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Zima století – tak nazvali nejdelší arktickou zimu od roku 1926, která zachvátila českou republiku. 

Sníh začal padat v listopadu, a ještě v polovině dubna měli silničáři plné ruce práce s odklízením 

čerstvě napadaného sněhu. Překonán tak byl dosavadní rekord z roku 1970, kdy po celých 123 dní 

bylo území republiky v nadmořské výšce nad 600 metrů pod souvislou sněhovou pokrývkou. 

K 12.4.2006 to bylo celých 148 dní. Padaly i teplotní rekordy. V lednu klesl teploměr na šumavské 

Kvilně na hrůzostrašných -38,6 stupňů. Kvůli mimořádným lednovým mrazům vyrostl na Letné 

přechodný domov pro bezdomovce. Do pěti vytápěných armádních stanů se vešlo až sto lidí. 

Rekordní byla i výška sněhové pokrývky. Lysá Hora zaznamenala v únoru třímetrovou vrstvu sněhu 

a Labská bouda v Krkonoších dokonce nevídaných 345 centimetrů sněhu. 

12. března zasáhlo naše území opět nebývalé množství sněhu. Za jedený den napadlo místy až 

30 cm sněhu. Takové množství sněhu se promítlo v dopravě, kde způsobilo totální kolaps. 

Např. letiště v Praze-Ruzyni muselo být na 16 hodin uzavřeno. 

Škody byly i v energetice. Přetrhané vysoké napětí zapříčinilo, že zůstalo bez elektrického proudu 

40 tisíc lidí. Pod tíhou sněhu začaly padat střechy. Nápory mokrého sněhu nevydržely zemědělské a 

skladovací objekty, sportoviště, supermarkety a také střechy rodinných domků. Za jediný den se 

také zřítilo 20 střech. Zima zabíjela lidi a ničila majetky. 

Takové množství sněhu se muselo promítnout s jarním táním na českých řekách. K tomu se přidaly 

deště a následně velkou část Čech i Moravy potrápily jarní povodně, které si opět vyžádaly lidské 

životy (12). Po nekonečně dlouhé zimě se čekalo na oteplení, a to přišlo tak rychle, že zmrzlá půda 

nestihla vstřebat hektolitry vody. Vždyť během čtyř dnů se oteplilo až o 15 stupňů. 

Když koncem dubna začala voda opadat, sčítaly se ztráty. Voda jenom v metropoli způsobila škody 

za 25 milionů. Voda vyhnala stovky lidí z domovů, ničila silnice, továrny.  

A po sněhu a velké vodě – tropická vedra. Opět padají teplotní rekordy. Úmorná a nekonečná vedra 

přinesl měsíc červenec. Jen několik málo dní zůstala teplota pod 28 stupňů. Tropická vedra ničí lidi 

v ulicích hlavního města. Jak celou Evropu ničily mrazy, nyní dusí vlny veder. Byl překonán rekord 

v nepřetržité řadě tropických dní. Červenec roku 2006 byl nejžhavější za posledních 45 let. Na 

mnoha místech padaly desítky i stovky let staré rekordy. 

Červenec se ale také zapsal smutným písmem do historie kvůli desítkám utonulých lidí. V Praze 

červenec nejteplejší od roku 1865. Horka už působí vážné potíže. A v srpnu přišly deště, které 

znehodnotily větší část úrody. Poté nastal ale krásný, dlouhý, teplý podzim s mírným přerušením 

začátkem listopadu. Objevil se první sníh, ale to pouze na pár dní a už tady byly opět teplotní 

rekordy. Např. 15.listopadu bylo nejtepleji za posledních 80 let. Naměřeno 16,4 stupňů. Celkově 

podzim roku 2006 byl nejteplejší za 45 let. Příchod zimy se oddálil tak, že před Vánocemi to 

vypadalo, jako na jaře. Kvetly květiny i stromy. 

 

MĚSTKÁ ČÁST 

„Smetanová cukrárna“ – tak se jmenuje obchod, který byl v únoru otevřen v bývalém supermarketu 

Meinl. Je tam možno nakoupit zákusky, lahůdkářské výrobky, ale i některé základní potraviny. 

25.května se uskutečnil zájezd seniorů do Máchova kraje a okolí: Benátky nad Jizerou s malou 

zastávkou u Máchova jezera, Sloup v Čechách a zámek Zákupy. Podle ohlasu zúčastněných se výlet 

vydařil a i počasí přálo. 

 

27.května – začala sloužit cestujícím nová konečná stanice metra „DEPO HOSTIVAŘ“. Před 

stanicí vznikl i nový autobusový terminál, což způsobilo malé zemětřesení v autobusové dopravě. 

Větší či menší změny se dotkly téměř padesáti spojů. Tím se také změnila i konečná většiny 

autobusů jezdících přes Dolní Měcholupy. Pouze autobus 111 končí stále na Skalce. 

 

28.května – byl již po několikáté zorganizován Den dětí, který se konal opět na parkovišti hotelu 

„MONDEO“. Hlavní sponzor a organizátor byl majitel hotelu a autoservisu Ford pan Frolík. 

Městská část zajistila kolotoč a skákací hrad, věcné ceny v podobě hraček darovala firma „WIKY“ 

prostřednictvím jejího majitele a občana Dolních Měcholup pana Mazoucha. Největší a 



nejnavštěvovanější atrakcí byla hasičská výsuvná plošina. Děti byly také zvědavé na policejní 

techniku a výcvik psů. 

 

2.-3. června se konaly v České republice volby do Poslanecké sněmovny ČR. Volby skončily 

nerozhodně pro ODS a ČSSD.  

 

V červenci proběhla obcí neuvěřitelná zpráva: ukradli zvonek z kapličky. Zvon z roku 1839, který 

přežil války – nepřežil nájezd dnešních zlodějů barevných kovů. V obci již ukradli plno měděných 

okapů a jiné. Při krádeži zvonu byla poškozena i střecha kaple z pravé štípané břidlice a samotné 

těleso kamenné zvoničky při páčení zvonu prasklo. 

 

Světelná křižovatka je od měsíce srpna pro naši obec skutečností. Pro Dolní Měcholupy je přínosem 

z hlediska bezpečnosti, ale vše má svá úskalí. Velká intenzita průjezdu vozidel má následek ten, že 

se auta hromadí. 

 

10.září za přítomnosti starosty MČ a pozvaných hostů se zahájilo slavnostní otevření 

rekonstruovaného parku. Sešlo se neuvěřitelné množství místních občanů. K dobré náladě vesele 

hrála živá kapela, slunce krásně svítilo, a protože dobré jídlo nic nezkazí, podávala se k občerstvení 

grilovaná kuřata, opékané špekáčky, káva, pivo a zákusky – zdarma. 

Rekonstrukce parku byla financována za pomoci státního rozpočtu, rozpočtu města a evropských 

fondů. 

Při této příležitosti byla možnost zhlédnout premiéru filmu „Dolní Měcholupy třetího tisíciletí“ na 

DVD. Na závěr slavnosti byl připraven krásný ohňostroj. 

 

Jednotka dobrovolných hasičů měla od počátku roku plné ruce práce i když to nebylo zasahování u 

požárů. Odčerpávali vodu při záplavách, stavěli v Praze protipovodňové hráze a pak prováděli i 

jejich demontáž. Skoro jako odměnu za vynaloženou námahu při jarních záplavách došlo 27.4. na 

Magistrátu k uvolnění 16 milionů na výstavbu nové zbrojnice v ulici Ke Slatinám. 

V tradiční soutěži „O Pohár Měcholup“ ze dne 20. 5. si odvezli pohár hasiči Dolních Měcholup. 

Utkali se mužstva žen a mužů. 
 

Ženy ze Sboru dobrovolných hasičů D.Měcholup vybojovaly v září titul vicemistryně České 

republiky požárním sportu a úspěšně tak reprezentovaly hlavní město Prahu. Z tohoto klání 

v Litomyšli přivezly stříbrnou medaili. 
 

12.října byl slavnostně položen základní kámen k výstavbě nové hasičské zbrojnice. Na základní 

kámen slavnostně poklepal sám primátor hl.m. Prahy Pavel Bém. Zároveň bylo do nové zbrojnice 

předáno sboru hasičské auto SCANIA. 

 

Dětí přibývá a kapacita školky přestává stačit. Minulá léta se rodilo málo dětí. Nyní se situace 

trochu zlepšila a počet dětí se zvyšuje. Do budoucna se budou muset přijímat pouze děti místní. 

 

Během celého roku jsou hlášeny strážníky městské policie trestné činy. Nejvíce je vloupání do 

motorových vozidel, hlavně před místními restauracemi. Kuriózním případem je polapení pachatele 

krádeže v rodinných domcích, kterého našel všímavý spoluobčan spát i s lupem v autě. 

 

20.-21. října – komunální a senátorské volby. Zvolení kandidáti do zastupitelstva městské části: 

za ODS: 

1) Ing. Karel Hagel 5) Karel Attl 

2) Jiří Voříšek 6) Mgr. Markéta Zimová 

3) Ing. Radek Procházka 7) Petr Krotil 

4) Michal Kohout 8) Jiří Frolík 

za ČSSD: 

9) JUDr. Michaela Kozlová 
 

Starostou zvolen jednohlasně Ing. Karel Hagel, místostarostou Jiří Voříšek. 
 



Mlsání v místní „Smetanové cukrárně“ v Kutnohorské ulici se 27. října málem stalo osudné 48 leté 

ženě. Při konzumaci sladkosti jí začal silně otékat jazyk. Záchranáři ženu s alergickou reakcí na 

potraviny odvezli do nemocnice v Krči. 
 

1.prosince se konalo slavnostní otevření Dětského domova „RADOST“ za přítomnosti pana 

primátora pana Béma. 
 

4. prosince se konalo Mikulášské posezení se seniory. Pro pobavení a k tanci zahrála kapela 

„ŠARM“ pod vedením Josefa Šrama. Všichni přítomní dostali malé občerstvení i mikulášský 

dáreček. 
 

I v hotelu „MONDEO“ se tradičně konala mikulášská pro děti. I tady bylo majiteli připraveno plno 

sladkostí, zábavy a hlavně dobrá pohoda. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
15.dubna. Ptačí chřipka dolétla do Česka. Již koncem roku 2005 strašila Evropu, a tak se nevyhnula 

ani naší republice. 27. března se u nás vyskytl první případ této choroby. Uhynulá labuť byla 

nalezena v jižních Čechách v Hluboké nad Vltavou. Podle výsledků testů se jednalo o nebezpečný 

kmen H5N1. Zatím se vyskytlo 12 případů. 
 

Jako domeček z karet se 16.července zřítila část kubistického domu ve Vodičkově ulici v centru 

metropole. Objekt, v němž se v minulosti usídlila i legendární cukrárna U Myšáka, právě procházel 

rekonstrukcí. K zemí se poroučela část přední středové nosné zdi, štítu a všechna patra. Naštěstí se 

v sedm hodin ráno u domu nikdo nepohyboval. 
 

Registrace partnerství homosexuálů.  

Svazek Janise Sidovského s Pavlem Vítkem (zpěvák), kteří 3. 7. uzavřeli registrované partnerství na 

Karlštejně, se zřejmě zapíše do školních čítanek. Byli jedním z prvních párů, který tuto možnost 

využil. Homosexuálové o registrované partnerství usilovali osm let. Do konce roku uzavřely v ČR 

partnerství desítky párů. 
 

Sériový vrah zabíjel v nemocnici. Na oddělení ARO havlíčkobrodské nemocnice řádil pět měsíců 

vrah. Zabíjel lékem Heparin. Zprávu zveřejnila na začátku prosince policie s tím, že podezřelý Petr 

Zelenka se přiznal k osmi vraždám a devíti pokusům o vraždu. Případ není ještě uzavřen. 

 

Červnové volby bez vítěze a naše země stále bez vlády. Přesto koruna po půl roce bezvládí 

historicky nejtvrdší, akcie českých podniků na pražské burze lámou rekordy a inflace je dokonce 

nižší než na západě. 
 

Srpen – PLUTO není planeta. Tak rozhodlo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie 

v Praze. 
 

Září – nejkrásnější žena světa je z Česka. Prestižní soutěž MISS WORLD ovládla osmnáctiletá 

studentka Taťána Kuchařová. Ve varšavském finále porazila stovku soupeřek z celého světa. Od 

dětství sbírala díky své kráse šerpy a tituly, 30. září získala ten nejcennější. 
 

V České republice se hrálo o moc v zemi. Volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily 2. a 3. 

června. Už dlouhé měsíce předtím panovala na naší politické scéně vypjatá atmosféra. Mezi šéfy 

ODS a ČSSD nebyly vzácné slovní přestřelky a vzájemné obviňování se stalo součástí našeho 

každodenního života. To vše zapříčinilo, že ani k Vánocům nebyla sestavena, a hlavně 

odsouhlasena, vláda na níž se čeká 7 měsíců. Lidi už jsou z politikaření unaveni. 

Výsledky voleb: 

ODS 35,38% 81 křesel 

ČSSD 32,32% 74 křesel 

KSČM 12,81% 26 křesel 



KDU-ČSL 7,22% 13 křesel 

Zelení 6,29% 6 křesel 

Kolotoč jednání se točí dál a Česká republika získává primát za neschopnost sestavit vládu. 

 

ZE SVĚTA 
Britská královna slavila osmdesátku. 21.dubna 2006 oslavila 80. narozeniny jedna z nejznámějších 

panovnic Velké Británie. Byl to již její 53 rok na britském trůnu. Dostala 20 tisíc pohlednic 

s blahopřáním z celého světa. Desítky tisíc lidí na ní čekaly v ulicích Londýna. Královna v růžové 

róbě poděkovala gratulantům. 

 

ZESNULÍ 

 

Kučera Otta  

Šnajdrová Jana 

Jaklová Anna  

Černá Věra  

Šrám Rudolf  

Sýkora Jaroslav  

Mayrichová Libuše  

Špinler František  

Javůrková Marie  

Honsová Miloslava  

Majer Jaroslav  

Dubecká Alena  

Vítková Vlasta 

Suchánková Vlasta 

Vrána Jaroslav

 

NAROZENÍ 

 

Bartek Marek 

Čadilová Adéla 

Dvořáková Nicola 

Hadravová Noemi 

Jurčová Julie 

Kičová Nikoleta 

Kolář Josef 

Kurdiovský Jakub 

Mucha Tomáš 

Nesrsta Vojtěch 

Soukupová Kristýna 

Spáčil Matěj 

Vachatová Nikol 

Vrkoč Jan 

Wenzl Patrik 


