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Slovo starosty ... 
Vážení občané, 
 

 budovu  obecního domu jsme šťastně 
otevřeli, až na ten „nešťastný“ ohňostroj. Ten se 
bohužel některým stal trnem v oku, spíše 
smítkem v oku, ale jinak byl docela hezký. 
Přípravný výbor, který je ustanoven k pořádání 
podobných obecních atrakcí, slibuje, že napříště 
zodpovědně posoudí jak, kde, kdy a jestli vůbec 
pořádat takovéto atrakce. V úřadě zatím mnozí 
trochu bloudí, ale věřím, že si časem všichni 
zvykneme, některé věci se ještě musí vyladit a 
dořešit. 
 

           V těchto podzimních dnech se podařilo 
díky překrásnému počasí a dolnoměcholupským 
řemeslníkům, obléknout kapličku do nového 
kabátu, aby byla připravena na instalaci našeho 
nově zakoupeného dřevěného betlému a 
rozdávání Betlémského světla před Štědrým 
dnem. 
 

           Radost pohledět, jak nám tělocvična vedle 
školy utěšeně roste. Delimitační protokol  na 
odbor městského investora je za naší stranu 
připraven a podepsán, jen aby to klaplo a na tu 
dostavbu byl dostatek peněz v městské kase.  
Dodavatel se rozhodl v současné době stavět za 
své do stadia zastřešení díla, pak se uvidí.        
 

 Na zasedání zastupitelstva MČ, které se 
uskutečnilo 14. listopadu, na mě připadl milý  
 
 

 
úkol, předat panu Oldřichu Podehradskému  Cenu  
městské části Praha - Dolní Měcholupy, jako 
ocenění zásluh o sbor dobrovolných hasičů 
v Dolních Měcholupech, kde dlouhá léta 
starostoval. 
 

           Vítání malých občánků v aule školy se 
uskutečnilo na začátku listopadu a bylo přivítáno 
patnáct miminek. V novodobé historii vítání 
občánků jsme přivítali již stého občánka. 
 

            Ať chceme nebo nechceme, zima se 
začíná blížit a je třeba na tomto místě 
připomenout, jak by měla proběhnout zimní 
údržba komunikací. Díky Vaší vstřícnosti a námi 
rozdaným pracovním pomůckám bude nejvyšší 
důraz z  naší strany kladen pouze na 
Kutnohorskou, Dolnoměcholupskou, zastávky a 
přechody, o které se  bude starat opět 
dolnoměcholupská firma MIKAPA Plus,  ta to 
bude částečně provádět za finanční prostředky 
TSK a také za naše, kromě toho máme 
nasmlouváno protahování našich místních 
komunikací při větším sněžení i odvoz sněhu 
z míst, kde bude překážet. 
 

 Jako každý rok připravujeme v době , kdy 
chodí  Mikuláš, posezení pro naše seniory za 
pozvané muziky. Toto setkání se letos uskuteční 
7. prosince od 17.00 hodin tradičně v hotelu 
Mondeo. 
 

                       Váš starosta 
                 Karel Hagel 
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Z HISTORIE OBECNÍHO DOMU – 
RADNICE 

 

 Dolní Měcholupy „leží“ na 10 km od 
středu Prahy. Jsou rozloženy především podél 
výpadové silnice  Kutnohorské, navazující na 
Černokosteleckou a Vinohradskou 
k Václavskému náměstí. 
 Údaje o vzniku obce se různí. První 
zmínka v dochovaných záznamech je v roce 
1303 o Měcholupech, ale bez rozlišení, zda 
jde o Dolní, či Horní. Ale rok 1353 už jasně 
potvrzuje Měcholupy Dolní. 
 Obec, lépe řečeno vsi – Dolní 
Měcholupy, Horní Měcholupy a spolu 
s Petrovicemi mají v těchto dobách společnou 
samosprávu. Ale dnem 29.listopadu 1867 se 
Dolní Měcholupy osamostatňují, s volbou 
svého prvního starosty. Jím se stává pan Jan 
Širc, statkář z čísla 8. 
 Starostové úřadovali doma, kde se 
scházívalo i obecní zastupitelstvo . Až teprve 
v roce 1935 bylo rozhodnuto postavit vlastní 
obecní dům pro výkon samosprávy a v roce 
1936 se tak skutečně stalo. Prvním starostou, 
který zde zasedl byl pan Josef Novák, kolář 
z čísla 26. 
 V původní budově, v přízemí se 
nalézaly úřadovny, v prvním patře byla 
zasedací místnost, která ale sloužila též pro 
5.třídu obecné školy, ale také byla o nedělích 
využívána pro bohoslužby Církve 
Československé. V přízemí pak byl ještě byt 
pro správce a obecního strážníka v jedné 
osobě. Na půdě nalezl své uplatnění 
Radioklub. Na dvoře je garáž a strážnice pro 
hasiče. Na domě je pak umístěna skříňka 
k ručnímu zapínání veřejného osvětlení a 
siréna rovněž na ruční ovládání klikou. 
Z budovy se též ozýval místní rozhlas. 
 Tato budova byla v roce 1954 uvolněna 
pro zřízení zdravotního střediska. Úřad 
tehdejšího MNV je přechodně umístěn 
v místnosti restaurace „U Jaurisů“ a po 
adaptaci se přestěhoval do budovy bývalého 
hostince „Na schůdkách“. 

 Až teprve v roce 1991, ale už jako 
Místní úřad Městské části se vrací do svého 
původního objektu. Tato budova je v období 
let 2009 – 2011 zcela zrekonstruována, 
přistavěna, adaptována, modernizována tak, 
aby vyhovovala potřebám veřejné správy, ale i 
ordinaci lékařů, včetně služebny Městské 
policie. 
 Slavnostní znovuotevření je provedeno 
na státní svátek 28.9.2011 současným 
starostou, kterým je pan Ing. Karel Hagel. 
Budova splňuje podmínky, aby zcela právem 
mohla být nazývána radnicí! 
  

             Text připravil 
               pamětník Oldřich Podehradský 
 
 

INFORMACE Z ÚŘADU 
 

     Krátkou informací si dovolíme 
připomenout našim občanům, že v budově 
úřadu fungující poštovna je jenom výdejním 
místem. Ukládají se zde zásilky, které Vám 
doručovatelé nemohli doručit do Vašich 
domovů či firem z důvodu Vaší nepřítomnosti 
nebo že jde o zásilku, která se nedoručuje. 
     Pro odesílání obyčejných dopisů můžete 
využít poštovní schránky umístěné u stanice 
autobusu před úřadem. Odeslání balíků, 
doporučených dopisů, platby složenek a 
výběry poštovních poukázek musíte 
zrealizovat ne některé poště. Nejbližší je 
v Intersparu,  Dubči,   Horních Měcholupech 
nebo v Uhříněvsi.  
     S ohledem na blížící se Vánoční svátky si 
Vás dovolujeme  požádat o včasné vyzvednutí 
Vašich zásilek, zejména pak balíků. 
Děkujeme za pochopení 
                         Vaše  poštovna 
        

MIMOŘÁDNÉ PŘISTAVENÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNER Ů

NA SMĚSNÝ ODPAD 
 

21.11.2011 pondělí Parková 
 28.11.2011 pondělí Ke Dráze 
   5.12.2011 pondělí Pod Lesíkem 
 12.12.2011 pondělí Parková 
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Pozvánka na večírek 
 

Zveme srdečně všechny seniory na 
předvánoční večírek s hudbou a 
občerstvením, který se koná dne 

 

7. 12. 2011  od  17.00 hodin 
v restauraci hotelu MONDEO, 

Kutnohorská 436/15,  
Dolní Měcholupy 

 
 

 
Informace od strážníků Městské policie 

 
 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem ke zvýšenému nárůstu vykrádání 

osobních vozidel a celkovému zhoršení 
bezpečnostní situace v naší městské části 
apelujeme na Vaši zvýšenou pozornost a 
ostražitost ke svému okolí: 

- zabezpečte svůj majetek 
- nenechávejte odložené věci ve Vašich 

motorových vozidlech na viditelném místě 
(navigace, mobilní telefony, tašky apod.) 

- všímejte si podezřelých osob a vozidel 
pohybujících se ve Vašem okolí, např. 
osoby, které se podezřele chovají, 
obcházejí vozidla a obhlížejí objekty, 

- komunikujte mezi sebou 
- pokud zaznamenáte jakoukoli situaci, která 

se Vám zdá podezřelá    
neprodleně volejte bezplatnou linku! 
156 -  Městská policie 
157 -  Policie ČR 
112 -  Tísňové volání 

                                                  Vaši strážníci 

 
CYKLISTIKA 

 

Dne 17. září 2011 se konal IV. ročník 
cyklistického závodu Měcholupská šlapka. 
Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům, 
kteří byli velice ohleduplní k závodícím 

cyklistům. Závod je ryze amatérský, pořádají ho 
měcholupští cyklisté, kteří si na závěr sezony 
chtějí zazávodit, pobavit se a podpořit dětský 
domov Radost. Veškeré vybrané příspěvky se 
věnují dětskému domovu a letos to byla rekordní 
částka 25 500Kč. Moc nás potěšilo, že se závodu 
zůčastnili i zástupci dětí z Radosti. Vítězi byli 
všichni  cyklisté, večer k vyhlášení vítězů a 
závěrečnému posezení  zahrály skupiny 
ARTVOX a měcholupská OPILÁ SPÍŽ. Závěrem 
bych Vás chtěla poprosit o stejnou ohleduplnost, 
až příští podzim uvidíte cedule „pozor cyklistický 
závod“,  bude to V. ročník Měcholupské šlapky a 
opět bude potřeba dbát zvýšené pozornosti na 
projíždějící cyklisty. 

   Za měcholupské cyklisty Zdena Přibylová 
 

Občanské sdružení LEONARDO 
                                 www.leonardos.cz 

 
Zahájený školní rok 

2011/2012 a další 
chystané akce 

 

Pro 1. pololetí školního roku 
2011/2012 bylo otevřeno celkem 28 kroužků pro 
děti a 3 pravidelné aktivity pro dospělé. Do 
kroužků se zapsalo 103 dětí ve věku 1 až 13 let, 
z toho 33 dětí je na našich kroužcích nováčky. 
Pravidelné aktivity pro dospělé navštěvuje na 
třicet osob. 

Do konce listopadu máte stále ještě možnost 
využít poslední volná místa v následujících 
oborech: malí muzikanti, keramika pro pokročilé 
děti,angličtina pro dospělé. 
Co nás čeká v následujících týdnech: 

25 11. od 13-16 h proběhne v našich prostorách 
předvánoční dílna pro děti  PEČENÍ 
PERNÍKOVÝCH ADVENTNÍCH VĚNCŮ, 
zájemci se již nyní mohou hlásit 
monika.hofmann@seznam.cz 

27.11. vyzveme naše děti k tanci při ZUMBĚ 
v tělocvičně Mateřské školy Dolní Měcholupy, 
mladší děti od 17h, starší děti od 18h, máme 
poslední volná místa, hlaste své děti na 
 dedef@seznam.cz 
3.12. k nám do Dvorku přijde MIKULÁŠ...a ne 
jen tak obyčejný, ale s tlupou Andělek a Čertů, 
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bližší informace naleznete v nejbližších dnech na 
našem webu 
11.12. si určitě všichni dospělí přijďte zatančit na 
dlouhou dobu poslední ZUMBU S  PETROU 
Bubákovou, od ledna už vás čekají jiné taneční 
styly a nová, veselá a energická cvičitelka 
V pátek 18.12. končí pravidelný provoz našich 
kroužků, ale v pondělí: 
19.12. pro vaše děti ještě lektoři připravili velkou 
JÉŽÍŠKOVU DÍLNU. Tak jako každý rok i letos 
budou mít vaše děti možnost přijít vyrobit si 
dárečky pod stromek pro maminky, dědečky, 
sestřičky...aby Jéžíškovi pomohli :-) Bližší 
informace naleznete v nejbližších dnech také na 
webu a v naší vývěsce naproti škole. 

    

Na závěr speciální nabídka pro čas adventní 
– pro maminky: 
Vánoce se blíží! 
Nakupte si na Vánoce v klidu … 
     … v dopoledních hodinách a BEZ DĚTÍ ! 
OS Leonardo nabízí rodičům 

 

      ADVENTNÍ HLÍDÁNÍ D ĚTÍ 

ZA  SPECIÁLNÍ  PŘEDVÁNOČNÍ  CENU 

KDY : úterý dopoledne  
15.11., 22.11., 29.11., 6.12.,13.12., 20.12.  
od 9:00 – do 12:00 max. 
PRO: děti ve věku 2 – 5 let 
(mladší děti zvyklé pobytu bez rodičů po 
domluvě) CENA: 60,- Kč / hod 
platba podle stráveného času při vyzvednutí 
dítěte 
KDE : prostory OS Dvorek, 

Kutnohorská 10/55 
Zájemci, hlaste své děti na 
monika.hofmann@seznam.cz 
nejpozději v pondělí dopoledne:   
uveďte jméno, věk dítěte a     

                    tel.kontakt.  
Maximální počet dětí omezen na 5. 
 

 

Inzerce 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                          
 
Mikuláše s čertem a andělem nabízejí studenti 
                     z Dolních Měcholup 
 
Kontakt pro objednávky: 
Daniel Stárek – 776 515 023 (po 18.00 hod) 


