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Úvodník

2 Úvodník, 2. FÓRUM MČ

CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2011 

Vážení spoluobčané,
v prvních měsících roku 2011 se vedení naší 
městské části intenzivně zabývá přípravou 
investičních i neinvestičních akcí, které by-
chom chtěli v průběhu roku 2011 uskuteč-
nit. Dovolte mi tedy, abych vás ve stručnosti 
seznámil s našimi záměry.

Doufejme, že již máme za sebou zimní obdo-
bí, kdy nás nejvíce zaměstnávala zimní údrž-
ba komunikací. Nyní nás čeká jejich jarní 
úklid a úklid veřejných prostranství a měst-
ské zeleně.

Již v únoru jsme podali prostřednictvím fyzic-
kých a právnických osob pět žádostí o grant 
v oblasti životního prostředí. Většina projektů 
se týká nových výsadeb stromů a keřových 
skupin. Případná realizace předložených pro-
jektů je však odvislá od toho, zda budou něk-
teré naše žádosti úspěšně přijaty grantovou 
komisí RHMP.

Na počátku letošního roku jsme zmapovali 
stav dopravního značení v naší MČ. V prů-
běhu roku bude přistoupeno k jeho opravám
a doplnění. V souvislosti s dopravou při-
pravujeme některá nová dopravní opatření 
a opravy našich komunikací. Na Českobrod-
ské ul. jsme již instalovali ukazatel okamžité 
rychlosti projíždějících vozidel.

Formou dostupných dotačních programů 
bychom také chtěli rozšířit nabídku herních 
prvků pro děti.

Probíhají jednání o nových úpravách podcho-
du u vlakové zastávky ČD, Technickou správou 
komunikací je připravována realizace nového 
přechodu pro chodce na Českobrodské ul. 
směrem k nádraží. Zdárně se již rýsuje výstav-
ba nového nákupního centra na Českobrodské 
ul. za čerpadlem PHM, kde by mělo být umís-
těno Hobbycentrum a prodejna potravin.

Ve spolupráci s městem (TSK) je připravováno 
doplnění protihlukových stěn na Štěrboholské 
radiále, Odbor ochrany prostředí HMP připra-
vuje revitalizace Svépravického potoka pod 
rybníkem Martiňák a v přípravné fázi je také 
zpracování projektové dokumentace Hosta-
vického potoka pod ulicí V Záhorském.

Významnou akcí pro obyvatele Vinice bude 
pokračování rekonstrukce komunikací na Vini-
ci, kde bude přeložen chodník od Padoliny 
k dálničnímu mostu, zrekonstruovány oboje 
schody a bude zahájena rekonstrukce ulice 
V Padolině. V prostoru současného zahradnic-
tví dokončujeme výstavbu zázemí pro údržbu 
zámeckého parku a městské části.

Průběžně jednáme s investory o konečných 
podobách nové bytové zástavby v lokalitě Za 
Luhem – K zámku a v lokalitě Nová Úpická 
(v okolí Auto Exner). 

Máme již připravenu Podkladovou studii pro 
výstavbu nové základní školy a jednáme s hl. 
m. Prahou o pokračování projektů Domova 
seniorů a Rekreačního parku U Čeňku.

Jedno z nejzávažnějších rozhodnutí musíme 
učinit v souvislosti s úpravou prostoru a domu 
čp.11 před budovou úřadu. Zatím tuto proble-
matiku řeší ZMČ, ale rádi bychom se v této 
záležitosti obrátili na naše občany formou 
jejího projednání na 2. Fóru MČ.

Zcela jistě nás o prázdninách čeká rekon-
strukce sociálního zařízení v Mateřské škole 
DUHA.

Nevynecháme ani pořádání našich kulturních 
akcí, kdy zejména při Babím létu bychom rádi 
nabídli našim občanům podobný program 
jako v loňském roce.

Letos bychom také chtěli dokončit privatiza-
ci bytových domů čp. 68 a 393 v ulici Nad 
Rybníkem.

Mimo všech výše jmenovaných akcí budeme 
samozřejmě provádět průběžnou údržbu 
zeleně, veřejného pořádku a mnoho dalších 
drobnějších prací na opravách a údržbě 
majetku MČ.

Všechny výše uvedené aktivity jsou sledo-
vány a prováděny vedením MČ na základě 
Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Dol-
ní Počernice, který byl schválen naším Zastu-
pitelstvem v loňském roce. 

Významným dílem práce naší samosprávy 
je též příprava a kontrola smluvních vztahů 
s našimi nájemci a mnoho dalších jednání, 
vedoucích ke zkvalitnění podmínek života 
našich obyvatel. 

Zbyněk Richter, starosta

Zapište si do kalendáře!

Ve středu 27. dubna se bude konat 

2. FÓRUM MČ Praha – Dolní Počernice

Na programu bude vyhodnocení závěrů 1. Fóra a ve druhé části 
budeme řešit společně s našimi občany nové problémy.

Nenechte si ujít možnost spolurozhodovat o Strategii a udržitelném 
rozvoji Dolních Počernic.

Pozvánky na jednání Fóra budou doručeny všem občanům poštou.

Na setkání se těší 

Zbyněk Richter, starosta a samospráva MČ



Informace RMČ

Rada na svých zasedáních v období 25. 
11. 2010 – 17. 2. 2011 m. j. projednávala

schválila
■ zadání zpracování výběrového řízení na 

prodeje půdních prostor domů čp. 68 
a 393 spol. Správa majetku Praha 14, a.s.

■ předložený projekt „Zalesnění pozemku 
– Les nad rybníkem – č.parc. 1447, v k.ú. 
Dolní Počernice“ pro účely vydání územního 
rozhodnutí s podmínkou, že v rámci tohoto 
projektu bude vhodně ošetřen dominantní 
dub letní a jeho okolí na pozemku č. parc. 
27 a bude zajištěn prostup tímto lesním 
porostem pro možnost zřízení hipostezky 
v návaznosti na Xaverovský háj

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ a ZŠ

■ objednávku na rekonstrukci kanalizace 
v zámeckém parku spol. AA-StaŠi, s r.o.

■ zbudování parkovacích stání na pozem-
cích č. parc. 1582/13 a 1582/14 v k.ú. Dol-
ní Počernice (ul. Nad Rybníkem, investor 
spol. Saint Tropez Production, s r.o.) dle 
předložené projektové dokumentace

■ záměr na rekultivaci pozemku č. parc. 1476
v k. ú. Dolní Počernice („na písčině“) u Po-
černického rybníka pro možnost rekreač-
ního využití

■ prominutí platby nájemného za objekt čp. 
312 (Koloniál) za IV. čtvrtletí 2010

■ Programové prohlášení Rady MČ na voleb-
ní období 2010 – 2014

■ zajištění plynového topení do bytu č. 3 v čp. 
393 na náklady MČ a prominutí nájemného 
po dobu 3 měsíců od předání bytu z důvodu 
provádění další rekonstrukce bytu ze strany 
nájemníka

■ úpravu rozpočtu do měsíce prosince 2010

■ od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 snížení nájmu 
spol. BeA CS, s.r.o. o 20 tis. Kč měsíčně 
s účinností zpětně

■ podání žádostí o grant v oblasti životního 
prostředí na tyto projekty:

1. Výsadby stromů na dětském hřišti 
„Radost“ v zámeckém parku

2. Výsadby dřevin v areálu hřbitova

3. Zlepšení stavu veřejného prostranství 
v Podkrkonošské ulici

4. Ozelenění protihlukových bariér popí-
navou vegetací

5. Naučná geologická zahrada

6. Doplnění břehového porostu Velkého 
počernického rybníka

■ objednávku na právní pomoc advokátní 
kanceláři Machytková, Sedláček, Vaca ve 
věci dočasnosti stavby Auto–Exner, Audi 
na ul. Národních hrdinů

■ objednávku Ing. Dandové na zajištění 
technické pomoci při ozelenění nové části 
hřbitova a dětského hřiště Radost

■ objednávku spol. Projekce zahradní, kra-
jinná a GIS na zajištění technické pomoci 
při rekonstrukci veřejné zeleně při křižo-
vatce ulic Podkrkonošská a Třebihošťská

■ přidělení bytu č. 16 v čp. 10 p. Püschnerové

■ bezplatné zapůjčení „trámového sálu“ 
v čp. 3 za účelem oslav 100. narozenin 
paní Marie Mařencové a zakoupení věcné-
ho daru do výše 3 tis. Kč

■ ukončení nájmu garážového stání v čp. 10 
paní Mišejkové s účinností od 1. 2. 2011

■ předloženou dokumentaci a následnou 
realizaci stavby „Revitalizace Čihadla II 
– koryta – Svépravický potok, Chvalka, 
Praha 9, k.ú. Hostavice a Dolní Počernice“ 
s tou výhradou, že staveništní doprava 
a její napojení bude z ul. Bryksova

■ Smlouvu o výpůjčce pozemků za účelem 
výstavby „Domova seniorů“

■ Smlouvu o výpůjčce pozemků za účelem 

provedení stavby „č. 0134 – TV Dolní 
Počernice, etapa 0007 – Národních hrdi-
nů, odvodnění ul. V Ráji“

■ odpis pohledávky ve výši 95 680 Kč na 
základě usnesení Obvodního soudu pro Pra-
hu 5, kterým bylo exekuční řízení zastaveno

■ uvolnění částky 16 500 Kč na konání Dol-
nopočernického masopustu 2011 

■ název nově vzniklé ulice na pozemku č. parc. 
1329/1 v k. ú. Dolní Počernice – Brusnická

■ navýšení kapacity v ZŠ pro školní družinu 
na celkový počet 120 dětí a školní jídelnu 
na celkový počet 300 strávníků

■ snížení nájemného za nebytové prostory 
v čp. 312 (Koloniál) na I. čtvrtletí r. 2011 
na 300 Kč/měsíčně

■ smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 
24/1 společnosti M.C.STAV ART, s r.o.

■ dohodu o stanovení počtu tříd a počtu 
děti v MŠ DUHA na šk. r. 2011/2012

■ opravu mlýnského náhonu dle nabídky 
spol. MECHANIKA Králův Dvůr, s.r.o.

■ návrh rozpočtu MČ na rok 2011 

■ zahájení jednání o možnosti zřízení autobu-
sové zastávky před zdravotním centrem

nesouhlasí s předloženou dokumentací ke 
stavbě spol. České nemovitosti, a.s. „Dol-
ní Počernice – V Čeňku – I. Etapa“

pověřila Mgr. Alenu Kubelkovou, dosavadní 
zástupkyni ředitele, řízením ZŠ s účinností 
od 1. 12. 2010 do doby jmenování nového 
ředitele v souladu se školským zákonem

jmenuje pana Bc. Martina Hanibala členem 
Komise sociální, zdravotní a bytové

vzala na vědomí:
■ oznámení o zveřejnění platného znění Územ-

ního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – čj. 
2688/10, který je zveřejněn v podobě se 
všemi dosud schválenými změnami ÚP

RMČ 3

Nové zázemí údržby parku Nově instalovaný ukazatel rychlosti vozidel na Českobrodské ulici
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Informace ZMČ
2. a 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice, dne 13. 12. a 14. 2. 2011

schválilo složení výborů ZMČ:
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Evžen Smrkovský, CSc.
členové: Milan Nedvědil ml., Bc. Martin 

Hanibal, Michal Loos, Jakub Ruml, JUDr. 
Katarína Maisnerová, Jiří Herold

tajemník: Eliška Čančíková

Finanční výbor:
předseda: Petr Stránský 
členové: Ing. Tomáš Jílek, Ing. Olga Svědínková, 

Marcela Procházková, Miloslava 
Holubovská, Jan Šroubek, Petra Karochová

tajemník: Věra Macková 

pověřilo Jiřího Herolda a Jana Šroubka po-
depisováním doložky o platnosti provádě-
ných právních úkonů ve smyslu § 43, Zákon 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

schválilo
■ dosavadní postup při řešení problémů, 

vygenerovaných na jednání 1. Fóra obyva-
tel MČ Praha – Dolní Počernice a pověřilo 
starostu MČ zajištěním zveřejnění schvá-
lených výstupů v Dolnopočernickém zpra-
vodaji a na webových stránkách MČ

■ výši měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice 
v maximální možné výši, stanovené naří-

zením vlády č. 375/2010 Sb. s účinností od 
1. 1. 2011

■ v bodu Strategie objektu čp. 11 ZMČ pověři-
lo starostu MČ sledováním možností získání 
dotace od hl. m. Prahy na dotvoření histo-
rického jádra MČ a Radu MČ vypracováním 
zadání pro výběrové řízení na architektonic-
ké řešení prostoru po čp. 11 a rozborem eko-
nomické náročnosti dílčích variant řešení

■ návrh prodeje půdních nástaveb (dle 
projektu zpracovaného MČ Praha – Dol-
ní Počernice) na objektu čp. 393 a 68 
za minimální cenu ve výši 10 000 Kč/m2 
a pověřilo Radu MČ Praha – Dolní Počer-
nice k realizaci výběrového řízení, potřeb-
ného k prodeji půdních nástaveb

■ odpis pohledávky ve výši 311 600 Kč z důvo-
du ukončeného likvidačního řízení dlužníka, 
u kterého nebyl zjištěn žádný majetek, ze 
kterého by bylo možno pohledávku uhradit

vyslovilo zásadní nesouhlas s návrhem 
nařízení vlády o ochraně zdraví před nepří-
znivými účinky hluku a vibrací, týkající se 
navýšení hodnot povolených hygienických 
limitů hladiny hluku

pověřilo Kontrolní výbor ZMČ prošetřením 
pravdivosti textu letáku, který obsahuje 
články „Rozhovor s Martinem Pecinou“ 
a „Dolnopočernický tunel za 22 100 000 
korun“, který byl roznesen do schránek 

dolnopočernických občanů v týdnu před 
komunálními volbami v říjnu 2010

vzalo na vědomí 
■ informaci o narovnání majetkových vzta-

hů k pozemkům Dubeč

■ Zprávu o činnosti Rady za II. pol. r. 2010

■ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
MČ v r. 2010

■ Návrh zastavovací studie ZŠ, zpracované 
spol. INPAR, s.r.o.

■ Dokumentaci k záměru na Revitalizaci 
Svépravického potoka

■ Dokumentaci TSK k záměru na zbudování 
nového přechodu pro chodce u ul. Lanžovská

■ Informaci o zahájení stavebního řízení ve 
věci rekonstrukce a doplnění protihluko-
vých stěn na Štěrboholské spojce

■ Stavební povolení na stavbu Bytové domy 
Dolní Počernice

■ Cenovou mapu pozemků hl. m. Prahy 
– lokalita Dolní Počernice

■ Zprávu o čerpání dotace příspěvkových 
org. ZŠ a MŠ v období 1. – 12./2010

■ Zprávu o hospodaření MČ v období 
1. – 12./2010

■ Informaci o pokračování farmářských trhů 
v Dolních Počernicích od dubna 2011

Pro DPZ zpracovala 
Hana Moravcová

■ informace o záměrech spol. Auto-Exner, 
s.r.o. na území MČ, týkající se m.j. možnosti 
změny statutu stavby autosalonu AUDI ze 
stavby dočasné na stavbu trvalou

■ rozhodnutí MŠMT ČR o zapsání Mgr. 
Kubelkové do školského rejstříku

■ Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaře-
ní MČ za rok 2010

■ kritéria k zápisu pro přijímání dětí do MŠ 
DUHA na šk. r. 2011/2012 bez připomínek

■ dopis OS Hostavice starostovi MČ Praha 14 
ohledně pravidel provozování honů na úze-
mí honitby Horní Počernice

■ záznam o jednání o fi nančním vypořádání 
hospodaření MČ za rok 2010

vydala následné prohlášení ohledně nově 
zřízené autobusové linky č. 296:

Na základě stížnosti několika občanů MČ 
Praha 14 a naší MČ proti zavedení autobuso-
vé linky MHD č. 296 sdělujeme následující:

 1) Tato nová linka byla zavedena z podně-
tu městské organizace ROPID – Regio-
nální organizátor pražské integrované 
dopravy

 2) Účelem zavedení linky 296 bylo zajiš-
tění propojení nádraží Horní Počernice, 
Kyje, Dolní Počernice a Dolní Měcholu-
py a zajištění obslužnosti pro obyvatele 
přilehlých MČ ke zdravotnickým zaří-
zením a nákupním centrům a do obou 
směrů železniční trati ČD

 3) Důvodem trasování nové linky Novozá-
meckou ulicí byla bezprostřední dostup-
nost k vlakové zastávce Dolní Počernice 
a zvýšení dopravního komfortu městské 
hromadné dopravy pro obyvatele lokali-
ty V Ráji a části Hostavic, potažmo i pro 
obyvatele dalších městských částí hl. m. 
Prahy

 4) Zavedení linky 296 bylo konzultováno 
s představiteli ROPIDU a dotčených MČ, 
tedy MČ Praha 14 a naší MČ, schváleno 

PČR – dopravní inspektorát a Odborem 
výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14

 5) Stávající podmínky pro zastávky této nové 
linky jsou provizorní a budou po skončení 
zimního období upraveny

 6) Českobrodskou ulicí nebyla tato linka
vedena z důvodů duplicity MHD na této 
frekventované ulici a též z důvodu odstra-
nění nutnosti přecházet drážní těleso 
ČD a zkrácení cesty k vlakové zastávce, 
zejména ve směru do centra

 7) RMČ konstatuje, že zavedení linky je pro 
obyvatele naší MČ prospěšné a nebude 
vyvíjet aktivity k zásadním změnám 
v této věci

 8) RMČ je připravena na smysluplné a opod-
statněné připomínky k provozu linky re-
agovat a po cca 4 měsících provozu je 
konzultovat s ROPIDem a dalšími dotče-
nými subjekty

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v roz-
hodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České repub-
liky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání 
je přestupkem a může být sankcionováno pokutou až 10 tisíc korun. 

Upozorňujeme majitele domů, že jsou ze zákona povinni označit své domy 
číslem popisným a udržovat je v řádném stavu. Za nedodržení tohoto zákonné-
ho ustanovení je možné uložit pokutu v přestupkovém řízení až do výše 10 tisíc 
korun.

Rozhodným okamžikem pro sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Infor-
mace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě minuty po této půlnoci, tak ještě nebylo 
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan 
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý 
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. 

Do vašeho bytu nebo domu sčítací komisař nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. 
Za celou rodinu, včetně např. lidí v podnájmu, může formuláře převzít jeden člověk, 
který je starší patnácti let.

Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě 
sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou 
uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.

26. BŘEZEN 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 
základní cesty: » internet 
 » předání sčítacímu komisaři 
 » odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. DUBEN 2011 je posledním dnem pro odevzdání vyplněných formulá-
řů. Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou 
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

Pro vyplnění formulářů přes internet je občanům MČ Praha – Dolní Počernice v obdo-
bí od 26. 3. do 14. 4. k dispozici bezplatný přístup k internetu v Informačním 
centru (naproti České poště) v otevírací době: 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.

V provozu je již bezplatná linka sčítání lidu 800 879 702. Volat můžete každý 
den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod. Na této lince bude také 
možné změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovo-
val (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v avizovaném termínu).

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování 
formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když si 
někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Od 20. dubna 2011 bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo České-
ho statistického úřadu tel.: 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. 
Stále bude také fungovat informační email: info@scitani.cz

Podrobné informace a návody k vyplňování sčítacích formulářů získáte na webové 
adrese: www.scitani.cz. 

Informace o sčítacích obvodech 
a seznam sčítacích komisařů pro 
Dolní Počernice najdete též na 
webových stránkách MČ Praha 
– Dolní Počernice:
www.praha-dolnipocernice.cz

Plánované 

stavební akce
REKONSTRUKCE PROPUSTKU NA 
ČESKOBRODSKÉ ULICI
Na letní měsíce je naplánována celková rekonstruk-
ce uličního propustku na ul. Českobrodská (poblíž 
odhlučňovacích dřevěných stěn).

Investorem akce je hl. m. Praha, zastoupené Technic-
kou správou komunikací. Důvodem prací je současný 
– zcela nevyhovující stavební stav – viz foto.

Práce budou probíhat v několika etapách. Po nezbyt-
ně nutnou dobu bude silniční doprava vedena na krát-
ké přeložce, která bude pro tuto stavbu vybudována 
u železničního tělesa. Nový propustek zvětší průtočný 
profi l a stabilizuje povrch komunikace Českobrodská.

REVITALIZACE KORYTA SVÉPRAVICKÉHO 
POTOKA
Odbor ochrany prostředí MHMP připravuje na pod-
zimní období revitalizaci části Svépravického potoka 
v okolí rybníku Martiňák.

Cílem těchto prací je zlepšit neutěšený stav koryta, 
navrátit trasu do přírodního vlnitého tvaru a celému 
okolí dát přírodní charakter.

Projekt řeší odstranění nevhodných betonových prvků 
v krajině, vybudování jezírek, zpomalení rychlosti vod-
ního toku a zlepšení hospodaření s dešťovými vodami.

Petr Stránský, stavební odd.
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V době od 19. února do 15. května 2011 bude Český statistický úřad prostřednictvím pověřených 
tazatelů provádět na území MČ Praha – Dolní Počernice výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v náhodně vybraných domácnostech.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které 
je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení tohoto šetření a nebo průkazem zaměst-
nance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna podle příslušných zákonných ustanovení.

S případnými dotazy je možné se obrátit na RNDr. Janu Šídlovou, pracovnici Odboru terénních zjišťování 
ČSÚ, pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2011, tel. 274 052 084, e-mail: jana.sidlova@czso.cz

Černé skládky
Dokladem toho, že se mezi námi stále vysky-
tují lidé, kteří jsou necitliví ke svému okolí 
a k životnímu prostředí všeobecně, je výskyt 
černých skládek. V dnešní době se vymyká 
zdravému rozumu, proč někteří z nás jsou 
ochotni odpad naložit do auta a někam 
odvézt, ale už je nad jejich síly či spíše ocho-
tě odvézt ho na místa k tomu určená. Přitom 
existuje vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2007, kte-
rá občanům dokonce nařizuje odpad třídit.
Dále byla schválena vyhláška hl. m. Prahy č. 
8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných 
veřejných prostranstvích. O významu těchto 
vyhlášek jistě není třeba diskutovat.

Jednou z činností strážníků městské policie 
je proto i monitorování nepovolených sklá-
dek a postih pachatelů. Situaci v MČ Dolní 
Počernice dokladuje fotodokumentace, kte-
rou jsme provedli v únoru letošního roku 
a předali ji k dalšímu řízení na MČ.

Na závěr je vhodné uvést, že dle zákona č. 
200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku 

Životní 

podmínky 

2011 

– šetření ČSÚ

Sběrné kontejnery na nepotřebný textil
Počátkem letošního roku musel být odstraněn kontejner na sběr použitého šatstva z ulice Sva-
toňovická (u zdravotního střediska a mateřské školy). Důvodem bylo opakované poškozování 
tohoto kontejneru – vybírání šatstva a následně i znečisťování okolí. Dle sdělení spol. Aquastor 
s.r.o., jež se zabývá ekologicko-charitativním projektem Potex, budou v průběhu března k dis-
pozici nově vyrobené kontejnery s lepším zabezpečením a bude možné uvažovat o případném 
navrácení na stanoviště v ul. Svatoňovická. V současné době je tedy k dispozici pouze jeden 
kontejner na textil – v ulici Nad Rokytkou (vedle úřadu MČ).

dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 
vyhrazená místa. Tento přestupek může být 
řešen uložením pokuty až do výše 50 000 Kč.

insp. Antonín Neduchal, ident. č. 1284
insp. Vlastimil Frančík, ident. č. 0482

Adresy provozoven nejbližších 
sběrných dvorů:
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
tel: 284 098 581
provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje
tel: 272 700 952 , 777 301 201
provozovatel: Pražské služby, a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
tel: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství 
ÚMČ Praha 20

Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. (v zimě do 17.00 hod)
So  8.30 – 15.00 hod.

Pes 
– pro radost či na obtíž?

Není to tak dlouho, co koukám na svět očima 
pejskaře – přede dvěma lety bylo darováno 
starší dceři roztomilé štěňátko. Po počáteč-
ních otázkách: Co mu mám dát nažrat? Jak 
ho mám naučit konat potřeby jinde, než 
pod stolem v jídelně či na koberci v obývá-
ku? Jak ho odnaučit neustálému výhružné-
mu (nebo to má být kamarádské?) štěkání 
na naše poklidné sousedy? Jak vysvětlit, že 
nemá běhat naproti tomu velikému vrčícímu 
“zvířeti” se svítícíma očima na silnici? ...a to 
je jen pár otázek, které si klade nezkušený 
majitel pejska ve svých chovatelských začát-
cích. Poté co si na sebe oba trochu zvyknou 
a pán už nemusí odklízet loužičky a kupičky 
po té chlupaté potřeštěnině doma, vyjdou 
(v našem případě vyletí ze vrátek) ven – pro-
táhnout si svaly a vykonat potřebu (pouze 
čtyřnohý tvor). A zde nastávají další radosti 
spolužití. Pejsek si samozřejmě vybere na 
konání potřeby místo naprosto nevhodné 
(očima pána) – uprostřed chodníku nebo na 
upraveném záhonku před domem souseda. 
Někdy to nemáme jednoduché – my pejskaři, 
kteří se opravdu snažíme neobtěžovat psím 
kamarádem své okolí. A aby byla zodpově-
zena úvodní otázka ve smyslu kladném, zna-
mená to, že musíme vychovat psa, ale i sami 
sebe. 

Koncem loňského roku bylo v naší MČ umístěno 
16 nových košů se zásobníky na papírové sáčky. 
Ač je pověřen jeden pracovník úřadu doplňová-
ním stojanů novými sáčky, stává se, že ihned 
po doplnění celá zásoba zmizí (“co je doma, to 
se počítá” anebo “není nad skvělou zábavu” 
– sáčky utrhnout a poházet po okolí...). Snad se 
dočkáme toho, že si lidé uvědomí, že není třeba 
dělat si soukromé zásoby, a u těch ostatních, že 
naleznou smysluplnější “zábavu”.

I když je většina majitelů psů v naší obci vzor-
ná a poplatky za psy zaplatila včas, upozorňu-
jeme ostatní, že termín pro úhradu poplatku je 
v každém roce do 31. března. Žádáme proto ty, 
kteří ještě poplatek neuhradili (v hotovosti na 
úřadě MČ nebo složenkou, která byla zaslána 
každému majiteli), aby tak učinili co nejdříve. 

Světla Parkanová
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Pro všechny příznivce koní a jezdeckého spor-
tu pořádá JK POČIN Dolní Počernice druhý 
ročník voltižního soustředění, které se 
koná v termínu 5. – 13. srpna. Hlavním pro-
gramem bude cvičení voltiže na trenažérech 
i na živých koních, gymnastická a taneční prů-
prava. Společně se postaráme o koně, bude-
me hrát hry s westernovou tematikou, večery 
budou patřit táborákům a možná pojedeme 
na výlet. Děti budou ubytovány v chatičkách 
na břehu rybníka. Soustředění se mohou 
zúčastnit i úplní začátečníci, cena tábora je 
3 470 korun. Pro další informace volejte Han-
ku Špindlerovou, tel.: 605 285 426.

Den otevřených 
dveří 
Kdy: v sobotu 30. 4. 2011 od 11 hodin
Kde: areál jezdeckého klubu, ulice V Ráji

Program: rej čarodějnic, čtverylka, ukázky 
parkurového skákání a drezury, sestavy dětí 
z kroužku voltiže a paravoltiže, soutěže, 
tombola a další

Pro všechny děti jsou připraveny soutěže, 
jako každý rok tombola, občerstvení a vození 
na koních.

Více informací najdete na:
 www.jk-pocin.unas.cz. 

POČIN o svých počinech

A PROČ PRÁVĚ VOLTIŽ? 
Voltiž patří k nejstarším druhům jezdeckého 
sportu, podle dostupných zdrojů sahají její 
kořeny až do starořímských her. Je to akro-
batické a gymnastické cvičení vykonávané 
na koni, který je přitom veden v kroku nebo 
ve cvalu na kruhu o průměru 16 metrů. Tyto 
cviky jsou výborné jako součást jezdecké-
ho výcviku, samotná disciplína učí cvičen-
ce správné koordinaci pohybu, rovnováze 
a pohyblivosti. Také její význam v oblasti 
hiporehabilitace je nenahraditelný. 

Jitka Francová

Letní tábor s výukou voltiže
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Tvrz HUMMER s.r.o.
3. kilometr dálnice D11, směr Hradec Králové

Olomoucká 2332, Praha 9 - Horní Počernice

více informací o aktuálním programu naleznete na:

www.tvrz-hummer.cz

ámy a pánové, milé děti, přijměte naše po-
zvání a nechte se přenést do dob, kdy se 
udatní rytíři utkávali na kolbištích v ne-

lítostných soubojích o přízeň krásných panen. 
Tehdy odvaha a čest vítězila nad zlem a z příběhů 
obyčejných lidí se staly legendy, které žijí dodnes.  
Vydejte se spolu s námi na výpravu do Tvrze HUM-
MER.

Brány Tvrze HUMMER jsou otevřeny od 2.4.2011 a dále pak každý den od 10:00 ho-
din do 16:00 hodin (v době konání historických slavností do 20:00  hodin), a to až do 
1.10.2011.

Víkendy na Tvrzi HUMMER jsou rezervovány pro velké historické slavnosti, tématické 
programy a řemeslné jarmarky, výpravy na naučnou stezku a také pro pořádání sou-
kromých i firemních oslav a večírků. Ve všední dny rádi přivítáme děti ze základních a 
mateřských škol. Připravili jsme pro ně celou řadu výukových programů.

Přehled kulturních akcí 
pořádaných, či spolupořádaných MČ Praha – Dolní Počernice v I. pololetí 2011

Výstava Velikonoční inspirace
» stodola Pensionu Český statek, informační centrum a muzeum

Vynášení Morany 
» v neděli ve 14.00 hod. (průvod od přírodního amfi teátru)

9. – 10. duben 
sobota|neděle

1. květen 
neděle

24. květen 
úterý

28. květen 
sobota

4. červen 
sobota

Prvomájový veteran piknik 2011
» dolnopočernický zámecký park – pořádá Veteran Car Club Praha

Svátek sousedů
» od 19.00 hod. na nádvoří ÚMČ, Stará obec 10

II. ročník Závodu na kolečkách
» od 9.30 hod., dolnopočernický zámecký park

Oslava Dne dětí
» od 14.00 hod., dolnopočernický zámecký park 
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Jak je všeobecně známo k tak zvaným pohyblivým svátkům patří i lidová slavnost 
MASOPUST. Ten letošní, po znovuobnovení již dvanáctý, oslavily Dolní Počerni-
ce v pondělí dne 7. března 2011 velkým masopustním průvodem. A sešlost to 
byla opravdu náramná! Všem těm roztodivným pohádkovým fi gurkám, kovbo-
jům, indiánům, mušketýrům, vojákům i národnostním menšinám skvěle velel 
Pronobus Mgr. Tomáš Jirsák – Havran, který s úžasným vtipem také glosoval 
jednotlivá masopustní zastavení. V Počernicích jak známo nechodí masopust-
níci od domu k domu, ale navštěvují instituce i podnikatele sídlící poblíž hlavní 
počernické tepny – ulice Národních hrdinů. Letos jsme tak navštívili a dobře se 
poměli v Medianu, na faře, která obohatila průvod o početnou skupinu“azylantů 
z Číny“, u Restaurace Léta Páně, Dětského domova (s každoroční záplavou 
koblih). Průvod přišly pozdravit i maskované děti ze soukromé mateřské školy 
Orangery, dále nás pohostil Pension Český statek, fi rma BeA , Zahradnictví Syro-
vátkovi, Koloniál Lenky Lefnerové, fi rma ELKOM, kde na průvod čekali i zástupci 
České pojišťovny a Snack baru U Koníčků, poté nás uvítala u prodejny Textilu 
paní Zdenka Papežová (s košem plným výtečných koláčů). Neméně příjemné bylo 
i setkání s pracovníky Chráněné dílny sv. Prokop u červeného javoru a s dětmi 
a jejich učitelkami z Mateřské školy Duha. Na Českobrodskou ulici jsme si odsko-
čili do Pneuservisu pana Schuberta, kde se nám všem mezi pneumatikami krásně 
tančilo a taktéž náramně chutnalo. Poslední zastavení byla v ulici Novozámecká 
u Koloniálu velikého příznivce Dolních Počernic hostavického pana Zdeňka Jana-
ty a u Ateliéru paní Olgy Stárkové, s konečnou – Hotel Svornost.

Masopustníci se pomalu rozcházeli, ale většina se ještě účastnila veselého dová-
dění v Hotelu Svornost, kde DJ Derek, převzal pomyslnou hudební štafetu a ještě 
dlouho vyhrával pro všechny ty, kterým se ještě po tak dlouhé pouti chtělo tančit 
a zpívat.

Kapela Tomášové, která hrála do pochodu i do skoku, se vydala na zpáteční 
cestu k domovu do Kutné Hory, huculští koně Jezdeckého klubu POČIN do tep-
lé stáje a jarní sluníčko, které na to veselé hemžení vytrvale svítilo, se pomalu 
schovávalo za obzor.

Masopust skončil, zůstaly jen fotografi e – pro vzpomínku i pro inspiraci na roky 
příští.

Vlasta Václavková 

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem organizacím a fi rmám, které 
masopustníci navštívili, za vlídné přijetí i za všechny peněžité, sladké, slané i teku-
té dary, kterých se vždy všude hojně dostalo.

Velký dík patří i městské policii za bravurní zvládnutí dopravní situace kolem 
průchodu masopustního průvodu naší městskou částí.

Dolnopočernický 
masopust 2011

foto Karel Vosátka
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Základní škola

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuální pozápisové situaci v naší-
vaší základní škole.

Ze zkušeností z let minulých jsme očekávali vysoký zájem o zapsání do 
I. třídy, avšak skutečný počet zájemců nás opravdu překvapil.

K zápisu, který se konal dne 19. 1. 2011 se dostavilo 57 dětí. Po ode-
čtení odkladů je počet budoucích prvňáčků 48 až 50. Je tedy zřejmé, 
že budeme po dlouhé době otevírat dvě první třídy, abychom všem 
zájemcům o naši školu vyhověli.

Budeme se snažit v rozdělení dětí do tříd respektovat přání rodičů 
a tedy udržet pohromadě kolektiv dětí z MŠ, popřípadě sdružit děti 
z jedné lokality či přilehlých oblastí. Samozřejmě je nutné zohlednit 
i materiální a personální podmínky školy.

V současné době řešíme umístění kmenových tříd a personální zajiště-
ní. Přijímáme tedy nové pedagogy pro I. stupeň ZŠ. Snažíme se zajistit 
v předstihu i další oddělení školní družiny.

Každý poslední čtvrtek v měsíci mají děti spolu s rodiči z budoucích 
I. tříd možnost přijít do školy a strávit příjemně hravé odpoledne 
s paní učitelkou Hubáčkovou.

Z dalších organizačních záležitostí bude nutný přesun budoucí 5. třídy 
do budovy II. stupně. Zde je opět třeba zajistit vyhovující materiální 
a personální podmínky.

Bližší informace o prvních třídách se rodiče dozvědí na schůzce pro 
předškoláčky na přelomu měsíců května a června, jejíž přesný termín 
včas uvedeme s ohledem na termíny škol v přírodě jednotlivých tříd.

Závěrem mi dovolte poděkovat rodičům za projevenou důvěru v naši 
školu a vyslovit přání budoucí obapolné a spokojené spolupráce.

Bc. Jiří Schwarz

Mateřská škola DUHA

CO SE DĚJE V MŠ DUHA
Začátek kalendářního roku nám při-
nesl nové aktivity, začali jsme se spo-
lu s nejstaršími dětmi připravovat na 
výjezd na zimní školu v přírodě. Letos 
budeme vyjíždět s větším počtem dětí 
než v minulých letech. Vybrat vhodnou 
lokalitu včetně služeb, které jsou ade-
kvátní k potřebám dětí předškolního 
věku není zrovna příliš jednoduché. 
Nakonec jsme vybrali hotel U Zvonu 
v Dolním Dvoře v okrese Trutnov. Děti, 
které s námi nevyjíždějí – mladší věkové 
kategorie, se připravují na oslavu maso-
pustu. Těší se, že si ve školce uspořádají 
masopustní karneval.

Přes plánování školy v přírodě děti neza-
hálejí a spolu s paní učitelkami vytvářejí 
zajímavé výrobky, pokračují v sebe-
vzdělávání, připravují se na vstup do 
základní školy a již se účastnily i zápisů 
do prvních tříd.

Předkládáme Vám alespoň malou ukáz-
ku z tvořivé činnosti dětí ze třídy Slu-
níček.

Všechny čtenáře zdravíme a nové zprá-
vičky a fotky budou po návratu ze školy 
v přírodě.

Danka Exnerová. ředitelka školy, 
Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky

Zpíváme si Vyrábíme mince
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Dětský domov
ZE ŽIVOTA DĚTSKÉHO DOMOVA 
DOLNÍ POČERNICE

V úvodu stručného „deníčku“ bych rád všem 
ještě jednou popřál vše nejlepší, pevné zdra-
ví (ani nám se větší či menší nemoci nevyhý-
bají) a hodně úsměvů. 

■ 8. – 9. 1. 2011 se konal první díl Dětského 
domov Cupu 2011 – soutěž ve stolním teni-
se družstev. Dvě dívky a dva chlapci začali 
jasnou prohrou. V druhém zápase, který se 
ukázal jako nejdůležitější pro postup ze sku-
piny, jsme vždy první set vyhráli, ale soupeř 
měl pevnější nervy. Hráli jsme tedy vyřazo-
vací část o 17. až 32. místo. Zde se nám již 
dařilo, a po několika výhrách a závěrečné 
prohře jsme obsadili 18. místo. 

■ 12. 1. byl kontrolní den – oprava střechy

■ 15. – 22. 1. pobývaly dvě rodinné skupiny 
na horách v chatě Bouda Máma – pobyt 
a strava zdarma. Jiné rodinky nemohou 
vyjet, protože jsme ztratili dva významné 
sponzory a nemáme na to prostředky.

■ 19. 1. třídní schůzky zde v ZŠ Dolní Počer-
nice (velká část našich dětí)

■ 22. – 23. 1. se stěhovala bývalá druhá 
rodinka (nyní rodinka osmá) ze Zámku do 
třetího bytu, který máme mimo areál Dět-
ského domova, na Černý Most.

■ 23. 1. jsme poprvé jeli na fotbalovou Zim-
ní ligu do Jílového. Hrají zde registrovaní 
hráči v klubech do ročníku 1998. První 
zápas jsme prohráli 3 : 9.

■ 25. 1. jsme byli pozváni do Průhonic na 
přátelský zápas muzikálů Robin Hood ver-
sus Jesus Christ Superstar.

■ 1. 2. začala fungovat nová 2. rodinná sku-

pina. Přijali jsme 5 vychovatelů – pedago-
gů (výběrové řízení probíhalo v říjnu 2010 
a přišlo 35 uchazečů o zaměstnání).

■ 4. 2. byly pololetní prázdniny, na které 
navazovaly prázdniny jarní.

■ 6. 2. další fotbalový zápas na velkém umě-
lém trávníku v Jílovém u Prahy. Tentokráte 
i se třemi posilami z fotbalových žáků Dol-
ních Počernic. Prohra 3 : 9, ale druhý polo-
čas jsme byli překvapivě lepší. 

■ 14. 2. k nám přišli dva sourozenci (chlap-
ci) – věk 8 a 6 let. 

■ 16. 2. se slavnostně otevřel byt 8. rodinné 
skupiny za účasti pana náměstka primátora 
hl. m. Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc., 
Ing. Marie Kousalíkové, předsedkyně výbo-
ru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, Mgr. 
Lenky Němcové – pověřené vedením odbo-
ru školství, mládeže a tělovýchovy, starosty 
Zbyňka Richtera a dalších milých hostů.

■ Tentýž den dopoledne k nám přišli 3 souro-
zenci (dvě dívky a jeden chlapec) – 7, 6 a 4 
roky. 

■ 17. 2. jsme byli fandit na zápase Sparta : 
Liverpool.

■ 19. 2. proběhl v hale ZŠ fotbalový turnaj 
pro veřejnost – O pohár DD a ZŠ. Vyhráli 
Luďové a obhájili loňské prvenství. 

■ 20. 2. Zimní liga v Jílovém. Prohra 0 : 5, 
z toho jsme si bohužel dali tři vlastní góly...
ve hře máme co zlepšovat.

■ 26. 2. jsme spolupořádali v klubu Óčko 
– MISS dětských domovů pro kraje Praha, 
Střední Čechy, Západní Čechy a Vysočina. 
V rámci Prahy máme tedy další MISS, která 
bude zkoušet štěstí v republikové soutěži 
ve Strakonicích.

■ 27. 2. jsme stihli přátelský turnaj v Unhoš-
ti – tentokrát fl orbalový.

■ 28. 2. začínají obnovené práce na střeše 
Zámku. 

To vše jsme stihli za dva měsíce, a proto 
můžeme říkat, že život na Zámku i mimo něj 
je opravdu bohatý. 

Aktuálně máme kapacitu 59 dětí. V osmi 
rodinných skupinách žije 53 dětí (pět na Zám-
ku, tři v bytech na Černém Mostě). Přesněji 
je to 49 dětí – tři dívky jsou doma na dlou-
hodobých propustkách a jeden chlapec v pěs-
tounské rodině. Budeme jim držet palce, aby 
se k nám nemuseli vracet. O chod domova se 
stará nově tříčlenné vedení – Martin Lněnič-
ka, Hana Jedelská a Viera Holcmanová. O děti 
se stará 32 pedagogických pracovníků (4 na 
každou rodinku) – 26 žen a 6 mužů. Provoz-
ních pracovníků je v přepočtu 2,6. 

Děkujeme za spolupráci, radu i podporu 
a budeme se těšit na setkání na kulturních, 
či sportovních akcích. 

Martin Lněnička, ředitel DD

Již 17. 4. odstartuje v Újezdu nad Lesy 3. ročník Újezd.net 
„Seriálu tří závodů pro Zdraví“. Tento seriál pohodových závodů 
v duatlonu, v orientačním závodě na horských kolech (MTBO) a v cyklis-
tickém závodě cross-country je určen pro širokou veřejnost a zaměřuje 
se především na děti a rodiny a na amatérské sportovce. Součástí všech 
závodů bude bohatý doprovodný program a soutěže pro děti. 

Seriál bude pokračovat 22. 5. závodem „Klánovické MTBO“ a posled-
ní závod seriálu je na programu 27. 8. v Úvalech. „Velká cena města 
Úval“ rozhodne o celkovém vítězi. Součástí závěrečného závodu bude 
i tombola s hodnotnými cenami a koncert známé kapely zdarma. Více 
informací na www.triprozdravi.cz. 

Tomáš Eisner, Občanské sdružení Tři pro zdraví

ÚJEZD.NET „SERIÁLU 
TŘÍ ZÁVODŮ PRO ZDRAVÍ“ 2011 

Koblížky pro masopustní průvod ...a veselí před DD
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Výzva pro 
pamětníky

Vážení čtenáři, 
rádi bychom si spolu s Vámi připomněli žákov-
ská léta strávená ve školních lavicích v Obecné 
či Základní škole Dolní Počernice. Zavzpomí-
nejte na svoje pedagogy, spolužáky nebo 

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Věra Kaucká, Miroslav Bálek, Hana Hálová, Zdeňka Šindelářová, Milan Meliš, Jiří 
Lapačka, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Jitka Ecksteinová, Hana Smolíková, Josef Suchý, Blažena Pokorná, Rudolf Vavřich

ČERVEN
Čeněk Pokorný, Marie Osvaldová, Miroslav Houska, Antonie Šírová, Božena Cikánková, 
Zdeňka Černá, František Janota, Ivan Růžička, Květoslava Zemorová, Pavel Balcar

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák, za KSZB

Jubilanti z našich řad 
ve II. čtvrtletí 2011

Vzpomínka
7. dubna 2011 uplyne 10. výročí úmrtí 

paní Hany Horčíkové.

S láskou vzpomínají manžel Karel 
a syn Martin.

Vážení čtenáři,
počátkem každého roku Vás nemohu potěšit 
novými přírůstky do místní knihovny, neboť 
musím počkat na schválení rozpočtu naší 
MČ, která je jejím zřizovatelem, a teprve poté 
mohu pořizovat nové knihy.

Opět se ale můžete z následujících statistic-
kých údajů dozvědět, jak vypadal loňský rok 
co se týče Vašich návštěv, půjčování a získá-
vání knih.

■ registrovaní čtenáři » 233 (52 do 15ti let)

■ počet návštěv » 1 510

■ vypůjčeno bylo celkem 5 359 knižních 
jednotek (knih a časopisů), z toho:

 ■ naučná dospělí » 530
 ■ beletrie dospělí » 3 090
 ■ naučná mládež » 256
 ■ beletrie mládež » 770
 ■ časopisy » 713

■ počet návštěv
internetu » 172 

■ stav knihovního fondu k 31. 12. 2010 je 
10 508 knih

■ přírůstky knih celkem 356 kusů, z toho:
 ■ nákupem » 171
 ■ darem » 167
 ■ ostatní » 18
  (Česká knihovna, náhrady,...)

Přesto, že se nyní nedozvídáte o nových 
titulech, jsem přesvědčena o tom, že v naší 
knihovně je z čeho vybírat, a proto se těším 
na Vaši návštěvu.

Světla Parkanová, knihovnice

Místní 

knihovna

školní akce. Prosíme všechny, kdo mohou při-
spět k tomuto tématu, aby nás kontaktovali 
např. v místní knihovně, informačním centru 
nebo v podatelně úřadu. Vřele uvítáme, když 
nám spolu s Vašimi vzpomínkami poskytnete 
i školní fotografi e (budou na místě okopírová-
ny – naskenovány a ihned vráceny).

Děkujeme a těšíme se na Vaše připomenutí 
školních let.

Redakce

3.třída r. 1941, zapůjčil Vladimír Krňák



MŠ DUHA, Orangery 15

inzerce

MLÉKO AŽ DO DOMU!
NOVÁ SLUŽBA NĚMCOVY FARMY RADONICE

I V DOLNÍCH POČERNICÍCH!
Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit 
čerstvé mléčné výrobky přímo z farmy! Ochutnejte naše:

pasterované selské mléko, 
čerstvý jogurt,
čerstvý selský sýr,
balkánský sýr, 
či naši specialitu „dnešní sýr“ !!!

•
•
•
•
•

Prodejní zastávky:
KAŽDOU STŘEDU

Stará obec      18:20 - 18:30
Novozámecká - Vokřínská    18:35 - 18:45
Hrabačovksá - Podkrkonošská  18:50 - 19:00

POZNEJTE ROZDÍL MEZI BÍLOU VODOU V KRABICI A SKUTEČNÝM MLÉKEM!

www.mlekozfarmy.cz
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CESKY FARMÁRSKY 

TRH
KAZDY PÁTEK OD 13-18 HODIN

DUBEN - LISTOPAD
V PROSTORU MEZI 

ÚRADEM A INFOCENTREM
(ULICE NÁRODNÍCH HRDINŮ, STARÁ OBEC A BAKURINOVA)

CO NAKOUPÍTE:
ČESKOU ZELENINU A OVOCE, KOZÍ A KRAVSKÉ SÝRY, 

UZENINY, VAJÍČKA, MED, ČERSTVÉ KOLÁČE, 
ALE TAKÉ SADBU A ŘEZANÉ KVĚTINY...

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT, A NA KUS ŘEČI...
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WWW.CESKYFARMARSKYTRH.CZ

trh pocernice A5.indd 1 13.2.11 22:25

Nehtová
modeláž

a manikúra
IVETA PRSKAVCOVÁ IČO: 76519236

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek

dle telefonických objednávek

tel.: 723 214 082

K Luhu 474, Praha 9 – Hostavice

www.nehtova-modelaz-iveta.webnode.cz

18:30 – 18:4018:30 – 18:40
18:45 – 18:5518:45 – 18:55
19:00 – 19:1019:00 – 19:10
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Výročí Radioklubu
v Dolních Počernicích (1. část)

Jiří Bréda st., Jiří Bréda ml., Martina Kolářová

Radioklub v Dolních Počernicích nepřetržitě 
vyvíjí činnost již šedesát let, ohlédněme se 
spolu alespoň ve zkratce za jeho působením.

„Za ledovou horou a černými lesy je stříbr-
ná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy 
a bez dechu…“

Dnešní klubové prostory se nacházejí v budo-
vě bývalého Svazarmu vedle hřbitova. Místo 
se však nevyznačuje pochmurnou náladou, 
když už tak spíše černým humorem, ale pře-
devším chutí něco dělat. Původní sdružení 
nadšenců a příznivců velmi krátkých vln se 
vyvinulo ve fungující organizaci, která se 
stala pojítkem mezi různými lidmi a sdružila 
k sobě partu propojenou přátelstvím, společ-
nou činností a zážitky.

RADIOAMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
Radioamatérské vysílání se rozvíjí po první 
světové válce. Využívá frekvence krátkých 
a velmi krátkých vln, které byly v této době 
považovány za bezcenné. S využitím poznatků 
v oblasti šíření rozhlasového vysílání se tak 
začíná využívat celé spektrum radiových vln. 
Dokonce ani přípravy nejsou tak složité jako 
u vysílání na dlouhých vlnách, tady stačí pár 
metrů drátu jako anténa, energie žárovky a už 
můžete pípat. No, tak snadné to zase není 
– samozřejmě musíte mít vysílačku a spoustu 
udělátek a tlačítek a vhodné místo pro anté-
nu a tak dále. Když o tom vlastně přemýšlím, 
tak označení „amatérské“ vysílání skutečně 
nevystihuje pravou podstatu tohoto koníčka, 
neboť každý, kdo se jím chce zabývat, musí být 
především velkým profesionálem. O profesio-

nálech z Počernic si povíme 
dále něco víc. 

KDYŽ SE PŘESLIČKY 
MĚNILY V UHLÍ 
ANEB KDE 
ZAČÍNÁ ČINNOST 
POČERNICKÉHO 
RADIOKLUBU
Když německá nacistická 
jednotka opustila po druhé 
světové válce stanoviště 
v Dolních Počernicích, zbyla 
tady po ní německá vysílací 
základna, tzv. hláska, a dokonce i vysílačka. 
Již tehdy ve 40. letech se na Vinohradech 
scházela skupina, která se radioamaterismu 
věnovala. Pronajímali si místnost v domě 
u Hačedských a vybavení, které zbylo v hlás-
ce, dokonale využili pro své záměry. Opravili 
poškozené přístroje, využili náhradní díly 
a s jednou z nejstarších volacích značek v teh-
dejším Československu OK1KEO se vydali 
dobývat svět. 

Po založení místního Svazarmu v roce 1953 
byl počernický radioklub přičleněn k této 
organizaci, která původně sídlila v Padolině. 
Tamní prostory se využívaly především pro 
kynologii, které se Svazarm v počátcích pře-
vážně věnoval. Teprve později se naskytla 
možnost využít nový pozemek pod hřbito-
vem u koryta Rokytky, kde byly roku 1962 
vystavěny i prostory současné klubovny. 
Tehdy se činnost Svazarmu hojně rozvíjela 

pod vedením Otokara Neužila. Svazarm nav-
štěvovali především dospělí, kteří se zde věno-
vali svým zájmům a koníčkům. Hlavní aktivitu 
vyvíjely kynologický klub a radioklub, kromě 
nich zde byla i klubovna střelců, kteří využíva-
li ke cvičení Pískovnu a Čihadla, a během 60. 
let se zde uchytila i silná činnost modelářská. 
Modely letadel, aut a především lodí zazna-
menaly úspěchy v několika soutěžích. Také 
zde bylo možné pod záštitou Svazarmu složit 
řidičské zkoušky typu A na malý motocykl. 

ŠEDESÁTÁ A SEDMDESÁTÁ LÉTA
Radioklub v 60. letech odborně zajišťuje zave-
dení místního rozhlasu. Touto dobou čítá asi 
čtyřicet členů, schůzky se konají dvakrát týd-
ně. Celý klub vede František Hronek a aktiv-
ními členy jsou mimo jiné Radhuský, Rejhon, 
Bréda, Mataj, Turek, Novotný, Reim… Přibylo 
i navázání kontaktů a spolupráce s radioklu-
bem v Říčanech, která trvá dodnes. Provoz 
klubu se hradí z příspěvků členů, přičemž na 
opravy klubovny přispívá částečně Svazarm. 
Materiál se dá stále ještě získat z poválečných 
vojenských zásob. Klub se pravidelně účastní 
menších i větších soutěží jako jsou Den rekor-
dů, Polní den nebo ROB (Hon na lišku). Právě 
Polní den se v kooperaci s říčanskou centrálou 
stává společenskou událostí. Je to známý čty-
řiadvacetihodinový závod, který je příležitostí 
pro každoroční víkendový výlet na Neštětic-
kou horu u Příbrami, kde se zřizuje provizorní 
tábořiště a loví se signály od radioamatérů 
z celé Evropy. Dvakrát se Počerničtí umístí na 
předních pozicích, a to v letech 1956 a 1958. 
Celý závod provází dobrá nálada. Nejinak 
je tomu i v rámci pravidelných schůzek, kde 
by se bez vzájemné výpomoci nikdo daleko 
nedostal. Stejně je tomu i s vyhledáváním 
nových informací o postupech a technických 
zdokonalováních v oboru.   (pokračování  příště)

Dětské dny na Svazarmu

Svazarm – výstavba kluboven r.1961 – 1962


