
Zápis do kroniky za rok 2002 

 

Rok 2002 vejde do české historie jako rok ničivých povodní, odchodu jedné generace 

politických vůdců a jako rok, kdy naše země byla pozvána do EU a kdy se v Česku 

rozšiřovalo NATO. Bylo to dvanáct důležitých měsíců. 

   

V roce 2002 jsme se měli přesvědčit o tom, jak člověk vydaný přírodě napospas je bezbranný. 

Ukázala nám svoji sílu a začala s tím hned od 3.ledna, kdy ochromila sněhová kalamita 

nejhorší za posledních 15 let život téměř v celém Středočeském kraji. Silnice byly 

neprůjezdné a vlaky uvázly v ohromných závějích. Lidé se probírali metrovými závějemi. 

Rekordy nebyly pouze sněhové, ale i teplotní.  4.ledna lidé zažili arktické ráno, když bylo na  

Šumavě naměřeno –37o C, ve Zlíně –30o C a v Praze –20o C. 

V lednu byly vůbec velké kontrasty v počasí. Teplota se pohybovala deset stupňů nahoru i 

dolů. Podle hydrometeorologického ústavu v Praze takové výkyvy v počasí dlouho nebyly. 

Po velkých mrazech se udělalo téměř jaro. 27. a 28. ledna bylo naměřeno +13oC, což byl 

teplotní rekord. 5.února končí výrazně teplé počasí, kdy šest dnů po sobě padaly teplotní 

rekordy, a tak byl překonán teplotní rekord starý 118 let.  Koncem února opět přívaly sněhu a 

silnice se proměnily na ledové pasti. To byl ale poslední záchvěv zimy.  Jaro bylo vyrovnané 

a pěkné. Ale červenec předznamenal velkou apokalypsu v Čechách.  Přívalové deště 

v červenci zatopily sklepy, ale v srpnu nastaly nevídané záplavy a Čechy byly poničeny stejně 

tak jako před pěti lety Morava. Málokdo věděl, kde v Čechách leží Zálezlice, Metly, Kly, 

Tuhaň nebo České Kopisty. Dnes to bohužel ví téměř každý. Ale povodeň poničila i naše 

hlavní město Prahu. Rozvodněná řeka dorazila od jihu a západu do centra města, kde 

zaplavila Kampu. Nikdo nepochyboval o tom, že povodeň je jednou z největších tragedii, 

která kdy město postihla. Desítky tisíc Pražanů muselo opustit své domovy. Povodňové škody 

přesáhly podle odhadu Magistrátu hl. m. Prahy 10 miliard korun. Několik domů spadlo, 

některé musely být zbourány (a asi nejsou poslední). Voda zaplavila třetinu stanic metra a tím 

padl mýtus o tom, že pražské metro je při podobných katastrofách bezpečným úkrytem. Byla 

vybrána i daň nejvyšší. Sedmnáct lidí srpnové záplavy nepřežilo.  Celkové škody nejsou 

dosud definitivně spočteny. Jejich součet se zatím zastavil na 73 miliardách korun. Kvůli 

velké vodě muselo opustit domovy téměř čtvrt milionů lidí. Ne více než v 500obcích bylo 

zničeno přes 1000 domů. 

 



V Dolních Měcholupech voda zatopila několik sklepů a část parku, když v místním rybníčku 

byla ucpána výpusť a kdy vodu nestačila brát místní kanalizace při přívalových deštích 

v červnu a červenci. Byly vyplaveny sklepy nemovitostí č.p. 430 Autodílna pana Soukupa 

a č.p. 354. 

Do nové přístavby základní školy zatekla voda prasklou izolací ploché střechy. 

 

Mimořádné poděkování patří členům dobrovolného sboru hasičů z Dolních Měcholup za 

obětavou pomoc při likvidaci následků dešťů v Dolních Měcholupech, ale i při povodních 

v celé Praze.  Povodně postihly i okolní obce např. Horní Měcholupy, Hostivař, Dubeč a 

Uhříněves.  

Obětem postižených povodněmi byl poskytnut příspěvek 60 000 Kč uvolněných z rozpočtu 

Městské části Dolních Měcholup, a to do jedné z nejponičenějších částí Prahy na Zbraslavi 

Lahovic. 

 

Dne 14.září 2002 praskl vodovodní řad při výměně plynového potrubí v lesíku a byly 

vytopeny domy č.p. 14 a č.p. 19. 

 

21. září 2002 proběhlo mistrovství České republiky v požárním sportu, kde sportovní družstvo 

žen získalo třetí místo. 

 

Pan Podehradský s manželkou se přestěhovali do bytu v domě s pečovatelskou službou 

z důvodu plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

  

A co nedokázala zničit voda, pomohla v říjnu dokonat vichřice největší za posledních 15 let, 

která si v Čechách vyžádala dva lidské životy. Vítr dosahoval v některých oblastech 120-150 

km/hod. Vichřice řádila v celé Evropě. 

 

Počasí mělo pochopitelně velký vliv i na úrodu. Jestliže v minulých letech silně ovlivnilo 

počasí úrodu – hlavně velká vlhkost, že se nemohlo do polí, tak v roce 2002 není o čem psát. 

Voda vzala všechno. Velké přívaly vody ovlivnily úrodu i tam, kde záplavy přímo nebyly. 

 

Místní podnikatel a jeho společnost Frolík-Rataj, dne 2.února 2002 otevřel v naší městské 

části nový objekt č.p. 436, v němž se nachází Penzion Mondeo a Pizzerie. 

 



V posledním únorovém dni došlo k podepsání nájemní smlouvy na dům čp.277 s obecně 

prospěšnou společností RADOST, která celý objekt získala za účelem zřízení dětského 

domova rodinného typu. 

 

Výstavba v městské části – to je hlavně dokončování kanalizace. V roce 2002 byly dokončeny 

povrchy komunikací po kanalizaci v ulici U Přejezdu a Pod Lesíkem, až na otočku autobusů. 

Byla také položena dešťová i splašková kanalizace v ulici Ke Slatinám, Na Konci a 

Armádního sboru.  

 

Výstavbou nových domků vznikly nové ulice „Ke Dráze“ název je odvozen podle směřování 

ulic a „Na Louce“ – název určen podle polohy ulice na někdejší louce. 

 

Dne 8.září 2002 v 16 hod. bylo slavnostně otevřeno nově vybudované víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, které bylo vybudováno nákladem 4.650tis. Kč při Základní škole Dolní 

Měcholupy za spoluúčasti grantu MHMP ve výši 1.700tis. Kč a našeho největšího sponzora 

Léčiva, a.s. částkou 500 tis. Kč. Hřiště by mělo sloužit škole, ale i široké veřejnosti na tenis, 

volejbal, malou kopanou. Je zde také atletická dráha na 50 m.  

Nově bylo vybudováno i dětské hřiště nákladem 1.250tis. Kč a současně slavnostně otevřeno. 

Při té příležitosti bylo připraveno malé občerstvení pro veřejnost, která se dostavila v hojném 

počtu.  

 

Po změně majitelů se pokračuje v dokončování obytného komplexu areálu NOVUM. 

 

V blízkosti naší městské části bylo otevřeno velké nákupní středisko – EUROPARK ve 

Štěrboholech. 

  

25. září 2002 zkrachovala Nadace pro opuštěná zvířata Dr.Matinové v Dolních Měcholupech. 

Nadace již delší dobu bojovala o přežití. Zvířata byla odvezena do útulku v Praze-Troji. O 

jejím dalším osudu se zatím jedná. 

 

Před zápisem do školy pořádala Základní škola již tradičně 15.ledna 2002 den otevřených 

dveří od 8 - 17 hod. 

 



K významné události došlo na slavnostním zasedání zastupitelstva dne 13. května 2002. Za 

účasti starostů MČ Praha 15 a okolních městských částí. Starosta Ing. Karel Hagel ocenil 

dosavadní pomoc na rozvoji městské části cenou Dolních Měcholup v podobě křišťálové 

vázy, kterou osobně převzal generální ředitel společnosti a.s. Léčiva Ing. Jiří Michal. 

 

Slavnostní znovuodhalení zrekonstruovaného pomníku padlých se uskutečnilo 28. října 2002 

v 15. hod. Na výrobu nového pomníku, který pro městskou část vyrobili učni kamenického 

učiliště, byla použita šedá žula z lomu Panské Duběnky nedaleko Mrákotína a na vyleštěný 

obelisk, kde jsou uvedena jména padlých, byla použita žula z lomu Zderaz u Skutče nad 

Sázavou. Novinkou je, že na zrekonstruovaném pomníku jsou jména čestných občanů 

Dolních Měcholupy, která byla udělena na lednovém zasedání pánům Karlu Attlovi, Josefu 

Remarovi a Josefu Gajerovi, a také in memoriam Antonínu Švehlovi, rodáku z nedaleké 

Hostivaři, jako projev úcty za křivdy na nich spáchané komunistickým režimem. 

Vyznamenání bylo slavnostně předáno k 84. výročí vzniku samostatného československého 

státu (1918).  

Při té příležitosti bylo odejmuto čestné občanství Dolních Měcholup Klementu Gottwaldovi, 

které mu bylo uděleno 23.listopadu 1948. 

V restauraci „V Parku“ bylo podáváno malé pohoštění. 

 

Pro seniory Dolních Měcholup pořádal úřad městské části 29. května 2002 úřad zájezd na 

Plzeňsko. Na programu byla návštěva zámku Kozel, hradu Radyně, Starého Plzeňce a města 

Dobřív.  Počasí přálo a dle ohlasu zúčastněných se zájezd líbil. 

 

3. prosince 2002 byl úřadem městské části uspořádán tradiční večírek pro důchodce v nové 

přístavbě školy. Zábavný program se skupinou „POHODA“ byl hojně navštíven, panovala 

báječná atmosféra a spokojenost. Podáváno bylo malé občerstvení (chlebíčky, dorty, káva, 

minerálka) a na odchodnou mikulášský balíček. 

 

1. a 2. června 2002 proběhly volby do Parlamentu ČR, ve kterých kandidoval i starosta 

městské části Ing. Karel Hagel za stranu ODS. Mandát ale nezískal. 

 

Komunální volby do zastupitelstva hl.m.Prahy a zastupitelstva Městské části Prahy – 

Dolní Měcholupy se konaly ve dnech 1.11.2002 a 2.11.2002. Voleb se zúčastnilo 58 % 

občanů zapsaných do volebního seznamu. 



Název strany Hlasy Mandáty 

ODS 3042 7 

ČSSD 672 1 

KDU-ČSL 578 1 

VPB 423 - 

 

Jméno Hlasy 

Ing. Karel Hagel 399 

Jiří Voříšek 356 

Karel Attl 351 

Jaroslav Ježil 304 

Petr Krotil 343 

Ing. Radek Procházka 407 

Ing. Alice Štěpánková 293 

Ing. Miroslav Chytra 134 

Vladimír Tupáček 112 

 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 18.11.2002 bylo odhlasováno toto 

složení komisí a výborů. 

 

Za starostu Dolních Měcholup byl zvolen Ing. Karel Hagel 

Za místostarostu Jiří Voříšek 

 

Finanční výbor Kontrolní výbor 

Jaroslav Ježil (předseda) Karel Attl (předseda) 

Luboš Ježil Ing. Petr Bálek 

Ing. Vladimír Doležal Ing. Miroslav Chytra 

Ing. Radek Procházka Petr Krotil 

Ing. Alice Štěpánková Ing. Petr Soukup 

 

Stavební komise Komise sociální a ekologická 

Mgr. Jiří Jindřich (předseda) Vladimír Tupáček (předseda) 

Jiří Voříšek Ing. Karel Hagel 

Ing.Jan Žižka Šárka Fořtová 



Komise pro projednávání přestupků 

Mgr. Josef Macourek (předseda) 

Šárka Fořtová 

Hana Trávníčková 

 

Úmrtí rok 2002 Narození rok 2002 

Benešová Helena Herodesová Kateřina 

Toman Jiří Krotil Antonín 

Hons Antonín Márová Daniela 

Klein Karel Němeček Miroslav 

Garai Ján Říha Jeroným 

Stejskal Drahoslav Skálová Barbora 

Pavlovičová Jana Šimeček Vojtěch 

Sedlák Jan Vlček Jakub 

Měřička Jaroslav Příkopová Lucie 

Tupáčková Miluška 

Mališová Blažena 

Havliček Bohumil 

Soukupová Dana 

Bulíčková Vilemína 

Širc Ladislav 


