
Kronika 2005 

 

Koukám, jak ten čas letí, každému letí... a ulétl i rok 2005 a se slovy písně se ohlédneme co všechno 

hezkého, ale i nepříjemného nám i budoucím přinesl. 

 

Byl to rok extrémní v mnoha směrech, ale jako vždy počasí bylo nade vším a provádělo psí kusy. 

Takové počasí nebylo po mnoho let. Např. 8.leden byl nejteplejší za 230 let na to +16°C. Zima se však 

vrátila a Českem se přehnaly sněhové bouře, které přinesly ochromení veškeré dopravy a velké škody 

v přírodě. Všechno bylo hluboko pod sněhem, i Praha, kde bylo vidět pouze na pár metrů. 

Duben byl opravdu aprílový. Hned vedro, hned mráz, který spálil květy na stromech a hned nato vedra 

až 29°C. 2.květen až 29,7°C. To se ovšem projevilo na úrodě. V sadech byla nejslabší úroda za 15 let. 

Tropický víkend nastal 28. a 29. května, kdy se teploměr dostal až na 32,8°C.  

Zato na Sokolovsku 9.června rekordně mrzlo -6,8°C a na Klínovci a Sněžce napadlo 5 cm sněhu. 

Během léta se střídaly lijáky, kroupy, vichřice a bouře kdy se doslova otevřela nebesa a zanechaly po 

sobě obrovské škody. Blesk na Klatovsku zabil 10 krav. Na konci července tropy – opět rekord za 230 

let a to 38,3°C. Pár dní si lidé užili dokonalého léta. Jako perličku uvádím že 7.srpna na Sněžce sněžilo 

a bylo na nule. Pak nastal teplý a suchý podzim, kdy teploty vystoupily i na 16°C a skončil 16. 

listopadu. 

Rok 2005 byl nejteplejším rokem a jeho průměrná teplota byla vůbec nejvyšší od r. 1860. Konec roku 

se s námi loučil obrovským přívalem sněhu a ochromením veškeré dopravy a připravilo tisíce lidí o el. 

Proud. 

 

Českou republiku nepotkalo pouze vrtkavé počasí, ale i vládní krize. Aféra s penězi na byt na 

pražském Barrandově stála Stanislava Grosse premiérské křeslo. Byl to nejmladší ministerský 

předseda v naší historii.  25. dubna nastoupil na funkci premiéra Jiří Paroubek. Byla sestavena nová 

vláda, ve které máme jedno prvenství. Má nejvíce žen v historii českých vlád a to 3 ženy. 

 

Z OBCE 

V naší obci se v roce 2005 zalíbilo i filmařům. A to hned dvakrát. 28. února se v prostorách a na rampě 

bývalého supermarketu J. Meinl natáčel díl seriálu „Redakce“, který vysílá televizní stanice NOVA. 

V měsíci březnu slavný francouzský herec Gérard Depardieu natáčel v hotelu „Mondeo“ film 

“Poslední prázdniny“, kde ztvárnil roli šéfkuchaře. 

V sobotu 26.března se odehrála na Kutnohorské ulici neuvěřitelná scénka. Místní strážník pan Zumr si 

všiml muže a ženy, kteří přecházeli na červenou. Když je chtěl pokárat, nereagovali. Policista si řekl o 

pozornost důrazněji. Dvojice se rozezlila. Třicetiletý muž se vrhl na policistu a pokoušel se mu 



z pouzdra vytrhnout zbraň. K útoku se připojila i padesátiletá žena a snažila se zasáhnout strážníka 

prsty do očí. Policista byl nucen použít bojové chvaty. Dvojice skončila na policii. 

 

V krásný slunečný den si 25.května vyjeli místní senioři na výlet. Program byl velice pestrý: Brněnská 

přehrada, kolem hradu Veveří, Tišnov, návštěva kláštera Porta Coeli, Lomnice, Doubravník a hlavně 

hrad Pernštejn na kterém v tomto roce vyhořel historicky cenný mobiliář. Škody se vyšplhaly na 50 

mil. Korun. Nejhorší požár historické kulturní památky. (15.dubna). 

 

26.května pořádala Mateřská škola spolu s Městskou částí Praha-D.Měcholupy oslavu 10. výročí 

otevření nové budovy MŠ. Při pěkném počasí se děti mohly na zahradě vyřádit a rodiče a ostatní 

návštěvníci se mohli podívat na výstavku prací dětí, dokumentů a fotografií od počátku založení MŠ. 

 

4.červen patřil také dětem. Zábavné odpoledne ke dni dětí opět uspořádané hotelem „Mondeo“bylo 

nápadité a zajímavé. Mírný déšť kazil bohatý program, ale na návštěvnosti a radosti tenhle malý 

mráček neubral. Místní sbor dobrovolných hasičů se postaral o atrakci a předvedl návštěvníkům 

vyprošťování z havarovaného vozu a následně hašení hořícího automobilu. Povozili děti na vysuté 

plošině a předvedli historickou, i nejnovější požární techniku. 

 

Tak vlastně sbor dobrovolných hasičů zahájil 100. výročí založení. Dne 6. a 7.května uspořádali „Den 

otevřených dveří zbrojnice“ a návštěvníci mohli nahlédnout do pamětních knih sboru, 

fotodokumentace, výstavky pohárů, diplomů a čestných uznání. Při tomto výročí obdržel hasičský sbor 

„Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska“. A budeme doufat, že se dočkají nové 

hasičské zbojnice, kterou potřebují. 

 

Počátkem září se v tisku objevil článek o vykopání sošky perské bohyně Anáhitá. Archeologové tuto 

sošku zařadili do 4. až 5. století našeho letopočtu. Místní občan Jiří Šimůnek však tuto sošku vyráběl 

již před 35 lety ze své vlastní formy pro známé. Unikátní nález se tedy nekonal a J.Šimůnek se postaral 

o senzaci, o které psaly noviny. 

 

V osiřelé budově bývalého supermarketu J.Meinl se budou vyrábět lahůdky. Společnost pronajala 

budovu firmě, která se zabývá cukrářskou a lahůdkářskou výrobou. 

 

Na žádost Městské části Praha-Dolní Měcholupy jezdí přes naši obec autobus EURO (zdarma) do 

nejbližšího nákupního centra „EUROPARK“.  Tím se rozšířily možnosti nákupu pro občany. 

 

V měsíci říjnu byl instalován radar pro informaci řidičům o jejich rychlosti. Radar však nepracoval, jak 

by měl, a tak se stal terčem posměchu v mediích. Byl proto odstraněn a nahrazen fungujícím 

přístrojem. Nyní slouží svému účelu. 



„S čerty nejsou žerty“, tak nazval hotel Mondeo zábavné odpoledne pro děti spojené s mikulášskou 

nadílkou. Veselé odpoledne se konalo 3. 12. a o zábavu bylo skvěle postaráno. 

V místním „Zpravodaji“ bylo vzpomenuto 60-ti let ukončení II. světové války. Při této příležitosti bylo 

jmenovitě vzpomenuto angažování občanů D.Měcholup v boji proti okupantům. 

 

Kriminalita – ta trápí celou Českou republiku, ale i naši obec. Není měsíc, aby nebyly vykradeny 

automobily, které stojí před místními hotely a restauracemi a nechybí ani vykrádání domů. Zloději 

mají tolik drzosti, že vykradou dům majitelce v okamžiku, kdy zametá sníh před domem. Nejhorší je, 

že věk pachatelů se snižuje a vlastně kradou a zabíjí děti. 

 

Výstavba 

Dne 1.června byla uzavřena ulice Kutnohorská včetně křižovatky s ulicí Dolnoměcholupskou, až 

k bývalému supermarketu J.Meinl z důvodu budování kanalizačního systému s následným přeložením 

plynovodu a jeho přípojek, veřejného osvětlení s instalací nových pouličních světel a odstranění 

nepotřebných telefonních sloupů. Následovala i generální oprava vozovky včetně chodníků. 

Křižovatka je připravena na světelné řízení, které je zatím pouze u ZŠ. 

Poslední etapa na odkanalizování probíhala v ulici Ke Školce, ale nebyla zcela dokončena z důvodu 

propojení vodovodního řadu mezi ulicemi Ke Školce, Pod Hřištěm a Na Paloučku v následujícím roce. 

Důvodem je špatná kvalita vody v těchto koncových částech vodovodu. Vodárny posléze dokončí i 

komunikaci. 

Uzavření hlavní komunikace vyvolalo nejdříve hodně emocí u občanů bydlících při této silnici, ale 

v průběhu výstavby se výtky obrušovaly a nynější pohled na pěknou úpravu naší obce musí každého 

potěšit. Nyní máme být na co pyšní. Naše městská část skutečně prokoukla. Je opravena i bývalá 

Urbanova vila stojící při hlavní silnici, která několik let nebyla okrasou obce. A třešničkou na dortu 

bude určitě úprava parku, která byla mírně posunuta. Práce by měly začít na jaře 2006. 

Černou tečkou na nově otevřené křižovatce počátkem října byl tragický střet Pick-upu s Liazkou při 

níž zahynul 57 letý řidič, který nedal nákladnímu autu přednost. Dle tisku měl řidič Pick-upu zdravotní 

potíže (nepotvrzeno). 

 

Ze zahraničí 

Celý svět se ponořil do smutku, když 2.dubna zemřel ve Vatikánu papež Jan Pavel II. Po 27 letech 

v čele římskokatolické církve. Narozen byl 18.5.1920 nedaleko Krakova jako Karol Josef Wojtyla. 

Pohřeb se konal 8.dubna ve Vatikánu, a to za účasti dvou set státníků a několika milionů věřících, což 

svědčí o jeho oblíbenosti. 

V pořadí 265 papežem se stal 20.dubna 2005 78 letý Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt VI. 

 



Hurikány válcovaly Ameriku. V srpnu postihlo USA jedno z největších hurikánů v dějinách „Katrina“. 

Z New Orleansu se stalo jezero smrti 80 % zatopeno. Lidé neměli často šanci vodě uniknout a ulicemi 

plovaly stovky mrtvol. Zahynulo 1121 lidí a 300 tisíc rodin bez přístřeší. Následovaly další slabší 

hurikány a každý z nich si vyžádal několik desítek mrtvých. Rok 2005 se stal rekordní na výskyt 

hurikánů. V Atlantiku jich bylo celkem 23! 

 

Krátce před šestou hodinou ranní v soboru 8.října postihlo velké zemětřesení velkou oblast severního 

Pakistánu. Několik vesnic zcela zmizelo, cesty byly zničeny a podle odhadu zahynulo 80 tisíc lidí.  

 

Rok 2005 byl plodný na přírodní katastrofy ale i na tragická neštěstí včetně leteckých. 

Děsivou spoušť za sebou nechávají sebevražední útočníci v Iráku, kde si bombové útoky od roku 2003 

vyžádaly přes 25 tisíc civilistů a zranění neušlo 50 tisíc lidí. Terorismus ovšem řádí i v jiných částech 

světa. Je to hrůza a děs! 


