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KRONIKA 2004 
 

Bohatý rok na důležité události i tragedie. Jistě ale neuškodí, když si na úvod povíme, za jakého 

počasí začal nový rok 2004. 

Začal ztuha, mrzlo až praštělo a sněhu napadlo rekordní množství. Sníh zasypal Prahu, a tak 

prověřil řidiče i chodce. Ochromil provoz a ze závějí se tahaly sanitní vozy, vykolejily dvě 

tramvajové soupravy a zastavil se provoz i na letištích. Zima byla, jak se patří. Na Šumavě naměřili 

-31,8 oC a tím byl překonán rekord z r.1850. 

V červnu postihlo Čechy tornádo, které nadělalo velké škody. Nejhůře dopadla obec Litovel, která 

vypadala jako po zemětřesení. 

I v listopadu postihla naši republiku vichřice a škody se vyšplhaly do 100 milionů. 

Konec roku byl teplý a bez sněhu. 

 

Koncem roku 2003 byla podepsána darovací smlouva mezi městskou částí a společností Léčiva, a.s. 

(nyní Zentiva-změna názvu) a začátkem tohoto roku bylo slavnostně předáno městské části hasičské 

auto, které posílí výbavu Dobrovolného hasičského sboru v Dolních Měcholupech. 

 

V ulici Za Kovárnou dne 28.1. došlo při opravě vodovodu k narušení středotlakého plynovodu. 

Hrozila evakuace obyvatelstva z dané lokality. Jen díky tomu, že se ucházející plyn vzňal od 

blízkého ohniště, se tomu tak nestalo. Plameny šlehaly do výše 4 m. Oprava trvala 2 hod. 

 

Každoročně je pořádána soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. 

V krajském kole probíhala soutěž o nejlepší webové stránky Zlatý erb 2004, ve kterém naše MČ 

umístila v kategoriích obcí na 2.místě, o což se největší měrou zasloužila členka zastupitelstva 

Ing. Alice Štěpánková. 

 

V květnu byl opět otevřen opravený útulek pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. Oprava 

stála 17 mil. korun. Byla provedena rekonstrukce kanalizace a další rozvody, střechy a náhrada 

elektrického vytápění. Bude zatím sloužit k umístění koček. 

 

Úřad městské části v Dolních Měcholupech pořádal 20.5.2004 jednodenní zájezd pro seniory do 

Telče a okolí (Třešť – betlémy, zámek Telč, zámek Dačice). 

Tento zájezd se velice líbil, zúčastnilo se ho 38 seniorů z městské části a přispělo k tomu i pěkné 

počasí. 

 

Oslavu k svátku dětí se spoustou zábavy a soutěží uspořádal dne 30.5. hotel Mondeo. 

Děti pořádaly cyklistické závody – kola, tříkolky a koloběžky, chůze na chůdách, atd. Proběhla také 

přehlídka historických a požárních vozidel našeho požárního sboru. Každé dítě obdrželo malý 

dárek. 

 

Volby do Evropského parlamentu 

11.-12.6. se konaly historicky první volby do Evropského parlamentu. Účast byla velmi slabá, 

v našem okrsku přišlo k volbám 43,34 % z 983 voličů. Vyhrála ODS – v Dolních Měcholupech 

dosáhla 39,85 % a celorepublikově 37,50 %. MČ obdržela pochvalu za zpracování výsledků voleb 

v neuvěřitelně krátkém čase. Do Evropského parlamentu byla mezi jinými zvolena paní Jana 

Bobošíková, která obývá se svou rodinou nemovitost v naší městské části. V předvánočním čase 

navštívil pan starosta Evropský parlament v Bruselu na základě osobního pozvání paní Bobošíkové. 

 

O prázdninách probíhala na novém sportovišti Letní tenisová škola pro děti za finanční podpory 

radnice. 

 

Po dlouhé době byla využita zasedací místnost úřadu, coby svatební síň a dne 16.7.2004 



 2 

Zde oddal pan starosta pana Tomáše Bureše a slečnu Lenku Cihelkovou, kteří bydlí v nově 

zrekonstruovaném rodinném domku č.p. 212. 

 

V září městská část slavnostně otevřela sociální zařízení k víceúčelovému sportovišti na školním 

hřišti ke 110. výročí založení místní školy. Pro děti bylo připraveno plno zábavy – hry a soutěže o 

ceny. Pro občany bylo zdarma občerstvení -  pivo, párek a limonáda. Počasí přálo, lidé se bavili, a 

tak se neděle vydařila. 

 

5. a 6. listopadu se naši občané zúčastnili voleb do Senátu Parlamentu ČR. Po dvou kolech byl 

za obvod č. 19 zvolen kandidát za ODS Jan Nádvorník. Starosta Křeslic A. Zápotocký, který 

kandidoval za KDU-ČSL podal k soudu stížnost na neplatnost voleb a volby pro obvod 19 vyhlásil 

soud za neplatné. V prosinci vyhlásil prezident nové volby, které se budou konat v únoru 2005. 

K Ústavnímu soudu se odvolal kandidát za ODS a na výsledek se čeká. 

 

Velice rádi se jdou senioři příjemně pobavit na Mikulášské posezení, které se konalo, jako vždy, 

v aule základní školy dne 2.12.2004, kde zahrála kapela Pohoda. Podávalo se malé občerstvení a 

mikulášké balíčky. 

 

V naší obci v posledních letech ubylo kulturního vyžití a setkávání. Nekonají se plesy ani jiné 

taneční zábavy. Je to hlavně z důvodu použití bývalého sálu, kde se konaly plesy, divadla a jiné 

kulturní akce pro jiné účely. Zatím nebyl ničím nahrazen. 

 

Mikulášské odpoledne bylo připraveno i pro děti, které pořádal 4.12. hotel Mondeo. 

Hezké odpoledne bylo vyplněné malováním, soutěžemi a hlavně dárky, které rozdával Mikuláš, 2 

čertice a Anděl. 

 

Výstavba 

Začátkem letních prázdnin započala rekonstrukce Kutnohorské ulice. Rekonstrukce se týkala úseku 

od odbočky do bývalé kompostárny, až ke křižovatce s Dolnoměcholupskou ulicí. Stavba byla 

ukončena v říjnu. Byly položeny oba řady kanalizace, provedeny domovní přípojky a na náklady 

obce byly vybudovány svody dešťové vody ze střech. Také byla provedena generální oprava 

komunikace, oprava chodníků, nové veřejné osvětlení, přeložen plyn, výměnu obrubníků za žulové, 

odvodnění chodníků a posunutí autobusové zastávky, která byla spojena s určitým rozruchem 

způsobeným požadavkem MHD na jejich prodloužení. Nová varianta řešení zastávky směrem od 

Prahy před ubytovnu Zeměměřického ústavu. 

V předvánočním čase byla na sloupech nového veřejného osvětlení nainstalována vánoční výzdoba. 

 

V ulici Čs. Tankistů pokračuje přestavba domu č.277 na Dětský domov obecně prospěšnou 

společností RADOST. Bohužel peněz není dostatek, proto zastupitelstvo souhlasilo s prodloužením 

termínu dokončení stavby. 

 

Během roku stále probíhala úprava parku. 

 

Obecným nešvarem se staly krádeže kanálových mříží, což je jednak nebezpečné a ostatně i drahé. 

Jejich počet stále stoupá a v naší obci se už počítají na desítky. Nejspíše končí ve sběrných 

surovinách. Důvodem je vysoká nákupní cena železného šrotu. 

 

Na staré školní budově byla provedena výměna střešní krytiny a oplechování, na podzim byly 

zcizeny na obou budovách všechny měděné svody za cca 55tis. Kč. 

 

Rodiče dětí uspořádali v listopadu skoro zapomenutý lampiónový průvod po obci, který se těšil 

velké přízni jak dětí, tak rodičů. 
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Školka 

Má plný počet tj. 45 dětí a jsou zaplněny obě třídy „Broučci“ i „Sluníčka“. Děti mají stále nové 

zážitky, jak návštěvou divadelních představení v Divadle Solidarita, tak častou návštěvou divadel 

v jejich školce. Připraveny byly pro děti různé sportovní soutěže, jako je závod koloběžek a tříkolek 

a společné akce dětí a rodičů při letním opékání buřtů či podzimní Drakiádě. Děti chodí na 

keramický kroužek do základní školy, kam dochází i několik dětí na výuku angličtiny. Ve školce 

taktéž probíhá výuka hry na flétnu. Každý konec roku je ve znamení vánoční besídky, kdy se děti 

před zcela zaplněnou tělocvičnou rodiči a příbuznými snaží ukázat co se ve školce naučily. 

Pedagogický personál mateřské školky: Dagmar Jindrová-ředitelka, Hana Kalašová, Libuše 

Kotalíková a Kateřina Nižníková.  

Děti naší školky se zúčastnily soutěže ve výzdobě Betléma vystaveného též na vánočních trzích  

na Výstavišti a pod vedením učitelky K. Nižníkové vyrobily plastický model ovečky. Po celou dobu 

konání vánočních trhů byla ovečka s ostatními výrobky jiných mateřských škol vystavena jako 

doprovodná dekorace zde instalovaného Betléma. Na závěr pořádaných trhů zasedala porota, která 

„naši ovečku“ ocenila 1.místem v soutěži. Děti vyhrály nejen velkou tašku cukrovinek, ale i 

dřevěnou hračku a koloběžku. Tu jim až před mateřskou školu přivezl zástupce Autobazaru ESSA a 

ještě je všechny povozil doprovodným autem s hudbou na hřišti před MŠ. 

 

Lékařky 

Praktická lékařka: MUDr. Růžena Janečková, která má praxi v naší obci právě 10. let 

sestra: Růžena Rathouská 

Dětská lékařka: MUDr. Dana Herynková je v Dolních Měcholupech od roku 1980, tj. 25 let (s asi 

5 letou přestávkou na mateřské) 

sestra: Irina Toksubajeva 

Zubní lékařka: MUDr. Irena Macková 

sestra: Jaroslava Abrhámová 

 

Od konce roku 2003 byla v Dolních Měcholupech nově otevřena soukromá oční ordinace  

MUDr. Ludmily Bártové v ulici Nad Vokolky. 

 

Tělocvična byla plně využívána – SK Dolní Měcholupy – stolní tenis, aerobik ženy, TJ Kovo Praha, 

ZŠ, sezónně SK D.M. – kopaná, pohybové cvičení dětí a cvičení soutěžního družstva Sboru 

dobrovolných hasičů 

 

Strážníka Městské policie dělá nadále pan Roman Zumr. V příštím roce by měl být početní stav 

strážníků navýšen. 

 

V obci jsou pro občany v provozu různé služby, např. šití a opravy oděvů, masáže, kadeřnictví, 

truhlářství, sklenářství, ale obchod, kde jsme několik let bezstarostně nakupovali byl uzavřen. 

Supermarket Julius Meinl dne 16.10.2004 skončil prodej. Na jeho uzavření se jistě podepsala 

konkurence, která ve Štěrboholech a v Horních Měcholupech zprovoznila několik supermarketů. 

 

SEZNAM ÚMRTÍ SEZNAM NAROZENÝCH 

Attlová Marie  Voňavková Tereza 

Filip Josef  Vopelák Jakub 

Czumpelíková Pavla  Tiptová Tereza 

Kořínek Miloslav  Weining Daniel Marko 

Kozel Jaroslav  Kácl Jan 

Rychna Miroslav  Kohoutová Adéla 

Lipták Pavel  Čárová Lucie 

Cukr František  Janečková Renáta 

Paulová Alžběta  Kobyláková Andrea 
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Bulánek Josef  Kobyláková Alžběta 

Andrejová Milada  Kolářová Anna 

Stejskalvoá Marie  Němeček Tomáš 

Sedláková Marie  Příkop Vojtěch 

Slaba Josef   

Marfešová Ludmila   
 

 

Přistěhováno 67 občanů 

Odstěhováno 19 občanů 

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2004 1197 občanů 

 

Česká Republika 

Se starostmi, kde sehnat práci, vstoupilo do r. 2004 přes 540 tis. lidí. Nezaměstnanost vyšplhala do 

rekordní hodnoty a pohybuje se kolem 10%. Bohužel tyto hodnoty se držely během celého roku. 

 

Prvním květnem se naše země stala součástí obrovského celku 25 evropských zemí od Atlantiku až 

k ruským hranicím. Na tento okamžik čekaly celé generace. Úderem půlnoci, tedy přesně 

v okamžiku vstupu naší země do EU, se nebe nad Prahou rozzářilo efektním ohňostrojem 

odpalovaným z Letenské pláně. 

 

Po několika neúrodných letech se mohli naši zemědělci radovat z dobré úrody. 

 

Naši republiku postihla nemoc šílených krav – tedy BSE. Zatím bylo napočítáno 15 případů. Proto 

muselo být vybito velké množství hovězího skotu.  

Po 136 letech, poprvé od roku 1868, kdy císař František Josef vyhlásil všeobecnou brannou 

povinnost, je Česko bez „záklaďáků v zeleném“. V prosinci opustili armádu poslední vojáci 

základní služby. Armáda bude mít pouze profesionální vojáky. 

 

SVĚT 

Vysoké Tatry stihla přírodní katastrofa.  Silná vichřice zničila 19.listopadu značnou část Vysokých 

Tater. Padla téměř polovina lesů Tatranského národního parku a škody jdou do miliard. Na 

Slovensku i v ČR se rozeběhly sbírky na obnovu Tater a na místo dorazily desítky dobrovolníků 

také z Česka, kteří pomáhali při záchranných pracích. 

 

Jihovýchod Asie zničily mohutné vlny tsunami. V neděli 26.prosince nejsilnější zemětřesení od 

r.1964. Otřesy půdy o síle 9,7 s epicentrem u indonéského ostrova Sumatry, vyvolaly v Indickém 

oceánu mohutnou, asi devět metrů vysokou přívalovou vlnu tsunami. Ta zasáhla pobřeží Srí Lanky, 

Indie, Thajska, Indonésie, Malajsie, Malediv a Bangladéše. Podle současných výpočtů přišlo o život 

nebo je pohřešováno 300tis. lidí. Mezi oběťmi byly i stovky zahraničních turistů a mezi nimi i 

několik Čechů. Probíhají peněžní sbírky i jiná humanitární pomoc. 

 

Evropa zažila v r.2004 nejkrvavější teroristické útoky ve své historii. Jejich terčem se stala 

španělská metropole Madrid a jihoruská obec Beslan. 11.března zahynulo 191 lidí a dalších 1500 

bylo zraněno, když v příměstských vlacích na třech madridských nádražích vybuchly bomby. 

 

1.září otřásla světem i akce asi 30. členného komanda teroristů v Beslanu, které v místní škole 

během oslav začátku školního roku zajalo přes 1000 dětí, jejich rodičů a učitelů. 

Drama vyústilo v tragedii. Na místě zahynulo 340 rukojmích a přes 600 jich bylo zraněno, z toho 

víc než 300 dětí. Nyní některé děti přijely na léčení do Karlových Varů. 


