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Ohlédnutí za rokem 2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou zhodnotil rok 2021 v naší MČ. Jak rok 2020,
tak i loňský rok byl z velké části poznamenán pandemií koronaviru.
Přesto se nám podařilo řádně uspořádat všechna jednání ZMČ, a to díky
vhodným podmínkám, které nám
pro tuto potřebu poskytují prostory
hotelu Svornost. Podařilo se též uspořádat významná jednání s naší veřejností, ať již to byly prezentace Pražské
developerské společnosti ve věci záměru na využití pozemku 1493/1 pro
nájemní bydlení, jednání 10. Fóra naší MČ, několik „kulatých stolů“
a také několik kulturních a společenských akcí a koncertů, které zajišťovala naše příspěvková organizace Oáza. I přes některá omezení
jsme dokázali udržet v provozu oblíbené farmářské trhy. O většině
akcí, které pro vás i pro naše děti pořádáme, jste informováni prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje. Kolem jeho poslání
a náplně se v ZMČ vedly diskuse, které vyústily k odvolání stávající
redakční rady a zvolení nové, pětičlenné RR. Oproti minulým létům
se v našem DPZ začaly objevovat různě motivované články, jejichž
čtivost a přínosnost přenechám na vašem posouzení.
Přestože jsme v průběhu uplynulého roku čelili mnoha vládním
nařízením, přerušili jsme činnost našeho Krizového štábu, neboť
informovanost z veřejnoprávních médií a tisku byla tak intenzivní,
že by náš KŠ musel zasedat prakticky téměř denně, aby nakonec se
zpožděním informoval o tom, co se již veřejnost dozvídala z médií
několik dní předem.
Okrajově se zmíním, že po dvou letech se konalo naše 10. Fórum, do kterého se aktivně zapojila více jak stovka našich obyvatel.
O jeho průběhu se více dočtete na jiném místě tohoto vydání DPZ.
V minulém roce jsem zaznamenal zvýšenou aktivitu našich občanů ve věci veřejného pořádku. Psali jste nám, telefonovali nebo
osobně upozorňovali na černé skládky či na neupravená místa
v naší MČ. Takovou spolupráci jsem velice uvítal a snažili jsme se
operativně všechny podněty řešit, někdy i ve spolupráci s vámi
a dovoluji si říci, že k vaší spokojenosti. Neváhám sdělit, že již mám
své „informátory“, kteří mě na nepořádek zjištěný v naší MČ při
svých procházkách upozorňují, a to je dobře.
Nemohu pominout, že naše MČ se zapojuje do vize primátora
hl. m. Prahy vysadit milion stromů. Letos naše MČ přispěla této aktivitě výsadbou 70 stromů. Naproti tomu se v období vegetačního
klidu množí žádosti našich občanů o kácení stromů. Většina těchto
žádostí je opodstatněná, neboť stromy, vysazené v minulosti na naprosto nevhodných místech dnes překážejí, narušují stavby (domy,
komunikace, přípojky, oplocení atp.). Bohužel některé žádosti jsou
také typu „co kdyby ten strom spadl, padá z něj listí, zanáší to okapy“ apod., tak k takovým důvodům státní správa nebude přihlížet
a kácení nepovolí.
V r. 2021 také pokračovala realizace III. etapy parku U Čeňku
výstavbou cestní sítě a výsadbami lesních porostů. Letos můžeme
očekávat další posun v tomto celopražsky významném projektu.
Naše MČ připravuje projektovou dokumentaci na cyklistické propojení Dolních Počernic a Štěrbohol podél Štěrboholského potoka.
Bohužel nám v posunu této akce brání komplikované majetkové
vztahy. Další přidanou hodnotou pro naše občany bude pěší a cyklistické propojení Dolních Počernic a Běchovic podél Českobrodské
ul. Tuto akci zajišťuje Technická správa komunikací Praha.
Výrazné obrysy zaznamenává projekt nového vlakového spojení linky S61 Běchovice – Malešice – Vršovice, pro které bude využita

stávající, zatím pouze nákladní trať, která odbočuje z Dolních Počernic ve směru na Malešice, včetně vybudování nových zastávek.
V loňském roce jsme již také absolvovali vstupní jednání pro přípravu vysokorychlostní tratě (VRT), která bude odbočovat v Běchovicích ve směru na severovýchod a povede tudíž stávajícím železničním koridorem i přes Dolní Počernice.
Jistě očekáváte, že se zmíním o výstavbě nové základní školy.
Nemám v této souvislosti bohužel příznivé informace. Město stále
řeší odvolání se několika našich občanů do územního rozhodnutí,
avšak i přes mé urgence nemohu v současné době sdělit, kdy bude
tento proces ukončen.
V minulém roce jsme dokončili výstavbu Komunitního centra
Jako doma, jehož provoz byl zahájen v únoru letošního roku. Řídící
orgán OPPPR ČR však zjistil při kontrole projektu pochybení ze strany naší MČ, takže nyní čekáme, zda tato kontrola bude mít pro nás
nějaké následky.
Bohužel jsme již několik let neustále v soudním sporu s majiteli
čerpací stanice MEDOS, kteří využívají pozemky naší MČ bez právního důvodu. Naše MČ v tomto sporu nemůže přijmout podmínky
navrhované protistranou, neboť by se nechovala ke svému majetku s péčí řádného hospodáře. V této věci jsem byl přítomen některým soudním jednáním a mohu veřejně prohlásit, že moje důvěra
v právní systém značně poklesla.
Trvale nás trápí stav některých komunikací v naší MČ. Jedná se
zejména o Českobrodskou ul. a ul. Národních hrdinů. Po několika
mých urgencích se nic neděje, pouze jsme ujišťováni, že opravy
těchto komunikací jsou zařazeny do harmonogramu TSK, ale konkrétní termín oprav nám není znám. Přesto některé úseky ul. Národních hrdinů jsou již vyprojektovány, avšak realizace jejich oprav
je odvislá na finančních prostředcích HMP. Optimističtější bychom
snad mohli být v případě opravy ul. Nad Rybníkem, která by mohla být provedena v souvislosti se záchranným projektem zubrů
na „pastvinách“ západně od Pražského okruhu. Tento projekt má již
své pevné místo v rozpočtu hl. m. Praha a připravuje se jeho realizace, která se uskuteční ve dvou etapách.
Vinické občany také letos čeká zahájení další etapy výstavby kanalizačního sběrače H, která bude pokračovat z ul. Nad Rybníkem
směrem dolů k Rokytce a dále na Běchovice včetně obslužné komunikace, která bude sloužit veřejnosti jako cyklostezka. Realizací této
stavby bude dokončen gravitační odvod splaškových vod z celé
naší MČ (spolu se stokou G) do centrální ČOV v Praze – Troji a vyřazení z provozu problémové ČOV Běchovice pod areálem bývalých
výzkumných ústavů.
Další informací, kterou vám mohu sdělit je, že se město Praha
rozhodlo „oprášit“ letitý projekt Domova seniorů v Dolních Počernicích, zatím formou pokračování projektových prací.
Možná jste si všimli, že město zahájilo opravy velkostatku čp. 4
v ul. Nad Rybníkem. Vedení naší MČ v souvislosti se stavebními
úpravami objektu prosadilo v jeho obytné části vybudování zdravotnických ordinací, což bude významné zlepšení podmínek v této
oblasti pro naše občany.
Nemohu na tomto místě detailně informovat o všem, co se
v uplynulém roce událo ani nemohu sdělit, co se stane v roce letošním. Pokud bude mít kdokoliv z našich občanů zájem informovat se
o některých aktivitách blíže, jsem v této věci plně k disposici.
Na závěr mi dovolte připomenout, že na podzim letošního roku
se budou v Praze konat komunální volby. Znamená to, že jak Praha,
tak naše MČ budou mít nové samosprávné vedení. Jak se výsledky
voleb projeví v Praze i v Dolních Počernicích, na to si ještě budeme
muset počkat.


Zbyněk Richter, starosta

ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém 20. zasedání dne 6. 12.
2021
projednalo
studii nájemního bydlení na pozemku parc. č. 1493/1 v k. ú. Dolní Počernice a
přijalo v této věci USNESENÍ – viz níže
schválilo
- podmínky pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria
- finanční limity při přijímání dotačních titulů
- návrhy na řešení problémů, vygenerovaných na 10. Fóru Zdravé MČ
Praha-Dolní Počernice
- návrhy odměn odvolaným členům Redakční rady DPZ
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MČ Dolní
Počernice Oáza
nepřijalo
žádné usnesení k těmto bodům:
- Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1543/1v k. ú. Dolní Počernice o výměře 1m²
- Jmenný záznam hlasování

Jednání Rady MČ Praha - Dolní Počernice
RMČ Praha - Dolní Počernice na svých jednáních v období
od 6. 12. 2021 do 1. 2. 2022 m.j.
schválila
- vyřazení majetku z evidence ZŠ
- nabídku spol. Median, s.r.o. na zajištění zimní údržby komunikací
- úpravy rozpočtu MČ za období 12/2021
- odměny členům Krizového štábu MČ
- objednávku na zpracování Demografické analýzy MČ
spol. KROKEM s.r.o.
- nájemní smlouvu na byt č. 5 v č.p. 470
- smlouvu o údržbě výtahu v č.p. 366
- platové výměry ředitelům ZŠ a MŠ
- plán účetního odpisu majetku MČ Praha – Dolní Počernice
- novou organizační strukturu ÚMČ Praha – Dolní Počernice

- záměr na pronájem ordinace ve Zdravotním centru MČ
- priority MČ pro žádost na rozdělení finanční rezervy z rozpočtu
HMP
- smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních
veřejného osvětlení
- výzvy k podání nabídek na tisk a grafické zpracování DPZ
- záměr na pronájem Radničního klubu v prostorách ÚMČ Stará
obec 10
souhlasila
- s udělením výjimek vybraným nákladním vozidlům pro průjezd
Českobrodskou ul.
- se stavebními záměry, podanými na území MČ
- s odvoláním do rozsudku soudu pro Prahu 2 ve věci žaloby proti
spol. Natural s.r.o.
- s předložením PD spol. Cental Group s.r.o. za splnění podmínek,
stanovených RMČ
- s omezením provozu MŠ DUHA
vyslovila
- poděkování PO Oáza za bezproblémové uspořádání Mikulášské
nadílky pro děti
- uznání vedení ZŠ za odvedenou práci v r. 2021
- podporu projektu „Aktualizace naučné stezky v Dolních Počernicích“
rozhodla o
- použití neprodaných kalendářů MČ na r. 2022 na reprezentační
účely
- ukončení dohody ve věci zamykání zámeckého parku se spol. Počernický pivovar s.r.o.
- ukončení pronájmu zubní ordinace ve Zdravotním centru MČ
vzala na vědomí
- zápisy z různých jednání a informace starosty k dění v oblastech
veřejného života

informace RMČ a ZMČ

Jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice

Upozorňujeme zájemce o podrobnější informace z jednání ZMČ
a RMČ, že úplné zápisy z jednání jsou uveřejněny na webových
stránkách MČ Praha – Dolní Počernice a v písemné podobě na ÚMČ
Praha – Dolní Počernice nebo v Kanceláři starosty.


Kancelář starosty

U S NE S ENÍ
ZMČ Praha - Dolní Počernice z 20. zasedání konaného dne 6. 12. 2021 k bodu 1.
1. Projednání studie nájemního bydlení na pozemku parc.č.
1493/1 v k.ú. Dolní Počernice
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
-projednalo
stenografický záznam z veřejného projednání studie Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, ze dne
20. 10. 2021 a základní informace Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, v rozsahu vstupní prezentace a výkresové dokumentace, resp. příloh BI-BVI, k přístupu k řešení
urbanistické koncepce pozemku parc.č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice. Pro vyjádření k základním informacím ZMČ
- ž á d á o d o p l n ě n í:
1. Kvantifikace základních urbanistických údajů; zejména:
- S pecifikace základního podílu bytových a nebytových funkcí
na celkové kapacitě podlažních ploch.
- Vzájemného podílu nízkopodlažních bytových domů a rodinných domů.
-U
 přesnění počtu vzniklých bytových jednotek a rodinných

domů v závislosti na proporci a velikosti bytů a RD a upřesnění
předpokládaného počtu obyvatel.
-P
 rovedení odborného odhadu pracovních příležitostí souvisejících s nezbytnou občanskou vybaveností a úměrnou nabídkou
nebytových (komerčních) ploch.
2. Stanovení kapacitně odpovídající (nezbytné a související) občanské vybavenosti k celkovému rozsahu bydlení, tj. mateřské školy,
základní škola, obchody a služby, sociální zařízení, sportovní a rekreační zařízení, společenská a kulturní zařízení a různá drobná
zařízení pro nabídku specifických pracovních příležitostí.
3. Stanovit rozsah zeleně dle míry využití území stanovené platným
ÚPN hl. m. Prahy.
4. Potvrdit rozmístění občanské vybavenosti v situaci odpovídají ÚPN hl. m. Prahy, kde byla brána v úvahu optimální poloha
ve vztahu k docházkovým vzdálenostem v souboru.
5. Ověřit vliv hluku z dopravy na zástavbu.
6. Koordinovat projekt s projektovanou a uvažovanou zástavbou
po celém obvodu řešeného území
- o z a p r a c o v á n í d o d a l š í p ř í p r a v y:
7. Řešit výstavbu základní školy „ZŠ jih“ včetně dostatečně velkého
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prostoru pro sportovní a rekreační vyžití žáků již v 1. etapě výstavby souboru.
8. Vybudovat kompletní ul. Nová Úpická vzhledem k dopravnímu
charakteru této ulice a značnému kapacitnímu rozvoji uvažovaného areálu již v 1. etapě výstavby souboru.
9. Uvažovanou silniční soustavu rozlišit dle charakteru na pěší, cyklistické, obytné a obslužné komunikace, a předložit posouzení
rozsahu ulic.
10. Omezit parkování v nadzemních podlažích a preferovat parkování v podzemních podlažích.
11. V rámci projektu řešit obslužnou komunikaci pro jihovýchodní
a jižní stranu území (tangenta) v její půdorysné stopě dle platného územního plánu k datu 19. 7. 2021; alternativně zpracovat řešení s posunem napojení tangenty na Českobrodskou
za východní hranici pozemku p. č. 1493/1 s ohledem na event.
prodlevu výstavby silnice 1/12 (nad funkcí obslužné komunikace obytného souboru by převážila funkce obchvatu Dolních
Počernic).
12. Zachovat charakter zahradního města:
- s převažující zástavbou 2 a 3 nadzemní podlaží,
- v ýjimečně při vytváření nových kompozic ve vnitřních částech
sídla max. 4 nadzemní podlaží,
-o
 pustit úvahu o zástavbě s větším počtem podlaží, výšku zástavby v řešeném území diferencovat, zástavbu s 4 nadzemními podlažími připustit v místech uvnitř nové zástavby, kde se
vytváří „lokální“ centra nebo významné kompoziční prostory,
-n
 ižší výšku zástavby využívat na styčných plochách se stávající rodinnou zástavbou, zejména aby navržená zástavba svými
výškovými parametry vhodně reagovala na stávající obytnou
zástavbu MČ podél ul. U Konečné např. snížením podlažnosti
nebo oddálením odstupu od stávající zástavby. Dále pak na jižním a jihovýchodním okraji zástavby, který je okrajem zastavitelné plochy Dolních Počernic, použít zástavbu charakteru
zahradního města a umožnit tak přirozený výškový přechod
do navazující přírodní nebo zemědělské krajiny,
13. Zachovat „přírodní“ zastavovací systém s dopravní kostrou v zakřivených ulicích s oboustrannými stromořadími a drobnými
přilehlými parky (aplikovaný na rozvojovém území jižní části
Dolních Počernic) spolu se základní kompozicí dvojitého prostorového kříže (historická cesta v trase ul. U Konečné, ul. Nová
Úpická a přírodní pás vodoteče přítoku Hostavického potoka),
který prostorově ovládá celou jižní část Dolních Počernic.
14. Navrhované území je velkou a významnou novou rozvojovou
lokalitou Prahy, která by měla reprezentovat zásady moderního
urbanizmu nejen v řízení a organizaci souboru, ale rovněž v oblasti ekologické problematiky. Vedle umělou inteligencí řízeného provozu dopravních a inženýrských systémů půjde o místní
recyklaci vodohospodářských a energetických zdrojů, co nejširší využívání obnovitelných energií, zajištění provozu elektroaut,

účinnou ochranu proti hluku, zajištění čistoty ovzduší a cílevědomou ochranu a rozvoj přírody.
Na základě dalších připomínek RMČ a občanů MČ Praha – Dolní Počernice ZMČ
- d o p o r u č u j e:
15. aby v rámci projektových příprav a příprav na realizaci bytové
výstavby byla brána v úvahu nutnost rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Rokytka a následně celková rekonstrukce povrchu ul. Národních hrdinů ve výše uvedeném úseku. Obě stavby připravuje Investiční
odbor MHMP v rámci stavby 0134 – TV Dolní Počernice,
16. aby PDS intenzivně spolupracovala s vedením města na projektu „Vybudování nové základní školy v severní části Dolních
Počernic“,
17. aby zadání na školská zařízení v jižní části Dolních Počernic byla
vypracována ve spolupráci hl. m. Prahy a městské části Praha Dolní Počernice za účasti veřejnosti,
18. aby na základě zadání proběhla veřejná architektonická soutěž
s výběrovou komisí složenou ze zástupců hl. m. Prahy, městské
části Praha - Dolní Počernice a odborníků v oboru školské architektury,
19. řešit vhodné trasování linek BUS MHD, včetně přemístění zázemí pro jejich provoz,
20. zabývat se cyklistickým propojením se sousedními městskými
částmi,
21. zabývat se vhodným umístěním vlakové zastávky „Dolní Počernice – střed“, která by snížila dopravní zatížení Českobrodské ul.
a ul. Národních hrdinů,
22. navrhnout ve studii a následné projektové dokumentaci odstavnou plochu při Českobrodské ul. ve směru z centra pro účely
kontroly silničních vozidel, která nedodržují pravidla silničního
provozu,
23. zapracovat do PD uzavřené dětské hřiště s vodními prvky pro
děti,
24. z hlediska bezpečnosti a zpomalení rychlosti provozu Českobrodské ul. řešit bezpečné přechody pro chodce a nově vzniklé
křižovatky světelnou signalizací,
25. v rámci možností řešit výstavbu vnitřního bazénu,
26. v ytipovat v PD vhodný prostor pro konání farmářských trhů,
27. aby další stupně projektové dokumentace byly projednávány
s MČ Praha – Dolní Počernice,
28. zamezit přímému propojení ul. Makovská na Českobrodskou ul.
přes řešené území
-žádá
Pražskou developerskou společnost, příspěvkovou organizaci hl.
m. Prahy, o vyjádření k jednotlivým bodům usnesení do 31. 1. 2022

Usnesení ZMČ k výsledkům ankety 10. Fóra Zdravé MČ
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice na svém 20. zasedání
6. 12. 2021 projednalo výsledky ankety 10. Fóra Zdravé MČ a přijalo
toto usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
s c h v a l u j e návrh opatření na odstranění problémů, vygenerovaných na jednání 10. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice,
ověřených anketou dle přílohy č. 1, s doplněním bodu č. 2 této přílohy o větu: MČ bude aktivně bránit změnám stávajícího územního
plánu v k.ú. Dolní Počernice a sousedních katastrálních územích,
jestliže území k.ú. Dolní Počernice ovlivňují.
K jednotlivým opatřením:
Výstavba nové školy
Akci „Výstavba nové ZŠ V Praze – Dolních Počernicích“ zajišťuje Investiční odbor MHMP. Investorem akce je hl. m. Praha. Projekt má
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vydané územní rozhodnutí, bohužel nepravomocné. Do územního
rozhodnutí se odvolalo 15 dolnopočernických občanů. Odvolací řízení je vedeno Stavebním odborem MHMP již déle než 1 rok.
ZMČ Praha – Dolní Počernice nemůže v současné době vzniklou
situaci ovlivnit.
Zachování současného územního plánu s ohledem na nezastavitelné plochy (NE developerům)
Na nezastavitelných plochách nelze stavět. ZMČ Praha – Dolní Počernice nezná případ, kdy by byl v tomto smyslu v naší MČ v posledních cca 20 letech porušen územní plán HMP. Pokud by jakýkoliv
investor (developer) prováděl stavbu v souladu s Pražskými stavebními předpisy a platným územním plánem HMP, není možno mu
v tom bránit. K takovým stavbám se může MČ vyjadřovat a jednat
s investory o udržitelnosti jejich projektů a minimalizaci negativních dopadů na naši MČ.

Omezení rychlosti v celé MČ na 30 km/hod. a instalace úsekových radarů v ul. Národních hrdinů
ZMČ Praha – Dolní Počernice
pověřuje
starostu MČ aby tento požadavek projednal s odpovědnými složkami PČR a TSK.
Vybudování podchodu (nadchodu) pod tratí za Billou směrem
na hráz
Vedení MČ již tuto možnost projednávalo v rámci rekonstrukce
drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň. Požadavku MČ nebylo
v tomto směru vyhověno. V současné době budou probíhat jednání
o přípravě vysokorychlostní trati, která se budou týkat i MČ Praha –
Dolní Počernice.
ZMČ Praha – Dolní Počernice
pověřuje
starostu MČ aby při jednání o přípravách vysokorychlostní trati
uplatňoval požadavek pěšího propojení, vedoucí ve směru z hráze
Velkého počernického rybníka na Českobrodskou ulici.
Zřídit přechod mezi ul. V Ráji a vstupem do parku (ke Štěpnici)
a instalace zrcadla a retardér
V současné době je připravena dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci povrchu ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská ul. – most přes Rokytku. Tato stavba však bude probíhat až
po ukončení rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Národních hrdinu v tomtéž úseku. Investorem obou staveb je HMP – Investiční
odbor MHMP. Vedení MČ již zajistilo zapracování výše uvedených
požadavků do projektové dokumentace. Realizace obou staveb je
odvislá od výše finančních prostředků, které ZHMP vyčlení na stavbu 0134 – TV Dolní Počernice v následujících letech.

MČ již více než 20 let. Výsledkem této spolupráce je realizace další
zeleně nad rámec regulativů, stanovených stavebním povolením
staveb.
Zbudovat Lidovou školu umění (hudební)
Tento požadavek je v současné době nereálný. MČ Praha – Dolní
Počernice nemá pro tento záměr ani vhodný objekt, ani dostupné
finanční prostředky.
ZMČ Praha – Dolní Počernice
pověřuje
RMČ, aby v následném období sledovala možnosti realizace tohoto
požadavku.
Potřeba skautské klubovny
ZMČ Praha – Dolní Počernice
pověřuje
RMČ, aby nalezla vhodný objekt či prostor pro zřízení skautské klubovny
požaduje
aby se skautské aktivity v MČ spojily v této věci s vedením MČ Praha
– Dolní Počernice
(starosta, rada)
Rozšíření ordinací specializovaných lékařů (zubař)
V současné době jedná vedení MČ jak s developery, tak s hl. m. Prahou o možnosti rozšíření zdravotnických zařízení v jejich objektech
s následným převzetím takových prostor do správy MČ. Zřízení stomatologické ordinace v těchto prostorách bude bráno v úvahu.

Postavit vodní hřiště + mlýnky a pumpa (pocitové hřiště)
ZMČ Praha – Dolní Počernice
pověřuje RMČ, aby prověřila realizovatelnost tohoto požadavku
včetně vytipování vhodné lokality a způsobu financování tohoto
požadavku.

Udržení lékárny v provozu
Pokud se jedná v tomto podnětu o stávající lékárnu na Českobrodské ul., tak je umístěna v soukromém objektu a provozuje ji
soukromý subjekt. MČ nemůže tyto vazby ovlivnit. V případě zrušení provozu této lékárny by mělo být prioritou současné i příštích samospráv MČ, zajistit obnovení provozu lékárny jiným způsobem. V současné době není důvod činit v této věci jakákoliv
opatření.

Maximalizace zeleně v nových developerských projektech
Každý investor je povinen dodržet koeficienty zeleně při realizaci
svého stavebního záměru – projektu. Bez deklarování dodržení tohoto koeficientu mu nebude vydáno stavební povolení. Nad rámec
těchto povinností po realizaci staveb jedná vedení MČ s investory
a s novými obyvateli MČ o možnostech posílení výsadeb zeleně
v daných lokalitách. Tento způsob spolupráce praktikuje vedení

Zřízení pláže a mola u rybníka
Tento požadavek nelze realizovat. Počernický rybník je přírodní
památka. Aktivity v této PP stanovuje vyhláška č.5/1988. Jakékoliv aktivity požadované veřejností, které nejsou v souladu s touto vyhláškou, byly starostou projednávány se správcem této PP
– Odborem ochrany prostředí MHMP vždy se stejným, negativním
výsledkem.

Postřehy z 10. Fóra naší MČ
Vážení čtenáři,
v předchozím příspěvku si můžete přečíst, jaká opatření přijalo naše
ZMČ na odstranění těch nejdůležitějších problémů, které naše veřejnost pojmenovala při vyhodnocení výsledků 10. Fóra MČ.
Rád bych při této příležitosti s vámi nahlédnul pod pomyslnou
čáru těchto výsledků.
V průběhu vlastního jednání fóra, i při jejich ověřování anketou
mezi naší veřejností, jsem měl možnost seznámit se s úplně všemi podněty, které jste položili „na stůl“, jak při fóru, tak při anketě.
Na fóru jsem řekl, že já, potažmo i rada, se budeme zabývat všemi
došlými podněty, a věřte mi, bylo to zajímavé čtení. Těch dalších
podnětů bylo kolem stovky. Myslím, že jsem dostatečně fundovaný všechny podněty posoudit a stručně na ně i odpovědět. To však
udělám až v dalších číslech DPZ.
Je velmi zajímavé vniknout do myšlení našich občanů, kteří
v dobré vůli píší, co se jim na současném stavu naší MČ nelíbí, co by
si přáli vylepšit a někdy se dozvídáme i jakým způsobem. Na různá
témata se např. objevují naprosto opačné názory, některé podněty

jsou podávány bohužel z neznalosti věci, některé jsou nerealizovatelné, ať z finančního hlediska, nebo z hlediska majetkoprávních
vztahů. Dost připomínek je též duplicitních. Zjistil jsem, že některé vaše podněty jsou již realizovány, jiné jsou již ve stadiu příprav
a jejich realizace na sebe nenechá dlouho čekat. Je zajímavé, jak
někteří občané sledují pouze vlastní zájmy, aniž by brali ohled
na dopady pro ostatní, ne-li na celou MČ. Potěšilo mě, že mnozí
z vás píšete s jasnou hlavou a s cílem opravdu prospět veřejnému
životu v naší MČ.
A proč tohle všechno děláme? Už od roku 2008 jsme respektovaným členem Národní sítě Zdravých měst ČR a snažíme se pracovat na základě principů Místní agendy 21 (MA 21). To není nic
jiného, než zapojení veřejnosti do dění kolem nás. Bohužel se z této
činnosti musíme „zpovídat“ MMR ČR, což je pro náš aparát náročnější, než bychom si mohli myslet. Ne vše se nám také daří podle
našich, ale také podle vašich představ. Prosíme tedy o pochopení
a trpělivost.

Zbyněk Richter, starosta
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naši zastupitelé

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ
Považujete přístup naší MČ k seniorům za odpovídající? Chtěl/chtěla byste něco zlepšit?

MUDr. Pavel Boček, STAN
Přístup naší městské části k seniorům považuji
za přátelský, vstřícný a sociálně dostatečný. Funguje Klub seniorů, rozvoz obědů, v době Covidu
se snažil krizový štáb právě seniorům být nápomocen. Velkým příslibem pak je komunitní centrum JAKO DOMA, kde se připravuje široká škála
aktivit pro seniory. Dalším velkým příslibem pak je DŮM SENIORŮ,
jehož výstavba snad již konečně „dostane zelenou“.

Danka Exnerová, ODS
Naše MČ přistupuje k našim seniorům odpovědně, zajímá se o jejich potřeby. Zajišťuje ve spolupráci a na doporučení lékařů drobné služby, které
jsou prováděné za úhradu jako například praní
a žehlení prádla, rozvoz obědů. Při RMČ je zřízena
sociální komise, která se věnuje našim seniorům
např. při sociální výpomoci nebo při gratulaci k jejich významným
jubileím, při organizování lázeňských pobytů nebo letního setkání
seniorů. Myslím, že je namístě poděkovat všem členkám této komise: Ing. Haně Jaklové, Ing. Miroslavě Šílové, Karolíně Venclové, Jaroslavě Vaněčkové, Věře Balážové, Blance Mulačové a čestnému členovi Martinu Hanibalovi. Ke zlepšení spolupráce se seniory by jistě
přispěla i služba případného odvozu na různá lékařská vyšetření,
které senior nezvládá běžnou dopravou, ale to je otázka finančního
zajištění – náklady na dopravu, řidiče. Přeji naší MČ hodně spokojených seniorů a všem pevné zdraví v roce 2022.

Ing. Jiří Falc, DOLNÍ 2018
Tato otázka by měla směřovat spíše na naše seniory. Někteří se ze skromnosti neozývají, ale to
neznamená, že nic nepotřebují. Naše obec by se
měla více zajímat i o tyto „neviditelné” seniory
a snažit se zjistit jejich potřeby.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
ODS a její partneři ve vedení obce přistupují k našim sousedům z řad seniorů tradičně velmi zodpovědně. Považuji za důležité zaměřit se na tři
oblasti:
1) Aktivujme vydařený projekt domu pro seniory, který by se měl nacházet u ulic Bakurinova
a Madarova. Spolu s vedením obce jsem před nějakou dobou inicioval jednání se soukromým investorem. Klíčovým partnerem však
budou odbory Magistrátu HMP.
2) Zapojme seniory do všech aktivit městské části. Doporučuji
například přenášet jednání zastupitelstva on-line. Přístup k internetu má dnes každý, kdo o něj stojí.
3) Senioři by také více mohli předávat své cenné životní zkušenosti nebo pomáhat jako dobrovolníci. K tomu by bylo dobré propojit všechny organizace a spolky.
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Ing. Tomáš Jílek, ODS
Všichni víme, že v důsledku epidemické situace
musela být řada aktivit omezena. Zvláště v případě seniorů, kteří jsou nejohroženější. Proto
nemohly být např. pořádány žádné výlety. Přesto
loni proběhla hezká akce POČERNICKÝ SENiorský
den zdraví. Naše MČ poskytla seniorům pomoc
i v podobě dopravy na očkování, důležitější jsou nyní i rozvozy obědů. Věřme, že se situace brzy zlepší. A otevření komunitního centra
skýtá řadu možností zajímavých akcí pro seniory, už teď je na programu rehabilitační cvičení nebo jóga. Připraveno je i sociální poradenství.
Další zlepšení? Napadá mě zvýšení dostupnosti lékařské péče
(ordinace zubaře) a s ohledem na digitalizaci veřejné správy bych
i v tomto vítal pomoc seniorům.

Mgr. Tomáš V. F. Jirsák, KDU-ČSL
Naše obec o seniory tradičně pečuje, podporuje klub důchodců, nabízí rozvoz obědů, pořádá akce. Samozřejmě je ale vždy co zlepšovat
a v čem nabídku rozšiřovat. Naděje vzbuzuje
nové komunitní centrum. Zaznamenal jsem též
mezi lidmi nápady na další možnosti aktivizace
seniorů, propojení s ostatními generacemi, zapojování do veřejného a společenského života. To vše bude klást nároky nejen
na obec, případně neziskovky, ale také na samotné seniory. Trochu
někdy postrádám chuť se zapojit, scházet, vyvíjet aktivity, kterou
znám z jiných zemí. U nás bývalo dlouho běžné, že s přibývajícím
věkem se lidé spíše stahovali do ústraní. Věřím, že se to s rozšiřující
se nabídkou a postupnou generační výměnou bude měnit.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.,
DOLNÍ 2018
Málokterá obec se může pyšnit tak aktivními
a činorodými seniory, jako jsou ti naši, počerničtí. Jejich elán je velmi inspirativní. Myslím, že ze
strany obce je patrná vstřícnost vůči této skupině obyvatel, o čemž vypovídá i nabídka pořádaných akcí (např. na rozdíl od doposud často opomíjených místních
teenagerů).
Co bych chtěla zlepšit? Aby se nabídka a péče nesoustředila
jen na vybranou a někdy úzkou skupinu seniorů (viz např. zájezdy
do lázní) a týkala se i těch, kteří bydlí v odlehlejších částech obce
(např. Vinice).
Počernická veřejnost (zejména pak rodiny místních seniorů) by
jistě ocenila, kdybychom byli i prostřednictvím zpravodaje podrobně informováni o plánovaném projektu domova seniorů.

Ing. Miloslav Král, ODS
Já se domnívám, že naše MČ a v poslední době
hlavně p.o. OÁZA přistupovala v této době Covidu velmi zodpovědně. Seniorům na požádání
zajišťovala registraci a odvoz na očkování. Organizovala vzdělávací programy internetové gramotnosti - MOBIL V KAPSE, kde se senioři učili
používat mobil k odeslání emailu, posílání fotografií, platby pomocí
internetového bankovnictví a jiné. Na Seniorském dni měli mož-

nost soutěžit, zdarma se občerstvit, a hlavně se potkat. V současné
době MČ otevírá komunitní centrum JAKO DOMA, kde se mohou
senioři zapojit do různých aktivit a pravidelně se setkávat. MČ se
nebrání další spolupráci, která povede ke zlepšení služeb.

JUDr. Petr Kšáda, STAN
Jsem přesvědčen, že naše městská část se chová
k seniorům vstřícně. Samozřejmě je nyní život
v obci poznamenán covidovou pandemií. Řada
společenských setkání se nekonala, nebo byla
v omezené míře. Věřím, že se vrátí akce jako prosincová setkání seniorů, výlety nebo pobyty v lázních. Byl jsem v jednom období členem sociální komise a měl jsem
možnost sledovat, že se MČ o život seniorů zajímá a snaží se pomáhat. Informace o možnostech kulturního a společenského života
v naší MČ se k seniorům dostávají ze stránek našeho Dolnopočernického zpravodaje, nebo je možné je získat na internetu. Vždy je
co zlepšovat. Jak pomoci blízkým - je stále otevřená výzva.

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová,
Ph.D., DOLNÍ 2018
Doufám, že korektní a respektující práva seniorů. Co mě zlobí, je MHD na Vinici, kde máme superakční seniory, ale život jim komplikuje málo
spolehlivé a bezpečné městské cestování. Jeden
autobus za hodinu (mimo špičku), poslední z divadla, kulturní akce v centru nestihnete, busy nenavazující na vlaky
z/do centra, zbytečně okružní jízdy, ale co hůře, opilí řidiči Arriva,
zpoždění, telefonování za jízdy ad. Vinickým seniorům by pomohla
razantní změna přístupu PID, aby babi M. kvůli opilému řidiči neměla zlomenou nohu, aby paní Z. neskříply bolestivě dveře, aby
každý den nemuseli cestující zkoumat duševní stav řidiče a vlastní
ochotu k adrenalinovému zážitku, ale aby je MHD spolehlivě vezla
tam, kam míří.

Zbyněk Richter, ODS
Jsem přesvědčen, že přístup naší MČ k seniorům
je na dobré úrovni. Bohužel jsme v době pandemie nemohli uskutečnit některé akce pro seniory
v plném rozsahu.
Pro naše seniory jsme vybudovali nové Komunitní centrum, ve kterém mohou nalézt poučení, zábavu i rady do života. Já jsem se u vedení hl. m. Prahy
zasadil o pokračování projektu výstavby nového Domova seniorů
v Dolních Počernicích zatím formou projektových prací. Další zkvalitnění péče o naše seniory spatřuji v rozšíření zdravotnických ordinací, které budou umístěny ve velkostatku čp. 4, což je výsledkem
práce RMČ a její spolupráce s městem. Jakmile to bude technicky
možné, projednáme s Ropidem možnost autobusového spojení
našeho Zdravotního centra s poliklinikami Vajgarská a Parník bez
přestupu.

Petr Stránský, ODS
Jednou ze základních rolí každé obce, MČ je
i podpora a pomoc „svým“ seniorům. Zde za Počernice se dle mého soudu není za co stydět.
Konkrétně je naší MČ podporována pomoc
ve stravování potřebným lidem, dále podpora
v aktivitách pro jednorázové akce (např. výlety,
lázně) i klubová činnost.
V poslední době se naše MČ zaměřila na dlouhodobější záměr,
a to na projekt komunitního centra, kde je cílem vybudovat zázemí
pro seniory (a nejen pro ně), kde bude možné jejich přátelské setkání, nabídnuty programové aktivity, kurzy a mnoho dalšího. Jedná
se o stavbu č.p. 366, vedle infocentra, která prošla v minulém roce
zásadní proměnou. Zde uvítám i podněty pro další náplň tohoto
záměru.

Mgr. Jan Šroubek,
PRO Dolní Počernice
Myslím, že s novým Komunitním centrem JAKO
DOMA se podmínky pro společenský život našich
seniorů výrazně zlepší. Osobně jsem se seznámil
s pestrým programem, který připravil realizační
tým a vedení komunitního centra. Všem doporučuji navštívit tento nový dům a seznámit se s harmonogramem pravidelných aktivit. Všichni se tak mohou těšit na lekce keramiky, hodiny
zaměřené na informační technologie, nebo pohybové aktivity, jako
bude například „Jóga pro seniory“. Věřím, že bude vytvořen nový prostor pro setkávání seniorů, což je nepochybně velice důležité. Prostor
pro zlepšení vyplyne z průběžného sledování zájmů seniorů.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.,
DOLNÍ 2018
Senioři zde mají své důležité místo a je potřeba,
abychom se k nim chovali s respektem a snažili se
jim pomáhat. Jestli je přístup naší městské části
k nim odpovídající, bychom se měli ptát především jich. Několika seniorům jsem tuto otázku
položil a dostal jsem zajímavé odpovědi. Například by uvítali, kdyby
účelově vázané finanční prostředky jim určené obec vynakládala ne
výběrově pro úzkou skupinu osob, ale pro všechny. V této souvislosti byly zmiňovány již provedené úhrady lázeňských pobytů.
V rozpočtu hl. m. Prahy je několik let bez jakékoli aktivity z roku
na rok přesouvána stavba 0041799 Domov seniorů Dolní Počernice.
Akutně je potřeba začít řešit její projektovou přípravu.
Všichni zastupitelé naší MČ byli osloveni, někteří nám svou
odpověď nezaslali.
Pokud vás zaujalo vyjádření některého ze zastupitelů a rádi byste získali doplňující informace, obraťte se přímo na autora příspěvku.
Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách
https://praha-dolnipocernice.cz/zastupitele-mc

Redakční rada DPZ
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rozhovor

Soused z magistrátu
V sérii rozhovorů se vám na stránkách Dolnopočernického zpravodaje snažíme představovat pozoruhodné osobnosti z řad našich
sousedů. Když jsem se rozhodl udělat výjimku a oslovit primátora MUDr. Zdeňka Hřiba, ještě jsem netušil, že se v závěru našeho
povídání ukáže, že ani v tomto případě jsme nevybočili z „vytýčeného rámce“. Ale nepředbíhejme. Rozhovor jsem začal obdobím
ještě před zvolením pana primátora do jeho současné funkce.
Jste vystudovaný lékař, ale klinické lékařské praxi jste se nikdy přímo nevěnoval.
To není úplně přesné. V době pandemie,
když šlo do tuhého na přelomu října a listopadu předloňského roku, jsem nastoupil na covidové oddělení do nemocnice,
abych pomohl jako lékař. Ale jinak je pravda, že po škole jsem se věnoval výzkumu
bezpečnosti pacientů a kvality péče, takže
medicínu jsem sice nikdy úplně neopustil,
ale nedělal jsem přímo klinickou medicínu.
Potom jsem se začal více orientovat na IT
a spolupracoval jsem například na technickém řešení „národní elektronické preskripce“, což je ten kód, který vám dojde
v SMS zprávě, když vám doktor vystaví
elektronický recept.
A jak odsud vedla cesta do politiky?
Když jsem se před volbami 2013 rozhodoval, kterou stranu podpořím, dostali se
Piráti do mého užšího výběru. Přirozeně
jsem se zajímal o jejich program v oblasti zdravotnictví. Zdál se mi
dobrý, ale připadalo mi, že některé věci by bylo třeba dopracovat
do většího detailu. Začal jsem se tím zabývat a pro parlamentní
volby v roce 2017 jsem již jako odborný garant psal program Pirátů v oblasti zdravotnictví. Mezitím jsem už v roce 2014 kandidoval
za Piráty do Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP) – tehdy
ještě jako nestraník. V roce 2018 už jsem zvítězil ve vnitrostranických primárkách a stal jsem se tak lídrem kandidátky Pirátů
do ZHMP a po úspěchu ve volbách jsem byl zvolen primátorem.
Dalo by se říci, že politika je vám bližší než medicína?
Obor, kterému jsem se věnoval, má k politice velmi blízko, a nakonec i zdravotnictví obecně je velké politikum. Figuroval jsem svého času také v pracovních skupinách Evropské unie nebo Světové
zdravotnické organizace, kam jsem jezdil z pověření Ministerstva
zdravotnictví ČR. K politice jsem tedy měl blízko vždycky. Teď jsem
tedy politikem na plný úvazek, ale to nevylučuje to, že bych se někdy do zdravotnictví mohl vrátit.
Vyznívá z toho, že ale v nejbližší době návrat do zdravotnictví neplánujete. Letos nás čekají komunální volby. Budete v nich tedy
znovu kandidovat?
Byl jsem už zvolen lídrem kandidátky Pirátů „na magistrát“ pro rok
2022, teď o víkendu (12. a 13. února 2022 – pozn. aut.) budeme volit zbytek kandidátky, finalizujeme program a běží naplno přípravy
na volební kampaň. Takže ano, chystám se v letošních volbách kandidovat.
Mohu to chápat tak, že jsou úkoly, které jste si vytýčil, ale ještě se
je nepodařilo realizovat nebo dotáhnout do konce?
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Velké infrastrukturní projekty potřebují především stabilitu, která tu dlouhou dobu
chyběla. V předchozím volebním období
se koalice rozpadla „jenom“ jednou, předtím dokonce dvakrát, což tu nikdy nebylo.
A taková situace, kdy se město v podstatě
na nějaký čas zasekne, nepřeje přípravě třeba
velkých staveb v oblasti dopravy a podobně.
Chtěl bych tedy přispět ke stabilitě a přípravě dlouhodobých projektů, které se nám daří
posouvat. Chceme představit vizi Prahy jako
moderního evropského velkoměsta.
Mnozí vám prorokovali krátkou „životnost“
v pozici primátora, protože jste se do takto
významné funkce – vedení velkého města,
a dokonce hlavního města, které je úzce navázáno na celostátní politiku – dostal bez
zkušeností z komunální politiky. Bylo něco,
co vás v této funkci vyloženě překvapilo?
Učím se samozřejmě neustále. Co jsem asi
nečekal, byla mediální stránka, se kterou se
člověk v mnoha jiných profesích v takové
míře nesetká. Pro člověka zvenčí jsou poněkud nezvyklé také různé
aspekty koaličního vládnutí. Ale myslím, že to se v průběhu času
celkem usadilo, a zejména v období pandemie už vedení města
fungovalo jako jeden tým a já jsem za to velice rád.
Pandemie je jistě něco, s čím jste nemohl počítat. Pro „začátečníka“ to tedy bylo docela náročné volební období. Které úspěchy
vás nejvíce potěšily?
Myslím, že nejdůležitější jsou rekordy, které jsme pokořili ve správě
města. V Praze se rekordním tempem staví nové byty. Za minulý rok
se zahájila výstavba téměř deseti tisíc – přesně 9 698 – nových bytů,
což je nejvíce od založení samostatné České republiky. Zprovoznili jsme také rekordní počet parkovacích míst na P+R parkovištích.
Největší je na Černém Mostě, tedy nedaleko od Dolních Počernic.
Dokončili jsme také první novou tramvajovou trať po deseti letech.
Po desetiletích, kdy se o tom jenom mluvilo, konečně stavíme trasu metra D. Rekordním tempem opravujeme městské byty a mohl
bych pokračovat dál.
Omlouvám se, že to řeknu napřímo, ale to opravdu nechci. Nerad
bych, aby se nám z rozhovoru stalo předvolební promo.
Tak jen ještě uvedu, že jsem byl na jaře 2020 první primátor evropského velkoměsta, který nařídil povinné roušky v metru a dalších
prostředcích MHD i vnitřních prostorách. Teprve potom obdobný
krok učinila vláda. To nevycházelo jen z mé odbornosti, ale byla
k tomu potřeba i určitá odvaha, protože roušek byl tehdy i ve zdravotnictví nedostatek, takže si je lidé museli šít sami. Podobnou odvahu teď projevujeme, když jsme se rozhodli opravovat Barrandovský most, což je věc, na kterou dlouhodobě nikdo nesáhl, protože se
bál dopadů na dopravu v Praze.

Když zmiňujete svoji odbornost, zmíním i já svoji. Jsem vystudovaný sinolog, čímž je možná moje vnímání vašeho působení
ovlivněno, ale mám dojem, že jste se během svého působení v roli
primátora poměrně výrazně profiloval na poli česko-čínských
a česko-tchajwanských vztahů.
To nevzniklo až po volbách v roce 2018. Piráti již od počátku – tedy
ještě v opozici – kritizovali článek 3. smlouvy o partnerství s Pekingem, který hovoří o tom, že Praha uznává politiku jedné Číny. To podle mne do takové smlouvy nepatří. Nikoho tedy nemohlo překvapit,
že když jsme se dostali do vedení města, nota bene se stranami, které to kritizovaly rovněž, rozhodli jsme se napravit tuto chybu našich
předchůdců a přejednat smlouvu o sesterských vztazích tak, aby tento článek neobsahovala. Zahájili jsme v tomto směru jednání. Protistrana nás nejprve nějakou dobu šikanovala, či přesněji šikanovala
některé české nebo pražské instituce, respektive ty, které měly v názvu slovo Praha (Zrušena byla např. i čínská turné PKF – Prague Philharmonia, jehož zřizovatelem není hlavní město, ale i již dojednané čínské
koncerty Pražákova kvarteta, které se jmenuje podle svého zakladatele
Josefa Pražáka. – pozn. aut.). Následně nás začala druhá strana ignorovat. Navíc se ukázalo, že projekty, které se do té doby realizovaly
v rámci partnerství, byly jednostranně výhodné pro Peking. Tím tedy
nebyly naplněny základní předpoklady pro takovou smlouvu. Chtěli
jsme, aby byla nepolitická, aby byly projekty oboustranně výhodné
a aby spolu partneři jednali se vzájemným respektem, což se nedělo.
Rozhodli jsme se tedy smlouvu vypovědět. Zároveň jsme se rozhodli povýšit partnerství mezi Prahou a tchajwanskou Tchaj-pejí, které
existovalo od roku 2001, na úroveň sesterských měst. Máme z toho
několik zajímavých projektů v oblasti rovných příležitostí, cirkulární
ekonomiky, vzdělávání a výměnných pobytů, které s Tchaj-pejí realizujeme. Byly tu i dary roušek a ventilátorů v době pandemie.
Vloni v listopadu jste také podpořil pražské valné shromáždění
Světového ujgurského kongresu (SUK), což je mezinárodní organizace ujgurských exulantů, která se snaží o zastupování zájmů
Ujgurů žijících v ČLR i mimo ni a zejména upozorňovat na lidskoprávní situaci v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang.
Je skutečně z mého pohledu ostuda, že právě teď se olympijské hry,
které mají reprezentovat nejen fair-play, ale i všechny ostatní olympijské hodnoty, konají v zemi, která provozuje koncentrační tábory,
ve kterých dochází ke genocidě.

Jako host valného shromáždění SUK jste se setkal s lidmi, kteří
těmito detencemi a internacemi prošli a později se dostali z ČLR.
Jak to na vás zapůsobilo?
Byl to pro mě šok. Překvapí vás, že všechny ty věci, které se tady děly
za druhé světové války, a o kterých, když se na ně později přišlo, se
podle mne celý svět shodl, že jsou naprosto nepřípustné, se nyní,
v roce 2022(!), znovu opakují. Ty příběhy jsou dost podobné. A mne
opravdu zaráží, že i země, které měly s holokaustem nějakou zkušenost, nechtějí tuto záležitost nějak intenzivněji řešit.
Když jsem se pak v rezidenci primátora při neformální části setkání bavil s představiteli Ujgurů, vyprávěli, že když informovali mezinárodní společenství nebo představitele Spojených států, museli
záměrně výrazně podhodnocovat rozsah toho, co se v jejich vlasti
děje, aby jim vůbec někdo uvěřil. Místo o perzekucích statisíců lidí
raději informovali o desetitisících. Dnes už víme, že se to ale týká
více než jednoho milionu, možná až několika milionů lidí. Takže
i zde bychom našli společné rysy s tím, co se tu dělo za druhé světové války.
To je děsivé, ale opusťme nyní toto smutné téma a vraťme se
do Prahy, konkrétně k nám do Dolních Počernic. Povšiml jste si
za svého „primátorování“ nějak Dolních Počernic?
Samozřejmě ano. A s Dolními Počernicemi jsem měl dokonce jednu
z prvních zkušeností ve funkci primátora, když jsem byl u vás v parku U Čeňku sázet s japonským velvyslancem sakuru, protože jsem
slíbil vysadit milion stromů v Praze. Sešel jsem se tam samozřejmě
i se starostou Dolních Počernic, který tak byl vedle starosty Prahy 14
prvním starostou městské části, s nímž jsem se setkal ve své funkci.
Pan starosta Richter je dlouhodobým starostou Dolních Počernic.
A to bylo jediné, čím se Dolní Počernice zapsaly ve vaší paměti?
Určitě ne. Co se týká Dolních Počernic, napadají mne dva tři velké
projekty, které se chystáme tam realizovat. Jednak bytová výstavba
Pražské developerské společnosti, což je společnost, kterou jsme
založili s vizí, že bude stavět městské byty nebo připravovat území
pro stavbu nových městských čtvrtí. A pozemky v Dolních Počernicích, které mají 185 000 m2, patří k největším souvislým územím,
které má ve vlastnictví město a kde je možné stavět nájemní bydlení. Navíc Dolní Počernice jsou i dobře dopravně dostupné díky
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stanice vyprojektovat, ale to by stavbu metra výrazně prodloužilo.
Nakonec jsme se rozhodli udělat jen grafickou soutěž na návrh nějakého jednotícího prvku. Věřím, že to v konečném důsledku situaci
vylepší, přestože architektonická soutěž by byla nejlepší. Na druhou stranu bychom se třeba metra D nedočkali nikdy.
Vraťme se, prosím, zpět do Dolních Počernic, kde nám ten „urychlený proces“ moc nepomohl, naopak vyvolal spoustu připomínek
až do té míry, že se někdo odvolává do územního řízení.
Zdá se, že to v minulých letech nebylo dobře odpracováno. Mohu
se s panem radním Šimralem, který má na starosti školství, sport
a volný čas v Praze, ještě podívat na ten konkrétní případ, jestli se
s tím projektem nedá něco udělat.

příměstské dopravě a blízkosti okruhu. Takže tam se připravuje výstavba moderní městské čtvrti. Měla by to být spíše nízkopodlažní
zástavba, která bude vznikat v několika etapách až do roku 2030,
v první fázi asi 200–300 bytových jednotek doplněných o drobnější
komerční plochy a služby. A v této nové čtvrti by se měla také postavit nová základní škola.
Ale v Dolních Počernicích by měla vzniknout ještě jedna škola, která je už dlouho připravovaná, ale někdo teď napadl územní
rozhodnutí. To je projekt, který se trochu prodlužuje, ale já pevně
věřím, že se podaří ho dokončit.
A potom je tu ještě dům pro seniory, u nějž jsme schválili zhruba před rokem – v lednu 2021 – veřejnou zakázku na výběr projektanta na novostavbu areálu dlouhodobé lůžkové péče o seniory.
Má vzniknout v blízkosti historického centra Dolních Počernic. Je to
komplex tří budov s uzavřeným dvorem. Zajímavé je, že tento projekt vznikl před asi deseti lety, dostal i územní rozhodnutí, ale pak
se na něj jaksi „zapomnělo“ – nevím, jak jinak to nazvat. My jsme to
v roce 2020 identifikovali jako jednu z rozvojových priorit a vrátili
na seznam investičních akcí hlavního města. Vůbec nechápu, proč
z tohoto projektu, místo aby dávno stál a sloužil seniorům, nějak
sešlo, kdy, a hlavně proč se to stalo.
O tom moc nevím. Rád bych se ale ještě vrátil k dvěma ostatním projektům, které jste jmenoval. Nejprve k nové škole. Je to
projekt, který nám v Dolních Počernicích působí velké starosti.
Jednak proto, že na novou školu čekáme už velmi dlouho, moc
ji potřebujeme a byli bychom velmi rádi, kdyby vzhledem ke své
poloze v historickém centru obce byla nejen krásná, ale i odpovídala nejnovějším trendům, jak jste to zmínil ve svém facebookovém příspěvku, kde jste chválil návrh podoby nové základní školy
v Komořanech. Vyjádřil jste tam touhu, aby tak vypadaly školy
pro naše děti a prostředí škol pro 21. století. Proč takto nemůže
být realizována i naše nová škola, jejíž návrh vznikl bez architektonické soutěže? Projekt se nyní zastavil ve fázi územního řízení,
do kterého zřejmě nebyl dobře připraven. Domnívám se, že také
chyběla dostatečně široká předchozí diskuse, takže projekt nyní
vzbuzuje hodně kontroverzí.
Ano, tomu rozumím. Důležitým prvkem přípravného procesu je
udělat dohodu v daném území. Nejsem seznámen s úplnými detaily, ale předpokládám, že tady byla upřednostněna rychlost a že
se jedná o projekt, který vznikl v dřívějších letech. Podle čísel, která
jsem viděl, škola v Dolních Počernicích chybí. Kdyby se projekt ještě
znovu zpracovával a dělala se architektonická soutěž, dobu výstavby to prodlouží a oddálí.
Proto my jsme podobně na metru D nezahodili původní projekty stanic. Správně by se měla udělat architektonická soutěž a znovu
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I další projekt, který jste zmínil – výstavba Dolní Počernice – Jih,
v nás vyvolává mnohé obavy. Když jste byl v parku U Čeňku sázet
sakuru, jistě jste si všiml, že Dolní Počernice jsou malá vesnička
a vy hovoříte o nové městské čtvrti. Chápeme, že Praha potřebuje
byty a zde má největší volný pozemek k jejich výstavbě, ale máme
obavy, zda se podaří dobře propojit současnou vesničku s městskou čtvrtí, propojit obyvatele domků a vilek se zahrádkami s nájemníky nové výstavby, kteří odsud budou dojíždět za prací.
Vaši obavu plně chápu. Nicméně to není výstavba připravovaná
soukromým developerem, ale městským developerem. Mělo by
se jednat především o řadové domy v zeleni s nějakým společným
technologickým zázemím a lokálními dominantami v orientačně důležitých bodech. Mělo by jít o bydlení navržené s akcentem
na ekologii a udržitelnost. A myslím si, že urbanismu bude věnována dostatečná pozornost právě proto, že Pražská developerská společnost není jako soukromí investoři vedena jen komerčním hlediskem a snahou území co nejvíce „vytěžit“, ale chceme samozřejmě
to město udělat hezké. V nové čtvrti se má postavit i další škola, tak
u ní třeba bude příprava vypadat jinak.
To zní povzbudivě.
Přestože se spolu bavíme v první polovině února a rozhovor vyjde až v březnu, bude to první letošní číslo našeho zpravodaje, tak
bych vás ještě na závěr požádal o nějaký vzkaz našim čtenářům
do „nového“ roku.
Já jsem si rozhodně vědom, že Praha není jen Staroměstské náměstí a Hrad a že tady kromě historického centra máme také to kompaktní město, potom sídliště a jsou tady samozřejmě i malé městské části jako právě Dolní Počernice, a my usilujeme o to, aby se
ve všech místech lidem dobře žilo a snažíme se myslet rovnoměrně
na všechny.
Moc vám děkuji za váš čas i za to, že jsme si mohli takto popovídat. Dolní Počernice jsou sice malá vesnička, ale mají bohatý
kulturně-společenský život se spoustou tradic a v nejbližší době
to bude tradiční dolnopočernický masopust tentokrát i se zabíjačkovými hody, tak vás jakožto pronobus, který vede průvod,
srdečně zvu, abyste se našeho masopustu zúčastnil.
Píšu si to do diáře.
Jinak já se mám někdy v příštích letech stěhovat do Kyjí.
To budeme sousedi. Tak se těším, že se budeme potkávat na našich akcích, třeba právě na masopustu. Ještě jednou děkuji
za rozhovor.
Také děkuji.


Tomáš V. F. Jirsák Havran

27. prosince 2021 jsme se navždy
rozloučili s panem Kamilem Douděrou, jedním z nejznámějších
a nejpopulárnějších občanů Dolních Počernic a velkým sportovcem.
Od mládí se pohyboval na počernickém fotbalovém hřišti, kam
mu stačilo ze své zahrady přejít
Rokytku. V dolnopočernickém oddílu kopané prošel všemi kategoriemi a brzy se vypracoval na jednoho z nejlepších hráčů historie
počernické kopané. Malý postavou, ale velký svými výkony. Tato
charakteristika ho zavedla při vojenské základní službě až do tehdy
druholigové Dukly Komárno. Po vojně se na několik let upsal diviznímu Xaverovu. Svoji fotbalovou kariéru zakončil, kde jinde, než
zpět v Dolních Počernicích. Na všech hřištích byl miláčkem obecenstva, což se však nedalo říci o jeho spoluhráčích, na které měl velmi
přísné měřítko, a při své zapálenosti pro hru se s nimi dostával často
do ostřejších slovních výměn.
Nebylo v Dolních Počernicích sportu, který by se bez něho obešel. I přes svoji menší, ale pevnou postavu byl výborným hokejistou
a prošel všemi družstvy sousedních vesnic (Počernice, Hostavice,
Jahodnice, Kyje). Pamětníci si jistě vzpomenou na jeho výbornou
hru tělem, při které se dokázal vypořádat s mnohem objemnějšími
protihráči.
Kamil byl fyzicky velmi zdatný, což prokazoval zejména na lyžích. Zúčastnil se mnoha závodů Jizerské padesátky, při kterých si
svými umístěními vypracoval startovní pozici v tzv. první vlně, což
bylo 200 nejlepších startujících. Absolvoval i několik „Krkonošských
70“ a 24 hodinový běh na Hrabětické louce v Jizerských horách.
Dnešní mámy a tátové si Kamila jistě pamatují jako lyžařského instruktora při „lyžákách“ naší základní školy.

V Počernických družstvech hrál i volejbal a basketbal. Rád vzpomínám i naše společné splouvání českých, ale i rakouských divokých řek a na výpravy do italských Dolomit, kde před námi nezůstala ušetřena snad žádná třítisícovka. Svoji sportovní kariéru Kamil
končil na našich tenisových kurtech, kde s ním byla pro jeho soutěživou povahu opravdu velká zábava. Prakticky po celý život Kamila Douděru provázela profese elektrikáře, kterou navázal na svého
otce. Po zaměstnáních v drůbežárně Xaverov a u Státních statků
Praha si založil svoji firmu, kterou pak předal svému synovi.
Já jsem s Kamilem Douděrou prožil dětství, mládí, sportování
i naše amatérské hudební produkce s kytarou a zpěvem, které miloval po skončení každého zápasu
nebo náročného sportovního výkonu.
Nemohu zapomenout, že Kamil
byl v letech 2006 – 2010 členem Zastupitelstva naší MČ, ve kterém se
zapsal osvíceným návrhem na zalesnění pozemků mezi Vinicí a Xaverovským hájem, který jsme prosadili při přípravě tzv. Konceptu 09.
Město pak sice rozhodlo jinak, ale
tuto myšlenku prosazuje současné
ZMČ i dnes.
Ke Kamilovi Douděrovi se váže
mnoho úsměvných historek, které
bych mohl donekonečna vyprávět.
Závěr jeho života již pro něho nebyl
důstojný, odešel v 75 letech – to je
dnes stále ještě produktivní věk! Ale
osudu se nelze postavit. Vzpomínky
však zůstanou, a to ne ledajaké!
Bylo mi velkou ctí, že jsem se mohl s Kamilem veřejně rozloučit
při jeho poslední cestě.

Zbyněk Richter

žilI mezi námi

Kamil Douděra

Vzpomínka na spolužáka Tomáše Krále
Je už to tak strašně dávno. Musel jsem vytáhnout staré zažloutlé
školní fotografie, abych si připomněl, kdy to vlastně přesně bylo.
Někdy v šesté či sedmé třídě do naší třídy přišel nový kluk. Jmenoval se Tomáš Král. Byl vysoký, snaživý, ale jasně si pamatuji, že nebyl
žádný šprt a že nikdy nezkazil žádnou legraci. Brzy jsme se spřátelili.
Je zajímavé, že řada spolužáků ze základky mi už vymizela z paměti, ale Tomáš ne. Snad to bylo tím, že jsme
spolu zažili poslední školní léta, příběhy
dospívajících puberťáků a s nimi spojené maléry, které se většinou řešily pouze
napomenutím našimi učiteli, jimiž byli
hlavně nezapomenutelný Antonín Vacek
a naše třídní učitelka Marie Vitochová. Pašování lahví s vínem na školní výlety, první
lásky … U toho všeho byl Tomáš, a pokud
mne paměť neklame, tak nikdy nic nezkazil a vždy s ním byla legrace.
Poté se mi na pár let ztratil z očí, skončila střední škola, přišla vojna, a po sametové revoluci jsem se s ním opět pravidelně začal setkávat jako s vedoucím hotelu
Svornost. Zde mi vždy ochotně vyšel vstříc,

jak při zajišťování různých akcí rodinného charakteru, tak hlavně
akcí, které se týkaly pozdějších občanských aktivit, na něž byly potřeba hlavně velký sál a zázemí Svornosti. Bez jeho pomoci, pochopení a vstřícnosti by zcela určitě místní farnost nemohla pořádat
své – tolik úspěšné – plesy. Tomáš organizoval na Svornosti i řadu
akcí ve své režii, namátkově vzpomeňme na pravidelně pořádané
koncerty country skupin, na které jsem
jako starý tramp hrozně rád chodil. Pod
jeho vedením se Svornost, kterou pamatuji jako zakouřenou špinavou hospodu,
stala jedním z kulturních center Dolních
Počernic, prosperujícím hotelem s restaurací, kam se hosté i místní obyvatelé rádi
vracejí.
Na začátku roku 2020 se Tomáš stal vedoucím kulturního a informačního centra
Oáza, a měl v této své nové funkci spousty
plánů a vizí. Někdy jsem sám žasl – stačilo
pouze nadhodit nějaký nápad a Tomáš se
ho ihned chopil a začal ho realizovat. Hned
jak převzal vedení Oázy, ozval se mi, abych
se zastavil na Infocentru na kafe, abychom
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společně probrali některé věci k historii naší obce, které chtěl využít
na různé akce. Šel jsem tam, nevěda, co mne čeká. Tomáš se posadil
ke stolu a začal nadhazovat jeden nápad za druhým – co by se vše
dalo podniknout v souvislosti s historií Dolních Počernic. Nestačil
jsem se divit, co ho vše napadlo a také i tomu, že nic pro něho nebyl
nepřekonatelný problém.
Do toho ale nečekaně přichází covid a s ním uzávěry a zákazy.
Přes všechny problémy s ním spojené, zákazy a omezení, stále hledal cestu, jak by Oáza mohla fungovat a vyvíjet činnost. Je skoro
neuvěřitelné, co v této složité době dokázal realizovat. Jen namátkově – Večery filmových melodií v zámeckém parku, Seniorské dny
a akce pro důchodce, Dětské dny, Babí léto, Mikulášskou nadílku,
velikonoční výstavu, koncerty ve Svornosti a rovněž i svatby v parku. Zároveň se angažoval v pomoci distribucí zdravotních pomůcek
a desinfekcí pro občany. Vymýšlel a organizoval interaktivní akce pro
děti, aby je dostal od počítačů ven, do parku a okolí obce. A i přes
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všechny problémy stále hleděl do budoucna a pracoval na věcech, které se
musely kvůli covidu odkládat. Důkazem
toho byla velmi úspěšná Výstava k 130
letům pošty v naší obci a zejména veliká
akce „Bitva o Dolní Počernice“ z loňského
září. U té – z mého pohledu skvělé akce
– se musím přiznat, že do poslední chvíle
jsem příliš nevěřil, že vyjde. Vyšla. A byla
velmi, velmi povedená, což byla hlavně Tomášova zásluha. Po ní jsem si říkal, že to je
vrchol, co Oáza podnikla. Kdepak ale Tomáš
– už plánoval její opakování, ale ve dvakrát
tak věším rozsahu, s větším množstvím bojovníků a techniky. Zkrátka – nic pro něho
nebylo nemožné.
Měli jsme spolu ještě další plány a nápady – výstavu o figurkách Igráček, výstavu modelů z LEGA, plánovali jsme řadu přednášek
k historii naší obce, výstavu k osobě Eduarda
Ingriše, který kdysi učil na naší škole. Bohužel
osud všemu chtěl jinak…
V pondělí 24. ledna, při posledním rozloučení s Tomášem, jsem
si uvědomil dvě věci – Tomáš nežil svůj život pro sebe, ale hlavně
pro ostatní, a tímto svým způsobem života zde zanechal nesmazatelnou stopu. A tím, jak aktivně žil svůj život, pomáhal zároveň
spoustě lidem a dělal jim jejich život radostnější. Byl to člověk nápadů, plánů a vizí. Ale na rozdíl od mnoha jiných měl sílu tyto nápady,
plány a vize uskutečňovat. A hlavně proto, aby tím potěšil ostatní.
Obětoval spousty svého času a úsilí pro ty druhé. A takových lidí je
velmi málo. Zůstala tu po něm nedopsaná kniha toho, co chtěl ještě
dokázat a realizovat. Velmi mne mrzí, že osud mu neumožnil tuto
knihu dopsat. Strašná škoda, že tato kniha jeho života zůstala nedokončená, tak náhle a nečekaně přerušená nelítostným osudem.
Ale Tomáš, a to hlavně díky tomu, co ve svém životě udělal pro
ty druhé, zůstane navždy v našich vzpomínkách a srdcích.
Vzpomínal Martin Šíla

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTEČNÍM UKONČENÍM LOŇSKÉHO ROKU

Jak jsme stáli v Betlémě

odpuštěno, zpívali jsme jednohlasně a hlasitě Narodil se Kristián.
Hned jsme také Kristiánovi k 17. narozeninám popřáli i krásnou
oslavu, na kterou už urychleně mizel, a na které jej již čekali kamarádi a kamarádky z Dětského domova s nějakým překvapením.
Mohla by to být krásná tečka v naší pohádce. Ale ještě není. Třetího krále Kristiána na pódiu bystře vystřídala malá Anička, která konečně přestala plakat, že nemůže za tetou a k mamince a nyní tedy
šťastně a nehybně stála vedle „Marie“, držela se jejích šatů a dívala
se na bratříčka…
A možná si fotografii zatím posledního Dolnopočernického živého betlému zapamatujte. Co víte, možná za nějakých snad dalších dvacet let bude na pódiu Anička zase a naváže na první „Marii“
babičky Hanky, dvacátou druhou maminky Báry, ale nepředbíhejme…
Avšak k poselstvím Adventu a Vánoc určitě víra, láska, rodina
i tradice patří. Tak to bylo, je a bude. A to je dobře. Tentokrát jsme si
tuto pohádku opravdu moc užili.
Děkujeme za zorganizování i možnost účasti.
Ze svého pohledu k pátku 17. 12. 2021 sepsala „selka s husou
Iva“ a „řezník Vláďa“ Polochovi.
PS: v zájmu historické hodnoty vyprávění uvádím, že ostatními
aktéry vánočního příběhu byla početně zastoupená rodina Jirsákova a Šílova.
Iva a Vláďa Polochovi
Foto: Jana Hrubešová

Pro mě a mého muže Vláďu to už bylo potřetí, ale tentokrát to mělo
navíc zcela pohádkový příběh. A tak poslouchejte…teda čtěte dál.
Začnu vlastně oklikou. Navážu na povídání „Josefa“ - Jakuba
Rumla, který v minulém čísle Zpravodaje vyprávěl, že byl otčímem
malých Ježíšků snad nějakých dvacet let.
Nyní se tedy dozvíte, kdy byl „Josefem“ poprvé – bylo to v neděli 12. 12. 1999, kdy se v bývalých pivovarských sklepích začala
psát historie slavných Dolnopočernických živých betlémů. Byl to
první porevoluční živý betlém v Praze, a tak se není co divit, že se
o této události psalo snad ve všech denících. Včetně četných fotografií. Tím máme obrazem zdokumentováno, že první „Marií“ byla
mladá paní Hanka Hrubešová, se svým třetím děťátkem, dceruškou
Vendulkou.
A letos si výsadu být „Marií“ užila Hančina nejstarší dcera, k nám
provdaná Bára, nyní tedy Polochová. Malý Ježíšek byl tak náš prasynovec Honzík. Protože otec Honza kvůli nemoci nemohl, zastoupil
jej v roli „Josefa“ Barčin bratr Michal, tedy Hrubeš. Pěkně rodinný
betlém, že?
Pro ty, kdo se chodí dívat na betlém pravidelně, ještě popíšu
zákulisní atmosféru. Zážitek je již oblékání, časová režie a očekávání, kdy už budeme moci projít bránou do ztmavlého zámeckého
parku seřazeni jako „svatý průvod“ za třemi králi nesoucími poklady.
Vykračovali jsme tmou směrem k světlu v jeslích, kde jsme již zřeli
skutečný biblický obraz – v dlouhém hábitu nad děckem se sklánějící Pannu Marii a vedle stojícího Josefa... I k nám se již nesly tóny
Ave Maria, které skvostně zpívala operní pěvkyně Daniela Radosa.
Po zbožně důstojném poklonění Havrana a ostatních králů,
jsme i my „obyčejní vesničané“, položili své dary Ježíškovi a pokorně
se mlčky postavili do svých pozic okolo jesliček. Ježíšek byl hodňoučký, všichni přihlížející návštěvníci se na nás usmívali, dětský
sbor Rokytka krásně zpíval koledy a hodinka rychle ubíhala. V ponoření do slov koledy Narodil se Kristus Pán se nejmladší král – ten
„černý vzadu“ (byl ale vpředu) najednou rozzářil a vyřkl: „Vždyť já
mám vlastně dneska narozeniny!“
A tak, když jsme si znovu na závěr a na rozloučení my v jeslích
účinkující zazpívali opět tradičně Narodil se Kristus Pán, budiž nám
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hiSTorie

Porodní báby v dolnopočernické historii
Naše vyprávění o porodních bábách působících v Dolních Počernicích navazuje na předchozí část ukončenou zhruba v roce 1850.
Tentokrát budeme sledovat období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století – až do roku 1911. Tento rok je posledním v dosud
zveřejněných matrikách, který můžeme podrobněji sledovat. Pro
další roky již z důvodů nařízení archivního zákona a GDPR nemůžeme tyto jedinečné materiály využít.
Zdá se, že ani v tomto období se, co se týká působení porodních babiček v naší obci, stejně jako jinde na venkově, toho mnoho
nemění. Porodní báby stále se svým kufříkem obcházejí domácnosti, kam jsou volány – motivem pro volbu určité pomocnice je jak
její dostupnost, tak zkušenosti, obliba nebo i příbuzenské vztahy
a sociální postavení rodiny. V padesátých letech pokračuje stávající
praxe, kdy v Dolních Počernicích porodní bába nebydlí, a tak sem
docházejí porodní báby z okolních vesnic, především marie laﬀková z kyjí. Ta v Dolních Počernicích přivedla na svět během 35 let
254 dětí. Při pohledu do matriky v Kyjích, kde je zapisována převážně u narození dětí v Kyjích a Aloisově, zjišťujeme, že byla skutečně
výkonnou pomocnicí při porodech.
V roce 1855 se v dolnopočernické matrice poprvé objevuje jméno porodní báby marie Jandlové, vlastně tehdy ještě Pazderové.
Jak se do Dolních Počernic dostala, to dnes asi nezjistíme, víme jen,
že se narodila v r. 1825 ve vesnici Kozly (dnes část Tišic) do rodiny
chalupníka a v r. 1855 se v Dolních Počernicích vdala za Františka
Jandla, mistra ševcovského z Dolních Počernic čp. 42, syna Jana Jandla, rovněž mistra ševcovského z čp. 27, a Marie, rozené Keckové
z Hostivaře. Velmi zajímavé je, že do oddací matriky bylo k nevěstě
zapsáno, že se jedná o „svobodnou babičku zkoumanou“, což může
být dokladem toho, že si získání diplomu a svého „povolání“ považovala, popř. i farář tomu přikládal důležitost. Také je to dokladem
změněných pravidel pro přijímání adeptek do porodnických kurzů
– od října 1848 již mohly být přijímány i svobodné uchazečky starší
20 let. Marie Pazderová však diplom zkoušené porodní báby získala
nedlouho před svým sňatkem, neboť v matrice kostela u sv. Apolináře, kam byly zapisovány křty dětí narozených v porodnici, nacházíme její jméno ještě v lednu 1855 – vidíme zde podpis Marie Pazderové, nastávající báby, jako kmotry jednoho ze zde narozených
dětí. Reformou prošlo v 50. letech 19. století i babické studium,

K porodům si bába nosila svůj kufřík, kde měla potřebné pomůcky. Obsah kufříky byl bábám předepisován. Koncem 19. století
mohl mít tuto podobu – snímek ze sbírek Vlastivědného muzea
v Olomouci, www.esbirky.cz
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2. část

Diplom porodní báby Anny Soudné z Benešova z r. 1867. Státní
okresní archiv Benešov, www.ebadatelna.soapraha.cz
vzniká samostatná porodnická škola a pražská porodnická klinika
byla rozdělena na lékařskou a „babickou“.
Ale vraťme se k Marii Jandlové. Přestože se manželům v Dolních
Počernicích narodili tři synové, dlouho zde nezůstali a v r. 1859 se
přestěhovali do Chval. Také tady Marie Jandlová přivádí děti na svět,
ale i v dalších letech je obvykle jednou až třikrát ročně volána k porodům do Dolních Počernic, a to až do roku 1871. Na Chvalech
působí až do r. 1873. I na jejím příkladu vidíme, že porodní báby
při vykonávání své praxe nedodržovaly doporučovaný odpočinek
a šestinedělí po vlastním porodu. Marie Jandlová v r. 1860 pomáhala rodičce na Chvalech již týden po svém porodu, následujícího dne
byla u další rodičky, týden na to opět. Ani před porodem si neodpočinula, přibližně jen 14 dnů.
Obdobně na tom byla i marie Petříčková, která v letech
1875–1907, tedy během 33 let, asistovala u porodu 517 dětí
v Dolních Počernicích. Marie Petříčková také nepocházela z Dolních Počernic, ale z Běchovic. S manželem Františkem Petříčkem,
obuvníkem, se brali v roce 1864 a pak žili v Aloisově, zvaném také
Aloisdorf, osadě vznikající od r. 1812 na druhé straně Kyjského
rybníka pod Lehovcem, kde se jim narodilo nejméně sedm dětí.
Je pravděpodobné, že diplom porodní báby Marie Petříčková
získala až jako „zasloužená matka“ někdy v letech 1874 či 1875,
v srpnu 1874 byl totiž z běchovické matriky narození pořízen opis
jejího křestního listu – ten potřebovala právě k zápisu na porodnickou školu, do kurzu začínajícího v září. Další čtyři děti Petříčkových se již narodily v Dolních Počernicích, kde bydleli v čp. 20
(dnes Bakurinova ulice) od r. 1876. Posledními byla dvojčata v r.
1882, která pojmenovali poněkud neobvykle – Rudolf a Štěpánka.
Pokud si ale uvědomíme, že korunní princ Rudolf Habsburský si
o rok dříve vzal Štěpánku (Stefanii) Belgickou, vidíme, kde se asi
rodiče při volbě jmen inspirovali. Jak porodní bábu Petříčkovou,
tak jejího manžela a později i odrostlé děti nacházíme v matrice
zapsané i na místě kmotrů. Zřejmě byli oblíbeni – anebo také nebyla po ruce jiná osoba, která by se zavázala ke kmotrovství, zvlášť
u chudších obyvatel. Musíme také zmínit, že i když šlo o děti porodní báby, která měla mít širší znalosti o opatrování dětí, v dětském věku jich přesto zemřelo pět z jedenácti, šestým zemřelým
pak byl syn Jan, který v 19 letech podlehl břišnímu tyfu. Tato malá
a smutná „statistika“ tedy i v případě porodní báby souhlasí s dalšími výzkumy o vysoké novorozenecké a dětské úmrtnosti až téměř do konce 19. století.

Marie Petříčková v 70. letech vystřídala, dnes bychom řekli
„ve funkci hlavní dolnopočernické báby“, kyjskou Marii Laﬀkovou.
Tak už však byla v 70. letech doplňována porodní bábou Kateřinou Lehovcovou, která pak v 80. letech v Dolních Počernicích působila spolu s Marií Petříčkovou. kateřina lehovcová byla rovněž
aprobovanou porodní bábou, v Dolních Počernicích během 20 let
(1870–1889) pomáhala na svět 159 dětem, působila i v Hostavicích
a Štěrboholích. U této porodní báby je v matrice uváděno, že bydlí
v Dolních Počernicích, v jednom případě je uvedeno, že je z Dubče
a jedenkrát ze Záběhlic, ve štěrboholské matrice je v 70. letech uváděno, že je ze Záběhlic. Nevíme přesně, o kterou Kateřinu Lehovcovou se jednalo, v dolnopočernické matrice najdeme dvě nositelky
této kombinace jména a příjmení. Pokud by to byla manželka Josefa Lehovce (který je uváděn v čp. 33 jako zahradník, zejména jako
obuvník jak v čp. 33, tak v čp. 34, později, kdy bydlí v čp. 14 jako nádeník a pak ještě v čp. 53, kdy je uváděn jako šafář), jmenovala by se
za svobodna Vrbová a byla by dcerou mistra kovářského Františka
Vrby ze Záběhlic. Tato Kateřina Lehovcová se narodila v r. 1836 a v r.
1859 se vdala za Josefa Fialu, sladovnického tovaryše. Kdy ovdověla
a kdy se vdala za Josefa Lehovce pocházejícího z Votic (dnešní Otice,
část obce Strančice,) nevíme, stejně jako to, kdy se dostali do naší
obce. V Dolních Počernicích se jim narodily děti – v matrice u jejich
křtu je však uvedena jako porodní bába Kateřina Lehovcová. Byla
tedy sama sobě porodní bábou? Takové případy se stávaly, správně
se to však dít nemělo, i porodní bába měla ke svému porodu volat
jinou bábu. V dolnopočernické matrice však nacházíme ještě jednu
Kateřinu Lehovcovou, a to sestru Josefa Lehovce, které se v r. 1871
v Dolních Počernicích v čp. 34 narodilo nemanželské dítě. I v tomto
případě je jako porodní bába uvedena Kateřina Lehovcová. Vzhledem k občasnému uvádění původu porodní báby ze Záběhlic je
ale pravděpodobnější, že babickou profesi vykonávala ta Kateřina,
která byla manželkou Josefa. Nebo tu snad v těchto letech žila další
Kateřina Lehovcová? Jisté však je, že se počátkem roku 1886 stala
kmotrou dítěte, které přiváděla na svět, a její podpis matrika obsahuje. Kmotrou však v Dolních Počernicích byla i dalším dětem, obdobně jako Marie Petříčková, jejíž podpis najdeme v matrice také.
V druhé polovině 19. století se postupně začíná zvyšovat i počet obyvatel naší obce a tomu také odpovídají zvyšující se počty
narozených dětí. V r. 1869 žilo v Dolních Počernicích 426 obyvatel, v šedesátých letech se narodilo průměrně 13,5 dětí ročně, v r.
1880 tu již žilo 522 lidí, dětí se předchozím desetiletí rodilo průměrně 19,9 ročně. O dalších 10 let později měly Dolní Počernice 591
obyvatel, dětí přišlo v osmdesátých letech průměrně na svět 24,8
ročně, v roce 1900 to bylo na 649 obyvatel dětí průměrně za předchozích deset let 20,6 dětí ročně. V r. 1910 již měly dolní Počernice
807 obyvatel, v letech 1900–1909 se narodilo průměrně 22,5 dětí
ročně. Vidíme, že stav v Dolních Počernicích odpovídá dosavadním
výzkumům porodnosti – v závěru 19. století se začíná porodnost
zvolna postupně snižovat, zároveň se však vzhledem ke zvyšující se
úrovni péče a hygieny i vzhledem k měnícímu se chování obyvatelstva snižuje úmrtnost v dětském věku.
I koncem sledovaného období se stále v matrice objevují tzv.
nouzové křty prováděné porodní bábou i mrtvě narozené děti
(i nepokřtěné) nebo děti, které zemřely brzy po porodu. V matrice nalezneme i tzv. podmínečný křest, který byl knězem udělován

v případě, kdy nebylo jasné, zda již mu nepředcházel jiný křest. Dítě
se totiž nenarodilo v Dolních Počernicích, ale v Praze, jeho rodiče
však v Dolních Počernicích žili. Proč matka, jinak dcera rychtáře
a manželka mistra tesařského, dítě porodila jinde, uvedeno není.
Víme však, že mu byl kmotrem i dolnopočernický starosta. Na opačné straně, co se týká společenského a sociálního postavení, stály
nemanželské matky, které také v dolnopočernických matrikách
narození najdeme, ne však v příliš vysokém počtu. Je ale možné, že
z bližšího okolí Prahy se mohla těhotná svobodná dívka dobře dostat i třeba do porodnice k Apolináři, kde jí i dítěti mohli poskytnout
základní pomoc a ošetření, zároveň se tam mohla také uchýlit před
zraky okolí. Že se takové případy stávaly, dosvědčuje zápis v záběhlické matrice narození, kde je v roce 1860 zaznamenáno narození
dítěte svobodné matky pocházející z Jirčan, která „jdouc do Pražského porodního domu – nalezencův, v Záběhlicích byla porodem překvapena“. Vidíme, že do porodnice se tedy chodilo i z větší vzdálenosti,
jen do Záběhlic je to z Jirčan nejméně 17 km a odtud do porodnice
dalších 8 km. V archivních dokumentech, zvláště ve starších zápisech přibližně do 1. pol. 19. století, byly svobodné matky někdy
označované jako „padlé“, v matrikách v 18. století zase byly většinou
narození nemanželských dětí zapisovány zvlášť, na konec matriky.
Za celé období od r. 1786 do r. 1911 byli do dolnopočernických
matrik zapsáni dva nalezenci. Jeden z těchto zápisů je zajímavý
i vzhledem k okolnostem, podle nichž bylo dítě pojmenováno.
Dne 24. listopadu 1852 byla v Dolních Počernicích „při domku č. 228
na železné dráze“ nalezena dívka, která byla podle názoru porodní
báby narozena předchozího dne. Dostala případné příjmení „Železná“, za křestní vybrali jméno Bohumila. Jak se dítěti dařilo dále, kdo
ho vychovával, už z matriky nezjistíme. Obecně platilo, že na sirotky
a nalezence měly přispívat obce (domovské obce), ve skutečnosti
si musely takové děti od útlého mládí péči alespoň částečně odsloužit.
Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel však měly v Dolních Počernicích porodní báby stále práci. Marii Petříčkovou postupně od r.
1902 střídala porodní babička anna horová, která zde do r. 1911,
kdy můžeme sledovat matriční záznamy, pomohla na svět 174 dě-

Podpisy porodních bab – Kateřina Lehovcová (podpis vpravo
nahoře) a Marie Petříčková (celé „okénko“ dole)

Počet obyvatel dolních Počernic dle sčítání lidu
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

(1.1.2018)

2021

domů

54

63

69

73

81

91

354

489

517

509

543

628

627

680

?

?

obyvatel

426

522

591

649

807

853

2191

2334

2322

2102

1996

1780

1751

2247

2495

?

Pozn.: Pro rok 2018 je hodnota převzata z webu městské části. Výsledky sčítání lidu v r. 2021 dosud nebyly zveřejněny. Více než zdvojnásobení počtu obyvatel a domů mezi lety 1921–1930 – výstavba rodinných domů (nové čtvrti V Ráji a Vinohrady, výstavba na Vinici).
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Obrázek z Vučkovy kroniky – čp. 27 (jeden z domů, kde bydlela
porodní bába)

tem, průměrně tedy přibližně 17 dětem ročně. Anna Horová bydlela
v Dolních Počernicích v čp. 27, v domku na rohu dnešních ulic V Ráji
a Národních hrdinů. Tehdy tam ale na hlavní cestu žádná ulice neústila, čtvrť V Ráji nestála a na louky táhnoucí se podél potoka se
chodilo oklikou. V roce 1911 doplnila Annu Horovou marie Bylinová z čp. 35 v Dolních Počernicích, dcera Aloise Byliny, mlynářského pomocníka z Dolních Počernic čp. 49 (dnes Bohuslavická ulice),
a Marie Turnové pocházející z rodiny nádeníka Václava Turny z čp.
34. Prvně asistovala u porodu v Dolních Počernicích v rodině obchodníka Josefa Procházky právě v čp. 35, kde sama žila. Na svět
pomáhala v r. 1911 i dítěti svého bratra, který se později s rodinou
přestěhoval do Kbel.
Stejně jako v první polovině 19. století, tak i ve druhé polovině
a prvních letech 19. století si občas rodiče vybrali i jiné porodní
báby. V závěru tohoto období párkrát Annu Daňkovou z Kyjí, Annu
Hejnovou ze Chval (především do hájenky), Marii Chlapcovou
z Hloubětína či v dřívějších letech Marii Dostrašilovou z Aloisova.
Výjimečně v matrice čteme jméno Marie Brodničkové z Hloubětína,
Kateřiny Tiché ze Chval, Anny Plátkové z Malešic (otec dítěte pocházel z Malešic), která jinak aktivně působila i v Kyjích, nebo Marie
Horčíkové, uvedené pouze jedenkrát u porodu dvojčat v r. 1868.
I když je k jejímu jménu připsáno, že bydlí v Dolních Počernicích,
další roky tu již nepůsobila. Do rodiny sládka si k porodu zavolali
Kateřinu Kosovou z Prahy VII, obdobně epizodické bylo působení
Kateřiny Fingrové z Prahy č. 954/II, Anny Zítové z Běchovic nebo
Anny Punčochářové, vdovy po mistru truhláři z Dubče, či Františky
Škodové z Dubečku a Alžběty Bečvářové z Neuměřic (rodička byla
za svobodna také Bečvářová z Neuměřic).
Baron dercsenyi k porodu svého dítěte, dcery Marie Elisabeth
Idy, v r. 1885 povolal Terezii Dvořákovou, která byla v německy psaném matričním záznamu pochopitelně označena jako „geprüft“
(zkoušená) a je zde doplněno, že bydlí v Kornthorgasse 14, tedy
v Žitnobranské, nyní Žitné ulici. Už v roce 1878 se 26. 11. narodil
Adalbert Franz Maria Dercsenyi, syn Bély svobodného pána Dercsenyi, majitele dolnopočernického statku, a jeho ženy Laury von Meshengen – porodní bábou se tehdy stala zkoušená Františka Svobodová z Prahy č. 633/II. Ta také byla zavolána k narození dalšího syna
barona Dercsenyie – Rudolfa Franze Marii.
Zcela ojedinělé vedení porodu lékařem zachycuje matrika
v roce 1908, kdy u porodu dvojčat asistoval mUdr. františek nedošínský, obvodní lékař z Dolních Počernic. V případě narození
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vlastních dětí však doktor Nedošínský spoléhal v r. 1906, také v r.
1903 i v r. 1896 na porodní bábu Marii Petříčkovou. Chlapec narozený v roce 1903 však den po porodu zemřel. V těchto letech už
doktor s rodinou bydlel v čp. 74 (Českobrodská ulice).
Za celé sledované období 126 let matriky v naší obci zachytily
53 pomocnic při porodech, převážně zkoušených porodních bab.
Více let a souvisleji zde působilo přibližně 15 z nich. Velmi často
se jednalo o manželky řemeslníků (ševců, truhlářů), které evidentně mohly často odcházet z vlastní domácnosti, což například pro
manželku sedláka, která měla v hospodářství povinnosti poutající
ji ke statku a péči o hospodářská zvířata a zajišťovala stravu nejen
pro vlastní rodinu, ale i pro čeleď nebo rodiče na výminku, nebylo
možné. Zároveň byla v rodinách řemeslníků či nádeníků odměna
pro porodní bábu vítaným příspěvkem do domácího rozpočtu.
Dnešní výzkumy však došly k tomu, že se jednalo o nízké a nezaručené příjmy, jak už jsme uváděli v první části článku. Ani koncem 19.
stol. a počátkem 20. stol. se situace v o mnoho nezlepšila. Naopak.
Jak přibývalo aprobovaných porodních bab (r. 1900 jich v Čechách
bylo 5 743), začalo se projevovat jejich nerovnoměrné rozmístění –
zejména ve městech jich byl nadbytek, takže si konkurovaly a bylo
velmi obtížné si zajistit nějaké hmotné zabezpečení (některé z nich
se mohly i věnovat nezákonnému „andělíčkářství“), zatímco v odlehlejších oblastech jich byl nedostatek, takže zde působily „fušerky“, tj. nezkoušené báby.
I z těchto důvodů vzdělanější porodní babičky, které si začínají
říkat porodní asistentky, od konce 19. století zakládají vlastní sdružení ve snaze zlepšit postavení své profese a domoci se zaručeného
výdělku. Navrhovaly „povinné služné“, pojištění, ale také zvýšení odbornosti a prodloužení vzdělávání. Dosud totiž musely i nevelkou
odměnu za chudé a nemajetné na obcích vymáhat samy. Nebyly
však úspěšné, a to ani v prvních letech Československé republiky.
Změnu nepřinesly ani zákony – Zdravotní z r. 1870, podle něhož
porodní báby byly podřízeny okresním lékařům (ve městech zdravotním orgánům zastupitelstev), či zemské zákony (pro Čechy z r.
1888), které ale platy pro porodní báby nezaručovaly. Přitom nároky na ně stále rostly – předpisy se zpřísňovaly, povinnosti narůstaly
(např. vést porodní deník), podobně i požadavky na jejich vybavení,
aby mohly vyhovět hygienickým předpisům. Od konce století byly
vydávány i služební předpisy pro porodní báby. Zákon z r. 1922 ale-

dolnopočernické porodní báby 1786–1911:
bába

dětí

let

průměr dětí/rok

Petříčková

517

33

15,67

Brázdová

264

35

7,54

Laﬀková

254

35

7,26

Turnová

209

22

9,5

Horová

174

10

17,4

Lehovcová

159

20

7,96

Bohuslavová

112

17

6,59

Kratochvílová

88

14

6,29

Sedláčková

57

10

5,7

Jandlová/Pazderová

46

17

2,7

Wendlová

42

13

3,23

Růžičková

18

5

3,6

Dostrašilová

6

2

3

Bylinová

6

1

6

Pozn.: červeně označené počty let – je pravděpodobné, že tyto porodní báby v naší obci působily déle, před a po sledovaném období

spoň stanovil, že obce musí uhradit za chudé porodní asistenci, což
i tak bylo někdy obtížně realizovatelné, protože si takové „případy“
obce přehazovaly mezi sebou (v souvislosti s domovským právem).
Další posun přinesl zákon z r. 1924 o pojištění zaměstnanců, díky
němuž byly pojištěny i manželky a děti pojištěnců. Neřešil však případy, kdy se děti narodily mimo manželství, svobodným matkám
a také nesezdaným párům – což nebylo u chudších lidí neobvyklé.
Následoval zákon o pomocné praxi porodnické z r. 1928.
Ale to jsme se již dostali daleko za námi sledované období. Když
jsme se zmiňovali o prostředí a rodinách, z nichž se „rekrutovaly“
dolnopočernické báby, lze se podívat i na to, zda pro 19. století můžeme říci, že se babické povolání předávalo mezi ženami v rodině,
tak jak se to traduje pro starší období. V Dolních Počernicích ale takové doklady pro 19. století nemáme. Možná můžeme vidět nějaké
ovlivnění (matka porodní báby Bylinové je za svobodna Turnová, je

zde nějaké příbuzenství s první nám známou porodní bábou Annou
Turnovou? Existuje příbuzenství mezi porodními bábami Jandlovými?), zajímavé ale je, že nacházíme spojitost mezi porodními bábami a jejich bydlištěm – čp. 27 (Jandlovy, Horová), čp. 34 (Lehovcová,
matka Bylinové).
Jak dlouho po r. 1911 dolnopočernické děti přiváděla na svět
Anna Horová a případně Marie Bylinová, nyní z dostupných dokumentů nemůžeme zjistit. V první polovině 20. století v Dolních Počernicích jistě působily i další porodní báby, stále více nazývané porodní asistentky, jejich jména a bližší údaje se prozatím nepodařilo
zjistit, zejména proto, že prameny nejsou dostupné či známé. Stále
více však, s rozšiřováním nemocniční péče i vlivem celospolečenských názorů a změn, se v letech první republiky matky rozhodují
rodit děti v porodnicích.

Mgr. Markéta Stehlíková

Foto: Tomáš Jirsák Havran

Nový dendrologický průzkum zámeckého parku
Když jsme počátkem nového
milénia pojali záměr udělat
z našeho zámeckého parku
„výkladní skříň“ Dolních Počernic, nemohli jsme se vyhnout
v rámci přípravných a projektových prací vypracování dendrologického průzkumu jeho
stromového patra. Ten tehdy
vypracovala spol. Zahradní
a krajinářská tvorba z Brna.
Uplynulo 20 let a my jsme
pocítili nutnost tento dendrologický průzkum aktualizovat.
Hlavním důvodem k tomu
byla skutečnost, že původní
průzkum ještě nebyl vypracován v digitální podobě a práce s ním byla velmi náročná. Dalším
důvodem bylo zestárnutí stromů, změna jejich zdravotního stavu
a jejich úbytek či přírůstky, které nebylo možno v původním průzkumu detailně zaznamenávat.
Pro nový dendrologický průzkum byla v soutěži vybrána spol.
Living Green z Dobřichovic.
Co nám nový průzkum ukazuje? Především jak digitální, tak písemné podklady včetně geologického zaměření parku, se kterými
budeme moci v průběhu dalších, možná desetiletí pracovat. Není
tajemstvím, že z našeho zámeckého parku bylo v průběhu téměř 20ti
let odstraněno cca 300 stromů. Prvních cca 200 nebylo ani poznat,
neboť se jednalo o náletové stromy, které bránily sousedním jedincům k jejich dalšímu perspektivnímu vývoji, další stromy byly odumřelé a mnoho stromů muselo být odstraněno z bezpečnostního
hlediska. V průběhu dalších etap rehabilitace našeho parku byly prováděny úpravy stromového patra převážně z podnětu projektantů
a orgánů památkové péče, bez jejichž dohledu jsme nedali „ani ránu“.
Co si budeme povídat. Nejstarší stromy v parku jsou staré kolem
250 let a postupně dožívají. Své si natropily také vichřice, které se
přes naši MČ v tomto období přehnaly a také povodně v r. 2002
a 2013, které zapříčinily uhynutí některých stromů. Nejinak tomu
bylo např. i ve Stromovce.
Na nás v současné době je, abychom se o náš zámecký park starali s péčí řádného hospodáře a zajistili jeho udržitelnost pro další
generace.
Při mých cestách do zahraničí sleduji samozřejmě i podoby
městských parků. Vězte, že většina jich má daleko méně stromů než

náš park, avšak mají větší prostor pro vývoj a též daleko více v prostoru vynikají. Náš dendrologický průzkum navrhuje v průběhu cca
5 let další úpravy stromového patra, které budou k jeho prospěchu.
Nebojme se jich.
Výsadby dalších nových stromů budou prováděny pouze výjimečně, není naším cílem více volné prostory zahušťovat. Zámecký park je kulturní a přírodní památkou a všechny zásahy v něm
jsou prováděny pod dohledem Odboru ochrany prostředí MHMP
a po konzultaci s orgány památkové péče.


Zbyněk Richter, starosta
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Kácení topolů
V areálu Sokola Dolní Počernice z.s. v Ráji dojde v období vegetačního klidu k pokácení 11 ks topolů kanadských. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě
zvážení všech okolností, které vyplývaly z žádosti
Sokola o pokácení těchto stromů a z přiloženého
dendrologického posouzení stavu jednotlivých stromů, zpracovaného spol. TV Facility Group. a.s. Toto
posouzení obsahovalo popis stavu jednotlivých taxonů z hlediska jejich
- zdravotního stavu
- vitality
- provozní bezpečnosti
- perspektivy
- sadovnické hodnoty
- chorob a defektů
- možného ohrožení veřejnosti
- celkového zhodnocení
Nutno konstatovat, že zhodnocení všech 11 stromů vyznívá
v jejich neprospěch. Hlavními důvody k pokácení jsou zjištěná poškození kmenů a větví, jejich silně snížená bezpečnost, krátkodobá perspektiva apod.
Hlavním důvodem k odstranění stromů je však skutečnost,
že již uplynula jejich životnost, ohrožují veřejnost a zejména děti
a mládež, které se pohybují v areálu a v okolí stromů. V loňském
roce byly zaznamenány pády několika silných větví, které se naštěstí obešly bez zranění a také došlo k poničení majetku Sokola.

Orgán ochrany přírody, příslušný k vydání rozhodnutí v této
věci, tedy rozhodnul o pokácení všech 11 stromů s udělením náhradní výsadby v těsném okolí na pozemku parc. č. 1354/1 v k.ú.
Dolní Počernice. Tato nová výsadba bude druhově korespondovat s již provedenými výsadbami dubů podél Rokytky, které zajistí
do budoucna jejich dlouhověkost a bezpečnost. Naše veřejnost
jistě pochopí závažnost tohoto rozhodnutí, které bylo m.j. motivováno i zodpovědností, které by vyplývalo z případných fatálních
následků při ponechání topolového stromořadí.

ÚMČ Praha – Dolní Počernice

dolnopočernick ý ULIČNÍK

3. část

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme publikovali druhou část vybraných pasáží z knihy „Uličník“ od pana Miroslava Froňka,
které vypráví o historii pojmenování ulic v naší městské části. V tomto čísle vyprávění ukončíme vysvětlením vzniku názvů zbylých ulic. Napřed ale opět trochu historie o tom, jak vlastně názvy ulic vznikaly – minule jsme popis historie názvu ulic ukončili
v roce 1918, v roce vzniku samostatného Československa. Jak tedy – z pohledu zákonů a nařízení – to bylo s názvy ulic dále?
Po roce 1918 došlo k velké vlně přejmenovávání ulic, jednak z důvodu odstraňování symbolů Rakouska, a v Praze navíc bylo nutné
řešit problém odstraňování duplicitních názvů po vzniku tzv. Velké
Prahy. Na monopol oficiálních názvů a jejich usměrnění z nacionálně-ideologického hlediska kladl důraz zákon č. 266/1920 Sb., „O názvech měst, obcí, osad a ulic“, určující i způsob označování obcí
místními tabulkami a číslováním domů. Pojmenování ulic, „jež nelze
uvésti v soulad s historií a vnějšími vztahy národa československého,
zejména taková, jež připomínají osoby, které jakýmkoli způsobem
projevily nepřátelské smýšlení proti československému národu nebo
národům sdruženým, nebo připomínají události rázu protistátního“,
bylo zakázáno a obce měly povinnost do jednoho měsíce od účinnosti zmíněného zákona je změnit a staré označení odstranit a beze
stopy zahladit, jinak to musel provést nadřízený úřad a liknavému
starostovi hrozila pokuta. Nové názvy musely obce povinně předkládat ke schválení nadřízeným úřadům.
Další hromadné přejmenovávání ulic čekalo česká města počátkem roku 1939 (vznik Protektorátu Čechy a Morava) a později
po ukončení německé okupace v roce 1945 (kdy se „německé názvy“ zase měnily buď na české, nebo na názvy na památku osvoboditelů). Další vlna změn názvů proběhla po tzv. „vítězném únoru
1948“ a později poté na přelomu let 1989/1990 v souvislosti s koncem komunistického režimu.
Dolní Počernice zažily největší vlnu přejmenování ulic v roce
1974, kdy byla obec připojena ku Praze, a jelikož platilo (a stále
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platí) zákonné ustanovení, že název ulice nesmí být v jedné obci či
městě duplicitní (tj. dvě ulice se nemohou jmenovat stejně), bylo
proto nutné u řady ulic změnit jejich název. Zajímavé je, že u části
ulic to nutné nebylo, ale přesto tehdy k jejich přejmenování stejně
došlo.
Od roku 1991 přibyla zásada nepojmenovávat ulice podle politických stran, hnutí institucí, organizací, spolků či firem, pokud působily po roce 1945 nebo působí dosud.
V Praze jako reakce na živelná přejmenovávání míst po Sametové revoluci vznikla 13. prosince 1989 tzv. Nezávislá skupina pro
pojmenování ulic a veřejných prostranství při Archivu hlavního
města Prahy, jejímiž členy byli pracovníci ÚJČ ČSAV (Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd), katedry českého jazyka
FF UK, Geodetického a kartografického podniku Praha, Archivu
hlavního města Prahy, Muzea hlavního města Prahy, Klubu za starou Prahu, Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, Genealogické a heraldické společnosti, Historického ústavu Československé armády a odboru dopravy a odboru vnitřních věcí Národního
výboru hlavního města Prahy.
Vlna přejmenovávání po pádu komunistického režimu probíhala v Praze do roku 1996, postupně se ale přešlo na pojmenovávání nově vznikajících ulic. Zmíněná komise získala klíčový vliv,
avšak ne všechny její návrhy jsou přijímány, a ne úplně všechny
uskutečněné změny získaly její doporučení. Konečné rozhodnutí
vždy činí rada města.

Známé červené smaltované tabule s názvy ulic se v Praze používají od konce 19. století. Jejich grafická podoba je stanovena
v „Řádu pro jednotné označování veřejných prostranství a číslování
domů“, který byl vydán ve Sbírce nařízení, vyhlášek a instrukcí ÚNV
hl. m. Prahy částka 1, ročník 1960 ze dne 3. ledna 1960. Podle něj
uliční tabule s názvem veřejného prostranství mají být plechové,
červeně smaltované obdélníkového tvaru o délce 80 cm a výšce
40 cm. Jako zajímavost mohu uvést, že se v poslední době můžeme
setkat i s tabulemi plastovými, a to i v naší městské části (viz fotografický doprovod tohoto článku).
Co říci na závěr k názvům ulic? Podle mého názoru by ti, co název navrhují, a co ho nakonec schvalují, měli vždy uvážlivě vzít v potaz všechny dějinné aspekty. Názvy ulic nás doprovázejí celý život
a název by měl být takový, aby pokud možno vydržel co nejdéle.
Představa, že by se každých 20 let měnil název ulice, ve které žijeme, není moc lákavá. Za moji osobu se tedy raději kloním k názvu
všeobecně nekonfliktnímu (například „Jižní ulice“) než zvolit název
po někom, kdo byl v dané chvíli hrdina a za dvacet let je to již „osoba nežádoucí“ (jelikož se změnila politická situace). I když – slovy
filosofa „Takový je už život.“
Příchovická
Příchovice, ves v severních Čechách ležící východně od Tanvaldu.
Původní název Příkrá. Název vycházel z charakteru ulice. K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Rtyňská
Rtyně v Podkrkonoší, město ve východních Čechách ležící v krkonošském podhůří jihovýchodně od Trutnova. Původní název Mánesova (Josef Mánes, 1820−1871, český malíř, zakladatel české národní malby 19. století, autor především národních studií, portrétů,
ilustrací a děl oslavujících národní minulost. Známé jsou jeho měsíce na Staroměstském orloji). K přejmenování došlo po připojení
Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Rudníkovská
Rudník, ves ve východních Čechách ležící jihovýchodně od Vrchlabí. Původní název Na Vinohradech. Název vycházel z polohy ulice.
K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce
1974.

kterého z těchto Studenců došlo k pojmenování. Původní název
Riegrova (František Ladislav Rieger, český politik, právník, ekonom,
novinář a vydavatel, od roku 1863 vůdčí představitel Staročechů,
postupně poslanec Českého sněmu, Říšské rady a člen tzv. Panské
sněmovny). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic
k Praze v roce 1974.
Svatoňovická
Velké a Malé Svatoňovice, vsi ve východních Čechách ležící jihovýchodně od Trutnova. Malé Svatoňovice jsou rodištěm Karla Čapka.
Původní název Spojovací. Tento starý název vycházel z funkce této
ulice jako spojnice. K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Štěpanická
Štěpanice, ves ve východních Čechách ležící západně od Nové Paky.
Původní název 25. února (25. únor 1948 byl den, v který KSČ převzala moc v Československé republice). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Třebihošťská
Třebihošť, ves ve východních Čechách ležící východně od Dvora Králové nad Labem. Původní název Tylova (Josef Kajetán Tyl,
1808−1856, český buditel, dramatik, divadelník, tvůrce českého národního dramatu, autor textu naší národní hymny). K přejmenování
došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Třemošnická
Třemošná, město v Plzeňském kraji, název navazuje na další názvy
nedalekých ulic pojmenovaných podle obcí České republiky. Pojmenována v roce 2017.
U Konečné
Název byl odvozen z polohy ulice poblíž konečné zastávky autobusu MHD. Původní název Komenského (Jan Amos Komenský,
1592−1670, český pedagog, teolog, humanistický spisovatel a filozof, polyhistor a reformátor, biskup Jednoty bratrské, zakladatel
moderní pedagogiky). K přejmenování došlo po připojení Dolních
Počernic k Praze v roce 1974.

Stará obec
Název odráží polohu prostranství ve staré části Dolních Počernic.
Původní název „Náměstí svobody“. K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Staropacká
Stará Paka. Název navazuje na názvy ostatních ulic v této lokalitě,
pojmenovaných podle podkrkonošských obcí. Pojmenována v roce
2011.
Strážkovická
Strážkovice, ves ve východních Čechách ležící jihovýchodně od Trutnova. Původní název Smetanova (Bedřich Smetana, 1824−1884,
patří mezi největší české i světové skladatele, má podíl na založení Umělecké besedy, byl sbormistrem Hlaholu, hudebním kritikem
v Národních listech, je autorem řady oper, symfonických básní /Má
vlast/ a komorních skladeb). K přejmenování došlo po připojení
Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Studenecká
Název Studenec se v Čechách vyskytuje dvakrát – je to město
ve východních Čechách ležící severně od Nové Paky a stejným název nese ves ve východních Čechách. Nepodařilo se zjistit, podle
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U Koní
Název podle přilehlého chovu koní s venkovními výběhy a ohradami. Pojmenována v roce 2004, na základě iniciativy místních občanů.
U Martiňáku
Název je podle nedalekého rybníka, který je někdy rovněž znám
pod názvem Čeněk (rybník se nachází v katastru Dolních Počernic, v přírodním parku Klánovice-Čihadla. Jeho přítoky jsou potoky
Chvalka tekoucí ze severovýchodu od Chvalů a druhý potok beze
jména tekoucí z východu od Xaverova. Odtok pak tvoří potok vlévající se v Hostavicích do Rokytky). Pojmenována 15. 5. 2018.
U Výzkumu
Název byl odvozen z polohy ulice poblíž areálu Výzkumného ústavu
Běchovice. Původní název Chelčického (Petr Chelčický, asi 1390 –
asi 1460, český náboženský myslitel, z jehož díla vycházela Jednota
bratská. Autor spisů O trojím lidu, Síť víry, O církvi svaté aj). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Úpická
Úpice, městečko ve východních Čechách ležící na řece Úpě jihovýchodně od Trutnova. Původní název Lipová. K přejmenování došlo
po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
V Čeňku
Podle pomístního názvu. Původní název Třebízského 1 (Václav Beneš Třebízský, viz K Čihadlům) K přejmenování došlo po připojení
Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
V Padolině
Podle pomístního názvu, který odráží polohu ulice poblíž koryta
říčky Rokytky. Původní název Na Vinici. Název připomínal pěstování vinné révy. K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic
k Praze v roce 1974.

Foto: Martin Šíla

V Pařezinách
Název podle místního názvu dané lokality. Původní název Pařeziny.
K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce
1974. Jedním ze starších názvů bylo i pojmenování V novém sídlišti.
V Ráji
Název má kořeny v období 1. republiky, kdy zde vznikly rodinné
domky dělníků, říkalo se, že zde budou žít „jako v ráji“. Jde o původní název ulice z doby před připojením Hostavic (v roce 1968)
2
a Dolních Počernic (v roce
1974) k Praze.

V Záhorském
Pomístní název – pojmenována v roce 2017. Původní název ulice
z doby před připojením Dolních Počernic k Praze v roce 1974 byl
Vilémovská (původní pojmenování podle obce Vilémov), název navazoval na další názvy nedalekých ulic pojmenovaných podle obcí
České republiky.
Vlčická
název podle obce Vlčice, což je ves ve východních Čechách ležící západně od Trutnova. Původní název Vrchlického (Jaroslav Vrchlický,
1853−1912, vlastním jménem Emil Frída, významný český básník
kruhu lumírovského, dramatik, prozaik a překladatel. Vytvořil patetický verš a básnický jazyk, který ovlivnil českou poezii. Zabýval se
také literární a divadelní kritikou). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Za Luhem
Název odráží polohu ulice při severním okraji Dolních Počernic.
Původní název Třebízského III. (Václav Beneš Třebízský, viz K Čihadlům). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze
v roce 1974.
Záblatská
Záblatský rybník, rybník v jižních Čechách ležící u vsi Záblatí severozápadně od Lomnice nad Lužnicí. Původní název Žižkova (Jan Žižka
z Trocnova, kolem 1360−1424, husitský vojevůdce a politik, jeden
z nejvýznamnějších představitelů husitské revoluce. Vedl vítězně
husitská vojska v mnoha bitvách. Roku 1421 přišel při obléhání hradu Rabí o druhé oko. V roce 1423 pro rozpory v Táboře odešel do východních Čech a založil zde východočeský husitský svaz. Vytvořil
zde tzv. Žižkův vojenský řád. Zemřel v roce 1424 při obléhání Přibyslavi). K přejmenování došlo po připojení Hostavic (v roce 1968)
a Dolních Počernic (v roce 1974) k Praze.
Ždírnická
Ždírnice, ves ve východních Čechách ležící severovýchodně
od Nové Paky. Původní název Alšova (Mikoláš Aleš, 1852−1913,
český malíř, kreslíř a ilustrátor období pozdního romantismu, nejvýznamnější osobnost generace Národního divadla, navazoval na tradici národního typu v díle Josefa Mánesa). K přejmenování došlo
po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Převzato z knížky „Uličník“, autor Miroslav Froněk,
pro Dolnopočernický zpravodaj upravil Martin Šíla.

1

U obecního úřadu můžeme najít úplně nový typ červených tabulí s názvy ulic, kdy
tradiční smalt již nahrazuje plast (1). Ulice „Bezděkovská“ je zajímavá tím, že je to
vlastně malá spojnice tvořená z větší části schody. (2). Ulice „V Padolině“ se rovněž místy mění jen v malou uličku (3). Nejdelší naše ulice je „Národních hrdinů“,
vedoucí napříč celou městskou naší části od severu na jih (4).

3

4
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Jak doma léčit COVID? Co je to PIMS-TS
Příznaky nákazy koronavirem, ať už deltou, nebo omikronem, jsou
podobné nachlazení či chřipce. Až pětina nakažených nemá vlastně
žádné projevy covidu. V ostatních případech se infekce dýchacích
cest projeví suchým dráždivým kašlem, dušností, bolestí či škrábáním v krku (zvláště u omikronu), rýmou. U nemocného se může objevit horečka, únava, malátnost, bolesti svalů, bolesti hlavy, průjem,
nechutenství, nauzea a zvracení, v menší míře i ztráta čichu, anebo
chuti. To platilo hlavně u minulé varianty delta.
V případě pozitivity na covid by jedinec měl kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky a domluvit se na postupu, léčbě,
možném průběhu a ev. na případné návštěvě v ordinaci.

Na rýmu lze pak použít nosní kapky (Olynth, Nasivin). V lékárničce
by pak neměl chybět teploměr a pulzní oxymetr (na měření hladiny
kyslíku v organismu, zvláště u lidí s astmatem, dechovými obtížemi), tlakoměr.
Nemocný by měl dbát také na dostatečný příjem tekutin, pít minerálky, lehce slazený čaj, vodu, polévky. U covidových infekcí jsou
často popisovány i střevní obtíže. Při průjmech a zvracení lze použít
i rehydratační roztoky (Isostar, Kulíšek).
Nutný je také dostatečný příjem energie. Lze použít speciální
výživové přípravky typu Nutridrink, Diasip. Zapomínat by se nemělo ani na pohyb – dlouhé ležení na zádech není při covidu vhodné.
Doporučená je několikrát denně „procházka“ po bytě, eventuálně
po zahradě.
Nemocný by se měl také izolovat od zbytku domácnosti v samostatném pokoji. U dětí je popisován stále častěji tzv. PIMS. Nastupuje zpravidla 3–5 týdnů po odeznění COVID infekce. Už přibližně 300 dětí v Česku onemocnělo po nákaze koronavirem vážným
zánětlivým syndromem. Před pandemií koronaviru se pediatři
s tímto syndromem nesetkali.
Základními příznaky jsou horečky trvající alespoň tři dny, přidruží se bolesti břicha, zvracení, průjem, nemocní mohou mít zduřelé mízní uzliny, vyrážky na dlaních, ploskách a trupu. Typické je
také zduření očních víček nebo prokrvácení pod spojivkami. Největší riziko je, že se může oslabit činnost srdečního svalu a selhávat
srdce a krevní oběh.
I přes masivní přírůstky počtu pozitivních lidí s Covidem, vidí
velká většina autorit světlo na konci tunelu. Omikron totiž může
zanechat konečně velmi širokou komunitní imunitu a přesunout
konečně COVID do sezonních viróz.


MUDr. Pavel Boček

KLUB DŮCHODCŮ V DOLNÍCH POČERNICÍCH
POŘÁDÁ V ROCE 2022 TYTO ZÁJEZDY
17. 5. hrad SVOJANOV
odjezd od MÚ v 6:45 hod., z konečné autobusů v 7:00 hod.
21. 6. hrad LANDŠTEJN + SLAVONICE
odjezd od MÚ v 6:00 hod., z konečné autobusů v 6:15 hod.
12. 7. zámek LIBOCHOVICE
odjezd od MÚ v 7:45 hod., z konečné autobusů v 8:00 hod.

Kresby: Jiří Pirkl

20. 9. vodní hrad ŠVIHOV
odjezd od MÚ v 7:45 hod., z konečné autobusů v 8:00 hod.
Jak vypadá domácí léčba? Co mít doma v lékárničce?
Jejím základem je zmírňování projevů nemoci, resp. příznaků. Volně
prodejné léky na horečku se podávají při teplotě nad 38 °C (u dětí
už 37,7 °C) v dostatečné dávce, v průběhu dne se doporučuje střídat Ibalgin s Paralenem.
Určitě by v lékárničce neměly chybět (např. Paralen), ibuprofen
(např. Ibalgin), kyselina asetylsalicylová (Aspirin či Acylpyrin). Lze
kombinovat paracetamol s jedním z dalších uvedených léků proti
horečce, nedoporučuje se však kombinovat ibuprofen s kyselinu
acetylsalicylovou.
Při suchém kašli lze doporučit například Stoptusin, Sinecod či
kodein, který je ale na lékařský předpis. Pro snadnější vykašlávání v případě vlhkého kašle Mucosolvan, Ambrobene či ACC long,

22. 11. betlém TŘEBECHOVICE POD OREBEM
odjezd od MÚ v 6:45 hod., z konečné autobusů v 7:00 hod
Cena každého zájezdu (mimo vstupného) je při přihlášení
100 Kč. V ceně NENÍ zahrnuto osobní pojištění.
Podmínkou účasti je ukončené očkování proti COVIDU
a respirátor FFP2 (pokud nedojde ke změnám v celostátních
opatřeních)..
Přihlášky:
tel. 702 016 010 nebo osobně – pí Konopová
nebo v kadeřnictví u pí Krčálové (v budově úřadu MČ)
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Komunitní centrum

KC JAKO DOMA, tvoříme, smějeme se a hýříme nápady :-)
Otevřeli jsme! A musím napsat, jste skvělí. Děkuji. Mám tu čest poznat tolik báječných lidí. Je krásné vidět, kolik lidí se zapojilo. Spousta nápadů na aktivity, nabídky pomoci radou, pomocnou rukou
a zkušenostmi. Jsem tak ráda, že vás to s námi baví. Všichni na úřadě
městské části Praha - Dolní Počernice berou váš zájem jako ocenění jejich práce. A hlavně práce Tomáše Krále, který už bohužel není
mezi námi. Jeho byla myšlenka a hodiny neúnavné práce strávené
nad projektem. Moc nám chybí jeho elán a optimismus. Věřím, že
nás sleduje a usmívá se.
A na co vás zveme?
Přijďte se mrknout. Sledujte naše webové stránky www.kcjakodoma.cz, přihlaste se k odběru novinek, jsme i na FB. Sledujte naši vitrínu a také všechny informační nástěnky MČ Dolní Počernice. Bavte
se s námi.
8. března od 9.00 do 13.00 hod. vás zveme na seminář „Jak
na tablet a chytrý telefon” v rámci programu Digitální odysea Nadace Vodafone. Určeno věkové skupině 65+ zcela zdarma. Je nutná
registrace na akci u nás v KC JAKO DOMA.
22. března od 16.00 do 18.00 hodin vás zveme na vernisáž místních výtvarných umělců k příležitosti otevření KC JAKO
DOMA. A jak to vzniklo. Moje myšlenka vystavovat v komunitním
centru díla místních umělců se zásluhou Josefa Boreckého proměnila v krásnou myšlenku – první výstavu pojmout jako představení
výtvarné komunity Dolních Počernic. Slovo dalo slovo, a lidé žijící
tvorbou se spojili. Proto bude možno vidět na jednom místě tvorbu Aleny Vackové – bytové architektky, Jiřiny Břicháčkové Olivové
– malířky a lektorky výtvarných ateliérů pro děti, Daniely Růžičkové
- fotografky, Iris Kolářové – textilní výtvarnice, Olgy Stárkové – malířky a grafičky, Elišky Richterové – výtvarnice, fotografky, lektorky
výtvarných kurzů pro děti, Lubomíra Růžičky – sochaře, Miloslava
Koláře – grafika a ilustrátora, Josefa Boreckého – kamenosochaře,
Jana Nováčka – amatérského malíře, Jana Paula – malíře, výtvarného kritika, publicisty a prozaika.

Japonská technika vyšívání SASHIKO v úterý od 14.00
do 15.00 hod. – ukáže a naučí vás Taťana Kalimonová.
Regenerační jóga – dechem k ozdravení těla - středa od 9.00
do 10.00 hod – spolu se mnou jemně aktivujeme těla.
Čtvrteční rehabilitační cvičení od 15.15 do 16.00 hod – pod
vedením Daniely Novotné.
Oběd pro mého přítele – nakupte si suroviny a v naší nové
krásné moderně vybavené kuchyni si s přáteli uvařte a následně si
pochutnejte na obědě. Darovat svůj čas a dobrou náladu potěší nejen vás, ale i obdarovaného.
Také chci oslovit kuchaře a kuchařky – dříve narozené holky a kluky:
„Kdo máte chuť vést workshop BUCHTY JAKO OD BABIČKY?“. Nejen mladé hospodyňky se rády přiučí fígle našich babiček.
Máte tip na aktivitu, kterou byste u nás uvítali? Nebo máte chuť předávat své znalosti a dovednosti dál? Velice ráda uvítám každého,
kdo bude mít chuť se zapojit a věnovat centru čas, zkušenosti a nápady. Máte koníčka, kterým se chcete pochlubit, a nebo aktivitu,
kterou si přejete sdílet s ostatními? Napište mi info@kcjakodoma.cz
Sledujte naše www.kcjakodoma.cz. A nebo se prostě zastavte, rádi
vás uvidíme (ve všední den od 9.00 do 17.00 hod.).

Zdeňka Čápová

Pravidelné aktivity stále přibývají. Tady je malá ochutnávka.
Úterý a čtvrtek probíhá ranní jóga od 8.00 do 9.00 hod. – těším
se na vás osobně a s radostí.
Středeční poradna jak na PC, mobil nebo tablet od 15.00
do 16.00 hod. – pod vedením Adama Krále. Za to mu moc děkujeme, je krásné, že se zapojí a věnuje nám svůj volný čas a dovednosti.
Ping-pongový večer. Přijďte si zahrát s Václavem Kalimonem
každé pondělí od 17.00 hod., ujal se patronátu nad ping-pongovými stoly a vyjednal tuto zábavu pro všechny. Děkujeme mu.
Úpravu zeleného dvorku před KC JAKO DOMA nám plánuje
Peter Galád. Který se dobrovolně ujal tohoto úkolu a ve svém volném čase navrhne a zrealizuje krásný dvorek k posezení pro nás pro
všechny. Připojte se k realizaci, budete vítáni. Dozvíte se vše o rostlinách a spoustu dobrých rad okolo zahrady. Peter je studnice informací a velice příjemný člověk.
Zašívárnu pro tvořivé mamky i babičky. Milada Vokáčová
textilní výtvarnice v pondělí od 10.00 do 12.00 hod. poradí zájemcům, jak na šicí stroj nebo overlock.
Pravidelné aktivity určené pro naše starší holky a kluky 65+
jsou v plném proudu.
Sociální poradna každé pondělí, středa a pátek od 14.00
do 16.00 hod. – těší se na vás Kateřina Radvanová.
Pondělní výtvarné tvoření od 14.00 do 15.30 hod. a pro velký
zájem ještě od 15.30 do 17.00 hod. – světem barev vás provede Jiřina Břicháčková Olivová.
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Kapitánský můstek KC Jako Doma:
Zdeňka Čápová – vedoucí
Kateřina Radvanová – sociální poradenství a recepce
Taťána Kalimonová – dobrovolník recepce – Děkujeme :-)
Milada Vokáčová – dobrovolník recepce – Děkujeme :-)

Žádný užitek to však nepřinese, duchovní věci prostě nejsou
užitečné, nepřinášejí užitek, nedělají se pro užitek. Naše společnost
si jich často neváží, protože myslí na svůj užitek, a zisk.
Zpytujme své svědomí a zkoumejme, co ve svém životě neseme
jako staré břemeno, vinu a křivdu, staré větve, jež usychají nebo rostou, kam nemají, a nenesou ovoce. Jich je třeba se zbavit.
Libor Ovečka

Foto: Kateřina Hančová

Je jaro, jaro přírody i jaro našeho života. Na jaře se mimo jiné stříhají
a ořezávají ovocné stromy, neboť je třeba se zbavit nadbytečného
obrostu, aby strom i v novém roce řádně plodil. A podobně je to
s mnoha dalšími věcmi.
To mě napadalo, když jsem v polovině února vzal do ruky zahradnické nůžky a pustil se do jabloní v zahradě. Ale nešlo jen
o přebytečné větve. Bylo to v den, kdy po dlouhém období vysvitlo
slunce a dalo celému našemu světu nový lesk.
Je jaro, ale nejen na zahradě. Zbavit se věcí starých a nepotřebných je jedna ze zásad úklidu. Jaro nás zve, abychom s nimi konečně
něco udělali.
Podobně je třeba se zbavit pout covidu-19, aby bylo místo pro
život. Byl překážkou rozvoje, padal z něj prach a smrt, dusil věci,
o které jsme usilovali – přátelské vztahy, prožívání společenství,
perspektivy budoucnosti, radost ze života.
Nastává jaro i ve věcech duchovních. Zbavit se starých a nepotřebných věcí, starých vin a starých křivd a starých hříchů vyžaduje
pochopit, že jsou staré, že jsou mrtvé a že jsou jen přítěží. Vyžaduje
to přiznat svou vinu a prosit o odpuštění a také odpustit těm, kdo
se provinili proti nám.

farní okÉnko

Stříhání větví, stříhání minulosti

Svatoštěpánské koupání a popůlnoční překvapení

Foto: POČIN – Hana Jirsáková

Druhý svátek vánoční, připadající na 26. prosince, se nese ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních křesťanských mučedníků. Byl ukamenován před Damašskou bránou do Jeruzaléma,
protože věřil ve vzkříšení Ježíše Krista. V minulosti se na tento den
chodilo koledovat a v kostelech kněží světili sedlákům osivo.
Na svatého Štěpána se v současnosti na různých místech republiky koná otužilecké koupání. Ani u nás v Dolních Počernicích tomu
není jinak. A to díky Tomáši Jirsáku – Havranovi, který s tímto nápadem přišel už před mnoha lety a každý rok tuto zavedenou tradici
za POČIN a farnost organizuje. Některý rok se otužilců a jejich fandů
sejde malá hrstka, někdy je to akce objemná. Tak jako letos, kdy se
svátek svatého Štěpána střetl s nedělí, a tudíž nás na mši svaté bylo
daleko víc, než když sv. Štěpán připadne na všední den (třebaže to
je den volna).
Po mši se sešli otužilci – mnozí z nich jen tzv. obroční, tj. koupající se v ledové vodě jen na svatého Štěpána – za doprovodu
houfu fandů na hrázi rybníka. Zrovna dosti mrzlo v noci i během
dne, tak byl rybník pokryt dvoucentimetrovým ledem. Jako první
jej bořil pomocí palice Honza Bulla, ale ledová voda jej brzo vyhnala na břeh. Dalším odvážným ledoborcem byla farní hospodyně Mireia Ryšková, před jejímž otužileckým výkonem hluboce
smekám. Zrovna tak smekám i před druhou ženou – otužilkyní,

Markétou Švejdovou. Ta se brzy do ledové vody ponořila až po krk
a volala na chlapy na břehu, ať si pospíší, že tam vydrží už jen několik minut. 
Souhrou okolností se ke svatoštěpánskému koupání připojila
zpovzdálí i skupinka dolnopočernických otužilců, kteří se údajně
takto chodí ponořovat do ledové vody každou neděli.
K otužilecké akci POČINu a farnosti neodmyslitelně patří i následné zahřátí a prohřátí vnější i vnitřní. To se odehrálo na faře
s dobrým svařáčkem a jinými pochutinami skupenství tekutého
i pevného – a hlavně při dobré mezilidské pohodě. 
Svatoštěpánskému koupání třikrát ZDAR! ZDAR! ZDAR! (fotoreport i s videem na http://jdem.cz/fgzu77)
A ještě o jeden vánoční zážitek bych se rád podělil. A posune nás
v čase ještě o dva dny zpět: Kdo jste se zúčastnil „půlnoční“ mše pro
rodiny s dětmi na Štědrý den odpoledne, víte, že proběhla důstojně,
krásně, s vůní kadidla, se skvělými zpěvy naší mládežnické scholy,
mimořádně bohaté na nástroje i na zpěváky, a s hojnou účastí lidu.
Půlnoční mše, která začala opravdu v půlnoční hodinu, už tak
hojnou účast lidu neměla, ale proběhla též v klidu a důstojnosti
a za skvělého doprovodu našich obětavých a vytrvalých „kůrovců“.
Vše se odehrávalo jako v jiných letech, avšak jen do doby, než jsme
prokřehlí vycházeli z chladného kostela. Před vchodem do našeho
kostelíčka pro nás totiž farní hospodyně s otcem Ovečkou připravili
překvapení v podobě voňavého, a hlavně teplého svařeného vína,
které bylo milou a vítanou „třešničkou na dortu“ všeho našeho štědrovečerního prožívání. Moc jim děkujeme za toto překvapení.
Na další vánoční mši uprostřed noci v příštím roce
vás srdečně zve dolnopočernický kostelník
František Jakubec st.
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Počin o svých počinech

Jak jsem se potkala s Uzbekistánem
Nejsem dolnopočernický občan, vlastně občanka. Přesto Dolní Počernice již dlouhé roky poměrně často navštěvuji a několikrát jsem
se také účastnila, asi všem dobře známých, cestopisných přednášek
z cyklu: „Každý poslední čtvrtek novou zemí“.
Žijeme teď v podivné době a mnoho akcí se nemohlo a nebo
ještě nemůže konat. Organizátoři těchto přednášek ale dokázali
i přes dočasný zákaz konání různých společenských akcí, v přednáškách pokračovat. Jak? On-line!
Takže já si klidně doma v Jáchymově, tedy 160 km daleko
od dolnopočernického obecního úřadu, ve správnou dobu naklikám do notebooku potřebné údaje a jsem účastníkem přednášky!
A tento lednový čtvrtek to opět bylo naprosto dokonalé.
Uzbekistán! Pro většinu z nás naprostá exotika. Cosi málo o něm



Dana Bauerová, Jáchymov

Co je nového v Počinu

Foto: Barbora Šteklová
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víme, ale tolik zasvěcených a obsáhlých informací, které s jasně patrným nadšením vykládal Mgr. Martin Ocknecht, zná málokdo. Celý
výklad pochopitelně doplnil spoustou fotografií a na závěr zodpověděl množství dotazů. Bylo to dokonalé.
No a k tomu všemu potřebujete jen notebook či cosi podobného a trochu trpělivosti při prvním připojování. Ale věřte, stojí to
za to!
A co vy? Také to příště zkusíte? Info o způsobu připojení a také
kontakt na organizátory ochotné pomoci naleznete, vy dolnopočerničtí, na plakátcích avizujících další přednášku nebo na Facebooku fb.me/KPCNZ.

Jak jsem již psala, ve vánočním Zpravodaji, jezdecký klub POČIN
v roce 2022 bude plný změn, věřím, že k lepšímu. S blížícím se jarem
se ve stáji vyměnili dva koně a nově můžete na pastvinách vidět
valášky Goldieho a Nandina, kteří přispějí svou velikostí a silou, jak
v jezdeckém kroužku, tak v hipoterapii, ve které se zaučují.
Jezdecký klub v tomto roce vstupuje do posledního, třetího
roku projektu MŠMT „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí
a studentů“, díky kterému mají pracovníci a dobrovolníci z klubu
možnost účastnit se zajímavých vzdělávacích projektů, ve kterých
si rozšiřují své vědomosti i dovednosti v oblasti práce s dětmi s využitím koní. Od ledna do dubna probíhá již 7. monitorovací období,
ve kterém náš klub zrealizuje další zajímavé projekty, a absolvuje
sdílení zkušeností se zajímavými partnery.
Co plánujeme nového? Rádi bychom upravili
povrch jízdárny tak, aby
lépe sloužil svému účelu
a opravdu se na něm dalo
jezdit. V současné době slýcháme od kolemjdoucích
časté poznámky typu „nechcete plavky?“. V chladném a deštivém počasí se
jízdárna pravidelně mění
v bazén, ve kterém musí
trenéři trávit mnoho hodin
denně při práci s koňmi
a dětmi. Je to často o zdraví
obou, a proto prvořadým
úkolem je odvést vodu tak,
aby se mohla plocha jízdárny využívat. Zastřešení
plochy se bohužel v blízké
budoucnosti jeví jako nereálné.
Tradičně se zúčastníme masopustního průvodu v Dolních Počernicích
a Kyjích. Snad se nám podaří uskutečnit Den otevřených dveří, což
bychom si opravdu přáli, a na letní prázdniny plánujeme jezdecký tábor plný her, druhý tábor plný koní a třetí pobyt plný hipoterapií. Čeká nás tedy léto plné aktivit a už se moc těšíme. Pokud
byste měli o účast na letních táborech zájem, více informací na tel.
605 285 426.

Pro zahrádkáře tradičně nabízíme slaměný hnůj, a protože se
často ptáte, co za hnůj máte přivézt. Pokud nám chcete něco přinést, uvítáme mrkev nebo příspěvek na mrkev rozhodně víc, než
suché pečivo, kterého máme hodně a koně s ním nemůžeme v tomto množství krmit. Děkujeme.
Těšíme se na vás na společných akcích, které snad už letos budeme moci uspořádat .

Hanka Špindlerová

Předpokládáme, že zápis do prvních tříd na naší ZŠ proběhne běžnou prezenční formou, pokud to umožní protiepidemiologická
opatření.
Termín zápisu je 20. 4. 2022.
Uskuteční se v budově i. stupně ZŠ.
Začátkem měsíce dubna bude spuštěn online systém pro přihlášení na konkrétní časy zápisu. Kritéria pro přijetí jsou stanovena
ve směrnici k zápisu do prvních tříd.
ZŠ přijímá žáky ze spádové oblasti, tedy s trvalým bydlištěm
v Dolních Počernicích. V případě nenaplnění kritéria je možné
přijetí žáků s bydlištěm mimo Dolní Počernice. V případě vyššího
počtu zájemců rozhoduje při naplnění jednotlivých kritérií los. Pro
školní rok 2022/2023 je škola připravena otevřít dvě první třídy
s celkovým počtem 50 žáků.
Po ukončení zápisu proběhnou pro přijaté děti v měsících květnu a červnu přípravná „hravá odpoledne“, kde se blíže seznámí se
svými budoucími třídními učitelkami, školním prostředím a s budoucími spolužáky. Na naše budoucí prvňáčky se již těšíme!
Mgr. Jiří Schwarz

Zima v mateřské škola dUha

Základní a maTeŘSká Škola

Zápis do prvních tříd

Máme za sebou první měsíce letošního roku 2022. S dětmi jsme vyhlížely sněhovou nadílku, ale jak to tak bývá v posledních letech, dočkaly jsme se jen takového slabého chumelení, které nám alespoň trochu připomnělo, že je zimní období. Na třídě Hvězdiček, a nejen
na ní, jsme se zaměřily na ptactvo a zvířata v zimě. Četly jsme dětem příběhy se zimní tématikou, prohlížely jsme si obrázky, děti pozorovaly ptactvo ze třídy díky krásnému výhledu
do školní zahrady. Pracovaly jsme s dětmi zejména s výtvarným a pracovním materiálem,
podporovaly jsme u dětí jejich představivost a dovednosti – stříhání, lepení, kresbu, naučily
jsme je nové písničky. Rodiče dětí z Hvězdiček nám přinesli ptačí krmítka, různé druhy krmení pro ptáky a děti se tak mají možnost učit praktickým činnostem.
informace k zápisu budou zveřejněny na webu mŠ v měsíci dubnu, zápis bude
v měsíci květnu.
Na závěr bych chtěla popřát všem pevné zdraví a klidné dny.
Danka Exnerová, ředitelka MŠ
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Základní Škola oranGery
Zima v ZŠ Orangery probíhá vcelku poklidně. Plynule přecházíme
mezi online, hybridní a prezenční výukou. Je to pro nás mnohem
snazší, než když jsme s těmito formami před dvěma lety začínali.
Už nejsme tolik nervózní, ovládáme potřebné aplikace a programy,
stále nás to však stojí nesrovnatelné množství energie. Učitelé i žáci
se sice svižně a obratně připojují, sdílejí, vysílají…, ale být doma
nebo vysílat, nás zkrátka netěší. Chceme být společně ve škole,
objevovat, hledat, zkoušet a využívat k tomu všechny naše smysly!
Což se nám částečně daří a již jsme si užili některé aktivity. Byli jsme

v planetáriu doplnit znalosti o vesmíru. Prohlédli jsme si sbírku nerostů v Národním muzeu. Stali se z nás inženýři při stavbě mostů
v Malé technické univerzitě. Připojili jsme se k naší mateřské škole a uprostřed zimy si užili Beach day a učili se společně na pláži.
V únoru jsme ještě oslavili Den svatého Valentýna a zúčastnili se
tradičního masopustu.
Pomalu se blíží jaro, a to znamená přijímací zkoušky pro naše
páťáky. V pátém ročníku je výuka komplexně koncipována tak, abychom žákům co nejvíce usnadnili přechod do jiné školy. Většina dětí
se chystá na gymnázium a my je v jejich snaze maximálně podporujeme – úpravou učebního plánu, přípravnými kurzy, psaním testů
nanečisto, individuálními konzultacemi, návštěvami navazujících
škol... Jaro je ale tradičně obdobím příprav na naše budoucí prvňáčky. Již v únoru proběhl jeden z našich online workshopů a na 10. 3.
chystáme další. Zápisy k nám do ZŠ orangery proběhnou 4., 5.,
6. dubna vždy od 15 do 18 hodin. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách. Ať už výše zmíněné aktivity
proběhnou opět online, nebo (dovolí-li epidemiologická situace)
u nás ve škole, je se na co těšit. Vy i vaše děti se zde setkáte s našimi
báječnými učiteli a jejich kreativitou. Máte možnost se jich zeptat
na vše, co o naší škole ještě nevíte. Pokud tedy máte dítko, které se
chystá do 1. ročníku, jste srdečně zváni!
Mgr. Barbora Honzíková

mŠ oranGery
Druhý zimní měsíc v MŠ Orangery začal netradičně, ale zvesela. Děti si po dlouhotrvající zimě mohly zařádit na pláži, zahřát se
na lehátkách na sluníčku a užívat si letní pohody, díky plážovému
dni, takzvanému‘ „Beach day‘‘. Po vyhřátí jak těla, tak ducha začal
leden, který byl plný sportů a zimní Olympiády. Naši malí sportovci
se dozvídali vše o letošních Olympijských hrách a získávali tak pozitivní přístup k pohybu, přátelskému soupeření a týmové spolupráci. Děti se též staraly o pohodlí a bezpečí našich počernických
zvířátek, vyrobily krmítka a sypaly celou zimu dobroty malým ptáčkům. Učily se o důležité práci hajného, a jak naše němé kamarády
v zimě chránit. Děti navštěvovaly a kontrolovaly, zda sůl v solné jeskyni je stále prospěšná a užívaly si tak zdravého prostředí a relaxace

na našich výpravách. Naši předškoláci se zúčastnili soutěže Vánoční
hvězda, pořádané centrem Oáza, kterému děkujeme za krásné nápady a příjemnou spolupráci. V únoru jsme jako správní romantici
oslavili svátek Svatého Valentýna. Školka se vyparádila do červeno
růžova a zahltil nás příval srdíček a spousty lásky. Děti si ve svých valentýnských kostýmcích připomněly důležitost přátelství a pomoci
bližním. Oslavili jsme také čas legrace a pohoštění, kterým je každoroční Masopust. Děti se veselily v tradičních maskách, ochutnávaly
masopustní dobroty, na jejichž tvorbě se podílely a účastnily se zábavných her. S dětmi už s radostí vyhlížíme příchod jara a těšíme se,
co za dobrodružství nám nové roční období přinese.
Bc. Adéla Frišová

JeSle oranGery
Jak na Nový rok, tak po celý rok. A u nás to rozhodně platí, do nového roku jsme skočili rovnýma nohama. I když přeci jen jsme na přelom roku ještě zavzpomínali prostřednictvím ohňostroje, který jsme
si vyrobili. I Tři králové se u nás zastavili, putovali jsme za hvězdou,
zpívali a obligátní písmenka máme za odměnu na dveřích, je to
v suchu. Samozřejmě také reflektujeme aktuální dění, a tak i medvíďata si musela protáhnout svá těla po zimě a poměřit své síly, brusle, lyže a další věci však nechala v Pekingu povolanějším a do tlapek
vzala spíše míčky a poradila si i s opičí dráhou či slalomem. A cinklo
nejedno zlato. V únoru to bylo ještě nabitější, protože si nenecháme ujít žádnou možnost slavení a dalších kratochvílí, nejdříve jsme
byli hooodně srdíčkoví a kytičkoví, jak se na svátek zamilovaných
sluší a patří, a protože láska má procházet žaludkem, zkusili jsme si
připravit valentýnské toastíky, tak jsme si svátek užili všemi smysly
podobně jako masopust. To Vám byl opravdový rej: masky, soutěže,
medvědi všude kolem nás. Věděli jste, že právě medvěd je jednou
z tradičních masopustních masek?
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Jelikož máme ve velké oblibě hudební nástroje a zpěv, rozhodli jsme se tomu dát krapet štábní kultury a pondělní odpoledne
věnujeme hudbě, kdo ví, třeba to dotáhneme i na kapelu. A tlapky od barvy máme pořádně špinavé ve středu, to se soustředíme
o 106, ale nemyslete si, my vlastně zpíváme a malujeme, kreslíme,
modelujeme pořád, je to prostě vášeň. A je potřeba se vyjádřit .
Jinak si užíváme zimních radovánek! Nezapomínáme ani pravidelně kontrolovat všechna krmítka v okolí, která poctivě zásobujeme, takže pokud vám místní ptáčci připadají poněkud tlustší, není
to jen načechraným peřím .
Hanka Musilová

děTSký leSní klUB v háJence
Příroda se v zimních měsících ztišila, zvídavost dětí z hájenky je však neutišitelná. V teple u kamen se s dětmi učíme
a do přírody běžíme uplatnit hrou nové poznatky. Pozorujeme, co nám příroda přináší a zkoumáme její proměny.
Letos nám zima moc mrazivých sněhových dnů nenadělila, zato blátivých bylo až až, díky čemuž jsme v lese potkávali mnoho otisků zvířecích stop. Zima nám dala možnost ztišit se, ponořit se do pohádkových příběhů a věnovat se
mezilidským vztahům. Oslavili jsme s dětmi známé tradice, jako je svátek Tří králů, Hromnice a nyní se připravujeme
písněmi na masopustní veselici.
Díky nově vzniklému „projektu pec“ se nám podařilo zakoupit keramickou pec a tím rozjet keramické semináře nejen
pro děti. Jsme velmi vděčni za další tvůrčí možnosti v lesním klubu.
Každý čtvrtek od 9:30 do 12:30 hod dáváme v našem Klubíku
prostor nejmenším průzkumníkům přírody (děti od 1,5 do 3 let)
v doprovodu rodiče.
Na léto máme pro děti naplánované letní příměstské tábory,
v nabídce je mnoho turnusů. Pro děti ve věku od 4 do 8 let tábor
království živlů (25. – 29. 7.), indiánský tábor (8. – 12. 8.), lesní
sporty (15. – 19 .8.), vodní svět (22. – 26. 8.). Pro děti ve věku od 6
do 10 let: mladí cyklisté (11. – 15. 7.), pro děti 6 – 12 let divadelní
tábor (11. – 15. 7.) a pro děti od 7 do 12 let anglicko-sportovní
tábor (25. – 29. 7.).
Veškeré potřebné údaje a aktuality najdete na našich webových
stránkách www.vhajence.com.
Přejeme krásný příchod jara!
Za DLK V Hájence Daniela Dukátová

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.

Od roku 2020 je povinné označení psa
mikročipem, jehož číslo musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině.

Číslo čipu je nutné nahlásit pouze
na obecním úřadě, tj. v Dolních
Počernicích na úřadě MČ,
Stará obec 10 (od 1. 1. 2022
je magistrátní registr uzavřen).

Splatnost místního
poplatku ze psa
je 31. 3. 2022
Podrobné informace vám poskytne
Hana Jakoubková, tel. 281 021 092,
jakubkova@dpocernice.cz
nebo je najdete na webových stránkách
http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.
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ODPADY
TERMÍNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) v 1. pol. r. 2022
KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
vždy 16.00 – 20.00

KONTEJNERY NA BIOODPAD
vždy 13.00 – 16.00

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u parčíku)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u parčíku)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

ÚTERÝ 19. 4. 2022

NEDĚLE 24. 4. 2022

všechna stanoviště (4 VOK)

všechna stanoviště (4 VOK)

ÚTERÝ 31. 5. 2022

NEDĚLE 5. 6. 2022

všechna stanoviště (4 VOK)

všechna stanoviště (4 VOK)

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ v r. 2022
termíny:

ČTVRTEK 21. 4., SOBOTA 9. 7., ÚTERÝ 1. 11.
zastávky sběrné trasy:
křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská

Po–Pá 15.00 – 15.20

So 8.00 – 8.20

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

Po–Pá 15.30 – 15.50

So 8.30 – 8.50

Skleněný odpad
Vážení občané,
při jednání 10. Fóra naší MČ zazněl požadavek na řešení rušení nočního klidu při vhazování lahví do kontejnerů na skleněný odpad
v pozdních hodinách. Dovolujeme si vás požádat, abyste k této činnosti využívali výhradně denní dobu. Ušetříme tím nepříjemností
našim občanům, kteří bydlí v blízkosti stanovišť na tříděný odpad. Děkujeme za pochopení.

ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Nebezpečná
borovice
Borovice před KC Jako doma,
které hrozilo vyvrácení, musela
být z důvodu bezpečnosti
poražena. Na její místo bude
co nejdříbe vysazen nový
strom.
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Popelnice na bioodpad je od 1. ledna 2022 zdarma
Od začátku roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých odpadních nádobách pro vlastníky nemovitostí, kteří mají k nemovitosti (přes Prohlášení plátce poplatku)
hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Tato
bezplatná služba poskytnutí hnědé nádoby na rostlinný komunální
bioodpad a zajištění jeho svozu je tedy určena vlastníkům objektu,
kteří jsou plátci poplatku za komunální odpad a jsou občany hl. m.
Prahy. Vlastník objektu nebo pověřený správce objektu je ale odpovědný za zajištění čistoty sběru ukládaného v hnědé odpadní
nádobě.
Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad
objednanou již z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního
roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad (resp.
za odvoz bioodpadu). Pokud plátce poplatku tuto hnědou odpadní
nádobu dosud nemá a má o ní zájem, může o ni požádat na stránce
https://bioodpad.praha.eu/.
Na uvedené stránce vyplní žádost a počká na její registraci. Ta
mu dorazí nejpozději do sedmi dnů. Tuto registraci je žadatel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů odsouhlasit, jinak tato registrace (resp. tedy daná žádost) zaniká. Potvrzením registrace vyjadřuje
vlastník souhlas s Provozními pravidly. Nádoba na bioodpad bude
k objektu dodána svozovou společností. V případě, že registrace
nebude potvrzena, a nádoba již dodána, má svozová společnost
nárok nádobu na bioodpad odebrat.
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem se řídí obecně
závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy a provozním řádem mezi Hl. m. Prahou a konsorciem „Pražské odpady 2016 - 2025“.
Pro odkládání rostlinného bioodpadu se využívá speciálně
provětrávaná nádoba o objemu 120 litrů nebo 240 litrů, která je
vlastníkovi objektu zapůjčena. Periodu odvozu určuje vlastník dle
možností uvedených v žádosti o odpadní nádobu. V případě zájmu
o ukončení služby má vlastník objektu povinnost informovat Hl. m.
Prahu nebo svozovou společnost a domluvit se na vrácení nádoby.
Pokud je nádoba veřejně přístupná, a nebo je určena pro objekt
s šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu rovněž
bezplatně svozová společnost.

Do hnědé nádoby se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny
se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny,
seno, sláma a kůra.
Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (nesmí se odkládat ani sáčky biologicky rozložitelné), obalové
materiály, sklo, živočišné zbytky
z kuchyní, mléčné výrobky, tuky,
oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy,
znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.
Bioodpad musí být ukládán
do nádob takovým způsobem,
aby jej bylo možné z nádoby volně vysypat, v zimním období je
nutné přijmout potřebná opatření proti zamrznutí bioodpadu
ve sběrné nádobě.
Za čistotu kolem nádoby
odpovídá vlastník nebo správce
objektu. Odpad odložený mimo
nádobu nebude svozovou společností odvezen.
V případě znehodnocení obsahu nádoby odpadem, který
do nádoby na bioodpad nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen.
Odvoz odpadu lze poté provést pouze na vlastní objednávku vlastníkem objektu u svozové společnosti.
Další podrobnosti o této službě lze dohledat i na stránkách
naší městské části. Závěrem mohu, konstatoval, že osobně jsem
podal žádost o tuto službu a do tří dnů jsem obdržel registraci
k potvrzení a po následném potvrzení do dvou dnů hnědou popelnici. Tato služba skutečně funguje ke spokojenosti občanů.


Martin Šíla

Místní knihovna
Vážení čtenáři,
tentokrát nepřicházím s přehledem nových titulů
knih, ale přináším ochutnávku z nabídky audioknih,
které jsou naší knihovně z převážné části zapůjčeny
prostřednictvím tzv. Výměnných souborů z Městské knihovny Praha. Výběr téměř 100 ks CD máme
zapůjčen na dobu 6 až 9 měsíců, po této době nám
budou opět poskytnuty nové tituly.
Možnost výpůjčky CD je stejná jako u knížek,
tedy měsíční výpůjční doba s možností prodloužení. Pokud máte chuť knihy nejen číst, ale i poslouchat (např. v autě, či při domácích pracích), přijďte
si vybrat.

Světla Parkanová
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PoTeX – sběr použitého textilu
V loňském roce 2021 se nám podařilo z odpadového toku odklonit
2.830.000 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí. v dolních Počernicích to bylo konkrétně 6.188 kg textilu.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se
dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na míru pro

6 organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního oblečení). Od organizací
dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle
jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení. Oblečení připravujeme pro:
1. naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2. centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá
se
prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci.
5. Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se
prevencí drog
Celkově jsme těmto organizacím poskytli více než
140.000 kg vytříděného textilu. S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik let. Týdně vytřídíme cca
1000 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 lidech, ve svém volném
čase, bez nároku na odměnu. Zbylé oblečení, které u nás už
nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít
partnery na zpracování opravdu všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách. Z prodeje tohoto
zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité
oblečení. Patří mezi ně například:
1. klokánek chabařovická – péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené
4. linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života
5. kapka naděje a další
Celkově jsme přispěli nadacím dary v hodnotě 1.400.000 kč
našim partnerským organizacím.
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali
za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu nemohli pokračovat.
Velmi se těšíme na další spolupráci.
Michaela Fürstová

žiJí meZi námi… aneb Ukradená výSadBa v ZáhorSkÉm
Vážení spoluobčané,
mrzí mne, že tento článek musím vůbec psát.
Na podzim loňského roku MČ přesunula na roh ul. V Záhorském
a Bohuslavická stanoviště tříděného odpadu. Kolem nádob byly zasazeny vzrostlejší keře bobkovišně, které měly tento prostor časem
odclonit od okolí živým plotem.
Bohužel, keře byly asi až moc krásné a zlákaly nějakého nenechavce (já ho v duchu častuji daleko přiléhavějším a peprnějším
oslovením) k nekalému činu, a to dokonce opakovanému.
Přes jednu noc zmizelo 7 ks keřů, hned vzápětí druhou noc další
4 kusy. Jsem zvědavá, zda do zítřejšího rána tam zůstane zbytek…
Policie tam sice nemůže hlídkovat celou noc, ale živím v srdci alespoň malou naději, že se podaří zloděje chytit nebo identifikovat.
Markéta Brožová

30

Garážový výprodej
DOLNOPOČERNICKÝ DRUHÝ ROČNÍK

Ve spoustě pražských čtvrtí probíhají pravidelné garážové výprodeje, ideálně 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 14. 5. 2022 v čase 10:00–13:00
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: 31. 3. 2022
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
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inzerce

PŘIJMEME SERVISNÍHO TECHNIKA
DO PROVOZU V DOLNÍCH POČERNICÍCH!
Firma BeA CS spol. s r.o. hledá do svého týmu servisního technika
NÁPLŇ PRÁCE:
- Opravy pneumatického, případně i elektrického nářadí
- Vyřizování technických dotazů od zákazníků
POŽADAVKY:
- nutná manuální zručnost
- střední odborné vzdělání technického směru
- znalost AJ nebo NJ výhodou
- vyhláška 50 – není podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B
NABÍZÍME:
- práci v nadnárodní společnosti s dlouholetou tradicí
- odpovídající osobní ohodnocení
- zaměstnanecké benefity:
+ příspěvek na penzijní připojištění
+ stravenky
+ 5 týdnů dovolené
+ zdravotní volno (sick days)
+ služební mobilní telefon
- práce v příjemném kolektivu
- možnost parkování v areálu firmy

V případě Vašeho zájmu posílejte životopisy na email
vera.cizkova@cz.bea-group.com
případně volejte na tel: +420 602 170 993

hledáme UklíZeČkU
Chcete pracovat v přátelském prostředí malého kolektivu a s dětmi?

mateřská škola dUha, Svatoňovická 587, Praha 9 - dolní Počernice přijme na dlouhodobý zástup uklízečku na plný úvazek
s možností nástupu ihned. Hledáme pracovitou paní s kladným
vztahem k dětem; nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení,
příspěvek na stravování a další benefity; od 1. 7. 2022 možnost
uzavření trvalého pracovního poměru.

konTakT

e-mail: skolka.msduha@seznam.cz, tel.: 721 838 773, 603 718 773

obědy
domácí kuchyně
večeře
polední menu
zahrádka
skvělé pivo
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