
KRONIKA 2000 

 

ÚNOR 

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Dolní Měcholupy uspořádal ve dnech 16. – 18. února 2000 

v zasedací místnosti úřadu výstavku fotodokumentace, diplomů, pohárů a kroniky, to vše 

v rámci oslav 95. výročí od založení hasičského sboru. Dnes má sbor 42 členů, z toho 9 žen. 

Starostou je Miloslav Vojta a velitelem Jiří Voříšek ml. 

 

BŘEZEN 

V sobotu 18. 3. 2000 od 15. 00 hod. pořádal sbor dobrovolných hasičů Praha – Dolní 

Měcholupy slavnostní valnou hromadu věnovanou 95 výročí založení sboru. Zasloužilým 

členům byla předána uznání. Od 18. 00 hod. se konalo společenské posezení s taneční 

zábavou. 

 

DUBEN 

V sobotu 29. 4. uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy v měcholupském lesíku II. ročník 

Povelikonočního běhu. Za krásného počasí soutěžilo 37 dětí, povzbuzováno bouřlivým 

publikem. Nejúspěšnější byli odměněni věcnými cenami. 

 

KVĚTEN 

14. 5. uspořádal oddíl stolního tenisu SK Dolní Měcholupy 3. ročník ve stolním tenisu. Utkání 

byla sehrána v tělocvičně v objektu mateřské školy. 

 

Žáci pátého ročníku ZŠ začali vydávat svůj školní časopis. Začal vycházet pod názvem 

Bezejmenný občasník, brzy po vypsání soutěže na jeho jméno zvítězil název 

„Měcholupáček“. Vycházejí v něm články popisující dění ve škole, zajímavé slohové práce, 

různé křížovky, omalovánky rébusy apod.  

 

Na 17. 5. 2000 zorganizoval místní úřad jednodenní výlet pro důchodce do Českého ráje. 

Trasa vedla před Sobotku, zámek Humprecht, hrad Kost, malebným údolím Plakánek. Po 

obědě se výletníci prošli Prachovskými skalami a prohlédli si Jinolické rybníky a Jičín.  

 

ČERVEN 

Již tradičně proběhla 1. 6. v základní škole oslava Dne dětí. Díky spolupráci různých 

organizací a jednotlivců se pestrý program opravdu vydařil. Na organizaci se spolupodílel 

Sbor dobrovolných hasičů, firma Grevis, Dům Um, pí Kalousková a pedagogický sbor 

základní školy. Kromě rozdávání diplomů, medailí a cen v různých soutěžích měly děti 

možnost zaskákat si v nafukovacím hradu, prohlédnout si hasičskou výzbroj a auto, vyzkoušet 

si footbag a projet se na koni.  

 

Od června se mohou občané obracet se svými podněty na místního strážníka pana Romana 

Zumra, a to každou středu odpoledne. Služebna byla umístěna v budově úřadu vedle zasedací 

místnosti. Městský strážník především zajišťuje dodržování pořádku v městské části, tj. 

zajímá ho především parkování vozidel, bezpečnosti přechodů pro chodce, dodržování 

pořádku na chodnících a chování psů i jejich majitelů. 

 

13. června převzal starosta Ing. Hagel od generálního ředitele a.s. Léčiva Ing. Jiřího Michala 

obytný dům č.p. 277 v ulici Čs. tankistů, který má po rekonstrukci sloužit seniorům Prahy 15. 

Slavnostního podpisu darovací smlouvy a předání symbolického klíče se zúčastnili i 

starostové okolních MČ. 



19. června uspořádala základní škola den otevřených dveří, který byl tentokrát koncipován 

jako přehlídka mimoškolní činnosti. Představil se kroužek pohybové výchovy, kroužek 

angličtiny a hry na zobcovou flétnu. Po slavnostním rozloučení s žáky 5. ročníku proběhla 

výstava keramiky a zájemci se mohli seznámit s náplní počítačového kroužku. 

 

PRÁZDNINY 

Byla zahájena přístavba základní školy. Dokončit letos hrubou stavbu se střešní konstrukcí se 

zcela nepodařilo.  

 

Kutnohorská ulice byla zpola dlouhodobě uzavřena kvůli pokládce dešťové a splaškové 

kanalizace v úseku zhruba od kapličky k ul. U Tůně. Tento zásah ukázal, jak je tato 

„výpadovka“ zatížena a silně ovlivňuje dopravu v celém jihovýchodním sektoru Prahy. 

 

ŘÍJEN 

Během měsíce října proběhla celková rekonstrukce části komunikace Za Kovárnou., a to od 

křižovatky s Kutnohorskou k rozestavěnému třípatrovému domu.  

 

PROSINEC 

4. prosince od 17. 00 hodin proběhl v tělocvičně kulturní podvečer určený především starším 

občanům. K dobré náladě přispěl Stanislav Procházka s Richardem Adamem a Anuškou 

Melenovou. Místní úřad ve spolupráci s jídelnou MŠ připravil pro návštěvníky občerstvení.  

 

Ke dni 15. prosince byla v naší MČ pro nedostatek čtenářů zrušena stanice pojízdné 

knihovny, která k nám dojížděla jednou za čtrnáct dní vždy v pátek. 

 

26. 12. uspořádal SK Dolní Měcholupy v tělocvičně mateřské školy 5. ročník turnaje ve 

stolním tenisu o pohár Měcholup. Sportovní klání bylo zahájeno v 9.00 hodin dopoledne a 

završilo tak úspěšnou sezónu oddílu stolního tenisu SK Dolní Měcholupy 

 

OBČANÉ 

Během letošního roku se v Dol. Měcholupech narodilo 6 dětí (3 chlapci a tři děvčata) a 

zemřelo 12 občanů, z nichž nejmladší měl 68 let. K 31. 12. 2000 bylo v naší MČ trvale 

hlášeno 1091 obyvatel. 

 

VÝSTAVBA 

Úspěšně pokračuje výstavba oddílné kanalizace, tj. splaškové a dešťové. Více či méně se daří 

lidi přesvědčit o nezbytnosti a významu oddílné kanalizace, neb dešťové vody zbytečně 

zatěžují čistírnu odpadních vod, a o zřizování revizních šachet u jednotlivých nemovitostí. 

Výstavba probíhala v ulicích Pod Lesíkem (část), U Přejezdu, U Šumavy.  

Po kanalizaci byla zrekonstruována část ulice Za Kovárnou. 

Nově se vytvořily ulice s možným budoucím názvem U Louky, Za Zahradami II, Panelová, 

ve kterých převážně nákladem městské části byly zřízeny inženýrské sítě a v ulici Panelové a 

U Louky hrubá stavba komunikace. U těchto komunikací firma Marie, s.r.o. postavila devět 

řadových domů.  

V oblasti Slatin Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím svých firem zahájil stavbu stoky G6 

(tunelovanou část). Tato stoka má zajistit odkanalizování části Dolních Měcholup severně od 

ulice Dolnoměcholupské. 

 

 

 


