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Rok 2009 byl nazván krizovým, a to jak finančním, tak i politickým. Pro naši republiku začal 

nový rok testem. Odměřoval půlrok, po který povede Česko Evropskou unii. A těžší křest 

v nové roli si sotva mohlo představit. Hned první den předsednictví musela Česká vláda v čele 

s premiérem Miroslavem Topolánkem řešit krizi s dodávkou ruského plynu pro Evropu. A 

zvládla to výborně. 

V březnu, na základě hlasování v parlamentu, rozpoutaným levicí, vláda padla. Politici se 

vyjadřovali: „Považujeme to za naprosto nezodpovědné v této chvíli, kdy je ekonomická krize 

a Česko předsedá Evropské unii“.  

27. března se sešli ministři Evropské unie na neformálním summitu na zámku Hluboká. 

Otřesům na české politické scéně věnovali ministři, ze slušnosti, pouhých pět minut. 

5. dubna je v Česku Americký prezident Barak Obama. Strávil tu necelých 24 hodin. 

Nedělním projevem, který byl hlavním bodem návštěvy, strhl davy. Tleskaly tisíce lidí. 

Z Hradčan odcházely spokojeně. 

Květen – nová vláda. Nový premiér Jan Fischer sestavil přesně za šest týdnů po pádu vlády 

novou. Prezident Václav Klaus jmenoval tzv. úřednickou vládu 

8. května. 

A v květnu také započaly předvolební mítinky k předčasným volbám. Mítinky se změnily na 

sérii vajíčkových útoků na předvolebních akcích ČSSD. 

Situace na trhu práce se ani v květnu nezlepšila. V Česku, v důsledku ekonomické krize, se 

situace dále zhoršuje. Měsíčně přibývá deset tisíc nezaměstnaných. V dubnu bylo bez práce 

456.726 lidí. 

Obávaný virus chřipky tzv. mexický (podle vzniku), také prasečí, se objevil v Praze. 

Srpen – klasické žárovky končí po 130 letech. Zákaz prosadila Evropská komise. Česko ho 

nemohlo nijak ovlivnit. Povinné jsou úsporné. 

Září – předčasné říjnové volby jsou zrušeny. Ústavní soud zrušil zákon o zkrácení volebního 

období Sněmovny. Bohužel, ale stály už mnoho milionů. 

17. září – Amerika upustila od záměru vybudovat v Česku protiraketový štít. Rusko vyhrálo.  

26. – 28. září – Svatý otec v Česku. Návštěvu Benedikta XVI. Sledovaly desetitisíce občanů a 

zahraničních turistů. Papež věnoval zlatou korunku Pražskému jezulátku. Korunovace 

papežskou korunkou je nejvyšším liturgickým projevem úcty, jaký lze Jezulátku prokázat. 

Svatý otec odsloužil mši v Brně a Staré Boleslavi. Nejvyšší představitel katolické církve 

přijíždí do míst mučednické smrti svatého Václava 108O let po zavraždění českého patrona. 

Říjen – ostuda právnické fakulty. Plzeňská právnická fakulta (právnická mafie) „kšeftovala“ 

s tituly. Skandálů ve škole, která má učit respektu k pravidlům, je však mnohem více – 

opisování a ztrácení diplomek, neprůhledné přijímačky. Až moc skandálů na jednu školu. 

Mezi rychlostudenty (titul za 2 měsíce) patřily vysoce postavení úředníci, policisté a politici. 

V říjnu se také stala tragedie v Soukenické ulici 25. Dělníci při rekonstrukci domu hrubě 

chybovali a kvůli neodbornému zásahu se zřítily stropy a v troskách zemřeli čtyři cizinci. 

Celý dům byl rozebrán ručně (demolice). 

30. října Evropa ustoupila Klausovi. Česko dostalo výjimku, o kterou žádal prezident Václav 

Klaus pro svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu. Na Českou republiku se nebude vztahovat 

Listina základních práv svobod Evropské unie. Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu 

3.listopadu a Česko tím ratifikovalo dokument jako poslední z 27 zemí EU. 

 
Z OBCE 

28. března – vítání 13 malých občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti nového úřadu. 



5. května si senioři Dolních Měcholupy vyjeli na výlet do Ratibořického zámku, Babiččina 

údolí a na Safari ve Dvoře Králové. Tento krásný výlet organizovaný MČ a CK Helena Travel 

byl krásný a počasí také. Povedlo se. 

8. května se již po šestnácté konala v Horních Měcholupech prestižní soutěž „O pohár 

Měcholup“. Celkové prvenství si zaslouženě odneslo družstvo SDH Dolní Měcholupy. 

6. září se slavnostně otevřelo nové zdravotní středisko a úřad. Oslavy byly velkolepé za účasti 

primátora hl.m.Prahy Béma. K poslechu hrála žívá kapela, podávalo se pohoštění, a tak 

měcholupští občané, kteří přišli v hojném počtu, byli spokojeni. Na oslavě se snědlo a vypilo: 

8 lahví šampaňského na přípitek, 5 sudů piva, 750 ks koláčků, 250 ks kosteleckých klobás, 

dortíčky a káva 

14. října – vítání občánků 

Listopad – bytový areál Nové Měcholupy společnosti EKOSPOL, a.s. získal v soutěži Stavba 

roku zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení. 

10.listopadu 2009 proběhlo v Betlémské kapli předávání cen celostátní soutěže „Český 

energetický a ekologický projekt roku 2008“. 

Nízkoenergetický bytový areál „Rezidence Měcholupy“ je dosud nevyšším 

nízkoenergetickým bytovým areálem v České republice. Obsahuje 43 bytových jednotek 

v energetické třídě A o velikosti 1+KK – 4+KK. 

12. prosince se v Dolních Měcholupech dopoledne u školy stala kuriózní havárie. Do 

autobusové zastávky narazilo osobní auto a totálně ji zdemolovalo včetně informační tabule. 

Na místě neštěstí nebyl nikdo zraněn. Příčinou nehody byla navlhlá a namrzlá vozovka. 

Žijí mezi námi 

Na návštěvě u místního maratonce. Již 32 let žije v Dolních Měcholupech pan Miroslav 

Ciboch, který se přistěhoval do naší obce 17.5.1977. Je možné, že naši občané ani nevědí, 

jaké krásné sportovní výsledky měl hned od začátku své sportovní kariery a to od r.1956. 

Běhá každoročně Běchovice na svém kontě má i 65 doběhnutých maratonů. V roce 1969 byl 

v Kolíně nad Rýnem pátý ze 4 tisíc účastníků! Tento náš občan je narozen 25.12.1928 a má za 

sebou i příbramské doly v krizových letech. V příloze kroniky se najdou výstřižky z novin, 

které svědčí o jeho výsledcích. Např. vyhrál 8x běh na 25 km kolem Hluboké za 1,24 hod. Ve 

svém bytě má malou síň slávy-poháry, věnce atd. 

 

Zemřelí 

Václav Oupic Věra Stavová 

Renatka Schalemannová Karel Skart 

Věra Podehradská Václav Kalousek 

Josef Holeš Milada Pláteníková 

Štěpánka Bulánková  

 

Narození 

Bachet Šimon Kuglerová Klára 

Berka Tadeáš Poslušná Adéla 

Blažek Filip Roháčková Brabora 

Burešová Karolína Rychtrová Barbora 

Eliáš Matěj Skala Marek 

Freitasová Claudia Skřítek Prokop 

Gold Adam Straková Vendula 

Goldová Eliška Suchý Damien 

Hubal David Šterzl Kryštof 

Kičová Dominika Tipta Matěj 

 



Výstavba 

V naší obci se stále něco děje. Staví se kolem dokola, a tak jsme každým rokem stále větší. 

Obyvatel také přibývá, ale k dokonalosti ještě chybí peníze a ty v době krize chybí všude.  

Na počátku roku s obavami pokračovala stavba zdravotního střediska (první etapa). Postupem 

času si mohli občané všimnout, že se stavba pomalu dokončuje. Druhá etapa, to je 

rekonstrukce staré budovy a nového vchodového vestibulu, bude pokračovat podle stavu 

peněz. 

V plánu je také ve spolupráci se Sportovním klubem D.Měcholupy vybudování umělé travní 

plochy na stávajícím fotbalovém hřišti. 

MČ již delší dobu jedná o opravu kanálových šachet na Kutnohorské ulici, které při přejezdu 

velkého množství aut dělají velký hluk. 

Naše školka s kapacitou 60 míst nestačí v souvislosti s přibývajícími dětmi – nová výstavba. 

Školka musela zvýšit svoji kapacitu až na 85 míst a stalo se tak přestavbou služebních bytů 

v prvním patře. 

Dobrá zpráva je že máme v městské části konečně vlastní školku, kterou na městskou část 

převedl bezplatně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, i když jsme si ji sami 

vystavěli, ale vzhledem k restitucím pozemků připadla zmíněnému úřadu potažmo státu.  

 

Počasí 

S novým rokem vstoupila do Česka zima. Zima pořádná, sněhová i mrazivá. Chumelenici 

vystřídaly mrazy, místy až pod dvacet stupňů. Silnice zavál sníh, řidiči houfně bourali. 

Duben – konečně jarní slunce a hned s teplotními rekordy. 3.dubna v Praze naměřili 22,2oC. 

Třicetiletý teplotní rekord padl. O Velikonocích 12.dubna opět 23,3oC, takže padl 228 let 

starý rekord.  

Duben – orkán ničil střechy, strhával elektrické vedení a padaly stromy. 

Květen – teploty opět rozpalují Česko. Opět bouřky, přívalové deště, krupobití, které přišlo po 

tropických vedrech až 30oC. 

Červen – lijáky, kroupy a vichr lámal stromy. Ledová smršť v Praze ničila zahrady.  

25. června – přišla blesková katastrofa. Nejhorší v Jeseníku nad Odrou. Systém varování byl 

k ničemu, voda zalila vesnice během několika minut.  Odborníci tvrdí: nastala doba náhlých 

záplav, klima se mění, počasí bude divočejší – prudké přívaly deště budou pravidlem. 

povodně - 15 obětí. 

Červenec – léto teplejší a padá rekordní množství vody. Počasí jako na houpačce-tropy-padají 

teplotní rekordy. Vystřídaly je průtrže mračen a silné bouřky. Opět pár minut vichru a škody 

za miliony. 

Srpen – další tropické dny a další vlna bouřek. 

9. říjen – po celé republice padaly teplotní rekordy. Naměřilo se i 27oC. Vzápětí se silně 

ochladilo až na 14oC. 

15. říjen – Česko zavál sníh. Nejvíce za 30 let. Panoval kalamitní stav. Počasí je 

nevyzpytatelné – nejdříve tropy a pak Vánoce. V Jablonci nad Nisou vyhlásila radnice 

kalamitní stav. V Česku bylo přes 40 tisíc domácností bez el. proudu. Sněhová kalamita vzala 

6 lidských životů.  

18. listopad – opět padaly teplotní rekordy. Teplota se vyšplhala až k 20oC. 

20. prosince Česko sevřel krunýř mrazů a zase se lámaly letité rekordy. Mrazy na Šumavě 

vyšplhaly až na -27oC. Umrzlo 12 lidí. Mrazy zhoršily špatný stav silnic. 

 

SVĚT 

Duben – světu hrozí smrtící chřipka. Desítky mrtvých v Mexiku a nákazu hlásí další země. 

Virus se na rozdíl od ptačí chřipky šíří z člověka na člověka. 

Čeští hygienici dělají opatření proti chřipce. Nákaza se rychle šíří a v Česku hlásí 48 úmrtí. 


