KRONIKA 2008
Další rok nám nastal – copak nám přichystal…
Jako každý rok, tak i rok 2008 přinesl události příjemné, ale i nepříjemné.
Hned po novém roce nás čekal nápor na peněženky, neboť se zdražilo téměř vše – elektřina,
teplo, voda, plyn, palivo, pečivo, bydlení, poštovné, dráhy atd. Nejhorší však byl boj o
poplatky u lékaře, které se staly hlavním tématem roku. Šlo o poplatky za návštěvu u lékaře,
na pohotovosti, za den v nemocnici a položku na receptu.
A počasí – to bylo taktéž vrtkavé, i když velké výjimky proti minulým letům nebyly. Opět
docela mírná zima, např. 25.února bylo v Praze naměřeno 16,7oC. Teplé počasí posledních
dnů si 3.března vybralo svou daň. Přihnal se orkán nazvaný EMMA o síle až 140 km/hod.
Padaly stromy, některé domy přišly o střechy, milion lidí u nás bylo bez elektřiny a umírali i
lidé. Jedna tragedie se stala v Líbeznici u Prahy, kde větev zabila 11 letou holčičku. Škody
jsou větší než při řádění orkánu KYRIL v r. 2007. Další katastrofická bouře se přehnala
25.června. Způsobila obrovské škody na majetku a v jednom případě na životě. Stromy se
lámaly jako sirky a ze střech létaly tašky. Vichřice odnesla karavan i s mužem, zřejmě se
přehnalo tornádo. Na chrudimsku lesy přestaly existovat. Takový vítr tu nebyl sto až pět set
let. A v říjnu přišlo babí léto, které se ohlásilo nadprůměrnými teplotami až 22oC.

NAŠE OBEC
Dětský domov rodinného typu RADOST umístěný v Dolních Měcholupech obdržel od
městské části peněžitý dar 50 tis. na provoz.
Již dvanáctý Sběrný dvůr Pražských služeb byl otevřen 7.února v naší městské části v ulici Za
Zastávkou. Odpadu se mohou zdarma a ekologicky zbavovat občané s trvalým pobytem
v metropoli.
6.května se konalo slavnostní předání nové hasičské zbrojnice v ulici Ke Slatinám za účasti
náměstků primátora pana Rudolfa Blažka a pana Pavla Klegy.
27. květen – pěkné počasí a plný autobus natěšených seniorů mířil na zájezd
do Jižních Čech. Zde navštívili starobylé město Český Krumlov, kterým byli nadšeni a po
dobrém obědě odjeli na nedalekou rozhlednu Kleť. Spokojeni s báječným výletem vyjádřili
poděkování majitelce Cestovní kanceláře paní Heleně Bočkové a městské části za uspořádání
zájezdu.
V dubnu a v říjnu proběhla v aule školy vítání občánků v pořadí již druhé a třetí. Rodičům
byly předány dárky pro 12 občánků – plyšáci, květiny a peněžní poukázky na 1000 Kč.
V prosinci nastala revoluce v MHD. Změny v dopravě mají velký dopad i na naši městskou
část. Některé autobusy, co naši obec spojovaly s Depem Hostivař jsou odkloněny na metro
Háje a tím se velice přetížila linka metra C, ale našim občanům ubylo autobusů na Depo a
autobusy které tudy jezdí mají velice omezený čas. Změny nastaly z důvodu zpožďování
autobusů přes Uhříněves, Dolní Měcholupy a křižovatku s Průmyslovou ulicí. Po zklidnění
emocí lze konstatovat, že změna byla k lepšímu.
K poslednímu dni roku 2008 ukončila dlouholetý pracovní poměr na úřadě MČ paní Jindřiška
Šachová. Pracovala jako uklízečka v nynější budově úřadu – dříve zdravotním středisku od
roku 1965.
Do centrálního parku u školy bylo již v roce 2007 umístěno zapůjčené umělecké dílo „Rezavé
květy“, což je ocelová koule o průměru 95 cm od mistra Čestmíra Sušky. V letošním roce se
zastupitelstvo městské části i přes rozporuplné reakce občanů rozhodlo toto umělecké dílo
zakoupit za cenu 200tis. Kč.

Sbor dobrovolných hasičů
příroda opět prověřila připravenost našich hasičů. V únoru většina členů prošla školením na
obsluhu motorových pil a hned 1.března předvedli, co se naučili. Po vichřici EMMA
odstraňovali stromy, řezali, ale i hasili celkem 17x za 24 hodin.
Naši dobrovolní hasiči jsou připraveni na všechno, a tak lehce zvládli i stěhování do nové
hasičské zbrojnice, která jim byla slavnostně předána 6.května za účasti náměstků pana
primátora hl.m.Prahy. Již 13.května v nové budově přivítali návštěvu ze Spolkové země
Severní Porýní Vestfálsko města Wupertall. 15.května vyhrálo mužstvo žen i mužů městskou
soutěž v „Požárním sportu“ a postoupili na mistrovství ČR v Přerově, kde měli také hezké
výsledky.
Ženy získaly ve všech kategoriích 3.místo a muži celkově skončili na 9.místě. Obě družstva
patří již několik let mezi nejlepší v Praze a ženy i v republice. Za jejich letité dobré skutky na
všem, co se v obci děje, byli po zásluze odměněni nejmodernější stanicí, která se v neděli
7.září se vší parádou předvedla občanům Dolních Měcholup. Hasičská zbrojnice je situována
tak, aby v případě potřeby bylo možné v ní sloužit nepřetržitě. Vybavena je ložnicemi,
kuchyňkou a soc. zařízením, proto by mohla sloužit profesionálním hasičům.
Nad tím vším bdí patron hasičů Sv. Florián, který tvoří okrasu nad schodištěm a byl
instalován s nasazením všech sil a pod dohledem kameramana z filmového studia HOLLY.
Socha byla vytvořena z umělého kamene akademickým sochařem Danielem Talaverou. Měří
137 cm a váží 137 kg.
Je to dar sboru od městské části v částce 76.300,- Kč. Celá budova přišla na 31 144 000,- Kč.
Nová požární zbrojnice byla slavnostně 7. září předvedena veřejnosti: bylo připraveno bohaté
pohoštění, včetně posvícenských koláčků a k jídlu a pití hrála živá kapela Steam Boat
Stompers, a tak návštěvníkům, kterých bylo opravdu hodně, nevadilo ani nevlídné počasí ani
náhlý výjezd hasičů k požáru. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno ohňostrojem. Nechyběly
ani atrakce pro děti.
Také pár řádek zpráv od naší městské policie: kromě stále se opakujícího vykrádání aut,
hlavně u místních restaurací došlo ke krádeži rozvaděče v parku u školy, což zapříčinilo
poruchu na slavnostním osvětlení a škoda činila 36 tis.Kč. Ze Smetanové cukrárny byla
odcizena tržba 823 tis.Kč. Docházelo k vloupání do rodinných domků, garáží, zcizení šperků,
peněz, elektroniky, zahradní techniky atd.
Téměř celý rok 2008 sloužil pouze městský strážník Roman Zumr, jelikož druhý strážník M.
Jirát odešel ze služeb městské policie.
Sdružení LEONARDO připravilo i na rok 2008 bohatý program pro děti i dospělé. V lednu
pokračovaly kurzy keramiky, byl zahájen kurz textilní techniky a uskutečnil se Dětský
maškarní bál, na který přišlo 63 dětí v úžasných maskách. Nechyběla ani bohatá tombola.
V březnu uspořádali spolu s radioklubem Hon na lišku, kde pomocí radiopřijímače se
sluchátky vyhledávali tři ukryté vysílače. Po splnění úkolu je čekala odměna.
Netradiční velikonoční výzdobu se mohli občané naučit ve velikonoční dílně v březnu.
Rozloučení se zimou 3.dubna bylo veselé. Hrály se hry, zpívalo se a ozdobená MORANA
skončila v nádrži. Na břehu potom děti zasadily pomlázky. V dubnu také přivítali 5 malých
občánků Dolních Měcholup.
V květnu si ozdobili první dolnoměcholupskou Májku v parku u školy. Děti si mohly zahrát
hry, které si děti hrály před 100 lety. Tarzanův desetiboj v parku u školy ukončil školní rok a
děti si vyzkoušely svou rychlost, šikovnost i vytrvalost.
31.srpna zase nastartoval nový školní rok programem Vakace skončily aneb zpátky do
škamen. V různých disciplinách si školáci vyzkoušeli připravenost na školu. V září se park
proměnil v dopravní hřiště se značkami a křižovatkami při Dopravní soutěži, kde pomohli
akci organizovat i strážníci městské policie. Zúčastnilo se 70 dětí.
V říjnu byla opět kolébka a tři sudičky na vítání dalších občánků. V Dolních Měcholupech se
ujal i šachový kroužek a proběhl i první turnaj. Nezapomíná se ani na lampiónový průvod a
vítání sv.Martina na bílém koni v listopadu. Zúčastnilo se 90 dětí a přes 70 dospělých. A už je
tu prosinec a vázání adventních věnců a výroba netradičních vánočních dárků.

Narození
Bartek Oliver William
Chybová Lucie
Falešňák Jiří
Halousková Anna
Kozák Lukáš
Ludwig Karolina
Machtová Anežka
Markvartová Nela
Moravčíková Sophie Laura

Nesrstová Valerie Anna
Neudertová Ema
Plachá Anna
Procházka Jan
Sláčíková Sofie
Spáčil Adam
Svobodová Kristina
Šebková Petra
Švecová Eliška

Úmrtí
Hejná Jindřiška
Míka Ladislav
Říhová Danuše
Horník Miroslav
Čížková Jarmila

Cígler Karel
Nehasil Jiří
Löblová Ludmila
Soukup Karel
Randáček Miloslav

VÝSTAVBA V OBCI
Změna katastrálních hranic. Zastupitelstvo městské části schválilo trvalou změnu katastrální
hranice mezi Dubčí a Dolními Měcholupy. Týká se to území u hřbitova, kde dochází k nové
zástavbě a obyvatelé neví, zda jsou občany Dolních Měcholupy, na jejímž katastru bydlí nebo
Dubče, kam se hlásí k trvalému pobytu. Do letošního roku byla změněna pouze hranice
správního území a katastrální hranice platila původní. Občané bydlící v dané lokalitě ale
dostávali čísla popisná Dolních Měcholup. Tento stav vnášel zmatek, a tak se naše
zastupitelstvo usneslo, že toto území včetně hřbitova přenecháme Dubči.
Přístavba úřadu a zdravotního střediska vyrostla takřka do hrubé stavby, ale nedostatek peněz
částečně brzdí výstavbu. Musíme doufat, že rok 2009 přinese trochu peněz a stavba bude
pokračovat.
Naše obec se rozšiřuje a mění všemi směry. Směrem na Prahu vyrostly nové domy – u
Štěrbohol a směrem na Hostivař bylo postaveno 130 bytů. Další stavby vyrůstají přímo
uprostřed obce za kapličkou a mělo by tam být 43 bytů.
Radost o.p.s. získala na stavbu i vybavení dětského domova v programu Evropské unie JPD 2
finanční příspěvky v celkové výši 2 235 493,-Kč. Dětský domov je v současnosti nově
vybaven nábytkem, elektronikou, sportovním vybavením tělocvičny a je upravena zahrada.

Česká republika
Důležitá událost pro naši republiku byla 9.února volba prezidenta. Stávající prezident Václav
Klaus porazil svého protikandidáta Jana Švejnara velice těsně.
Při volbě nastalo velké handrkování a vzniklo desetihodinové trapné divadlo o tom, jak se
bude volit. 7.března složil Václav Klaus prezidentský slib a ujal se úřadu na dalších pět let.
Na jeho počest bylo vystřeleno 21 salv.
Doživotí – to je trest pro nejmasovějšího vraha v historii Česka. Petra Zelenku (32 let), tak
zvaného heparinového vraha. Soudce ho uznal vinným ze sedmi vražd a deseti pokusů o ně.
V březnu bylo odhaleno největší selhání České pošty. Na dně výtahové šachty břeclavského
nádraží leželo 71 pytlů nedoručené pošty. Jde o desítky tisíc osobních dopisů, faktur a
důležité obchodní korespondence odeslané v letech 2001-2006.

Nejdůležitější dopravní tepnu v Česku, dálnici D 1, zatarasily 20. března v 11 hodin vraky
231 aut, která havarovala při největší hromadné nehodě, jaká se kdy v zemi stala. Z letadla
vypadala dálnice na Brno, jako by tu někdo vysypal krabici autíček. 20 tisíc lidí strávilo mezi
vraky v zimě a o hladu celý den. Zraněných bylo 30 z toho 6 těžce. Škody vyčíslila policie asi
na 27,8 milionů korun. Při sněhové smršti, námraze a neschopnosti řidičů reagovat na stav
silnice se tak stala největší nehoda všech dob.
V květnu se dva mladí zloději kovů dohodli, že ukradnou starou lokomotivu v Hrušovanech
u Brna. Koňmi ji vytáhli z oploceného areálu, prodali do sběru za 100 tisíc, a tak historický
unikát skončil rozřezaný ve šrotu.
Bude americký radar v Česku? 9.července skončil první díl jednání a ministři zahraničí
Riceová a Schwarzenberg podepsali smlouvu o radaru. Vyjednávání trvalo déle než rok. Bude
smlouva schválena? Lidé demonstrují a Rusko zuří a hrozí.
Žloutenka! Centrum nákazy je sice Praha, ale rozšířila se dál a zřejmě ji roznesli narkomani.
Žloutenky bylo v r. 2008 11x více než v jiných letech.
Katastrofa, jaká nemá v dějinách české železniční dopravy obdoby se odehrála v srpnu ve
Studénce. Před mezinárodní rychlík, který jel 134 km/hod. se zřítila špatně zajištěná mostní
konstrukce mostu, který se právě opravoval. Konstrukce se zaklínila mezi osobní vagony,
které přes ní setrvačností přeletěly. Následky byly otřesné: 7 mrtvých a 67 zraněných.
Nekrolog za padesátník! Desetníky a dvacetníky z našich peněženek zmizely v roce 2003.
1.září 2008 šla do sběru poslední haléřová mince – padesátník. Haléře cinkaly v českých
kapsách 116 let a zánik haléřů opět přiživí růst cen.
Historickou budovu slavného secesního Průmyslového paláce na pražském výstavišti 16.října
večer zachvátily plameny. Levé křídlo této kulturní památky se zřítilo. Příčina požáru je
nejasná. Město i odborníci by chtěli postavit věrnou kopii budovy.
V říjnu proběhly krajské a senátní volby, které vyhrála ČSSD. V sídle ODS byla atmosféra na
bodu mrazu a u sociálních demokratů se slavilo.
Výsledky krajských voleb
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28.října na počest 90. výročí historie Československa se konala Slavnostní přehlídka. Na
dvouhodinové přehlídce se představilo 1 692 osob a 200 ks techniky, včetně přeletu letounů.
Pochod armádních jednotek, policie ČR, hasičského záchranného sboru, městské policie...
Přehlídku přišlo sledovat veliké množství lidí.
Kauza Kuřim – v říjnu dostala šestice obžalovaných celkem 43 let vězení, ale otázky
zůstávají. Jaký je motiv tak strašného týrání dětí, které nejde ani popsat? Tento případ celý
rok plnil stránky tisku.
V listopadu zažila Praha další velký požár, a to vietnamské tržnice. Oheň v „Malé Hanoji“ na
Libuši hasilo 350 hasičů 18 hodin a přijelo asi 55 hasičských jednotek z celých Čech včetně
naší dobrovolné hasičské jednotky. Při požáru se zranili 2 hasiči. Zápach z požáru se šířil po
celé Praze. Příčina není zatím známá.
Světová finanční krize dopadá citelně na český průmysl. Sklárny, porcelánky, automobilový
průmysl ohlásily velkou vlnu propouštění a nebo ještě hůře – zavírají se úplně. Sklárny již

propustily 4 tisíce zaměstnanců. Děje se tak ve větší části světa. Co bude dál? Krizi prý Češi
pocítí ještě v roce 2012.
31.prosinec – konec sirek v Česku. Solo Sušice, jediný a tradiční český výrobce zápalek končí
po 170 letech. Prodaná výrobní technologie se začne po novém roce přesouvat do Indie.
Z firmy odchází 57 zaměstnanců.

SVĚT
V březnu Rusko volilo prezidenta. Novým prezidentem se po Vladimirovi Putinovi stal
Dmitrij Medveděv. Favorit byl jasný, svého nástupce si vybral sám Putin.
Duben – Rakousko je v šoku. Po případu Natascha Kampuschová, která zmizela, když šla ze
školy a 8 let pak žila v zajetí ve sklepním úkrytu domu ve městě, je na světě další případ
Rakušanky, Elizabeth F., kterou uvěznil vlastní otec ve sklepě činžovního domu. Uvězněna
byla 24 let a zneužíval jí vlastní otec již od jejích 11 let, porodila mu 7 dětí a jedno z nich
zemřelo.
Nejhorší katastrofa od tsunami. V květnu cyklon v Barmě připravil o život 22 tisíc lidí. Avšak
součty mrtvých nemusí být konečné. Cyklon rozmetal město větší než Plzeň.
Zemětřesení v Číně si v květnu vyžádalo nejméně 13 tisíc obětí. Katastrofa přišla jen tři
měsíce před olympiádou.
V listopadu američané volili prezidenta a rozhodli kdo vystřídá v Bílém domě George W.
Bushe a stane se 44. prezidentem USA. Volební kampaně trvaly dva roky a stály dvě miliardy
dolarů. Výsledek se zapíše do dějin. Zvolen byl Barack Obama a zvítězil nad Johnem Mc
Cainem o 13%. Poprvé v dějinách se stal prezidentem USA muž tmavé pleti.
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