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ÚVODNíK

Nová škola (ne)bude?!
Vážení spoluobčané,
předpokládáme, že většina z vás
zaznamenala, že se v naší MČ
připravuje výstavba nové základní školy. Naše samospráva
po deseti letech snažení došla
do stadia, kdy byla na stavební
úřad podána žádost o územní
řízení na tuto bezprecedentně
nejdůležitější stavbu v novodobé historii Dolních Počernic. Předem je třeba připomenout, že
investorem stavby je Hl. m. Praha, Odbor investiční MHMP. Výstavbu nové základní školy měla
ve svém volebním programu
všechna politická uskupení, kromě Dolní 2018. Tento uvědomělý
postoj vámi zvolených zástupců měl za následek, že se po dlouhé době snahy, dohadování a někdy i vakua, dostala výstavba
naší školy mezi prioritní stavby HMP v oblasti školství. Důležitým
faktorem ve prospěch výstavby nové školy bylo pečlivě projednané zadání projektových prací s hlavním cílem nepřerušit výu-

ku v budovách školy v průběhu její výstavby, které schválilo naše
zastupitelstvo.
V průběhu závěrečných prací na projektu se začali někteří naši
občané podrobněji zajímat o podobu projektu a vznášeli u investora a naší samosprávy své připomínky a požadavky na jeho změny.
Z toho důvodu vedení naší MČ připravilo na den 28. 5. 2019 veřejné
představení projektu, které dle našeho názoru bylo velmi prospěšné
a v jeho závěru vyjádřili jeho účastníci svoji spokojenost potleskem.
V průběhu dalších týdnů skupina obyvatel MČ ustavila iniciativu
„Obecná škola dolnopočernická“, která poukazovala na nedostatky
projektu, které byly nakonec promítnuty do územního řízení prostřednictvím naprosto stejných námitek, podaných cca 13 našimi
občany do územního řízení. Vzhledem k tomu, že stavební úřad ÚMČ
Praha 14 některé z námitek uznal, bylo územní řízení do 31. 3. 2020
přerušeno. K podání těchto námitek do územního řízení byli vyzváni
i všichni členové naší samosprávy, ale nikdo z nich se k nim, podle našeho názoru z logických důvodů, nepřipojil. RMČ průběžně vnímala
závažnost situace, a proto ustavila pracovní skupinu, která měla formou vzájemných diskusí projednat se zástupci iniciativy jejich námitky a ve spolupráci s investorem je pokud možno akceptovat.
Za tímto účelem bylo na den 26. 11. 2019 svoláno společné jednání, ze kterého byl pořízen zápis, který níže uvádíme.

ZáPiS z jednání na téma
„Projekt nové základní školy v Dolních Počernicích“
Termín: 26. 11. 2019
Místo: velká zasedací místnost ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará
obec 10
Účast: za investora Ing. Pavel Přikryl, za projektanta Ing. Jiří Houda
a Ing. arch. Jana Pražáková, členové pracovní skupiny RMČ Praha –
Dolní Počernice a zástupci iniciativy Obecná škola dolnopočernická
– viz prezenční listina
Jednání bylo svoláno starostou MČ Praha – Dolní Počernice
Zbyňkem Richterem. Pozvánku obdrželi členové pracovní skupiny RMČ, zástupci investora, projektanta a iniciativy „Obecná
škola dolnopočernická“ (dále jen iniciativa)
Cílem jednání bylo projednat a ujasnit si námitky a požadavky
iniciativy, které byly vzneseny k projektu a námitky, které byly podány
do územního řízení na stavbu nové ZŠ v Praze – Dolních Počernicích.
V úvodu starosta přivítal a představil všechny přítomné a sdělil
jim důvod setkání a jeho cíl. Zdůraznil snahu samosprávy MČ, jejíž
většina měla ve svém volebním programu výstavbu nové ZŠ a zmínil,
že jediní, kdo do svého programu výstavbu nové školy nezařadili, bylo
volební uskupení Dolní 2018. Naše samospráva tedy ve své většině již
10 let usiluje o výstavbu nové základní školy a tím tedy o naléhavé řešení problému fungování základního školství v MČ. Seznámil přítomné
s úkony, které musel on i ostatní členové samosprávy učinit, aby projekt nové ZŠ byl zařazen mezi prioritní projekty HMP v oblasti školství.
Zdůraznil také, že investorem projektu je HMP, Odbor investiční
MHMP. V této souvislosti vyzval zástupce investora Ing. Přikryla, aby
přítomné seznámil se způsobem, jak se HMP vypořádá s doplněním
nedostatků, které stavební úřad ÚMČ Praha 14 shledal v žádosti investora o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu.
Ing. Přikryl stručně přednesl uvedené nedostatky, které ve většině
souvisejí s nutností doplnit hydrogeologický průzkum včetně vydání
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aktuálních vyjádření dotčených orgánů státní správy. Dále uvedl, že
ostatní, v menšině uvedené nedostatky budou v územním řízení investorem zohledněny. Územní řízení bylo stavebním úřadem přerušeno
do 31. 3. 2020.
Následně starosta otevřel diskusi s výzvou přítomným, aby byli
ve svých dotazech konkrétní a struční.
Mgr. Novotná: proč se škola neprojektuje opačně, tj. budovy při
ul. Národních hrdinů a sportoviště za nimi. V této souvislosti zmínila
další varianty, které nebyly přijaty a škola se řeší dle varianty D, která
umisťuje školu do stávající rezidenční zástavby. Zmínila též architektonickou podobu projektu nové školy bez další výtky a podnětu na její
případnou úpravu.
Ing. Houda: hlavním důvodem bylo zvolit způsob etapizace stavby, při které by byla v průběhu výstavby zachována výuka na celé škole,
tzn. že nemohlo dojít nejprve k odstranění stávajících objektů II. stupně
ZŠ a na jejich místech stavět novou budovu. Toto byl zásadní požadavek samosprávy MČ, který se promítnul do zadání.
Ing. Nožička: vznesl dotaz, týkající se etapizace výstavby.
Ing. Houda: etapizace výstavby byla zvolena tak, aby vyhovovala
finančním možnostem investora.
Ing. Přikryl: dodal, že v územním řízení nejsou řešeny podrobné
technické a ekonomické detaily projektu a že prioritou investora je nyní
získat územní rozhodnutí na tuto stavbu a docílit toho, aby se projekt
nové školy v Dolních Počernicích udržel v rozpočtovém plánu HMP. To,
že se samosprávě MČ podařilo docílit toho, že výstavba nové školy byla
zařazena mezi 3 prioritní projekty města v oblasti školství, je pro Dolní
Počernice velkou výhrou.
Mgr. Jirsák: proč nebyly vzaty v úvahu další varianty projektu?
Ing. arch. Pražáková: přednost dostala varianta stavby „na zelené louce “, ostatní varianty by měly za následek přerušení výuky v bu-

dovách stávajícího II. stupně, což bylo pro zástupce MČ nepřijatelné.
Ing. Víchová: zmínila nevhodnost umístění velkého množství
parkovacích míst před novou ZŠ, počet nárůstu 250 automobilů v ul.
K Zámku a vznik komplikovaných dopravních situací v ranních a odpoledních špičkách. Zdůraznila, že není vhodné zřizovat parkoviště přímo
před školou, neboť to ovlivní životní úroveň obyvatel, žijících v dotčené
oblasti.
Ing. Houda: v tomto případě se projektant musel řídit Pražskými
stavebními předpisy.
Ing. Víchová: znamená to tedy, že pro potřeby nové ZŠ bude zřízeno 36 nových parkovacích míst, a zda tato místa budou veřejná.
Ing. Houda: ano, tento výpočet vychází z nutnosti řešit tzv. dopravu v klidu. Parkovací místa budou veřejná, ale jejich využívání může být
vymezeno dopravní značkou s časovým režimem ve prospěch školy.
Starosta: uvedl, že v souvislosti s příjezdy automobilů, které vozí
děti do školy mohou být využívána i parkoviště před budovou zámku
č.p. 1 a před budovou pivovaru č.p. 3. Dále uvedl, že pro bezpečnou dostupnost školy (cyklisté, koloběžky, pěší apod.) může být využita trasa,
vedoucí ul. Nad Rokytkou, Bakurinova, V Čeňku a K Zámku, kdy děti
v tomto směru vyjdou po bezpečných komunikacích prakticky přímo
před budovu nové školy.
Ing. Houda: uvedl, že parkovací stání před budovou pivovaru č.p.
3 byla vybudována z důvodu deficitu parkovacích míst této části MČ,
jsou využívána v souvislosti se školou, ale také pro aktivity, umístěné
v č.p. 3. Do výpočtu navržených míst před novou ZŠ nebyla tato stání
zařazena.
Ing. Král: je třeba připomenout, že v naší MČ jsou umístěna parkoviště podobného charakteru s nárazovým silným provozem např. před
fotbalovým hřištěm a tenisovým areálem a před MŠ a nikdo z obyvatel, kteří v těchto místech bydlí, nevznesl proti místní dopravě žádné
námitky.
Další diskuse se „točila“ kolem parkovacích míst.
p. Stránský: ve věci územního řízení uvedl, že toto se vydává
na zpracovanou dokumentaci investora v jejím celém rozsahu. Jako
příklad uvedl naši stavbu rekonstrukce zámeckého parku, kde je vydáno jedno uzemní rozhodnutí, které je postupně naplňováno dle dílčích
stavebních povolení. Toto se zpravidla používá při větších stavbách,
kde je třeba mít fázované financování stavby.
MUDr. Boček: zmínil výhody MHD, která v podstatě zajišťuje dopravu dětí do naší školy ze všech částí Dolních Počernic. Přechody pro
chodce u zastávek MHD před ZŠ jsou pravidelně zabezpečovány strážníky Městské policie a děti v tom případě budou moci do nové školy
přejít vnitroareálem ZŠ bez použití ul. K Zámku.
p. Vích: přednesl názor, aby byl zrušen stávající projekt v navrženém místě, a škola se postavila na poli naproti prodejně Billa u Českobrodské ul.
Starosta: připomněl přítomným podobu stávajícího územního
plánu HMP, který je platný od r. 2000 s tím, že v něm byla vyčleněna
funkce pro školství právě na řešeném pozemku. Doposud tuto skutečnost nikdo ze samosprávných orgánů MČ nezpochybnil a negativně
se k této skutečnosti nevyjádřil ani nikdo z obyvatel Dolních Počernic.
Znovu zdůraznil nutnou potřebu vybudovat novou ZŠ a práci samosprávy, kterou v této věci vynakládá.
Mgr. Schwarz: potvrdil slova starosty, seznámil s problémy, se kterými se v současné době škola potýká a zdůraznil aktivitu vedení školy,
úřadu a RMČ při řešení a uspořádání vnitřních prostor a zařízení nové
školy spolu se zástupci investora a projektanta.
Mgr. Novotná: vyzdvihla plnou podporu projektu ZŠ Hl. m. Prahou prostřednictvím dopisu nám. primátora Hlaváčka, ve kterém zmiňuje, že „investičně je zajištěna I. etapa a další výstavba bude následovat poté“, takže peníze jsou.
Starosta: vysvětlil přítomným postup, jakým získával u samosprávy města politickou i finanční podporu projektu a zdůraznil, že
tato cesta nebyla vůbec snadná. Dále upozornil, že v příštích letech se
město může zaměřit na velké, finančně náročné projekty typu metro D,
městský okruh apod. na úkor ostatních investic.
Mgr. Novotná: namítla možnosti financování školy z jiných do-

tačních titulů a dotázala se jaká je situace s vestavbou tříd v podkroví
staré budovy ZŠ.
Mgr Schwarz: tato investice byla připravována v rámci Norských
fondů, na kterou jsme nedosáhli. V současné době není vhodné, aby se
MČ touto investicí zabývala, neboť tato by nebyla účelná, když se nám
nabízí možnost vystavět školu zcela novou. Grantové tituly se v současné době mohou aplikovat např. na výstavbu sportovišť, ale v našem případě i takováto investice by nebyla vhodná vzhledem k tomu,
že projekt obsahuje výstavbu sportovišť úplně nových.
Ing. Přikryl: zdůraznil, že v případě jakýchkoliv dotačních titulů je
nutné, aby žadatelé měli připravené projekty a mohli je v případě možnosti okamžitě použít, jinými slovy, štěstí přeje připraveným.
Starosta: uvedl, že tímto způsobem MČ již postupovala v minulých letech, kdy za pomoci grantů a programů s podporou EU byly
v Dolních Počernicích realizovány projekty ve výši okolo 200mil. Kč.
Dále upozornil, že z použitelného OPPPR byla vybudována přístavba
3. pavilonu MŠ, ale tento program neumožňuje zcela nové stavby školských zařízení.
Ing. Nožička: vznesl dotaz na výši investic, spojených s výstavbou
nové školy a s demolicí stávajících budov II. stupně.
Ing. Houda: pro první etapu je vyčleněno 230mil.Kč. Další čísla nemohl sdělit z důvodů vyplývajících ze smluvních vztahů s investorem.
Ing. Přikryl: vysvětlil postup financování podobných projektů, jehož základem jsou celkové investiční náklady a další postupný způsob
financování je odvislý od konkrétních stupňů PD, výkazu výměr a nakonec od soutěže, ze které vzejde zhotovitel projektu.
Mgr. Novotná: dotaz, týkající se zadání projektu.
Starosta: zadání projektu bylo sestaveno ve spolupráci investora
a samosprávy MČ Praha – Dolní Počernice a bylo schváleno ZMČ Praha
– Dolní Počernice.
Ing. Nožička: dotaz, jak jsou řešeny shromažďovací prostory
v nové ZŠ.
Ing. arch. Pražáková: vysvětlila a ukázala na projektu všechny
možnosti pro shromažďování a uvedla, že tyto prostory jsou dostatečné.
Starosta: v této souvislosti zmínil všechny prostory, které má k dispozici MČ v jiných objektech a zdůraznil, že tyto prostory může využívat zdarma MČ, ZŠ a MŠ Duha.
Starosta: vyzval přítomné k posledním třem dotazům. Tato výzva
byla využita Mgr. Jirsákem, který za dnešní setkání poděkoval. V závěru přítomným poděkoval též starosta a vyjádřil přesvědčení, že projekt
nové ZŠ bude úspěšně dokončen včetně jeho realizace.
Zapsal: Zbyněk Richter, starosta
Z tohoto zápisu je očividně zřejmé, že zástupci iniciativy namítali
ve většině dopravní obslužnost nové školy, parkování v klidu a umístění školy na pozemcích, určených k tomuto účelu územním plánem. Ostatní námitky, které byly iniciativou rozšiřovány i do schránek našich obyvatel prostřednictvím letáků, nejprve anonymních,
později s odkazem na facebookové stránky, nebyly na tomto jednání zástupci iniciativy vůbec zmiňovány nebo pouze okrajově. RMČ
Praha – Dolní Počernice je i nadále připravena se vznesenými námitkami zabývat a vstřícně projednat s projektantem i investorem
jejich případné zapracování do projektu v jeho dalších stupních.
Naléhavou potřebu nové základní školy a její urychlenou výstavbu podporuje i současné vedení naší základní i mateřské školy, stejně tak jako velká většina rodičů dětí, jejichž podpisy má MČ
k dispozici.
Závěrem je třeba uvést, že hlavními protagonisty iniciativy
Obecná škola dolnopočernická jsou dle dostupných materiálů
Mgr. Regína Novotná a Ing. Josef Nožička Ph.D. a lze si jen přát, aby
zástupci naší samosprávy a investora dosáhli shody a projekt školy
byl postoupen k realizaci jeho dalších stupňů.
MUDr. Pavel Boček, zástupce starosty pro oblast školství
Zbyněk Richter, starosta
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v předvánočním čase popřál co nejméně shonu a starostí
a v čase vánočních svátků klid a pohodu s vašimi rodinami a přáteli.
Do nového roku 2020 vám přeji hodně zdraví, spokojenosti
a co nejvíce osobních i pracovních úspěchů.
Zbyněk Richter, starosta

Tříkrálové koledování
V novém roce se děti chystají na tradiční koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Od neděle 5. ledna do neděle 12. ledna můžete potkat
v Dolních Počernicích známé postavy Tří králů, které budou opět vybírat příspěvky do kasiček označených logem charity. Koledníci vám
budou rozdávat kalendáře, cukříky a psát tříkrálové požehnání. Děkujeme za vaše příspěvky a těšíme se na vás!
Kdo by se chtěl přidat ke koledníkům, ať napíše na email:
farnost.dp@atlas.cz .
Marcela Krňávková

Tak trochu nevánočně VáNOčNí biLANCOVáNí
Již je určitě napečeno, dárky nakoupeny a do Vánoc zbývá několik málo dní a hodin. Blíží se
i konec roku, a tak je možnost bilancovat, ohlédnout se zpět. Již 20 let se snažím pro městskou část být nějak prospěšný. Jako starousedlík velmi oceňuji, jak se městská část změnila,
jak se jedna oblast po druhé mění. Dříve nevzhledný a neupravený park, dnes krásný a vkusný
klenot středu obce. Rekonstrukce historických budov, jež dala zapomenout na socialismem
zničené ruiny. Těch mnoho let práce mne katapultovalo až do funkce místostarosty. Práce mě
baví, ať již na poli školství, zdravotnictví, spolkové činnosti aj. I zpravodaj a celý náš tým, jež jej
připravuje, Vám snad přináší informace užitečné, zajímavé, včetně inzertních, a snaží se i svou
grafikou, aby zůstal jedním z nejlépe hodnocených vůbec. O to více mne mrzí, že řada lidí
umí jen kritizovat, psát stížnosti na všechny strany, udání, která jsou často „smetena ze stolu“
oslovenými orgány. To nehovořím o tom, že by jakkoli někdy na společných akcích MČ pomohli. A když náhodou někdo nesouhlasí s jejich projevem, ihned jeho příspěvek smáznou,
resp. ještě lépe zablokují přístup. Tak se ptám, kde se berou tyto dolní pudy? Nikdo z nás není
dokonalý, ale popsané skutečnosti mne mrzí. Neodradí mne to však v mém úsilí pracovat pro
naši městskou část.
A tak mé přání do vánočních dnů je, abychom se dokázali radovat z toho, co krásné nás
zde obklopuje. Do roku 2020 si přeji, aby skutečně již začaly práce na nové škole, jelikož je to
v zájmu našich dětí a jejich dětí.
Přeji všem zdraví a štěstí jménem celé redakční rady Dolnopočernického zpravodaje.
MUDr. Pavel Boček

rozpočtové PROVIZORIUM
V pravidelně uváděných zprávách z jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice lze každoročně vyčíst, že naše MČ bude v prvních měsících
nového roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Co to znamená
a proč tomu tak je, se vám pokusíme vysvětlit. Žádná městská část
Hl. m. Prahy (dále jen HMP) nemůže schválit svůj rozpočet na příští
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rok, dokud vlastní HMP neschválí rozpočet svůj. V tomto rozpočtu
jsou totiž schvalovány m.j. i dotační vztahy HMP k jeho městským
částem. Tyto dotační vztahy jsou v podstatě hlavní položkou pro
schvalování rozpočtů městských částí. Vzhledem k tomu, že mnohdy HMP schvaluje svůj rozpočet až těsně před Vánocemi, je pro jeho

městské části velmi komplikované svolat ještě do konce roku svá
zastupitelstva a rozpočet schválit. Naše MČ model rozpočtového
provizoria uplatňuje již přes 20 let a všechna zvolená zastupitelstva
v naší MČ neměla důvod na této skutečnosti nic měnit.
V jakých podmínkách tedy v prvních měsících hospodaříme je
zřejmé z usnesení ZMČ:
Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria nesmí překročit 1/12 výdajů schváleného rozpočtu
pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu
předfinancování projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU.
Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.
Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně
byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění
bude mít potřebné finanční prostředky.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Naše MČ plánuje schválení svého rozpočtu dne 16. 3. 2020.
Do té doby máme tedy dost času, abychom připravili ZMČ ke schválení takovou verzi rozpočtu, která bude vycházet z výsledků hospodaření naší MČ za předchozí rok a která bude zohledňovat, pokud možno, všechny potřeby naší MČ ve většině rozpočtovaných
položkách na celý rok 2020. Tím získáme jistotu pro zabezpečení
chodu naší MČ na následující rok a předejdeme tak i mnoha jeho
úpravám, které bychom museli v případě „narychlo“ schváleného
rozpočtu provádět.

Ing. Michal Konejl a Zbyněk Richter

ŠKOLA v zájmu VŠECH

Příprava výstavby nové školy z pohledu občanské iniciativy Obecná škola dolnopočernická
4. 11. 2019 bylo na webových stránkách MČ zveřejněno Slovo starosty o občanské iniciativě, která upozorňuje na nedostatky projektu výstavby ZŠ a usiluje o jeho zkvalitnění a nápravu. Spoluobčanům, kteří dosud dopis „Škola v zájmu všech“ nečetli, bychom zde
rádi, alespoň ve zkratce, objasnili souvislosti.
Poté, kdy v prosinci 2018 bylo zažádáno o územní rozhodnutí,
v květnu 2019 se na výzvu občanů, jež se snažili získat objektivní
informace, konala veřejná prezentace. Na ní byl představen projekt s mnoha nedostatky, zejména v oblasti dopravní obslužnosti. S cílem předejít rizikům a problémům, které by projekt
ve stávající podobě obci přinesl, byla po konzultacích s odborníky
sepsána Žádost o nezávislé posouzení a úpravu projektu (celé
znění i s plánkem a vyjádřením dopravního experta „Bezpečných
cest do školy“ najdete na naší níže uvedené FB stránce). Žádost,
kterou dosud podpořilo více než 130 počernických obyvatel, včetně některých zastupitelů, byla předložena jak Radě městské části,
tak kompetentním představitelům Magistrátu hl. m. Prahy. Co se
úprav a zkvalitnění projektu týče, je reakce náměstka primátora pro
územní rozvoj, doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, benevolentní.
Nicméně, i přes veškeré úsilí řešit rizika a nedostatky projektu
operativně, mimo rámec správního procesu, bylo 24. 8. 2019 zahájeno územní řízení. Stavbou nejvíce dotčení obyvatelé proto podali u stavebního úřadu námitky, které byly natolik závažné, že
na jejich základě bylo řízení přerušeno. Všechny námitky najdete
na naší FB stránce. Ve zkratce se jedná o:
1)	
Dopravní obslužnost neohrožující bezpečnost žáků ani
plynulost provozu
2)	
Upravení etapizace: zařazení výstavby velké tělocvičny
do 1. etapy a odstranění stávajících, přesluhujících budov
s azbestovým pláštěm ve 2. etapě
3)	
Zvětšení odstupové vzdálenosti od bytových a rodinných
domů na severní a západní straně pozemku
4)	
Vytvoření zelené bariéry chránící mikroklima uvnitř i vně
areálu
5)	
Řešení bezpečné pěší a cyklistické mobility
6) Úpravu urbanisticky rozporuplného konceptu stadionu
s tribunou u kostela
Věříme, že je v zájmu nás všech, aby v Počernicích vyrostl přiměřený, přívětivý a s okolím sladěný areál školy, který bude respektovat akutní nároky udržitelného rozvoje a bude dobře sloužit mnoha

dalším generacím. Náměstek, Ing. Arch. Petr Hlaváček, v rozhovoru
pro MF Dnes mimo jiné k jedné pražské investici říká: „Projekt vylepšila trpělivost.“ a „V případě poctivé přípravy je i větší šance, že celý
projekt dobře dopadne.“ Trpělivost se s ohledem na budoucnost
vyplatí i nám! Pojďme proto společně, v otevřené diskusi občanů a odborníků, najít optimální řešení!
Připojte se k iniciativě za zkvalitnění projektu. Zjistěte více a diskutujte se všemi, kterým projekt není lhostejný, i na stránce https://
www.facebook.com/ObecnaSkolaDP Provozujeme ji pro všechny počernické obyvatele. Bez problému si ji mohou otevřít i Ti, kteří
na Facebooku nejsou zaregistrováni.
Na Vaše názory se také těšíme na: obecna.skola.dp@gmail.com



Za Obecnou školu dolnopočernickou
Mgr. Regína Novotná a Ing. Josef Nožička

Obecná škola dolnopočernická
Kdo jsme?
Občanskou iniciativu tvoří různorodá skupina počernických
obyvatel, kterým není projekt školy a architektonický rozvoj
obce lhostejný. Dodnes ji podpořilo 130 o projektu informovaných obyvatel Dolních Počernic jak z řad rodičů dětí, které
základní školu nebo školku navštěvují, tak sousedů, kteří budou stavbou přímo dotčeni. Jsou mezi nimi jak starousedlíci,
tak nově přistěhovalí, jak politici, tak odborníci vzdělaní v architektuře a stavebnictví.
Co děláme?
Snažíme se zprostředkovat informace o projektu školy, které
ve veřejném prostoru chybí.
Proč to děláme?
Jsme přesvědčeni, že veřejná diskuse občanů s odborníky pomůže eliminovat rizika, která současný projekt přináší a dokáže
jej posunout na vyšší kvalitativní úroveň.
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informace RMČ A ZMČ

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice
Rada na svých zasedáních v období od 2.10. do 2. 12. 2019
m. j. projednávala
schválila:
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2019,
- uvolnění fin. prostředků z „daru p. Nápravové“ na lázeňský pobyt
seniorů Dolních Počernic v r. 2020 max. do výše 150.000 Kč,
- objednávku pro architekta Jana Vránu na zpracování architektonického řešení úpravy pomníku padlých ve II. světové válce na místním hřbitově za cenu 6.000 Kč,
- konání Malého adventního zastavení v rámci Dolnopočernických
prodejních trhů dne 20. 12. 2019,
- Zápis z jednání likvidační komise MČ ze dne 2. 10. 2019,
- záměr spol. Základní škola Orangery s.r.o. na zřízení základní školy
v objektu čp. 81, ul. Národních hrdinů,
- platový výměr pro ředitelku MŠ DUHA dle předloženého návrhu
v souvislosti s navýšením počtu tříd
- předání kronik (Pamětní kniha – červená, Pamětní kniha – hnědá,
Pamětní kniha – hnědá se zlatem, Josef Vučka – paměti) do Archivu
hl. m. Prahy za podmínky bezplatné digitalizace těchto knih, jejího
zpřístupnění pro potřeby MČ a možnosti kdykoliv si knihy zapůjčit,
- objednávku na geodetické zaměření hřbitova pro Geodetickou
kancelář AREA za 58.080 Kč včetně DPH,
- prohlášení RMČ „Podpora výstavby nové základní školy“,
- oznámení pro vybraná místní restaurační zařízení a matriku MČ
Prahy 14 ohledně pronájmů zámeckého parku od 1. 1. 2020,
- servisní materiálovou smlouvu na řešení provozu tiskárny TASKalfa 4053ci v podatelně se spol. Kyocera Document Solutions Czech,
s.r.o. za částku 1.621 Kč vč. DPH měsíčně po dobu 60 měsíců,
- cenu pronájmu pozemků pro zahrádkářské a rekreační účely v k.ú.
Dolní Počernice ve výši 19 Kč/m2/rok s účinností od 1.1. 2020,
- předložený návrh na vyřazení majetku z evidence MŠ DUHA ze
dne 6. 11. 2019,
- smlouvu o nájmu pozemků parc.č. 639 a 640 včetně objektu čp.
674, vše k.ú. Dolní Počernice, s paní Parkanovou
- Dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc.č. 1354/1,
k.ú. Dolní Počernice, ze dne 31. 7. 2003 se zapsaným spolkem POČIN,
- prodejní cenu ve výši 40,- Kč za jednu sběratelskou kartičku s motivem regionálního muzea a rozhledny v Dolních Počernicích.
- dosavadní způsob čerpání finančních prostředků z daru paní Nápravové,
- navýšení hodnoty peněžních poukázek pro dolnopočernické jubilanty na 400 Kč od 1. 1. 2020,
- Dodatek č.5 Smlouvy o dílo k provedení stavby „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část“, jehož předmětem
je změna termínu dokončení díla a změny rozsahu předmětu plnění na základě skutečností, zjištěných v průběhu realizace díla, specifikované Změnovými listy č.5, 7, 10, 11, 14, 17 až 22
- Výroční zprávu ZŠ Praha - Dolní Počernice za školní rok 2018/2019
s vyslovením uznání vedení školy za široké spektrum školních i mimoškolních aktivit,
- nabídku školení první pomoci a použití defibrilátoru od IPRK
za cenu 17.910 Kč pro 20 osob,
- rozdělení odměn zaměstnancům ZŠ z prostředků přidělených
z rozpočtu MHMP na mzdové prostředky dle předloženého návrhu,
- vypsání výběrového řízení na pozici ředitele nově vzniklé příspěvkové organizace Oáza Dolní Počernice a podmínky výběrového řízení
vzala na vědomí:
- Zápisy z jednání komisí Rady MČ,
- Zprávu o hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za období 1 –
9/2019,
- Výsledky rozborů odpadních vod z areálu Hyundai Centrum Praha
s.r.o., Českobrodská ev.č. 42 ze dne 13. 8. 2019,
- informaci o průběhu Společného jednání o návrzích změn vlny 10
Územního plánu Hl. m. Prahy ze dne 11. 10. 2019,
- informaci o průběhu setkání s radním Hl. m. Prahy pro oblast školství PhDr. Šimralem, které se týkalo především otázky výrazného
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nedostatku kapacit základních škol na území Prahy, a tím i velkého
nárůstu žádostí o poskytnutí fin. prostředků na výstavbu nových
objektů základních škol,
- výsledek hygienické kontroly v Mateřské škole DUHA a vyslovuje
uznání za vzorné vedení MŠ paní ředitelce Dance Exnerové,
- Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ DUHA
za období 1-9/2019,
- kladné stanovisko náměstka primátora Ing. arch. Petra Hlaváčka
k projektu výstavby nové ZŠ a jeho podporu neodkladného a prioritního zahájení této stavby,
- Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha Dolní Počernice bez připomínek,
- nabídku Galstian&Galstian Group s.r.o. - čj. 2158/19, na převod části pozemků stávajících parc.č. 1328/25 a 1328/24 s tím, že další jednání v této věci se uskuteční po dokončení výstavby Projektu etapy
B (Nová Úpická) a po jeho kolaudaci,
- Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání ohledně stavby „Silniční okruh kolem
Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“,
- Usnesení Zastupitelstva Hl. m. Prahy č.10/50 ze dne 18. 10. 2019,
kterým je schválena obecně závazná vyhláška č.16/2019 Sb. Hl. m.
Prahy ohledně odejmutí a svěření vybraných pozemků,
- informaci o projektu „Plán rozvoje sportu v Hl. m. Praze 2021-2032“
- informaci starosty o možnosti finanční podpory MČ Praha 14
ve spojitosti s požárem na rozhledně Doubravka, kterou na 9. zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice navrhla doc. Poláčková Šolcová.
Po jeho konzultaci se starostou MČ Praha 14 Radkem Vondrou mu
bylo sděleno, že veškerou škodu způsobenou na rozhledně, bude
hradit pojišťovna. Pan starosta Vondra ocenil vstřícný postoj ZMČ
Praha - Dolní Počernice, kterého si velice váží, a projevil přání další
dobré spolupráce mezi oběma MČ.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní
Počernice dne 25. 11. 2019
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha - Dolní
Počernice na rok 2020
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- s o u h l a s í, aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v prvních
měsících r. 2020 až do schválení svého rozpočtu na rok 2020 v rozpočtovém provizoriu a řídila se jeho pravidly
- s c h v a l u j e pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria pro rok 2020 – podrobněji viz
samostatný článek Rozpočtové provizorium.
2. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace MČ – OÁZA
- s c h v a l u j e Zřizovací listinu příspěvkové organizace MČ Praha
– Dolní Počernice s názvem „Oáza Dolní Počernice“.
3. Doplnění člena Finančního výboru ZMČ
- s c h v a l u j e doplnění člena Finančního výboru ZMČ Praha –
Dolní Počernice o pana Ing. Petra Marka, Ph.D.
4. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ
- s c h v a l u j e do funkce tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha
– Dolní Počernice paní Markétu Brožovou.
5. Dotazy, připomínky, podněty
- p o v ě ř u j e starostu a RMČ zjištěním potřeb na Praze 14 a následně poskytnutím případné solidární pomoci v souvislosti s požárem
rozhledny Doubravka.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

SPOLEČNĚ ZDOKONALUJEME PLÁN
Pracovní schůzky s městskými částmi nad připomínkami k Metropolitnímu plánu
Na půdě Institutu plánování a rozvoje probíhalo od 8. října
do 12. prosince 2019 další kolo schůzek se zástupci všech pražských
městských částí nad připomínkami, které byly k Metropolitnímu
plánu podány městskými částmi loni v červenci v rámci společného
jednání. Obdobná jednání se všemi 57 městskými částmi probíhala
v minulosti již několikrát, naposledy roce 2016, tedy ještě v době
před zahájením oficiálního projednávání plánu, a to s rovným přístupem k malým i velkým městským částem.
Jednání s městskou částí Praha - Dolní Počernice proběhlo 7. 11.
2019. Konzultace se za městskou část zúčastnili starosta pan Zbyněk Richter a Ing. Miloslav Král, zástupce starosty. Setkání se odehrálo za účasti samosprávy i státní správy pražského magistrátu.

může poskytnout u konkrétního území. Průběh jednání vykazoval
pečlivou přípravu ze strany IPR Praha, která napomohla konstruktivnímu průběhu jednání, v jehož úvodu starosta důrazně uvedl, že
on a místostarosta mají mandát k jednání pouze v mezích usnesení
zastupitelstva, které se svými připomínkami k návrhu již vyjádřilo.
V rámci dvouhodinového setkání byla probrána všechna vymezená témata, v případě MČ Praha – Dolní Počernice to byly zejména
připomínky týkající se např. řešení území v oblasti Vinice východně
a západně od Pražského okruhu, řešení prostoru u bývalého AUDI
Exner v souvislosti s rozvojem přilehlého území, návaznosti promítnutí probíhajících změn územního plánu do nového Metropolitního plánu, řešení rozvoje kolejové dopravy, upřesnění rozsahu
zamýšlených parkových úprav, trasování pěších či komunikačních
propojení.
Společnou deklarovanou snahou pořizovatele i zpracovatele
plánu je nejen posunutí plánu v dokonalejší podobě do dalších
fází procesu projednávání, ale také aby v budoucnu bylo co nejvíce
relevantních připomínek vypořádáno kladně. Tomuto cíli jednání
odpovídalo kooperativní hledání způsobu řešení jednotlivých připomínek. Dosavadní transparentní způsob projednávání plánu vyvolává důvěru v kompetentnost vypořádávání.
Na závěr jednání byl konstatován další předběžný vývoj, jakým
Metropolitní plán projde, tedy zhotovení upraveného návrhu Metropolitního plánu. Ten bude možno opětovně v rámci veřejného
projednání ze strany městské části připomínkovat. Doufáme, že se
k této fázi přiblížíme co nejdříve.

H a r mono g r am
Koncept odůvodnění

Rozhodnutí o pořízení

Zadání

Zveřejnění
upraveného návrhu

Společné jednání

Zveřejnění návrhu

V pracovním týmu byli kromě odborníků z IPR Praha z Kanceláře
metropolitního plánu přítomni zástupci 1. náměstka primátora
a určeného zastupitele Petra Hlaváčka a také zástupci pořizovatele plánu, kterým je odbor územního rozvoje magistrátu. Vzhledem
k takto široké spolupráci se jednalo o další krok ke zdokonalení
plánu i prohloubení spolupráce napříč hlavním městem. V úvodní
videozdravici ze strany ředitele IPR Ondřeje Boháče zaznělo, že „IPR
se snaží věnovat především těm připomínkám městských částí, které
jsou místně lokalizované a kde můžeme najít poměrně velkou shodu,
avšak zároveň je třeba vnímat, že řada připomínek se týká celoměstských koncepcí a názorů dotčených orgánů, ministerstev, které mají
vyšší právní váhu.“
Jelikož se struktura, detail i rozsah podaných připomínek jednotlivých MČ značně lišily, bylo v přípravné fázi týmem Kanceláře metropolitního plánu přistoupeno k rozčlenění připomínek
do tematických okruhů, jako např. doprava, infrastruktura, veřejná
prostranství, bloky, výšková regulace a další. Podle této struktury
setkání probíhala. Nejprve byli zástupci městské části seznámeni
se stavem dohodovacích řízení, která jsou paralelně vedena s dotčenými orgány státní správy – šlo zejména o podobu výškové regulace a zábory zemědělské půdy. Také byli informováni o připravované aktualizaci zásad územního rozvoje, které jsou nadřazenou
plánovací dokumentací. Následně jednání bylo vedeno s důrazem
na připomínky místně lokalizovatelné, které mohou ovlivnit podobu výkresové části Metropolitního plánu, akce probíhala ve velice
věcném duchu, s důrazem na detailní znalost, kterou městská část

Zapracování
připomínek

Veřejné projednání

Vydání

Účinnost

Snad se tedy postupně naplní slova, která zmínil v úvodu ve své
videozdravici Petr Hlaváček: „Těším se, že setkání budou smysluplná.
Věřím, že v tomto kole bude plán zároveň plánem městských částí a že
ho společně dokončíme.“
Metropolitní plán viz:
https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
Proces projednávání:
https://plan.iprpraha.cz/cs/proces

Na základě obecného článku, který nám byl doručen IPR města upravil
pro MČ Praha – Dolní Počernice starosta Zbyněk Richter.
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rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. etapa
V době vydání tohoto čísla Dolnopočernického zpravodaje již bude
dokončena rozsáhlá stavební akce, kterou bude ukončena celková
rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích. Tato 3. etapa
byla velmi náročná jak z hlediska projektových činností, tak vlastní
realizace. Je třeba připomenout, že se jednalo převážně o rekonstrukci tzv. francouzské části parku, která je z architektonického
hlediska náročnější než předchozí etapy, na které navazuje. Připomeňme si, že v 1. etapě, ukončené v r. 2006, byl vybudován přírodní
amfiteátr s přilehlými komunikacemi a můstky. Tato etapa proběhla
za podpory finančních prostředků EU v programu JPD 2 pro cíl Praha. Další, 2. etapa, zahrnovala revitalizaci tzv. anglické části parku
včetně bývalé štěpnice, kde byla vybudována tzv. Počernická zahrada. I tato etapa probíhala za finanční podpory EU, tentokrát v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost a byla dokončena
v roce 2015.
Vraťme se ke 3. etapě, která byla financována převážně z finančních prostředků Hl. m. Prahy. Celý zámecký park je kulturní a přírodní památkou, a proto jak projektové práce, tak vlastní realizace projektu, probíhaly pod přísným dohledem Národního památkového
ústavu a Odboru památkové péče MHMP. Projektovou dokumentaci hradila naše MČ z vlastních prostředků, kterých v tomto případě neměla nazbyt. Z toho důvodu nemohl být projekt zpracován
do nejmenších detailů a jeho úpravy tak byly prováděny v průběhu
stavby. Je třeba zdůraznit, že některé změny projektu byly vyvolány
nepředvídatelnými skutečnostmi, požadavky investora, tedy naší
MČ, a hlavně požadavky památkářů. To mělo za následek změny
projektu, prodloužení doby realizace díla, a nakonec i jeho dělení. Všechny tyto skutečnosti byly postihnuty ve stavebním deníku
dodatky smlouvy o dílo a změnovými listy. Právě tento postup neušel pozornosti jednoho nejmenovaného člena našeho ZMČ, který
upozornil primátora Hl. m. Prahy a ředitelku MHMP, že MČ nepostu-

povala v průběhu stavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V současné době je toto udání řešeno Odborem kontrolních
činností MHMP a nyní očekáváme jeho výsledek.
Nutno připomenout, že RMČ Praha – Dolní Počernice postupovala až na jednu výjimku v těchto věcech jednotně a vzala na sebe
odpovědnost z případného zjištění nedostatků a s tím spojených
možných následků.
Co se vlastně v této části parku změnilo. Byly přebudovány
inženýrské sítě, kdy zejména splašková kanalizace, která odvádí
odpadní vody z přilehlých objektů zámku, pivovaru a mlýna, byla
v havarijním stavu. Dále se jednalo o nové rozvody elektřiny, vody
k automatické zálivce, kašně a pítku včetně zdroje (vrtaná studna),
rekonstrukci obvodových zdí s novými krycími deskami, restaurování mostků včetně úpravy koryta mlýnského náhonu, schodišť
a uměleckých děl, položení nových trávníků, výsadby nových stromů a dřevin, vybudování glorietu, přeřešení prostoru po bývalém
skleníku, umístění nového mobiliáře, úpravu stávajícího stromového patra, přemístění dětského hřiště před MŠ Orangery, terénní úpravy, vybudování nové kašny, instalace nového slavnostního
i veřejného osvětlení, které bude přepojeno na síť VO a další. Zásadní změnu dostala nová cestní síť, která navazuje na již zmíněnou
2. etapu a její podoba podléhala požadavkům památkářů. Detailně
zde nelze všechny provedené práce popisovat, v tomto směru je
možno obrátit se s vašimi dotazy na stavební oddělení ÚMČ Praha
– Dolní Počernice.
Celá stavba je tedy hotova a vy si ji můžete prohlédnout dne 20. 12.
2019, kdy bude v souvislosti s adventním zastavením, které v odpoledních hodinách pořádá naše MČ, prohlédnout. Slavnostní otevření této poslední etapy se uskuteční z pochopitelných důvodů až
na jaře příštího roku.
Zbyněk Richter, starosta

Automobil pro sociální účely
Nový vůz značky Dacia Dokker bude využívat úřad MČ k rozvozu
obědů a případně při dalších podpůrných aktivitách. Slavnostní
předání automobilu proběhlo ve středu 13. listopadu za účasti zástupců daných organizací a poděbradské reklamní agentury Kompakt spol. s r.o., která tento projekt zaštítila.
Nový automobil bude využíván zejména díky štědrosti firem,
které na vozy přispěly. Celkem se na projektu podílelo 36 subjektů,
byly jimi:
Lepíky s.r.o., PX AUTO PRAHA s.r.o., PETR CAR a.s., Autosalon TERS,
s.r.o., PNEU – Šafránek, s.r.o., GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., HYBLER
GROUP a.s., PragoBoard s.r.o., ABAK spol. s.r.o., FRAMAKA s.r.o., Jiří
Vlk, Petr KUPKA, Kovové profily, spol. s.r.o., NOWOSTAV a. s., Ing Antonín Kočí, OFFICE-CENTRUM s.r.o., Josef Dalešický, Hendrych Technik s.r.o., Omega Inox spol s.r.o., Městská část Praha – Dolní Počernice, POČERNICKÝ PIVOVAR s.r.o., MV přeprava s.r.o., TRANSPORT BAU,
s.r.o., LP Bau spol. s.r.o., PERFECTSTAV s.r.o., INGBAU CZ s.r.o., PRING
spol. s.r.o., František SCHUBERT, PETRUŽÁLEK A SYNOVÉ s.r.o., Miroslav Mitáček, bufet PRO s.r.o., Diamantová technika ALFA s.r.o., Elektroinstalace s.r.o., Reca JOKR s.r.o., VOICES International s.r.o., Martin
Kroupa – autodoprava spol. s.r.o.
Mgr. Edita Hejdová
Hejdová, tajemnice
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Projekt Sociální automobil funguje po vzoru evropských měst již
20 let. Za tu dobu Kompakt s.r.o. předal v České republice na stovky vozidel. „Ve většině sociálních zařízení pečujících o seniory či
osoby nacházející se v nouzi, je vozový park ve velmi špatném
technickém stavu. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen
prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý
den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých
rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují a neměli v životě stejnou startovní čáru
jako my,“ uvádí PaedDr. Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Lipová alej
Za přispění dolnopočernických občanů bylo dne
23. listopadu 2019 vysázeno stromořadí 40 ks
Lípy malolisté na obecním pozemku od prodejny Albert na Jahodnici směrem k ulici V Záhorském. Záměrně se jedná o Lípu srdčitou, velmi
užitečný medonosný strom vhodný k výsadbě
v parcích a alejích.
Za tento počin děkujeme rodině Krejčových,
Jandových, Procházkových, Lenfeldových, Blahákových, Valových, Rajkových, Šroubkových
a Pfauových.
Nový strom přibyl i v parčíku u ul. Podkrkonošská/Třebihošťská – malý Tomáš Krejča se podílel na výsadbě Dubu červeného.
Mgr. Jan Šroubek

uPOZOrNĚNí

ZAHrADNí ODPAD nepatří na břehy rokytky
Dne 12. listopadu proběhla povodňová prohlídka rokytky na území Dolních Počernic a Prahy 14 za účasti jejich zástupců a zástupců Odboru ochrany prostředí
MHMP a Lesů HMP.
Při prohlídce břehového porostu na rozhraní katastrálních území Dolních Počernic
a Hostavic bylo zjištěno, že obyvatelé z přilehlé bytové zástavby vyvážejí svůj zahradní
odpad na břehy koryta Rokytky. Jedná se převážně o větve stromů, okrasných dřevin,
trávy a spadaného listí. Tato činnost je nelegální a nebezpečná, neboť v případě zvýšené hladiny v Rokytce je tento zelený odpad splavován do koryta a může tvořit zátarasy
jak v korytě, tak na regulačních zařízení Rokytky. Zde se s naléhavou prosbou obracíme
na ty občany, kteří tento způsob likvidace zeleného odpadu využívají, že mají několik
legálních možností, jak s tímto odpadem naložit.
Předně je v HMP dobrá síť sběrných dvorů, kde lze umístit nejen zelený odpad. Pro
nás je nejblíže sběrný dvůr v Běchovicích v Podnikatelské ul. Dále je příznivě dostupná
možnost pro tyto účely kompostárna v Malešicích, v Dřevčické ul. Naši obyvatelé též
mohou využít možnosti objednat si u Pražských služeb hnědou „popelnici“ na bioodpad za velmi výhodných cenových podmínek. Řešením je využití velkoobjemových kontejnerů, které jsou pravidelně v MČ přistavovány dle harmonogramu, uvedeném na webových stránkách. Lze také využít služeb soukromých firem, které likvidaci zeleného odpadu
zajistí. Doufáme, že tento zjištěný jev na březích Rokytky byl výjimečný a nebude se nadále opakovat.
ÚMČ Praha – Dolní Počernice

upozornění
V prvních měsících r. 2020 budou v naší MČ probíhat arboristické práce, které spočívají v provádění výchovných, zdravotních a bezpečnostních řezů našich uličních stromořadí.
Celá akce je financována z grantového systému MHMP pro oblast životního prostředí. Naše MČ se na této
akci podílela poskytnutím detailních podkladů, které byly čerpány ze Studie regenerace zeleně a Pasportu
stromů v Dolních Počernicích. Tyto důležité podklady byly zpracovány v r. 2010 za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a jsou průběžně aktualizovány. Tento materiál obsahuje podrobné údaje o našich významných stromech a stromořadí, jejich lokalizaci, parametry a návrh opatření pro další léta.
Žadatelem grantu byla spol. Bonsoft s.r.o., která bude tyto práce také provádět pod kontrolou odpovědných pracovníků Odboru ochrany prostředí MHMP.
Nám zbývá pouze upozornit naši veřejnost, aby se v prostoru prováděných prací pohybovali se zvýšenou
opatrností. Jsme přesvědčeni, že po skončení prací budou ošetřené stromy v dobré kondici a přispějí tak k příjemnému vzhledu našich veřejných prostranství.
ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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rEViTALiZACE okolí rybNíKA Martiňák
Okolí rybníka Martiňák v Dolních Počernicích se už několik let postupně mění. Začal zde vznikat park Na Čeňku, nové tůně, „plužiny“
s ovocnými výsadbami a byl zrevitalizován Svépravický potok pod
rybníkem. Od září probíhá v okolí rybníka II. etapa revitalizace parku Na Čeňku, která se však od té první výrazně liší svým mnohem
přírodnějším charakterem. Vzniknou zde nové louky a lesy propoje-

né cestami i pěšinami a budu zde vysazeny ovocné stromy. V okolí
rybníka Martiňák bude vyhloubeno několik tůní. A právě tato vodohospodářská část byla letos zahájena.
Poloostrov mezi Svépravických potokem a Chvalkou se částečně odbagruje a vznikne zde soustava tůní pro obojživelníky a ptáky.
Aby byl tento „vodní svět“ ochráněn před slídícími psy, bude oddělen od břehu až 10 metrů širokým vodním příkopem. Vznikne tak vlastně jakýsi ostrov. Historický
val z vytěženého sedimentu, který se nachází na levém břehu rybníka, bude odstraněn, břehy se rozvolní, a i zde se vyhloubí malé tůně. Další větší tůň
vznikne blízko stávající tůně vedle bezpečnostního
přelivu. Celkem zde vznikne 3 700 m2 nových vodních ploch. Součástí bude i výstavba kamenného
tarasu a modelace vytěženého materiálu.
Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/aktuality
/?id=135
Stavba: Revitalizace okolí rybníka Martiňák
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany
prostředí MHMP
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Doba realizace: září 2019 – prosinec 2019
Foto poskytl Ing. Jiří Karnecki

Počinovské ohlédnutí
Vážení a milí počerničtí spoluobčané,
Jezdecký klub Počin tu je již 20 let
a za dobu svého působení se vystřídali děti, dospěláci i někteří koně. Pořád je
hodně nadšených lidí, kteří tráví svůj čas
s dětmi a zvířaty, a jako bonus jim předávají své jezdecké zkušenosti a chovatelské dovednosti. Přejeme si, aby děti, které navštěvují
náš klub, si získaly hezký vztah ke koním, aby s nimi chtěly trávit
co nejvíce svého volného času, aby porozuměly řeči koňského těla,
aby vnímaly to, že k nim kůň promlouvá a především, aby chtěly
a uměly koním naslouchat. Jezdecká dovednost má mnoho podob,
není mezi nimi lepší nebo horší. V každé se dá dosáhnout mistrovství a každá se dá dělat dobře i špatně. Jsme otevřeným klubem
bez specializace, a právě proto nabízíme hodně aktivit. Na každém
potom je, aby si našel tu cestu ke koňské duši, která právě jemu je
nejbližší. I nadále chceme nabízet hipoterapii, aktivity s koňmi ze
země nebo ze hřbetu (bez sedla), paravoltiž, jezdecký kroužek pro potěchu duše a radost ze společně strávených chvil,
a jezdecký kroužek se sportovními ambicemi. Vždycky si uvědomujeme, že čas, který u koní trávíme, je náš volný čas, stejně
tak volný čas dětí, a přejeme si, aby společné chvíle přinášely radost jak dětem, tak dospělým a v neposlední řadě, aby
z nich měli radost i koně.
Matýsek, první kůň, který stál při založení klubu pevně
na svých čtyřech kopytech, a který si teď užívá spokojeného
důchodu, je velký koňský učitel, umí vést stádo, má autoritu
bez násilí, jeho řeč je jasná a srozumitelná, je to kůň plný obrovské životní síly, a i když se v posledních letech potýká se
zdravotními potížemi, stále se od něj máme všichni co učit.
Jeho koňská moudrost a naše schopnost jí naslouchat a re-
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spektovat jeho potřeby je velký rozepsaný lexikon Můj život s koňmi, kde si každý, kdo prošel, prochází, nebo k nám přijde, může
přečíst vzkazy z minulosti a zanechat svůj vzkaz dalším. Přijďte si
„počíst“.
Respektujte, prosím, všichni to, že koně mají dostatek krmiva
a všeho, co potřebují a NEKRMTE je ve výběhu. Právě porušení tohoto pravidla způsobilo bolestnou smrt našim dvěma zvířatům. Věřte
nám, že se o koně umíme postarat a pokud jim chcete přinést něco
na přilepšenou, zanechte to nahoře, na rampě, zabalené tak, aby
to nemohlo promoknout. Vážíme si Vašich příspěvků, ale musíme
mít o podávaném krmivu přehled. Ne každý kůň může žrát všechno, o čem jste přesvědčeni, že je pro ně správné. Nadále si můžete
kdykoli dojet zdarma pro hnůj.
Za jezdecký klub přeji všem radostné svátky naplněné láskou,
pochopením a vzájemnou tolerancí
Hanka Špindlerová

VýLOV
Jako každý rok, i letos jsme mohli ve čtvrtek 17. října zažít „svátek
pražských rybářů“ – výlov největšího pražského rybníka. Ano, je to
ten náš, Počernický rybník, mající rozlohu téměř dvacet hektarů.
Pražská organizace zde rybářsky hospodaří již od čtyřicátých let minulého století. I letos byl výlov úspěšný a víc jak 140 metráků ryb
z tohoto rybníka bylo ještě ten samý den rozvezeno do pražských
sportovních vod…
Zblízka si mohli malí i velcí návštěvníci prohlédnout nejrůznější druhy ryb a projít naučnou stezku o rybnících, rybaření a životě
ve vodě i kolem ní. Velice poutavě nás na ní svým odborným a zajímavě pojatým výkladem provázeli zároveň s rybáři pracovníci střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.
Děkujeme všem organizátorům za krásný zážitek a možnost
nahlédnout do tajů této záslužné činnosti, tak přínosné pro naše
životní prostředí, a hlavně také pro budoucí pokolení.
Markéta Brožová,, koordinátorka MA21
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Svornost 89´
Člověk by si měl připomínat historii, i to, že Dolní Počernice nebyly před listopadem 1989 jen bezvýznamnou okrajovou částí
Prahy. Jedna z posledních skupinových výstav současného výtvarného umění v bývalém Československu, nazvaná Svornost
89, totiž proběhla právě zde, v Dolních Počernicích, v budově prvorepublikové Osvětové besedy Svornost, dnes známé jako hotel
a restaurace.
Dolnopočerničtí občané si během uplynulých třiceti let jistě všimli
zvláštního nápisu Svornost 89 na průčelí železničního viaduktu pod
hlavní světelnou křižovatkou ulic Českobrodská a Národních hrdinů, který odolal nejen zubu času, ale dokonce i nedávnému rozšíření viaduktu pro účely České dráhy. V tomto nápise, který jsem před
třiceti lety provedl na obyčejných štaflích za plného provozu bílou
akrylovou barvou, je skryt nejen kousek historie, ale dnes již i poetika zašlých časů. Nápis sloužil jako navigace pro Pražany v průběhu
výstavy, a sešlo se jich tam tehdy mnoho.
Nic ovšem neexistuje bez souvislostí, a tak je nutné připomenout, proč se skupinová výstava konala právě v Dolních Počernicích,
a ve Svornosti. Zapříčinily to tehdy tři okolnosti: otevřenost předsedy MNV Josefa Stříšky a vedoucího školské a kulturní komise Jiřího
Hrdiny, přítomnost rozlehlého zámeckého parku a mé působení
v roli výtvarného lektora tehdejší dětské výtvarné skupiny, kterou
jsem od roku 1987 vedl při ZŠ v Dolních Počernicích. Byla to doba
perestrojky a také faktického uvolňování společenského života. Je
nutné zmínit, že listopadové události v roce 1989 by bez předchozího uvolňování dopadly možná jinak. Tehdy se začali samostatně
organizovat umělci mimo oficiální struktury tzv. Fondu výtvarných
umělců a Svazu výtvarných umělců na svobodných přehlídkách své
tvorby, na nezávislých výstavách a vystoupeních. Připomenu třeba
legendární výstavy na Svárově, či první výstavu skupiny Tvrdohlaví
v Lidovém domě ve Vysočanech, kterou tenkrát posvětil a umožnil
bývalý Obvodní inspektor kultury ONV Praha 9 Jiří Halík.
To jsou fakta. Už nevím přesně, koho z nás tehdejší uvolňující se
atmosféra v roce 1987 inspirovala dříve, zda mě, či malíře Oldřicha
Tichého. Oslovili jsme zdejší Místní národní výbor s nápadem uskutečnit u nás v zámeckém parku výstavu současných výtvarníků,
a náš nápad s tím, že si ale vše zorganizujeme sami, byl přijat. Výstava se odehrála ve dvou podzimních dnech toho roku a zúčastnilo
se jí kolem dvaceti profesionálních i amatérských umělců. Tehdy
ještě nebyly tzv. sociální sítě, vylepili jsme výzvy k účasti, informace kolovala mezi přáteli, lidé si ji sdělovali, jediným omezením byl
pro malíře prostor zámecké zdi, sochaři měli celý park. Po úspěchu
první výstavy nazvané „Výstava v parku“ jsme druhý ročník opakovali i na podzim v roce 1988. Není bez zajímavosti, že právě tyto
akce, u jejichž zrodu jsme s Oldřichem Tichým a pak i s grafikem
Ivanem Brůhou stáli, přivedla do Dolních Počernic i architekta Jana
Mayera, který se později dohodl s předsedou MNV Josefem Stříškou
na obnově parku s využitím sochařských děl například Františka
Skály. Dodnes tam po něm zbyla pískovcová kočka jako prolézačka
a klouzačka pro děti.
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A právě započaté úpravy parku
mě přivedly k myšlence uskutečnit
na podzim roku 1989 výstavu v prostorách bývalé osvětové besedy
Svornost, aniž bych tušil, jakou symboliku získá název Svornost 89
a jak bude konvenovat s listopadovými událostmi. Výstava Svornost
89 byla výjimečná tím, že vznikla bez účasti výtvarného kritika, pouze na základě osobních kontaktů mezi umělci a byla koncipována
jako mezigenerační skupinová výstava s cílem konfrontovat díla zavedených osobností českého neoficiálního umění s výtvory mladé
nastupující umělecké generace.
S radostí a s nostalgií vzpomínám na období příprav této výstavy, na níž se podílela i řada místních občanů, třeba úklidem či
vymalováním sálu Svornosti. Některých setkání, při nichž jsme diskutovali dramaturgii instalace i program vernisáže, a které jsme zakončovali přípitkem v restauraci Na Barborce, se zúčastnila už tehdy významná sochařka Věra Janoušková. A kdo tehdy vystavoval?
Podle data narození tito umělci: dnes již nežijící grafik Josef Hampl (1932), multimediální umělkyně prof. Adéla Matasová (1940),
grafička a pedagožka Jaroslava Severová (1942), malíř Aleš Lamr
(1943), multimediální umělec, performer a pedagog Svatopluk Klimeš (1944), již nežijící malíř Karel Pucherna (1945), malíř a keramik
Milan Klika (1954), malířka a keramička Vladislava Kuřátková (1956),
malíř, grafik a sochař Jan Paul (1956), malířka Kateřina Štenclová
(1959) a již nežijící nejmladší účastník výstavy fotograf Michael Jablonský (1964).
Na vernisáži, kterou v sobotu 30. září v 15 hodin zahájil
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. bylo tehdy plno, a nejen uvnitř, ale
i venku, kde se odehrávala tzv. Zahradní slavnost, na níž vystoupila
skupina „Kramářské písně rodiny Váňovy“. Hospodský „Tonda“ točil
v přilehlé restauraci Svornost jedno pivo za druhým a rozešli jsme
se až hodně pozdě v noci. I nám umožnil Obvodní inspektor kultury Jiří Halík vydat u příležitosti výstavy katalog s barevnými reprodukcemi. Potíž ale byla, že tiskárna dovezla katalogy až druhý
den po vernisáži. Výstava skončila 4. listopadu, třináct dnů před začátkem sametové revoluce. Já jsem odjel z Československa 31. října
na měsíc do Švýcarska, poprvé do kapitalistické ciziny, a vrátil jsem
se do zcela jiné země.
Nic není v tomto světě navěky. Jednoho dne zmizí z viaduktu
i nápis Svornost 89, avšak je nutné zachovat budoucím generacím
i pro historii obce alespoň zmínku o kulturní akci, která proběhla
na přelomu revolučních změn tehdejšího Československa a svým
významem překročila hranice dolnopočernického regionu.
Jan Paul

NOViNKy v autobusové DOPrAVĚ
Organizátor Pražské integrované dopravy ROPID informuje o změnách na autobusové lince 224 a 204. Viz přiložené mapky a jízdní řády.
Zdroj www.pid.cz

Rekonstrukce komunikací
V pondělí dne 25. 11. 2019 byl na odboru investičním vybrán zhotovitel na rekonstrukci
části ul. Nad Rybníkem. V soutěži o veřejnou zakázku zvítězila firma COLAS CZ, a.s. Stavba
bude prováděna v prvních měsících r. 2020, a to v úseku od křižovatky Českobrodská
s ul. Národních hrdinů po lokalitu Padolina. Podrobnější informace o této stavbě budou
zveřejněny před jejím zahájením. Stavba se dotkne nejvíce obyvatel Vinice, provozu v bývalém velkostatku č.p. 4 a provozu autokempinku Sokol. S dodavatelem bude jednáno,
aby stavba byla ukončena do doby, než bude v autokempu zahájen sezonní provoz.
ÚMČ Praha – Dolní Počernice

13

14

15

Stavební úpravy pro nové trasy linek 204 a 224
V návaznosti na zprovoznění nových tras autobusových linek č. 224 a 204 od 1. 12. 2019, přistoupila MČ Praha - Dolní Počernice, po dohodě s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID, k drobným úpravám komunikací, které jsou nezbytné pro bezpečný průjezd
autobusů.
Jednalo se zejména o zbudování tří nových autobusových zastávek
v ulici Derczenyiho a u dolnopočernického hřbitova, při zajištění vhodného průjezdu pro menší autobus. Cena stavebních prací byla 72.000 Kč
a další část byla realizována vlastními silami pracovníky údržby MČ.
Petr Stránský
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Příběh kostelních zvonů
Nejstarší dochovanou stavbou v naší obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní pozdně románská stavba z doby
okolo roku 1200 byla spojena s panským dřevěným dvorcem společným opevněním tvořeným příkopem a valem. Tento panský kostelík majitele místního dvorce byl v chrámové lodi přestavěn nejdříve goticky a později získal, po renesančních a barokních zásazích, v roce 1887 dnešní novorománskou podobu. Tento článek ale nebude popisovat historii
našeho kostela (zde bych čtenářům doporučil starší čísla našeho Dolnopočernického zpravodaje nebo výborné knihy
o historii naší obce z pera pana Františka Kašičky – viz zdroje na konci článku), ale zaměří se pouze na zajímavý příběh
dolnopočernických zvonů.
První záznam o zvonech v našem kostele nacházíme v historických tečnosti vážil pouze 32 kilogramů – viz dále). Zvon zhotovil a dodal
záznamech z 18. století, podle kterých na věži kostela, v jejím dru- zvonař Oktáv Winter z Broumova. A v roce 1928 se počet počernichém patře, byly nainstalovány celkem tři zvony. První z nich měl kých zvonů znovu doplnil na tři, když se nad Dolní Počernicemi roprůměr 0,66 metru, vysoký byl 0,63 metru a vážil přibližně 170 kilo- zezněl nový zvon, opět nazvaný „svatý Václav“. Ten byl slavnostně
gramů. Je označován jako zvon zvaný „Václav“. Byl ulitý v roce 1734 posvěcen 8. prosince 1928. Starší záznamy uvádějí jeho váhu 172
pražským zvonařem Zachariášem Ditrichem, který za svoji práci kilogramů, ve skutečnosti vážil 153 kilogramů. Jeho pořizovací cena
obdržel 180 zlatých. Na zvonu byl latinský nápis „Od blesku a bouře byla 15.000 Kč a byl laděn do tónu dis dvě. Na plášti měl dva nápisy:
vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste 1734“. Pod tímto nápisem byla odlita „Sv. Václav 1928. Ulila firma Buřil a Riss v Kuklenách“ a druhý: „Obnogirlandová kytice, představující slunečnicové květiny. Na plášti zvo- ven z darů dobrodinců v Dolních Počernicích“.
nu byl korunový znak a na druhé straně zvonu zhotovil mistr zvonař
Oba tyto nové zvony vydržely ve věži pouze do roku 1942, kdy
reliéf svatého Václava. Zvon byl posvěcen 6. května 1734.
byly sejmuty pro potřeby německého válečného průmyslu. AbyZajímavé je, že v době posvěcení je tento zvon uváděn jako chom zjistili, co se s nimi vlastně stalo, musíme se vrátit do roku
„menší“ zvon, což pravděpodobně znamená, že v roce 1734 byl 1941, do doby Protektorátu Čechy a Morava. Tehdy vydala prona věži dolnopočernického kostela ještě jiný větší zvon. Co se s nim tektorátní vláda pod tlakem okupantů nařízení, podle kterého byli
ale v průběhu dalších let stalo, nevíme.
majitelé bronzových zvonů bez rozdílu
Druhý, historicky doložený zvon, je
druhu a účelu (a to i zvonů nepoužitých
tzv. střední zvon „Svaté rodiny“. Byl oznebo určených k prodeji, popřípadě přidoben plastikami Ježíše, Panny Marie
pravených k dodání objednateli) povinni
a svatého Josefa a roku 1781 jej odlil
tyto zvony, podle pokynů ministerstva
zvonař Jan Krištof Schmück.
průmyslu, obchodu a živností, sejmout
Třetím zvonem, dle zachovalého ina odevzdat. Každá jiná disposice se zvoventáře z roku 1886, byl malý „Umíráček“
ny „jest zakázána,“ jak stojí v tomto zá– zvon o průměru 52 cm a váze 47 kg,
koně, který protektorátní vláda schválila
ozdobený plastikou Ukřižování a posta26. listopadu 1941. Zvony byly následně
vami světců svatého Jana a Pavla. Zvon
rozděleny do čtyř kategorií – A, B, C a D.
nenese žádný nápis a datum jeho odlití,
Zvony kategorií A a B (ulité mezi lety
ani jeho zhotovitele neznáme.
1800 až 1900) měly být určeny k roztaVelký zvon „Václav“ a střední zvon
vení, protože šlo podle výkladu tohoto
„Svaté rodiny“ byly bohužel v průběhu
zákona o zvony bez větší hodnoty. Zvo1. světové války z věže sejmuty a rozny kategorie C byly definovány jako centaveny. Pan František Kašička v knize
né a řada na jejich roztavení měla dojít
„Z dějin naší obce“ o tomto píše:
až po roztavení zvonů kategorií A a B.
„Pro válečné potřeby byl 30. prosince
Zvony označené jako D byly nejcennější
roku 1916 sňat z věže místního kostelíku
a měly být zachovány. Ne vždy se ovšem
zvon „Václav“ z roku 1734. Zvon, zdobený
tato pravidla dodržovala.
girlandami, šlechtickým erbem a reliéNejdříve docházelo k soupisu zvofem svatého Václava, snesli po schodech
nů. Ohlašovací listy posílali vlastníci pačtyři vojíni, vedeni desátníkem Hynkem
mátkovému ústavu, který je následně
Oberherrem, v civilu sochařem z Kolína.
předal Ministerstvu průmyslu, obchodu
Jediný zachovalý zvon „Umíráček“ na věži
Po snesení zvonu byly zhotoveny jeho
a živností. Určené zvony pak byly sejmudolnopočernického kostela
sádrové odlitky a uloženy ve farním archíty a putovaly na shromaždiště do Prahy.
vu. Vlastní zvon byl potom odvezen na žeMezi lety 1941 až 1943 bylo z českých
lezniční stanici do Horních Počernic, aby se nakonec proměnil v nějaké věží odebráno asi 12 tisíc zvonů. Z celého Protektorátu putovaly
dělo, zabíjející na bojištích světové války. Vojenský erár zůstal dlužen do Prahy na shromaždiště na Maninách, kde byly na ploše zhruba
finanční náhradu 4 Kč za každý kilogram váhy zvonu.“
5 kilometrů čtverečních odloženy zvony kategorií A, B a C. Ty se náKdy přesně byl sejmut druhý zvon „Svaté rodiny“ se mi nepo- sledně nakládaly na lodě, které putovaly po Labi do Hamburku.
dařilo dohledat. Všechny prameny se ale shodují v tom, že to bylo
Historik zvonař Petr Rudolf Matoušek popisuje další osud narovněž v průběhu 1. světové války.
šich zvonů:
Dolnopočernická obec po skončení 1. světové války usilovala
„V Německu uchovávali zvony přímo tam, kam je dovezli, v přío nové obnovení svých zvonů. Proto v roce 1924 nechala ulít a slav- stavu Altona. Němci tam tomu říkali „Glockenfriedhof“, Hřbitov zvonostně zavěsit nový menší zvon o váze 47 kilogramů (zvon ve sku- nů. Tam zvony rozbíjeli a potom ten šrot převáželi do několika slé-

17

Shromaždiště zvonů na pražských Maninách
váren v Hamburku. Tam materiál přetavovali do takzvaných housek,
to byly ingoty bronzu, které posílali na další zpracování. Nebylo to
ale tak, jak se traduje, že ze zvonů dělali děla. V roce 1942 už byla
děla z oceli. Bronz ale sloužil především pro výrobu zbraní a dalších
součástí strojů pro armádu. K zabavování došlo hlavně proto, že
zvonovina má konstantní kvalitní složení, takže nacisté nemuseli
zabavený kov nijak analyzovat a mohli ho ihned použít. Jen malá
část zvonů se nám po válce vrátila, jen několik stovek. Některé
byly dány naší zemi jako tzv. restituční zvony. Ty se převezly hlavně
do Litoměřic, kde tehdejší kolaudátor Jaroslav Dobrodinský dovezené zvony hodnotil a podle toho, jak se daly použít, se rozmísťovaly do věží. Takto jsme získali ale skutečně jen zlomek zvonů. Naopak
se ví o mnoha případech, kdy lidé z různých měst a vesnic vyrazili
na vlastní pěst jen s několika přáteli do Prahy a pak do Hamburku,
aby své zvony hledali. Někdy je našli, někdy ne a někdy si náhradou
za ně vzali jiné zvony, které tam byly k dispozici, aby měli alespoň
něco. To je důvodem, proč v některých českých věžích visí původně
třeba italské zvony,“ vysvětluje zvonař.
Podle studie Jaroslava Dobrodinského po válce zůstalo na českých věžích jen 13 % zvonů z předválečného počtu a na moravských dokonce pouhých 6 %. Snaha o navrácení zvonů nicméně
trvala, ačkoli byla spíše nekoordinovaná a také to může být důvodem, proč se jich do Česka dostal zpět jen zlomek. Petr Rudolf
Matoušek o tom dále vypráví: „Všechny země si své zvony odebraly po válce přímo v Hamburku. Tedy vyjma Československa,
protože režim o to nestál. Po válce byla ustavena komise, která
měla jet oficiálně nezničené zvony do Hamburku převzít, což se
mělo uskutečnit na sklonku roku 1947. To už se do toho ale vložili
komunisti, takže z toho sešlo. Rok 1948 tak na dlouhou dobu přerušil veškeré snahy o získání českých zvonů, které mohly zůstat
v Hamburku. Podle objevených dokladů bylo na zdejším Hřbito-
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vě zvonů za války shromážděno 96 tisíc zvonů z celé Evropy. Část
z nich se zachovala neporušená až do konce války. Mezi nimi pravděpodobně i některé české, které jsou tam možná dodnes, jelikož
existují indicie o tom, že část rekvírovaných zvonů je stále uložena
v Hamburku.
Vraťme se ale zpět k nám do Dolních Počernic. Od roku 1942 je
tedy na naší kostelní věži pouze malý osamělý „Umíráček“. Jen dvě
prázdné zvonové stolice označují místo, kde byli uloženi před sejmutím jeho kolegové. Tím ale příběh našich zvonů nekončí…
V listopadu 2001 vyšel v Katolickém týdeníku článek s titulkem
„Němci se chystají odškodnit roztavené zvony“. Tento článek sděloval informaci, že náboženské komunity mají právo žádat o odškodnění za válečné škody, včetně rekvizice zvonů u ženevské
organizace IOM (International Organization for Migration). Žádost
je třeba podat německy či anglicky a doložit doklady o rekvizici
daného zvonu. Článek dostal do ruky páter Pavel Hertl, salesián
v tehdejší místní komunitě salesiánů na naší faře a iniciativně se
pustil do zpracování příslušné žádosti. Nutno ovšem říci, že tato
žádost musela být podána nejpozději do 31. prosince 2001, a to
včetně všech dokladů. Pavel Hertl „závodil s časem“, obětavě pátral po všech nutných dokumentech v archívech a výsledkem jeho
snahy bylo nalezení a zmapování osudu našich zvonů od okamžiku
jejich sejmutí až po naložení na loď do Hamburku, kde se jejich stopa ztrácí. Vlastní žádost na odškodnění se tehdy stihla skutečně podat, a to až úplně na poslední chvíli, odeslal ji z Hlavní pošty v Praze
31. prosince 2001 dvě hodiny před půlnocí! Výsledkem odškodnění
byla částka 2000 EUR za oba zvony, za kterou se bohužel nové zvony odlít nedají. Nicméně nově dohledané historické materiály nám
umožňují zmapovat cestu našich zvonů do Hamburku. Co nám tyto
doklady nového o jejich osudech vypovídají:
Všechny tři naše zvony byly sepsány (nahlášeny) 5. ledna 1942
a následně 15. ledna 1942 žádá místní farář páter Emanuel Pivnička
Okresní úřad Praha–venkov o ponechání jednoho zvonu (druhého
největšího) za jeho výměnu za zvon nejmenší (a tím zachraňuje nejstarší a historicky nejcennější zvon „Umíráček“). Z této žádosti bych
si dovolil citovat jeho slova: „Zmíněný zvon ponechán byl kostelu též
v minulé světové válce, je starý a památný – ozdobený skulpturami.
Zvon tento jest osadníkům zvláště milý, neboť se jím třikráte denně
od pradávna zvoní klekání. Dovoluji si tudíž podepsaný velmi snažně
prositi i jménem celé osady o ponechání právě tohoto zvonu.“
Jeho žádosti je vyhověno, jelikož někdy mezi koncem ledna a polovinou května 1942 (přesné datum bohužel neznáme) jsou sejmuty
z věže dolnopočernického kostela pouze oba novější zvony a následně pečlivě zváženy – jak vyžaduje vládní nařízení – přičemž je
konstatováno, že váží „jen“ 153 kilogramů a 32 kilogramů (oproti 173
kilogramů a 47 kilogramů, jak bylo uváděno ve farní dokumentaci).

Nakládka zvonů na lodě, které je dopravily do Německa

Hřbitov zvonů v Hamburku
Dne 15. května 1942 hlásí obecní úřad v Dolních Počernicích
Okresnímu úřadu Praha-venkov a Farnímu úřadu Dolních Počernic předání obou zvonů do sběrny na Libeňském ostrově. Náklady
za jejich sejmutí a transport zvonů činí 120 korun.
Datem 27. května 1942 je datována stvrzenka Okresního úřadu
Praha–venkov o odevzdání dvou zvonů skupiny „A“ o váze 153 kg
a 32 kg, což je zároveň doklad uložení našich zvonů na shromaždišti
na Maninách.

Dále byly rovněž dohledány nákladní listy Českomoravské plavební akciové společnosti Labské ze dnů 14. července a 10. srpna
1942, které potvrzují odplavení zvonů z Prahy do Hamburku. Zvony
převzaly německé hutě Zinnwerke a Norddeutsche.
Tím stopa našich zvonů končí. Jelikož oba naše sejmuté zvony
byly kategorie „A“, je jejich osud na 99,99 % smutný – byly rozbity
a roztaveny. Vyplývá to ze záznamů Ministerstva průmyslu a obchodu při pátrání po zvonech po skončení války. Tento záznam konstatuje, že absolutní většina zvonů skupiny „A“ byla roztavena a další
pátrání po nich je marné.
Co napsat závěrem? Třeba se někdy stane zázrak, a v tom obrovském přístavu v Hamburku najdou nějaké zapomenuté skladiště
a v něm budou naše ztracené zvony. Osobně bych si to přál. Jako
bych si přál i to, aby se už neopakovala situace, kdy to, co má lidi
duchovně potěšit a povzbuzovat, se ničí a mění ve zbraně. A třeba
se někdy dočkáme toho, že ty prázdné zvonové stolice ve věži našeho kostela budou zase obsazeny a prastarý zvon „Umíráček“ bude
mít opět kolegy!
Martin Šíla
Za poskytnuté archivní materiály děkuje autor páteru Pavlu Hertlovi a Marcele Krňávkové.
Použité prameny: František Kašička Dolní Počernice – Z dějin naší
obce, písemný záznam Pavla Hertla „Jak jsem se zapletl se zvony“,
článek „Nacisté ukradli tisíce českých zvonů“ (internet), Dolnopočernický zpravodaj ročník XV. Všechna fota: zdroj internet – archív
Petra Rudolfa Manouška

Oslava 101. výročí naší republiky
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme si malinko v předstihu připomněli výročí vzniku Československé republiky.
Po krátkém projevu pana starosty Zbyňka Richtera k této významné události naší historie zazněla státní
hymna a poté se malí i velcí s lampiony vydali setmělým zámeckým parkem po cestách osvětlených pouze plamínky svíček. Akci ukončil barevný ohňostroj, opět v režii ředitele dětského domova pana Martina
Lněničky.
Že se jedná o oblíbenou akci, potvrzuje hojná účast dospělých i jejich potomků. Pro děti je to zážitek
- se světýlkem procházet tmou a dospělí si uvědomí, k jaké příležitosti je akce konána.
Mně to však nedá, a musím zmínit, co mne mrzí. Je to fakt, který se stále opakuje. Při prvních tónech
hymny dav neztichne, ani nezpívá. Děti běhají, dospělí se hlasitě baví. A proto prosím, dejme najevo, že
nám na naší zemi záleží a uctěme důstojně její existenci.
Světla Parkanová

Ohlas veřejnosti – email ze dne 25. 10. 2019
Věc: poděkování
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům
včerejšího lampionového průvodu - byla to milá příležitost k sousedskému setkání, procházka setmělým a svíčkami osvětleným
parkem měla své kouzlo, vše bylo završeno barevným ohňostrojem. Děti byly nadšené.
Měla bych však také jednu připomínku - podle mého názoru nebyli vlajkonoši oblečeni adekvátně slavnostnímu okamžiku
- mikina s výšivkami, různými logy či nápisy a plandavé kalhoty
se hodí spíše k volnočasovým aktivitám. Měli bychom dbát na výchovu k úctě k symbolům české státnosti.
S pozdravem
Mgr. Ivana Hakenová
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TAJEMSTVí PíSKOVNy aneb

vyprávění o dávné historii…

ČÁST 2.

V předchozím čísle našeho zpravodaje jsme si mohli přečíst vyprávění o historických nálezech v dnes již zatopené přírodní rezervaci Pískovna. Naše vyprávění jsme ukončili nálezem, který archeologové v roce 1936 identifikovali jako
obytnou chalupu (polozemnici) germánských Markonamů z doby 2. století našeho letopočtu. První díl končil popisem
vykopávek, které v té době vzbudily jak v odborných kruzích, tak i u laické veřejnosti velký zájem. Byla to ale skutečně
obytná chalupa? To se dozvíte v druhé části našeho vyprávění…
Mgr. Daniel Bursák z Ústavu pro archeologii v roce 2009 podrobil
zjištěné závěry z roku 1936 hloubkové revizi a zjistil nové velmi
zajímavé skutečnosti, které publikoval v odborném článku „Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy - Dolních Počernic“,
z něhož bych si dovolil citovat zajímavé statě:
Objekt Jáma č. III: Veškerá dokumentace objektu (pozn. z roku
1936) bohužel neumožňuje jeho bližší lokalizaci na sídlišti. Vytvořená
kresba objektu zaznamenává pouze obrysy nalezené jámy, které v převážně písčitém podloží vykreslovaly tvar klíčové dírky.
Jedná se objekt, který je tvořen kotlovitou jámou nepravidelně
kruhového půdorysu, zahloubenou 197 cm od svrchní úrovně podorničí. Do této jámy vstupuje malým schůdkem plynule se svažující
chodba, která se dále postupně vytrácí v písečném podloží. Maximální rozměr objektu činí 540 cm, nejširší část jámy má 220 cm. Chodba
má šířku v ústí do jámy 100 cm, na protilehlém konci 58 cm. Na délku
měří samotná cca 320 cm. Celkový charakter objektu a jeho výplň byly
pouze stručně slovně popsány komentářem na pořízené kresebné dokumentaci. Z krátkého textu se dovídáme, že stěny jámy byly do červena vypáleny a objekt byl vyplněn velikým množstvím mazanice.
Hmotnost mazanice činí po zvážení 246 kg. Na mazanici lze sledovat
otisky silných kůlů i menších, patrně opracovaných dřev. Některé kusy
byly z jedné ze stran ploché. Mazanice se vyskytovala i v chodbě ústící do jámy malým schůdkem. Ve výplni byla dále nalezena keramika
a několik zvířecích kůstek. Keramika se jinak podle popisu koncentrovala především u dna a na povrchu. Jedná se o 90 střepů, z toho 12
okrajů, 73 těl a 5 den. Váha celého keramického souboru činí 2168 g.
U dna objektu byla zaznamenána 15 až 20 cm silná vrstva spečeného
písku, mazanice a většího množství uhlíků. Zajímavým nálezem je uložená kostra psa. Nacházela se v hloubce 60 cm v jihozápadním rohu
jámy, přímo naproti ústí chodby. Ležela na levém boku, hlavou k jihu.
Vzhledem ke zmínce o vypálených stěnách jámy je zřejmé, že tento
objekt byl opakovaně využíván jako pec (pozn. nejedná se tudíž – jak
bylo v roce 1936 předpokládáno – o chatu). Enormní množství mazanice v celé výplni objektu zase upozorňuje na rozměrnější konstrukci,
patrně překlenutí samotné jámy. Otisky různých prutů a kulatin upozorňují na poměrně masivní dřevěnou konstrukci, v tomto případě
patrně podpůrnou klenbu pece. Na některých kouscích mazanice lze
též místy pozorovat pěnovité spečení jako důsledek vystavení hmoty

Rekonstrukce obytné chalupy (polozemnice) germánských
Markomanů (celkový pohled
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nadměrnému žáru, jehož působení lze sledovat i na některých silně
přepálených střepech, kde nadměrný žár z keramické hmoty vytvořil
odlehčenou porézní hmotu pemzovitého charakteru. S ohledem k celkovému charakteru objektu a absenci strusky či jiných pozůstatků
po výrobě železa lze patrně vyloučit spojitost tohoto objektu s hutněním kovu. I přes stručnost dochované dokumentace je možné se pokusit o bližší interpretaci objektu.
Půdorys celkem jasně připomíná rozměrnou hrnčířskou pec, tvořenou vypalovací komorou s připojeným kanálem. Při srovnání s podob-

Rekonstrukce markomanské obytné chalupy s krytým ohništěm (takto
mohl vypadat objekt, jehož zbytky byly nalezeny u našeho rybníka)
nými zařízeními doby laténské jsou zajímavé především mimořádné
rozměry tohoto zařízení a jeho konstrukce, kdy vypalovací komora je
pouze jednoduchá překlenutá jáma se dnem položeným pod úrovní
připojeného kanálu. Tento druh hrnčířské pece se odlišuje i od konstrukčně komplikovanějších pecí pozdní doby římské. Pro většinu
od nás známých protohistorických hrnčířských pecí je též typický vodorovný či směrem k vypalovací komoře stoupající připojený kanál pro
přístup vzduchu, jakým disponují výše zmíněné pece z doby laténské či
z mladší a pozdní doby římské. V tomto se počernická pec podobá ještě
spíše pecím milířovitého typu, které jsou tvořené pouze jednoduchou
jámou bez přívodu vzduchu.
Zajímavý poznatek přináší i poloha psí kostry. Kostra byla podle
popisu v dokumentaci nalezena zhruba na úrovni dna příchozí chodby
(60 cm pod svrchním okrajem jámy). Pokud přijmeme, že jáma i chodba tvoří jeden objekt, pak by byl pes do objektu uložen až po určité
době užívání objektu, kdy už byla část jámy zaplněna. tedy, že k jejímu uložení došlo až po skončení doby užívání objektu. Pro toto tvrzení
svědčí skutečnost, že se na kostře nevyskytovaly žádné zjevné stopy
po vystavení žáru.
Závěr: Jáma č.III z výzkumu v pískovně u Dolních Počernic představuje dosud v literatuře neznámý typ objektu. Přijmeme-li interpretaci
objektu jako hrnčířskou pec, jedná se tak o jedno z prvních známých
zařízení tohoto typu ze starší doby římské v Čechách. Přestože jsou
zařízení k vypalování keramiky složkou, kterou musíme předpokládat
téměř na každém sídlišti, doposud takováto zařízení ze starší doby římské z Čech takřka úplně postrádáme.
Zatím poslední nálezy z doby římské z katastrálního území
Dolních Počernic byly hlášeny ze záchranného archeologického výzkumu Archeologického ústavu, vyvolaného výstavbou komplexu

O dovoz zboží se staraly kupecké karavany – obrázek Gustava Gruma
zachycuje kupce s doprovodem u markomanské osady
golfového hřiště Golf Resort, které se nachází cca 800 m východně
od zatopené Pískovny. Z nich je patrné, že území Dolních Počernic
má zajímavou perspektivu pro studium zdejšího historického osídlení v tomto regionu. Bohužel, zatím není k dispozici odborné zpracování těchto nových nálezů,
Pan František Kašička ve své výborné knize „Z dějin naší obce“
poznatky o této době doplňuje těmito fakty: Rozsah osídlení
na území Dolních Počernice se v době římské neomezil pouze
na Pískovnu. Svědčí o tom nálezy na jižním břehu dolnopočernického rybníka. V letech 1965 až 1966 tu byly při úpravách břehu
nalezeny narušené „římské objekty“ a ještě v roce 1974 „římská“
polozemnice, zasahující až po dnešní hladinu rybníka, se střepy nádob a s opálenými kameny v západní polovině půdorysu – patrně
zbytek ohniště.

Dokončené výzkumy dovolily upřesnit dobu existence markomanské osady do 2. století našeho letopočtu – zhruba mezi roky
150 – 230, tj. žila tedy poměrně krátce – necelých 100 let.
Na konec bych si nechal něco na odlehčení – poslední výzkumy
ukázaly, že předchůdce dnešního piva, což byl kvašený nápoj z naklíčeného obilí, znali lidé již v době kamenné. Přes všechny snahy
se nepodařilo zjistit, jak pivo vlastně vzniklo. Všeobecně se předpokládá, že nebylo vynálezem, ale dílem souhry náhod. Nicméně, pivo
na našem území vařili keltští Bojové, germánští Markomanové, (kteří v naší lokalitě sídlili) a Kvádové, později i Slované. Základní princip
přípravy piva zůstal po staletí stejný, takže vůbec není vyloučeno,
že první počernické pivo se u nás vařilo okolo roku 200 našeho letopočtu. Škoda, že se nikdy nedozvíme, jak chutnalo.
Co říci na závěr. Doufám, že tento kratší výlet do pradávné historie osídlení místa, kde se teď rozprostírají Dolní Počernice, vám
přinesl něco nového. O historii první osady, z dob únětické kultury,
a i rovněž následné osady z dob říše římské se můžete dozvědět
více ve výše zmíněné knize pana Kašičky. Nalezené artefakty jsou
dodnes ve sbírkách Národního muzea a odborníci s nimi i nadále
pracují. Pokud by kohokoliv zajímaly odborné fundované detaily
a historické práce k tomuto období, neváhejte mne kontaktovat,
rád Vám poskytnu veškerý materiál k tomu tématu, který mám
k dispozici. V dalším čísle Dolnopočernického zpravodaje se posuneme ve vyprávění o historických událostech v naší obci trochu
časově
 dál.
Martin Šíla
Použité zdroje: František Kašička – Dolní Počernice „Z dějin naší
obce“, Mgr. Daniel Bursák, „Pozoruhodný nález ze starší doby římské
z Prahy - Dolních Počernic“ (Archeologie na dosah – 2009), Josef
Poulík – Z hlubin věků

Místní knihovna
V ý b ě r z nov ý ch kn i h
beletrie pro dospělé
Radka Denemarková		
Hodiny z olova
Anna Cima		
Probudím se na Šibuji
Antonín Polách		
Mefistův rukopis: Praha, A.D. 1608
		
Páté přikázání
Petra Dvořáková		
Dědina: pole, závist, chtíč
Viktorie Hanišová		
Houbařka
Marta Kučíková		
Italské jednohubky
		
Italské dvojhubky
Jaroslav Rudiš 		
Český ráj
Michael Connely		
Černý led
		
Temná svatá noc
Robert Galbraith		
Smrtící bílá
Anna Jansson		
O čem nevíš
Anders De la Motte		
Konec léta
		
Podzimní případ
Lucinda Riley		
Olivovník
		
Sestra ve stínu
Greer Hendricks		Anonymní dívka:
lže, aby se dozvěděla pravdu
Guillaume Musso		
Dívka z Brooklynu
Soren Sveistrup		
Kaštánek
Jo Nesbo		
Nůž
S. J. Bolton		
Rakvář
Annie Nigh Ward		
Překročit všechny hranice
Anne Jacobs		
Venkovské sídlo. Bouřlivé časy
David Lagercrantz		Dívka, která musí zemřít.
Milénium 6.
J.R.R. Tolkien		
Pád Gondolinu
Amie Kaufman		
Akta Illuminae
Beth O‘Leary		
Spolubydlící

Naučná literatura
Jon Krakauer		
Michelle Obama		
Aleš Palán		
Anita Schäffer		
Julia Romeiss		

Peklo blízko nebe
Můj příběh
Jako v nebi, jenže jinak
Krmíme ptáky v zahradě
Z ničeho něco k něčemu

beletrie pro mládež
Petr Stančík 		
Alena Mornštajnová		
Ester Stará		
Daniela Krolupperová		
Petra Braunová		
Liz Kessier		
		
Mary Kelly		
Marissa Meyer		
		
Ladislav Karpianus		
Andrzej Sapkowski		

Jezevec Chrujda ostrouhá křen
Strašidýlko Stráša
Šedík a Bubi
Polštářoví podvodníci
Johana s hlavou v oblacích
Emily Vichrná a loď ztracených duší
Emily Vichrná a zrádný vodopád
Zasněžená červenka
Měsíční kroniky. Cress
Měsíční kroniky. Cinder
Kryštofův Vzdušný zámek
Zaklínač VI.+VII.

Naučná literatura pro mládež
Aneta Holasová		
Kde domov můj: příběh hymny
Miroslav Šašek		
To je Irsko
		
To je San Francisco
Tereza Říčařová		
To je Istanbul
Camille Laurans		
Co to tam mám?
Renáta Fučíková		
Dobrých 100
Petra Bartíková		
Hmyzí hotel
		

Světla Parkanová, knihovnice
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Dvacet let cestopisných čtvrtků
18. listopadu 1999 přijel z Liberce stopem náš kamarád Petr Zeman,
aby nám, tehdy ještě v zámecké oranžerii, vyprávěl o své roční cestě, jak jinak než stopem, z Liberce do Kapského města. To byla první
cestopisná beseda cyklu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“.
Tenkrát jsme nikdo netušili, že se takto budeme setkávat celých
dvacet let. Trochu jsme zestárli... a je tu čtvrtek 28. listopadu 2019,
setkáváme se po stotřiasedmdesáté. Ke dvacátému jubileu přišel
krátce pohovořit pan starosta, posluchače čekal malý kvíz o ceny
a pak už jsme se vydali na cestu, tentokrát na sever Vietnamu.
Chtěl bych se trochu poohlédnout za těmi dvaceti lety. Za tu
dobu jsme navštívili 77 zemí, 5 závislých území, Antarktidu, samostatně se hovořilo o Tibetu. O své dojmy se s námi podělilo 146 lidí,
Část účastníků besedy

Výherci kvízu s cenou a jejím autorem

POČIN děkuje za podporu městské části

z nich někteří opakovaně. Byla mezi nimi spousta zajímavých osobností. Podívali jsme se do všech kontinentů, přepluli na různých
plavidlech oceány, dosáhli severního pólu a např. i vrcholu Mount
Everestu.
Za těch dvacet let se samozřejmě mnohé změnilo. V prvních
letech se promítaly klasické diapositivy, občas fotografie přes videokameru. Doba jde rychle kupředu, tak brzy nastoupila kouzla
digitální techniky. Zpočátku jsme vylepovali plakátky po okolních
městských částech. Brzy jsme ale zjistili, že to je zbytečné, tamtamy
duněly a kdo chtěl, k informaci o programu se dostal, dnes i díky
internetu. Publikum se během let samozřejmě měnilo, ale postupně vznikla skupina lidí, se kterými se setkáváme pravidelně, další
přiláká zájem o tu kterou zemi.
Občas se vyskytly různé krizové situace. Někdy jsme sehnali přednášejícího jen krátce před termínem, stalo se, že někdo ze
zdravotních důvodů odřekl na poslední chvíli, jednou jsme mail
s omluvou našli až když už v zasedacím sále bylo plno a mělo se
začít. Vždy se to ale vyřešilo rychlým sáhnutím do „vlastních zdrojů“. Bývaly, hlavně v začátcích promítání přes dataprojektor, i potíže
s kompatibilitou různých zařízení.
Aby si kromě zraku a sluchu přišly na své i chuťové pohárky,
o to se obětavě, veleúspěšně a s fantazií po celých dvacet let stará
Hanka Jirsáková, která na každé setkání chystá drobné občerstvení
ve stylu země, o které se hovoří. Jen zřídkakdy tuto roli převezme
přednášející, tak jsme ochutnali například červy, polárnickou stravu, ale i pravou finskou vodku.
Nezbývá, než si přát, abychom se takto scházeli i v dalších letech.

Jiří Poloch

JAN PAUL JOHN v kulturním centru
Velice zajímavým počinem, které připravilo kulturní centrum v Praze - Dolních Počernicích v projektu nazvaném: „Každou středu v měsíci“,
byl pořad, ve kterém se divákům představil několika múzami políbený akademický malíř Jan Paul. To že je uznávaným, renomovaným výtvarníkem je všeobecně známá věc, ale že také výborně hraje na kytaru, foukací harmoniku a zvučným barytonem zpívá, bylo pro mnohé
návštěvníky nóvum. Navíc, všechny písně, které zazněly, byly autorskými.
Složil nejen hudební doprovod, ale i všechny texty písní.
Pořad byl laděn „dušičkově“, však se také konal ve středu 30. 11.
v předvečer Všech svatých a následně i Svátku zesnulých. Poutavě vyprávěl o svém vztahu k církvím, i o vlastních prožitcích při setkání se smrtí
nejbližších. Krom všech zmíněných činností vládne i perem, a tak k prvotině již vydané knihy „O štěstí v umírání“ chystá přidat další publikaci
– sbírku povídek s pracovním názvem „Mrkací panenka“, ze které nám
přečetl dvě povídky.
Věříme, že toto setkání s mistrem Paulem nebylo poslední.

Vlasta Václavková
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Ohlédnutí za létem aneb

SENIOŘI OPĚT NA CESTÁCH
Letošní léto bylo pro poznávací zájezdy velmi příznivé. Zahájili jsme
zájezdem vskutku turistickým, s cílem navštívit kouzelný šumavský
kout, Černé jezero, jedno z největších ledovcových jezer národního
parku. K jezeru, které leží 1008 metrů nad mořem, vedla velmi pohodlná turistická cesta dlouhá 5 kilometrů. Slunečné počasí a dobrá pohoda přispěly k tomu, že i cestu zpět zvládli senioři, z nichž převážná
část byla v tomto koutě Šumavy poprvé, trochu unavení, ale nadšení
a spokojenost s výletem byly zjevné. Sladkou tečkou úspěšného výletu byly borůvkové knedlíky, vždyť ať je nám patnáct, nebo sedmdesát let, kdo by je neměl rád.

Posledním zastavením našeho letního putování bylo historické město Opočno pod Orlickými horami. Již v Kosmově kronice je
o něm zmínka. Opočenský hrad má původ v 11. století, v 16. století majitelé panství Trčkové z Lípy zakládají pivovar, budují rybniční soustavu a přestavují hrad na renesanční sídlo. Od 17. století je
opočenský zámek majetkem Colloredů. Po poslední colloredovské
adaptaci zde byly umístěny bohaté sbírky obrazů, zbraní, národopisných exotických a loveckých trofejí. V současné době je tento
nádherný zámek předmětem dlouholetých restitučních sporů.
Historické centrum Opočna bylo v roce 1990 vyhlášeno památkovou zónou a tvoří úžasnou kulturní kulisu celého města. Zvonice
ze 16. století, kostel Nejsvětější trojice a rodný dům nejslavnějšího
opočenského rodáka, malíře Františka Kupky a hudebního skladatele Luboše Sluky, to jsou klenoty, na které jsou opočenští občané
náležitě hrdí.
Procházkou okolo Zlatého potoka, zámeckého letohrádku a anglického zámeckého parku končí naše vycházka Opočnem, a tím
i celé letošní putování seniorů.
Poděkování patří všem účastníkům poznávacích zájezdů nejen za jejich upřímný zájem o tato putování, přátelskou atmosféru
a ukázněnost během akcí. Vždyť jsme se vrátili všichni zdrávi a nikdo se ani neztratil. A co si budeme povídat – s ohledem na věkový průměr účastníků by se, jak se říká, chybička mohla vloudit. Ale
nestalo se, a proto ještě jednou poděkování všem, kteří tento cestovatelský kolektiv tvoří, a především manželům Konopovým, kteří
dlouhá léta zajišťují a organizují tyto akce.

Ing. Hana Jaklová

Zlatá hvězda šlechtického rodu Sternbernbergů nás uvítala
na zámku Jemniště, který byl dalším cílem našeho seniorského
putování po historických místech českých zemí. Právě Jemniště je
součástí historických památek posázavského regionu, které budeme postupně navštěvovat. Jejich současný majitel Jiří Sternberg
a jeho předkové tvoří tu část české šlechty, které byl restitucí majetek vrácen. Na jejich vlastenectví jsme právem hrdi. Proběhla zde
nejen obnova zámku, ale i parku, jehož založení spadá až do 18. století. Obnovený cestní systém, nádherné alpinium, rosarium a libosad
spolu s čestným nádvořím tvoří půvabné okolí zámku. Zámek, který
rodina současného majitele obývá a spravuje, je s touto rodinou
spojován od roku 1868. Zrekonstruovaná památka je přístupná veřejnosti, využívána je rovněž komerčně tak, jako mnoho ostatních.
Zámecká restaurace spolu s kavárnou pečuje o své návštěvníky,
pořádá zde i svatby a slavnostní setkání, nabízen je i prodej zvěřiny
a zvěřinových výrobků, kterým je zde věnována značná pozornost.
Zajímavá je i nabídka uměleckých šperků z českých skleněných korálků a vlastnoručně vyrobených vinutých perel, jejichž autorkou je
dcera majitelů Izabela.
Příštím cílem posázavského regionu bude zámek Konopiště, jehož návštěvu uskutečníme jako první v příštím roce. Na vyhlášené
sbírky historického mobiliáře, a především zbraní a loveckých trofejí, se velice těšíme.
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Dolnopočernická

Foto: Světla Parkanová, Kateřina Hančová

Mikulášská
nadílka
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Ač se zima pořádně ještě neozvala, Svatý Mikuláš spolu s anděly a čerty na svůj příchod nezapomněli. Zavítali k nám
do Počernic v sobotu 7. prosince, opět s košíky a nůšemi
plnými dárků. Děti netrpělivě, ale přesto vzorně, čekaly, až
budou moci přistoupit před Mikuláše se svou básničkou
či písničkou, aby si pak mohly zaslouženě odnést balíček
s dobrotami. Mikuláš byl však shovívavý a obdaroval i ty mrňouse, kteří najednou oněmněli.
Velký úspěch měly i doprovodné akce. Čertovská pohádka Divadla Studna, vánoční dílničky pro děti a prodej vánočních dárků, přání a ozdob, opravdu pekelné peklo, pravé zabijačkové pokrmy, …vše v prostorách Panského dvora Dolní
Počernice.
Kouzlo vánočního času na nás dýchalo v dolnopočernickém Kulturním centru. Byly zde k vidění betlémy papírové
z různých míst naší republiky, ale nejvíce asi opět uchvátil
ten z lipového dřeva řezbáře Jiřího Trapka. Příchozí ochutnávali ještě teplé linecké cukroví Kateřiny Hančové a Jaroslavy
Vaněčkové a přidávali se zpěvem koled ke zvuku starého
harmonia a houslí, které rozezněly paní Jana Thomesová
a Andrea Potocká. Převážně děti a jejich tatínkové pak nemohli spustit oči z projíždějících vláčků, které pouštěl pod
ozdobeným stromkem pan Martin Šíla. Kdo měl odvahu,
zavítal i do místního „peklíčka“ s přísným, ale spravedlivým
Luciferem v podání Ing. Pavla Moravce.
Vyvrcholením svátečně laděného podvečera byl pak příchod svaté rodiny (Josef - Jakub Ruml, Marie - Tereza Teislerová (roz. Rumlová) a Ježíšek - malý Mareček Teisler), tří králů
a štědrých dárců. Ve „stáji“ byli k vidění i živí koníci a koza,
kterou jistě některé z dětí vidělo takhle z blízka poprvé.
Do stmívajícícho se dne pak zazněl nádherný zpěv dětí
ze souboru Rokytka pod vedením sbormistryně Andrey Čančarové Houfkové.

Světla Parkanová
Pořádala Městská část Praha – Dolní Počernice spolu s Panským dvorem s.r.o., klubem seniorů, základní školou, dětským
domovem, z. s. Počin, r. k. Veselý čertík a místními podnikateli.
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fArNí OKéNKO

Veselé Vánoce?
Vánoce, jeden z největších svátků celého roku, mají několik různých
stránek. Stránka velmi nápadná je, že se staly největší obchodní
událostí celého roku. Obchodníci se radují, že zákazníci nakupují.
A zákazníci nakupují jak diví, utrácejí peníze, mnozí si dokonce berou půjčky.
Avšak Vánoce jsou svátek, ve kterém se oslavuje narození Ježíše
Krista, jsou tedy podstatně svátkem náboženským, křesťanským.
Křesťanství dává člověku svobodu, novou svobodu a oslava Vánoc
je oslavou této nové svobody.
K tomu se pojí lidový folklór, zejména ve vánočních písních
a také vánoční dárky, které mají obdarovanému přinášet radost. Pro
většinu lidí jsou také spojeny s dobrým jídlem a pitím.
Pokud zdrojem radosti z Vánoc jsou nové věci a materiální hojnost, je to velmi, velmi smutné. Je to vyprázdnění smyslu,
vyprázdnění lidské duše. Vánoce se tak stávají něčím plytkým.

Jestliže se v té záplavě věcí vytratí pravý a původní smysl Vánoc,
smysl duchovní, Vánoce ztrácejí smysl. Vánoce jsou krásné právě
kvůli němu. Jsou příležitostí uvědomit si veliký dar, kterým jsme
narozením Božího Syna dostali. Dávají také příležitost zastavit se
a uvažovat o životě vlastním, životě vlastní rodiny i naší společnosti a světa. To nebývá podnět ke zvláštnímu veselí, ale proč by
měly být Vánoce veselé? Může to však být podnět k hluboké radosti; nebo také znepokojení.
Vánoce znamenají také setkání rodin a setkání s přáteli, na které
třeba není v jiné době dost času a klidu.
Kdo by nesnil o krásných Vánocích, kdy cestou do kostela
na půlnoční mši pod nohama křupe sníh a k tomu pak zazní vánoční hudba, a lidé se mají rádi a utichnou všechny spory a sváry. Ale
jaké budou naše letošní Vánoce, záleží především na nás.
Libor Ovečka

P Ř E H L E D b O H O S Lu Ž E b O Vá N O C í C H 2 0 1 9 / 2 0 2 0

v Praze - Dolních Počernicích
24. 12. ÚTErý

15.00 – půlnoční bohoslužba pro rodiny s dětmi
24.00 – půlnoční mše svatá

25. 12. STŘEDA

10.00 – Slavnost Narození Páně – Boží hod Vánoční
13.00 – 17.00 – otevřený kostel a přístupné jesličky

26. 12. čTVrTEK

8.30 – mše svatá - sv. Štěpána, prvomučedníka

29. 12. NEDĚLE

9.00 – mše svatá s obnovou manželských slibů

31. 12. ÚTErý

18.00 – mše svatá-na poděkování za rok 2018

1. 1. STŘEDA

10.00 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek

5. 1. NEDĚLE

8.30 – mše svatá
10.00 – mše svatá

6. 1. PONDĚLí

18.00 – mše svatá

Vánoční DráTOVáNí
V kulturním centru Dolních Počernic se sešlo ve středu
27. listopadu na pokračovacím kurzu drátování jedenáct
žen a jeden odvážný muž. Opět nás vítalo příjemné prostředí, voňavý čaj či káva, a vstřícná paní Václavková nabízela i kapku rumu – prostředí přímo určené pro tvoření.
Kdo měl obavy, že nezvládne úplně přesně, jak se říká
správně česky „pinktlich“, daný úkol, byl uklidněn zkušenou a trpělivou paní „školitelkou“. Tou byla opět paní
Alena Bedlíková, která již řadu let spolupracuje s místním
dětským domovem a předává svůj tvůrčí um i dětem.
Z podvečera jsme si odnášeli vlastnoručně vyrobené
korálkové hvězdičky a andělíčky z drátu – každý byl jiný,
některý byl krásný svou dokonalostí a jinému slušela právě jeho nedokonalost. Důležité je, že jsme na chvíli zapomněli na denní povinnosti, odpočinuli si, a naučili se
něco nového.
Světla Parkanová
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Adventní dny ve Veselém čertíku
S blížícím se koncem roku jsme i my v čertíku naladěni svátečně. Konec listopadu patřil maminkám
a již tradičnímu tvoření adventních věnců. V centru
v pohodové atmosféře paní lektorka Kateřina spolu
s maminkami vyrobily krásné věnce, které budou ozdobou každého svátečního stolu. Také jsme se pečlivě chystali na Mikulášskou nadílku, spolu s dětmi jsme tvořili čertíka, Mikuláše a andílka.
V prosinci jsme se potkali s mnoha dětmi a rodiči na Mikulášské nadílce, kde si
děti vyráběly vánoční mýdla. V čertíkovské školičce jsme psali dopis Ježíškovi a také
jsme vyráběli vánoční ozdobičky.
Také se již připravujeme na druhé pololetí a s tím spojený zápis dětí do kurzů.
Veškeré informace o dění ve Veselém čertíkovi najdete na našich webových stránkách www.veselycertik.cz
Za Veselého čertíka přejeme krásné vánoční dny a šťastný nový rok 2020.
Ilona Dušková

Předvánoční čas v MŠ DUHA
Konečně jsme se dočkaly, tedy my, děti ze školky Duha a konkrétně ze třídy Včelek... Přišly Vánoce a s tím
spojené dárky, dobroty, svítící stromeček, čert a Mikuláš a další a další příjemné věci.
Dobře víme, že se trošičku musíme snažit, aby ty Vánoce byly krásné. Takže malujeme, kreslíme, tvoříme, zdobíme a vyrábíme. Začaly jsme s keramikou, hned na začátku měsíce, aby se nám vypálila v keramické peci. A protože nejsme žádní lenoši, tak jsme se pustili i do pečení a zdobení perníčků. Z práce nás
vyrušil na malý okamžik Mikuláš s čertem, kteří se objevili přímo ve školce. Přinesli nám dobroty, zazpívali
si s námi… a byla legrace. A jestli snad někdo říká, že si čert odnáší zlobivé děti do pekla, tak z naší školky
to nebylo. Není nad hodnější děti.
Vánoce jsou jedna velká pohádka, a tak se Včelky společně se Sluníčky jely na jednu pohádku podívat
do Horních Počernic. Do velkého divadla, kde už jsme byli a umíme se chovat jako zkušení diváci.
A pak jsme se dali opět do práce. Museli jsme si vyzdobit třídu a připravit se na dílničky s mámou a tátou. Ty byly 17. prosince také ve školce. Tak jako minulý rok jsme se sešli, nacpali si bříška cukrovím, které
maminky upekly, vyrobili jsme vánoční dekoraci, pochlubili se písničkami, básničkami a stromečkem.
Jediné, co nám zatím chybí, je sníh, ale snad přijde a my společně postavíme sněhuláka.
Krásné Vánoce a úspěšný celý příští rok 2020 Vám všem za celou MŠ DUHA přejí Včelky
Včelky.

HáJENKA PODZiMNí
Pestrý podzim přinesl do dětského lesního klubu V Hájence další krásné a tvořivé období. Mlžné dny, větrné počasí,
barvy jeseně, spadané listí nás lákalo na mnohé výpravy do lesa. Učili jsme se rozeznávat stromy dle tvaru listů.
K 30. výročí od Sametové revoluce naši domškoláci (zkrácený výraz pro dítě školního věku na domácím vzdělávání
– pozn. red.) navštívili Národní muzeum, kde byla k tomuto výročí výstava. Vzpomněli jsme na svátek dušiček, a zač jsme
vděčni našim předkům, sdíleli jsme důležitost rodiny v našem životě i významnou událost 28. října vzniku samostatného státu
Československo. Domškoláci začali s tvorbou měsíčního časopisu Hájenkáč, při kterém se učí, jak si obstarat veškeré potřebné
informace, zajistit rozhovory a fotky.
Již tradičně vánoční atmosféru nasajeme na Vánoční slavnosti a jarmarku rukodělných výrobků dětí z hájenky. Každoročně zde děti prodávají své výrobky, vystupují s nacvičeným vánočním programem a nechybí ani dílničky pro děti i jejich rodiče.
Na společné brigádě jsme připravili hájenku na zimu, naskládali dřevo, a pracujeme nadále
na rozšíření záhonu, kam budeme na jaře sázet zeleninu, bylinky, obilí a další dobroty.
Více o dění v DLK V Hájence můžete nalézt na webových stránkách www.vhajence.com
nebo na facebooku.
Přejeme krásné a pohodové Vánoce a v novém roce lásku, zdraví, štěstí!
Mgr. Anna Ondriášová
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Mateřská škola OrANgEry
Měsíc říjen ukončila MŠ Orangery velkou oslavou svátku Halloweenu. Děti i učitelé přišli do školky v různých kostýmech. Na děti čekal
den plný zábavy, kouzel a strašení. V některých třídách děti vyráběly sliz, v jiných na ně čekalo mnoho pokusů a někde bylo halloweenské
vaření. Ve všech třídách děti dlabaly strašidelné dýně. Akce se vydařila a děti i učitelé si ji velice užili. Měsíc listopad jsme přivítali oslavou
Památky všech zesnulých. Děti se dozvěděly, co jsou dušičky, na koho při nich myslíme a vzpomínáme. Starší třídy se vydaly na prohlídku
místního hřbitova. Jedenáctého listopadu jsme se ve školce snažili nalákat Svatého Martina na bílém koni. Bohužel bez úspěchu. Alespoň
jsme si vyzdobili šatnu papírovým a malovaným sněhem. Ve školce pak začaly přípravy
na Vánoce. Jako každý rok jsme zapojili také rodiče a uspořádali jsme adventní dílny. Rodiče společně s dětmi zde vyrobili adventní věnec, který si odnesli domů a mohli si první adventní neděli zapálit první svíčku. Bylo to velice příjemné setkání, při kterém se poznávají
rodiče navzájem a také se mohou v příjemné atmosféře ještě blíže seznámit s činnostmi
v mateřské škole a všemi učiteli. V měsíci prosinci nás čekalo ještě mnoho zážitků a oslav.
Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, učitelé společně s dětmi pozvali rodiče na vánoční besídky, kde děti ukázaly, co vše se ve školce od září naučily. Všemi činnostmi jsme
se přibližovali k dlouho očekávanému Štědrému dni.
Vánoční čas vybízí k pomáhání potřebným lidem, a tak se i naše mateřská škola rozhodla pomoci. Ke svátku Svaté Lucie jsme pořádali sbírku oblečení, hraček a hygienických
potřeb pro Klokánek Štěrboholy.
Za celou mateřskou školu Orangery přejeme všem ze srdce krásné a šťastné Vánoce.
Bc. Soňa Zamazalová

Základní škola OrANgEry
V ZŠ Orangery se pořád něco děje. Ono také kde ne – že? Listopad u nás začal zmokra. Místo toho, abychom po dobu několika měsíců přišli
o celý den výuky a vystavovali děti nebezpečí z nachlazení při přejezdech mezi školu a bazénem, rozhodli jsme se užít si plaveckou školu
v přírodě s bazénem a ubytováním pod jednou střechou. ZŠ Plavání, se kterou jsme se rozhodli jet, je agentura věnující se organizaci školních i mimoškolních plaveckých kurzů s doprovodným sportovním a zábavním programem určeným dětem mladšího školního věku. Ubytováni jsme byli v šumavském hotelu Čertův mlýn, který leží v klidném rekreačním středisku Železná Ruda – Špičák. Rodiče jsme o průběhu
školy v přírodě dopodrobna informovali. Denně jsme je zahrnovali množstvím fotografií a videí, které mapovaly pokroky jejich ratolestí.
Když jsme se oklepali z plavání, začalo se s nácvikem všech možných exhibicí na vánoční akademii. Do školy se pomalu vkrádala sváteční atmosféra, kterou jsme podpořili
adventními dílnami, pečením cukroví, Školohraním (společné aktivity předškoláků a prvňáčků), divadelními představeními…
I letos jsme si od Ježíška přáli novou budovu, ve které bychom se mohli rozrůstat, aniž
bychom museli řešit, kde budou noví prvňáčci. Snad se nám toto vroucné přání konečně
splní. Už nyní ale můžeme říci, že budoucí první třídě uvolníme místo v prostorách současné ZŠ Orangery (bývalé Fresco) – v centru Dolních Počernic, ale zároveň v parku blízko
autobusové zastávky a vlakového nádraží. Ostatní třídy se přesunou do prostor, kde pro
naši Česko – anglickou, Přátelskou a vstřícnou školu (název školního vzdělávacího programu, ale především filozofie školy) začne vznikat opravdový domov.
Mgr. Barbora Honzíková

ADVENTNí ZáJEZD DO NOriMbErKu
Jako každý rok se vydali žáci 7., 8. a 9. tříd na adventní zájezd.
Tentokrát jsme zamířili do bavorského Norimberku.
V úterý 3. prosince jsme se brzo ráno sešli a vyrazili směr
Německo. Do cíle jsme dorazili kolem poledne. Pan průvodce
nám ukázal nejznámější norimberské památky a místa – náměstí Hauptmarkt s kostelem Frauenkirche, který založil Karel IV.,
dětský vánoční trh, hrad Kaiserburg nebo rodný dům Albrechta
Dürera apod. Poté měl každý čas na svou vlastní prohlídku města
a ochutnání místních specialit na adventních trzích. Po čtvrté hodině jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět do Prahy.
Dětem se zájezd líbil a příští rok se určitě zase vypraví na vánoční trhy.
Michaela Zimmermannová
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ŠKOLA O VáNOCíCH

Mikuláš
Čtvrteční dopoledne navštívila naši školu mikulášská družina.
Třídami se rozléhalo řinčení řetězů, ale i přívětivé hlasy Mikuláše a andělů. Děkujeme žákům deváté třídy, kteří se tak postarali
o tradiční zpestření dopoledního vyučování.

Vánoční jarmark
V sobotu 7. prosince se aula budovy II. stupně opět proměnila
ve vánoční jarmark. Vánoční svícny, ozdoby, drobné dárky a celá
řada výrobků našich dětí zaplnily jarmareční stánky. Nechyběly
ani výtečné vánoční speciality v občerstvení našich deváťáků. Děkujeme všem, kteří si zakoupili výrobky, či něco dobrého na zub.

Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků,
pohodový rok 2020 plný zdraví, štěstí, lásky a příjemné nálady.
Mgr. Jiří Schwarz

ROKYTKA, počernický dětský sbor
Děti z Rokytky mají za sebou náročný vánoční maraton. Než jsme se
vrhli na vánoční zpívání, vystoupil komorní sbor Rokytky na Vítání
občánků v Trámovém sále. Rodiče s dětmi si poslechli tři lidové písničky přímo určené pro vítání občánků.
A teď již k vánočním vystoupením. První vánoční strom se
za zpěvu Rokytky rozsvítil 28. listopadu ve Štěrboholech. Bylo to
také první vystoupení za dirigentským pultem naší nové sbormistryně přípravných oddělení Zuzany Celerýnové.
V neděli 1. prosince byl náš sbor hned na dvou místech současně. V Horních Počernicích rozsvítil vánoční strom koncertní sbor Rokytky a ve Kbelích byl zlatým hřebem rozsvěcení vánočního stromku náš přípravný sbor Pramínek. Oběma sborům se vystoupení moc
povedlo a děti přenesly na diváky vánoční náladu.
V úterý 3. prosince rozehřála Rokytka srdce zaměstnanců firmy
Finep ve Štěrboholech.
V sobotu 7. prosince proběhla v Dolních Počernicích krásná
akce Mikulášská nadílka. Děti se převlékly do staročeského a průvodem za svatou rodinou se šly do živého Betléma poklonit Ježíškovi
a darovat mu jablíčko. Rokytka zde přednesla půlhodinový vánoční program. Od umělých vánočních písní po nejznámější koledy.
Na závěr si všichni společně s diváky zazpívali Narodil se Kristus Pán.
Velké vánoční vyvrcholení nastalo v sobotu 14. prosince, kdy
se konal Vánoční koncert Rokytky v KD Kyje. Představila se všechna
oddělení, Beránci a Pramínek a koncertní sbor Rokytky s krásným
vánočním programem. Beránci v koledě „Josefe, ty strážce náš“
jemně pohoupali a něžně zazpívali plyšáčkům v náručí. Pramínek
zase předvedl, jak se hraje na housle, dudy a basu a představil publiku, jak se koleduje v Krkonoších. Rokytka se představila koledami od středověké Žákovské koledy po moderního Brusiče mráze

od Miroslava Raichla. Na závěr si děti z Rokytky a Pramínku společně zazpívaly Pásli ovce Valaši a Narodil se Kristus Pán, k čemuž
přizvaly celé obecenstvo. A nyní jsme již naplněni nadějí a radostí
z narození božského dítěte, Ježíše.
Pokud ještě budete mít chuť zakončit vánoční dobu poslechem
koled, zveme vás na Zavírání Vánoc do Horních Počernic 12. ledna
v 14,15 hodin na nádvoří Chvalského zámku. Zde vystoupí Beránci
a Pramínek se svým vánočním pásmem.
Podrobnější reportáže z našich vystoupení najdete na webu Rokytky www.sbor-rokytka.cz.
V lednu budou také ukázkové hodiny a dodatečný zápis pro
nové zájemce do našich přípravných sborů, Beránků a Pramínku.
Děkujeme výboru Rokytky, rodičům a přátelům sboru za podporu a pomoc při sborových akcích. Všem přeji za celý sborový tým
krásné a požehnané Vánoce s pokojným a láskyplným srdcem.
Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky
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Provozní a otevírací doby

v době vánočních a novoročních svátků
ÚŘAD MČ DOLNÍ POČERNICE
pondělí 23. 12.

úřední hodiny do 12.00 hod.

čtvrtek 27. 12.

zavřeno

pondělí 30. 12.  ú
 řední hodiny od 8:00 do 17:00 hod.
(polední přestávka 12:00–13:00)
úterý

31. 12.

úřední hodiny do 12.00 hod.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
V pondělí 23. 12. knihovna zavřena.
V pondělí 30. 12. knihovna otevřena 13:00 – 17:00 hod.
Ve čtvrtek 2. 1. 2020 knihovna zavřena.
Od pondělí 6. 1. 2020 knihovna otevřena v obvyklé
provozní době.

PEDIATRIE Alergologie-Pediatrie s.r.o.
dne

Počernice

Běchovice

PO 23. 12.

7–8 kontroly / 8,30–13 nemocní

X

ÚT 24. 12.

Státní svátek

Státní svátek

ST 25. 12.

Státní svátek

Státní svátek

ČT 26. 12.

Státní svátek

Státní svátek

PÁ 27. 12.

7–10 poradna / 10,30–13 nemocní

ZAVŘENO

PO 30. 12.

7–8 kontroly / 8,30–13 nemocní

X

ÚT 31. 12.

X

7–10 poradna / 10,30–12 nemocní

ST

1. 1.

Státní svátek

Státní svátek

ČT

2. 1.

12–15 nemocní / 15–18 poradna

X

PÁ

3. 1.

7–10 poradna / 10,30–13 nemocní

7–10 poradna / 10,30–13 nemocní

V době státních svátků je v akutním případě k dispozici dětská pohotovost na Bulovce.

ALERGOLOGIE
Od 23. 12. 2019 do 13. 1. 2020 nebude alergologie.
O léky si můžete žádat mailem na alergologie-pediatrie@seznam.cz

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ
MUDR. HANA NOVÁKOVÁ
Dovolená v pondělí 30. 12. 2019 a v úterý 31. 12. 2019.

Vánoční otevírací doba supermarketů
a hypermarketů Albert

Datum

Den

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 2019

20. 12. 2019

pá

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

21. 12. 2019

so

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

22. 12. 2019

ne

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

23. 12. 2019

po

7:00 - 22:00

Do 23. 12. 2019

Běžná otevírací doba

24. 12. 2019

út

7:30 - 12:00

24. 12. 2019 (Štědrý den)

Otevírací doba do 11.30 hodin *

25. 12. 2019

st

ZAVŘENO

25. 12. 2019 (1. svátek vánoční) Zavřeno

26. 12. 2019

čt

ZAVŘENO

26. 12. 2019 (2. svátek vánoční) Zavřeno

27. 12. 2019

pá

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

27. 12. – 30. 12. 2019

Běžná otevírací doba

28. 12. 2019

so

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

31. 12. 2019 (Silvestr)

Otevírací doba do 18.00 hodin **

1. 1. 2020 (Nový rok)

Zavřeno

29. 12. 2019

ne

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

30. 12. 2019

po

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

31. 12. 2019

út

7.00 - 17:00

01. 01. 2020

st

ZAVŘENO

02. 01. 2020

st

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

* S upermarket Albert v ul. Želetavská v Praze 4 (Filadelfie) zůstane
24. 12. 2019 zavřený.
** U
 některých mimopražských obchodů může být otevírací doba
zkrácena po dohodě s pronajímateli.
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BILLA, spol. s.r.o.

N epřehl é dl i jste ?
veselé vánoce? • str. 26

zvony • str. 17

Kresby: Roman Franta

dvacet let cestopisných čtvrtků • str. 22
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inzerce

50 %
na
slevaroku
čtvrt

Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem.
Akce platí do 5. 1. 2020
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost

HLEDÁME PRACOVNÍKA PŘÍMÉ PÉČE
DO DOMOVA PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr
stabilní pracovní zázemí v renomované neziskové organizaci
výborné finanční ohodnocení, mzda ve zkušební době 25 000 Kč
samostatnou a různorodou práci v rodinném kolektivu
Požadujeme:
vzdělání dle zákona o sociálních službách
dobré komunikační dovednosti
kladný a respektující vztah k cílové skupině služby
řidičský průkaz skupiny B
Pracoviště: Praha - Dolní Počernice

Dolnopočernický zpravodaj / ročník XXXIV / číslo 11, 12 / 2019, vychází 20. 12. 2019
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Kontakt
korbelova@diakonie-praha.cz
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