“. Do obce také přišli a našli zde 
trvalé pobyty legionáři různých front pánové: 
Mátl, Pilík, Pohněval, Šimůnek. Bohužel 
nikoho nenapadlo jejich jména vepsat na 
„pomník“, když pro vznik republiky něco 
znamenali. 
 Svoji činnost končí nařízená domobrana, 
je ztržena plechová cedule na domě čp. 17 
(původní hostinec R. Smrťáka) hlásající: „Země 
česká, obec Dolní Měcholupy, okres Žižkov 
s rakouskou Orlicí“. 
 Začala nová historie svobodného státu i 
obce. 

Vivat Czechoslovakia. 
 

Stručně připomenul za pomoci odborných knih občan 
O. Podehradský (1926).  
 
 

Úspěšná – taková byla sezona 2008 pro 
sportovní družstva mužů a žen 
dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy 
   
Chci Vás seznámit se sportovní činností 
družstev v letošním roce. 
Zúčastnili se tradičních soutěží, například 
halového mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou, 
řady závodů Českého poháru v běhu na 100 
metrů s překážkami, také pěti memoriálů 
v požárním útoku. 
Samozřejmě nemohu opomenout účast v 
soutěži „ O pohár Měcholup“, kterou se 
snažíme vždy dobře připravit pro družstva 
z celé ČR a kde obě naše družstva obhájila svá 
prvenství. 

Dále „Brdská liga“, seriál 9 soutěží v požárním 
útoku ve středočeském kraji. Zde naše ženy 
celkově zvítězily a přivezly krásný pohár. 
Prvním vrcholem náročného soutěžního roku 
byla městská soutěž zde v Praze, která se konala 
na stadionu SK Slavia. Ženy si s převahou a 
muži po opakovaném požárním útoku, zajistili 
postup na Mistrovství ČR (MČR), které se 
tentokrát konalo v Přerově. 
Nutno podotknout, že kvalifikačním sítem pro 
účast na MČR projde něco kolem 800 družstev 
po celé republice. Z nich vzejde 15 nejlepších 
družstev z daných krajů a opakovaně se účastní 
i loňský vítěz mistrovství. 
Město Přerov a celý organizační tým připravil 
nejen pěkné uvítání pro všechny účastníky 
MČR, ale hlavně vynikající zabezpečení těchto 
závodů. 
První závodní den, za velmi chladného počasí, 
absolvovali ženy i muži dvě disciplíny, běh na 
100 metrů s překážkami a štafetu 4 x 100 metrů 
s překážkami. 
Druhý den se utkali v královské disciplíně 
tohoto sportu, kterou je požární útok. 
Při těchto závodech se pro konečné hodnocení 
družstev nesčítají dosažené časy v jednotlivých 
disciplínách, ale pořadí, která za ně získají. 
Naše družstva vybojovala tato umístění: 
 
MČR Přerov Ženy Muži 
100 m s překážkami 3. místo 10. místo 
4x100 m s překážkami 8. místo 13. místo 
Požární útok 3. místo 6. místo 
Celkové pořadí na MČR 3. místo 9. místo 
 
Obě družstva patří již několik let mezi nejlepší 
v Praze a ženy i v republice.  
Blahopřeji k jejich celkovému umístění na 
MČR. 
Závodníky svou přítomností podpořil i starosta 
naší městské části ing. Hagel, který je přijel 
v závěrečném dni povzbudit. 
Poděkování patří nejen členům soutěžních 
družstev za vzornou reprezentaci, ale i naší 
městské části a hlavnímu městu Praze, ale 
hlavně všem, kteří nás v této činnosti 
podporovali a nadále podporují. 
Budoucnost tohoto sportu je v rukách našich 
nejmladších. 
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A tak jsem velmi rád, že se nám daří v tomto 
směru proniknout i k dětem předškolního věku 
a žákům základní školy, kteří se pravidelně 
scházejí každý čtvrtek v počtu 30 dětí v místní 
hasičské zbrojnici. 

           Vojta Miloslav 
        Starosta SDH Dolní Měcholupy 

 

 

Zprávy ze  ZŠ 
 

Blíží se podzimní prázdniny a to znamená, 
že dva měsíce pilné školní práce jsou již za 
námi. A rozhodně jsme nezaháleli! 
Všechny děti si zopakovaly učivo 
z předchozích ročníků a pustily se s chutí do 
nové látky. Úspěšně jsme navázali tradiční 
spolupráci s Toulcovým dvorem, 
Strašnickým divadlem, Muzeem hl. m. 
Prahy, Planetáriem.  
Také jsme stihli první letošní projekt 
„Bezpečně do školy“, ve školní družině se 
rozběhla nová celoroční hra „Praha – město, 
ve kterém žiji“, okna ateliéru zdobí draci 
z výtvarné soutěže. 
1. října zahájily svou činnost také všechny 
kroužky, a za výbornou spolupráci i v tomto 
školním roce děkujeme Agentuře Kroužky a 
její ředitelce, paní Růžičkové. 
V nejbližších dnech nás čeká Halloween 
party. Celá škola se již zahalila do 
halloweenské výzdoby, nejstarší žáci 
připravili řadu soutěží a výtvarné dílny. 
Pozvání přijala MŠ a také všechny ostatní 
zájemce v pátek 31. října srdečně zveme, 
protože Halloween party je zároveň Dnem 
otevřených dveří. 
V listopadu pak už začnou pomalu klepat na 
dveře Vánoce. V čase adventu opět 
otevřeme školu všem – v sobotu 29. 
listopadu zopakujeme po loňském úspěchu 
naši Vánoční dílnu. Všechny, kteří si chtějí 
školu prohlédnout, vyrobit si přáníčko nebo 
nazdobit perníček, rádi uvítáme. (více na 
www.kutnohorska.cz) 
 

      Kolektiv ZŠ Kutnohorská  
 

 

 

 

WWW.LEONARDOS.CZ 

 
 

Informace o již proběhlých akcích: 
 

7. října 2008 proběhla v parku u základní školy 
Dopravní soutěž. Akci pomohli zorganizovat 
strážníci městské policie, materiály poskytla i 
policie státní. 
Po vyplnění testů ze znalostí pravidel silničního 
provozu děti získaly vlastní dětský řidičský 
průkaz. Ten pak potřebovaly na startu trasy s 
dopravními značkami. U každé značky policista 
vysvětloval dětem její význam. 
Akce se zúčastnilo 70 dětí. 
 
11. října 2008 jsme mezi námi již potřetí 
přivítali nové dolnoměcholupské občánky. U 
kolébky stály tři sudičky - každá symbolizující 
jiný dar do života – první dětem vložila do 
vínku intelekt, druhá krásu a třetí štěstí - a co 
víc našim nejmenším můžeme na další cestu 
přát. 
Akci jsme pořádali jako vždy ve spolupráci s 
Úřadem městské části Dolní Měcholupy. 
 

Nejbližší akce:   

 

V úterý 11. listopadu vás stejně jako před 
rokem zveme na Lampiónový průvod, který 
bude zakončen příjezdem Sv. Martina na bílém 
koni. Sejdeme se opět před MŠ 
Dolnoměcholupská v 17.30 a Svatý Martin 
slíbil, že přijede přesně na 19h. 
 

Letos ještě plánujeme:    

 

V období Adventu vás pozveme si pod 
odborným vedením naší lektorky vyrobit vlastní 
Adventní věnec. Místo konání akce a čas bude 
upřesněn na plakátcích. 
 

Před Vánoci chceme pozvat zejména děti, aby 
si s námi na poslední chvíli vyrobily   
netradiční vánoční dárky. Místo konání akce 
a čas bude upřesněn na plakátcích. Vstup bude 
volný a každý si bude moci vyrobit 4 velmi 
pěkné dárky pro své nejbližší. 
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V příštím roce plánujeme:    

 

V lednu chceme pozvat rodiče s dětmi opět na 
Maškarní bál. Zde bychom chtěli poprosit o 
případné dárky do dětské tomboly. Místo 
konání akce a čas bude upřesněn na plakátcích. 
 

V únoru plánujeme akci Čtení je radost – 
maratón autorského čtení obyvatel Dolních 
Měcholupy (8:00 – 20:00). 
 

Kroužky a kurzy:    

 

Od konce září se v mateřské školce konají 
každou středu kurzy keramiky pro 3 skupiny 
dětí a 1 skupinu dospělých.  
Od poloviny října zahájil činnost šachový 
kroužek pro 2 skupiny dětí – mírně pokročilí a 
začátečnici. 
Každou středu se v tělocvičně mateřské školy 
koná cvičení Powerjógy. 
 
                    

Informace z MČ 
 

              Pojízdná knihovna 
           v Dolních Měcholupech 
 

Od října 2008 začala znovu zajíždět do 
Dolních Měcholup pojízdná knihovna 
Městské knihovny v Praze. 
Na rozdíl od první poloviny letošního roku 
však bude jezdit ve čtvrtek. Od 9. října tedy 
můžete navštěvovat knihovnu vždy ve 
čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin v ulici 
Za kovárnou (u parku za školou).  
Nově přijíždí knihovna s automatizovaným 
provozem, který umožňuje větší přehled ve 
fondu Městské knihovny v Praze. 
Čtenář, který chce pojízdnou knihovnu 
navštěvovat potřebuje legitimaci do 
automatizované knihovní sítě MKP. Pro 
stávající čtenáře pojízdné knihovny to 
znamená vyplnit novou přihlášku a vyměnit 
starou papírovou průkazku za novou 
plastovou legitimaci. Pro děti do 15 let je 
členství zdarma. Od 15 let se platí roční 
poplatek 60,- Kč (při prvním přihlášení je 
nutno počítat ještě s jednorázovým 
poplatkem 20,- Kč za legitimaci).  
V knihovně je nově i zdarma přístup na 
internet.     

  Pozvánka na předvánoční       
               večírek 
Srdečně zveme všechny seniory  
na předvánoční posezení s hudbou  
a občerstvením, které se koná ve  
středu 3.12.2008 od 17.00 hod. 
v restauraci  hotelu MONDEO 
     Kutnohorská 436/5 
 

 
 

Inzerce 

 
 

                  CVIČENÍ ŽEN 
   Tělocvična v budově Mateřské školy 
             Dolní Měcholupy 
      ÚT a ČT   19.00  - 20.00 
   Aerobik – kondiční cvičení – posilování 
          Těší se na Vás  Dáša  a  Marta 
 

  

Zajistíme pro Vás slevy na nákup 
plynových spotřebičů a související 
služby 
Kontaktujte nás:                                 

Pražská plynárenská, a. s.                      
www.ppas.cz                                            
tel.: 221 092 174                                     
221 092 202 
v obchodních kancelářích 
Upozorňujeme, že Magistrát  
hlavního města Prahy schválil nová pravidla 
pro poskytování dotací na přeměnu topných 
systémů na území hlavního města Prahy v roce 
2008. Tato dotace se mimo jiné 
vztahuje i na náhradu neekologického topného 
systému ve prospěch zemního plynu a její výše 
může v tomto případě činit až 30 tisíc korun na 
bytovou jednotku. Více informací získáte na: 
www.praha-mesto.cz  nebo www.ppas.cz 
 

V  úterý  28. 10. 2008  v  10.00 hodin 
bude při příležitosti 90. výročí vniku 
republiky za účasti členů zastupitelstva 
městské části položen věnec k pomníku 
padlých. 
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