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úvodník

Nová škola
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jste si mohli přečíst tři články, které se zaobíraly
výstavbou nové základní školy
v Dolních Počernicích. Jak již bylo
uvedeno, projekt na výstavbu
školy se nachází ve fázi územního
řízení. Stavební úřad MČ Praha
14 dal investorovi lhůtu do 31. 3.
2020 na odstranění zjištěných
nedostatků, z nichž většinu není
problém napravit. Nejnáročněji
se jeví prokázat zasakování dešťových vod, k čemuž je třeba provést geologický průzkum, jeho vyhodnocení a získání stanoviska
dotčených orgánů. Z toho důvodu sám investor požádal o prodloužení této lhůty do 30. 9. 2020, což ovšem neznamená, že vypořádání podmínek, stanovených stavebním úřadem nemůže proběhnout
v dřívějším termínu.
V úterý 28. 1. 2020 se uskutečnilo z iniciativy Obecné školy dolnopočernické další, již třetí veřejné projednání* projektu na ÚMČ
Praha – Dolní Počernice. Na tomto jednání zástupci iniciativy opětovně poukazovali na nedostatky projektu, které nakonec vyústily
v 9 požadavků, které byly předloženy samosprávě MČ:
• Upravení etapizace, aby byla zaručena demolice budovy
2. stupně a tělocvičny
• Koncept pro bezpečnou pěší a cyklistickou mobilitu
• Zajištění bezpečné a plynulé dopravní obslužnosti
s řešením K+R
• Redukci veřejného parkování v obytné zóně
• Vytvoření veřejného předprostranství a hlavní vstup školy
u ul. Národních hrdinů

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice
Rada MČ Praha – Dolní Počernice na svých zasedáních od 3. 12.
2019 do 4. 2. 2020 m.j. projednala
-	záležitosti související s dočasnou stavbou bývalého autosalonu
Auto Exner
-	vydávala stanoviska ke stavebním záměrům na území MČ
-	řešila úpravu dopravního značení na komunikacích
- vybudování nových zastávek BUS MHD
- možnosti umístění cykloboxů v MČ
- možnosti podání žádosti v OPPPR na vybudování komunitního
centra
- vyjadřovala se k návrhům vyhlášek HMP
-	řešila nájemní vztahy k některým nemovitostem ve svěřené
správě MČ
-	učinila potřebné kroky k zahájení činnosti příspěvkové organizace MČ Oáza
-	soulad povodňového plánu MČ s digitálním povodňovým plánem HMP
-	vyjádřila se k návrhu nového stavebního zákona
-	aktualizaci požadavků MČ v oblasti Technické vybavenosti MČ
-	postupy, související s výstavbou nové ZŠ v Dolních Počernicích
- Zápis z Finančního výboru ZMČ
- urbanistickou studii obytného souboru Makovská
- soubor požadavků členů RMČ pro rozpočet MČ na r. 2020
- zápisy z komisí RMČ
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• Z
 většení odstupové vzdálenosti od obytné zástavby
• Vytvoření zelené bariéry mezi školou a obytnou zónou
• Posouzení vlivu vzduchotechnických zařízení (nejen jídelny)
na bezprostřední okolí
• Aktuální dopravně-inženýrské měření a posouzení
Z charakteru těchto požadavků lze bez potíží vyvodit, že jejich
úplné akceptování by znamenalo dosavadní práci projektanta, investora a samosprávy naší MČ negovat a začít projektovat znovu,
což by bylo proti dosavadnímu postupu a snažení celé naší samosprávy. Z jejího pohledu k tomu nesmí dojít a z pohledu investora
(Hl. m. Praha) to ani není možné, leda by se rozhodnul, že nová škola
v Dolních Počernicích prostě nebude.
V současné době „bojuji“ na magistrátu, aby proces výstavby
nové základní školy v Dolních Počernicích pokračoval. Ve hře je totiž
několik dalších městských částí, které o výstavbu svých základních
škol taktéž usilují.
Zodpovědně lze říci, že požadavky Obecné školy dolnopočernické budou projednány a pokud možno akceptovány a tato iniciativa bude s výsledkem těchto jednání seznámena.
Na tomto místě naší veřejnosti sděluji, že udělám všechno proto, aby projekt nové základní školy v Dolních Počernicích získal
územní rozhodnutí a mohl pokračovat v jeho dalších stupních s cílem zahájení výstavby nové školy, kterou naše MČ naprosto nezbytně potřebuje.

Zbyněk Richter, starosta
*) K tomuto tématu obdržela redakční rada (Výbor pro kulturu a propagaci) další dva příspěvky, které se rozhodla nezveřejnit v rámci
objektivního informování veřejnosti. Zvukový záznam čtyřhodinového jednání naleznete na FB stránce https://www.facebook.com/
ObecnaSkolaDP

-

návrhy rozpočtů ZŠ a MŠ na r. 2020

schválila
-	nákupy programového vybavení
- mimořádné odměny členům Komise sociální, zdravotní a bytové (KSZB) a Výboru kultury a propagace ZMČ a Komise školství
a vzdělávání
-	úpravy rozpočtu MČ
- postup pro stanovení složení nové přestupkové komise RMČ
-	odvodnění chodníku při ul. Bezděkovská
- vyřazení dožitého majetku z evidence ZŠ a MŠ
- přijetí sponzorského daru pro ZŠ
- plán účetního odpisu majetku MČ
- zaslání částky 300tis.Kč na zahájení provozu příspěvkové organizace MČ Oáza
- program 10. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice
- úpravu rozpočtu MŠ DUHA
- inventarizační zprávu MČ za r. 2019
- dodatek č. 2 k pojistné smlouvě na pojištění stavby Rehabilitace
zámeckého parku
souhlasila
- s připojením nové obslužné komunikace na ul. Nad Rybníkem
z k.ú. Běchovice
-	s pronájmem skříněk kolumbária na místním hřbitově
-	s poskytnutím veřejného prostoru před ÚMČ pro konání „Garážového výprodeje“

1) N
 a tomto jednání složila do rukou starosty slib nová členka ZMČ
Mgr. Drahoslava Kráčmarová.
2) Zástupci spol. Central Group a.s. představili urbanistickou studii
obytného souboru Makovská na pozemku 1328/6. ZMČ k tomuto bodu jednání nepřijalo žádné usnesení.
3) ZMČ schválilo dle nařízení vlády č. 263/2019 odměny neuvolněným členům ZMČ.
4) ZMČ schválilo hodnotící zprávu MA 21 Zdravé MČ Praha – Dolní
Počernice za r. 2019.
5) ZMČ schválilo Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
na r. 2020.

6) Z
 MČ bylo písemně informováno o důležitých úkonech samosprávy v období od 9. zasedání ZMČ.
7) V posledním bodu programu diskutovali jak zastupitelé, tak
přítomní občané na téma výstavba nové ZŠ, příspěvková organizace MČ – Oáza, granty v oblasti ŽP, zlepšení informovanosti
veřejnosti MČ, stav veřejného pořádku v MČ, práce Finančního
výboru ZMČ, zkulturnění hřbitovní zdi, zahájení rekonstrukce
části ul. Nad Rybníkem a další.
Upozorňujeme zájemce o podrobnější informace ze zasedání Rady
a Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, že tyto jsou uveřejněny na webových stránkách MČ a v písemné podobě na ÚMČ Praha
– Dolní Počernice.

Poděkování
K 31. lednu 2020 ukončila na úřadu MČ Praha – Dolní Počernice svůj pracovní poměr
jeho dlouholetá pracovnice paní Hana Moravcová. Vyjmenovat všechny agendy, které
od r. 1996 zastávala se mi možná nepodaří.
Měla na starosti evidenci obyvatel, vykonávala státní správu v oblasti životního prostředí, ověřovala listiny, byla pravou rukou naší
právní zástupkyně JUDr. Baladové, se kterou
pracovala v přestupkové komisi, evidovala veškeré materiály v soudních sporech, které MČ vedla a dosud
vede, vedla důležitou agendu, související s projekty, které naše MČ
realizovala v operačních programech s podporou EU a nesla těžké břímě v oblasti samosprávy, kde připravovala podklady pro její
jednání a z těchto zpracovávala zápisy. Mimoto se ve svém volném
čase zúčastňovala většiny našich kulturních akcí a podílela se na jejich zdárném průběhu. Za léta strávená na úřadu, absolvovala mnoho školení a vzdělávacích akcí, díky nim a její profesionalitě se stala

nepostradatelnou členkou úřadu. Její veselá a nekonfliktní povaha
byla tmelícím prvkem v řadách pracovníků úřadu.
To nejlepší si však musím nechat nakonec. Od r. 1998, kdy jsem
se stal starostou naší MČ na mne neustále dohlížela, abych nedělal
chyby a usměrňovala moje, mnohdy bezelstné postupy.
Vzpomínám si, že její postřehy zvrátily některá moje rozhodování a jak se říká, posadila mě v některých případech na zem. Mohl
jsem se spolehnout, že když udělám chybu „odchytne“ ji a upozorní
mě na ni. V mnoha případech jsme spolu řešili i pravopis a třeba se
ve sporných případech obraceli i na jazykový ústav. Její pečlivost
v uchovávání různých dokladů mě zbavila mnohých nočních můr,
když se nám podařilo některé zatoulané objevit. Ani nemluvím
o tom, že v půl desáté dopoledne a kolem třetí odpoledne mne nezapomněla vyzvat k šálku kávy.
Za to všechno bych chtěl paní Moravcové poděkovat (s vědomím, že to takto nestačí) a popřát ji v dalším životě hodně zdraví,
radosti z cestování a užívání si rodinného života.

Zbyněk Richter, starosta

informace RMČ a Zmč

10. zasedání ZMČ ze dne 3. 2. 2020

Zámecký park
Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli, že ve francouzské části našeho zámeckého parku ustal před
Vánocemi stavební ruch. Stavba ještě není zkolaudována, ale nemohli jsme si
dovolit nechat park do doby získání kolaudačního rozhodnutí uzavřený. Proto
jsme zvolili variantu zkušebního provozu ve víře, že všichni návštěvníci parku se
budou chovat k této stavbě zodpovědně.
Je však třeba připomenout, že v průběhu prací nebyla dokončena rekonstrukce mostku C, který je dílem architektů Stefana Milkova a Ivana Exnera. Zástupci památkářů striktně trvali na zachování původní podoby mostku. Z toho
důvodu byli autoři osloveni s žádostí o celkovou rekonstrukci jejich díla. Bohužel jejich pracovní zaneprázdněnost byla taková, že nebylo možno v požadovaném termínu můstek rekonstruovat. To se stane v r. 2020. Další problém nastal
se zajištěním bezpečnosti u mostku A. Tento mostek nebyl předmětem stavby
a naše MČ tento nedostatek vyřeší v r. 2020. Téměř současně se zpřístupněním
stavby jsme zaznamenali názory, že v parku je moc odpadkových košů a laviček. Možná je jich moc, možná není. V prvním roce provozu parku celou situaci
zhodnotíme a případně provedeme potřebné úpravy. Uvažujeme též o instalaci
dětského hřiště pro nejmenší na vhodném místě parku.
Po dlouhých letech se tedy ocitáme na konci cesty, kterou jsme prošli třemi etapami rekonstrukce parku od r. 2006. Nezbývá nám než doufat, že si naši
občané a návštěvníci naší MČ park ještě více oblíbí a že bude uchráněn před
následky vnějších negativních zásahů.
Slavnostní otevření parku se uskuteční v jarních měsících, až se jeho nové
výsadby a trávníky zazelenají a jeho nová 3. etapa bude řádně zkolaudována.
Na tuto akci budete všichni pozváni a já se na ni budu spolu s vámi těšit.

Zbyněk Richter, starosta
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Dolnopočernická kultura vv

Vlastička Václavková
Jestlipak víte, co předchází
v Kšaftu učitele národů jeho
slavné větě „…vláda věcí
tvých k tobě se zase navrátí,
ó lide český“? Je to zvolání
„Na tebe, … vlasti milá, zapomenouti nemohu“.
Když na posledním jednání našeho zastupitelstva
oznámil pan starosta, že
naše řady opustila paní Vlasta Václavková, zasedací síní
se rozhostilo zděšené ticho,
než starosta vysvětlil, že paní
Václavková žije, ale rozvázala pracovní poměr. Toto vysvětlení však
úlevný úsměv na tvářích posluchačů vykouzlit rozhodně nedokázalo. Vždyť za těch více než dvacet let, co paní Václavková pečovala
o kulturu v Dolních Počernicích, se pro všechny stala zosobněním
kulturně-společenského dění naší obce. Její neuvěřitelný zápal,
nadšení, entusiasmus a elán byly povždy životodárnou energií pestré palety kulturně-společenského života v naší obci. Jak tedy mohla odejít? Co si bez ní počneme? Je s tím vším, čemu se věnovala
a pro co dokázala nadchnout všechny kolem sebe, jejím odchodem
konec? Takové a podobné otázky bylo lze číst v očích těch, kteří si
tuto zprávu vyslechli.
Uvidíme. Pan starosta zmínil tuto informaci v souvislosti se vznikem nové příspěvkové organizace, která se má péči o rozvoj kulturního a společenského života Dolních Počernic věnovat. Přesto si
troufám prohlásit, že většina z nás je přesvědčena, že Vlastička, jak ji
všichni oslovovali, je naprosto nenahraditelná.
Jakkoli ji v mysli máme spojenou s divadlem, hudbou, výstavami, lidovými veselicemi a podobně, mnohé možná překvapí, že paní
Václavková ve své profesionální kariéře vystřídala takřka devatero
řemesel. Jakožto absolventka Střední zemědělské školy v Čáslavi se
stala agronomem JZD Vrbčany, kde i řídila traktor, byť to ne vždy dopadlo na jedničku. Třeba když někdo zavřel jindy stále otevřená vrata a traktoristka Vlasta se zavřenými vraty do dvora vřítila na svém
stroji jako filmový kovboj do saloonu. Později pracovala v oddělení
nákupu centrály podniku Domácí potřeby, v Městském kulturním
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a společenském středisku (kterému nikdo neřekl
jinak než Agitační středisko)
v Českém Brodě, jako tajemnice městského úřadu tamtéž, ale třeba i jako učitelka
v mateřské škole. Kultura však
Vlastičku provázela už od času
studií, kdy na letecké základně v Čáslavi přednášela z pódia básně vojákům, i později, kdy byla
například členkou českobrodského ochotnického spolku. Jako kulturní poklad si ji pak před zlomem tisíciletí přetáhlo do Dolních Počernic tehdejší vedení obce. Ukázalo se, že získat paní Václavkovou
pro nás bylo jako ulovit zlatou rybku. Okamžitě přijala naši obec
za svou a kulturními a společenskými aktivitami v Dolních Počernicích plně žila a dávala jim veškerou svou nevyčerpatelnou energii,
přinesla svůj obdivuhodný kulturní přehled, ale také veškeré své
nepřeberné kontakty na hudebníky, výtvarníky, ochotníky, lidové
řemeslníky a další -íky. Přestože nebyla místní, velmi záhy se stala studnicí informací o historii i současnosti Dolních Počernic,
znala snad všechny starousedlíky a oni znali ji. A nejen to, všichni ji
natolik respektovali, že když Vlastička prosebně „zavelela“, nikdo nedokázal odříci. Stála pak u zrodu nebo převzetí mnoha z akcí, které
dnes již považujeme za dolnopočernickou samozřejmost, jako jsou

Babí léto, Dolnopočernická netradiční nadílka, Masopust, Velikonoční inspirace, Vynášení Morany, Dětský den a mnohé další.
Byla ale nejen organizátorkou, ale také nadšenou účastnicí. V masopustním průvodu nemohla chybět každý rok v novém, originálním
a nápaditém převleku, jímž si neváhala sama ze sebe udělat legraci, předváděla velikonoční zvyky na inspiračních velikonočních
výstavách, jako selka pochodovala v průvodu vynášejícím Moranu
a jako Vlastička tancovala na svátku sousedů. A do všeho toho dění
se jí úspěšně dařilo zapojovat i nejširší spektrum obyvatel, mateřinkami a školáky počínaje, přes různé spolky, organizace a instituce, ale i jednotlivce, až po Klub důchodců. Za tuto svou neutuchající
aktivitu si vysloužila i Cenu Tomáše Jirsáka, kterou uděluje POČIN
za příkladný počin na podporu rozvoje občanské společnosti v Dolních Počernicích.
Psát tento článek v minulém čase mne naplňuje velmi smíšenými pocity, ale chápu, že naše Vlastička Václavková má nárok
na odpočinek a klid, který jí paradoxně naše Oáza poskytnout
nemůže. Přestože slovy pana starosty „opustila naše řady“, zůstává – ať
to zní jakkoli pateticky – ve svém
příkladu a odkazu stále mezi námi,
ba v našem čele. Navíc věřím, že dokud jí to síly dovolí, bude se Vlastička
do našeho kulturně-společenského
života i nadále zapojovat alespoň
v roli účastníka.
Takže se neloučím, jen v hluboké
úkloně za vše mnohokrát děkuji a volám vděčné:
„Vlasti zdar!“

Tomáš V. F. Jirsák Havran
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Adventní zastavení
V pátek 20. prosince 2019 pořádala naše MČ Adventní zastavení, jehož účelem je sejít se vždy před vánočními svátky, vzájemně si v klidu popovídat a proč to
nepřiznat, požít i něčeho, co není zrovna voda nebo
čaj. Pro tuto akci jsme tentokrát zvolili jiný scénář, než
tomu bylo v minulých letech a podle většinové reakce se jednalo o dobré rozhodnutí.
Využili jsme totiž posledního dne konání farmářských trhů před úřadem, které doprovázela vánoční
hudba a propojili jsme je s prostorem mezi poštou
a infocentrem, kde bylo možno i schovat se na chvíli před chladem a použít sociální zařízení. Návštěvníci tak
měli možnost v klidu si nakoupit, ochutnat rybí polévku nalévanou starostou, dát si pohárek svařeného vína,
trdelník, kávu a tradičně si odnést Betlémské světlo. K dobré náladě přispěla skupina Pouličníci, která k nám
přijela až z Tábora. Polévka se snědla, svařák beze zbytku vypil, a ti kdo vydrželi, se přemístili do našeho zámeckého parku, kde se uskutečnila komentovaná prohlídka nově zrekonstruované poslední části zámeckého parku. Při jeho slavnostním nasvětlení popsal starosta celý průběh akce, dále hovořili Ing. arch. Jitka Jadrníčková
a Ing. arch. Jan Mayer, kteří byli v různých obdobích na celkové rehabilitaci parku zainteresováni.
Velký dík patří všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli a přispěli k tomu, že se zrodila nová tradiční
akce, která nabízí našim občanům prožít příjemné předvánoční chvíle a třeba se i navzájem lépe poznat, neboť
naše akce v Dolních Počernicích navštěvuje stále více obyvatel. 
pracovníci ÚMČ

Adventní setkání seniorů
Po přečtení programu předvánočního setkání seniorů nastalo radostné očekávání. Mimo klasického pozdravení přítomných panem starostou Richterem a MUDr. Bočkem jsme uvítali hosta, na kterého jsme se všichni těšili a ve skrytu duše doufali, že opravdu přijede. Stalo se, do dveří vstoupil
a přítomné pozdravil za mohutného potlesku věhlasný režisér pan Zdeněk Troška spolu s neméně
známým moderátorem panem Suchánkem. Jak to tak bývá, zábavné a více jak hodinové vyprávění
pana Trošky přerušil až pohled na hodinky. Slíbil hodinu, ale to nás ještě nezná… Přišly otázky z publika na téma natáčení filmů a příběhy z jeho kuchařky „Nebe v hubě“, takže to nakonec byly dvě
hodiny plné legrace a smíchu. Nálada byla při pohledu do spokojeného publika radostná.
Sešel se nás hojný počet a za všechny přítomné a spokojené účastníky bych chtěla poděkovat
osobě, která s tímto nápadem přišla. No komu jinému, než paní Vlastě Václavkové, tajemnici naší
komise (KSZB) a především velké ikoně kulturních pořadů naší městské části.
Touto cestou bych chtěla paní Vlastě Václavkové, která ukončila pracovní poměr
k 31. 1. 2020, poděkovat za milou spolupráci a za čas a zdraví, které nám věnovala.
Vzpomínku bych chtěla, alespoň touto cestou, věnovat, a za práci poděkovat, dlouholeté předsedkyni komise, paní Ireně Heerové, která se vzhledem k těžké nemoci našeho předvánočního setkání nemohla zúčastnit, a naše řady opustila v měsíci lednu. Je
to pro nás velká ztráta.
Paní Vlastě přejeme dlouhé „důchodecké“ zdraví a Irenku zdravíme tam nahoru.
0běma za celou komisi patří velký dík.

Ing. Hana Jaklová
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Školení první pomoci
V úterý 21. ledna se konalo v prostorách ÚMČ pro jeho zaměstnance a také pro zástupce ZŠ školení první pomoci zážitkovou formou. Hlavním motivem školení bylo osvojit
si úkony, které je třeba učinit v případě první pomoci a zejména naučit se zacházet
s defibrilátorem, který pro případy možné zástavy srdce zakoupila naše MČ.
První polovina školení byla víceméně teoretická, i když jsme si všichni zkoušeli v praxi postupy při zjištění úrazu, nevolnosti či zástavě dechu, včetně výstižné formulace telefonického hlášení záchranné službě. Lektoři byli vstřícní k našim dotazům,
takže již tato část byla pro nás velmi prospěšná. Zopakovali jsme si, na jaká čísla volat
– na 155, na 112, a také proč je dobré mít na mobilu aplikaci „Záchranka“.
Co se dělo odpoledne, lze jen těžko popsat. Na scéně se objevily nejdříve neživé
figuríny, posléze přišli na řadu i živí figuranti. Kruhovým cvičením ve skupinkách jsme
velmi pracně „oživovali“ figuríny masáží srdce, umělým dýcháním při správné poloze
hlavy, vše v přesně stanovených intervalech. Další cvičení nám poněkud zvedlo adrenalin, protože jsme přicházeli k figurantům, rozmístěných po chodbách úřadu, když
každý z nich měl jiné zdravotní potíže. Po celém úřadu bylo slyšet sténání, chrčení, křik,
a dokonce tekla krev z otevřených ran a popálenin (nebojte se, byla to barva). Situace
byly natolik reálné, že jeden náhodný kolemjdoucí začal (k jeho cti) okamžitě zasahovat a pomáhat. Úkolem všech týmů bylo odhadnout druh zranění, rozhodnout se pro
okamžitou činnost, která by pacienta stabilizovala, a dle rozsahu potíží volat záchranku.
Většina účastníků školení byla ráda, že se jednalo pouze o cvičení, ale i tak byli všichni
do jednoho zásahovými akcemi jaksepatří vzrušeni. Na závěr jsme se naučili zacházet
s defibrilátorem, který naštěstí po aktivaci „umí mluvit“ a udílet přesné pokyny, při jejichž správném použití mohou být zachráněny životy.
Přesto, že nikdo z přítomných by nechtěl podobné životu nebezpečné situace zažít
v praxi, odnášeli si všichni mnoho důležitých vědomosti a poznatků, které by jistě neváhali v těchto případech použít.
Na tomto místě je třeba poděkovat lektorům MUDr. B. Petrové a Bc. Filipu Štrachovi
ze spolku IPRK, z.s., za jejich erudici a přístup, jakým bylo školení vedeno a také všem
figurantům, kteří nám nahnali spoustu strachu, ale svoji práci tím splnili na výbornou.


pracovníci Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice

Výsadby v roce 2019
S příchodem nového vedení Hl. m. Prahy v r. 2018 vznikla iniciativa primátora Zdeňka Hřiba na výsadbu 1milionu stromů v Hl. m. Praze.
Naše MČ samozřejmě tuto iniciativu vítá, avšak její podíl na těchto výsadbách bude bohužel minimální, neboť jsme tuto iniciativu již předešli, když v novém tisíciletí naše MČ vysadila 530 ks alejových stromů a 405 ks solitérních stromů.
Hl. m. Praha vysadilo na našem území 270 000 sazenic smíšeného lesního porostu na ploše cca 64 hektarů a 400 ks solitérních stromů
v parku U Čeňku.
V r. 2019 bylo na našem území zasazeno 40 stromů lipového stromořadí z iniciativy radního MČ Mgr. Jana Šroubka, 17 nových stromů
v zámeckém parku a 4 stromky jako náhradní výsadba v zeleném pásu před základní školou.
Hl. m. Praha pokračovala s výsadbami v další části parku U Čeňku, kde bylo vysazeno 70 stromů třešňového sadu.
Vedení naší MČ uvítá každou iniciativu, která počet nových stromů v Dolních Počernicích podpoří.

MČ Dolní Počernice
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ZdRavá MČ

akční plán zlepšování Ma21 pro rok 2020
aktivity Zdravé MČ Praha-dolní Počernice v daném roce, jejich termíny a zodpovědnost plnění
sTRaTeGickÉ Plánování , říZení a financování
1. Příprava akčního plánu pro rok 2021 – vypracování Hodnotící zprávy Akčního plánu 2020 a příprava nového plánu na r. 2021
Termín:
do 31. 12. 2020
Zodpovědnost:
starosta, koordinátor MA21
spolupráce:
RMČ, ZMČ, Komise MA21
2. Udržení kategorie „c“ v roce 2020 – naplňování kritérií MA21
Termín:
do 31. 10. 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21, starosta
3. finanční podpora aktivit Ma21 – uvolnění finančních prostředků ke konkrétním ověřeným problémům, vzešlých z Fóra Zdravé MČ
a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením RMČ/ZMČ) + zvýhodněné pronájmy od podnikatelů a příležitostné dary, žádost
o dotaci MHMP (pokud bude podpora aktivit MA21 vyhlášena), nově spolupráce s příspěvkovou organizací Oáza Dolní Počernice v oblasti pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
Termín:
průběžně během roku 2020
Zodpovědnost:
starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21, Oáza Dolní Počernice
koMUniTní Plánování
4. společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru - rozšíření spolupráce se seniory, školskými
zařízeními, místními spolky a pořádání pravidelných akcí: Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, Den dětí, POČERNICKÝ SENiorský den
zdraví, Letní kino, Babí léto, výlov Počernického rybníka, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání seniorů, Adventní zastavení, program
„Zdravé tělo“ pro seniory, pořádání tvořivých dílen a koncertů v kulturním centru, přírodovědné naučné procházky
Termín:
průběžně během roku 2020
Zodpovědnost:
starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:
partneři jednotlivých akcí, RMČ, pracovníci ÚMČ, senioři, veřejnost, Oáza Dolní Počernice
5. Plánování s veřejností - minimálně 2 kulaté stoly s veřejnou správou a s občany na aktuální téma
Termín:
do 31. 10. 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21, starosta, RMČ
6. Pořádání veřejného fóra – 10. Fórum - setkání s občany k celkovému rozvoji MČ, vyhodnocení 10P
Termín:
květen 2020
Zodpovědnost:
starosta, koordinátor MA21, facilitátor (NSZM)
spolupráce:
RMČ, ZMČ, Komise MA21, pracovníci ÚMČ
vZdělávání a osvěTovÉ kaMPaně
7. Pořádání osvětových kampaní
„Den Země a Ukliďme Česko“ - úklid veřejných prostranství a vzdělávací programy
- „Den bez úrazů“ – přednášky a ukázky první pomoci
- „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a praktické ukázky k UR
- „Den zdraví a pohybu“ – 5. Počernické cyklohrátky - zdravotně-sportovní odpoledne
Termín:
během roku 2020 v termínech blízkých celostátně vyhlášeným dnům
Zodpovědnost:
starosta, koordinátor MA21
spolupráce:
partneři jednotlivých akcí, pracovníci ÚMČ, veřejnost
8. Realizace odborného vzdělávání pro úředníky a zastupitele a osvětové akce na téma „Udržitelný rozvoj“ - odborný výklad
na konkrétní téma UR
– uspořádat školení k UR pro zastupitele a úředníky
– zapojit všechna školní a předškolní zařízení a dětské kluby
Termín:
během roku 2020 (předpoklad jaro nebo podzim 2020)
Zodpovědnost:
starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:
odborní lektoři
9. vzdělávání koordinátora Ma21 – účast na akcích NSZM a absolvování akreditovaného školení, prodloužení Zlatého certifikátu koordinátorky na další rok od NSZM úspěšným složením e-testu
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Termín:		
Zodpovědnost:

průběžně během roku 2020
koordinátor MA21

MEDIALIZACE
10. Uveřejňování zpráv o MA21 – pravidelná aktualizace webových stránek MČ a zveřejňování zpráv v Dolnopočernickém zpravodaji,
v celostátní databázi Národní sítě Zdravých měst a příležitostně i v dalších informačních mediích
Termín:		
průběžně během roku 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21, politik - starosta

Markéta Brožová, koordinátorka MA21

ZMČ Praha - Dolní Počernice schválilo Hodnotící zprávu MA 21 Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice za rok 2019
na zasedání dne 3. 2. 2020.

Místní hřbitov v Dolních Počernicích v novém…
V těchto dnech je dokončována oprava původní cihelné dělící zdi, která byla
popraskaná a nakloněná s tím, že hrozilo její zborcení. Součástí rekonstrukce není jen vlastní zeď, ale i přilehlá cesta s vytvořením odpočinkových klidových míst a výstavbou nových žulových kolumbárií v počtu 88 míst. Vše
navazuje na již úspěšně realizovanou část v předchozích letech, která byla dílem návrhu Ing. arch. Jana Vrány, který se také podílel na současném návrhu
řešení. Nová kolumbária jsou velmi žádána a naše správa hřbitova již pociťovala jejich nedostatek. Součástí této stavby bylo i přemístění vyústění závlahy z místní studny do nově vytvořeného prostoru ve spodní části hřbitova.
Současně došlo i k výměně krytiny na části střechy původních kolumbárií,
která již byla za hranou své funkčnosti a dešťová voda prosakovala do zdiva.
Celá tato stavební akce byla finančně kryta z dotace HMP a byla realizována společností Perfectstav s.r.o. během zimního období.
V jarních měsících dojde ještě k rekonstrukci pomníku obětem padlých
ve válce a osazení skleněných dvířek do kolumbárií od subdodavatele.
Jsem rád, že místní hřbitov dostává novou podobu a věřím, že všichni
společnými silami přispějeme k udržení tohoto pietního místa.

Petr Stránský, Radní MČ

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
a jedlých olejů v r. 2020 na území Dolních Počernic
T e rm í n y:

čtvrtek 23. dubna

sobota 11. července

úterý 3. listopadu

Zastávky sběrné trasy				po – pá			sobota
křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská
15.00 - 15.20
8.00 – 8.20
křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová		
15.30 - 15.50		
8.30 – 8.50
Upozornění – nově je možné odevzdat v uzavřených PET lahvích potravinářský olej z domácností.
Službu zajišťuje spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843.
Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut: 601 389 243, 731 451 582.
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„Na slovíčko“ s Jaroslavem Kmentou

Foto: Pavel Průcha

V úterý 11. února jsme měli příležitost v trámovém sále restaurace Léta Páně besedovat s investigativním novinářem
a spisovatelem Jaroslavem Kmentou, který nám objasnil svůj pohled na vnitropolitickou situaci a svůj náhled na demokracii v naší republice.
Oslovil jsem svého spolužáka z Univerzity Karlovy Jaroslava Kmentu, aby přijel do Dolních Počernic
na besedu s občany. Byl jsem rád, že
tento autor asi deseti knih a mnoha
článků, ve kterých sleduje především vnitropolitické kauzy a zabývá se propojením podnikatelských,
mafiánských a politických kruhů
a odhalováním korupce, moje pozvání přijal.
V restauraci Léta Páně se sešlo
několik desítek lidí. Jaroslav nám
povídal nejenom o své nové knize Rudý Zeman, jak vznikala a o čem je, ale také o svém náhledu
na současnou politickou situaci, o principech demokracie a své úloze „hlídacího psa“.
Jaroslav mluvil o tom, kdo si myslí, že vlastně vládne na Hradě.
Mluvil o pánech Mynářovi a Nejedlém. Vyprávěl nám mimo jiné,
jakým způsobem přebíral Andrej Babiš společnost MAFRA v době,
kdy tam on sám byl redaktorem a kdy Jaroslav Andreje Babiše
na první schůzce se zaměstnanci označil za kmotra a dal výpověď.
Rozvíjel myšlenku o problematičnosti propojení podnikatelských
subjektů s médii a s politikou, kdy je principiálně zcela nemožné si

zachovat novinářskou objektivitu v případě, že vlastníkem daného
média je mocný podnikatel či vlivný politik.
V druhé polovině besedy se soutěžilo o jeho knihy a diváci kladli
otázky. Mezi jinými zazněly dotazy typu: Co si myslíte o zdraví pana

prezidenta? Jak se díváte na Miroslava Kalouska? Jak se díváte
na působení Pavla Béma na Magistrátu hl. města Prahy? atd.
Jaroslav odpovědi zvládl s bravurou a noblesou, v žádném
případě divákům nepodával informace bulvárním způsobem,
nepůsobil žádnou senzaci. Byl
korektní, nemanipalutivní. Vždy uváděl, že jde o jeho názor, který
má podložený nějakým svým pátráním, nyní v měsíčníku Reportér.
Celé setkání trvalo tři hodiny. Když se lidé kolem 22. hodiny rozcházeli domů, měli možná v tváři pár vrásek navíc, nicméně jsme
si všichni uvědomili hodnotu toho, že se o těchto věcech můžeme
nahlas bavit. Je dobré na to myslet při jakýchkoli dalších volbách
a nevzdávat se tohoto svého práva ovlivňovat věci veřejné. Děkujeme Jardo!

Mgr. Tomáš Král

Umístění kontejnerů na objemný odpad
v MČ Praha - Dolní Počernice v I. pol. r. 2020:
Termíny přistavení
(v úterý v odpoledních hodinách 16:00 – 20:00):

7. dubna – všechna stanoviště - 4 VOK
9. června – jen stanoviště Úpická a Nad Rybníkem - 2 VOK
Stanoviště:

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
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SBĚR TONEROVÝCH A INKOUSTOVÝCH KAZET
pilotní projekt od 1. 1. 2020
S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech
hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz foto) určenou výhradně pro sběr
použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované
tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety
musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.
Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních
zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Tato služba je dostupná, ve třech vybraných sběrných dvorech hl. m. Praha:
1.	Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Zakrytá ul., Praha 4 – Spořilov 			
tel. 606 083 525
Provozní doba:
Po – Pá 8:30–17:00 hod. (v letním období do 18 hod.)
				So
8:30–15:00 hod.
2.	Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany		
tel. 284 098 581
Provozní doba:     
Po – Pá 8:30–17:00 hod. (v letním období do 18 hod.)
				So
8:30–15:00 hod.
3. 	Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany		
tel. 244 400 164
Provozní doba:
Po – Pá 8:30–17:00 hod. (v letním období do 18 hod.)
				So
8:30–15:00 hod.
Více informací na: https://www.setriprirodu.cz a na tel.: 602 427 335


Upozornění
Vážení pejskaři!
Od 1. 1. 2020 je povinné označení psa mikročipem dle níže
uvedeného oznámení Státní veterinární správy. Číslo čipu je
nutné nahlásit i na obecní úřad a do magistrátního, případně
i národního registru.

Hana Jakoubková

Markéta Brožová

Nezapomeňte
Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen psa přihlásit
v místě trvalého bydliště a zaplatit místní poplatek ze psa.
V případě dolnopočernických občanů je nutno zaevidovat psa
na úřadě naší městské části, Stará obec 10.

Podrobné informace vám poskytne Hana Jakoubková,
tel. 281 021 092, jakubkova@dpocernice.cz
nebo je najdete na webových stránkách
http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost místního poplatku ze psa je 31. 3. 2020
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hisToRie

Rod dercsenyi v dějinách naší obce

1. ČÁST

Budovy starého a nového zámku v dolních Počernicích jsou bezesporu dominantou naší městské části. honosná
hrobka, kterou můžeme najít na našem místním hřbitově, je zde největší stavbou tohoto druhu. Zápisy a záznamy
v místních kronikách se o příslušnících rodu dercsenyi velmi často zmiňují. a v poslední řadě i jedna ze současných
nových ulic nese název „dercsenyiho“. dá se tedy určitě konstatovat, že historie naší obce je s tímto šlechtickým
rodem velmi úzce propojena a jeho členové se do ní nesmazatelně zapsali. a to jak svým působením jako přední
vůdčí osobnosti obce, tak i svými stavebními činy. Určitě tedy nebude na škodu, když si o rodu dercsenyi povíme
něco bližšího.
Než se začtete do následujících řádků, dovolil bych si jednu malou paní baronka Elisabeth von Dercsenyi a to za částku 202.600
vsuvku. Rod Dercsenyi pocházel z Maďarska a jeho členové byli pří- zlatých. Paní Elisabeth von Dercsenyi pokračovala v nákupu poslušníky vyšší šlechty. Každý z nich se u svého jména za svého života zemků a nemovitostí i v následujícím roce 1856, kdy nejdříve
honosil řadou titulů, které v následujícím textu
zakoupila usedlost č.p. 5 na severním konci
neuvádím (jsou ale uvedeny v genealogickém
návsi proti zámecké zahradě (kde je v současpřehledu příslušníků tohoto rodu, kteří měli
né době pošta a obecní knihovna). Následně
vztah k naší městské části a jsou i v obrazové
ještě téhož roku Dercsenyiové systematicky
příloze tohoto článku). Další moje poznámka se
skupují další statky a hospodářství v Dolních
týká jmen příslušníků rodu – křestní jména jsou
Počernicích a to konkrétně objekty č.p. 6, 7, 8
v tomto článku uváděna v jejich českém přea 24 a také mlýn č.p. 2 na zámeckém nádvoří.
kladu a samotné rodové jméno „Dercsenyi“ zde
Rovněž kupují i dvě chalupy v Běchovicích.
píši gramaticky tak, jak ho oficiálně používáme
Nejvýznamnější stavební akci však noví
(tj. bez dlouhého „é“), v souladu například i se
majitelé zahájili v roce 1857 a tou byla stavba
zmíněným pojmenováním ulice v naší městské
nového zámku, protože starý zámek nárokům
části.
nového panstva nevyhovoval. Podle starší liRod maďarské šlechty Dercsenyiové z Derteratury měl nový zámek navrhnout architekt
cseny odvozuje svůj původ od příslušníků staVáclav Sigmund (*1828, †1891), ovšem stavba
robylého rodu Fejér, kteří se poprvé připomíbyla ve skutečnosti (jak dokázaly poslední výnají již v roce 1072 za vlády maďarského krále
zkumy) realizována podle plánů pražského staSalamona I. z dynastie Arpádovců. Po bitvě
vitele Quida Bělského (*1855, †1909). Již v prvu Mohácse, v níž zvítězili Turci nad vojsky Lajoním roce stavby bylo prostavěno 66.000 zlatých
se II., přesídlili Fejérové z dolní části Maďarska
a úplné dokončení nového zámku se protáhlo
do horní země, konkrétně do župy Szepes, kde
až do roku 1867.
Erb rodu Dercsenyi – je tvořen
začali psát své příjmení jako Weiss. Do šlechticPaní Elisabeth von Dercsenyi, rozená svočtvrceným štítem, s tzv. srdečním
kého stavu je povýšil dne 27. 9. 1687 císař Leobodná paní von Eichhoﬀ, která iniciovala zaštítkem uprostřed, završený baronskou
pold I. Povýšený byl jmenovitě královský rada
koupení dolnočernického starého zámku se
korunou se sedmi perlami.
János Weiss z tohoto rodu, který roku 1792
statkem, se narodila v Drážďanech v roce 1819.
obdržel přímo od maďarského krále statek DerV roce 1838 uzavřela ve Vídni sňatek s baronem
csény a od té doby se členové rodu psali jako „dercsényi de der- Janem Ludvíkem Dercsenyim (*1802, †1863) a měla s ním dva syny.
csény“. Za rodové heslo si zvolili latinské „Deus, rex, patria“ neboli První syn Josef se narodil 13. 11. 1844, studoval práva na universitě
„Bůh, král, vlast“. Vesnice Dercsény (německy Durchstein), kde žilo ve Vídni, ovšem zemřel velmi brzy 12. 9. 1863, ve svých 19 letech.
počátkem 20. století 219 obyvatel slovenské národnosti, se dnes Druhým jejím synem byl Vojtěch, který se narodil 16. 12. 1847 a pránalézá na polském území a nazývá se v současnosti Dursztyn.
vě on se později stal dědicem nemovitostí a dalšího majetku v DolDo dějin naší obce rod Dercsenyi vstupuje 13. 6. 1855, kdy ních Počernicích.
starý počernický zámek, včetně statku a k němu patřících polPaní baronka roku 1859 rovněž obohatila zámeckou zahradu
ností, kupuje od jeho majitelů (jimiž jsou Josefa a Regina Enis) o nový skleník, který byl postaven za 12.000 zlatých. Také roku 1861
podpořila žádost místních radních o zřízení obecní školy a fary,
ovšem žádosti ze strany státních institucí nebylo tehdy vyhověno
a byla zamítnuta.
Roku 1871 Vojtěch Dercsenyi nabyl plnoletosti a převzal administraci dolnopočernického statku a účetní revizi. Paní baronka
tímto krokem připravovala svého syna k pozdějšímu převzetí celého panství. Pro zajímavost uvádím, že v předchozím roce 1870 bylo
v Dolních Počernicích evidováno 426 stálých obyvatel.
Dne 22. 1. roku 1878 se Vojtěch svobodný pan z Dercsenyi
oženil s urozenou Lourou von Menschengen, dcerou c. k. komořího a okresního hejtmana. Svatba proběhla ve farním kostele
v Kremži. Tato událost byla náležitě oslavena i v Dolních Počernicích
– ve zdejším kostele se sloužila mše za velké účasti věřících a po ní
zde a v Běchovicích bylo mezi chudé rozdáno 200 zlatých. Již 27. 1.
1878 novomanželé přijeli i do Dolních Počernic, kde se jim od místStarý zámek
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ního obyvatelstva dostalo mnoha pozdravů a přání všeho nejlepšího do společného života.
Ještě v témže roce, dne 21. 10. 1878, bohužel zemřela dosavadní majitelka panství baronka Elisabeth Derceneyi, (rozená von
Eichhoﬀ ) na svém statku v Dolním Rakousku. Podle místní kroniky nečekané úmrtí baronky zarmoutilo nejen urozenou rodinu, ale
i úřednictvo, služebnictvo a všechno zdejší obyvatelstvo, včetně
chudiny a to hlavně pro její údajnou dobročinnost a blahosklonnost. Současně je v kronice vyjádřena starost truchlících, zdali syn
Vojtěch jako dědic a následník v držení panství, svou matku náležitě nahradí. Baronka se tedy bohužel už nedočkala narození svého
prvního vnuka, který se narodil 26. 11. 1878 a po svém otci obdržel
rovněž jméno Vojtěch. Jako místo jeho narození je uváděn zámek
Dolní Počernice.
Vlády na osiřelém panství po zesnulé baronce se tedy ujal její
syn Vojtěch svobodný pan z Dercsenyi. Zde bych si do našeho vyprávění opět dovolil malou vsuvku – Dersenyiové se jménem „Vojtěch“ se v dějinách naší obce postupně vystřídali celkem tři, z nichž
dva vykonávali funkci starosty obce. Aby bylo jasné, o kterého
z nich se kdy jedná, dovolil bych si tento malý přehled:
Prvním byl Vojtěch svobodný pan z Dercsenyi (*16. 12. 1847,
†11. 12. 1909 v Praze), starosta obce 1887 až 1909, který je pochován na našem hřbitově. Druhým v pořadí je Vojtěch svobodný pan
z Dercsenyi „junior“ (*26. 11. 1878, †3. 8. 1935 v Klánovicích), starosta obce 1910 až 1919, který je rovněž pochován na našem hřbitově.
Posledním z trojice je Vojtěch Dersenyi „vnuk“ (*29. 12.1915, neznámé datum úmrtí), který bohužel zemřel bezdětný.
Vraťme se zpět do naší obce, která tehdy nesla oficiální název
„Unter-Pocernitz“, kde se v nově postaveném zámku trvale zabydluje rodina barona Vojtěch Dercsenyiho. Dne 12. 7. 1881 se jim zde
narodil i druhý syn Rudolf, o jeho životě ale víme velmi málo (vlastně jen pouze to, že zvolil vojenskou dráhu a v ní dosáhl hodnosti

c. a k. rytmistr, zemřel 30. 3. 1930 v Praze a že je rovněž pochován
v rodinné hrobce v Dolních Počernicích).
Pan baron pokračuje ve stopách své matky a neustále zvelebuje své počernické panství. Uveďme jeho nejdůležitější počiny:
v letech 1884 – 1885 je realizována stavba nové budovy pivovaru,
rovněž roku 1884 je cesta z Dolních Počernic do Chval narovná-

Dobová dopisnice
na a zpevněna kamenem. V roce 1885, za podpory pana barona,
se konečně podaří získat povolení ke zřízení obecní školy, která je
slavnostně otevřena 1. 10. 1886 v prostorách Barborky (jednalo se
pouze o dvojtřídku). Ovšem jeho nejvýznamnější počin je, rovněž
v roce 1886, přestavba místního kostela do podoby jak ho známe
dnes. Kostel byl upraven v novorománském stylu, který zvenku
zakryl téměř všechny původní románské prvky s výjimkou okénka
ve východní stěně presbytáře. Na opravenou věž kostela byl umístěn nový kříž s pozlacenou makovicí a do věže nové věžní hodiny.
Roku 1887 byl pan baron Vojtěch Dercsenyi zvolen starostou
obce a zároveň požádal, aby mu bylo v Dolních Počernicích uděleno domovské právo, které dosud neměl. Členové místního zastupitelstva se vyslovili jednoznačně pro. Za udělení domovského práva
daroval pan baron do místního chudinského fondu 50 zlatých.
Martin Šíla
V textu článku byly použity podklady a statě z knihy „Z dějin naší
obce“ od Ing. arch. Františka Kašičky
Další prameny: Rodopisná revue 3 (podzim 2001) – Maďarská šlechta na Vltavotýnsku (P. Koblasa); Eva Hrachovcová - Šlechtické sňatky
v druhé polovině 19. století
Genealogický přehled příslušníků rodu dercsenyi ve vztahu
k dolním Počernicím:
Roku 1838 uzavírají sňatek: János ii. (česky „Jan Ludvík“) dercsényi
(*1802, †1863), c.k. dvorní rada a erzsébet (česky „Elizabeth“) von
Dercsényi, rozená svobodná paní von eichhoﬀ (*1819, †1878)
Mají spolu dva syny: József (česky „Josef“) Dercsényi (*1844, †1863)
a Béla (Adalbert, česky „Vojtěch“) Dercsényi (*1847, †1909), který
uzavírá roku 1878 sňatek s Louroa (česky „Laura“) von Menschengen (* 1856, †1932)
Mají spolu dva syny: Rezsö (česky „Rudolf“) Dercsényi (*1881,
†1930), c. a k. rytmistr a Béla (Adalbert, česky „Vojtěch“) Dercsényi
(*1878, †1935) který uzavírá roku 1915 sňatek s Marií Wratislawovou
z Mitrowicz a Schönfeldu (*1864, †1961),
Mají spolu dva syny: Béla (Adalbert, česky „Vojtěch“) Dercsényi
(*1915, datum úmrtí neznámé) a eugén (česky „Evžen“) Dercsényi
(*1916, †1962 ve Francii)
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Kultura

Oáza se představuje
Milí a vážení spoluobčané,
od 1. ledna jsem byl na základě výběrového řízení jmenován do funkce ředitele příspěvkové
organizace OÁZA.
Oázy vnikají v místech, kde bývají dostatečné zdroje podzemních
vod, které vyvěrají jako prameny a jejich okolí je díky tomu vegetačně bohaté. Byl bych rád, kdyby naše dolnopočernická OÁZA byla
místem, které bude „občerstvovat“ Vás občany Dolních Počernic.
Aby se v přeneseném slova smyslu OÁZA stala místem pro setkávání lidí, získávání informací, čerpání energie, radosti a moudra.
Vidím, jak rychle se Dolní Počernice rozrůstají. Mým záměrem
je propojovat stávající a nové spoluobčany, zajistit, abychom se setkávali, poznávali se a porozumívali si napříč všemi skupinami obyvatel - od malých dětí, jejich maminek a tatínků,
po babičky a dědečky. Budu rád, když navzájem
k sobě budeme cítit sounáležitost, nebudeme si
lhostejní, budeme vytvářet přirozenou komunitu lidí, místo, kde je nám dobře. Budu usilovat
i o spolupráci a propojování aktivit spolků a organizací.
Mým úkolem a hlavní činností OÁZY je zajišťovat informační, kulturní, vzdělávací a volnočasové akce v obci a na tyto aktivity získávat
finanční prostředky z různých zdrojů, dotačních
programů, sponzorských darů. Během prvního
měsíce jsem podal žádost k Nadaci VIA na financování komunitního prostoru mezi informačním centrem na jedné straně a knihovnou na straně druhé.
Usilujeme zde o zřízení zázemí pro děti a pořízení mobilního pódia,
aby zde mohly být v teplých dnech pořádány komornější hudební
akce nebo zde probíhala filmová produkce, abychom si zde mohli
rozmístit stolky a židličky a při kávě se potkávat a besedovat. Navázal jsem spolupráci s organizací Pražské stolky a židle s žádostí
o bezplatnou zápůjčku mobiliáře a doufám, že nám takový počin
přinese radost.
Nové akce, které OÁZA bude organizovat, jsou např. výstava
5. května ku příležitosti 75. výročí Pražského povstání „1945 – rok
vítězství“, kde budete moci zhlédnout představení historické vojenské techniky a ve spolupráci s Muzeem policie ČR vám představíme
dobové písemnosti a stejnokroje bojujících armád. Dále historické přednášky o Dolních Počernicích Martina Šíly. Těšit se můžete
na Filmový symfonický orchestr, který nám 6. června v přírodním
amfiteátru parku zahraje známé melodie.

Navázal jsem spolupráci se zástupci kultury z okolních městských částí a jednáme o synergii při pořádání kulturních akcí, což by
mohlo obohatit nás všechny.
Za to, že vám kulturní život v naší obci není lhostejný, Vám moc
děkuji. Během prvního měsíce jsem zaznamenal, že se více než sto
třicet lidí stalo přáteli facebookového profilu OÁZA Dolní Počernice a Kultura Dolní Počernice. Na našich stránkách najdete program
na nejbližší měsíce, který se postupně bude plnit.
Těším se na Vás při akcích OÁZY. Pevně doufám, že budete spokojeni.

Tomáš Král

Mgr. Tomáš Král
Vzdělání: Pedagogická fakulta UK,
FTVS UK
Praxe: Vychovatel a učitel ve školách
pro děti se zrakovým postižením (10
let), trenér reprezentace zrakově postižených (účast na ME, MS, Paralympijských hrách), ředitel hotelu (15 let)
Aktivita v Dolních Počernicích:
trenér mládeže (basketbal, atletika),
organizace kulturních akcí a hudebních festivalů (cca 200 akcí), organizace veřejných a mezinárodních sportovních akcí, člen Rady školy, pokladník Sokola.

Dolnopočernická Oáza - SOUTĚŽ
Milí dolnopočerničáci, možná jste zaznamenali, že v naší obci byla založena nová příspěvková organizace, která si podle svých stanov
klade za cíl rozvíjet kulturu, vzdělání, sportovní, sociální služby a společenský život. Pracovně byla tato organizace nazvána Oáza Dolní
Počernice, ale náš Výbor pro kulturu a propagaci konstatoval, že tento název by byl snadno zaměnitelný s názvy desítek jiných již
existujících firem, institucí a organizací, které ve svém názvu mají slovo oáza, a že by si Dolní Počernice zasloužily pro příspěvkovou
organizaci podporující zdejší velmi bohatý kulturní a společenský život originálnější název, který by lépe vyjadřoval její poslání nebo
vztah k Dolním Počernicím. Výbor proto vyhlašuje

SOUTÉŽ O NEJLEPŠÍ NÁZEV PRO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI.
Své návrhy můžete zasílat do konce března na adresu zpravodaj@dpocernice.cz. O nejlepším návrhu rozhodne Výbor pro kulturu
a propagaci. Autor vítězného návrhu nejen vstoupí do dějin naší krásné obce, ale bude i odměněn.
Za VKP Tomáš V. F. Jirsák Havran
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„Chlapci, tady u nás u letectva zažijete věci, kterým vůbec nebudete
věřit!“ Tak přesně na tuto větu našeho velitele, z dob mého nástupu
na vojenskou službu na letišti v Pardubicích, jsem si vzpomněl, když
se mi dostaly do rukou podklady k této kuriózní letecké nehodě nad
naší obcí. Ale začněme od začátku …
V mnou již mnohokrát zmíněné knížce pana Františka Kašičky
„Z dějin naší obce“ můžeme na straně 206 najít tyto tři věty: „Na jaře
roku 1938 byli počerničtí svědky neobyčejné události, kdy letec při obratu jednomístné stíhačky vypadl z letadla. Naštěstí se na poslední
chvíli zachránil padákem, který jej zanesl za místní hřbitov. Neřízený
letoun se zřítil na louku u Jahodnice.“
Musím se přiznat, že mě tato kuriózní letecká nehoda o „vypadnutí“ pilota z letadla velmi zaujala, bohužel dlouho jsem o ní
nemohl najít žádné historické podklady. Teprve můj kolega Pavel
Krejčí, který provozuje internetové stránky „Letecká badatelna“
a podrobně mapuje letecké nehody nad územím České republiky,
před nedávnem vyhledal příslušný vyšetřovací spis k tomuto případu z roku 1938. Jeho obsah publikoval na uvedeném webu a tím
tuto zvláštní leteckou příhodu objasnil. Poprosil jsem ho, zda bych
nemohl použít jeho zjištění pro čtenáře našeho Dolnopočernického zpravodaje, k čemuž dal velmi ochotně svůj souhlas. Tak jak se
tedy stalo, že nad dolnopočernickým hřbitovem pilot svůj letoun
nedobrovolně opustil?
Poslední březnový den roku 1938 se jižně od Jahodnice zřítil stíhací stroj Ba-33. Letoun Ba-33 byl v té době již zastaralý dvojplošník,
s otevřeným pilotním prostorem, primárně určený k pilotnímu výcviku. Příčina nehody byla poměrně kuriózní. Pilotní žák, svobodník
Ján Šari, ze cvičné letky 4. Leteckého pluku, prováděl nad Dolními
Počernicemi akrobacii ve výšce 1200 metrů. Po několika obratech
zřejmě nechtěně povytáhl zajišťovací jazyk upínacích pásů, kterými byl připoután do pilotní sedačky. Během provádění souvratu se
pásy rozpojily a letec byl z letounu vymrštěn ven. Překvapený pilot
poté, co si uvědomil, že se nachází mimo letoun, nahmatal uvolňovací madlo padáku a trnul jím. Ovšem překvapení v těch chvílích
ještě neměl být konec. Výtažný padáček se totiž během pádu třepotal vedle pilotovy hlavy, hlavní padák se mu ale neotevřel. Pilot
během volného pádu naštěstí zachoval chladnou hlavu. Nahmatal
za ramenem šňůry výtažného padáku a trhnul s nimi. Tím se hlavní
padák uvolnil z vaku a ve výšce asi 300 metrů se otevřel. Jan Šari
dopadl nezraněn vedle hřbitova v Dolních Počernicích. Pokud by se
s otevřením padáku o dvě až tři vteřiny opozdil, neměl by to daleko
do hřbitovní márnice.
Stroj bez pilota se zřítil ve spirále, téměř kolmo, asi 20 metrů
od zástavby v obci Jahodnice. Po dopadu se zarazil zcela do země,
nad povrchem zůstala pouze zadní část s ostruhou a roztříštěné
fragmenty konstrukce. Trosky se při nárazu rozlétly do vzdálenosti
až 100 metrů, nikoho na zemi naštěstí nezranily.
Letec ze zříceného stroje, spolu s členy vyšetřovací komise, si lámali hlavu, jak mohlo dojít k tomu, že pilot byl z letadla vymrštěn.
Po vyproštění trosek ze země bylo zjištěno, že upínací pásy jsou neporušené, nedošlo tedy k jejich přetržení. Pilot se dušoval, že ještě
před startem zapnutí pásů kontroloval, což mu dosvědčil i četař Novák, který mu s upnutím do pilotní sedačky pomáhal. Navíc, před
manévrem, při kterém si z letadla nečekaně „vystoupil“, prováděl
svobodník Jan Šari několik jiných obratů, při kterých ho pásy v letadle držely. Za jediné logické vysvětlení bylo tedy označeno nechtěné
rozepnutí během letu. Vzhledem k bezúhonnosti a dosavadním výsledkům při výcviku byl letec zproštěn viny a pokračoval ve výcviku.
Ačkoliv zmínka ve vyšetřovacím spise o letadle zaraženém
v zemi na poli u Jahodnice dávala určitou šanci na nalezení frag-

mentů letadla, realita roku 2019 je jiná. Místo havárie je nyní již zastavěno rodinnými domy a epicentrum nehody je dnes zahradou
jednoho z těchto stavení.
Co říci na závěr? Snad konstatování, že některé letecké nehody
mohou být i úsměvné – třeba jako tato „kterak se letadlo svého pilota
zbavilo a to rovnou nad hřbitovem“.

Martin Šíla

stalo se

Kterak letadlo pilota opustilo…

(autor velmi děkuje Pavlu Krejčímu za poskytnutí podkladů k tomuto článku z jeho internetové stránky „Letecká badatelna“)

Zřícený letounu Ba-33.16 na poli u Jahodnice, 31. března 1938
(archív VUA Praha III. odbor 1938)

U P O Z O R NĚNÍ
V poslední době jsme v Dolních Počernicích opět zaznamenali
několik případů krádeží a pokusů o vloupání. O této skutečnosti byly operativně informovány obě policejní složky s žádostí
o zvýšenou kontrolu našeho území. Vám všem bychom chtěli doporučit, abyste možnosti trestné činnosti nepodceňovali
a učinili taková opatření, která by více ochraňovala váš majetek
a minimalizovala tím negativní dopady na možnosti jeho zcizení či poškození. Policie nemůže být všude, a navíc pachatelé
krádeží nejsou mnohdy v tomto oboru žádnými nováčky a je
velice obtížné je odhalit, dostihnout a potrestat. Doufejme jen,
že se Dolním Počernicím vyhne taková masivní akce vykrádačů, jako tomu bylo nedávno na jihu od Prahy v oblasti Jesenice.

RR DPZ
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o tom, jak se

Foto: Pavel Průcha

Masopust nakláněl
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Když jsem před mnoha a mnoha lety přijel z vesnického masopustu a navrhoval něco takového zavést u nás v Dolních Počernicích,
nápad se hned nechytil. Až, když se ho po několika letech ujaly
paní Mgr. Hana Králová a paní Vlasta Václavková, o níž se dočtete
i na jiném místě tohoto čísla, byly položeny základy dnes již opravdu
dlouholeté tradici dolnopočernických masopustů. Základy to byly
pevné a příslovečným úhelným kamenem byla právě paní Václavková. A víme všichni, jak to dopadá s domem, když mu úhelný kámen
sebereme. Možná nespadne hned, možná stále vypadá ještě podobně krásně, jako doposud, ale zjevně mu něco zásadního chybí.
Takový pocit jsem měl z letošního masopustního průvodu pořádaného tentokrát naší novou příspěvkovou organizací. Vnějšímu
pozorovateli mohlo připadat, že se opět zcela vydařil. A je pravda,
že se ke mně jakožto dolnopočernickému pronobovi přitočilo hned
několik „novousedlíků“ či návštěvníků Dolních Počernic s tím, že jsou
nadšeni, jakou povedenou akci tu máme.
Ani letos nechybělo vydatné zastoupení POČINu – POČERNICKÉ INICIATIVY: pronobus, Krásná těla POČINU – letos v kůžích dalmatinů, Pipi Dlouhá Punčocha a v neposlední řadě jeli v první řadě
průvodu i POČINoví koníci – tentokrát jako zdravotnická hlídka.
Scházet nemohla opět šatlava, strážníci i četníci, kočárek s nenasytným medvědím miminkem a nejkrásnější dolnopočernická děvčata
v kostýmech mažoretek. Ti všichni organizovaně stejně jako řada
dětí v bezpečnostních vestách s pestrými maskami a škraboškami
vlastní výroby. Spontánně pak úžasná siamská dvojčata, různí indiáni, upíři a kostlivci, princezny, čarodějky a strašidla, pyžámáci, dědové Mrázové, medvěd, myška a další zviřátka, superman, kovboj, kosmonaut, jednohlavé dráče, Vikingská bojovnice a jánevímkdo ještě.
Všemožné pohoštění masek i přihlížejících (někdy bohužel s připravenými taškami na hromadění rozdávaného) pak přichystal nejeden
dolnopočernický podnik nebo instituce (Median, PDDP, Dětský domov, Český statek, radnice, BeA, Orangery, Rang de Basanti, U Koníčků, Minimarket u Barborky, Bazény Unipool, textil Papežová, Sv.
Prokop u červeného javoru, Pneuservis Schubert a hotel Svornost).
A k tomu po celé odpoledne neúnavně vyhrávala naše oblíbená dechová
kapela Tomášové, tu a tam se vozící
na Hummeru. Ale my, kdo jsme znali ten velkolepý dům v jeho někdejší
kráse, jsme vnímali, co tomu chybí
a že se celá stavba povážlivě naklání.
„Tak já, pan pronobus, vinšuju krásný masopust“ i do dalších let!
Tomáš V. F. Jirsák Havran
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Farní okénko

Svatoštěpánské koupání 2019
Jako každoročně, pořádala i během posledních vánočních svátků
dolnopočernická farnost ve spolupráci s POČINem Svatoštěpánské
koupání v našem rybníce. To letošní bylo nové tím, že se do studené
vody tentokrát odvážily i zástupkyně křehčího pohlaví. Díky těmto
třem statečným se nás nakonec na svátek svatého Štěpána ve Velkém počernickém rybníce ocitlo dvanáct. Na rozdíl od obdobných
akcí pořádaných různými otužileckými organizacemi, je ta naše
zcela amatérská a účastníci se této kratochvíli oddávají bez jakékoli
přípravy. Věkový rozptyl účastníků byl tentokrát také asi rekordní,
když dosahoval bezmála 60 let. Vykoupal se s námi i náš nový farář
doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D., který nám předem vyprosil u Boha
ochranu a po vykoupání nás tradičně pozval na faru, kde bylo připraveno malé občerstvení, něco na zahřátí a pokračovalo se příjemným posezením. V této souvislosti je na místě zmínit, že od nástupu
nového správce farnosti vloni v červenci prochází interiér budovy
fary kompletní rekonstrukcí, které už bylo po desítkách let střídání
různých kněží a salesiánů velmi potřeba. Snad se o tom zmíníme
někdy později v samostatném článku, protože fara zdaleka není jen

bydlištěm faráře. Tentokrát se tedy stala zázemím otužilců a diváků. Svatoštěpánské koupání plánujeme i v letošním roce, proto jste
všichni srdečně zváni, abyste se přišli doslova na vlastní kůži přesvědčit, že se to dá zvládnout, ač to tak možná nevypadá. Budeme
se na Vás těšit opět na Štěpána.

Tomáš V. F. Jirsák Havran

Tříkrálová sbírka aneb jak jsme koledovali
Letos vycházeli naši tříkráloví koledníci do ulic a uliček Dolních Počernic vybírat finanční prostředky
na Tříkrálovou sbírku už v neděli 5. ledna. Skupinky chodily po domech, zpívaly a přály do nového roku.
Poslední skupinku koledníků jste mohli potkat ve čtvrtek 9. ledna.
Chtěli jsme se omluvit všem, ke kterým se Tři králové nedostavili. Není možné se každý rok zastavit
na stejném místě, protože není na koledování dostatek času, a nebo je málo koledníků, kteří můžou pravidelně během týdne koledovat. Proto pokud budete mít zájem o to, aby k vám příští rok určitě přišli,
můžete si jejich návštěvu objednat na emailu farnost.dp@atlas.cz.
Letos se v Dolních Počernicích podařilo vybrat 14 374 Kč. Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli.

Marcela Krňávková

Farní plesání
Jako každý rok je jedním z prvních plesů taneční sezóny společný
ples farností Dolních a Horních Počernic. Měli jsme zájem zúčastnit
se, dopředu jsem proto avizovala, že opět něco napíši. Tak tady to
máte.
Dlouho jsem byla zvědavá, jaké bude letos téma. Bylo oznámeno „SEMAFOR, léta šedesátá“. Hned jsem si spojila a připojila…co
všechno odnes čas!
A protože ten čas není dávný, hudba i někteří protagonisté stále
žijící, dalo se očekávat, že tento skvělý nápad osloví mnohé. Také že
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ano. V sobotu 11. 1. sál Hotelu Svornost doslova praskal ve švech tanečníky všech věkových kategorií. Puntíkaté šaty rozesmátých dam
převažovaly, u pánů se střídaly buřinky se slamáky, tradiční kšandy
a kostkaté kalhoty a hlavně veselá, skotačivá nálada.
Skvěle hrající skupina Anna W Quintet zařazovala do každé taneční série dva tance z repertoáru Semaforu a tak zazněly mnohé
pecky včetně již zmíněného … co všechno odnes čas. Šlágrů Semaforu byly stovky a tak by kapela mohla hrát v jednom kuse až
do rána.
Pořadatelé se ale samozřejmě drželi zaběhnutého programu,
v němž nesmí chybět dobročinnost – tedy i tombola. Jako vždy byla
tombola malá, ve které si výherci mohli ceny vyzvednout v průběhu
večera a tombola velká, ve které byla čísla losována. Do této tomboly jako obvykle přispěli krásnými obrazy naši farníci – uznávaní
umělci Jan Paul a Olga Stárková.
Vždy se ale těšíme i na gurmánské a zábavné kreace ostatních

přispěvatelů. Letos nejen mě fascinoval stojan s tematickým semaforem v signalizačních punktech červená - žlutá - zelená. A potom
to halóóó u stolu, když vedle sedící kamarád tuto výhru přinesl
a odhalil známou kombinaci alkoholických nápojů v těchto barvách
(…to se prý v neděli po mši na faře pomějeme). Součástí byla i dražba – souboj farností o symbolickou „zlatou cihličku“. Zvítězila dobrá
věc a na přestavbu objektů obou farností tak poputuje z dražby,
a také z obou tombol, finanční příspěvek.
Zábavným kvízem se nám představil páter doc. PhDr. Libor
Ovečka Th.D. a páter ThDr. Vojtěch Eliáš – noví faráři Dolních a Horních Počernic. Oba velební pánové se shodli, že tato farní společenství fungují sama o sobě tak dobře, že jejich posláním bude pouze
nic nepokazit.
Ples je však hlavně o tančení a předtančení. Musím zmínit, že
letošní taneční výstupy gradovaly stylem juniorky – dorostenky –

zralé ženy. Posledně jmenované seskupení nastoupilo jako ozástěrkované uklízečky a z počátečních laxních pohybů a povzdechů „já
vdávala se mladá“, se dámy vrhnuly do taktů známého songu Můj
Vilém peče housky s takovým elánem, že v rukách přítomná košťata
tančila s nimi a celý sál nadšeně tleskal a jásal do rytmu. Obtížná
choreografie jejich vystoupení, velké nasazení a strhující tempo
bylo odměněno obrovským aplausem, který by nedělal ostudu ani
prknům skutečného divadla SEMAFOR.
Co dodat závěrem. V luxusním dárkovém balení převzali štafetový kolík farníci z Horních Počernic. Na Chvalech nedávno otevřeli
nový taneční sál „STODOLA“ a proto se pro příští rok s krásným sálem Hotelu Svornost rozloučíme.
Pořádat se bude jinde, to bude asi ta jediná změna. Zábavu totiž
tvoří lidé. A těm letošním tvořitelům se dílo opravdu vydařilo.

Tímto za zážitek děkuje Iva Polochová

Velikonoce křesťanské v dolnopočernickém podání
Mnohé velké svátky našeho roku v tradicích s nimi spojených kombinují prvky různých kultur, případně různých náboženství. Tak
je tomu o Vánocích a snad ještě zřetelněji o Velikonocích. Naše
velikonoční tradice si asi nejzřetelněji uchovaly mnohé z předkřesťanských zvyků. Radost z konce zimy a příchodu jara je zřejmě
v našem zeměpisném pásu natolik zakořeněna, že ji nemůže přehlušit ani nejhlubší náboženský motiv. Na rozdíl od Vánoc, které si
i dnes v moderních zvycích spojujeme s Ježíškem (i když mnohdy
redukovaným na jakéhosi neuchopitelného původce vánočních
dárků), populární velikonoční zvyky a ikonografie ke křesťanskému obsahu odkazují jen
málokdy a spíše se setkáváme s vajíčky, mláďaty různých zvířat a novými výhonky rostlin,
tedy se symboly jara a nového života. Přesto,
nebo možná právě proto, není od věci si křesťanský obsah Velikonoc připomenout.
I křesťanské Velikonoce přinášejí jako hlavní
motiv nový život, navazují tím jak na židovskou
tradici svátku připomínajícího vysvobození izraelského národa z egyptské poroby a začátek
nového svobodného života, tak i na již zmíněné
evropské předkřesťanské vítání jara. Pro křesťany jde o nový život Krista, který sice umírá za všechny lidi na kříži, ale následně nad
hříchem i nad smrtí vítězí a vstává z mrtvých.
To je hlavní poselství velikonočního Božího
hodu, který slavíme v neděli. Předcházející svátky k tomuto vítěznému konci směřují.

V katolickém pojetí, tedy i v naší farnosti vše začíná již dlouho
před Velikonocemi tzv. Popeleční středou, která zahajuje čtyřicetidenní půst (nepočítají se neděle). Ten má věřícím pomoci se
očistit od všeho rozptylujícího (moderním výrazem bychom řekli
jarní detox) a duchovně se připravit na Velikonoce – největší svátek křesťanského roku. Týden před Velikonocemi si o tzv. Květné
neděli připomínáme událost, kdy Ježíš přicestoval do hlavního
města Jeruzaléma a byl tam vítán davy jako král. U nás v Dolních
Počernicích je s tímto svátkem spojena nejviditelnější tradice:
U kříže před farou kněz požehná věřícím ratolesti – většinou tzv. kočičky, pak na koni (protože
nemáme k dispozici oslátko, jak by odpovídalo
biblickému vyprávění) jede ke kostelu, kam
ho doprovázejí všichni přítomní ve slavnostním
průvodu, v němž zpívají oslavné zpěvy a mávají
požehnanými ratolestmi.
Následující čtvrtek, řečený Zelený, si pak
připomínáme tzv. poslední večeři, tj. událost,
kdy Ježíš se svými učedníky pořádal hostinu
na oslavu výše zmíněného židovského svátku.
Při této hostině umýval na znamení lásky svým
učedníkům nohy, což byla práce pro otroky.
V našem kostele si to připomínáme tím, že kněz
umývá nohy několika vybraným členům farnosti. Při hostině Ježíš také rozdával učedníkům
chléb a víno s tím, že je to jeho tělo a krev. To se
stalo jádrem každé mše, kdy si křesťané připomínají tuto událost jedením částky nekvašené-
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ho chleba, případně i pitím vína, které – jak věří – jsou proměněny
na Kristovo tělo a krev. Po skončení hostiny odešel Ježíš se svými
blízkými do Getsemanské zahrady. Tam ho našel Jidáš, který ho zradil a přivedl ozbrojence, aby Ježíše zatkli. Cestu do zahrady u nás
v kostele připomíná průvod kostelem nebo někdy i kolem kostela. Při tomto průvodu se nezvoní na kostelní zvonky, ale klape
se dřevěnými klapačkami. Podle legendy odlétají zvony do Říma
a vracejí se až na Vzkříšení.
Velký pátek, přicházející po Zeleném čtvrtku je dnem Ježíšova
umučení a ukřižování. Je to jediný den v roce, kdy katolíci neslaví
mši. Během velkopátečních obřadů se stejně jako na Květnou neděli a Zelený čtvrtek čtou v kostele tzv. pašije – příběh o Ježíšově umučení a ukřižování, který se většinou lehce
dramatizuje tak, že jej čtou tři osoby, z nichž jedna
je vypravěč, jedna hlas Ježíšův a jedna čte repliky
všech ostatních. U nás bývají pašije i zpívané. V závěru obřadů se kněz s ministranty odeberou k symbolickému Ježíšovu hrobu v kostelní kapli. Je tam
položena socha mrtvého Ježíše. Ta tam zůstává pak
i celý následující den – na Bílou sobotu, která je
dnem ztišení a očekávání. Je možné přijít ke hrobu
ztišit se, pomodlit nebo meditovat.
Teprve večer, kdy už je dostatečný soumrak,
začínají obřady tzv. vigilie (tj. předvečera) Vzkříšení. Jedná se o nejslavnější, nejdelší a vizuálně
nejzajímavější mši v roce. Zahajuje se na zahradě
za kostelem, kde se zapálí oheň, od něj pak veli-

konoční svíce – paškál a od něj svíčky v rukou zúčastněného lidu. Oheň a jeho světlo jsou symbolem
Krista a nového života. Se zapálenými svíčkami vstupují věřící do kostela, kde se pak čte několik úryvků
z Bible, které postupně připomínají klíčové momenty
božího plánu s lidmi. Vrcholem je zpráva o Ježíšově
zmrtvýchvstání – hlavním tématu Velikonoc. Do kostela se během této mše vrací zvonky, a je-li nějaký zájemce k tomu připraven, bývá při této mši pokřtěn.
Po slavné mši se u nás v Dolních Počernicích přesouváme na faru, kde slavíme a hodujeme až do brzkých ranních hodin.
Slavnostní mše je pak i v neděli na Boží hod. Při ní
se žehnají velikonoční beránky, mazance a další slavnostní pokrmy, které k tomu věřící do kostela přinášejí.
S pondělím velikonočním, které je asi hlavním dnem nekřesťanského pojetí Velikonoc, se žádná křesťanská tradice sice nepojí, ale
u nás je zvykem, že chlapci a muži přicházejí do kostela s pomlázkami a dívky a dámy s kraslicemi. Po mši vytvoří mužští účastníci před
kostelem špalír, kterým musí všechny ženy a dívky projít, přičemž
dochází k tradiční výměně kraslic za pomlazení. Jádrem křesťanských velikonoc tedy není tato pomlázka, ale připomínka. Přijďte
se podívat, jak si je připomínáme. Všechny popsané obřady jsou veřejně přístupné komukoli. Časový rozpis najdete na bráně kostela
nebo na www.farnostdolnipocernice.cz.
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Tomáš V. F. Jirsák Havran

Pro velký úspěch této akce v minulém roce jsme opět zorganizovali
páteční relaxační odpoledne pro místní seniory ve zdejších lázních
U Hastrmana, tentokrát dokonce ve dvou lednových termínech.
A kvůli zájmu těch, na které se nedostalo, přidáme pravděpodobně
další… 
Nejdříve dámy a posléze i pánové se během času vyhrazeného jenom jim ponořili do bublajících vod dvou vyhřívaných vířivek,
potili se v sauně či v páře, pod vedením fyzioterapeutky si protáhli

sPoRT

ZdRavÉ Tělo pro seniory
záda a krční páteř a pak zaslouženě odpočívali na lehátku a nechali své myšlenky jen tak plynout… Ti odvážnější (a bylo jich docela
dost) si vyzkoušeli i ochlazovací bazének s vodou o teplotě místního rybníka. Každý také absolvoval cca 20ti minutovou masáž, ze
které většina odcházela s blaženým úsměvem na rtech. K dovršení
spokojenosti přispělo i malé občerstvení a milé a vstřícné chování
personálu. Děkujeme. 
Markéta Brožová

úspěch seniorského tenisu
Nejen mládí je určeno sportování na vysoké úrovni. To prokázal občan naší MČ a člen tenisového oddílu místního Sokola pan Vlasta Černý, který se svým spoluhráčem Vlastou
Nesrstou získal titul mistra České republiky seniorů nad 65
let ve čtyřhrách. Mistrovství ČR se konalo v sobotu 19. ledna v nedalekých Satalicích a oba starší páni prokázali, že
i v pokročilém věku se dá hrát kvalitní tenis. Nelze jinak,
než oběma seniorům popřát hodně zdraví a další podobné úspěchy a doufat, že jejich příklad povzbudí i ostatní při
sportování až do seniorského věku.
RR DPZ

Tenisové TURnaJe starších žáků a žákyň

v Dolních Počernicích

Poprvé v historii počernického Sokola upořádal tenisový oddíl turnaje starších
žáků a žákyň certifikované Českým tenisovým svazem. Turnaje, které se v naší nové
hale uskutečnily v prosinci a lednu, byly velmi dobře připraveny a zúčastnily se ho
děti z Jihlavy, Benešova, Kladna, Pelhřimova a samozřejmě z Prahy. Zápasy probíhaly od sobotního rána až do neděle odpoledne. A kdo přišel, nelitoval, úroveň
hry dětí byla vysoká. Viděli jsme napínavé výměny, dramatické zápasy, úsměvy, ale
i slzy těch méně šťastných.
Organizačně turnaj zajištoval VV TO, nicméně hlavní kus práce a prakticky celý
managment obou turnajů ležel na bedrech Tondy Zoubka, za což mu patří dík.
Nejde jen o práci na kurtech, ale také o komunikaci s ČTS, s rodiči a dětmi, a těm
našim pomáhal radou i povzbuzením. Z našeho oddílu se turnaje zúčastnila děv-

čata Anna Dočekalová, Pavlína Bočková,
Andy Běhounková. Kluci se také snažili
ve složení Petr Popelák, Jakub Záhorský
a Tadeáš Hátle. Kategorii děvčat vyhrála Linda Tichá a v kategorii chlapců pak
dominoval Jan Ledvina z Českého Brodu.
Pro některé děti to byl vůbec první velký
turnaj, a tak nabraly zkušenosti. Věřím, že
i v letních měsících, kdy bude možnost využít více kurtů, se nám podaří zase turnaj
na takovéto úrovni uspořádat.
MUDr. Pavel Boček,
člen VV tenisu Sokola Dolní Počernice
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Nohejbalistům se daří
Již čtvrtým rokem funguje pod hlavičkou Sokola v Dolních Počernicích
oddíl nohejbalu. Členská základna se skládá ze dvou družstev mužů,
oddílu mladších a starších žáků a družstva žen. Muži již potřetí za sebou postoupili do vyšší soutěže (2.třída) a blíží se tak již krajské úrovni.
Velmi dobře se daří i mládežníkům, kteří zaznamenali v posledním období silný progres, chystáme se tedy v kategorii mladších žáků na seriál
turnajů, kde se budeme měřit s ligovými oddíly z celé ČR. Jeden takový
turnaj jsme již pořádali ve školní hale ZŠ Dolní Počernice 15. února. Byl
to velký výkonnostní test a měřítko, jak jsme za poslední rok pracovali.
Podzim bude pro nohejbal výjimečný tím, že se v Praze v listopadu
bude konat mistrovství světa mužů, reprezentace ČR si brousí zuby
na všechny zlaté medaile a všichni jsou zvědaví, jestli se to letos povede. Na mezinárodní úrovni se nohejbalu říká futnet a hraje se pouze
na jeden dopad, hra je velmi rychlá a náročná. Bude se hrát pravděpodobně před vyprodaným publikem v O2 universum a k vidění budou
týmy z celého světa.
V letošním roce zakládáme v D. Počernicích další mládežnický oddíl
začátečníků (8-12 let). K tomu se snažíme rozšířit nohejbal prostřednictvím školních sportovních kroužků i do dalších částí Prahy 14 jako
je Černý Most a Horní Počernice. Zároveň bychom chtěli ve spolupráci
s DDM založit na Praze 14 školní nohejbalovou soutěž. Všechny tyto aktivity v oblasti mládeže směřují k získání statusu Treningové centrum
mládeže (TCM), který uděluje Český nohejbalový svaz, ke splnění je
potřeba dodržet velký počet náročných kritérií, ale věříme, že na příští
rok by se to mohlo povést. Zařadili bychom se mezi 10 oddílů, které
tento status v ČR získaly. Na území Prahy nikdo tento status zatím


Milan Kaděra

Veškeré aktivity našeho oddílu je možné sledovat na facebooku https://www.facebook.com/nohejbal.sodopo/, případně Instagram
https://www.instagram.com/nohejbal.sodopo/
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Přes vrtochy počasí už koně začínají vyměňovat zimní srst za letní, hipoterapie
probíhá jen s minimálními přestávkami
a zimní odpočinek koní i koňských pečovatelů se pomalu mění v trénink na novou jezdeckou sezónu. Začínáme, přijďte
se podívat na Paravoltižní závody na barelu 21. března 2020.
V tělocvičně Základní školy Dolní Počernice od 11.00 hodin. Oficiální paravoltižní závody, kterými se zahajuje sezóna pro závodníky paravoltiže z celé ČR.
drezurní závody 5. 4. 2020 poprvé v Počernicích
Pro letošní rok jsme se rozhodli uspořádat nejen pro naše členy
hobby drezurní závody, které se budou
konat celkem 6x. Seriál drezurních soutěží
bude zahájen 5. 4. v areálu Počinu v ulici
V Ráji, pokud Vás láká jezdecké drezurní
sedlo a máte koně, určitě se neváhejte zúčastnit, a pokud jste jenom fandy jezdeckého sportu, přijďte podpořit závodníky
a užít si napínavou atmosféru jezdeckých
soutěží.
hipoterapie probíhá celoročně a je
to nejvíce náročná terapie, kterou v Počinu poskytujeme dětem i dospělým se
zdravotním postižením. Abychom pečovali o hipoterapeutický tým, o jeho odbornost, ale i psychickou a fyzickou odolnost,
stal se jezdecký klub Počin – Počernická
iniciativa, z.s. jako člen České hiporehabilitační společnosti jedním z klubů, které

podali žádost o grant z evropských strukturálních a investičních fondů v operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání s projektem „využití koní při neformálním vzdělávání dětí
a studentů“. Projektu se účastní 7 hiporehabilitačních středisek
z celé republiky a my máme tu čest, být jedním z nich. Projekt je
na tři roky a realizační část byla zahájena 1. 1. 2020. Věříme, že zkušenosti získané z tohoto projektu zúročíme v práci s dětmi a přispějí
i našemu osobnostnímu rozvoji.
Přeji všem našim jezdcům do nadcházející sezóny hodně sportovních úspěchů a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
Za JK Počin Hanka Špindlerová
(V únoru jste nás mohli zahlédnout v dolnopočernickém masopustním průvodu .)

JeZdecký klUB

nová sezóna v Počinu

ROKYTKA, počernický dětský sbor
Vstoupili jsme do druhého pololetí, kde děti z Rokytky čekají krásné akce a koncerty. V březnu jede Rokytka na pětidenní soustředění do Oldřichova v Hájích. Budeme tam nejen zpívat a nacvičovat
nový repertoár, ale čeká nás stmelovací psychologický workshop
a nemůžou chybět také hry.
Rokytka dostala krásnou nabídku na spolupráci v projektu Carmina Burana Carla Orﬀa v Obecním domě s Bohemian Symphony
Orchestra Prague (BSOP) a Bohemian Prague Choir s mezinárodními sólisty. Nyní se na tuto prestižní příležitost pilně připravujeme.
Koncert proběhne v pondělí 6. dubna ve 20 hodin v obecním
domě.
V souvislosti s tímto koncertem a sborovým výročím pěti let
od založení Rokytky nyní šijeme koncertní oblečení. Vidět nás v něm
budete moci nejen na Carmině Buraně, ale hlavně na slavnostním
koncertě v pátek 8. května v 17 hodin v salesiánském divadle.
Na koncertě vystoupí nejen Rokytka se svým náročnějším programem, ale máte se na co těšit i u našich přípravných oddělení.
Beránci připravují pásmo Devatera pohádek s malovanými obrázky.
Pramínek pilně cvičí cyklus Ahoj, moře, kde se děti promění v námořníky a za zpěvu písniček a básniček obeplují svět, představí námořnický život a několik míst světa. To vše s rekvizitami a obrázky.
Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

UPoZoRnění
v dolních Počernicích vznikl spolek Zdravé dolní
Počernice z.s., s jehož aktivitami se můžete seznámit
na www.dolni-pocernice.cz.
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Mateřská škola ORANGERY
Nový rok začal ve školce Orangery vzpomínáním na Ježíška. Chodby i třídy ozdobily výkresy dětí plné
dárečků, které od Ježíška dostaly. Po zavzpomínání na krásný vánoční čas a konec roku jsme se vydali
vstříc roku novému, a to s tématem oblečení, kdy si děti povídaly společně s učiteli o tom, jak se správně
oblékáme v různých ročních obdobích, co patří na nohy a co naopak na hlavu i ostatní části těla. Z některých dětí se ve školce stali návrháři, kteří navrhovali vzory na svetry, kulichy nebo šaty na plesy a bály. Jako
další na děti čekalo téma zimní sporty. I když nám letos počasí nepřálo, učitelé si s tím poradili a vytvořili zimní radovánky přímo ve třídě.
V některých třídách si děti vyzkoušely sněžnice a chůzi v nich, v jiné třídě se dokonce společně koulovali papírovými koulemi. Zahráli jsme
si na zimní olympijské hry, a dokonce se rozdalo mnoho medailí. Do školky se za námi přijeli podívat cvičení
psi, kteří nám ukázali, jak se učí pomáhat handicapovaným lidem. Děti si vyzkoušely, jak takový výcvik probíhá a dozvěděly se také to, proč pes a kočka nemohou být nikdy kamarádi. V lednu na děti čekala také všemi oblíbená akce – plážový den. Děti i učitelé se na tento den
vybavili letním oblečením a potřebami k vodě. Nechyběli nám
potápěči se šnorchly a brýlemi, plavci a plavkyně, ve třídách se
místo koberců objevily písečné pláže s mořem a mušlemi. Odměnou pro děti byla příprava plážových koktejlů.
Přesto, že je léto ještě daleko před námi, namotivoval
nás tento den k přípravě prázdninového programu pro děti.
Do mateřské školy budeme přijímat na letní program také děti,
které ve školním roce do MŠ nechodí. Více informací najdete
na webových stránkách mateřské školy, kde najdete také kontakty a informace k zápisu do MŠ.

Bc. Soňa Zamazalová

Základní škola ORANGERY
V lednu jsme se sešli odpočatí po nezvykle dlouhých vánočních prázdninách. Načerpaná energie se začala okamžitě využívat, neboť jsme
se vrhli na pololetní uzávěrky. Na různé výkazy a zprávy, ale především na pololetní vysvědčení. Naše škola hodnotí děti slovně, což klade
na nás pedagogy nemalé nároky. Vysvědčení je popis toho, co které dítě ovládá a na čem musí ještě zapracovat, ale to vše píšeme každému přímo „na tělo.“ Nejedná se o bezobsažné opakující se fráze. Když slovní hodnocení píšeme, promítneme si obraz adresáta, prohlížíme
poznámky v našich hodnotících notýscích, žákovské knížky, sebehodnocení, portfolia i školní a pracovní sešity. Naše zprávy pak doplní děti
svým pololetním sebehodnocením. Vznikne tak nejen vyčerpávající zpráva, ale především milá vzpomínka na školní léta.
Na konci ledna jsme tedy předali dětem pololetní vysvědčení. Třeťáci už přijali své dokumenty zkušeně a hned se do nich začetli. Zato
na tvářích prvňáčků byla vidět nervozita. Nakonec je ale milá slova paní učitelky uklidnila a všichni si zažili pocit úspěchu.
Únor měl letos 29 dní a my jsme plně využili každý z nich. Jako již tradičně jsme byli několikrát v Horních Počernicích – ať už na činohře,
či na výchovném koncertě. Se třeťáky jsme také vyrazili do divadla Na Maninách, kde jsme měli možnost vidět novou formu představení
realizované Operou studio Praha – Časoplet. Jedná se o propojení opery, pantomimy a výtvarného umění. Představení vzniklo ke 100.
výročí vzniku Československa. Promítají se zde nejdůležitější historické události. Kulisy vznikají přímo na jevišti. Vše je v pohybu. Ačkoli
některé obrazy byly pro třeťáky ještě neznámé, aktivita na jevišti většinu z nich zaujala. V hodinách prvouky jsme pak jednotlivé obrazy
znovu prostudovali a usadili je do toho, co už o české historii víme.
Na začátku února ve škole proběhlo letošní první Nocování. Tentokrát jen se třeťáky,
kteří otestovali bojovku. Ta už čeká na druháky, kteří budou ve škole nocovat nyní v březnu.
Právě se také chystáme na víkendový pobyt s rodiči. Tentokrát na šumavskou Kvildu. Rodiče
a jejich děti se mohou těšit například na společný výlet a večerní country bál.
Také jsme k nám pozvali děti z MŠ Orangery a naši prvňáčci pro ně připravili několik
úkolů. V rámci Školohraní si předškoláci vyzkoušeli takový zápis nanečisto.
Přímo na svatého Valentýna jsme měli ve škole, kromě tématicky laděné výuky, i valentýnské dílny. Jako česko-anglická škola se věnujeme i některým zahraničním svátkům. Podobné akce využíváme k posilování komunity školy. Zveme k nám rodiče, kteří si mohou
s dětmi něco vyrobit, ale především se v neformální situaci potkat s učiteli i ostatními rodiči.
Hned následující týden jsme se místo odpoledního vyučování připojili k masopustnímu
průvodu, ale jen na chvíli. Museli jsme se přichystat, abychom mohli přivítat průvod i u nás
ve škole. Tradiční koblihy, které jsme průvodu nabídli, zmizely během chvilky.
Jaro už pomalu klepe na dveře a je tedy na čase začít se připravovat na zápisy, které se
budou konat 1. 4. a 6. 4. vždy od 15 hodin. Veškerá energie našich rodičů a vedení školy se
upíná ke zvelebení nové školní budovy, kam se po letních prázdninách všichni přesuneme,
abychom uvolnili místo našim budoucím prvňáčkům. Pro ty tak v bývalém Frescu vznikne
dostatek místa a do ZŠ Orangery budeme moci přijmout nejen děti z naší MŠ Orangery, ale
v případě zájmu jsme připraveni otevřít i další první třídu. Nám se po parku bude stýskat,
ale zahrada s bylinkami, herními prvky, ohništěm a dvěma venkovními třídami nám to jistě
vynahradí. A když se nám přeci jen bude stýskat, z nové budovy je to jen kousíček. Zápisy
ale proběhnou ještě v naší současné „staré“ budově na adrese Národních hrdinů 312. Na budoucí prvňáčky už se moc těšíme!

Mgr. Barbora Honzíková
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Zimní dny ve veselém čertíku
Začátek roku byl u nás veselý, děti i my jsme měli radost z nových hraček a pomůcek, které jsme našli
pod stromečkem. Nejvíce děti potěšila stavebnice z kartonových cihliček a jejich představivost a kreativita
ve stavění neměla konce. V Montessori pracovně taktéž děti postupně objevují nové pomůcky a mají z nich
velkou radost. V lednu vrcholila příprava kurzů na druhé pololetí a do centra se přišli podívat, pohrát si,
zacvičit nové čertice a čertíci. V centru pokračujeme již tradičními kurzy, ale i novějšími jako je Taneční kombomix, Latinohrátky, Angličtina s rodilou mluvčí a dalšími, které najdete v přehledu na našich webových stránkách www.veselycertik.cz.
Druhý měsíc v roce jsme přivítali nové kamarády v programu „Krůček do školky“ a dětem se v čertíku moc líbilo. Také nám začalo druhé
pololetí a těšíme se, jak si ho s dětmi a rodiči užijeme a to nejenom v kurzech, ale i na již tradičních pyžámkových nocích.
Ačkoliv je léto ještě daleko, už v tuto chvíli připravujeme příměstské tábory, které jsou velmi oblíbené. Letos budeme putovat kousek
za Prahu, podíváme se za zvířátky, ale i za pohádkou.
Přejeme všem krásný začátek jarních dnů.
Za Veselého čertíka Ilona Dušková

Dřevíčková dílnička na kolečkách v MŠ DUHA
Dne 10. února přijela do třídy Sluníček a Včelek s technicko-výtvarným projektem „Dřevíčková dílnička na kolečkách“, která je založena
na tvůrčím hraní a smyslovém prožitku.
Děti se seznámily s opracováním dřeva, s drobnými dřevoobráběcími stroji a nářadím, které si všichni prohlédli v akci a sami vyzkoušeli.
Děti se zapojily do hry „na lidské profese”, která jim přinesla zábavu i poučení. Co se malí technici během programu naučili, v závěru využili
pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si radostně odnesli domů.
Hra a práce v kolektivu s vrstevníky
přinesla dětem potěšení, které ovšem není
jen redukováno na pouhé hraní, ale prokazatelně napomáhá dětem k jejich správnému rozvoji motoriky, vnímání prostoru,
řešení vzorců a funguje mimo jiné jako příprava dětí pro první roky ve škole.
Za třídu Sluníček a Včelek
Lenka Kymrová, zást. řed. MŠ DUHA

děTský lesní klUB v háJence
Zima nás letos pošetřila, a tak jsme se v DLK V Hájence sněhu ani mrazu
příliš nedočkali. Přesto jsme si u rybníka zařádili při zkoumání a vynášení
ledu, který na povrchu rybníka na pár dní přece jen vytvořil ledový škraloup. Na místo pozorování a stopování zvěře ve sněhu, jsme to úspěšně
zkoušeli v blátě a byla u toho velká zábava.
Zima už pomalu předává vládu jaru a v Hájence se všichni těšíme více slunečních paprsků, s kterými pomalu obnovíme naše nejen zeleninové záhony.
V souvislosti s tím začínáme s novým projektem Komunitní zahrada, do kterého se může každý zapojit. Jaro v hájence oslavíme na Velikonoční slavnosti, která nás čeká 8. dubna od 15:00
hod u nás V Hájence.
Pro širokou veřejnost se naše brána otevře též ve čtvrtek 26. března od 9:30 do12:00 hod. Zveme všechny zájemce o komunitní školku a komunitní školu, rádi zodpovíme jakékoliv otázky.
Každý čtvrtek stále od 9 do 12 hod dáváme prostor nejmenším průzkumníkům přírody (1,5 –
3 roky) s doprovodem v našem hájenkovém Klubíku.
Všichni už plánují letní dovolenou, a tak máme i my připravené příměstské tábory pro děti
od 4 do 8 let, které pořádáme v těchto turnusech:
lesem všemi smysly (13. – 17. 7.)
Z pohádky do pohádky (20. – 24. 7.)
lesem do říše zvířat (17. – 21. 8.)
Nově též příměstský tábor pro děti ve věku 9-16
let řezbářský tábor „Ze dřeva“ (29. 6. – 3. 7.)
Všechny potřebné údaje a aktuality najdete
na našich webových stránkách (www.vhajence.
com) nebo na facebookových stránkách.
Přejeme krásný příchod jara!
Mgr. Anna Ondriášová
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Základní škola
k zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2014, další podrobnosti najdete na stránkách školy www.
zsdolnipocernice.cz, kde si můžete zvolit čas návštěvy, a předejít tak
zbytečnému čekání. Rezervační tabulka bude otevřena 25. 3. 2020.

Rozdrtili jsme „Burešku“!
To není žádný sadistický výkřik, ale pro nás radostná událost. Ve středu 5. února se
žáci 3. a 5. třídy zúčastnili turnaje v házené na ZŠ Burešova v Kobylisích.
S našimi dětmi jsme jeli spíše „na zkušenou“, aby zjistily, jak to na turnajích chodí, a na ten příští se pořádně připravily. Hrálo se na dvě kola. V obou kolech hrálo
každé družstvo s každým. Zápasy prvního kola byly po 10 minutách, ve druhém
kole každý zápas trval 6 minut. Děti byly skvělé – fandily si, přihrávaly, střílely, střídaly se a nálada byla výborná.
Družstvo A z 5. třídy dokázalo porazit družstvo Burešky, které do této doby
mělo pověst neporazitelných, a získalo tak ve své kategorii 1. místo.
I třeťáci si vedli skvěle. Ve své kategorii získali hned 1., 2. a 3. místo před „Bureškou“ a Žernoseckou, a tak jsme se domů vrátili s velkým úspěchem. Na konci
března nás čeká další turnaj v házené, tak nám držte palce.
Eva Drnková, Štěpánka Kratochvílová

Muzeum sMyslů (i něco navíc...)
smysl je schopnost organismu přijímat určitý druh informací z okolí – např. přítomnost určité chemické látky, světla nebo charakteristiku vlnění okolního vzduchu. Tato informace je většinou přijímána
specializovaným orgánem (smyslem). Přítomnost či nepřítomnost a stupeň rozvinutí určitého smyslu
u daného biologického druhu závisí na způsobu jeho života. Například dravci mají často velmi dobrý
zrak, psi mají výborný čich...
Tradičně rozlišujeme pět základních smyslů: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Z pojetí pěti smyslů
vychází i fráze „mít všech pět pohromadě“. Všech pět základních smyslů má
své receptory, které umožňují vnímat okolí organismu.
Lidský organismus získává pomocí smyslových orgánů podněty (informace) z okolního prostředí, které dále zpracovává a tím umožňuje na ně
reagovat.
Zrak zprostředkovává asi 80 % všech informací o okolí. sluch zaznamenává a srozumitelně příjímá zvuky vznikající ve vnějším prostředí (mimo
ucho). Zvuky mají významy informací: varování před nebezpečím, orientace
v prostoru. Zvláštní charakter mají informace zprostředkované řečí a některé zvuky působí emotivně (hudba, zpěv). chuť je tvořena chuťovými pohárky umístěnými na sliznici jazyka a v horní části hltanu. Jednotlivé části
jazyka jsou citlivější na určité chutě, ale každá část jazyka dokáže vnímat
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všechny chutě. Čich je smysl, který nám pomáhá zaznamenávat
a třídit pachy. hmat je jediný smysl, který je v organismu zastoupen
na větší části těla. To všechno se učíme ve škole..., ale mnohem více
jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při návštěvě Muzea SMYSLŮ v Jindřišské ulici.
Muzeum Smyslů nabízí interaktivní expozici, jejíž součástí se
můžete stát i vy. Najdete tu více než 50 exponátů, které vás pozvou
na fantastickou cestu za oživením vašich smyslů a probuzení těch,
o nichž jste ani nevěděli, že je máte. Jaké další smysly lidé mají? Šestý, sedmý, osmý... To, že člověk využívá pouze 10 % kapacity svého
mozku, je dávno vyvráceným mýtem. Smysly jsou však stále trochu
záhadou…
Ale jako každý lidský orgán můžou mít i smyslové
orgány své vady...
Jak se žije lidem se zbytky zraku nebo nevidomým
lidem? Jak vnímají svět kolem sebe nevidomé osoby?
Jakou pomoc jim můžeme nabídnout? Na všechny tyto
otázky nám odpověděl interaktivní program s názvem „šifra Mistra Brailla“, který jsme si pozvali přímo do naší školy.
Tento velice přínosný program byl zpestřen i přítomností pejska,
který nevidomým lidem pomáhá v běžném životě.
Mít všech pět pohromadě není jenom pouhá fráze...
Ivana Hájková, třídní uč. 4.B

Komu se nelení … tomu se zelení
Během opravy oplocení areálu sokolovny Sokola Dolní Počernice z. s., bylo nutno odstranit v okolí oplocení staré keře a náletové dřeviny,
včetně starého topolu, který svojí proschlou korunou ohrožoval veřejnost. Po odstranění těchto dřevin vznikl v prostoru kolem nového
oplocení holý prostor, ve kterém industriální podoba plotu rušivě vynikala ve vztahu k širšímu okolí.
Naším cílem bylo nové oplocení vhodně ozelenit a jeho industriální podobu utlumit.
Díky obdržené dotaci od Hl. města Prahy byla na konci roku 2019 provedena výsadba jednoduchých keřů a popínavých dřevin, které
příjemně doplňují okolí sokolovny, nenarušují ráz místa a také odizolují řešený prostor od přilehlých rušných komunikací Národních hrdinů
a Nad Rybníkem.
Výsadby se účastnily i děti z našeho spolku a již nyní se těší na první lístky a kvítky.
Petr Polcar
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Termíny akcí k datu 10. 2. 2020
bude průběžně doplňováno o další akce a upřesňováno
datum

akce

4.–8. 3.

Mezinárodní turnaj v showdownu
(stolní tenis pro nevidomé) pod záštitou
starosty Zbyňka Richtera

místo

9:00–19:00

Hotel Svornost

vstupné

pořadatel
ČSZPS

15. 3

karneval pro děti

16:30

restaurace L. P.
divadelní sál

70/100 Kč

OÁZA

17. 3.

Martin Šíla – beseda Tajemství kostelních
fresek

19:00

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

OÁZA

21. 3.

Paravoltižní barelové závody

26. 3.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

27. 3.

Velikonoční výstava, farmářské trhy
cimbálová muzika

13:00–18:00

infocentrum / ÚMČ

dobrovolné

OÁZA

28. 3.

Velikonoční výstava

10:00–17:00

infocentrum / ÚMČ

dobrovolné

OÁZA, POČIN

28. 3.

Vynášení Morany

14:00

Rokytka

---

28. 3.

Ples chráněné dílny svatého Prokopa
u červeného javoru

3. 4.

Den Země / Ukliďme Česko

5. 4.

drezurní závody v areálu Počin

duben

závody v tělocvičně ZŠ

19:00

Hotel Svornost

9:00–12:00
13:00–17:00

Dolní Počernice

Turnaj OTVÍRÁK – otevření letní sezóny

30. 4.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

5. 5.

Zahájení výstavy „1945 – rok vítězství“,
vojenský tábor

17:00

20. 5.

Martin Šíla – beseda „Jak se hledají
letadla aneb letecká válka nad naší obcí
a jejím okolí“

20. 5.

10. Fórum Zdravé MČ Praha-Dolní
Počernice

23. 5

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U koní v Počinu

23. 5.

Poutní zájezd do kláštera v Plasech

26. 5

Svátek sousedů

28. 5.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

30. 5.
červen
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čas

18:30

JK POČIN

OÁZA, POČIN
Chráněná dílna
svatý Prokop
u červeného javoru

---

OÁZA
/ Místní agenda 21

U koní v Počinu

JK POČIN

areál tenisu V Ráji

SODOPO

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

infocentrum

dobrovolné

OÁZA / Muzeum
policie ČR

16:00

Hotel Svornost

dobrovolné

OÁZA

17:30

Hotel Svornost

---

Místní agenda 21

U koní v Počinu

JK POČIN

7:00–17:00

zájezd Plasy

dolnopočernická
farnost

19:00–22:00

dvůr ÚMČ

dobrovolné

OÁZA

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

Oslava dne dětí v Panském dvoře
Turnaj NAZDÁREK

Areál Panského Dvora

DPPD

areál tenisu V Ráji

SODOPO
dolnopočernická
farnost

5. 6.

Noc kostelů

18:00–23:00

kostel Nanebevzetí
Panny Marie

6. 6.

Dětský den

14:00–17:00

areál bývalé Osevy,
okolí ZŠ

dobrovolné

OÁZA

11. 6.

Večer filmových melodií
Filmový symfonický orchestr

19:00–21:00

amfiteátr zámecký park
Dolní Počernice

350 Kč

OÁZA

20. 6.

17. ročník pétanque dvojic

9:00

areál dětského domova

dobrovolné

Dětský domov
Dolní Počernice

20. 6.

SKAM – sportovní mládežnické hry

7:30–22:00

sportovní areál ZŠ
Dolní Počernice

21. 6.

Seniorský den

14:00–18:00

areál dětského domova

dolnopočernická
farnost / SHM
dobrovolné

OÁZA

25. 6.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

1. 8.

Turnaj SLUNEČNÍ PAPRSEK

9:00–18:00

areál tenisu V Ráji

dobrovolné

SODOPO

16. 8.

Mariánská pouť

9:00–12:00

kostel Nanebevzetí
Panny Marie
a přilehlá zahrada

dolnopočernická
farnost

17.–28. 8.

Příměstský tábor

9:00–17:00

fara a farní zahrada,
případně okolí

dolnopočernická
farnost

září

Turnaj memoriál O. Lukeše

areál tenisu V Ráji

SODOPO

září

Turnaj pro děti

areál tenisu V Ráji

SODOPO

září

Atletické závody dětí na dráze

5. 9

22. ročník Běhu Babího léta

14:00–18:00

atletický stadion ZŠ

10:00

zámecký park Dolní
Počernice

50 Kč

SODOPO

dobrovolné

Dětský domov
Dolní Počernice

11. 9.

Počernické pivobraní

18:00–23:00

Areál Panského Dvora,
zámecký park
Dolní Počernice

12. 9.

Babí léto

13:00–23:00

zámecký park
Dolní Počernice

dobrovolné

24. 9.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

DPPD
OÁZA

17. 10.

17. ročník pétanque jednotlivců

9:00

areál dětského domova

dobrovolné

Dětský domov
Dolní Počernice

20. 10.

Michal Prokop Trio koncert

19:00

Hotel Svornost

350 Kč

OÁZA

22. 10.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

10. 11.

Hop Trop koncert

19:00

Hotel Svornost

350 Kč

OÁZA

26. 11.

Každý poslední čtvrtek novou zemi

18:30

zasedačka ÚMČ

dobrovolné

POČIN

5. 12.

Mikulášská nadílka

13:00–18:00

LP zámecký park
Dolní Počernice

dobrovolné

OÁZA, POČIN

5. 12.

Předvánoční běh

10:00

zámecký park
Dolní Počernice

dobrovolné

Dětský domov
Dolní Počernice

6. 12.

Vánoční setkání seniorů

10:00–14:00

Hotel Svornost

---

OÁZA

18. 12.

Adventní setkání / trhy

13:00–18:00

infocentrum

---

OÁZA

26. 12.

Svatoštěpánské koupání

10:00

na hrázi Velkého
počernického rybníka

---

POČIN

31. 12.

Turnaj SILVESTR

každé
poslední
úterý
v měsíci

areál tenisu V Ráji

Jazz and dance Steamboat Stompers

farmářské
začínají 6. 3., pak každý pátek
trhy

19:00–22:00

Hotel Svornost
/ Český statek

13:00–18:00

infocentrum / ÚMČ

SODOPO
180 Kč

Hotel Svornost/
OÁZA
OÁZA

klUB důchodců Při MČ dolní PoČeRnice
Pořádá v Roce 2020 TyTo výleTy
kvěTen úterý 19. 5. 2020
ZáMek konoPišTě
Cena zájezdu 100 Kč
Odjezd od MÚ Stará obec 10 v 8:15 hod.,
z konečné autobusu 109 v 8:30 hod.

Září úterý 8. 9. 2020
PRachovskÉ skály
Cena zájezdu 100 Kč
Odjezd od MÚ Stará obec 10 v 6:30 hod.,
z konečné autobusu 109 v 6:45 hod.

ČeRven úterý 16. 6. 2020
hRad landšTeJn, slavonice
Cena zájezdu 150 Kč
Odjezd od MÚ Stará obec 10 v 6:00 hod.,
z konečné autobusu 109 v 6:15 hod.

lisToPad úterý 24. 11. 2020
BeTlÉMy TřeBechovice Pod oReBeM
Cena zájezdu 100 Kč
Odjezd od MÚ Stará obec 10 v 6:45 hod.,
z konečné autobusu 109 v 7:00 hod.

ČeRvenec úterý 14. 7. 2020
hRad a ZáMek fRýdlanT
Cena zájezdu 100 Kč
Odjezd od MÚ Stará obec 10 v 6:45 hod.,
z konečné autobusu 109 v 7:00 hod.
UPoZoRnění: Ceny zájezdů nezahrnují vstupné a žádný druh cestovního pojištění.
Přihlášky PřiJíMá od BřeZna 2020: pí. Marie konopová, tel. č. 702 016 010 a pí. Jaroslava krčálová (kadeřnictví v suterénu budovy úřadu)
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GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ
DOLNOPOČENICKÝ DRUHÝ ROČNÍK

Ve spoustě pražských čtvrtí probíhají pravidelné garážové výprodeje, nejlépe po jarním úklidu.
Neváhejte a zapojte se! Ideální je umístit své stanoviště u sebe na dvorku či předzahrádce. Pokud to u Vás nejde, máme pro Vás náhradní řešení – obec nabídla místo
před Obecním úřadem (kde se konají farmářské trhy).
Co nabídnout k prodeji? Garážový výprodej je skvělým řešením, jak se zbavit nepotřebných věcí, zpeněžit, co Vám doma jen překáží nebo také získat nové poklady
za minimální ceny. Je na Vás, co na svých dvorcích či ve vratech nabídnete – např. nádobí a jiné domácí vybavení, knihy, hračky, drobný nábytek, nářadí, elektroniku, ruční
výrobky, oblečení, stavební materiál, rostliny, keře, stromy, apod.
Věříme, že se bude jednat o příjemnou sousedskou společenskou akci, které se
mohou zúčastnit i děti např. prodejem svých starých hraček, výtvorů či drobného občerstvení.

Datum konání: sobota 16. 5. 2020 v čase 10:00 - 13:00 hod.
V případě dostatečného zájmu sousedů bude vyvěšen leták s potvrzením termínu
konání a orientační mapka míst, jejíž konkrétní podoba bude zájemcům poskytnuta
na vyžádání.
Pište, prosím, na: andrea.stejskalova@centrum.cz. Uzávěrka přihlášek: 5. 4. 2020
Do mailu, prosím, uveďte:
• jméno,
• adresu, pokud se budete účastnit na svém pozemku, abychom mohli Vaši
„garáž“ zanést do mapy,
• pokud využijete místo před Obecním úřadem, uveďte to, prosím,
• nápady a doporučení.
Pomozte, prosím, rozjet druhý ročník Garážového výprodeje v Dolních Počernicích,
udělejte vítr ve svých garážích, nabídněte dál a přihlaste se .

Andrea Stejskalová

SBĚR BIOODPADU v I. pol. 2020

Umístění kontejnerů na území MČ Praha-Dolní Počernice (8 VOK):
V SOBOTU 18. DUBNA 2020
od 9.00 do 12.00

od 13.00 do 16.00

ul. Nad Rybníkem (konečná bus 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

V SOBOTU 13. ČERVNA 2020
od 9.00 do 12.00

od 13.00 do 16.00

ul. Úpická (u tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

ul. Nad Rybníkem (konečná bus 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

Nový strážník Městské policie
Po odchodu pana Vlastimila Frančíka měla naše MČ pouze jednoho strážníka, Antonína Neduchala. Díky poměrně klidnému období tato skutečnost bezpečnost v naší MČ nijak výrazně neovlivnila, přesto se starostovi
podařilo docílit u vedení Městské policie, aby v Dolních Počernicích pracovali opět dva strážníci.
Představujeme vám proto inspektora Zdeňka Skolila, který u policie pracuje již 28 let a věříme, že jeho
zkušenosti přispějí ke zvýšení bezpečnosti našich obyvatel a ke zlepšení veřejného pořádku v naší MČ.
Podle slov pana inspektora Skolila se na něj můžete v případě potřeby obracet na tel.: 607865981.

ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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N e p ř e h l é d l i j s t e?
rod dercsenyi a d. P. • str. 12+13

pilot bez letadla • str. 15

Kresby: Roman Franta

Dolnopočernická kultura • str. 4+5
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inzerce

Zveme Vás do nově otevřené

Nabízíme komplexní veterinární péči
v moderně vybavené ordinaci na adrese:

Kutnohorská 129/28
Praha 10 - Dolní Měcholupy
MVDr. Veronika Kušteková
MVDr. Jana Arandjelovič

tel.: 725 017 584
www.miavet.cz

ORDINAČNÍ HODINY:

pondělí ǔ pátek:
8:30  12:00h 15:00  19:00h
sobota  neděle:
9:00  12:00h

Prevence
Diagnostika

laboratorní, RTG, USG

Chirurgie

preventivní i akutní zákroky

NAUČÍM VÁS HRÁT NA KYTARU
A ZPÍVAT PÍSNIČKY I NĚCO
TEORIE, KDYŽ MI S TÍM
TROŠKU POMŮŽETE. Firsov

T.: 777 909 997
ladaef@seznam.cz

PoJĎTe řídiT aUToBUs
dopravní podnik hl. m. Prahy přijme
za výhodných podmínek řidiče autobusu.

V PŘíPADě ZÁJMU KONTAKTUJTE
ing. J. voltera, tel. 296 192 060, em. voltri@dpp.cz.
dolnopočernický zpravodaj / ročník XXXv / číslo 1, 2 / 2020, vychází 5. 3. 2020
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