
HUSU

Sledujte nás 

na FacebookuSledujte nás 

na Facebooku

zima  |  císlo 1  |  únor 2021  �

Od 15. 1.
Očkování COVID-19

 str. 6
Mobilní rozhlas

 str. 5 27. 3.
Ukliďme Česko

 str. 10 a 11

 

 
Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy 
Dolnoměcholupská 168/37 
 

Informace pro SENIORY 80+ 
Od 15. ledna 2021 bude pro seniory 80+ možné 
se registrovat na očkování na Covid-19.  
 

Od 15. 1.2021 senioři 80+ 
Od 1. 2. 2021 prioritní skupiny 
Od 1. 7. 2021 široká veřejnost  

 

Podle Vašeho zdravotního stavu a věku Vám bude přidělen 
možný termín. 

 

Jak se zaregistrovat? 
Registrace je možná na webových stránkách 
http://registrace.mzcr.cz, na bezplatné telefonní 
lince 1221 nebo telefonicky u Vašeho lékaře.  
 

Požádejte o pomoc s registrací své blízké.  
Pokud si stále nevíte s registrací rady, zavolejte 
nám na telefonní číslo +420 737 270 882 (ve 
všední dny mezi 8. a 12. hodinou). Pomůžeme Vám. 
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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané, zdravím Vás v novém roce.

Jak se říká: „Člověk má dvě 
ruce. Jednu, aby pomáhal sobě 
a druhou, aby pomáhal světu.“
A svět nyní opravdu potřebuje 
naši pomoc. 

Nový rok nám vždy dává příleži-
tost k nějakému bilancování o le-
tech minulých. Nemám v úmyslu 
za současné situace porovnávat 
úspěchy a neúspěchy materiální, 
ale ty méně hmatatelné. Lidé jsou 
dnes připraveni si mnohem více 
pomáhat. Mají čas se věnovat 
svým blízkým a zajímají se více 
o své okolí. Je obdivuhodné po-
kud si dokážeme všímat druhých 
a nabízet jim pomoc. 

Zároveň jsme ve vnímání světa jaksi „rozostřeni“. Ptáme se, zda 
to co právě děláme má ten pravý smysl pro naši další budouc-
nost. Odpověď zní, že někomu pomoci má vždy smysl. Nemusí 
to ani být pomoc nijak velkolepá a náročná. Mnohdy postačí jen 
myslet i na ostatní a nedělat věci složitější, než je v dané situaci 
potřeba. Uvědomit si, že můj osobní názor není víc než názor 
toho druhého a chovat se k němu s respektem, byť s ním třeba 
nesouhlasím.

Jak tedy pomoci světu? Buďme lidští a mysleme na ostatní. Mám 
dobrý pocit, že v Dolních Měcholupech lidé na sebe myslí.

Za uplynulé dva měsíce se stala spousta věcí. Podařilo se opra-
vit ulici Ke školce. Zazpívali jsme si v přímém přenosu koledy 
u kapličky. Získali jsme dotaci na další kompostéry pro občany. 
Jelikož letos i sněží, tak opět rozdáváme hrabla a košťata lidem, 
kteří uklízejí chodníky před svými domy. Snažíme se pomáhat 
seniorům s očkováním. Dětem do školy a školky jsme pořídili 
čističky vzduchu a našim hasičům ozonizéry na dezinfekci těchto 
prostor. Moc si vážím toho, jak na naší poště zvládáme ohromné 
množství zásilek.

Není však světlo beze stínu. Stále je nutné se pozastavovat nad 
tím, proč v Dolních Měcholupech někdo ničí odpadkové koše. 
Proč někteří lidé vytvářejí černé skládky u kontejnerů na tříděný 
odpad a sobecky zaneřáďují své okolí. Musím rovněž všechny 
varovat před nárůstem krádeží. Kradou se nejen věci na balko-
nech, zahradách a v zahradních domcích, ale rovněž měděné 
okapní svody. Buďte pozorní a zabezpečujte svůj majetek dů-
sledně a případné podezřelé chování ihned hlaste na policii. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Radce Palárikové, která 
ve službě jako strážník městské policie zadržela jednoho z pa-
chatelů krádeží a pomohla tak část ukradených věcí vrátit původ-
ním majitelům.

V nejbližší době se chystáme podepsat smlouvu na projekt nové 
školy v Malém háji, pracujeme se sousedními městskými částmi 
na projektech nových cyklostezek do Uhříněvsi a Dubče. Rovněž 
pokračujeme v projektu „Bezpečné cesty do školy“. Na jaře nás 
čeká společné uklízení v rámci „Ukliďme Česko“. Přál bych si, 
abychom toho uklízeli co nejméně, protože to by znamenalo, že 
tu žijí ohleduplní lidé, kterým záleží na svém okolí. 

Váš starosta Jiří Jindřich
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Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 28. veřejném zasedání konaného dne 2. 12. 2020 
prostřednictvím videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 28/1: Dodatek ke smlouvě – komunikace Ke Školce
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledky zatěžovacích zkoušek dle protokolu AG/Z244/20, na 
základě kterých bylo nutno provést úpravu projektu 
- úpravu projektu zohledňující sníženou únosnost podloží. 
- úpravu rozsahu původní zakázky na opravu komunikace Ke 
školce dle Změnového list č. 1, včetně upraveného položkového 
rozpočtu
- návrh dodatku ke smlouvě zohledňující změny spočívající:
   - v opravě termínu realizace do 20. 12. 2020 z důvodu prodlení 
   s předáním staveniště 
   - v navýšení celkové hodnoty díla o 150.500,75 Kč bez DPH na
   celkem 1.080 349,38 Kč bez DPH
SOUHLASILO:
- s úpravou rozsahu původní zakázky na opravu komunikace 
Ke školce dle Změnového list č. 1, včetně upraveného položko-
vého rozpočtu
- s návrhem dodatku ke smlouvě zohledňující změny spočívající:
   - v opravě termínu realizace do 20. 12. 2020 z důvodu prodlení 
   s předáním staveniště 
   - v navýšení celkové hodnoty díla o 150.500,75 Kč bez DPH na   
   celkem 1.080 349,38 Kč bez DPH

USN 28/2: Vyúčtování plynu s SPP CZ, a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- opravná vyúčtování fi rmy SPP CZ a.s. za období 1 - 12/2018
- shrnutí reklamací spotřeby plynu za rok 2018 
- informaci právní kanceláře Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o, 
že dle smluvní dokumentace nemá řešení reklamace vliv na po-
vinnost uhradit fakturu s tím, že případný přeplatek bude násled-
ně vrácen. V případě neuznání reklamace bude nutné se bránit 
soudní cestou.
SOUHLASILO:
- s uhrazením faktur dle vyúčtování fi rmy SPP CZ a.s. za období 
1 - 12/2018 a podáním reklamace s tím, že případný přeplatek 
bude následně vrácen.
- S tím, že v případě neuznání reklamace se MČ bude bránit 
soudní cestou

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 29. zasedání konaného dne 21. 12. 2020 prostřednic-
tvím videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 29/1: Zápis z 27. a 28. zasedání ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ:



INFORMACE Z RADNICE

37

PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 700 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/inzerce-zpravodaj

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 5. 4. 2021.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Lucie Sobková, Bc. Jana Doláková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.
Foto na obálce: Archiv MČ

- předložený zápis z 27. a 28. zasedání ZMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy
- vyjádření ověřovatelů
SCHVÁLILO:
- zápisy ve formě pracované zapisovatelkou

USN 29/2: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc listopad 2020, kdy se v MČ udály 2 TČ

USN 29/3: Rozpočtové provizorium
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria 
na rok 2021
SCHVÁLILO:
- hospodaření MČ Praha – Dolní Měcholupy dle zásad v období 
provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2021

USN 29/4: Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistri-
buce, a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost 
PREdistribuce, a.s. k umístění distribuční soustavy kNN a tele-
komunikačního zařízení na pozemku č. parc. 728/4 v k.ú. Dolní 
Měcholupy
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene usnesením č. 21/8 z 25. 5. 2020

SCHVÁLILO:
- smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve 
výši 1.000 Kč bez DPH 
POVĚŘILO:
- starostu uzavřením smlouvy a vytvořením pravidel pro oceňo-
vání věcných břemen v MČ

USN 29/5: Dodatek nájemní smlouvy – Country Saloon
VZALO NA VĚDOMÍ:
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy
- žádost o slevu 30% z řádného ročního nájemného z důvodu 
vládních nařízení spojených s epidemií koronaviru
SOUHLASILO:
- s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 
31. 12. 2021 s podmínkou ukončení platnosti smlouvy při nabytí 
právní moci stavebního rozhodnutí na dopravní stavbu v místě 
předmětu nájemní smlouvy (Country Saloonu)

- se slevou 30% z řádného ročního nájemného

USN 29/6: Zástavní právo – U Jezírka s.r.o.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
č. B.106 ze dne 3. 9. 2020 na nebytový prostor v Bytovém domě 
U Jezírka  
SOUHLASILO:
- s dodatkem č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
č. B.106 ze dne 3. 9. 2020 na nebytový prostor v Bytovém domě 
U Jezírka

USN 29/7: Mimořádné odměny uvolněným zastupitelům
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- návrhem a poskytnutím udělení mimořádné odměny uvolně-
nému starostovi MČ Mgr.A. Jiřímu Jindřichovi za rok 2020 za 
vedení Výboru územního rozvoje, za uspořádání architektonické 
soutěže na novou ZŠ + MŠ Malý háj, za realizaci přístavby nové 
učebny a jídelny u Základní školy Kutnohorská, za záchranu SK 
Dolní Měcholupy, za uzavření smlouvy na projekt Panattoni
- návrhem a poskytnutím udělení mimořádné odměny uvolněné 
místostarostce Bc. Janě Dolákové za rok 2020 za zřízení dětské 
skupiny, za spolupráci na vypsání soutěže na novou ZŠ + MŠ 
Malý háj a organizace JŘBÚ na projekt ZŠ + MŠ Malý háj, za 
aktivní komunikaci na sociálních sítích

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 30. zasedání konaného dne 25. 1. 2021 prostřednictvím 
videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 30/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc prosinec 2020, kdy se v MČ událo 9 TČ

USN 30/2: Smlouva JŘBU – ZŠ a MŠ Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ:
- upravený návrh smlouvy s dodavatelem na projekt stavby ZŠ 
a MŠ Malý háj 
SCHVÁLILO:
- upravený návrh smlouvy s dodavatelem na projekt stavby ZŠ 
a MŠ Malý háj k dalšímu projednávání v rámci JŘBU 

USN 30/3: Dodatek ke smlouvě – oprava ulice Ke Školce
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- dodatek č. 2 ke smlouvě na rekonstrukci ulice Ke Školce

USN 30/4: Vlajka pro Tibet
VZALO NA VĚDOMÍ:
- žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k akci Vlajka 
pro Tibet 2021 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na 
budově úřadu
SCHVALUJE:
- připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2021

Průběh hlasování k jednotlivým usnesením najdete v textech 
zápisů ze zasedání zastupitelstva na www.dolnimecholupy.cz 
v sekci Zastupitelstvo – soubory ze zasedání zastupitelstva nebo 
v listinné podobě v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy, stejně jako i celá znění usnesení ZMČ.

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ
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Měli jsme připravené projekty, které se po-
dařilo realizovat, radost nám udělala pře-
devším kolaudace a uvedení do provozu 
přístavby jídelny a učebny ZŠ. Důležité 
bylo také odkoupení budovy sportovního 
klubu, kterou bude nutné v nejbližší době 
dostavět, aby mohla plnohodnotně sloužit 
sportu až to i situace dovolí, což je to jedna 
z našich priorit pro příští rok. Vybrali jsme 
v architektonické soutěži návrh na stav-
bu komunitní školy a školky v Malém háji 
včetně sportoviště, což předznamenává, 
kam bude směřovat naše úsilí v dalších le-
tech. Se společností Accolade se podařilo 
podepsat smlouvu, která ošetří fungování 
plánovaného projektu (bývalý areál Ko-
vošrotu) s ohledem na naši městskou část 
a také přinese nemalé fi nanční prostředky 
pro další rozvoj obce.
Dále se povedlo také opravit silnici Ke škol-
ce, umístit cvičební prvky, které si vybrali 
občané v anketě a nové lavičky u hřiště 
V Osikách, osadit koše v MH ve spolupráci 
s Finep a osvětlit zastávku Kutnohorská, 
za což patří dík především panu Pátkovi 
z TSK a Chabrovi z MHMP. Provedli jsme 
výmalbu a rekonstrukci podlahových krytin 
chodeb a jednoho bytu v DPS, autobuso-
vé zastávky DM ve spolupráci se spolkem 
Leonardo a místními řemeslníky. V prů-
běhu je také rekonstrukce běžecké dráhy 
u hasičské zbrojnice. Vzhledem k vysoké-
mu počtu nově přistěhovaných dětí jsme 
řešili a řešíme dál navýšení kapacity ma-
teřské školy. První krok byl zřízení dětské 
skupiny pod MŠ. Ve spolupráci s paní ředi-
telkou, MŠ a MHMP v tomto směru podni-
káme další kroky, abychom měli kam umís-
tit děti, než bude postavena nová mateřská 
škola. Paní ředitelce patří velký dík za to, 
jak se naše dětská skupina rozjela a vel-
mi dobře funguje. Naše školka se rovněž 
zapojila do projektu Mezi námi na podporu 
mezigeneračního soužití a naše seniorky, 
před příchodem pandemie, jim jejich sna-

žení oplatily jako čtecí babičky, vždy v pá-
tek po obědě. Se školou jsme vstoupili do 
projektu Bezpečné cesty do školy včetně 
Pěšky do školy, který bychom rádi spojili 
s projektem Město přátelské dětem a vy-
tvořili Dolní Měcholupy bezpečnější a pří-
větivější pro děti a mládež. V jarní anketě 
jsme zjistili velký zájem občanů o kompos-
téry, takže jsme požádali o dotaci, v rám-
ci které můžeme zajistit také knihobudku 
a kelímky pro opakované použití na akcích 
městské části.

Vzhledem k již zmíněné Covid pandemii 
jsme museli oželit některé akce, které pra-
videlně pořádáme. Uskutečnit se podařilo: 
Den dětí, Setkání za školou, letní kino, Den 
bez aut. Vítání občánků jsme tentokrát 
uspořádali v našem parku po čtyřech men-
ších skupinách a tato inovace se osvěd-
čila natolik, že bychom ji rádi zachovali 
i do budoucna. I Zpívání u kapličky se nám 
podařilo uspořádat. Nemohli jsme si zazpí-
vat společně naživo, ale bylo přenášeno 
on-line a betlémské světlo bylo možno si 
od kapličky během týdne odnášet. Oproti 
plánovaným akcím se nám díky pandemii 
podařilo uskutečnit promítání tzv. autokina 
v retail parku za podpory společností Arti-
nii a Finep. Také se nám podařilo vyjednat 
spolupráci s pojízdnou prodejnou Domů 
bez obalu, která nyní dojíždí dvakrát týdně 
do Měcholup a podpořit aktivní místní ob-
čany ve sportovních iniciativách, kruhový 
trénink ve fi t parku a tanec. S již fungujícími 
spolky v MČ spolupracujeme v rámci sou-
časných možností a podporujeme je.
Stejně tak jsme museli vzhledem k vládním 
nařízením změnit chod úřadu, upravit úřed-
ní hodiny a rozdělit zaměstnance tak, aby 
případná nákaza neznamenala zavřít celý 
úřad, což se nám naštěstí zatím daří, i když 
se mezi námi už nákaza vyskytla a naši 
práci nám zkomplikovala. Tyto zkušenosti 

v pandemickém režimu posunuly hranice 
naší práce trochu jinam. Poznali jsme se 
s mnoha lidmi, kteří pomáhali jako dobro-
volníci, ať už šitím roušek, nakupováním, 
sháněním látek a galanterie pro švadlenky 
v první vlně a vařením pro hasiče, kteří dr-
želi pohotovost, v obou vlnách, ale také po-
mocí u seniorů ve vlně druhé. Spolupráce 
s naší jednotkou dobrovolných hasičů byla 
vždy velmi dobrá a letos fungovala, dá se 
říci, nadstandardně. Rozdávali jsme spo-
lečně dezinfekci, vyzvedávali a rozdávali 
ochranné pomůcky. Naši dobrovolní hasiči 
nám rovněž zajistili dezinfekci laviček ve 
veřejném prostoru (park, zastávky), úřadu 
MČ a příspěvkových organizací. Z dotace 
anti-covid jsme pořídili kromě ochranných 
pomůcek například také ionizéry do škol, 
na poštu a úřad jako prevenci šíření ná-
kazy. MČ zajistila za pomoci dobrovolní-
ků informační letáky, aktivně vedla face-
bookovou komunikaci, zajistila nový web 
a aktuálně informovalataké prostřednic-
tvím mobilního rozhlasu. O co jsme se sna-
žili především, to bylo především podpořit 
občany aktivní pomocí, posilováním dobré 
nálady a v první vlně pandemie nepřetrži-
tou telefonní linkou pro seniory.

Z nově nastavené spolupráce mezi MČ, 
Senecura, občany Malého Háje a našimi 
dětmi máme opravdu velkou radost.
Stále se potýkáme s pořádkem kolem kon-
tejnerů a špatným parkováním. To nyní in-
tenzivně řešíme, jako samozřejmě i další 
běžné a provozní záležitosti, o kterých není 
třeba se asi podrobně zmiňovat. Zvláště 
v této složité době se nízký počet zaměst-
nanců úřadu zvládá velice obtížně. Důleži-
té je, že jsme prošli účetním auditem s dů-
stojností, bez vážných pochybení. Dobrou 
zprávou je, že hospodaření MČ skončilo 
v přebytku takřka 6 mio korun, podobně 
jako v minulých letech. Zaměstnancům 
úřadu a pošty partner je třeba poděkovat 

Ohlédnutí za rokem 2020
Vážení občané,
rok 2020 byl v mnoha ohledech náročný pro celou Českou republiku. Nesl se především ve znamení 
pandemie Covid-19 a rozhodně nebyl standardní, což poznamenalo i práci úřadu a zastupitelstva.

!
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za to, že zvládli a zvládají tuto těžkou situa-
ci a jsou vstřícní k požadavkům a potřebám 
našich občanů. Všem zastupitelům děkuje-
me za přizpůsobení nastalým podmínkám, 
že zvládali zastupitelstva on-line připoje-
ním a celý rok pracovali pro své občany.

Občanům děkujeme za dodržování naříze-
ní vlády, pochopení situace a součinnost 
a jejich aktivní pomoc v nouzovém stavu.

Všem pak přejeme hodně zdraví, klidu, po-
hody a hodně štěstí v roce 2021.

MČ Praha - Dolní Měcholupy

Do konce měsíce března má být zaplacen místní poplatek ze psů 
(nebo jeho alikvotní část) na rok 2021. Tuto povinnost má kaž-
dý držitel psa, pokud se na něj nevztahuje některé ustanovení 
o osvobození. V naší městské části se za pejsky platí následovně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu 300,- Kč
- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 1.500,- Kč.
- držitel psa nad 65 let platí 200,- Kč.
- držitel u každého dalšího psa platí v rodinném domě 600,-, 
v bytovém domě navýšení o 50% výše uvedené sazby – 2.250,- 
a senioři nad 65 let platí za druhého psa 300,-.

Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, osoba, která 
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů urče-
ných k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zví-
řata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis. 

POPLATKY ZE PSŮ

Novelou zákona o místních poplatcích 565/1990Sb. a Vyhlášky 
hl.m.Prahy v oblasti místního poplatku ze psů je od ledna loň-
ského roku chovatel povinen nechat psa označit identifi kačním 
číslem podle veterinárního zákona (mikročipem) a do třiceti dnů 
se přihlásit do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hlav-
ního města Prahy. 
Pokud si nebudete jisti, kolik máte za svého pejska zaplatit,
kontaktujte nás na telefonu 272 706 441 nebo e-mailem 
sekretariat@dolnimecholupy.cz .  
Nezapomeňte splnit včas svou poplatkovou povinnost!

Jana Hlavatá - úřad

Chcete vědět o změně otevírací doby pošty?
Rádi byste měli informace o akcích v Dolních Měcholupech?

Zajímají Vás zprávy o důležitém dění ve Vašem okolí?
Potřebujete vědět, co se děje v MČ v souvislosti s Covidem-19?

dolnimecholupy.mobilnirozhlas.cz

a vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete dostávat SMS zprávy, e-maily, 

zprávy do aplikace o důležitých aktualitách 
a dění v Dolních Měcholupech.

Nemůžete-li se registrovat online, zastavte se za námi 
na úřadě a vyplňte si papírový přihlašovací formulář.

Zaregistrujte se ZDARMA na

! !



 

 
Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy 
Dolnoměcholupská 168/37 
 

Informace pro SENIORY 80+ 
Od 15. ledna 2021 bude pro seniory 80+ možné 
se registrovat na očkování na Covid-19.  
 

Od 15. 1.2021 senioři 80+ 
Od 1. 2. 2021 prioritní skupiny 
Od 1. 7. 2021 široká veřejnost  

 

Podle Vašeho zdravotního stavu a věku Vám bude přidělen 
možný termín. 

 

Jak se zaregistrovat? 
Registrace je možná na webových stránkách 
http://registrace.mzcr.cz, na bezplatné telefonní 
lince 1221 nebo telefonicky u Vašeho lékaře.  
 

Požádejte o pomoc s registrací své blízké.  
Pokud si stále nevíte s registrací rady, zavolejte 
nám na telefonní číslo +420 737 270 882 (ve 
všední dny mezi 8. a 12. hodinou). Pomůžeme Vám. 
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Několik košů úplně nebo zčásti shořelo, jiné jsou ukopnuté s ulomenými 
víky. Protože v Dolních Měcholupech není kamerový systém, nemáme prak-
ticky žádnou šanci pachatele těchto vandalských činů najít a požadovat po 
nich náhradu škody. Výměna koše není zcela levnou záležitostí a vzhledem 
k tomu, že městská část nemá větší skladovací prostory, není možná ani 
okamžitá náprava závadného stavu. Jen za leden letošního roku se jedná 
o sedm košů, což představuje v nákladech přibližně 8.000,- Kč na pořízení 
nových. Přesto, že se snažíme mít vždy alespoň 2 - 3 nádoby v zásobě, 
někdy to nestačí a i výrobce má omezené kapacity. Proto jsme přistoupili 
i na změnu barvy používaných nádob a v poslední době instalujeme světle 
zelené koše místo tmavě zelených, které nejsou k dispozici.
Chceme na své občany apelovat - nebuďte k vandalismu lhostejní. Pokud 
budete svědky takového jednání, neváhejte jej oznámit městské policii na 
linku 156 nebo Policii České republiky na linku 158. Pomůžete nám tím 
v udržení příjemného prostředí pro život.

Martin Kembitzký

Poškozené odpadkové koše

V poslední době se v naší lokalitě opět množí krádeže. Zamykejte 
své domy, branky, sklepy, garáže, jízdní kola... Zvláště pak na noc!
Dávejte také pozor, kdo se pohybuje v okolí Vašich domů a v přípa-
dě potřeby neváhejte volat naše strážníky a mimo jejich pracovní 
dobu Městskou policii na lince 156 nebo PČR na lince 158.

Městské či státní Policii hlaste i pouhé pokusy o vloupání či krádež 
nebo podezření na takové jednání. Můžete tím ochránit majetek 
nejen svůj, ale také Vašich blízkých a sousedů.

Upozornění na krádeže

V současnosti je po celém území Dolních Měcholup umís-
těno, a pravidelně jednou týdně vyváženo, celkem 69 od-
padkových košů. Bohužel v poslední době musíme čím 
dál častěji řešit poškozené nebo dokonce zcela zničené 
koše. 

7
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Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA 

BIOODPAD 

na rok 2021 – I. pololetí 
čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin 

27.03.2021 sobota Čs. tankistů 
10.04.2021 sobota Pod Lesíkem 
24.04.2021 sobota Čs. tankistů 
08.05.2021 sobota Pod Lesíkem 
22.05.2021 sobota Čs. tankistů 
12.06.2021 sobota Pod Lesíkem 
26.06.2021 sobota Čs. tankistů 

 

komunální bioodpad především ze zahrad 
(listí, tráva, větve, neznečištěná zemina), 
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu 

 
 

Tento kontejner slouží pouze pro bioodpad a NENÍ určen 
k odkládání objemného odpadu typu starý nábytek, matrace, 

koberce apod… 

NE živočišné zbytky 
 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

na rok 2021 – I. pololetí 
čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin 
1.2.2021 pondělí Pod Lesíkem 

15.2.2021 pondělí Ke Slatinám 
1.3.2021 pondělí Ke Dráze 

15.3.2021 pondělí Parková 
29.3.2021 pondělí V Dolinách 
12.4.2021 pondělí Kardausova 
26.4.2021 pondělí Pod Lesíkem 
10.5.2021 pondělí Ke Slatinám 
24.5.2021 pondělí Ke Dráze 

7.6.2021 pondělí Parková 
21.6.2021 pondělí V Dolinách 

 
 

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, 
zdravotní techniku, podlahové krytiny apod. 
Do kontejnerů nelze odkládat sklo, papír, plasty, nápojové kartony, stavební 
odpad či nebezpečné odpady. 
 
V případě, že kontejner není v daném termínu na uvedeném stanovišti, 
volejte prosím úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy na tel. 224 324 315 
nebo 722 446 163. 
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Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA

BIOODPAD
na rok 2021 – I. pololetí

čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin
27.03.2021 sobota Čs. tankistů
10.04.2021 sobota Pod Lesíkem
24.04.2021 sobota Čs. tankistů
08.05.2021 sobota Pod Lesíkem
22.05.2021 sobota Čs. tankistů
12.06.2021 sobota Pod Lesíkem
26.06.2021 sobota Čs. tankistů

Tento kontejner slouží pouze pro bioodpad a NENÍ určen 
k odkládání objemného odpadu typu starý nábytek, matrace, 

koberce apod…

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

na rok 2021 – I. pololetí
čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin
1.2.2021 pondělí Pod Lesíkem

15.2.2021 pondělí Ke Slatinám
1.3.2021 pondělí Ke Dráze

15.3.2021 pondělí Parková
29.3.2021 pondělí V Dolinách
12.4.2021 pondělí Kardausova
26.4.2021 pondělí Pod Lesíkem
10.5.2021 pondělí Ke Slatinám
24.5.2021 pondělí Ke Dráze

7.6.2021 pondělí Parková
21.6.2021 pondělí V Dolinách

V případě, že kontejner není v daném termínu na uvedeném stanovišti, 
volejte prosím úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy na tel. 224 324 315
nebo 722 446 163.
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Nyní se ale ještě ohlédněme za předvá-
nočním obdobím. 
Ani letos nevynechal Mikuláš se svou po-
četnou družinou návštěvu naší školy. Mi-
kuláš s čerty a anděly navštívili postupně 
všechny třídy, aby se ujistili, zda je pravda, 
že jsou u nás hodné děti. Děti dokázaly, že 
jsou nejen hodné, ale i učenlivé a zazpíva-
ly družině písničku nebo odříkaly básničku. 
Andělé pak všechny děti odměnili drobným 
dárečkem. 
Paní učitelky pro děti v předvánočním čase 
připravily vánoční besídky, kde probíhalo 
například vánoční vyrábění, pečení per-
níčků, rozdávání dárečků zábavnou hrou 
s kostkami, ochutnávání cukroví nebo pro-
mítání pohádek. 
Poslední školní den před Vánoci se na vel-
ké šachovnici v atriu školy odehrálo fi nále 
18. ročníku celoškolního turnaje v dámě. 
Letos však bez možnosti přítomnosti divá-
ků. Páťáci celý turnaj vysílali on-line svým 
spolužákům do třídy. 
I přes všechny změny a různá nařízení se 
zdá, že se nám daří a těšíme se, že se brzy 
společně sejdeme ve svých třídách a bude 
vše, jak má být. 

ZŠ Kutnohorská

Tradiční zima ve škole
Školní rok se nenápadně překlopil do druhého pololetí, děti z prvních a druhých tříd si převzaly své vý-
pisy vysvědčení za první pololetí. Žáci za sebou mají jednodenní pololetní prázdniny a v březnu je čekají 
prázdniny jarní. Děti z třetích, čtvrtých a pátých tříd opět úspěšně pokračují v distanční výuce.



 

 

Ukliďme 

Dolní Měcholupy 

27. března 2021 
Sejdeme se v 10 hodin 

v parku za školou 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

uklidmecesko.cz
/event/27605 



 

 

Ukliďme 

Dolní Měcholupy 

27. března 2021 
Sejdeme se v 10 hodin 

v parku za školou 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

uklidmecesko.cz
/event/27605 

 

 

Ukliďme 

27. března 2021 
Sejdeme se v 10 hodin 

před kavárnou TRIO Malý háj 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

uklidmecesko.cz
/event/27606 

Malý háj 
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Fotoreportáž

Do roku 2021 jsme vstoupili v nouzovém stavu a vypadá to, že ani letos to nikdo z nás nebude mít snadné. Dolnomě-
cholupáci ale nejsou žádná béčka, hodně zdraví, sílu, pohodu a hlavně výdrž Vám všem!

12

Jste skvělí, jak pomáháte, když je potře-
ba, ať už jako brigádníci při organizaci 
návštěv a úklidu nebo podpora pečením 
pro zaměstnance domova SeneCura 
nebo vařením našim hasičům v době po-
hotovostí.



Našim strážníkům se podařilo chytit 
pachatele krádeží měděných svodů 
a zajistit i ukradené věci. Za to si za-
slouží také velkou pochvalu.

Jako již tradičně proběhla i letos fotosoutěž. Tentokrát na téma 
Co vám udělalo radost. Děkujeme za krásné fotky. 

Hasiči jsou stále akční, když nemají pohotovost, pomáhají s dez-
infekcí, kde je potřeba. Pomohli i s odvozem našich seniorek z 
DPS do nemocnice na očkování. Máme je rádi.

ŽIVOT V OBCI
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Konečně nám taky nasněžilo. Děti se radují, bobují a stavějí sněhu-
láky. Nám dospělým to přináší nějakou tu práci, ale někteří se i rádi 
protáhnou a uklízí i u sousedů. Rádi jsme podpořili všechny aktivní 
občany hrablem a koštětem.

Situace je stále náročná, nemůžeme se se-
jít na oběd či skleničku, ale okénka zdejších 
podnikatelů stále fungují, podpořte je, po-
kud můžete a nakupujte u nás v DM.
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Dolní Měcholupy pod sněhem to je taková 
romantika, že snad všichni sdílejí fotky…

Necháváme na vozovce 3 m k životu. Děkujeme všem, kteří chápou pravidla ohleduplného parkování, viz poslední strana Zpravodaje.
Jana Doláková

Podařilo se nám získat dotaci a kromě jiného jsou peníze také 
na realizaci knihobudky. Ani nevíte, jakou dalo práci sehnat sta-
rou telefonní budku ☺ Ta naše „přijela“ až z Janovic nad Úhla-
vou. Těšíte se na ni?
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Ohlédnutí za uplynulým rokem pohledem místních hasičů 
Rád bych touto cestou shrnul činnost našich dolnoměcholupských hasičů za uplynulý rok 2020. Uply-
nulý rok přinesl hasičům velké množství mimořádných úkolů. Kromě běžné činnosti i naši hasiči aktivně 
pomáhali při zdolání pandemie COVID-19. 
Společně s naší městskou částí jsme za-
jišťovali distribuci dezinfekce a osobních 
ochranných prostředků občanům Dolních 
Měcholup. Distribuce probíhala jak v jarní 
vlně, tak v podzimní vlně. Kromě distribuce 
materiálu, byla v uplynulém roce jednotka 
dovybavena sadou na dezinfekce prostor. 
Dolnoměcholupští hasiči tedy několikrát 
dezinfi kovali prostory v Dolních Měcholu-
pech, a to zejména sportovní víceúčelovou 
halu u školy, školku a venkovní prostory, 
kde je velká frekvence lidí jako jsou lavičky 
v parcích či autobusové zastávky. V rámci 
boje s COVIDem-19 byli dobrovolní hasiči 
požádání o pomoc Hasičským záchran-
ným sborem hl. m. Prahy, který byl nucen 
v souvislosti se zabráněním šíření nemoci 

v jeho řadách snížit své početní stavy na 
minimum. Na žádost HZS Praha jsme dr-
želi celkem 16 krát 24-hodinovou pohoto-
vost na vlastní zbrojnici. 
Kromě mimořádných úkolů jsme se samo-
zřejmě věnovali i obvyklé činnosti hasičů. 
Jednotka celkově vyjela k 79 mimořádným 
událostem. Z tohoto počtu tvořilo nejvíce 
technických pomocí, a to 42, dále jsme 
zasahovali u 29 požárů, u třech úniků rop-
ných produktů, dvou planých poplachů, 
jedné dopravní nehody a dvou ostatních 
pomocí. Vyjma mimořádných událostí jsme 
také pomáhali v městské části například 
zkrápění hlavních komunikací v Dolních 
Měcholupech. Jako každý rok jsme se 
i přes všechny jiné povinnosti věnovali od-
borné přípravě, jak teoreticky tak i prakticky 
a také údržbě techniky a dalších prostřed-
ků. Rovněž jsme se také zúčastnili několika 
taktických cvičení, včetně jednoho meziná-
rodního. 
Začátkem roku jsme pro Vás uspořádali 

2. hasičský bál po obnovené tradici, který 
se opět velice vydařil. Tímto bych rád ještě 
jednou poděkoval všem sponzorům a naší 
městské části za podporu, bez kterých by 
hasičský bál nebylo možné uspořádat. Po-
díleli jsme se také na pořádání dalších akcí 
pod záštitou městské části – letního kina, 
dětského dnu, stavění májky atd. 
Ačkoli letos byly aktivity velice omezeny, 
tak se podařilo přerušovaně několik mě-
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síců pořádat pravidelné schůzky a trénin-
ky kolektivu mladých hasičů. Dokonce se 
letos zúčastnili i několika závodů. V rámci 
pravidelných schůzek se kromě tréninků 
na požární sport věnovali i prevenci mimo-
řádných událostí a výchově k dobrovolnic-
tví a zdravému životnímu stylu. Starší děti 
a dorostence se začínají více zapojovat do 
dalších aktivit sboru, aby byli plnohodnot-
nými členy i v dospělosti. 
V neposlední řadě v minulém roce oslavil 
náš sbor dobrovolných hasičů 115. výročí 
od jeho založení, které jsme velice komor-
ně oslavili v průběhu září. Původně jsme 
chtěli oslavit založení sboru již na jaře, kdy 
byl sbor založen, nicméně situace nám to 
nedovolila. 

Chtěl bych tímto nejen shrnout rok u hasi-
čů, ale i poděkovat všem, kteří nás jakkoli 
podporují. Jmenovitě bych rád poděkoval 
naší městské části za velkou podporu 
a úžasnou spolupráci a magistrátu hl. m. 

Prahy, ale také i všem ostatním, kteří třeba 
šili roušky, které jsme pak rozdávali našim 
spoluobčanům nebo hospodyňkám, které 
nám vařily výborné pokrmy na naše po-
hotovosti. V neposlední řadě bych rád po-
děkoval pražské městské policii, od které 
jsme si v průběhu roku převzali jejich vy-
řazený vůz škoda Octavia, který nám ještě 
velice dobře poslouží. 

Vřele doufám, že příští rok bude příznivěj-
ší než ten letošní a že se budeme pomalu 
vracet do normálu. Byl bych velice potě-
šen, kdyby se nám i letos podařilo pro Vás 
uspořádat hasičský bál a obnovila se plná 
činnost kolektivu mladých hasičů. Také 
bych rád poděkoval všem členům výjezdo-
vé jednotky, kteří letos pracovali naprosto 
bezchybně. 

Závěrem bych rád vyzval kohokoli, kdo by 
měl zájem se podílet na činnosti dobrovol-
ných hasičů v Dolních Měcholupech, aby 
mě neváhal kontaktovat s jakýmkoli dota-
zem či s jeho zájmem například na e-mai-
lové adrese hasicidm@gmail.com. 
   

Petr Vltavský
Velitel JSDH Dolní Měcholupy

Místostarosta SDH Dolní Měcholupy 
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Známe vítězky fotosoutěže Pro radost! 

Na prvním místě s celkem 60 „lajky“ se umístila fotka Radky K., 
druhou příčku obsadila Anna Z. s celkovým počtem 40 „lajků“ 
a třetí oceněnou fotku s celkem 31 „lajků“ nám zaslala Radka C.
Gratulujeme!

Na prvním místě s celkem 60 „lajky“ se umístila fotka Radky K., 

TENISOVÝ VÍKEND S TRENÉREM
PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY 
S POHYBOVĚ KOORDINAČNÍ PŘÍPRAVOU

TENISOVÉ LEKCE 
S TRENÉREM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

MARTIN ŠMOLKA
tel.: 606 072 716
vás čeká ve Svatoňovické ulici
Dolní Počernice

WWW.OAZADOPO.CZ/TENIS-S-TRENEREM

Důležitá telefonní čísla 
Dolních Měcholup:

Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
      PALÁRIKOVÁ Radka:  778 702 134

   RUDOLF Martin:  721 895 538

Hasiči:  150
Hasiči Dolní Měcholupy: hasicidm@gmail.com

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Cejpová:  
604 320 955

   Pohotovost - dětská LPS (Fakultní Thomayerova 
nemocnice, pavilon B1):  261 083 783, 603 566 587

Praktický lékař MUDr. Kiseľáková:  775 614 114
   LPS pro dospělé (FN Královské Vinohrady, 

pavilon S): 267 163 778

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  731 167 276
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 700 650
 

Hlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení 

Tel: 800 404 060 (bezplatná)
https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch-vo
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Helenu Sobkovou

V Dolních Měcholupech žije trvale od 
roku 2011 spisovatelka a historička 
PaedDr. Helena Sobková. Vystudovala 
pedagogickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze a působila celý aktivní ži-
vot ve školství. Dlouhá léta se zabývá 
studiem života a díla Boženy Němco-
vé a výsledky svého bádání a hledání 
v archivech zveřejnila v řadě knih. Čes-
ké veřejnosti je známa především trilo-
gií Tajemství Barunky Panklové, Kate-
řina Zaháňská a Dorothea vévodkyně 
Kuronská.

Kdy ses prvně setkala s Dolními Měcho-
lupy?
Prvně jsem je spatřila v roce 1953, tedy 
před osmašedesáti roky. Tehdy jsem se 
provdala a jezdili jsme tudy za manželo-
vými rodiči do Kostelce nad Černými lesy. 
Dolní Měcholupy nebyly ještě součástí 
Prahy a měly charakter čistě zemědělské 
vesnice. Mou pozornost přitahovala místní 
škola, kaplička a křížek na konci obce.

Kdy jsi poznala Měcholupy blíže a co tě 
na nich zaujalo?
V roce 1973, kdy už Měcholupy patřily 
k Praze 10, koupila moje maminka domek 
v ulici Za kovárnou. Jezdili jsme sem ze 
Strašnic téměř denně a pomáhali s rekon-
strukcí a zvelebováním domu a zahrady. 
Brzy poté se tu narodili oba moji vnuci, Da-
vid a Štěpán, a tak jsme zapustili v Měcho-
lupech hluboké kořeny. To už je také skoro 
půl století. Jako učitelku češtiny a dějepisu 
mě zajímala historie obce a místní názvy. 
Fascinovalo mě, že náš domek se nachá-
zel v samém centru obce. Dokládala to 
blízká škola s datem 1894, nedaleká kap-
lička, údajně zasvěcená sv. Petru a Pavlu, 
dům s číslem popisným 1 v ulici Na návsi 

a zbytky někdejších velkých dvorů stojících 
kolem. Nedaleko kapličky, na rohu ulice 
Kutnohorské a Za kovárnou, byla obecní 
studna opatřená pumpou. Sem jsme cho-
dili pro pitnou vodu. Výmluvný název má 
ulice „Za kovárnou“. V domku s čp. 7 vedle 
nás stála v rohu zahrady stará kovadlina 
prozrazující, že právě tady byla někdejší 
vesnická kovárna. Zaujal mě i název obce. 
Jistě ho dostala od toho, že se zde kdysi 
loupily měchy. Možná měchy s penězi, kte-
ré se vozily z Kutné Hory do Prahy.

Jsi pamětnicí rozvoje Dolních Mě-
cholup. Jaké vidíš rozdíly mezi tehdy 
a dnes?
Rozdíly jsou obrovské. Tehdy, mám na 
mysli rok 1973, tu žilo asi jen 1350 obyva-
tel. Domky a bývalé statky byly zchátralé, 
v kapličce jen prázdný oltářní výstupek, 
kolem kupa smetí, z věžičky visel dlouhý 

provaz od zvonku. Občas se zvonek roze-
zněl, když doprovázel duši věřícího občana 
na věčnost. 
V obci nebyla kanalizace, nebyl rozveden 
vodovod, telefonní síť, plynovod a kro-
mě malé samoobsluhy a špatně fungující 
masny chyběla veškerá občanská vybave-
nost. Na větší nákupy se jezdilo do Strašnic 
a lidé, kteří neměli auto, a těch byla tehdy 
většina, museli jezdit autobusem. Zužo-
val nás špatný vzduch, pramenící z míst-
ního vepřína a hostivařského plynojemu. 
Škola byla trojtřídní, ale na školách, kam 
žáci přecházeli, chválili jejich vědomosti 
a dobré chování. Již tehdy začaly při jiho-
východním okraji obce vyrůstat hezké ro-
dinné domky, ale nedlážděné ulice a chod-
níky byly za deště rozblácené a tam, kde 
se dnes rozkládá krásný park za školou, 
bylo velké kukuřičné pole. 
Rozvoj Dolních Měcholup jsme mohli po-
zorovat až od roku 1980. Tehdy se začaly 

7 otázek pro…
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hloubit výkopy pro vodovod a kanalizaci 
a zakládal se park. Rozkvět obce začal 
po Sametové revoluci. Dolní Měcholupy 
vzkvétaly a rozrůstaly se v moderní praž-
ské předměstí, jak je známe dnes.

Co se ti na Měcholupech nejvíce líbí 
a cítíš také zde genia loci?
Líbí se mi, že se tu dodržují tradice. Vidím 
to na parku, kde se scházejí obyvatelé při 
zahájení Adventu, při rozsvěcení vánoční-
ho stromu, stavění májky nebo při oslavě 
začátku školního roku. O parku a životě 
v něm bych mohla povídat dlouho, protože 
ho mám přímo před okny, ale to by si za-
sloužilo samostatné vyprávění. Velmi oce-
ňuji péči místního úřadu o zeleň a čistotu 
komunikací a dobrou práci školy. A genius 
loci? Své osobité kouzlo, svého ducha má 
každé místo, které mají lidé rádi. Má ho 
každý dům, každá ulice. Já ho cítím právě 
v tom historickém jádru, v srdci Měcholup, 
v okolí školy a kapličky, v místě, kde měla 
stát i někdejší tvrz. Představuji si, že toto 
místo má v sobě skrytou energii minulosti. 

Kdy a proč ses začala zabývat Boženou 
Němcovou?
Lásku k Boženě Němcové jsem převza-
la od své maminky. Byla její nejmilejší 
spisovatelkou a v naší domácí knihovně 
jsme měli celé její dílo, její korespondenci, 
ale i knihy napsané o ní. Vždy mě na vý-
znamných lidech zajímalo, po kom zdědili 
své vlohy, talent, kdo je ovlivnil výchovou. 
Opakovaně jsem narážela na sdělení, že 
Božena Němcová nebyla pokrevní dcerou 
manželů Panklových, u kterých vyrůstala, 
ale nemanželskou dcerou samotné vé-

vodkyně Kateřiny Zaháňské. Poukazovalo 
se na její nevšední zjev, na její mimořád-
né vlastnosti, na zájem vévodkyně o toto 
dítě, ale i na velké nesrovnalosti ve škol-
ních knihách. Ač má ve vídeňské matrice 
křtů uvedené datum 5. února 1820, zahá-
jila školní výuku již v roce 1824 ve svých 
čtyřech letech a ve škole byla vedena jako 
o několik let starší. Třikrát se dokonce uvá-
dí rok 1817 jako rok jejího narození. Její 
život je obestřen záhadami. Začala jsem 
pátrat, hledat v archivech a výsledky svého 
bádání jsem sepsala v knize Tajemství Ba-
runky Panklové.

K jakému závěru jsi dospěla?
Řada indicií napovídá, že Božena Něm-
cová nebyla s největší pravděpodobnos-
tí dcerou manželů Panklových. Vyvrátila 
jsem tvrzení, že byla nebo že mohla být 
dcerou Kateřiny Zaháňské. Cestičky se 
sbíhaly k nejmladší sestře Kateřiny, k Do-
rothee Talleyrandové. Nápadné u obou žen 
byly černé, až modročerné vlasy a různé 
další okolnosti. Nenašel se ovšem doklad, 
který by tyto domněnky potvrdil. Po původu 
naší nejslavnější spisovatelky dnes pátra-
jí odborníci na DNA. Uvidíme, co najdou. 
Nechme se překvapit.

Stojíme na prahu nového roku. Vyslovu-
jí se různá přání. Co bys přála Dolním 
Měcholupům do dalších let?
Přála bych jim hlavně dobré obyvatele, kte-
ří projevují svou lásku k domovu péčí o své 
domy, o své ulice a svorností. Jen tam, kde 
se lidé činí a kde se táhne za jeden provaz, 
se dílo daří.

Lucie Sobková

Moc děkuji za zajímavý rozhovor, který 
s paní Helenou vedla Lucie Sobková, kte-
rá má tu čest mít za manžela jejího vnuka. 
Moc jí děkuji, že se v současné covid době 
tohoto krásného úkolu ujala a udělala to 
báječně. 

Paní Heleně přeji spoustu krásných chvil 
prožitých v Dolních Měcholupech se svými 
blízkými a její oblíbenou Boženou Němco-
vou, ať jí slouží zdraví a má stále spoustu 
elánu. 

Jana Doláková



Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

I. Protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 
V Dolních Měcholupech (Unter Miecholup)

Je středa, 15. března 1939, sněží a v ran-
ních hodinách přes obec po hlavní státní 
silnici jedou motorizovaná okupační vojska 
(Wermacht) na Prahu. 

Je čtvrtek, 16. března 1939 a na Pražském 
hradě, zde přítomný Adolf Hitler, podepi-
suje „výnos“ o zřízení Protektorátu Čechy 
a Morava. Délka hranic s Německem je 
2.578 km a Slovenským štátem 234 km, 
celková rozloha je 48.901km2 . Počet oby-
vatel k 1. 10. 1940 je 7.456.121.            
                                                                                                            
Naše obec má v té době 202 domů, 1.271 
obyvatel, okresem nově patří na Praha 
- venkov jih (Prag - Land -Süd), na křižo-
vatce je směrový ukazatel „Prag - Praha 
11 km“. Obecní zastupitelstvo se starostou 
Oldřichem Pelikánem je ihned zrušeno, na 
jeho místo je dosazen vážený občan Karel 

Attl, který vnucené místo zastává jako uvě-
domělý vlastenec. Obecní strážník Gustav 
Kocvera pokračuje dál, stejně jako posád-
ka četnické stanice ve složení: vrch. strž. 
Fr. Toman, št. strž. J. Makovec, V. Bauer 
a J. Pospíšil.

Je zřízeno 21. 3. 1939 povinné politické 
uskupení „Národní souročení“ a tzv. „Kura-
torium“ (26. 5. 1942) pro výchovu mláde-
že. Obě tyto složky neměly v obci valného 
významu. Politické strany jsou zrušeny, 
Církev Československá je přejmenována 
na Českomoravskou, Sokol je dnem 8. 10. 
1941 zrušen. Záhy je nařízeno dvojjazyčné 
pojmenování (1941), takže máme Gemein-
deamt (Obecní úřad), Becherei (pekařství), 
Fleischerei (řeznictví), Gasthaus (hosti-
nec), Schule (škola), i zemědělce (Lands-
mans) a další.

Nastává 1. 10. 1939 lístkové hospodaře-
ní na vybrané druhy zboží a postupně na 
všechno. Lístky zde vydává pan Pilík spolu 
s panem Kocverou. Je ale možno pouká-
zat, že se potraviny opatřovaly „na černo“ 
- mouka z mlýna v Uhříněvsi, cukr z cukro-
varu tamtéž, stejně tak se zabíjela prasata. 
Posádka četnické stanice se chovala, že 
nic nevidí, stejně tak se chová k různé, teh-
dy ilegální, činnosti. Jedná se především 
o opatřování potravinových lístku, ukrývání 
občanů, vylepování ilegálního tisku nebo 
jeho doručování. 

V obci byl znám jeden občan sympatizu-
jící s polofašistickou organizací „Vlajka“, 
dva Němci ve službách nacistů (jeden byl 
důstojníkem Wermachtu, druhý dozorcem 
v koncentračním táboře) v obci se nijak 
neprojevovali, jeden občan nosil žlutou 

HISTORIE

Státní symboly za dob Protektorátu

V Dolních Měcholupech (Unter Miecholup)

Attl, který vnucené místo zastává jako uvě-
domělý vlastenec. Obecní strážník Gustav 

Nastává 1. 10. 1939 lístkové hospodaře-
ní na vybrané druhy zboží a postupně na 
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hvězdu „Jude“, ovšem z obce se vytratil 
a jeho osud je neznámý. Občané musí 
prokazovat svůj árijský původ, je vydává-
na „Kenkarta“, jako průkaz a „Arbeitsbuch“ 
- pracovní knížka. Pracuje se deset hodin 
denně.

Perzekucím, domovním prohlídkám, zatče-
ní, vyšetřování ve vazbě se nevyhnula řada 
občanů, i sám starosta obce, další občané 
jsou nasazení na práci v Říši, na zákopo-
vých pracech. Službu koná CPO i hasiči, 
kteří též odklízejí sutiny při bombardování 
Prahy. Časté letecké poplachy se vyhlašují 
ruční sirénou umístěné na domě Obecní-
ho úřadu, občané se mají ukrývat na sále 
kina. Na poli poblíž Štěrbohol jsou umís-
těna tři protiletadlová děla (Flaky), spoje-
necká letadla napadají na trati lokomotivy 
(říká se jim „kotláři“), poslouchá se zakáza-
ný rozhlas – „Volá Londýn“, „Hlas Ameriky“ 
i povstalecký rozhlas Banská Bystrica.

Třista německých vojáků ubytovaných na 

sále restaurace „U Jaurisů“ v dubnu 1945 
odchází. Na odbočce k Dubečku se přes 
státní silnici staví z těžkého dřeva zábrana, 

která by měla zastavit postup osvoboditelů.
Jezdíme vpravo, a to již od 26. 3. 1939, 
do oběhu je dána 10. 4. 1939 první pro-
tektorátní koruna, další následovaly v hod-
notách 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 
5000 K a platily až do 31. 10. 1945, ale od 
května s přetiskem ČSR. První protektorát-
ní známky máme od 29. 7. 1939, další emi-
se následují. Kupujeme je s dalším tiskem 
té doby v trafi ce paní Pulkrábkové, umístě-
né nad škarpou státní silnice, poblíž cesty 
na Dubeč.

Žije se ve strachu, dodržuje se zatemně-
ní, společensky život je omezen pouze na 
hraní divadel spolku Svornost a Divadla 
hasičů, a to jen do 1. 7. 1944. Představení 
kina nadále pokračují, stejně tak fotbalové 
zápasy SK Dolní Měcholupy.

V polích za obcí se schází koncem dubna 
1945 několik občanů, připravující budoucí 
národní výbor a čeká se netrpělivě, až při-
jde osvobozující květen 1945.

Pozn.:
Presidentem protektorátu je Emil Hácha, zemřel ve vazbě 27. 6. 1945
Předsedové vlád protektorátu:
1939 Rudolf Beran, odsouzen 31. 7. 1946 na 20 let, zemřel 1954
1939 Alois Eliáš, popraven nacisty 1942
1942 Jaroslav Krejčí, odsouzen na 25 let, zemřel 1956
1945 Richard Bienert, odsouzen na 3 roky, zemřel 1949

Členové vlády odsouzeni tresty na svobodě (Moravec – nacistický kolaborant, vedoucí přestavitel Kuratoria pro výchovu mládeže v Če-
chách a na Moravě, spáchal sebevraždu 5. 5. 1945)
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(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

CO-VIN s.r.o.
V Dolinách 213/5, 111 01 Praha 10
Jaromír Los; tel. +420. 604 791 147

Velko i maloobchodní prodej kvalitních 
italských vín.

Al Settimo Cielo
Na Návsi 525/6, 

111 01 Praha-Dolní Měcholupy
po-ne od 16 do 22   tel: 773 618 142, 

liana@centrum.cz
Nabízíme příjemné posezení, vína 

z vybraných italských vinařství, 
čerstvou kávu, kvalitní čaje, domácí 

limonády, zákusky i pochoutky k vínu

Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

Ke školce 254/12, 
111 01 Praha-Dolní Měcholupy

Dagmar Benešová; 777 239 868, 
dasa.pistorova@centrum.cz

Fit trénink a strečink pro dospělé 
v sobotu 9-10h. 

Cvičení dětí bylo přesunuto do Štěrbohol.
www.dasa-cviceni.cz

ELEKTROservis
Roman Tůma; Kutnohorská 44/31 

Dolní Měcholupy. Tel: 606 951 002, 
mail: romtum@seznam.cz

opravy, připojení a revize elektro zařízení 
a spotřebičů

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY
po-čt 8-19h

Mgr. Lenka Neužilová; 775 268 340, 
neuzilenka@seznam.cz

řešení pohybových obtíží, vědomá práce 
s tělem, péče o ženy v těhotenství, 
po porodu, po císaři, harmonizace 
a relaxace těla jemnými technikami

IKS-MARKETING, s.r.o.
Na Návsi 525/6 , 

Praha 10 - Dolní Měcholupy
281 932 007, info@iks.cz

Dodáváme a montuje nová okna, vrata 
a odvětrávané fasádní systémy.

http://www.odvetravane-fasady.cz/

Martin Dolák
Kryšpínova 527/2, 

Praha 10 Dolní Měcholupy
telefon: 723 357 735 

mail: martin.dolak@dolici.cz
Instalace, programování a servis 

silnoproudých i slaboproudých rozvodů 
a zařízení včetně VoIP technologií.

Certifi kovaný specialista pro veškeré 
výrobky 2N Telekomunikace a.s.

M & M reality holding a.s
Kutnohorská 10/55, 

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Roman Bareš; tel.: 605 214 096, 

e-mail: rbares@mmreality.cz
Zprostředkování prodeje nemovitostí, 

nabídka nemovitostí k prodeji 
nebo pronájmu

www.mmreality.cz

Kurzy malby
V Osikách 521/16, 111 01 Praha 10, 

Tel: 777 599 228
Chcete si odpočinout od náročné práce? 
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné 

myšlenky? Chcete malovat, ale doma 
není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu, 

chuť a radost z vlastní tvorby k nám! Bu-
dete překvapeni sami sebou. 

Těšíme se na Vás!
www.kurzmalby.cz

PLYNOMAX s.r.o.
V Planinách 284/15, Dolní Měcholupy 

Lukáš Svoboda
 info@plynomax.cz, 734 334 252

Montáž, servis, revize plynových kotlů.
www.plynomax.cz

PIZZA DO KRABICE.CZ s.r.o.
Kutnohorská 40, 

109 00, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Rozvoz tel. 605 92 92 92

Otevírací doba od 10 - 22 hod
Pestrý výběr pizz, salátů a těstovin 

www.pizzadokrabice.cz

Milena Junková
Na Konci 158/5, 

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
tel: 604 637 238, 

e-mail: Junkova@volny.cz
vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, 
kontrolní hlášení, mzdy, daňová přiznání

Pivnice U Tomáše
Tomáš Skála; Kutnohorská 26/45, 

Praha 10
Tel: 606 200 704, 

e-mail: tomskal@seznam.cz
www.pivniceutomase.cz
po-so 17-23, ne 17-22

Poradna Trinity 
- Gabriela Dvořáková

Nad Sadem 462/8, 
111 01 Praha - Dolní Měcholupy

Tel: 607 960 372, 
www.homeopatie-poradnatrinity.cz, 

gabriela@homeopatie-poradnatrinity.cz, 
Léčba chronických i akutních zdravotních 

potíží pomocí homeopatie a autopatie.

Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7, 

Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01
kontaktní osoba Iva Zelená
 777 208 878, 777 908 878

info@skolkaamalka.cz   
www.skolkaamalka.cz

Péče o děti od 1,5 roku v půldenním 
i celodenním režimu

Roman Tůma 
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy 
tel. 606 951 002 volat můžete 24h. 

mail: romtum@seznam.cz
Hodinový manžel - opravy a údržba všeho 

druhu

REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková; tel: 777 074 907

Zprostředkování veškerých úkonů v re-
gistru vozidel (registrace nových vozidel, 

převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

JUDr. Jaroslav SVOBODA, 
advokát 

Pobočka: V Planinách 284/15, 
111 01 Praha 10-D. Měcholupy

mail: jaroslav.svoboda@advocati.cz,  
tel: 222 716 164

Nabízím právní služby zejména v rodin-
ném právu včetně zvýšení výživného na 
dítě, při rozvodech či dědictví, v pracov-
ním právu, při převodech nemovitostí, 

vymáhání pohledávek aj.

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy

Václav Janko; 
702 065 976 / 608 960 242, 

rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, grafi ka, redakční činnost. 

www.rcmodely.cz
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ZDE může být zdarma 
i vizitka vaší fi rmy

Údaje pro seznam podnikatelů 
zasílejte 

prosím na e-mail: 
zpravodaj@dolnimecholupy.cz 

do doby uzávěrky pro další vydání, 
které najdete v tiráži tohoto vydání. 

Ján Pecsők
Honzíkova 610/4

Praha 10 Dolní Mĕcholupy 111 01
775 942 871

jan.pecsok@vyzivajezaklad.cz
www.vyzivajezaklad.cz

Poradenstvi a vedení v oblasti zdravého 
životního stylu. Možnost konzultace 

i podpory online.
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