
KRONIKA ZA ROK 2003 
 

Rok 2003 uběhl jako loňská velká voda. A voda v tomto roce velice chyběla. 

A zase jsme u počasí, které má velký vliv na náš život. V posledních letech jsme byli svědky 

velkých zvláštností v počasí. Jeden rok velmi mokrý a v dalším katastrofální sucho. 

Ještě začátkem ledna byly řeky v Čechách vzedmuté a naháněly hrůzu tím, že připomínaly 

loňské povodně. 

V únoru se vyšplhaly mrazy do rekordní výšky –29oC. V dubnu bylo velmi chladno a zima  

se s námi rozloučila výjimečnými mrazy. Více jak týden trvaly mrazy, které dosahovaly až  

–20oC, ale začátkem května se lámaly letité teplotní rekordy. Bylo naměřeno 28,4oC. 

Rekordní vedra v tomto období vystřídaly opět mrazíky a po nich tropická vedra. Avšak 

takové počasí začalo ohrožovat zdraví lidí. 

V červnu nastala přímo vražedná vedra 35oC, která přehřívala i moře. Měsíc červen byl 

nejsušší za 43 let a velká vedra začala rozpouštět i alpské ledovce. Tropická vedra sužovala 

Česko 3 měsíce a zemědělci bojují o holou existenci. Padaly historické teplotní rekordy. 

V Praze v srpnu naměřeno 36,8oC, nejvíce za 142 let. Uplynulé léto bylo v Evropě nejteplejší 

za 500 let a v Čechách za 232 let. Byl to nejsušší rok za posledních 100 let, mnoho měsíců 

nepršelo. Avšak nepříznivé vlivy počasí se vždy odrazí na úrodě. Nevyrostly ozimy, byl 

nedostatek krmení. Velká ztráta na obilovinách i chmelu. 

Tyto rozmary počasí šly ruku v ruce s živelnými katastrofami, které během roku zahubily přes 

50 tisíc lidí, ekonomické škody dosáhly 60 miliard dolarů.  

V měsíci srpnu byl Mars nejblíže Zemi za 60 tisíc let a byl vidět i pouhým okem. Na 

hvězdárnách však lidé stáli až dvouhodinové fronty, aby se mohli na planetu Mars dobře 

podívat. 

V měsíci říjnu na Zemi udeřila několikadenní geomagnetická bouře. Na Slunci došlo 

k největší erupci v dějinách a to zapříčinilo, že v listopadu byla vidět i u nás polární záře. 

 

V lednu byly zprovozněny oficiální webové stránky Dolních Měcholup na Internetu: 

www.dolnimecholupy.cz, které zhlédlo během roku cca 2000 návštěvníků. 

 

Z důvodu péče o nově vybudované hřiště byla od 1.dubna uzavřena smlouva s paní Hanou 

Setničkovou na správcovství tohoto víceúčelového sportoviště, které slouží jak občanům 

dolnoměcholupským, tak ostatní veřejnosti. Také v tomto měsíci bylo uvedeno do provozu 

restaurační zařízení pana Frolíka „Steak house“, které se nachází ve zvýšeném přízemí hotelu 

Mondeo. 

Městská část Uhříněves oslavila 27. dubna 90. výročí povýšení na město, kterého se zúčastnil 

i náš pan starosta a mnoho dolnoměcholupských občanů. 

 

Úřad městské části uspořádal 29. května zájezd pro důchodce do města Tábora a jeho okolí.   

Byl také navštíven Kozí Hrádek a Sezimovo Ústí ke spokojenosti seniorů. 

 

Koncem května byla v Dolních Měcholupech taková průtrž mračen, že nestačila ani dešťová 

kanalizace v ulici Za Kovárnou a došlo k vyplavení podzemních garáží v areálu firmy 

Novum. 

 

Základní škola v Dolních Měcholupech vykazuje mnoho aktivit. V naší škole pracuje několik 

zájmových kroužků např. keramický, turistický, hry na flétnu, pohybové výchovy a také 

sebeobrany a bojových sportů. Podnikají vlastivědné vycházky, navštěvují kulturní akce a 

také vydávají školní časopis a své internetové stránky www.volny.cz/kutnohorska . 

Každoroční povelikonoční běh dětí a mládeže se uskutečnil 26.dubna v lesíku Dolních 

Měcholup. 

http://www.dolnimecholupy.cz/
http://www.volny.cz/kutnohorska


V červnu pořádala základní škola mimo 1. prodejního jarmarku prací žáků z keramiky, papíru 

aj. i florbalový turnaj o pohár starosty Dolních Měcholup, kterého se zúčastnily okolní ZŠ. 

Naše škola se umístila na prvním místě. 

Pedagogové se snaží těmito aktivitami přilákat větší počet žáků, kterých se začíná i u nás 

nedostávat a městská část musí proto dotovat i platy vyučujících ze svého rozpočtu. 

Děti pravidelně navštěvují při různých příležitostech Dům s pečovatelskou službou. Svým 

zpěvem a malými dárečky velmi potěší tamní obyvatele. 

 

13. června 2003 proběhlo první referendum v dějinách České republiky. Občané rozhodli 

spojit svou budoucnost s Evropskou unií. V městské části bylo pro vstup do unie 77% hlasů a 

právě takový byl i republikový průměr. 

 

V srpnu byla na základě šetření Magistrátu hl. m. Prahy v naší obci zrušena meziskládka. 

Situace na této skládce byla z pohledu životního prostředí neúnosná, a to hlavně z důvodu 

zneužívání skládky dalekým okolím. Velkoobjemový odpad je od září řešen kontejnery, které 

jsou v pravidelných intervalech přistavovány na určených stanovištích. 

Perličkou je, že hned v dalším měsíci, resp. 1.října, byl kontejner v ulici Ke Slatinám odcizen.  

 

Po proběhlém konkurzním řízení na ředitelku Mateřské školy v Dolních Měcholupech byla 

komisí vybrána paní Dagmar Jindrová, kterou pan starosta jmenoval ředitelkou MŠ od 

1.9.2003. Stávající ředitelka MŠ paní Vlasta Zárubová odešla do důchodu. Co přinese tato 

změna, ukáže budoucnost. 

 

V listopadu uspořádaly maminky školních dětí skoro zapomenutý lampiónový průvod, který 

si v poměrně hojném počtu občanů udělal procházku po Dolních Měcholupech. 

 

Mikulášské posezení pro seniory bylo uspořádáno úřadem městské části 4. prosince. 

K příjemné pohodě vyhrávala kapela Šlapeto staropražské písničky. Poté pan starosta vyzval 

přítomné k besedě. Při odchodu obdržel každý malý dárkový balíček. 

 

Jako každý rok uspořádal oddíl stolního tenisu při SK Dolní Měcholupy vánoční turnaj ve 

stolním tenise, který se konal v tělocvičně mateřské školy. 

 

V rámci předvánoční výzdoby městské části byly do místní kapličky, která byla postavena 

roku1870 zakoupeny a instalovány jesličky. 

 

Městskou částí Praha-Dolní Měcholupy byla nabídnuta možnost pořádání svateb v zasedací 

síni v budově úřadu městské části.  Tato možnost nebyla zatím využita. 

 

Výstavba 

Stejně jak je sledováno počasí, sledujeme v naší obci výstavbu kanalizace a následně úpravu 

komunikací. V městské části bylo koncem roku odkanalizováno téměř 90% nemovitostí. Byla 

dokončena stoka G6, dokončena etapa výstavby kanalizace 6A v okolí fotbalového hřiště a 

díky příznivému vývoji počasí byla dokončena i etapa 5A „Slavíkov“. Dokončení stoky G6 

nepřineslo očekávané zvýšení hladiny spodní vody v dané lokalitě, což vedlo ke snížení 

hladiny vody ve studnách několika nemovitostí v okolí této stavby. Proto občané i úřad 

zahájili jednání s investorem této stavby o odstranění těchto dopadů stavby. Odbor městského 

investora požádal o odklad termínu prohlubování studní z důvodu očekávaného zlepšení 

hydrogeologických poměrů v půdě oproti letošnímu roku, který byl na srážky mimořádně 

chudý.  

Po proběhnuvší výstavbě kanalizace v okolí fotbalového hřiště a ulice Ke Slatinám, byly 

kompletně zrekonstruovány komunikace včetně uložení elektrického vedení do chodníků. To 



se bohužel nepovedlo u telefonního vedení, takže v nových ulicích stojí staré dřevěné sloupy 

s rozvodem telefonů. 

 

Zbývá odkanalizování Kutnohorské ulice a některé úseky, které jsou na Kutnohorské ulici 

závislé.  

 

Definitivní dokončení stavby bytového domu firmy Novum-trade, umožnilo dokončení 

výstavby chodníků v okolí domu, a tak definitivně dokončit etapu 4.  

 

V městské části byla instalována nová pouliční světla, a hlavně byly přisvětleny přechody 

přes komunikaci Kutnohorskou. 

 

Po dlouhé době změnila majitele „Urbanova“ vila č.p. 9 a prochází důkladnou rekonstrukcí.  

 

V prosinci bylo započato kácení stromů v parku u školy, čímž byla zahájena rekonstrukce 

parku. 

 

Průtahy ze strany Pozemkového fondu ČR ve věci převodu pozemku – zahrady u č.p. 277- 

do vlastnictví městské části zapříčinily pozastavení stavebních prací obecně prospěšné 

společnosti RADOST na rekonstrukci budovy č.p. 277 pro dětský domov rodinného typu.  

  

K chystanému stoletému výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech 

Požádala městská část o změnu územního plánu na pozemek č. parc. 580/1 na stavbu hasičské 

zbrojnice, jelikož stávající zbrojnice již nevyhovuje. 

 

SEZNAM ÚMRTÍ SEZNAM NAROZENÝCH 

Kulhánková Vlasta 

Doležel Antonín 

Řehák Michal 

Malčánková Zdeňka 

Fejfarová Marie 

Kolodziej Tadeusz 

Rytinová Marie 

Jindřich Josef 

Svoboda Ladislav 

Kleinová Božena 

Křesina Josef 

Soukupová Irena 

Sládková Libuše 

Kuttlerová Marie 

Vrkoč Jan 

 

Rok 2003 v České republice 

 

V únoru se konala volba prezidenta republiky, která byla neobyčejně dramatická. Nakonec ve 

třetím kole byl zvolen Václav Klaus.  7. března 2003 byl složen prezidentský slib. 

 

8. března se stala největší tragédie roku na českých silnicích za posledních 34 let. Havárie 

autobusu u Nažidel na Českokrumlovsku = 19 mrtvých a desítky zraněných. 

 

Grúnwaldová Radka 

Štěpánková Agáta 

Štěpánek Marek 

Voříšek Petr 

Hadravová Beata 

Chytrová Marie 

 

Přistěhování                           89 lidí 

Odstěhování                          18 lidí 

Celkový počet obyvatel        1151 lidí 



V červenci byly po 5 ti letech vystaveny korunovační klenoty na Pražském hradě. Výstava 

trvala 10 dní a lidé také čekali na klenoty od půl čtvrté ráno a tvořily se až čtyřhodinové 

fronty. 

 

V září proběhla v České republice stávka učitelů. Každá třetí škola a školka zůstaly zavřené. 

Za vyšší platy stávkovala polovina učitelů. Škola i školka v Dolních Měcholupech se stávky 

nezúčastnila. 

V České republice se nyní stávkuje nejen ve školách ale i ve zdravotnictví, dopravě atd. 

 

6. prosince třicetimetrový smrk Velký Karel, jenž zdobil Staroměstské náměstí v Praze, 

nevydržel nápor větru a kolem 11. hodiny se zřítil mezi návštěvníky vánočních trhů.  

Bilance je = 4 zranění a z toho jedno vážné anglického turisty s trvalými následky. 

10. prosince postaven nový vánoční strom. 

 

Zprávičky ze světa 

 

V březnu americká a britská letadla bombardovala Jižní Irák. George Bush zahájil válku 

v Iráku. Saddám Husajn prohrál válku během několika dní a pak mu nezbylo než utíkat a 

schovávat se. Vydržel to do soboty 13.prosince 2003. Byl dopaden ve špinavém úkrytu na 

kraji města DAÚR, kousek od Saddámova rodiště TIKRITU. Do Iráku odjela i Česká polní 

nemocnice. 

 

Rakousko v květnu zažilo největší stávkovou vlnu za uplynulé půlstoletí. Desetitisíce 

zaměstnanců protestovaly proti vládnímu návrhu penzijní reformy. 

 

V prosinci vyplula největší loď světa Queen Mary 2 na moře. Loď je dlouhá 345 metrů, široká 

41 metrů a vysoká74 metrů. Počet cestujících 2620 a počet členů posádky 1250 

Královnu moří pokřtí královna Alžběta II. Lidé mají však na paměti nedávnou tragedii 

spojenou s Queen Mary 2 která se stala při listopadovém dni otevřených dveří. V bretaňské 

loděnici Saint-Nazaire zahynulo 15 lidí a dalších 38 bylo zraněno, když se zřítil přetížený 

můstek spojující loď s pevninou. 

 

Rok 2003 byl bohatý na katastrofy: 

V listopadu se po prudké bouři rozlomil největší ledovec na světě. 

Mimořádné letní vedro zabilo v Evropě přes 20 tisíc lidí. 

Za minulý rok došlo asi k 70 významnějším zemětřesením. Bouře vyvolaly 700 

registrovaných katastrof. 


