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Slovo starosty
Vážení občané,

jaro je časem probouzení přírody
a opečovávání zahrádek. Jak píše
Karel Čapek: „Proti všemu zdání
zahradník se nerodí ze semene,
výhonku, cibule, hlízy ani štupru,
nýbrž vzniká zkušeností, okolím
a přírodními podmínkami.” Nikdy
mne nepřestane udivovat zázračná moc, která každoročně na
jaře oživuje vše, co bylo uspáno
a z nepatrného zrníčka dává
vzniknout novému životu. Některé
věci se dějí bez našeho přičinění,
jiné však potřebují naši pomoc.
Jsme to v konečném důsledku my,
kdo rozhoduje o tom, co si do našeho života „zasejeme a následně
zaléváme a pěstujeme“. V našem
společném kusu Země zvaném
Dolní Měcholupy je jen na nás samotných, zda budeme dělat
věci, které opakovány všemi, budou ku prospěchu i ostatním,
nebo se rozhodneme konat pouze to, čím si chceme něco dokázat, bez ohledu na ostatní. My všichni jsme „zahradníky“ našeho
společného domova. Je na každém se rozhodnout, zda bude
„zahradníkem“ nebo „lovcem“. Bohužel v dnešní době lovců jsou
„zahradníci“ vzácností a spíše se „lovci“ loví mezi sebou navzájem.
Pro naše zahradníky tu máme jednu dobrou zprávu. Firma na
dodávku kompostérů už se vybírá ve výběrovém řízení. Můžeme
tedy těm, kteří se přihlásili, slíbit, že kompostéry letos opět budou. Navíc tentokrát ke kompostérům pořizujeme i obecní štěpkovač.Ti, kdož jsou ochotni vnímat Dolní Měcholupy jako naši
společnou „zahrádku“, se zapojili do akce Ukliďme Česko a pomohli s úklidem. Těch odpadků byly letos skoro 2 tuny.
S velkou péčí se o naše ratolesti starají naše učitelky a učitelé
v základní a mateřské škole. Dobré zprávy jsou, že naše škola

byla velmi dobře ohodnocena školní inspekcí a dětská skupina
při mateřské škole se stala řádnou třídou MŠ a bylo tak možné její ﬁnancování zajistit ze zdrojů MHMP. Co se školství týče,
tak dobrou zprávou je, že jsme podepsali smlouvu na projekt
nové školy v Malém háji. Byl to dlouhý proces od vypsání architektonické soutěže v loňském roce přes vyjednávání s autorem vítězného návrhu o ceně a podmínkách smlouvy až k jejímu
podpisu. Jsem vděčný všem, kteří nám na této složité cestě byli
nápomocni a dokázali nás, přes potíže s Coronavirem, odvoláním účastníka soutěže a mnohá další protivenství zpochybňující
správnost našeho postupu, dovést k dalšímu milníku na cestě
k nové škole. Pokud si chcete s námi zrekapitulovat celou dosavadní pouť, můžete tak učinit na našich webových stránkách na
odkazu: https://www.dolnimecholupy.cz/2021/03/03/zs-ms-maly
-haj-krok-za-krokem/. Budeme zde nadále zveřejňovat aktuality
o této naší nejdůležitější investici.
Protože se nemohou pořádat žádné společenské akce, tak jsme
pro rodiče a děti připravili několik zábavných her s tajenkou. Kdo
se vydal do terénu, mohl vyluštit detektivní záhadu ztracené školy či objevit tajemství Velikonoc.
Velikonoce nám tentokrát připomněl i společně ozdobený velikonoční strom v parku u školy. Je to hezká novinka, ze které by se
mohla stát další malá tradice.
Byla dokončena oprava běžecké dráhy pro hasiče. Snažíme se
stále pomáhat s očkováním, jak s registrací, tak s případným odvozem, při kterém nám pomáhají naši hasiči.
Co se chystá? Začíná rekonstrukce Kutnohorské. První se bude
frézovat část od Country Saloonu do Uhříněvsi. Posledním
úsekem se dokončí u Kardausovy ulice. Dostali jsme dotaci na
elektronické úřední desky a jednu z nich se chystáme umístit do
Malého háje.
V předzvěsti společných akcí necháváme vyrobit obecní vratné
kelímky, na něž jsme získali dotaci. Zda bude možno se sejít
při pálení čarodějnic zatím nevíme, ale májku určitě postavíme.
Doufáme, že půjde alespoň uskutečnit dětský den.
Přeji vám krásné jaro, jak na zahradě, tak při procházce přírodou.
Váš starosta Jiří Jindřich

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém 31. veřejném zasedání konaného dne 15. 2. 2021 prostřednictvím
videokonference, schválilo tato usnesení:
USN 31/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části
za měsíc leden 2021, kdy se v MČ udály 2 TČ na území spadající
pod MOP Hostivař
USN 31/2: Rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový
výhled do roku 2026
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha – Dolní Měcholupy na rok 2021,
který byl vytvořen na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením ZHMP 22/1 z 17. 12. 2020. Rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2021, byl řádně vyvěšen. Návrh rozpočtu
je přílohou.
- návrh rozpočtového výhledu do roku 2026
- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 a jejich střednědobý rozpočtový výhled
SCHVÁLILO:
- navržený rozpočet městské části na rok 2021 s příjmy ve výši
35 300tis. Kč a výdaji 74 455tis. Kč, schodek je kryt třídou 8 - ﬁ-
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nancování ve výši 39 155tis. Kč, dle přílohy
- příjmy a výdaje účelového fondu dle přílohy
- navržený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021
s výnosy ve výši 2 525tis. Kč a náklady ve výši 2 152tis. Kč, dle
přílohy
- střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Měcholupy
do roku 2026 dle přílohy
- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 a jejich střednědobý rozpočtový výhled
USN 31/3: Výsledek JŘBU a smlouva na projektové práce –
ZŠ a MŠ Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na projekt nové ZŠ
a MŠ Malý háj vedeného s architektonickým ateliérem Projektor
s.r.o.
- návrh smlouvy s dodavatelem na projekt stavby ZŠ a MŠ Malý
háj
USN 31/4: Žádost o svěření pozemků (pod HZ)
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- žádost návrh žádosti o svěření pozemků pod hasičskou zbrojnicí parc. č. 580/25 o výměře 108 m2 a parc. č. 580/26 o výměře
59 m2, ve vlastnictví Hl. m. Prahy zapsaných na LV 12 v k.ú.
Dolní Měcholupy, do správy MČ Praha – Dolní Měcholupy
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USN 31/5: Skupina pro právo a legislativu
VZALO NA VĚDOMÍ:
- vznik poradního orgánu starosty – Pracovní skupina pro právo
a legislativu
SOUHLASILO:
- s uzavřením dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Vltavským pro práci v Pracovní skupině pro právo a legislativu

na pozemcích parc. č.675/26, 674/7 a 675/14 v k.ú. Dolní Měcholupy

USN 32/1: Zápis z 31. zasedání ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předložený zápis z 31. zasedání ZMČ Praha-Dolní Měcholupy
- vyjádření ověřovatelů Mgr. Davida Pavla a Michala Kohouta
SCHVÁLILO:
- zápisy z 31. zasedání ZMČ Praha-Dolní Měcholupy ve verzi
předložené zapisovatelkou

USN 32/8: Změna územního plánu
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr MČ Praha 15 na přeložku ulice Hornoměcholupská
a s tím související změnu ÚP
SOUHLASILO:
- se záměrem MČ Praha 15 na přeložku ulice Hornoměcholupská a s tím související změnou ÚP za následujících podmínek:
- změna neovlivní intenzitu dopravy v centrální části Dolních
Měcholup
- změna neovlivní stávající rezervu v ÚP pro plánovanou přeložku ulice Hornoměcholupská do ulice plk. Mráze
- napojení na ulici Kutnohorská bude možné až po vybudování
a zprovoznění Hostivařské radiály
- s podáním podnětu na změnu ÚP
POVĚŘILO:
- starostu zasláním stanoviska MČ Praha-Dolní Měcholupy MČ
Praha 15 a Magistrátu hl. m. Prahy

USN 32/2: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části
za měsíc únor 2021, kdy se v MČ udály 3 TČ

USN 32/9: Memorandum - biokoridor
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- návrh Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu
Biokoridor USES Za Křížem

USN 32/3: Kompostéry
VZALO NA VĚDOMÍ:
- rozhodnutí o poskytnutí dotace identiﬁkační číslo
115D314010775 z Operačního programu Životní prostředí
- znění výzvy k podání nabídky pro výběrové řízení
SOUHLASILO:
- se zněním výzvy k podání nabídek pro VŘ
- se zadáním výběrového řízení

USN 32/10: Příprava podkladů SK – trestní oznámení
VZALO NA VĚDOMÍ:
- že ze strany Sportovního klubu Dolní Měcholupy bylo v souvislosti s rekonstrukcí zázemí fotbalového klubu podáno trestní
oznámení. V rámci probíhajícího prověřování byl starosta předvolán k podání vysvětlení, kde byl vyšetřujícím orgánem dotázán,
zda se Městská část Praha – Dolní Měcholupy připojí k trestnímu
oznámení, jakož i k sdělení zda byla Městské části Praha – Dolní
Měcholupy způsobena majetková škoda
POVĚŘILO:
- starostu přípravou podkladů týkajících se rekonstrukce zázemí
fotbalového klubu, tak aby Městská část Praha – Dolní Měcholupy mohla zaujmout stanovisko k trestnímu oznámení podaném
Sportovním klubem Dolní Měcholupy, jakož i vyčíslením výše
způsobené majetkové škody

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém veřejném 32. zasedání konaného dne 15. 3. 2021 prostřednictvím
videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 32/4: Jednací řád
VZALO NA VĚDOMÍ:
- doplněný návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva Městské
části Praha-Dolní Měcholupy zohledňující možnost online konání zasedání zastupitelstva MČ prostřednictvím videokonference
SCHVÁLILO:
- navržené změny jednacího řádu Zastupitelstva Městské části
Praha-Dolní Měcholupy ve znění doplněného návrhu
USN 32/5: Zřizovací listiny MŠ a ZŠ, smlouvy o výpůjčce
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- nové zřizovací listiny příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Dolní
Měcholupy včetně úprav
- smlouvy o výpůjčce
USN 32/6: Kronika 2020
VZALO NA VĚDOMÍ:
- dodatek navržený zápis do kroniky městské části za rok 2020
- kronika bude vedena v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů, které se zajistí vazbou
SOUHLASILO:
- s vyhotovením zápisu v předložené podobě
USN 32/7: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

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

USN 32/11: Opakovaná výzva hnutí NO
VZALO NA VĚDOMÍ:
- že na základě usnesení zastupitelstva číslo 23/11 ze dne 27. 7.
2020 byla zaslána hnutí Naše obec výzva k omluvě za nepravdivý a manipulativní leták. Na tuto výzvu nebylo do dnešního dne
nijak reagováno
POVĚŘILO:
- starostu zveřejněním výzvy k omluvě adresované 25. 10. 2020
hnutí Naše obec ve Zpravodaji MČ
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 Měcholupy, stejně jako i celá znění usnesení ZMČ.
Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 4. 6. 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
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Rodinná politika a participativní rozpočet
V této době snad víc než dřív si všichni
uvědomujeme význam rodiny.
Na co se chceme zaměřit v oblasti rodinné
politiky a kam směřuje naše úsilí?
Toto jsou ta hlavní témata:
1) Využití volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů a podpora zvládání
a prevence problémů v rodině
2) Aktivní zapojení rodin se speciﬁckými
potřebami do komunitního života obce
3) Podpora aktivního života seniorů v rodině (i mimo ni)
4) Zapojení skupiny dospívajících do společných rodinných aktivit i do veřejného života v obci
Zřizujeme pracovní skupiny, které mají za
úkol deﬁnovat, co je v dané oblasti stěžejní, kde nás tlačí bota a na čem je důležité
zapracovat. Zveme Vás, kteří se na tom
chcete podílet, ke spolupráci. Rozjeli jsme
práci ve skupině pro podporu seniorů (3)
a moc děkujeme paní Ivetě, s jakou vervou

se do toho pustila. Také se nám podařilo
získat spolupracovníky do skupiny Teenageři (4), za což jsme obzvlášť vděční.
Slečna Tereza se zase snaží nás poučit
a posunout v oblasti speciﬁckých potřeb (2)
a spolupracovat se zástupci rodin je opravdu inspirativní (1). Celou koncepci rodinné
politiky si můžete přečíst na našich webových stránkách.
Za poslední rok jsme asi všichni okolí svého bydliště prozkoumali důkladněji, než
kdykoliv předtím. A kromě nádherných míst
s výhledy na stověžatou matičku Prahu
jsme objevili i místa, která by si zasloužila trochu té mateřské lásky. Díky sdílení
dobré praxe s Národní sítí zdravých měst,
jejíž jsme již třetí rok součástí, máme nově
participativní rozpočet, tzn., že vyhradíme
částku, za kterou Vy, obyvatelé Dolních
Měcholup, můžete realizovat své nápady, jak smysluplně využít veřejný prostor.

POPLATKY ZE PSŮ

Do konce měsíce března měl být zaplacen místní poplatek ze
psů (nebo jeho alikvotní část) na rok 2021. Tuto povinnost má
každý 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.
- u každého dalšího psa platí držitel v rodinném domě 600 Kč,
v bytovém domě navýšení o 50% výše uvedené sazby – 2 250
Kč a senioři nad 65 let platí za druhého psa 300 Kč.
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 určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Novelou zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb. a Vyhlášky
hl. m. Prahy v oblasti místního poplatku ze psů, je od 1. 1. 2020
chovatel povinen nechat psa označit identiﬁkačním číslem podle
veterinárního zákona (mikročipem) a do třiceti dnů se přihlásit
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Může to být zastínění místa, kde rádi trávíte čas či 2D herní prvek na chodníku, nebo
máte třeba vlastní originální návrh, z kterého nás bude přecházet zrak... Čerpat inspiraci můžete z jiných obcí a městských částí
(např. Praha 10, 11…), ale i jiných měst či
obcí, inspiraci Vám také rádi poskytneme
na webových stránkách při zveřejnění podmínek výzvy. Jako výkop pro tento rok se
jedná o částku sto tisíc, což není částka
nijak závratná, ale zase tak úplně málo to
také není a dobrý nápad nemusí být nutně
drahý nápad. Návrhy, které nám pošlete,
zveřejníme a ostatní občané Dolních Měcholup budou hlasovat pro ten návrh, který
se jim bude nejvíc líbit. Ten pak bude obcí
zrealizován. V tuto chvíli připravujeme podmínky soutěže, které s Vámi budeme sdílet pomocí Mobilního rozhlasu, webových
stránek i Facebooku. Už se na to moc těšíme!
Jana Doláková,
MČ Praha – Dolní Měcholupy

do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hlavního města
Prahy.
Ke dni uzávěrky příspěvků do Zpravodaje však částka, která byla
uhrazena za místní poplatky ze psů, odpovídá pouze necelým
55% předepsané výše poplatku.
Dovoluji si tedy připomenout, že neuhrazené poplatky mohou
být vyměřeny a navýšeny až na trojnásobek dlužné částky. Při
jakékoliv změně poplatkové povinnosti (stěhování, uhynutí psa
apod.), je držitel psa povinen do 15-ti dnů tuto změnu nahlásit.
Za nesplnění této povinnosti hrozí držiteli psa pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy.
Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou v době
úředních hodin v kanceláři úřadu nebo bankovním převodem na
účet č. 2111281318/2700 pod variabilním symbolem čísla popisného Vašeho domu (červené) a 1341 – např. 6691341.
Pokud si nebudete jisti, kolik máte za svého pejska zaplatit, kontaktujte nás na telefonu 272 706 441 nebo e-mailem
sekretariat@dolnimecholupy.cz
Jana Hlavatá - úřad
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Rozpočet 2021 očima předkladatele
Schválený rozpočet
Náš letošní rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Usnesením č.31/5
ze dne 15. 2. 2021. Vychází z úplně stejných zásad jako ve všech uplynulých letech. Musíme postupovat podle platných
právních předpisů a ty jsou jasné a jednoznačné.
Zásadním údajem jsou rozpočtové příjmy.
To jsou, laicky řečeno, peníze, které během roku „do baráku“ přijdou. V případě
městských částí Prahy jsou vypočítány dle
zásad daných tzv. Statutem hl. m. Prahy.
V našem případě to dělá 35,3 milionů Kč.
Z nich nejvyšší podíl tvoří přijaté transfery
ve výši takřka 20 milionů Kč a daňové příjmy ve výši 13 milionů korun tj. např. daň
z nemovitostí. To jsou peníze přidělované
hlavním městem Prahou na základě poměrně složitého výpočtu rozloha MČ, počet trvale přihlášených obyvatel atp.
Opakem příjmů jsou rozpočtové výdaje. To
jsou peníze, které během roku „z baráku“
odejdou. Jedná se převážně o běžné neboli provozní výdaje. Jak jejich název říká,
jde o peníze na zajištění provozu našeho
úřadu, školy, školek, zásahových jednotek dobrovolných hasičů, úklid komunikací
a zeleně, pošty atd. To nám vychází na

41,2 milionů Kč. K tomu musíme přidat
nezbytně nutné kapitálové výdaje, čili investice ve výši 33,2 milionů Kč. Tudíž celkem74,4 milionů Kč výdajů celkem. Takže
výsledkem je schodek ve výši 39,1 milionů Kč. Ten se musí něčím vyrovnat neboli
pokrýt. Schodek pokrýváme takzvaným
ﬁnancováním. Dělá se to naprosto běžně,
protože jinak to dělat nejde. A provádí to
zdrcující většina městských částí i samostatných obcí.
Rozpočet každé MČ je nutno chápat spíše jako plán, který obsahuje pouze příjmy,
které jsou jistotou a nadsazené výdaje,
pro případ mimořádných situací, které se
všechny nemusí uskutečnit, ale lze je čerpat pouze pokud jsou v rozpočtu přímo
uvedeny.
Příklad pro informaci:
Loňský rozpočet:
Schválené příjmy 30 300 tis.Kč
Skutečné příjmy 48 718 tis.Kč
Schválené výdaje 76 375 tis. Kč (z toho
52 355 tis.Kč běžné výdaje + 24 020 tis.Kč
kapitálové výdaje)
Skutečné výdaje 52 883 tis. Kč (z toho

26 646 tis. Kč běžné výdaje + 26 237 tis. Kč
kapitálové výdaje)
Rozdíl 4 165 tis. Kč kryto třídou ﬁnancování.
Současně bych chtěl zdůraznit, že za poslední 4 roky skončil rozpočet Dolních Měcholup v oblasti běžných příjmů a výdajů
/tedy bez investic/ vždy několikamilionovým přebytkem. To svědčí o stabilitě a dobrém hospodaření v této oblasti.
Ještě se pokusím vysvětlit, co se skrývá
pod termínem ﬁnancování. Metodologicky
to může být jakýkoliv nerozpočtový příjem.
Financování v našem letošním rozpočtu
představují výhradně úspory z let minulých
ve výši 54,4 milionů kč , návratná bezúročná ﬁnanční výpomoc od magistrátu ve výši
16,8 milionů Kč splatná do 10 let a dotace
z minulých let ve výši 28 milionů Kč, které
nám byly opětovně schváleny respektive
ponechány magistrátem.
Předseda Finančního výboru
Ing. Vladimír Kuba

Oprava komunikace Kutnohorská
Rekonstrukce vozovky v ulici Kutnohorská
právě začala. Technická správa komunikací a.s. a jí vybraná společnost Skanska
a.s. započali 12. 4. 2021 s opravou úseku
od ulice K Měcholupům po ulici Podleská.
Oprava tohoto úseku by měla trvat do
15. 8. 2021. Další úseky budou následovat. V intravilánu obce se počítá s pokládkou tzv. tichého asfaltu. Tato vrstva snižuje
o několik decibelů zvuk projíždějících automobilů. Zároveň dojde k opravě a vyrov-

nání vstupů do kanalizačních šachet umístěných ve vozovce. Ke zmíněné opravě
vydala Technická zpráva komunikací tiskovou zprávu, kterou otiskujeme na jiném
místě tohoto čísla Zpravodaje. Pro další
informace sledujte náš web www.dolnimecholupy.cz, náš facebook www.facebook.
com/MCDolniMecholupy/, nebo aplikaci
https://opravujeme.to/app. Dopravní omezení související s rekonstrukcí komunikace
budou trvat pravděpodobně až do začátku

roku 2022. Kutnohorská bude průjezdná vždy jedním pruhem a to ve směru na
Uhříněves. Automobilová doprava směřující do Prahy bude muset využít objízdné
trasy. Prosíme všechny o trpělivost, protože komunikace se opravit musí a omezení dopravy se ve spolupráci s TSK a.s.
a Magistrátem hl. m. Prahy snažíme snížit
na nejmenší možnou míru.
Martin Kembitzký
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TISKOVÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE KUTNOHORSKÁ
Praha 1. Dubna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od
pondělí12. dubna 2021 s rozsáhlou rekonstrukcí Kutnohorské ulice, a to v
úseku začínající 250 m před ulicí Kardausova a končící okružní křižovatkou
Přátelství x Podleská. Stavba je rozdělena do několika etap a měla by být
dokončena nejdéle v lednu 2022.

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na úseky (2. - 6.):
Úsek č. 2 (říjen – listopad 2021) – jedná se o frézování tloušťky 200 mm a
následnou pokládku nových asfaltových vrstev.
Úsek č. 3 (září – říjen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 100 mm a
následnou pokládku nových asfaltových vrstev. Obrusná vrstva bude ze směsi
se sníženou hlučností.
Úsek č. 4 (srpen – září 2021) – jedná se o frézování tloušťky 150 mm – 200
mm a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Část vozovky bude ze
směsi se sníženou hlučností.
Úsek č. 5 (srpen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 120 mm a následnou
pokládku nových asfaltových vrstev.
Zahajovaný úsek č. 6 (12. 4. – 15. 8. 2021) od ulice Podleská – po ulici
K Měcholupům – jedná se o frézování tloušťky 150 mm a následnou pokládku
nových asfaltových vrstev tloušťky 200 mm. Povrch bude zvýšen o 50 mm,
kromě úseku 300 m s výměnou konstrukčních vrstev.
Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zastávek Kutnohorská,
Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, Průmstav, Fruta, Na Vrchách, a to vždy v
obou směrech (z centra a do centra). Dále dojde k úpravě obrub u chodníků,
které budou vyměněny ze současných betonových za kvalitnější žulové a bude
obnoveno dopravní značení.

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí
+420 702 017 815
barbora.liskova@tsk-praha.cz

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s.
Řásnovka 770/8; 110 00 Praha 1-Staré Město
IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286
www.tsk-praha.cz

Plánované dopravní omezení:
Navržené opatření je stejné v obou etapách 6. úseku (12. dubna – 15. srpna
2021), kterým rekonstrukce začne. Kutnohorská ulice bude od 12. dubna
2021 ve směru do centra UZAVŘENA.
V první etapě rekonstrukce v řešeném 6. Úseku ve směru do centra, bude
provedena kompletní oprava povrchu komunikace v jízdním směru do centra
města od okružní křižovatky Přátelství x Podleská, až po průsečnou křižovatku
komunikací ul. Kutnohorská x K Měcholupům, Za Křížem.
Stavební práce budou v průběhu celé stavby prováděny při zachování
jednosměrného jízdního pruhu podél staveniště. Prostor stavby bude oddělen
svodidly tak, aby byla zachována dopravní obslužnost přilehlých areálů.


Ve směru do centra města budou objízdné trasy pro osobní automobily s
cílem„Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ vedeny po komunikacích
Přátelství,
Podleská,
Františka
Diviše,
Novopetrovická,
Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po své trase ulicí
Kutnohorská.



Objízdná trasa s cílem „centrum“ bude vedena po komunikacích
Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní,
Mírového Hnutí, Türkova a dále po své trase ulicí 5. května.



Nákladní automobilová doprava bude ve směru z centra vedena ulicí
Přátelství po silnici I/2 a ve směru do centra ul. Černokostelecká též po
silnici I/2 vedena do Říčan, kde bude dále trasována po komunikaci č.
II/101 a dále vedena na dálnici D1.



Ve stavbou dotčeném úseku ve směru do centra budou zrušeny
autobusové zastávky Na Vrchách, Fruta a Průmstav. Ty budou
nahrazeny na objízdných trasách dle příslušného dopravního opatření
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.



Dále bude upraveno světelné signalizační zařízení (SSZ) č. 0.092
Kutnohorská x K Měcholupům.

Ve druhé etapě rekonstrukce 6. úseku bude realizována oprava jízdního
směru z centra ve stejném rozsahu jako v etapě první.
Dopravní omezení k dalším etapám budeme aktuálně uvádět na našich
webových stránkách, formou aktualizovaných zpráv a na sociálních sítích.
Zhotovitel:Skanska, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?
poi=6051d456f7d7fa9e0eca278d

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí
+420 702 017 815
barbora.liskova@tsk-praha.cz

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s.
Řásnovka 770/8; 110 00 Praha 1-Staré Město
IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286
www.tsk-praha.cz

INFORMACE
VOLNÝ
ŽIVOT VČAS
OBCIZ RADNICE

Fotoreportáž

Očkování pokračuje, 2. termíny, 70+, hasiči jsou v tom s námi. Děkujeme.

Stejně tak pomáhají i s dezinfekcí veřejných budov a veřejného prostoru.

Dobrovolníkům, kteří stále pomáhají, kde je třeba, patří
velký dík. Postupně jim předáváme zasloužené medaile.
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ŽIVOT V OBCI

Ocenění bylo předáno také zaměstnancům školky za pomoc
s šitím roušek a paní ředitelce za roky dobré práce a také pomoc
s navýšením kapacity MŠ.

Pan starosta podepsal
smlouvu na projekt nové
školy a školky v Malém
háji na základě architektonické soutěže.
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ŽIVOT V OBCI

Snažíme se pomáhat s vyplněním volného času dětí
a připravili jsme několik stezek napříč městskou částí.

Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko.
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ŽIVOT V OBCI

Začínáme
novou
tradici
a zdobíme velikonoční strom
v parku u školy. Děkujeme
všem, kteří se zapojili.

Opravili jsme běžeckou dráhu u hasičské zbrojnice.
Připravujeme zdobení májky a tzv. pytlomaty, sledujte facebook a web.
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ŽIVOT V OBCI

Ukliďme Česko, Ukliďme Dolní Měcholupy,
Ukliďme Malý háj

Úklid probíhal na celém území Dolních Měcholup, bylo nás kolem stovky a nasbíraly
se asi 2 tuny odpadu. Výborná účast i výsledek, jste prostě jedničky. Některá místa
byla takřka pokryta odpadky a bylo nám
z toho smutno. Sbírali jednotlivci i celé rodiny a sešlo se nás tolik i bez ohledu na
to, že počasí se tentokrát moc nevydařilo,
občasný drobný déšť a vítr si počkaly právě na sobotu, aby prověřily, jak moc nám
záleží na pořádku. A záleží. Všichni jsme
se shodli, že chceme pořádek a že se o něj

přičiníme i průběžným úklidem při procházkách. Budeme instalovat tzv. PYTLOMATY,
kde budou k dispozici pytle pro ty, kteří se
chtějí zapojit i mimo organizovanou akci.
Rádi bychom je v nejbližší době umístili
u úřadu, u školy a hasičské zbrojnice.
Fotograﬁe z akce najdete na: https://dolnimecholupy.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko_-_Dolni_Mecholupy_2021/
Moc děkujeme všem, kteří uklízeli, uklízejí
a uklízet budou.
Lucka & Jana

Stezky naučné i zábavné
Stezky se staly všeobecně oblíbené napříč republikou. Všude se vymýšlí, jak se
zabavit při absenci kroužků a nedostatečného sportovního vyžití. Také u nás jsme
připravili pro děti (nejen) několik stezek.
A tak chodíme po Měcholupech a luštíme,
skáčeme, skenujeme QR kódy…
První stezka, kterou jsme odstartovali, byla
detektivní s názvem Záhada ztracené ško-
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ly, jejíž lehčí verzi jsme instalovali v našem
parku u školy a obtížnější variantu u lesíka.
Jednu velikonoční pro ty nejmenší jsme nachystali na našich hřištích. Velikonoční pro
starší děti na cestě od hasičské zbrojnice
k retenční nádrži Slatina ve dvou úrovních
obtížnosti. Na čarodějnice už máme připravenou Čarodějnou stezku, která bude mít
také dva stupně obtížnosti. K této stezce

bude ještě takové malé překvapení, tak věřím, že už se těšíte.
Moc děkuji za zpětnou vazbu, kterou mi
poskytujete, za fotky a sdílení zážitků,
mám z toho velkou radost. Taky moc děkuji
všem, kteří mi s realizací nadšeně a nezištně pomáhali.
Jana Doláková

ŠKOLA

Radosti při distanční výuce
Před rokem a několika dny začala poprvé
v historii českého školství distanční výuka.
Od té doby se děti střídavě učí doma a ve
škole.
Od 1. března je naše škola opět zavřená
pro všechny děti. I ti nejmenší se s distančním způsobem vzdělávání sžili na jedničku.
Paní učitelky si s dětmi vytvořily ranní
rituály, a tak se například v některých třídách začíná výuka společným tanečkem,
básničkou či povídáním o tom, co se jim
povedlo. Děti procvičují učivo pomocí únikových her, vydávají se na naučné stezky,
které pro ně paní učitelky chystají, dělají
jednoduché domácí chemické pokusy,
tvoří vlastní prezentace a plní nejrůznější výzvy. Nově naučená písmenka vyrábí
z nejrůznějších materiálů, píší velikonoční
pohledy kamarádům a příbuzným, vyrábí
lidskou kostru z těstovin, natáčí hudební videa, při kterých se stávají rockovými
hvězdami nebo například on-line barví vajíčka. ☺

Při distančním vzdělávání nezaostává ani
družina. Paní vychovatelky pravidelně dětem natáčí zábavná videa s různou tématikou, a tak alespoň touto cestou zůstávají
s dětmi v kontaktu. Žáci měli díky video návodům možnost vyrobit si nejrůznější jarní
či velikonoční dekorace, uplést pomlázku,
připravit sladké vaﬂe k snídani, zapojit se
do týdenní sportovní výzvy nebo poznat
domácí mazlíčky, které mají paní vychovatelky doma. ☺

Rok na distanční výuce uplynul jako voda…
Před rokem to bylo vše nové, všichni jsme
se museli učit novým kouskům, včetně
pedagogů. Každý se snažil s distančním
způsobem vzdělávání sblížit. Dnes už vše
zvládáme levou zadní. Děti se naučily ovládat počítač, bezpečně používají internet,
kde vyhledávají potřebné informace. Přesto se však do školy těší a my se těšíme na
ně. Věříme, že se situace natolik zlepší, že
budeme moci brzy otevřít dveře naší školy
a děti se vrátí zpět do svých lavic.
ZŠ Kutnohorská
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SENIOŘI

Milé seniorky, milí senioři,
když si zavzpomínáme na rok 2020, kdy
jsme začátkem září navštívili jižní Moravu,
ať to byl zámek Lednice, Valtický zámek,
nebo vinné sklepy, vyvstanou nám hezké
společné zážitky. Byly to zážitky z denních
výletů i z večerního posezení při harmonice, zpěvu, nebo i vyprávění zážitků a vtipů.
Při našem odjezdu domů se s námi přišel
rozloučit majitel penzionu s tím, že je rád,
že poznal tak skvělou partu Pražáků.
24. září jsme se v tomto roce naposledy,
setkali v zasedací místnosti našeho úřadu,
abychom ještě zkontrolovali a doplnili některé členské legitimace včetně známek.

Bohužel, bylo to smutné setkání. Někteří
naši senioři už přijít nemohli nebo onemocněli na koronavirus.
V tento čas s napětím všichni čekáme, jak
to bude dál. Zda dojde k „uvolňování“ natolik, že budeme opět moci jezdit na různé výlety, na lázeňské a rekreační pobyty.
S předstihem jsme naplánovali výlety a lázeňský pobyt v Sezimové Ústí. Tento po-
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byt je pro nás rezervován poslední týden
v květnu, tj od 23. 5. do 28. 5. včetně. Budeme si přát, aby ten zákeřný virus už nás
netrápil a mohli jsme se opět v klidu setkávat.
Na vás všechny se těší
Slávka Hagelová

SENIOŘI

Klub SEN
Položila jsem si otázku, co pro mne znamenají slova SENIOR a DŮCHODCE.
A věřte, není to lehká otázka. Samozřejmě, je to starší člověk. Ale od kdy je člověk „starší“? No, je přece v důchodu, a tím
pádem je důchodce. Senior je také starší
člověk, a tudíž je důchodce. A co je důchodce? Wikipedie říká: „Muž/žena, který
nepracuje a pobírá důchod“, no to je logické. Ale máme důchody invalidní, vdovské
a sirotčí a tady narážím na věk. Důchod
z tohoto pohledu není o věku, tzn., že senior není důchodce a důchodce není senior.
Vzpomněla jsem si na svého dědu, bylo mi
18 let a dědovi 64 let a byl pro mne starý,
dnes je můj pohled jiný. Nedávno mi přišel
email, se smutnou zprávou, zemřela kolegyně a bylo jí 64. Zhrozila jsem se, vždyť
nebyla vůbec stará!
Dnes lidé, kterým je 64 let, nejsou staří.
Bývají v důchodu, ale také podnikají, sportují, cestují. Je to mým věkem? Dobou?
No jasně, že obojím. Když se okolo sebe
porozhlédnu, mým kamarádům už je také
64 a nejsou pro mne staří. Samozřejmě
k tomu věku jsem se přiblížila, ale stále
se cítím stejně jako ve dvaceti. Ale doba
nám přináší posun, možnosti, ale jak vidno
nyní, také spoustu možností bere.
Wikipedia mne potěšila „SENIOR je zpravidla, a to je důležité slovo, starší člověk,
ale vážený, zkušený, moudrý...“. Věk bývá
měřítkem, ale je to objektivní měřítko? Dle
mého pohledu ne.
Proto marketing vytvořil označení 50+,
60+, tito lidé ještě nejsou důchodci. „Začínáme býti seniory, jejda a proč?“, říkám
si. Ne, nicméně, začínají se nám lišit, ať
se nám to líbí nebo ne, potřeby a priority.
Máme víc času na sebe, chceme více klidu. Ale klid neznamená nečinnost, právě

naopak, vyhledáváme činnosti smysluplné
a přinášející nám uspokojení. Často si začínáme plnit sny z mládí, cestujeme, učíme
se jazyky, sportujeme.
Velmi se snažíme radit a pomáhat našim
dětem, ale ruku na srdce, stojí o to? Stáli jsme o to my v jejich věku? Ne, chtěli
jsme sami, všechno sami. Nemějme jim to
za zlé, že nechtějí radu a pomoc, je to tak
v pořádku. „Děti“ (i když už třeba dávno
nejsou dětmi a jsou dospělí, ale mi jim tak
stále říkáme) si určitě řeknou o naši pomoc
či radu, když budou potřebovat.
Začínáme si uvědomovat rychlost času, ale
buďte si jistí, že čas nezastavíme ani nedoženeme. A tak pojďme si ho plnohodnotně
užít, zažít, strávit, poznat společně.
Doba covidová nám dává na vědomí, víc
než kdy před tím, jak je pro nás důležitý

domov. Je to naše teritorium, naše zázemí,
naše rodiny. Daleko více si uvědomuji, jak
je fajn mít vše blízko, po ruce. Nejen obchod, poštu, ale i přírodu, sportovní a jiné
aktivity.
Daleko radši si zaběhnu v Dolních Měcholupech na masáž, než jet třeba do Malešic.
Prostě mám to po ruce. A proč to píši? Protože Vás všechny chci o něco požádat. Požádat o Vaši pomoc. Vyplňte nám prosím
dotazník „Co by mi udělalo radost“, nejen
pro seniory.
Dotazník je všit doprostřed Zpravodaje,
vyjměte ho a vyplněný ho prosím odevzdejte na Úřadě Městské části Praha –
Dolní Měcholupy do konce května.
Pomozte, prosím, s vyplněním Vašim rodičům, sousedům apod. nebo je na dotazník
upozorněte. I my chceme být užiteční, nápomocní, právě tím, co Vy potřebujete…
Abychom naplnili:
Misi: Protože chceme zůstat klidným
a bezpečným místem, vážit si rodinného
zázemí i darů přírody. Zůstat hrdými a zodpovědnými obyvateli Dolních Měcholup,
našeho domova.
Vizi: Protože chceme být komunitou, která
chce společně rozvíjet naše pestré aktivity
kulturní, sportovní v součinnosti s místními spolky a úřadem. Chceme podporovat
mezigenerační sounáležitost a sdílení
zkušeností v rámci rodin, zájmových organizací i společenského a kulturního života
v Dolních Měcholupech. i bydlení musí bavit. Vždyť pocit domova má několik úrovní od vlastního pokoje, domu a ulice, až
k hrdosti na svou vlastní obec.
Potřebujeme znát Váš názor, potřebu, nápad.
Děkujeme Vám za sdílení.
Iveta Běhounková
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Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti
– tvořivé dílny – přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy

LEONARDO A JEHO AKTIVITY
v 2. pololetí 2020/2021

V Leonardu i v 2.pololetí probíhá on-line více než polovina
pravidelných kroužků. Mezi plně jedoucí patří angličtiny,
včetně příprav na jazykové zkoušky, přípravky z ČJ a Mat,
šachy, jógy a ateliéry. Ani divadla nelenoší a všechna tři
oddělení připravují tři nové hry, jejichž premiéry bychom
rádi realizovali v termínu červen - září 2021.
Nadále se nevzdáváme a doufáme, že i v ostatních kroužcích a kurzech se brzy dočkáme znovuobnovení provozu
a osobní přítomnosti klientů.
Vládními nařízeními byl ovlivněn také provoz Školičky Malenky v Malém háji. Ta aktuálně (začátek dubna) udržuje
kontakt s dětmi alespoň na dálku, on line, a snaží se je
zaujmout aktivitami.
S příslibem teplých dní se rýsuje možnost příměstských táborů, a proto jsme je zpracovali a nabídli. Letos chystáme
pro děti opět 7 týdnů nejen zábavy, ale i poučení. Pro úplně
nejmenší kategorii dětí ve věku 2,5 - 5 let by měla být celé
léto k dispozici právě Školička Malenka.
Zápis do příměstských táborů začal 29. 3. 2021 a probíhá
na https://leonardos.iddm.cz.
Máte-li zájem o účast, neváhejte, některé termíny jsou již
nyní obsazené.
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Poznejte pražskou divočinu!
kdokoliv! Každý sám a přitom společně
můžeme ukázat světu jedinečnost pražské
přírody.
Je to jednoduché. Stačí si do vašeho chytrého
telefonu stáhnout mobilní aplikaci
Poznejte pražskou divočinu!
iNaturalist,
zaregistrovat se a fotit rostliny
Nevíte, jak se zabavit v souladu s aktuálními vládními nařízeními? Prozkoumejte s námi
přírodu.
apražskou
živočichy
kolem sebe. Není potřeba být
Viděli jste potápku roháče, potkali bobří hrad? Příroda hlavního města je útočištěm mnoha
profesionální
biolog. Pokud si nebudete
zajímavých a často chráněných druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný
prostor pro dobrodružné výlety a zajímavá bádání.
jistí
tím, co jste pozorovali, aplikace vám
muzeum nabízí v dnešní nelehké době všem obyvatelům Prahy jedinečnou možnost,
sNárodní
pomůže.
jakurčením
aktivně trávit víkend
o samotě nebo s rodinou, ale hlavně aktivně.
V termínu 30. 4. – 3. 5. 2021 proběhne mezinárodní projekt s názvem City NatureChallenge
(https://www.citynaturechallenge.cz/praha), jehož cílem je mapování městského přírody

pomocí chytré mobilní
aplikaci iNaturalist (https://www.inaturalist.org/).
se může
Veškeré
informace
o projektu a oA zapojit
tom,
jak
opravdu kdokoliv! Každý sám a přitom společně můžeme ukázat světu jedinečnost pražské
přírody.
se
do něj zapojit, naleznete na stránkách
Je to jednoduché. Stačí si do vašeho chytrého telefonu stáhnout mobilní aplikaci iNaturalist,
www.citynaturechallenge.cz.
zaregistrovat se a fotit rostliny a živočichy kolem sebe. Není potřeba být profesionální biolog.
Pokud si nebudete jistí tím, co jste pozorovali, aplikace vám s určením pomůže.
Veškeré informace o projektu a o tom, jak se do něj zapojit, naleznete na stránkách
Děkujeme
všem, že respektujete aktuální
www.citynaturechallenge.cz.
vládní nařízení a chováte se v přírodě zodpovědně
ohleduplně.
Děkujeme všem, že a
respektujete
aktuální vládní nařízení a chováte se v přírodě zodpovědně a
ohleduplně.

Aplikaci iNaturalist stahujte zde

Nevíte, jak se zabavit v souladu s aktuálními vládními nařízeními? Prozkoumejte
s námi pražskou přírodu.
Viděli jste potápku roháče, potkali bobří
hrad? Příroda hlavního města je útočištěm
mnoha zajímavých a často chráněných
druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný prostor pro dobrodružné
výlety a zajímavá bádání.

NatureChallenge (https://www.citynaturechallenge.cz/praha), jehož cílem je mapování městského přírody pomocí chytré
mobilní aplikaci iNaturalist (https://www.
inaturalist.org/). A zapojit se může opravdu

Národní muzeum nabízí v dnešní nelehké
době všem obyvatelům Prahy jedinečnou
možnost, jak aktivně trávit víkend o samotě nebo s rodinou, ale hlavně aktivně.
V termínu 30. 4. – 3. 5. 2021 proběhne mezinárodní projekt s názvem City

Bez názvu-1 1
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BYDLEL TU S NÁMI

Bydlel tu s námi
7 aprílových otázek pro
Járu Cimrmana

né a nejobávanější u všech kasařů.

Dobrý den, pane Cimrmane, dozvěděli jsme se, že jste svého času pobýval
i v Dolních Měcholupech, je to tak?
Ano, v té době ještě Dolní Měcholupy nebyly součástí Prahy, ale veškeré moje snažení se k tomuto cíli blížilo, věděl jsem už
tehdy, že je to strategicky významné místo.

Slyšeli jsme, že je Vaše jméno spojované také se založením naší základní školy
na Kutnohorské, to je také pravda?
Vlastně ano, ačkoli jsem byl v těch letech
ve světě, patřil jsem k iniciátorům založení
místní školy. Na tuto školu jsem také přispěl nemalou částkou. Jak víte, vzdělání
jsem vždy podporoval. Sám jsem se toho
za svého života hodně naučil a učil jsem
i druhé, ačkoli jak jsem já říkám: Život je
nejlepší školou života.

To byl důvod, proč jste se sem přistěhoval?
Nikoli, byl jsem světoběžník a lákala mě
zajímavá místa. Zdejší genius loci mě
uchvátil, když jsme tu byli s kočovným divadlem, ta příroda, krásné statky, a pak také,
potkal jsem mezi obecenstvem paní Libuši,
mou velkou fanynku. Prožil jsem tu krásné
romantické léto.

Co byste vzkázal dnešním Dolním Měcholupům?
Bylo tu hezky, ale že bych to musel vidět
dvakrát… :-)

Čím vším Vás oslovilo toto místo?
Místo je to opravdu krásné, ale byli to lidé,
kteří se mi zapsali hluboko do srdce. Byli
to lidé zajímaví, pracovití a zemití, jak já říkám. A samozřejmě krásné ženy, které mě
inspirovaly i v oblasti gastronomie.
Můj Měcholupský zázrak se stal vyhlášeným dezertem nejen v Čechách, ale také
v Německu byl Wunder des Mecholupen
na jídelním lístku v mnoha restauracích.
Jste také významný vynálezce, je nějaký vynález z Dolních Měcholup?
Děkuji za tuto otázku. Ne.
Nicméně když jsem se seznámil s historií
Dolních Měcholup, přivedlo mě to na myšlenku zabezpečení peněz. Mnou vylepšené trezory patřily mezi ty nejlépe hodnoceDěkujeme, že se s námi ještě umíte smát.
My přejeme spolu s Járou Cimrmanem
Dolním Měcholupům hezké jaro plné slunce a Zdeňku Svěrákovi hodně zdraví u příležitosti jeho 85. narozenin, které oslavil
letos v březnu.
Jana & Michal
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Dříve a nyní
Podařilo se mi získat krásnou historickou pohlednici Dolních Měcholup. Její datování spadá do období mezi roky 1904 a 1914. Porovnejte si jak snímky školy, restaurace U Svornosti a návsi vypadají s odstupem více než 100 let.
Jiří Jindřich
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Dolní Měcholupy očima pamětníka
Oldřicha Podehradského
Střípky z historie
Místo, kde nyní Měcholupy, polnosti jich
a celá krajina leží, bývala kdys dnem mořským. Zbylé na dne bahno, nynější povrch
půdy, stvrdlo v břidlice, které zvětravše,
daly vzrůst rostlinstvu, a toto opět nadále
živočistvu.
Vlivem různých účinků přírodních bujela
veškerá vegetace tak, ze později celá krajina porostla lesy, jejichž nitru střídaly se
pastviny s lučinami, močály a rybníky, vše
s velikou hojností zvířeny.
Po dlouhých věky věků objevil se v těchto
pralesích člověk. Důkazem toho jsou nalezené zlomky popelnic a mlatů při urovnávání nádvoří statku č.p.11 a při zakládání
obecního hřbitova.
Když později osadili zemi Čechové, neostala místa, kde nyní stojí Měcholupy
prázdná, a založena zde tvrz ve vsi a údaj-

Groš míšeňský

Palaš
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ně i klášter. Tehdá se při tvrzi neb klášteře
krčilo několik domků, jichž obyvatelstvo
živo bylo z milosti pána tvrze či klášterníků.

nosti ve znaku) nebo, že je prodána roku
1562 Hanušovi z Renšperka za 381 kop
a 38 grošů míšeňských.

Vykácené lesy dále měnili se v pole a zakládány rybníky, ty později vysušovány,
měněny v pole a luka, a tím nabyla krajina
postupně nynější tvářnost.
(Převzato z obecní kroniky)

Jest podobno, že tento řád mohl zde i klášter míti. Dle pověsti stával snad, kde nyní
usedlost č.p.6, neb místo něho tvrz. Že by
to domnělé číslo šest bylo nasvědčuje i vedlejší číslo sedm jako kovárna nebo bývalé
kamenné ohrazení podél dnešní ulice „Za
kovárnou“ až k bývalé otočce autobusů.

Stejně jako u jiných obcí zůstává původ
jména obce Měcholup neznám. Možná,
že Měcholupy nesou jméno po svém zakladateli, neb držiteli, jenž mohl být zván
„měcholupem“, neb „měch“ a mohl také
býti rytířem loupeživým. I způsobem jiné
přezdívky mohlo povstati jméno Měcholup.
Pověst dí, že obyvatelé dřívější „lúpili“ či
„olupovali“ okolní rybníky vrháním do jejich
vod „vrží“ či „měchů“. Pravděpodobnější
jest, že být majitelem obce rod jediný, po
němž jméno obce bylo zděděno.
S jistotou se dá již vysvětliti přídavné jméno
„Dolní“, dané polohou
krajiny oproti Měcholupům „Horním“.
Ani letopočet vzniku
obce nelze s jistotou
udati. První zmínka
o Měcholupech je z roku 1303, patrně šlo
o Horní, neboť člověk
se dříve usazoval na
vyvýšených místech
- bezpečných, a také
méně přístupných. Až
později při větší lidnatosti se usazoval
v místech otevřenějších, a proto v roce
1353 je už písemná
zmínka o Měcholupech Dolních. Jak je
uváděno, v tomto roce
prodal Fridlín Pfeﬀer
statek jeden Mikuláši
Klementovi. Z dávné
minulosti se zachovalo, že v roce 1411 až
1515 tvrz držel Bohuslav psaný z Měcholup, v létech 1515 až
1562 ves patří Křížovníkům s červenou
hvězdou (je v součas-

Co dále se s Měcholupy dělo nelze říci, od
roku 1562 není o nich žádné pojednání.
V době třicetileté války (1618 – 1648) lehla
obec, jako mnoho jiných, popelem a stala
se na delší dobu zcela opuštěnou. Až teprve válkou sedmiletou, kteráž od roku 1756
až do roku 1763 zuřila mezi Bedřichem II.,
králem Pruským, a císařovnou rakouskou,
Marií Terezií, objevují se Měcholupy, na
jichž pozemcích válčeno, poznovu. Když
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stavěna silnice na Dubeč byly vykopány
z této války kostry vojínů, jakož při kopání
základů k domku č.p.21 přišlo se na dvě
kostry i s palaši (středověká bodná zbraň).
Vznik a vývoj obce v předchozím období
je stručně popsán uvedeným textem. Není
jistě z daleka vyčerpán, ale odstup několika set let nezaznamenal a nedovolil přiblížit blíže život oné doby.
Uvedený katastrální snímek (viz str. 20)
dokazuje, že ještě v roce 1841 je obec rozložena pouze podél erární silnice a návse
a vesměs se jedná o zemědělské usedlosti a domky pro čeledníky (č.p.5 a č.p.18)
a kovárnu (č.p.7).
Přehled statků s koňským potahem
číslo popisné:
1 - J. Šebek
2 - V. Širc
6 - J. Soukup
10 - Valenta - Vacík (foto)
11 - B. Matějů
12 - bratři Vodičkové
13 - L. Horáček
20 - J. Černý
27 - J. Klindera
Pozdější domkáři s kravským potahem
číslo popisné:
26 - Novák-Vrkoč
29 - K. Jauris
39 - B. Jauris
41 - K. Junek
47 - Fr. Verner
56 - L. Míka
85 - A. Mraček
Ke statkům ještě patřila obecní váha, stojící na místě bývalé otočky autobusů a kde
stál a stále ještě stojí dům č.p.17 s hospodou a stájí na přípřež koní pro povozníky.
Na tomto domě byla umístěna oválná plechová hlásající:
Země Česká - obec Dolní Měcholupy okres Žižkov, a zde také začínala původní
zástavba.
Nelze pominout, že uprostřed návse leží
rybníček, jehož založení nikdo nepamatuje. Ale váže se k němu kus historky z roku
1836, která přivedla všechno ženské pohlaví do nemalých rozpaků. Na břeh bylo
toho roku vytaženo novorozeně a všechny
ženy a dívky se musely podrobiti prohlídce,
která ku cti všech dopadla dobře. Rybníček
sloužil též k plavení koní i s povozy. Děti na
něm v létě dováděly, v zimě bruslily, stejně
jako na vodních sádkách na pokraji lesíka.
Ty ale sloužily především k lámání ledu pro
potřeby hospod.
Snad se nemusí připomínat, ze obec je bez
jakékoli vybavenosti, bez spojení s okolím,
bez proudu. Má rozlohu 476 hektarů, na-

Hmoždíř (Moždíř) – ilustrační foto
chází se 250-282 metrů nad Jaderským
mořem, nivelační (geodetické) značky byly
umístěny na domě č.p.39 a na kapličce, ale
při opravě fasád zanikly.
Žulový bílý patník na státní silnici před
domem č.p.38 s černým číslem „10“ znamenal vzdálenost od středu Prahy. Silnice
je honosný výraz, šlo pouze o uježděnou
zeminu, která teprve v roce 1818 je uválcována stěrkem a v roce 1928 dostává
betonový povrch o síle 22 cm, který je později nahrazen povrchem asfaltovým a její
konečná úprava v dnešní podobě je dána
rokem 2005.
Obec se nemohla obejít bez zvoničky. Ta,
celá dřevěná, opatřena zvonečkem stála uprostřed návse. Vyžádala si nákladu
staviteli 30 zlatých, zedníkům za osazení

2 zlatých, tesaři 3 mázy* piva a zvonaři
2 zlatých. Neměla však dlouhého trvání
a podlehla častým opravám. To ale nestačilo. V Měcholupech nebylo „kříže“ v polích.
Proto se usnesli zbožní sousedé, aby „kříž“
tento byl postaven tehdy v polích u rozcestí
k Horním Měcholupům. Což se také uskutečnilo a svěcení bylo o měcholupské pouti
(poslední neděle v červnu) v roce 1841. Při
oslavě, včetně průvodu s hudbou, drůžičkami, střelbou z hmoždířů a taneční zábavě se pilo na obecní útraty. V obecních
účtech stojí: vypilo se piva 34 mázů.
Významnou událostí pro obec je rok 1867,
kdy 29.listopadu došlo k osamostatnění
Dolních Měcholup, když do té doby měly
s Měcholupy Horními a Petrovicemi společného rychtáře.
Prvním starostou byl Jan Širc, statkář
z č.p.8, úřadoval doma, kde se také scházívalo nepočetné zastupitelstvo. Obec v té
době měla 20 domů a 160 obyvatel.
Rytířský řád Křížovníků s červenou
hvězdou:
- jediný řád českého původu, se vyvinul
z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou
(1211-1282) u kostela sv. Haštala v Praze.
Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku
1238 měl řád již vlastní samosprávu, což
trvá dodnes...

__________________________________
*máz = stará objemová jednotka- označení
pochází z německého „mass“ používaného
v Bavorsku, kde se rovná 1.069 l piva
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HISTORIE
nyní
Kutnohorská.
Není bez zajímavosti,
že dle původních plánů
měla tato silnice obec
minout.
1839
Byla postavena dřevěná zvonička na návsi.
1840
Postaven „kříž“ v polích u cesty na Horní

Od minulosti po současnost

Měcholupy.

1303
První písemný záznam o Měcholupech.

1867
Obec získává dne 29. listopadu 1867 samostatnost s právem volby starosty, jímž
se stává pan Jan Širc z č.p.8. Obec má 20
domů se 160 občany.

1353
Další záznam už hovoří o „Dolních Měcholupech“.
1411
Zdejší tvrz drží jakýsi urozený pán Bohuslav z Měcholup.
1515
Ves náleží řádu Křížovníků s červenou
hvězdou - tato hvězda je v současné době
ve znaku naší obce.
1756
V katastru obce zuří válka mezi králem
Bedřichem II. a císařovnou Marií Terezií.
1757
Stojí zde proti sobě vojska Pruská a Rakouská v „bitvě u Štěrbohol“. Při pozdější
výstavbě silnice na Dubeč (1893) byly nalezeny kostry vojínů i s palaši.
1818
Je započata stavba erární silnice Kostelecká - později Státní, Pražská, 9. května,

1870
Místo zvoničky je postavena zděná kaplička. Její zvon má číslo 543 a váží 27 kg. Po
jeho odcizení v roce 2006 je za rok instalován nový, s veřejným vysvěcením, denně
zvoní a v noci je osvětlena.
1873
Na pozemcích Dolních Měcholup je započato se stavbou železniční dráhy, s drážním domkem č.p.49. Žádost o stanici však
nebyla přijata, což de facto trvá dodnes.
1892
Pro České země je povoleno jako platidlo
„koruna“.
1893
Postavena silnice na Dubeč.
1894
Byla postavena Obecná škola s č.p.36. Její
stavba započala 17.dubna a dokončena

byla 9.srpna téhož roku. Děti do té doby
chodili do „jednotřídky“ umístěné ve statku
č.p.12.
1895
Zřízen společný hřbitov pro obce Dolní
Měcholupy a Dubeč, původně zvaný „občanský“, postaven na katastru Dolních
Měcholup, pozemek zakoupen od rolníka
Františka Horáčka, ten novější od Josefa
Šebka. Výběr pozemku nebyl jednoduchý.
Vydávaná stanoviska knížecí vrchnosti,
úřadů, lékaře i církevního kanovníka se
různila. Byly vykopány i „zkušební hroby“.
Zprovozněn byl od roku 1896. Na „kříži“
jsou uvedeni tehdejší starostové: J. Mojžíš
(Dubeč) a Fr. Urban (D. Měcholupy). V současné době spravuje hřbitov MČ Dubeč.
1898
Postavena silnice na Hostivař. Obec patří polní poštou do Hostivaře, předtím docházel „poselák“ z Běchovic, od roku 1954
máme poštovnu v Horních Měcholupech
a od roku 2010 ji máme přímo zde, v obci.
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INZERCE

Seznam podnikatelů
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
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.
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
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.
Certiﬁkovaný specialista pro veškeré
výrobky 2N Telekomunikace a.s.
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/
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

JiWo.cz - efektivní PPC marketing
Honzíkova 636/8,
Praha 10 - Dolní Měcholupy 111 01
604 251 780; jirka.wolf@gmail.com
Správně připravenou reklamou Vás dokážu dostat na přední pozice na Google
i Seznamu, a to dokonce i u velmi konkurenčních oborů.
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! Budete překvapeni sami sebou.
Těšíme se na Vás!
www.kurzmalby.cz
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

(i Vaše ﬁrma zde může mít vizitku zdarma)

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
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.
REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková; tel: 777 074 907
Zprostředkování veškerých úkonů v registru vozidel (registrace nových vozidel,
převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

NAKLADATELSTVÍ DYNASTIE
U Šumavy 306/16,
111 01 Praha - Dolní Měcholupy
www.dynastie.cz
Rodinné nakladatelství vydávající knihy
nejen pro děti.
Vydáváme knihy s přesahem, inspirované historickou osobností či zaměřené na
rozvoj IT gramotnosti a logického myšlení
pro děti od 4 let. Na své si přijdou i dospělí
milovníci ojedinělých ilustrací a graﬁky či
zdravého životního stylu.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost doprovodnými pracovními materiály využívajících metod kritického myšlení. Určeno do
škol či knihoven pro práci s dětmi
na 1. stupni ZŠ.

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

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.

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

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

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy
Václav Janko;
702 065 976 / 608 960 242,
rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, graﬁka, redakční činnost.
www.rcmodely.cz

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 rodinném právu včetně zvýšení výživného na
dítě, při rozvodech či dědictví, v pracovním právu, při převodech nemovitostí,
vymáhání pohledávek aj.

SPORT / INZERCE

Vážení členové SK Dolní Měcholupy
Pokud situace dovolí a budou vládou uvolněny sportovní aktivity v takovém rozsahu, že budeme opět moci zahájit provoz na našem fotbalovém
hřišti, rádi Vás zde znovu přivítáme v co nejkratší možné době. I stolní tenis čeká na povolení, aby mohl zase zahájit svoji činnost. Přejme si, aby došlo
k takovému uvolnění situace. Sledujte naše stránky (SKDM) a Facebook. Všem přeji pevné zdraví.
Karel Mára, Předseda SKDM

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
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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

