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ÚVODNÍK

Schválený rozpočet
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo na svém 15.
zasedání ze dne 6. 3. 2017 rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice
na rok 2017.
Tento rozpočet byl sestavován na základě požadavků samosprávy, Úřadu MČ, infocentra a samozřejmě našich příspěvkových
organizací ZŠ a MŠ, jejichž chod je tímto rozpočtem zajištěn.

Náš rozpočet je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost.
V hlavní činnosti je příjmová část rozpočtu složena z vlastních
příjmů (daňové a nedaňové příjmy) a z přijatých dotací. Do těchto dotací počítáme i převod finančních prostředků ve výši 7 mil.
Kč z naší hospodářské činnosti. Zvláštní položkou příjmové části
je tzv. financování, což je zapojení finančních prostředků z úspor
z minulých let a v případě rozpočtu na r. 2017 je v této položce
zahrnuta návratná půjčka od HMP ve výši cca 19 mil. Kč na výstavbu 3. pavilonu MŠ DUHA.
Výdajová část rozpočtu je složena ze dvou částí. Běžné výdaje, ze
kterých zajišťujeme chod naší MČ včetně příspěvkových organizací ZŠ a MŠ. Dalšími nejvýznamnějšími položkami výdajové
části rozpočtu jsou doprava, kultura a infocentrum, komunální
služby, veřejná zeleň, zastupitelstvo, a místní správa.
Kapitálové výdaje pro r. 2017 jsou nastaveny tak, že z nich financujeme zejména dostavbu MŠ DUHA.
Druhou částí rozpočtu je hospodářská činnost, která je pro nás
velmi důležitá, neboť z jejího výtěžku si můžeme dovolit posílit
převodem rozpočet v tzv. hlavní činnosti. V posledních letech
se jedná o částku cca 7 mil. Kč, kterou ovšem nemusíme celou
vyčerpat a můžeme zbylé finanční prostředky použít v následujících letech.
Poslední informací je sdělení, že jsme nyní rozhodnutím ZHMP
obdrželi částku 2 mil. Kč na rekonstrukci střechy pavilonu
A na naší MŠ, jejíž podoba bude shodná s novým střešním pláštěm na pavilonech B a C.
Věřím, že v průběhu letošního roku bude příjmová část našeho
rozpočtu posílena o další finanční prostředky z různých dotačních titulů.
Podrobné informace k rozpočtu na rok 2017 mohu zájemcům
podat já nebo vedoucí ekonomického oddělení ÚMČ Ing. Michal Konejl.

Zbyněk Richter, starosta
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 22. 2. do 5. 4. 2017 m. j.
projednávala
schválila:
- zřízení mezideponie výkopové zeminy ze stavby „Kanalizační sběrač „H“ – 2. část 1. etapy“ na pozemku Hl. m. Prahy parc.č. 1447/5
v k.ú. Dolní Počernice (lokalita V Padolině) za podmínky, že všechny
komunikace užívané stavbou budou udržovány v čistotě,
- navýšení rozpočtu MS DUHA o částku 60 tis. Kč z „rezervy RMČ“
na nákup dvou pískovišť do zahrady MŠ,
- Smlouvu se spol. Mise HERo s.r.o. o pronájmu čp. 6 (infocentrum)
na provozování kroužku deskových her do 30. 6. 2017,
- objednávku pro spol. KVS-Projekt s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
za cenu 251.564 Kč,
- stavební úpravy objektu čp. 24 v ul. Nad Rokytkou (sídlo spol. BeA
CS, s.r.o.) dle předložené projektové dokumentace,
- dodatek č. 3 k mandátní smlouvě se spol. JP Building s.r.o. - výkon TDI při realizaci stavby „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická
587“,
- nabídku spol. BonSoft s.r.o. na zajištění údržby veřejné zeleně
v Dolních Počernicích za cenu 2.380.445,25 Kč na dobu 3 let,
- objednávku na arboristické práce v zámeckém parku pro spol.
BonSoft s.r.o. za cenu do 110 tis. Kč,
- Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA
pro šk. rok 2017/2018,
- převod hospodářského výsledku MŠ DUHA za r. 2016 ve výši
75.733,31 Kč do fondu odměn MŠ,
- přijetí sponzorských darů pro MŠ a ZŠ,
- bezplatné zapůjčení zámeckého parku spol. Léta Páně s.r.o. dne
3. 6. 2017 k pořádání oslavy 10. výročí provozu restaurace Léta Páně,
- nabídku spol. KOMET-Kopecký na zhotovení dvou nízkých ozdobných krytů na studny za cenu 62.920 Kč,
- objednávku pro spol. MV BAU s.r.o. na realizaci části odvodnění ul.
V Čeňku dle PD, zpracované spol.PRO-CONSULT s.r.o., za cenu 84
tis. Kč,
- objednávku pro spol. CITADELA, grafický ateliér na zpracování nových map Dolních Počernic za cenu 32.391 Kč,
- poskytnutí dotace z fin. prostředků získaných z výnosů z loterijní
činnosti, určených na podporu sportu, Základní škole v Dolních Počernicích ve výši 48.132,47 Kč na vybavení tělocvičny,
- objednávku na produkci „mobilního letního kina“ do prostor
„Štěpnice“ dne 24. 6. 2017 za cenu do 20 tis. Kč,
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zkapacitnění MŠ DUHA,
Svatoňovická č. 587, Dolní Počernice“ se spol. PP53, a.s.,
- Darovací smlouvu na přijetí sochy Immaculaty (Panny Marie), která
bude součástí nově přemístěného Mariánského sloupu,
- veřejnoprávní smlouvu s panem Martinem Hanibalem na poskytnutí příspěvku na pobyt v Domově sv. Josefa u Dvora Králové výši
10 tis. Kč,
- vybudování veřejného parkoviště před čp. 536 v ul. V Záhorském
na pozemku MČ Praha - Dolní Počernice, souběžně s vozovkou
v délce max. pro 3 osobní vozidla. Parkovací stání budou provedena
v zámkové dlažbě. Náklady této stavby ponese žadatel – manželé
Marcela a Jan Pátkovi,
- bezplatné zapůjčení zámeckého parku pro potřeby Dětského domova v Dolních Počernicích pro pořádání těchto akci:
22. – 23. 4. 2017 – 19. ročník Memoriálu Lucie Hanušové,
9. 9. 2017 – 19. ročník Běhu Babího léta,
9. 12. 2017 – 19. ročník Předvánočního běhu.
vzala na vědomí:
- Zprávu o hospodaření Základní školy a MŠ DUHA za r. 2016 bez
připomínek,
- informace o připravovaných opatřeních ve věci regulace černé
zvěře na území Dolních Počernic,
- materiál Strategický plán MČ Praha - Dolní Počernice na období

nesouhlasí s umístěním reklamních tabulí spol. AgE reklamní
agentura, s.r.o. na sloupech veřejného osvětlení v ul. Českobrodská
v k.ú. Dolní Počernice
projednala Inspekční zprávu z provedené kontroly v MŠ DUHA
ve dnech 1. – 3. 2. 2017 – čj. 428/17
- vyslovuje pochvalu a uznání ředitelce a zaměstnancům MŠ
DUHA za vzorné vedení mateřské školy na základě Inspekční zprávy
o činnosti MŠ.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA DOLNÍ POČERNICE DNE 12. 12. 2016
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:
1. Projednání Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e návrh Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Dolní
Počernice na roky 2016 – 2022 po zapracování těchto připomínek:
1. opatření 2.1.4 Vybudování parkoviště P+R mezi tratěmi a zastávkou ČD na Malešické trati nebude v SP uvedeno.
2. opatření 2.2.2 Snížení dopravní přetíženosti ulice Národních hrdinů nebude v SP uvedeno.
3. připomínky, které vyplynuly z veřejného projednání SP, připomínky Ing. Pavla Vermacha a občana MČ pana L. Málka, se kterými
se starosta jako předkladatel tohoto bodu ztotožnil a ZMČ je vzalo
na vědomí, bez připomínek:
- Na základě připomínek Ing. Pavla Vermacha bude upraven oddíl
5.2.1 – Přehled opatření pro jednotlivé strategické cíle.
U jednotlivých opatření bude upřesněn jejich realizátor tak, aby
tyto údaje odpovídaly skutečnému stavu. To se týká zejména OTV
(Odbor technické vybavenosti MHMP), který některé akce nemá zahrnuty ve svém plánu.
U opatření 2.1.2 – most přes Rokytku - budou uvedeny správné
údaje, týkající se přípravy tohoto projektu.
- Na základě zápisu z veřejného projednání SP, konaného dne
28. 12. 2016 zařadit k příslušným strategickým cílům:
a) potřeba dokončení pěšího propojení na ul. Národních hrdinů
ke golfovému hřišti,
b) ve výhledu sledovat možnost alternativního pěšího propojení
pod železničním mostem na ul. Národních hrdinů tunelem pro pěší,
c) v oblasti zdravotnictví zahrnout do SP vytvoření podmínek pro
rozšíření zdravotní péče pro obyvatele MČ vzhledem k jejich potenciálnímu nárůstu,
Připomínky L. Málka - zařadit v oblasti dopravy rekonstrukci ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 Median ke golfovému hřišti. Ostatní připomínky p. Málka jsou řešeny výše uvedeným textem tohoto
usnesení.
- p o v ě ř u j e starostu MČ transformací tohoto usnesení do návrhu
Strategického plánu ve spolupráci s jeho zpracovatelem – Finanční
poradenství s.r.o.

2. Smlouva o poskytnutí návratné půjčky
- s c h v a l u j e „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci“, určenou na předfinancování projektu „Vytvoření
nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“.
3. Projednání návrhu pravidel pro hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice v období rozpočtového provizoria na r. 2017
- s o u h l a s í, aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v r. 2017
až do schválení svého rozpočtu na rok 2017 v rozpočtovém provizoriu,
- s c h v a l u j e pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria pro rok 2017 v tomto znění:
1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše
1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016.
2) Je nezbytné, aby městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobila reálný průběh svých výdajů skutečnému
objemu použitelných finančních prostředků.
3) Pro plynulost finančního hospodaření je třeba zajistit, aby
byly včas a řádně plněny zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části.
4) V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít městská část potřebné finanční prostředky.
5) Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v období rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok
2017 po jeho schválení v Zastupitelstvu MČ.

INFORMACE RMČ A ZMČ

2016 – 2022, který bude předložen ZMČ dne 6. 3. 2017,
- informaci spol. ROPID o plánovaném přečíslování autobusové linky č. 263, která bude od 29. 4. 2017 označena č. 208,
- informaci o vstupním jednání starosty ve věci výstavby nové
budovy základní školy se zástupci Odboru strategických investic
MHMP a projektanta spol. Obermayer Helika a.s.,
- Kritéria k zápisu pro přijímání dětí do MŠ DUHA na šk.r. 2017/2018,
který se uskuteční dne 3. 5. 2017, bez připomínek,
- informaci starosty o provedených opatřeních na odstranění závady splaškové kanalizace v ul. Podkrkonošská,

4. Převod finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice
- s c h v a l u j e převod částky 4 000 000 Kč z vedlejší hospodářské
činnosti do hlavní činnosti v rámci rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na financování podílu způsobilých výdajů projektu „Vytvoření nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“.
5. Návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ
-schvaluje
A) návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra
MČ:
1. (43b.) Nesouhlas se zastavěním území mezi Vinicí a Xaverovským hájem
ZMČ konstatuje, že současná situace při přípravě a tvorbě nového
Metropolitního plánu je nepřehledná a v současné době nemůže
vedení MČ v této věci činit žádné další kroky.
ZMČ se zavazuje, že bude při jednání o podobě řešeného území
prosazovat své stanovisko, které zaujalo při projednávání Konceptu
nového ÚP v r. 2009, tedy do řešeného území zařadit funkci LR –
lesní porost.
2. (42b.) Aktivní jednání ve věci výstavby nové základní školy
ZMČ konstatuje, že v prosinci 2016 byl vybrán projektant pro zhotovení PD na novou základní školu v Dolních Počernicích. Do rozpočtu HMP na r. 2017 je na tuto akci navrženo 6 mil. Kč. ZMČ považuje
ze svého hlediska tento problém za splněný. Akce je nyní po investorské stránce plně v gesci OSI MHMP.
3. (37b.) Nesouhlas s výstavou křižovatky typu Diamant v oblasti Vinice
ZMČ konstatuje, že tato křižovatka je navržena v platném ÚP. V návrhu nového MP již navržena není. ZMČ bude při dalších projednáváních nového MP podporovat takové dopravní řešení, které by neumožňovalo dopravní propojení ul. Mladých Běchovic a Národních
hrdinů přes VÚ Běchovice.
4. (22b.) Likvidace bioodpadů zdarma
ZMČ konstatuje, že obyvatelé MČ mohou bioodpad likvidovat zdarma v blízkém sběrném dvoru v areálu bývalých výzkumných ústavů
v Běchovicích nebo v kompostárně Malešice v ul. Dřevčická. MČ připravuje další možnosti likvidace bioodpadu zdarma pro občany MČ.
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5. (20b.) Rozšíření parkoviště u zastávky ČD
ZMČ konstatuje, že bylo zadáno vypracování PD na rozšíření parkovacích možností u zastávky ČD ve směru na Masarykovo nádraží.
Dále byl na HMP zaslán návrh na realizaci parkoviště P+R v místech
mezi tzv. malešickou tratí a tratí směr Kolín ve spojitosti s plánovanou zastávkou na stávající nákladní (Malešické) trati ve směru na Vršovice, která je již zakotvena v návrhu nového MP.
6. (18b.) Nová parkovací stání v ulici Novozámecká
ZMČ konstatuje, že již byla vypracována PD na rozšíření parkovacích možností v ul. Novozámecká. Jejich realizace se bude odvíjet
od rozpočtu stavby 0134 – TV Dolní Počernice.
7. (14b.) Vybudování nových cyklostezek a oprava stávajících
ZMČ konstatuje, že síť cyklistických stezek na území Dolních Počernic je dostatečná. Nové cyklistické stezky byly vytvořeny v rámci
realizace I. etapy parku U Čeňku, další budou vytvořeny v rámci III.
etapy tohoto projektu. Tento problém byl na 7. fóru vznesen žáky
naší ZŠ, kteří byli starostou vyzváni k podání návrhů na rozšíření sítě
cyklistických stezek. Dosud žádný návrh vedení naší MČ neobdrželo.
8.- 9. (11b.) Alej rodáků – zasadit stromy pro významné osobnosti a nově narozené děti
ZMČ konstatuje, že na území MČ se nenachází vhodný pozemek
k postupné realizaci aleje rodáků. Do doby konání 8. fóra MČ předloží veřejnosti návrh vhodného pozemku k postupné výsadbě stromů, vhodných k tomuto účelu.
8.- 9. (11b.) Výstavba minigolfového hřiště
ZMČ konstatuje, že naši občané mají možnost využívat minigolfové
hřiště v místním autokempinku Sokol. Vedení MČ bude o možnosti
vybudování minigolfu uvažovat ve střednědobém výhledu.
10. (8b.) Rozšíření péče o seniory
ZMČ konstatuje, že zásadní rozšíření možností péče pro seniory je
realizace Domova seniorů v Dolních Počernicích. Tato akce je však
odvislá od rozhodnutí HMP, kdy a jakým způsobem bude Domov
seniorů realizován. V současné době není v možnostech naší MČ zajistit rozšíření péče o seniory. Starosta tuto problematiku projedná
s vedením MČ Praha 14 a na MHMP.
11. (7b.) Zákaz pálení odpadů
ZMČ konstatuje, že pálení odpadu je ze zákona zakázáno, porušení
tohoto zákona bude řešeno ve správním řízení. ÚMČ nemůže v této
věci činit žádná opatření, pokud nebude znám původce porušení
tohoto zákona. Nadále platí, že naše MČ bude působit v této oblasti
prevenčně prostřednictvím Městské policie, samosprávy MČ, DPZ
a internetových stránek MČ.
12. (4b.) Využití daru 3 mil. Kč od pí Nápravové
ZMČ konstatuje, že dar od pí Nápravové ve výši 3 mil. Kč je veden
na zvláštním účtu MČ jako rezerva pro potřeby seniorů.
13. (3b.) Zřízení fitcentra
ZMČ konstatuje, že nové fitcentrum na profesionální úrovni je
v současné době realizováno soukromým investorem v areálu bývalého pivovaru čp. 3 a bude otevřeno v I. pol. r. 2017.
B) Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017
6. Převzetí komunikací od spol. Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o.
-schvaluje
1. kupní smlouvu se spol. Počernice I s.r.o. , IČ 24756733, na koupi
pozemků parc. č. 1438/31 o vým. 347 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1438/35 o vým. 339 m2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, a parc. č. 1438/39 o vým. 500 m2 - ostatní plocha, ostatní
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komunikace, vše v k.ú. Dolní Počernice, a to včetně komunikací vybudovaných na těchto pozemcích, to vše za cenu 1000 Kč + DPH
1. kupní smlouvu se spol. Počernice II s.r.o., IČ 24756750, na koupi:
a) pozemků parc. č. 1438/8 o vým. 10493 m2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 1438/116 o vým. 78 m2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, a to včetně komunikací vybudovaných na těchto pozemcích, dále komunikace na pozemcích parc. č. 1438/106 o vým.
2406 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1438/119
o vým. 481 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a dále pozemků
parc. č. 1438/117 o vým. 2432 m2 - zeleň a parc. č. 1438/118 o vým.
4076 m2 - zeleň - to vše v k.ú. Dolní Počernice, za cenu 1000 Kč +
DPH
b) pozemku parc.č. 1438/111 o vým. 744 m2 - orná půda, k.ú. Dolní
Počernice, za cenu 1000 Kč + DPH
- p o v ě ř u j e starostu zajištěním realizace tohoto usnesení.
7. Svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha - Dolní Počernice – žádost MHMP
- n e b u d e mít na základě žádosti MHMP č.j. 1785342/2016 zájem
o svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k. ú. Dolní Počernice
- s o u h l a s í s odejmutím pozemku parc. č. 1603/20 v k.ú. Dolní
Počernice ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do vlastnictví Hl. m. Prahy
8. Odejmutí pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 ze správy MČ Praha
- Dolní Počernice
- s o u h l a s í s odejmutím pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 v k.
ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice
do správy Hl. m. Prahy.
9. Žádost o svěření pozemků do správy MČ Praha - Dolní Počernice
- s c h v a l u j e podání žádosti o svěření
1) části pozemku parc. č. 211 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č.
1438/106a, o výměře 1178 m2 v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha,
2) části pozemku parc. č. 1438/1 v k.ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č.
1438/106b, o výměře 1228 m2 v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha,
3) části pozemku parc. č. 1438/9 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č.
1438/119 o výměře 481 m2, v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha
- p o v ě ř u j e starostu podáním této žádosti na Hl. m. Prahu.
10. Návrh na odpis pohledávky
- s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 953 440 Kč na základě vydaného rozhodnutí Exekutorského úřadu Praha 9 č.j. 085 EX
2721/11-86 ze dne 11.10. 2016. o zastavení exekučního řízení.

15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice dne 6. 3. 2017
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:
1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice na rok
2017
-schvaluje
1)
a)
rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hlavní činnosti:
objem příjmů
22 838 000 Kč
objem výdajů
49 125 000 Kč

saldo příjmů a výdajů
26 287 000 Kč
financování (saldo tř. 8)
26 287 000 Kč
b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hospodářské činnosti:
výnosy
10 004 000 Kč
náklady
6 102 000 Kč
hospodářský výsledek
3 902 000 Kč
zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131)
7 000 000 Kč

4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA
- s c h v a l u j e:
1)
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Národních hrdinů 70
2)
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině MŠ DUHA, Svatoňovická 5

2)
rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2017
Plánované příjmy: zůstatek z r. 2016
143 467,83
			
2.5 % odvod mezd z HČ
189 692,00
			
příjmy na úrocích
147,70
			
příjmy celkem
333 307,53
						
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF
47 240,00
			
příspěvek na stravování
115 975,00
			
poplatek spořitelně
274,59
			
odchod do důchodu
0,00
			dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce
36 000,00
			
dorovnání fondu do limitu
4 285,00
			
výdaje celkem
203 774,59
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12. 2017
129 532,94

6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře
Uhrové
-schvaluje
1) prodej pozemku parc.č. 620/2, zahrada, o výměře 120m2, k.ú.
Dolní Počernice, který je oddělen geometrickým plánem č. 1159286/2016 ze dne 24. 11. 2016 z pozemku parc. č. 620, k.ú. Dolní
Počernice, paní PhDr. Věře Uhrové, Osadní 716/37a, 17000 Praha Holešovice.
Cena prodávaného pozemku činí 70.850 Kč a je stanovena znaleckým posudkem, č. 958-7/17 ze dne 15.1. 2017.
2) předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 620/2
podle bodu 1) tohoto usnesení

2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha - Dolní Počernice
na r. 2018 - 2022
- s c h v a l u j e rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice
na roky 2018 – 2022.
3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních
hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017
-schvaluje
1)
Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2017
2)	Rozpočtový výhled ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2018 –
2022
3)
Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2017
4)	Rozpočtový výhled MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2018
–2022

5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul. Národních
hrdinů
Žádný návrh usnesení nebyl přijat.

7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost
-schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků z výtěžku loterií a výherních
hracích přístrojů ve výši 188 000 Kč Sokolu Dolní Počernice, z.s. pro
potřeby financování opravy oplocení a výstavby nového multifunkčního sportoviště v areálu v ul. V Ráji,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy, sepsané za účelem, uvedeným
v bodu a) tohoto usnesení.
8. Informace
- p o v ě ř u j e starostu zodpovězením dotazů uvedených v zápise
z jednání KV ZMČ ze dne 27. 2. 2017
- s c h v a l u j e zakoupení mobilního posedu pro potřeby mysliveckého sdružení spravujícího honitbu na území Dolních Počernic.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Výsledky krajského kola soutěže

Zlatý erb 2017
Dne 29. března byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí, které se MČ Praha - Dolní Počernice úspěšně účastnila již
několikátým rokem.
Ceny vítězům 19. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2017
byly předány na slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora hl.
m. Prahy, odkud jsme si odnesli cenu za 2. místo v kategorii Nejlepší
webová stránka obce.
O soutěži Zlatý erb
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné
správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím inter-

netu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality
života ve městech a obcích České republiky. Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem soutěže je spolek Český zavináč, který vznikl
jako občanské sdružení v roce 2000 s cílem podporovat rozvoj informační společnosti v České republice, a to především nasazování
moderních technologií do státní správy a samosprávy.
Za náš úspěch v soutěži patří poděkování firmě Drualas, našemu
pečlivému webmasterovi s vysokým nasazením, starostovi Zbyňku
Richterovi podporujícím všechny aktivity, které přispívají ke zlepšování života v obci a v neposlední řadě našim občanům i ostatním
soutěžícím, kteří jsou pro nás nositeli nápadů a inspirace pro neustálé zlepšování v poskytování informačních služeb.

Martina Vondřichová
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Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá akce k

Evropskému Týdnu Udržitelného Rozvoje
v úterý 30. 5. 2017 od 19.00 hod. v prostorách ÚMČ
SETKÁNÍ SE STAROSTOU Zbyňkem Richterem
na téma „UDRŽITELNÝ ROZVOJ DOLNÍCH POČERNIC“
…proběhne zároveň s pořádáním Svátku sousedů

v sobotu 3. 6. 2016 od 13.00 hod. v zámeckém parku
„VČELÍ ŽIVOT“
povídání o nepostradatelnosti včel a praktické ukázky + projekce
(odborný výklad místního včelaře, propagační materiály - Český svaz včelařů)

„RECYKLUJME!“
úkoly v rámci správného třídění odpadu

(pracovníci „Lesní školky v mechu a kapradí“, instruktáž, letáčky)

„ZE STARÉHO NOVÉ“
tvořivé dílny aneb co vše lze udělat z nepotřebného textilu
(spolupráce s firmou Potex, propagační materiály + odborný výklad)

…proběhne zároveň s pořádáním oslavy Dne dětí a kampaní Dny bez úrazů

VEŘEJNÉ FÓRUM

a

ZDRAVÁ VÝŽIVA

P O Z VÁ N K A
na 8. Fórum Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice
ve čtvrtek 25. května 2017 od 18.00 hod.
do hotelu Svornost, Novozámecká 284
TÉMATA DISKUSE:
1. Územní plánování, Metropolitní plán, Strategický plán 2. Participační rozpočet 3. Životní prostředí (voda, odpady,
ovzduší, hluk…) 4. Sociální služby a zdraví obyvatel 5. Doprava 6. Volnočasové aktivity 7. Dětský stůl

ochutnávka ‚zdravého‘ občerstvení připraveného dětmi ze ZŠ, slosování účastnických lístků

Přijďte se i Vy podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!
Zbyněk Richter, starosta MČ
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ZDR AVĚ JŠÍ POČERNICE 2017
Po úspěchu loňského projektu zaměřeného na zlepšení zdraví našich obyvatel
připravujeme i v průběhu letošního roku osvědčené i nové aktivity na toto téma:

1) Veřejné fórum a zdravá výživa … čtvrtek 25. května
- veřejné setkání s obyvateli městské části, vytipování nejdůležitějších problémů v oblasti zdraví, životního
prostředí, strategického plánování a dalších aspektů společného života našich obyvatel
- výroba a ochutnávka „zdravých variant občerstvení“ ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ

2) Kampaň „Dny bez úrazů“ … sobota 3. června
(společně s oslavou Dne dětí a Evropským Týdnem Udržitelného Rozvoje)
- praktická ukázka činnosti Vodní záchranné služby ve vodě i na suchu + školení první pomoci u vody
- přednáška o životě včel a jejich prospěšnosti na lidské zdraví, první pomoc při bodnutí hmyzem

3) „ZDRAVÍ aneb JAK JSME NA TOM? “ … neděle 18. června
akce nejen pro seniory 60+

- kurzy „Nordic Walkingu“ včetně zapůjčení holí
- ukázka rehabilitačního cvičení s krátkou masáží krční páteře + diagnostika a měření tělesných hodnot
- doprovodný program (pétanque, kroket, různé hry a soutěže, táborák a možná i kapela)

4) Kampaň „Dny zdraví a pohybu“ … neděle 8. října
2. Počernické cyklohrátky

- „Škola kola“ – výuka bezpečné jízdy na kole, překážkové dráhy + exhibice Josefa Dresslera
- diagnostika (měření tlaku, tuku, metabolického věku) a odborné poradenství
- praktická ukázka a ochutnávka výroby „zdravých pokrmů“ vyrobených dětmi ze ZŠ
Projekt bude realizovat MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Financováno z rozpočtu Hlavního města Prahy pod záštitou radního pro zdravotní oblast.
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UPOZORNĚNÍ

Podnájem s výpomocí

Upozorňujeme majitele psů, kteří ještě nezaplatili místní
poplatek ze psa, na splatnost místního poplatku,
která byla 31. 3. 2017.
Prosíme o neprodlené zaplacení, abychom nemuseli
přistupovat k sankčním opatřením.
Potřebné informace vám poskytne Markéta Brožová, tel.
281 021 094, brozova@dpocernice.cz nebo je najdete
na webových stránkách
http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Od června 2017 sháním asistenta/ku na výpomoc vozíčkáři
v domácnosti. Základní péči budu mít zajištěnou odbornými
agenturami. Vhodné pro zájemce z oblasti zdravotně sociálních
služeb, což není podmínkou. Co mohu nabídnout? Za dané
služby řádnou odměnu a bezplatné bydlení v mém 2+1 s nevšedními formami podnájmu. Časový rozsah dle dohody.
Mgr. Martin Hanibal
Stará obec 10, 190 12 Praha 9, Dolní Počernice
email: socialnepravniporadensvtí@email.cz

Pozvánka do otevřeného Komunitního centra

SLUNEČNÍ DŮM

Již od ledna tohoto roku se v Dolních Počernicích realizuje projekt
Slunečního domova, z.s. s názvem „Komunitní centrum Sluneční
dům“ (registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168), aby
pomohl co nejširšímu okruhu lidí v Dolních Počernicích a okolí.
Vznikem a rozvojem kulturně komunitního centra se snažíme pomoci předcházení sociálnímu vyloučení hendikepovaných obyvatel
a posilování místní sociální soudržnosti prostřednictvím rozličných
aktivit. Realizováním rozličných aktivit se snažíme usilovat o propojení místních obyvatel, aktivizaci společenského dění a zvýšení
povědomí o problematice lidí s postižením. Centrum se nachází
v ulici Jinolická v Dolních Počernicích. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů
a Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
V průběhu posledních měsíců proběhlo v Komunitním centru Sluneční dům několik aktivit. Za zmínku stojí krásné setkání, kdy jsme
společně s lidmi z komunity zdobili velikonoční kraslice a každý si
vyrobil a domů odnesl výzdobu na letošní Velikonoce. V současnosti jsme také v komunitním centru vytvořili otevřenou knihovnu,
kam může každý přinášet a zase si odnášet zdarma knížky. V nejbliž-

ší době plánujeme otevřít malou galerii, kde budeme vystavovat
obrazy a tvorbu vzniklou z našich aktivit. Galerie bude také otevřena zájemcům, kteří by chtěli u nás svoji tvorbu vystavit. Těšíme se
na každého, kdo k nám zavítá.

Jan Hašek

Kutná Hora nejen město památek
CF
café fatal

Většina z nás už navštívila Kutnou Horu s mnoha kulturními skvosty zapsanými mezi památky UNESCO. Nyní vás
chceme upozornit na možnost návštěvy zdejší galerie umění GASK, kde v prostorách Café Fatal vystavuje své
obrazy i dolnopočernický výtvarník Roman Franta.

Definice, Roman Franta, GASK,
23. duben – 11. červen 2017
Z pozvánky na výstavu citujeme:
„…Galerijní prostor Café Fatal přináší nejnovější soubor
obrazů autora, jenž sice nepochází z Kutné Hory ani v ní
nežije, ale který zde opakovaně pobýval a tvořil v rámci
sympozia pořádaného místní městskou galerií, během
něhož vznikla díla reagující na umělecký odkaz kutnohorského rodáka Felixe Jeneweina.
V předkládané sérii Definice autor obrací svou pozornost
ke zkoumání lidského poznání, osobního vývoje a hledání
vnitřní svobody a inspirace. Malíř vychází z definic a definitiv s osobitým chápáním významu těchto slov: pojmová určitost, definitiva výtvarného zpracování, danost či
stálost významu velkých osobností a jejich myšlenek. Opět příznačně pro svůj naturel mixuje klasické postupy
s odvážným experimentem. Střídá styly a formy vyjádření od eruptivní malby typu „bad painting“ ke zklidněné až podmanivě estetizující poloze. Spojuje zdánlivě nespojitelné světy pokleslé a vyprázdněné popkultury
se světem umění a umělců, nebo nás konfrontuje s absurdními pohádkovými situacemi (např. obraz Šípková
Růženka). Účinek samotné obrazové složky je často podpořen (umocněn) textovými fragmenty - autorskými
komentáři, glosami a krátkými replikami často evokujícími zprávy sms…“

Veronika Marešová, duben 2017
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DEN ZEMĚ

aUKLIĎME ČESKO

V rámci těchto kampaní pořádala naše MČ letos v dubnu opět
úklidové akce. První z nich, v sobotu 8. dubna, se účastnili občané
Dolních Počernic (zavítali k nám dokonce i tři ze Štěrbohol), někteří zaměstnanci úřadu a jeden zastupitel. Uklízeli jsme všude tam,
kde bylo třeba: kolem cyklostezky ke Xaverovskému háji, v parčíku
U Váhy a na křižovatce ulic V Záhorském a Úpická, podél zahrádek
u trati, v okolí nádraží, kolem ulic Národních hrdinů a Českobrodská
i jinde. Jen škoda, že si pár hodin času neudělalo víc lidí, asi dali
v sobotu dopoledne přednost zajímavějšímu programu…
Zato v dalším termínu – v pátek 21. dubna při úklidu zámeckého
parku, přilehlých cest, pláže a parčíku za hřbitovem – byla účast
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daleko hojnější. Je to samozřejmě dáno tím, že uklízeli žáci 5.-9.
tříd naší ZŠ se svými pedagogy v rámci své výuky. Je však potřeba
již od dětství podporovat tyto návyky. Nechceme se přece brodit
ve špíně a odpadcích…
Obě akce podpořila zajištěním pitného režimu firma Coca-Cola Helénic. Ke Dni Země se připojily též MŠ Duha a Orangery se svými
vlastními vzdělávacími programy.
Všem, kteří se zúčastnili nebo nás jinak podpořili, ještě jednou děkujeme a těšíme se napřesrok.


Martina Vondřichová a Markéta Brožová

Golf pro všechny
Poslední březnovou a první dubnovou neděli jsme v Golf Resortu Černý Most pořádali Dny otevřených dveří. Jedním z našich cílů
bylo především více přiblížit tento krásný sport široké veřejnosti.
V golfovém klubu se dlouhodobě věnujeme dětem a mladým hráčům s cílem přispět k dalšímu rozvoji golfu v České republice. Proto
jsme se rozhodli oslovit několik základních škol, kterým jsme nabídli bezplatné vyzkoušení golfu pod dohledem zkušených trenérů. Snažili jsme se dětem hru zábavnou formou
více přiblížit a ukázat, že je to sport jako každý
jiný. Jak lekce na základních školách, tak Dny

otevřených dveří měly u dětí i dospělých velký úspěch. Na Driving
Range si mohli malí i velcí vyzkoušet dlouhé odpaly i puttování. Pro
nejmenší byla vyhrazena plocha na tzv. SNAG, neboli golf s plastovými holemi a většími míčky. Pro zajímavost se během obou dnů
vystřílelo na Driving Range přes 20 tisíc míčů.
Ještě jednou všem děkujeme za nadšené ohlasy a tímto Vás zveme
na Dětský den, který pořádáme v neděli 28. května 2017 a kterého se již tradičně zúčastní také nejlepší česká
golfistka hrající na evropské túře Klára Spilková.

Mgr. Taťána Belšánová

TENIS

Z tenisových kurtů…
Vážení příznivci bílého sportu, pomalu se začínáme připravovat na novou sezonu. V dubnu
proběhla jarní brigáda. Doslova v novém „kabátě“ se představí děti, pro které se za pomoci
Honzy Kolečka a paní Požárové podařilo zajistit oblečení na tenis financované z grantu. V letošním roce se budeme účastnit soutěží pod hlavičkou ČTS, postavíme dvě družstva dospělých 3. a 4. třídy a jedno družstvo mladších žáků. Veteráni si zahrají 3. třídu. V soutěži BUĎ FIT
budou hrát tři družstva, jedno 1. třídu a dvě 3. třídu. Los na webu: www.sodop.cz
V letní sezóně budeme hrát tradiční ligu SoDoPo, dne 5. 8. 2017 nás čeká již 4. ročník turnaje pro Sluneční paprsek a v září 3. ročník Memoriálu Ondry Lukeše. Během prázdnin se děti
mohou těšit na letní příměstský tábor. Ostatní aktivity za spolupráce členů Tenisového oddílu
jsou vítané.
Antonín Zoubek
Aktuální a podrobné informace najdete na našem webu:
www.sodopo.cz

POZVÁNKA NA 6. ROČNÍK
…akce pro sportovní nadšence…

PRAŽSKÝ TRIATLON
Praha 20 – Horní Počernice

neděle 23. 7. 2017
(start a cíl u rybníku Eliška
v Horních Počernicích)
více na www.htriatlon.cz
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FARNÍ OKÉNKO

Příměstský tábor na faře
V termínu od pondělí 24. 7. do pátku 4. 8. bude probíhat pro děti
od 5 do 12 let příměstský tábor, který se bude pořádat opět na faře.
Děti si budou moct vyzkoušet jaké je to být zahradníkem, cukrářem
nebo například kosmonautem. Každý den bude zaměřený na jiné
povolání. Kapacita je 15 dětí. Tábor bude na faře každý den kromě
sobot a nedělí od 8.00 do 17.00 hod. Cena je 350 Kč/den za dítě,
které bude na táboře pouze 1až 2 dny. Při přihlášení na 3 a více dní
je cena 300 Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně,
mají cenu 300 Kč/den za jednoho, bez ohledu na počet dnů. Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na našich webových
stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz pod názvem příměstský
tábor. S dotazy ohledně příměstského tábora se obracejte na email
tabor.fara@seznam.cz nebo na M. Krňávkovou tel. 604 898 198.
Na všechny děti se moc těšíme!!!

Marcela Krňávková

Křesťanské Velikonoce

v Dolních Počernicích

Květná neděle: kněz přijíždí na koni do kostela provázen průvodem věřících
Kromě toho, že oslavujeme příchod jara, připomínáme si o Velikonocích také (někteří především) křesťanský obsah těchto svátků:
Předznamenáním křesťanských Velikonoc byl tradiční židovský svátek pesach připomínající vysvobození Izraelského národa z Egyptského otroctví. I Ježíš Kristus přijel do Jeruzaléma, aby v tomto centru židovské víry se svými učedníky tento svátek oslavil. Tehdy již
velmi známého Ježíše lidé při vjezdu do Jeruzaléma vítali jako krále,
na cestu mu kladli svá roucha a ratolesti. To si připomínají křesťané
o Květné neděli. Ten den dolnopočernický administrátor farnosti
jede na koni (správnější by bylo na oslu) od kříže na křižovatce před
farou do kostela, přičemž s ním jde průvod věřících s ratolestmi
(palmovými a kočičkami) v rukou, kteří zpívají oslavné písně. V kostele se pak při mši čte, tak jako i na Zelený čtvrtek a Velký pátek,
dramatizovaný příběh o Ježíšově zatčení, souzení, mučení a ukřižování – tzv. pašije.
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Středobodem oslavy židovského pesachu je společná večeře,
kterou Ježíš prožíval se svými nejbližšími – apoštoly. Při této tzv.
poslední večeři chtěl svým učedníkům ukázat, že přikázání lásky
k bližnímu je hned po lásce k Bohu to nejdůležitější a je míněno radikálně bez výhrad. Proto si oblékl zástěru a začal svým žákům umývat nohy, což byla činnost určená tehdy otrokům. Pak jim rozdával
chléb a víno, které označil za své tělo a krev. Po večeři se s učedníky
odebral modlit do zahrady, kde byl později v noci zajat vojáky přivedenými zrádcem Jidášem. Křesťané si to vše připomínají na Zelený
čtvrtek. Projev Ježíšovy lásky k apoštolům napodobují tím, že kněz
myje nohy vybraným členům farnosti. Rozdávání chleba a vína proměněného v Ježíšovo tělo a krev se pro křesťany stalo vyvrcholením
každé mše a o Zeleném čtvrtku je ještě zdůrazněno. Po něm následuje průvod, kdy věřící jakoby následují Krista do Getsemanské
zahrady.

Bílá sobota: zapalování
paškálu - velikonoční
svíce od ohně symbolizujícího nový život

FARNÍ OKÉNKO

Velký pátek je den, kdy se připomíná Ježíšovo ukřižování. Zajatého
Ježíše nejprve odsoudila židovská velerada, která jej pak předala
světské moci, tehdy místodržícímu římského císaře Pilátovi z Pontu.
Ten na nátlak Židů vydal Ježíše k popravě ukřižováním. Jako projev
zármutku a pokory zahajuje ten den kněz bohoslužbu padnutím
na tvář před vstupem do oltářiště. V průběhu bohoslužby pak přítomní projevují úctu a vděk ukřižovanému Ježíši, protože věří, že
Ježíšova smrt splatila i jejich provinění.

Zelený čtvrtek: čtení pašijí - příběhu
o umučení a smrti Ježíše Krista

Bílá sobota: v první části bohoslužby vigilie
vzkříšení je kostel osvícen jen svíčkami
Velký pátek: prostrace - na znamení lítosti, pokory
a úcty padá kněz na začátku bohoslužby na tvář

Velký pátek: zpívané pašije - dramatizace
Ježíšova zatčení, odsouzení a smrti

Během Bílé soboty je možno navštívit připomínku Ježíšova hrobu,
kam bylo jeho tělo uloženo po snětí z kříže. Vrchol Velikonoc potom nastává v noci na Boží hod velikonoční, kdy podle křesťanské
víry Ježíš vstal z mrtvých. To je pro křesťany nejvýznamnější událost
v dějinách. Mše, která Ježíšovo vzkříšení připomíná, je velmi dlouhá a plná mnoha neobvyklých symbolů, slaví se v noci, zahajuje se
mimo kostel u ohně, který symbolizuje nový život, a je při ní svěcena voda určená ke křtění a obřadné očistě a zapálena velikonoční
svíce – tzv. paškál. Tak jako Ježíš musel zemřít, aby svým následným
vítězstvím nad smrtí dal lidstvu nový život, spaluje se tato svíce, aby
dávala světlo, které roste s tím, jak si od ní věřící zapalují svoje svíčky.

text Mgr. Tomáš Jirsák, foto Ing. Josef Nožička

NOC KOSTELŮ

v Dolních Počernicích

Velký pátek: poklekání
před křížem na projev
úcty a vděku za Ježíšovu
oběť

Jako každým rokem, vás srdečně
zveme do počernického kostela
Nanebevzetí Panny Marie na akci
pod názvem Noc kostelů. V letošním roce proběhne v pátek
9. 6. - v našem kostele od 18.00
hod. do 20.00 hod. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout nástěnné malby, ale hlavně nově
zrekonstruované varhany. Ti, kdo
si „adoptovali“ některou z píšťal, si
mohou na požádání poslechnout
její tón.

Marcela Krňávková

13

Foto: Světla Parkanová a Tomáš Jirsák Havran

Počernice
velikonoční
Hned na začátku aprílového měsíce jsme se mohli inspirovat
mnoha nápady a radami, které nám nabídli tvořiví lidé vystavující
v prostorách informačního centra, regionálního muzea a ve stodole
Českého statku. Opět bylo k vidění – a hlavně i vyzkoušení – mnoho postupů a technik: pletení pomlázek, barvení vajec voskem
i přírodninami, výroba píšťalek z proutků, tradiční vizovické pečivo,
malování perníčků, zhotovení Moranek, pečení lineckého cukroví,
paličkování, drátování… Svoji nápaditou tvorbu předvedli i děti
z Mateřské školy DUHA a žáci naší základní školy. Každým rokem
nás mile překvapí něčím novým.
V neděli 2. dubna se vydal krojovaný průvod (dětí, dospělých zdejších, ale i z blízkého okolí, koní i domácích hospodářských zvířat) ze
zámeckého parku na můstek přes Rokytku. Zde byla zapálená Morana vhozena do potoka za doprovodu veršovaných říkadel. Všichni
tak společně odehnali Zimu, a tím dali najevo, že se již těší na krásné
jarní dny.

Světla Parkanová
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se jakkoli podíleli na této
tradiční jarní akci.

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá akci

„ZDRAVÍ aneb JAK JSME NA TOM?“
… nejen pro seniory 60+

v neděli 18. 6. 2017 od 14.00 v zámeckém parku
kurzy „Nordic Walkingu“ včetně zapůjčení holí
diagnostika (měření tlaku, tepu, tělesných hodnot…)
ukázka rehabilitačního cvičení s krátkou masáží krční páteře
drobné občerstvení a pitný režim zajištěn
bohatý doprovodný program
(pétanque, kroket, deskové hry, táborák, možná i kapela…)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Projekt bude realizovat MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Financováno z rozpočtu Hlavního města Prahy pod záštitou radního pro zdravotní oblast.

䨀䔀

唀䈀

䔀䌀䬀 䬀䰀
娀䐀

JK POČIN
Den otevřených dveří

Zveme vás na Den otevřených dveří, který se bude
konat 11. června 2017 od 10.00 hodin v areálu JK
Počin, ulice V Ráji.
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V Ý T VA R NÝ AT E L I É R

Kouzelná zahrada

Ateliér Kouzelná zahrada již šestým rokem nabízí
výtvarné kroužky a příměstské tábory pro holky
a kluky od 5 do 12 let, kteří rádi kreslí a tvoří.
Co se u nás dělo a bude dít:
První pololetí je za námi. Na kroužku kreslení
a malování si děti vyzkoušely různé techniky
jako je koláž, kresba tužkou, uhlem, pastelem nebo akvarelovými barvami, také zkusily kresbu ve stylu
Pabla Picassa, což je velice bavilo a vznikala opravdu krásná osobitá díla. Na závěr, jako každý půlrok si
děti namalovaly a odnesly domů své plátno, na které
byly použity akrylové barvy.
Na kreativním kroužku se děti učí a také zdokonalují v kreativní tvorbě. Pracovali jsme s ovčí
vlnou, korálky, fimo hmotou, šili jsme

vlastního ponožkového plyšáka nebo dekorovali ptačí budky.
Nesmím také opomenout Velikonoční
dílnu, na kterou se nám opravdu vyvedlo
počasí, a tak jsme mohli strávit celé odpoledne venku při tvoření veselých velikonočních dekorací.
Před námi je léto a dětem za chvíli začnou letní prázdniny. Jako
každý rok nás čeká sedm týdnů oblíbených příměstských táborů, kde se děti nejen kreativně opravdu vyřádí!
O naší činnosti a připravovaných akcích se více dozvíte
na www.atelierkouzelnazahrada.com

Mgr. Eliška Richterová,

vedoucí a lektorka Kouzelné zahrady

Místní knihovna
V ÝB Ě R Z N O V ÝC H K N I H
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Vlastimil Vondruška 		
Ještě že nejsem kat
Tereza Boučková		
Život je nádherný
Hana Marie Körnerová		
Kočár do neznáma
		
Třetí přístav
		
Druhý břeh
Samuel Bjork		
V lese visí anděl
		Sova
Robert Bryndza		
Dívka v ledu
Liz Fenwick 		
Aféra v Cornwallu
		
Cizinec z Cornwallu
Jeremy James		
Byerley Turk. První plnokrevník
Daniel Brown		
Hrdinové ve člunu
Lucinda Riley		
Tajemství černé orchideje
		
Půlnoční růže
Jane Austen		
Mansfieldské panství
Luca Di Fulvio		
Dívka, která se dotkla nebe
NAUČNÁ LITERATURA
Vlastimil Vondruška 		
Zbyněk Miloš Duda		
E. H. Gombrich		
Matěj Černý		
Jacqui Marshon		
Elizabeth Gilbertová		

Breviář pozitivní anarchie
S odvahou v srdcích
Příběh umění
111 míst v Praze, která musíte vidět
Naučte se říkat ne
Jíst, meditovat, milovat

Jaromír Slomek		
Frederick Forsyth		

Prahou Jaroslava Seiferta
Vypravěč (vlastní životopis)

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Tereza Vostradovská		 Hravouka
Tomáš Chvála		
Já, JůTuber 4
Kiera Cassová		
Selekce, Elita, První, Dcera
Jennifer Donnelly		
Kráska a zvíře. Zakletá v knize
Jo Nesbo		
Doktor Proctor a vana času
		
Doktor Proctor a konec světa. Možná...
David Walliams		
Kluk v sukních
Walt Disney		
Povídání o princeznách
NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Susa Hämmerle		
Místo, které znám. Nemocnice
Christopher Barickman		
The pumpkin songbook
ČASOPISY K ZAPŮJČENÍ
National Geographic, dTest, Zdraví, Bydlení, Rozmarýna, Dekor,
Psí kusy, 21. století Junior, Čtyřlístek
Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna

Světla Parkanová
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Jarní dny ve Veselém čertíku
S příchodem jara jsme opět pořádali tradiční Jarní bazárek v trámovém sále restaurace Léta Páně, kde nejenom maminky mohly nakoupit od jiných maminek oblečení, boty, hračky, ale i odrážela a další potřeby pro
své děti. Účast jak prodávajících, tak i nakupujících byla opět vysoká, což jistě potěšilo všechny zúčastněné.
V březnu se s velkou účastí setkal seminář Jak vychovávat holky, stejně tak jako semináře o výchově chlapců. Pro velký zájem budeme
oba semináře opakovat, a to v průběhu podzimních dnů.
Začátek dubna svým počasím přímo lákal k rovněž již tradičnímu
jarnímu focení v zámeckém parku. Paní fotografka Petra měla brzy
zaplněný kalendář a focení přineslo nezapomenutelné momentky
plné úsměvů.
Každý měsíc pořádáme pyžámkovou noc, kde děti od čtyř let zažívají dobrodružství při hledání pokladu, či plnění různých úkolů, po jejichž splnění je čeká odměna.
Pomalu se blížíme ke konci školního roku a s tím i finišují přípravy
na příměstské tábory, na něž se již moc těšíme.

Za Veselého čertíka přejeme krásné jarní dny. Ilona Dušková

Jak začalo jaro
v Orangery

Děti v naší mateřské škole měly krásný začátek jara. Celý březen byl
zasvěcen měsíci knih, takže k nám chodili číst maminky, tatínkové
i starší sourozenci, aby nám přečetli nějakou oblíbenou pohádku.
V rámci měsíce knih jsme byli i na výletě v knihovně, kde si každé
z dětí prohlédlo oddělení, které ho nejvíce zaujalo. Někdo si prohlížel princeznovskou literaturu, někdo zvířátkovskou, kluci si udělali
koutek s knížkami o dinosaurech a celkově jsme si povídali, jak to
v takové knihovně probíhá. Máme radost, že poměrně dost dětí
má svoji průkazku do knihovny a s rodiči tuto instituci navštěvuje.
V době moderních technologií je tato informace balzámem na pedagogovu duši . Tento měsíc byl završen jako vždy nocováním
ve školce – Nocí s Andersenem. Tentokrát byl tématem Čtyřlístek,
a tak jsme s dětmi, Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou strávili
krásný večer ve školce, bojovkou v parku a naprosto dokonalou snídaní, kterou pro nás připravily báječné maminky.
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Když v březnu vylezlo sluníčko a padaly teplotní rekordy, skákali jsme v tričkách na trampolíně... vypadalo to nadějně – to jsme
ale ještě netušili, že v polovině dubna vytáhneme ze skříní zimní
bundy a rukavice. Naštěstí máme šikovné rodiče, kteří vždycky vědí,
jak děti obléknout, a tak jsme ven vyráželi za každého počasí. Ať už
podél rybníka třeba do Běchovic nebo jen lítat v našem milovaném
parku a hrát hry nebo stavět domečky pro zvířátka.
V polovině dubna k nám přijelo hudební divadlo s velikonočním
pásmem. Dozvěděli jsme se mnoho věcí o těchto jarních svátcích
a společně jsme si i zahráli a zazpívali.
Do třídy Medvídků v jesličkách dokonce přihopkal i velikonoční králíček Cooper – svého ušatého mazlíčka přivezla dětem ukázat paní
učitelka Týna – opět se ukázalo, že děti moc nemají kontakt se zvířaty a často ani neví, jak na zvířátko sáhnout a pohladit. Nakonec se
všechny děti odvážily a chlupáče si pohladily.
Děti i učitelé teď nejvíce očekávají odjezd na školku
v přírodě, kam vyrážíme v polovině května. Tentokrát
vyjíždíme poznat Orlické hory a jejich patrona Rampušáka.
Čím ale nejvíce teď žije Orangery, to je určitě naše škola, která se v září otevře pro všechny děti, které jsou zvídavé a chtějí se učit zábavně a přitom kvalitně. V září
se otevře první stupeň, děti se mohou těšit na spoustu zajímavých poznatků, výletů, projektové a zážitkové vyučování, hezké učební pomůcky. K tomu všemu
zkušený a příjemný učitelský sbor, který bude pracovat na tom, aby děti chodily do školy rády. Stejně jako
ve školce budeme aktivně komunikovat s rodiči a spolupracovat s nimi. Doufáme, že také škola rychle získá
na oblíbenosti a stane se místem, kam se děti i učitelé
budou každý den těšit. Zápis proběhl 26. dubna, ale
případní zájemci se ještě mohou domlouvit individuálně na e-mailu zs@rangery.cz.

Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

Ze života MŠ DUHA …

„Z pohádky do pohádky“
Jarní téma „Z pohádky do pohádky“ děti bavilo. Zahrály si na knihovnu, vyšívaly záložky do knihy, vyráběly si vlastní knihy a vymýšlely
pohádkové příběhy. Čarodějům a kouzelníkům společně postavily
krásné hrady z papíru. Naši malí šikulové proměnili i ponožky v pohádkové maňásky a zahráli si na divadlo.
Naše pohádkové téma bylo zakončeno dne 6. 4. 2017 návštěvou
místní knihovny v Dolních Počernicích. Děti se od paní knihovnice
dověděly plno zajímavostí, „přečetly“ si literaturu v čítárně, prohlédly
si nejmenší a největší knihu a nakonec si vypůjčily dvě knihy do školky, které čteme před spaním.

Bc. Zorka Kubíková, učitelka třídy Kvítka

LESNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA HÁJENKA

Jak prožíváme jaro?
Jaro přišlo, přišlo i léto a vrátila se i zima… Děti ji nadšeně přivítaly
a házely po sobě jarní sněhové koule.
Vrátili se k nám z teplých krajin zpěvní ptáci a les se tak rozzpíval.
S dětmi jsme se pustili do rozpoznávání našich nejčastějších ptačích návštěvníků. Na zahradě nám poletovali tři druhy sýkorek, konipásci, červenky, žluny, z dálky jsme slyšeli operovat datla a vysoko
nad námi kroužila káňata. Vyprávěli jsme si o ptáčcích, co zobou
a díky čemu mohou létat, jak žijí. Ptáčky jsme si též výtvarně znázornili mnohými způsoby a zkusili jsme si i ptačí tanec.
S přicházejícím teplem se les začal pomalu zelenat a rozkvetly první
jarní kytky. Na zahradě nám vykoukl podběl a fialky, v lese se k nim
přidaly bíle sasanky. Pomocí her jsme se seznámili s dalšími druhy kytiček, jako petrklíč, sněženky a další. Pustili jsme se také do setí a sá-

zení. Naklíčili jsme semínka zelenin, bylinek a květin, a nyní nadále
připravujeme a rozšiřujeme záhony, kam klíčky posléze vysadíme.
Nové roční období jsme oslavili vynesením Morany. Zimu jsme tak
ohněm a říkankou zahnali a jaro přivolali veselými písněmi. V neposlední řadě bych chtěla zmínit našeho nového obyvatele hájenky,
Arthura Speedyho von Hájenka první, našeho křečka. Bude-li se dařit, plánujeme rozšířit zvířectvo ještě o morčátko.

Veronika Friebová
Do školy i školky v hájence stále přijímáme přihlášky a rádi
bychom také pozvali školáky i předškolní děti na PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY DOBRODRUŽSTVÍ V HÁJENCE 2017!


Více informaci na www.vmechu.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hoblinkova dílnička na kolečkách
Technicko-výtvarný vzdělávací program Hoblinkova dílnička na kolečkách z Čáslavi navštěvuje školy, školky, mateřská centra a organizace úspěšně již řadu let. V programu trvajícím běžně kolem sedmdesáti minut se děti pod vedením paní lektorky Ing. arch. Lady
Cejhonové seznamují s opracováním dřeva, drobnými dřevoobráběcími stroji a nářadím,
které si prohlédnou v akci a potom i sami vyzkouší. Děti se aktivně zapojují do hry, která
jim přináší zábavu i poučení. Co se malí technici během programu naučí, v závěru využijí
pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si odnesou domů. Myšlenka Hoblinkovy
dílničky je založena na tvůrčím hraní a smyslovém prožitku. Hra a práce v kolektivu s vrstevníky přináší dětem potěšení, které ovšem není redukováno jen na pouhé hraní, ale
prokazatelně napomáhá dětem k jejich správnému rozvoji motoriky a vnímání prostoru.
Do jarního programu tohoto projektu se v předvelikonočním období poprvé s velkým nasazením zapojili i naši nejmenší školáci z prvních a druhých tříd.

Preventivní program

BEZPEČNÝ KONTAKT SE PSY
V rámci preventivního programu byli nejmenší školáci strážníky
Městské policie velice zajímavým a praktickým způsobem poučeni
o bezpečném kontaktu se psy. Podle těchto deseti základních bodů
by se měli chovat úplně všichni:
1. Raději nesahej na cizího psa, i když ti to jeho majitel dovolí.
2. K cizímu psu se nepřibližuj ani když je uvázaný.
3. Nehlaď ani psa, který se jeví jako přátelský.
4. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby ani rukama.
5. Vidíš-li psa, který se chystá k útoku /vrčí, cení zuby/, snaž se ukrýt
do domu, vylez na plot, strom, do výšky, kam nedoskočí.
6. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády. Kryj si hlavu a krk.
Nehýbej se.
7. Jestliže tě pes přesto napadne, vyhledej ihned lékaře.
8. Snaž se zapamatovat podobu psa a místo, kde k napadení došlo.
9. Máš-li svého psa, venči ho na vodítku a s košíkem. Po svém psu
vždy uklízej!
10. Nechoď se psem na dětská hřiště a pískoviště.

Plyšový den
Pokud nakupujete v nábytkářském řetězci IKEA, pravděpodobně se při jeho návštěvě nikdy nevyhnete místu, kde jsou
vystaveny plyšové hračky pozoruhodných tvarů a rozměrů. Designery nové kolekce se staly děti. Jedná se o součást
dobročinného projektu podporovaného např. i organizací
UNICEF... To mne oslovilo a na světě byl nápad. Dítě a plyšová
hračka. Něco tak přirozeného a příjemného. Prožijeme společně ve škole jeden plyšový neskutečně heboučký celý den.
Souhlasili úplně všichni. Do školy si každý přinesl svého nejoblíbenějšího plyšáka a dostal možnost představit ho ostatním kamarádům. Byly to úplné příběhy. Dozvěděli jsme se, jak
se plyšáci jmenují, jak a kdy k nim děti přišly, jak si s nimi hrají,
kam je doma ukládají, kam s nimi cestují nebo jak si s nimi dokonce povídají... Ten nejmenší se vešel do dlaně a ten největší, bílý medvěd,
byl větší než jeho lidský páníček. Nakonec jsme to udělali úplně obráceně než v IKEA, nakreslili jsme naše skutečné reálné plyšáky. Ten den
si děti myslely, že se vůbec neučily. Myslíte si to taky...?
Ivana Hájková
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Pražský hrad a Kancelář prezidenta republiky
S žáky sedmé třídy jsme navštívili Pražský hrad a Kancelář prezidenta republiky.
Měli jsme možnosti nahlédnout do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka i jeho pracovny, navštívit přilehlé salónky a v kinosále z 60. let 20. století jsme se dozvěděli více o současnosti Kanceláře, její
činnosti a pravomocích prezidenta republiky. Jsem ráda, že jsem mohla se svými
žáky navštívit místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti.
Náš výlet pokračoval dále. Navštívili jsme Příběh Pražského hradu, Starý královský
palác, Daliborku, Chrám sv. Víta, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Věřím, že tento
výlet bude žákům do hodin dějepisu i občanské nauky přínosem.

Štěpánka Kratochvílová a 7. třída

Běžky
Ještě než skončila zima, jeli jsme vlakem do Chuchle na běžky. Když jsme dorazili, viděli jsme velký zasněžený ovál. V půjčovně nám půjčili vybavení, pak nám
instruktor ukázal základní pokyny. Nakonec to byly celé dvě hodiny běžkování
a zábavy.

Michal Özgür, 7. třída

Návštěva pana starosty
V pondělí 3. dubna navštívil 7. třídu naší základní školy starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter za účelem poučit žáky o chodu obce.
Povyprávěl o složení obecního úřadu, seznámil nás se strategickým plánem a vysvětlil proč je důležitý. Na závěr zodpověděl naše dotazy.
Bylo to pro nás příjemné setkání a panu starostovi děkujeme. 
Vojta Tichý, 7. třída

Spolupráce ZŠ a MŠ
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
31. března k nám do školy přišli předškoláčci z Mateřské školky Duha. Sedli si na naše
místa v 5. A, a my jsme jim zazpívali anglické písničky. Nakonec jsme jim přečetli pohádku. Některá slova jsme dětem přeložili z angličtiny do češtiny a potom ony odpovídaly
na nějaké menší otázky. Opravdu jim to šlo! Poté nám děti ze školky zazpívaly jejich písničku, kterou si zpívají ve školce před spaním. Toto všechno jsme dělali proto, abychom
připravili budoucí prvňáčky na vstup do školy. Těšíme se na další společné setkání.

Irena Pekárková, 5. A

Velikonoční výlet na hrad Houska
V pondělí 10. 4. jsme společně 1. A a 4. B navštívili hrad Houska v jeho svátečním kabátě. Připravili jsme se na Velikonoce. Hned na nádvoří
hradu Houska nás přivítal písař a požádal děti o pomoc při vysvobození princezny z její pýchy. Děti navštívily hradní kapli, kde se dozvěděly o církevních zvycích, po křížové cestě postoupily do prvního patra za šaškem, který je provedl lidovými zvyky. Setkaly se s princeznou
a společně jí s rytířem Kořínem z Kokořína zbavili její pýchy. Na počest oslav chystané svatby si děti v hradní jídelně vyrobily sluníčka z tradičního velikonočního pečiva. Poznaly a ochutnaly tradiční druhy velikonočního pečiva. V tanečním sále jim služtička ukázala tvorbu kraslic
a v závěru si děti vyrobily velikonočního zajíčka. Poutavou formou se děti dozvěděly více o Velikonocích.

Kateřina Kracíková, Eva Drnková
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NAROZENINY
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NAROZENINY

K a m p a ň „ D NY B E Z Ú R A Z Ů “
proběhne zároveň s pořádáním oslavy Dne dětí

dne 3. 6. 2017 od 13.00 hod.
na hrázi Počernického rybníka
Jak se bezpečně chovat u vody?
Jak zachránit tonoucího?
Jak poskytnout první pomoc?

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Přijďte si to na vlastní kůži vyzkoušet… vítáni jsou malí i velcí…
Praktickými ukázkami ve vodě i na suchu vás ohromí neohrožení chlapíci z Vodní záchranné služby

Projekt bude realizovat MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Financováno z rozpočtu Hlavního města Prahy pod záštitou radního pro zdravotní oblast.

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
si vás dovoluje pozvat na

SVÁTEK SOUSEDŮ

KDY?

V ÚTERÝ 30. KVĚTNA 2017 OD 19.00 DO 22.00 HOD.

KDE?

V PROSTORÁCH ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE, STARÁ OBEC 10

Co jsme pro vás připravili?
SUMI-E
KÉ TUŠOVÉ MALBY
VÝSTAVU JAPONS
É
Kristiny MANĚNOV

SLAVNOSTNÍ ODHALE
NÍ
NOVĚ INSTALOVANÉH
O MARIÁNSKÉHO

SLOUPU

VYSTOUPENÍ
AT STUDIA DOMINO

SETKÁNÍ SE STAROSTOU Zbyňkem Richterem
na téma „UDRŽITELNÝ ROZVOJ DOLNÍCH POČERNIC“

HU I TANCI
HUDBU K POSLEC
JELÍNKA
OVKA Stanislava
hrát bude TOMÁŠ
OPÉKANÁ SELATA
Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu
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inzerce

WHITESPORT
•
•

prodej značkového sportovního zboží vyplétání
tenisových raket zapůjčení testovacích tenisových raket

•

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON
Černý Vlastislav
tel.: 775 777 973
Českobrodská 79
obchod@whitesport.cz
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
www.whitesport.cz

Pavel Hokr – hudební škola;
Středisko volného času Všenory

VÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární
zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé
• učíme se hrát pro vlastní potěšení • koncertujeme
3x ročně • hrajeme písničky, které si vybíráte
• můžeme docházet k Vám domů
• první 2 hodiny výuky nezávazné
• žádné stupnice, žádné etudy
HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, NENÍ NUTNO,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, TŘI ČUNÍCI, NAJEDNOU, CESTA,
NA OSTŘÍ NOŽE, MY HEART WILL GO ON, IMPOSSIBLE,
DEMONS, TOULAVÁ.

KOMINICTVÍ

UČEBNA: Radniční klub, Stará obec 10, Dolní Počernice.

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ:
DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU

www.pavelhokr.cz

Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby
Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po až Pá 9 – 16, So a Ne 10 – 15

Zavolejte nám a domluvte si návštěvu v naší kanceláři.
Sjednání pohřbu po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

tel.: 602 220 894 nonstop
bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz
Dolnopočernický zpravodaj / ročník XXXII / číslo 3, 4 / 2017, vychází v květnu 2017
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