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Úvodník

10 NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ MČ
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Vážení spoluobčané,
v dubnu letošního roku se uskutečnilo v hotelu
Svornost 1. Fórum Zdravé Městské části Praha
– Dolní Počernice, které mělo určit 10 největších problémů naší městské části formou tzv.
diskusí u kulatých stolů zaměřených na různé
oblasti veřejného života. To byl úkol nejen pro
představitele městské části, ale především pro
občany, kterých se dostavilo kolem padesáti.
Fóra se zúčastnili také zástupci Národní sítě
Zdravých měst, kteří byli zapojeni do přípravy
i vlastního průběhu setkání. Po velmi zajímavé a živé diskusi bylo deﬁnováno 10 problémů, které získaly z pléna nejvíce hlasů:
1. Zamezit přetížení ulice Národních hrdinů

2. Obnovit zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t
do ulice Novozámecká a instalovat úseky
měřené rychlosti
3. Omezit dopravní provoz v Dolních Počernicích
4. Vybudovat přechod se světelnou signalizací přes ulici Českobrodskou k zastávce
Českých drah
5. Řešit nedostatek nákupních možností
v městské části, zakomponovat do územního plánu
6. Usilovat o zamezení vandalismu a sprejerství a postihovat viníky
7. Zpřísnit dodržování rychlosti dopravy v Dolních Počernicích
8. Rozšířit činnosti pečovatelské služby »nákupy, návštěvy lékařů
9. Doplnit mobiliář městské části » odpadkové koše a koše na psí exkrementy
10.Zlepšit spolupráci se základní školou a dětským domovem v oblasti ochrany majetku
Těchto 10 problémů však muselo být potvrzeno anketou, která byla doručena do všech
domácností v Dolních Počernicích. K odsouhlasení a následnému hledání řešení byly pak
zastupitelstvu městské části předloženy pouze ty problémy, které se jak v rámci fóra, tak
v rámci ankety umístily do 10. místa, tzn., že
byly širokou veřejností potvrzeny v obou aktivitách. Nakonec se vygenerovalo 7 problémů:
1. Obnovení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t
do ulice Novozámecká a instalace úseků
měřené rychlosti

2. Zpřísnění dodržování rychlosti dopravy
v Dolních Počernicích
3. Vybudování přechodu se světelnou signalizací přes ulici Českobrodskou k zastávce
Českých drah
4. Řešení nedostatku nákupních možností
v městské části
5. Omezení dopravního provozu v Dolních
Počernicích
6. Snaha o zamezení vandalismu a sprejerství,
postihování viníků
7. Doplnění mobiliáře městské části o odpadkové koše a koše na psí exkrementy
Na jednání zastupitelstva městské části byla
přijata usnesení, která by měla zajistit odstranění pojmenovaných problémů v dohledném
časovém horizontu. Pro nedostatek místa
v tomto čísle Dolnopočernického zpravodaje
si dovolujeme naše občany upozornit, že
usnesení jsou k nahlédnutí na webových
stránkách naší městské části, a to v zápise ze
zasedání ZMČ ze dne 9. 8. 2010 nebo na Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice.
Věříme, že i nové zastupitelstvo, které vzejde
z říjnových voleb, se bude řešením problémů,
které byly deﬁnovány a potvrzeny širokou
veřejností, zodpovědně zabývat. Neměly by se
však podceňovat ani ty problémy, které neobdržely dostatečný počet hlasů, protože i jejich
odstranění by zcela jistě pomohlo zlepšit podmínky v daných oblastech veřejného života.
Zbyněk Richter, starosta

Informace ZMČ
25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice

■ pro volební období 2010 – 2014 počet čle-

schválilo
■ návrh Závěrečného účtu MČ Praha – Dolní
Počernice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 s výhradou
k nedostatkům, uvedeným v bodu D. Závěr
této zprávy

■ žádost o svěření pozemku parc. č. 23 o vý-

■ podnět na provedení úpravy ÚP SÚ hl. m.
Prahy pro rozvojové území „Nová Úpická“
– lokalita A za podmínky zachování zeleného pásu u severní části řešeného území bez
parkovacích stání s doplněním stromové
výsadby a přemístění parkovacích stání na
protější stranu komunikace

■ Strategický plán MČ Praha – Dolní Počernice před jeho přenesením do konečné tiskové a graﬁcké podoby
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nů ZMČ Praha – Dolní Počernice 15
měře 232 m² a pozemku parc. č. 24/5
o výměře 14766 m², odděleného Geometrickým plánem č. 828 – 58/2010 od pozemku parc. č. 24/1, vše v k.ú. Dolní Počernice
z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy
MČ Praha – Dolní Počernice

■ úpravu rozpočtu do měsíce června 2010
vzalo na vědomí
■ Zprávu FÚ pro Prahu 9 o kontrole akce „Společné kulturní centrum – projekt JPD2 č. 038“

■ Protokol o projednání Zprávy – finanční
kontrola projektu č. 038

■ Zápis č. 14 FV ZMČ
■ Zprávu o hospodaření MČ za 1 – 5/2010

■ Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 1 – 3/2010
■ Úpravu rozpočtu MČ do měs. 4/2010
■ materiál o dosavadním šetření ve věci znečištění Hostavického potoka

■ výstupy Ankety fóra Zdravé MČ
■ pochvalný dopis ke kulturní akci Dětský
den v Dolních Počernicích
26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice
schválilo
■ vydržení pozemku parc. č. 352/5 o výměře
72 m2 a směnu pozemku parc. č. 352/4
o výměře 72 m2 a pozemku parc. č. 351/3
o výměře 72 m2 manželům Jirsákovým

■ prodej pozemků za cenu 2.500 Kč/m2 č.
parc. 352/3 o výměře 68 m2 manželům

Jirsákovým, č.parc. 352/2 o výměře 285 m2
manželům Ovčaričovým, č. parc. 352/1
o výměře 146 m2 manželům Stránským

■ Zásobník investičních akcí MČ Praha – Dol-

■ opatření na odstranění jednotlivých ověře-

■ poskytnutí ﬁnanční pomoci obci Chrastava,

■ informaci o připravovaném zavedení place-

postižené povodní, ve výši 75 tis. Kč s tím, že
tato částka bude před odesláním navýšena
o nabídnuté příspěvky ze strany jednotlivých
členů ZMČ prostřednictvím účtu MČ

■ pozvánku na Babí léto 2010, které se koná

ných problémů, které byly zjištěny obyvateli MČ prostřednictvím ankety zpracované
na základě výsledků jednání 1. Fóra Zdravé
MČ Praha – Dolní Počernice

■ poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč občanskému sdružení Sluneční paprsek

■ stanovisko MČ ve věci Dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí – SOKP
Stavby 510 „Satalice – Běchovice“

■ úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice do měsíce srpna 2010

ní Počernice na roky 2011 – 2016

vzalo na vědomí
■ informaci o průběhu rekonstrukce komunikací Příchovická a U Výzkumu a zařazení
předláždění chodníku v ul. Nad Rybníkem
do TV Dolní Počernice – Vinice

■ Zprávu o hospodaření MČ za obd. 1 – 6/2010
■ Návrh dotačních vztahů mezi hl. m. Prahou

■ Studii regenerace zeleně v MČ, která je
k nahlédnutí na úřadě MČ
ného parkování v areálu čp. 3
18. 9. 2010

■ informaci o výběru místa pro umístění zrekonstruované barokní sochy sv. J. Nepomuckého v areálu čp. 3
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě
na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala
Hana Moravcová

a MČ na rok 2011

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
7. 5. 2010 do 7. 9. 2010 m. j. projednávala
schválila
■ instalaci solárního ukazatele rychlosti v ul.
Českobrodská u parčíku „U Váhy“ v ceně
do 150 tis. Kč

■ s účinností od 1. 8. 2010 podpronájem
gynekologické ordinace MUDr. Dastychové
MUDr. Evženu Čechovi

■ veřejnou zakázku – „Oplocení u hráze“ pro
ﬁrmu STARKON v hodnotě 174 973 Kč (bez
DPH)

■ objednávku spol. Starkon Jihlava CZ, a.s. na

■ poukázání vybraného dobrovolného vstup-

dodávku osvětlovacích těles, truhlářských
a zámečnických konstrukcí dle nabídky
v hodnotě 243 tis. Kč pro vestavbu ocelového schodiště v čp. 3

ného z akce XV. Zahradní slavnost Babí
léto 2010, konané dne 18. 9. 2010, na účet
občanského sdružení Sluneční paprsek

■ změnu cen pronájmu nebytových prostor
Společného kulturního centra a zámeckého
parku dle předloženého návrhu s účinností
od 1. 1. 2011

■ smlouvu o dílo se spol. ELBEN CB, s r.o. na
rekonstrukci osvětlení tělocvičny za cenu
564.922 Kč (bez DPH)

■ zadání rekonstrukce šaten v nové budově

■ provozování „mobilní obchodní kanceláře“
spol. Pražské služby, a.s. na území MČ

■ uvolnění 300 tis. Kč (bez DPH) na zbudování
tech. zázemí pro potřeby údržby zámeckého
parku a rekonstrukce cestní sítě spol. FASS
s r.o. v rámci rehabilitace zámeckého parku

■ Zprávu o plnění programového prohlášení
RMČ ve volebním období 2006 – 2010 a její
uveřejnění v Dolnopočernickém zpravodaji

ZŠ dle předložené nabídky za celkovou
cenu 274 tis. Kč (bez DPH) a zakoupení 3 ks
interaktivních tabulí pro ZŠ za cenu 225 tis.
Kč (bez DPH)

■ pronájem nebytových prostor hospodářské

■ zadání prací v souladu s předloženými nabídkami v rámci modernizace budov ZŠ
v celkové výši 296 tis. Kč (bez DPH)

vané v informačním centru za cenu 15 Kč,
s účinností od 1. 8. 2010 zdarma z důvodu
pozbytí aktuálnosti od jejího vydání

■ uvolnění 10 tis. Kč na nákup čistících pro-

■ Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha

středků a hygienických potřeb, které budou
prostřednictvím ČČK předány občanům postiženým povodněmi na Moravě

■ převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Dolní Počernice do fondů odměn
a rezerv

■ smlouvu o dílo s Bohumilem Pánkem, jehož
nabídka v ceně 368 500 Kč (bez DPH) byla
vybrána pro vytvoření kopie kamenné
sochy sv. Jana Nepomuckého z areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, k.ú. Dolní
Počernice

budovy čp. 45 (hájovna) panu Ivo Brožovi
za účelem zajištění údržby celého areálu

■ poskytování mapy Dolních Počernic, prodá-

– Dolní Počernice na r. 2011 – 2016

■ instalaci solárního ukazatele rychlosti v ul.

■ dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu čp. 39 se
spol. ORANGERY, s r.o.

■ dodatek č. 2 ke smlouvě se spol. Schindler
CZ, a.s. na provádění servisu výtahu v budově čp. 3

■ návrh na pojmenování cesty, vedoucí od
hřbitova k rybníku Martiňák, na počest
významného počernického občana Dr.
Madara názvem „Madarova“

■ Plán zlepšování MA 21 pro rok 2010/2011
zásadně nesouhlasí s dočasným provozováním deponie sypkých stavebních materiálů a stavební sutě spol. AutoMotoNet
s r. o. na pozemku č. parc. 1492 v k.ú. Dolní
Počernice (mezi ul. Českobrodská a železniční tratí za čerpací stanicí MEDOS)
vzala na vědomí
■ Protokol o převzetí výsadeb realizovaných
v rámci projektu „Zdravá městská část Praha
– Dolní Počernice a její postup v MA 21“ z ﬁn.
prostředků z Revolvingového fondu MŽP ČR

■ vyhodnocení Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní
Počernice

■ bez připomínek Zprávu o hospodaření MČ
za období 1 – 6/2010

■ vyhodnocení ankety „Pojmenujte 10 problémů naší městské části“

■ bez připomínek Zprávu o hospodaření přís-

Českobrodská u parčíku „U Váhy“ v ceně
do 150 tis. Kč

pěvkových organizací MČ (ZŠ, MŠ) za období 1 – 6/ 2010

■ uvolnění ﬁnančních prostředků ve výši do

■ informaci o odeslání částky 95 900 Kč obci

161 tis. Kč na rekonstrukci travnatých ploch
a břehů vodotečí v zámeckém parku poškozených dlouhotrvajícími dešti – práce provede ﬁrma Tomáš Krejčík, zahradnické služby

■ vyřazení majetku z účetní evidence MČ dle
předloženého návrhu v celkové hodnotě
113 600,90 Kč

Chrastava, postižené povodněmi, kdy z rozpočtu MČ bylo na základě rozhodnutí ZMČ
uvolněno 75 tis. Kč a zbylé prostředky byly
navýšeny díky ﬁnančnímu přispění některých
členů ZMČ, kterým touto cestou rada děkuje
Pro DPZ zpracovala
Hana Moravcová

RMČ 3

Programové prohlášení Rady
MČ Praha – Dolní Počernice
Vážení spoluobčané,
na volební období let 2006 – 2010 odsouhlasila RMČ Praha – Dolní Počernice své Programové prohlášení. Rada je toho názoru, že nastal
čas, aby toto prohlášení vyhodnotila a předložila vám výsledky své práce. Doufáme, že se
v následujících řádcích budete dobře orientovat a utvoříte si svůj názor na práci našeho
nejoperativnějšího samosprávného orgánu.

» využívat možností kamerového systému
v kritických lokalitách Dolních Počernic
» zajistit přisvětlení přechodů na Českobrodské ulici
» přesvědčovat občany MČ k účinné spolupráci v oblasti bezpečnosti s policií a s vedením MČ Praha – Dolní Počernice

materiálů propagujících ochranu životního
prostředí
» trvale působit všemi dostupnými prostředky na obyvatele MČ v oblasti ochrany
životního prostředí
» důsledně spolupracovat s policejními složkami a občany MČ na ochraně životního
prostředí
» zabezpečit dostatečné množství ﬁnančních prostředků a služeb pro udržitelnost
ŽP v Dolních Počernicích
Většinu úkolů se podařilo beze zbytku
splnit.

Nepodařilo se zajistit zvýšení intenzity
kontrol rychlosti v intravilánu MČ, přisvětlení přechodů na Českobrodské ul.
a uzamykání zámeckého parku v nočních hodinách. Ostatní úkoly se dařilo
průběžně plnit.

MĚSTSKÁ ZELEŇ

» zajistit dopracování urbanistické studie
Dolní Počernice – sever v souladu s požadavky samosprávných orgánů MČ

DOPRAVA

» umožnit pouze takové změny regulativů,
které by nenarušovaly významným způsobem již schválenou koncepci rozvoje daného území

» nalezení hospodárného systému při likvidaci odpadu, vzniklého při údržbě městské zeleně v Dolních Počernicích

» rozšiřování sítě cyklistických stezek

Programové prohlášení Rady MČ
Praha – Dolní Počernice na volební
období 2006 – 2010

ÚZEMNÍ ROZVOJ

» sledovat nadále možnosti umístění technologického parku v území jižně od Xaverovského háje
» podporovat využití území mezi Dolními
Počernicemi a Černým Mostem na rekreační park a golfové hřiště
» umožnit a podporovat rozvoj podnikatelských aktivit na pozemcích mezi Českobrodskou ulicí a drážním tělesem v souladu
s územním plánem
» ve spolupráci s hl. m. Prahou naplňovat
územní plán v oblasti realizace zeleně,
s důrazem na výsadbu lesních porostů
US Dolní Počernice – sever byla přerušena z důvodu nejasností kolem realizace
křižovatky typu diamant na Pražském
okruhu v oblasti Vinice, ostatní úkoly
byly splněny nebo jsou plněny průběžně.

BEZPEČNOST
» pravidelná a důsledná kontrola MČ strážníkem městské policie dle pokynů vedení
MČ
» zajistit uvedení dopravního značení v MČ
na odpovídající úroveň
» zajistit zvýšený počet kontrol rychlosti
silničních vozidel v k. ú. Dolní Počernice,
zejména na Českobrodské ulici
» udržovat pravidelné kontakty mezi vedením MČ a všemi složkami policie
» podporovat aktivity, vedoucí k osvětě všech
obyvatel MČ v oblasti bezpečnosti
» v dohledné budoucnosti uzamykat v nočních hodinách zámecký park a dostupným
způsobem zajistit jeho ostrahu
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» dokončení rekonstrukce komunikací v Dolních Počernicích
» úzká spolupráce s TSK při údržbě komunikací ve správě TSK
» zajištění odpovídajícího technického vybavení MČ pro zimní údržbu komunikací
» rozšiřování parkovacích možností v MČ
» zajištění odpovídajícího množství ﬁnančních prostředků a lidských zdrojů pro údržbu komunikací ve správě MČ
» těsná spolupráce s organizací ROPID na
tvorbě a úpravách jízdních řádů MHD
v návaznosti na reakce a připomínky cestujících
» iniciování umístění další vlakové zastávky
na současném nákladním drážním tělese
» zajištění obnovy dopravního značení, dokončení směrového značení komunálních
cílů a uliční sítě MČ
» zamezení možného zvýšení počtu nákladních vozidel, projíždějících centrem Dolních
Počernic ve vazbě na dokončení Pražského
okruhu a na plánovanou výstavbu křižovatky typu diamant poblíž Vinice
Nepodařilo se snížit počet průjezdů nákladních automobilů v MČ a zajistit ﬁnanční zdroje na údržbu komunikací ve správě
MČ. Stále není dořešen co nejekonomičtější model zimní i letní údržby komunikací
ve správě MČ.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
» trvalá iniciativa samosprávy při zajišťování opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí v Dolních Počernicích

» trvalé zabezpečení ﬁnančních prostředků
na tvorbu a údržbu městské zeleně v rozpočtu MČ
» využívání grantové politiky hl. m. Prahy
v oblasti městské zeleně

» uvést do souladu s katastrem nemovitostí
správné označení (pasportizaci) všech udržovaných zelených ploch ve vlastnictví MČ
» spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy
při realizaci nových lesních porostů a zelených ploch v k. ú. Dolní Počernice a při
řešení majetkoprávních vztahů na pozemcích s funkcí městské zeleně
» docílit postupné rehabilitace zámeckého
parku dle schválené projektové dokumentace
» všemi dostupnými prostředky působit na
obyvatele MČ a žáky našich škol za účelem vypěstování kladného vztahu k veřejné i soukromé zeleni
» nalézt a zavést motivační systém pro obyvatele MČ při péči o vzhled jejich obydlí
a přilehlou veřejnou zeleň
Úkoly stanovené pro tuto oblast se podařilo beze zbytku splnit.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK
» zajištění dostatečného počtu ﬁnančních
prostředků a lidských zdrojů pro docílení
čistoty komunikací a veřejných prostranství v MČ
» úzce a trvale spolupracovat s policejními složkami na stavu a kvalitě veřejného
pořádku v Dolních Počernicích
» trvale působit všemi dostupnými prostředky na mládež a obyvatele MČ za účelem
udržitelnosti a zlepšování stavu veřejného
pořádku v Dolních Počernicích
» pravidelné monitorování a odstraňování
černých skládek v k. ú. Dolní Počernice

» zajištění spolupráce s vedením ZŠ a MŠ při
výchově žáků v oblasti životního prostředí

» zajištění dostatečného počtu odpadkových
košů na veřejných prostranstvích v MČ

» zajištění dostatečného množství a distribuce

» potírání všech forem vandalismu

Až na zabezpečení ﬁ nancí a lidských
zdrojů, tím i odpovídající čistoty komunikací a veřejných prostranství, se podařilo
všechny úkoly splnit.

ŠKOLSTVÍ
» usilovat v předstihu o přípravu podkladů
pro rozšíření stávajícího areálu ZŠ
» využít všech možností k zajištění ﬁnančních prostředků na rozšíření stávajícího
areálu ZŠ
» zajistit dobrou spolupráci vedení MČ s vedením hl. m. Prahy pro nezbytné potřeby
školství v MČ Praha – Dolní Počernice
» usilovat o všestranné zapojení ZŠ i MŠ do
veřejného života v Dolních Počernicích

na kulturních a společenských akcích, pořádaných naší MČ
» spolupracovat s hl. m. Prahou a MČ Praha
14 při přípravě a realizaci rekreačního parku „U Čeňku“
» spolupracovat s MČ Praha 14 při pořádání
kulturních akcí
Splněno!

OBCHOD A SLUŽBY
» zajistit možnosti pro prodej potravinářského, případně smíšeného zboží ve vhodných objektech v majetku MČ
» udržet pobočku České pošty v Dolních
Počernicích

» vytvářet podmínky pro čerpání ﬁnančních
prostředků z dotačních titulů státu, hl.
m. Prahy, Evropské unie a využívat další
dostupné možnosti v této oblasti
» odstranit havarijní stav objektu čp. 45
– hájovna
» úspěšně dořešit soudní spor a fungování
nájemních vztahů se spol. Natural
» průběžně sledovat a řešit váznoucí nájemní vztahy na pozemcích, objektech a bytovém fondu ve prospěch MČ Praha – Dolní
Počernice
» zajistit pronájem dosud nepronajatých
objektů MČ, zejména čp. 2, 3 a 5
» vyřešit dlouhodobé využití objektů čp. 11
a 26 i za cenu jejich případné demolice
s výhledem dotvoření historického jádra
Dolních Počernic

» podporovat aktivity hl. m. Prahy, zaměřené na úplatné převody pozemků v souladu s územním plánem, které by posílily
nákupní možnosti v MČ a další podnikatelské aktivity, prospěšné pro obyvatele
Dolních Počernic

Nepodařilo se dořešit soudní spor se spol.
Natural, ostatní body byly splněny, nebo
je zatím nebylo třeba řešit.

» usilovat o možnosti častější dopravní obslužnosti MHD k velkým nákupním centrům

INFORMOVANOST OBYVATEL

» sledovat plnění ukazatelů, daných partnerskými dohodami mezi MČ Praha – Dolní
Počernice, ZŠ a MŠ ve vztahu k udržitelnosti projektů, realizovaných MČ v programu
JPD2 (amﬁteátr, kulturní centrum, infocentrum)

» usilovat o umístění menšího nákupního
centra v Dolních Počernicích

» dotvořit systém vydávání Dolnopočernického zpravodaje

» v samosprávných orgánech MČ podporovat aktivity, směřující k rozšíření možností
v oblasti obchodu a služeb pro obyvatele
Dolních Počernic

» zkvalitnit obsah a úpravu internetových
stránek MČ

Beze zbytku splněno.

Po delší době se zlepšily nákupní možnosti v MČ (prodejna potravin a smíšeného
zboží, farmářské trhy), všechny ostatní
úkoly RMČ průběžně řešila.

» zlepšit vzájemné vztahy mezi vedením MČ
a ZŠ
» udržovat obě školská zařízení v dobrém
stavu
» zajistit odpovídající množství ﬁnančních
prostředků ze strany zřizovatele pro udržitelný chod školských zařízení MČ

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ
OBLAST
» iniciovat zahájení prací na přípravě projektu centra sociálních a zdravotnických služeb
ve spolupráci s hl. m. Prahou
» usilovat o možnost umístění zdravotnických služeb v nových zástavbových lokalitách MČ
» vytvářet lepší podmínky pro péči o starší
a sociálně slabší spoluobčany
» usilovat o zapojení většího počtu seniorů
do veřejného života v Dolních Počernicích
Splněno!

KULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO
ČASU
» zajistit dobudování a udržitelnost projektů
přírodního amﬁteátru a kulturního centra
» trvale využívat grantovou politiku hl. m.
Prahy v oblasti kultury a využívání volného
času mládeže
» zajistit dostatečné množství ﬁnančních prostředků na provozování kultury a udržitelný
stav dětských hřišť
» vytvořit model, který by zajišťoval organizaci kulturních akcí a řízení provozu kulturních zařízení v MČ Praha – Dolní Počernice
» pěstovat ve školských zařízení MČ a u široké veřejnosti pocity sounáležitosti a účasti

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
» v rámci projednávání Urbanistické studie
Dolní Počernice – sever zajistit možnosti
pro rozšíření sportovních ploch v MČ
» dokončit rekonstrukci veřejného sportoviště MČ ve Svatoňovické ul. a zajistit jeho
bezproblémový provoz a údržbu
» zajistit ﬁnanční prostředky na provoz
a údržbu veřejných sportovišť a dětských
hřišť v naší MČ
» spolupracovat se ZŠ a TJ Sokol na udržitelnosti a využívání jejich sportovních zařízení
» v rámci strategie rozšíření areálu ZŠ usilovat o výstavbu plaveckého bazénu

» v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ v cizím jazyce (angličtina,
němčina apod.)
» zajistit dostavbu a chod informačního centra na odpovídající úrovni
Splněno, MČ se umístila v soutěži o nejlepší internetové stránky v Praze na 3.
místě.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA
» zvyšování kvaliﬁkace a vzdělanosti pracovníků státní správy (ÚMČ)
» zabezpečení kvalitního a aktualizovaného
technického vybavení pro výkon veřejné
správy
» docílení odpovídající úrovně komunikačních schopností všech zástupců samosprávy a státní správy při styku s veřejností
» zajištění účasti obyvatel MČ na řešení
veřejných věcí

» iniciovat možnosti rozšíření sítě cyklistických stezek v MČ

» zajištění kvalitní informovanosti veřejnosti s možností přístupu k datovým a informačním bázím

Podmínky pro tělovýchovu a sport v MČ
byly zkvalitněny, výstavba plaveckého
bazénu je v současné době nereálná.

» posílení postavení naší městské části ve
struktuře veřejné správy v hl. m. Praze

MAJETEK
» zajištění kvalitní a pravidelné údržby objektů, pozemků a bytového fondu ve vlastnictví MČ
» iniciovat další jednání s vedením hl. m.
Prahy za účelem získání strategických
objektů a pozemků do vlastnictví MČ

Splněno, úroveň komunikačních schopností zástupců veřejné správy v MČ posoudí
naši občané.
Dle názoru RMČ Praha – Dolní Počernice se
podařilo velkou část Programového prohlášení splnit, hlavním hodnotitelem práce RMČ
by však měla být veřejnost.
RMČ Praha – Dolní Počernice
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva hl. m. Prahy a MČ Praha - Dolní Počernice

1. Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a MČ Praha - Dolní Počernice se uskuteční

» v pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
» v sobotu dne 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb bude
a) ve volebním okrsku č. 757 je volební místnost v budově MŠ DUHA,
Svatoňovická 587, Praha 9
Pro občany trvale hlášené na adrese: Bernartická, Bohuslaviská, Českobrodská - jižní strana, Dolnobranská, Dubenecká, Hrabačovská, Jinolická,
Kohoutovská, Listopadová, Makovská, Národních hrdinů (jižně od
křižovatky s ul. Českobrodská), Pilníkovská, Podkrkonošská, Rtyňská,
Rudníkovská, Strážkovická, Svatoňovická, Štěpanická, Třebihošťská,
U Konečné, Úpická, V Záhorském, Ždírnická.

b) ve volebním okrsku č. 758 je volební místnost v budově úřadu MČ,
Stará obec 10, Praha 9
Pro občany trvale hlášené na adrese: Bakurinova, Bezděkovská, Českobrodská-severní strana, Hruškovská, Hřibojedská, Jana Bílka, K Čihadlům,
K Háji, K Zámku, Ke Hrázi, Kněžická, Lanžovská, Libotovská, Nad
Rokytkou, Nad Rybníkem, Národních hrdinů (severně od křižovatky
s ul. Českobrodskou), Novozámecká, Příchovická, Stará obec, Studenecká, U Koní, U Výzkumu, V Čeňku, V Padolině, V Pařezinách, V Ráji,
Vlčická, Za Luhem, Záblatská.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky.
4. Voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voliči doručen též informační leták, v němž bude seznámen
s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Privatizace
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice na
svém zasedání dne 18. 6. 2007 odsouhlasilo
„Zásady prodeje bytů v č. p. 68 a 393 v ulici
Nad Rybníkem“.
Jedná se v podstatě o privatizaci bytů, což
znamená, že veřejný majetek bude převeden
do soukromého vlastnictví. Soukromý vlastník
bude mít efektivnější možnosti správy svého

6 Volby, privatizace

Volební
pozvánka aneb
POJĎME VOLIT
Milí spoluobčané,
těsně po nadcházejících volbách uběhne padesát let mého života, který jsem prožil zde (až
na roční pobyt v USA), v Dolních Počernicích.
V posledních osmi letech také jako činný zastupitel a radní, předseda redakční rady zpravodaje, jenž máte právě v ruce. Upřímně a s radostí
musím vyjádřit svůj pocit, resp. přesvědčení,
že máme velké štěstí (ve srovnání s desítkami
a stovkami jiných obcí a městských částí), v jak
nádherném prostředí – urbanistickém i přírodním – žijeme. A přitom je centrum Prahy co by
kamenem dohodil.
Masivní kampaň billboardová, televizní, tisková, která by svou profesionalitou a úrovní
měla přesvědčit, ale často vychází jako prostoduchá a nic neříkající, na nás tak velký vliv
asi nemá. Žijeme tady a teď, a to je podstatné.
Kdy jste si naposledy udělali procházku naší
městskou částí? Podél rybníka, napříč parkem,
za hřbitov, či kolem krásného tenisového areálu nebo se podívali na nově rekonstruovaná
pamětní místa. O současnosti i historii nakonec informoval a informuje náš zpravodaj. Za
sebe mohu říci, že ve volbách rád dám hlas
těm, kteří se o to nejvíce v posledních osmi
letech zasloužili. A berme v úvahu, že to, co se
děje a vidíme v celostátním měřítku u velkých
stran, vůbec nekoresponduje s komunální
politikou. Její výsledky totiž vidíme, sledujeme
a žijeme v nich. A abych nebyl nařčen ze sebepropagace, musím říci, že v letošních volbách
nekandiduji, ale svoje síly, pokud budu o to
požádán, ve prospěch obce připojím. Tedy
pojďme volit

Zbyněk Richter, starosta

MUDr. Pavel Boček,
předseda RR DPZ

majetku, oproti úřadu MČ Dolní Počernice.
Smyslem privatizace je i jistota bydlení pro
stávající nájemce (naše spoluobčany), kteří
jsou nájemci bytů a jako vlastníci se dokáží
v budoucnu o svůj majetek jistě řádně starat.

Úřad MČ Dolní Počernice v současné době
dokončuje právní dokumenty k převodu jednotlivých bytových jednotek a zároveň připravuje podklady pro vyhlášení soutěže k prodeji
půdních prostor pro vestavbu nových bytů.

V rámci prodeje bytových jednotek dojde
i k prodeji a výstavbě nových jednotek formou vestavení do půdního prostoru. Vlastník nových půdních bytů, který bude vybrán
na základě výběrového řízení, provede při
výstavbě bytových jednotek rekonstrukci střechy a nezanedbatelný nebude ani zisk z prodeje pro naší městskou část.

Chtěl bych touto cestou požádat stávající
nájemce bytů v čp. 68 a 393, aby se seznámili
s výše uvedenými zásadami pro prodej bytů
(tyto zásady jsou k dispozici na úřadě naší
městské části) a byli tak připraveni na převod
bytů do jejich vlastnictví.
Bc. Milan Nedvědil, radní MČ

Revolvingový fond a jeho
význam pro MČ Praha – Dolní
Počernice
Městská část Praha – Dolní Počernice, byla
v roce 2009 úspěšná v žádosti o ﬁnanční
podporu z tzv. Revolvingového fondu MŽP.
Dotace včetně povinného podílu MČ činila
téměř 1 mil. Kč a byla účelově vázána na
zlepšení životního prostředí a zapojení široké veřejnosti do tohoto projektu dle pravidel
Místní agendy 21, ke které se Zdravá MČ
Praha – Dolní Počernice přihlásila. Projekt
byl složen z několika dílčích částí, které byly
samostatně během tohoto roku realizovány.
Projekt se skládal z těchto akcí:
■ Babí léto v novém Počinu (výsadby 12 stromů, akce s veřejností na téma grantové
systémy)

■ Stromy (výtvarná soutěž v ZŠ na téma
stromy, výstavy dětských prací)

■ Za čisté Počernice (nákup mobiliáře – cyklostojany, odpadkové koše)

■ Oranžérie (výsadby růží v areálu zámecké
oranžérie za aktivní účasti dětí a rodičů)

■ Výsadby v lokalitě V Ráji (výsadby 26 ks
nových stromů a 220 keřů za aktivní účasti
veřejnosti)

■ Kulatý stůl (diskusní setkání s občany na
téma udržitelný rozvoj a strategický plán)

■ Fórum Zdravé MČ (diskusní setkání s občany a vytipování 10 největších problémů
MČ)

■ Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní
Počernice (zpracování rozvojového dokumentu)

■ Studie regenerace a pasport zeleně v MČ
Praha – Dolní Počernice (zpracování dokumentu)

Všechny výše realizované akce se podařilo
úspěšně zorganizovat a zrealizovat. Využití
Revolvingového fondu významně přispělo ke
zlepšení vzhledu a životního prostředí v Dolních Počernicích a k dalšímu postupu Zdravé
MČ Praha – Dolní Počernice v rámci MA 21
do vyšší kategorie C, ve které se naskýtají
další možnosti k získávání tolik potřebných
ﬁnančních prostředků pro zlepšení života
obyvatel MČ a jejímu udržitelnému rozvoji.

Diskuse s občany – Studie regenerace zeleně

Zbyněk Richter, starosta

Revolvingový fond
Ministerstva životního
prostředí
V rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje ﬁnanční pomoc formou půjčky
nebo grantu (tj. formou nevratné
podpory). Podporované projekty musí
mít pozitivní vliv na životní prostředí
i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními předpisy České
republiky a Evropských společenství
a horizontálními prioritami Evropských
společenství. Ministerstvo životního
prostředí jako správce Revolvingového
fondu vydává směrnici, která stanovuje postup při předkládání žádostí,
při projednávání žádostí, přidělování
ﬁnančních prostředků, jejich čerpání
a průběžné kontrole.

MŠ Orangery

Nová výsadba u čp. 26

Doprava
v Dolních
Počernicích

Informace z průběžného jednání zástupců MČ
a ROPIDu
Na jednání dne 1. 9. 2010 byly diskutovány
následující náměty pro zefektivnění dopravní
obslužnosti MČ Dolní Počernice:
1. Posílení železničního spojení v přepravních
špičkách zkrácením intervalu na 15 minut
prostřednictvím přímého prodloužení trasy
linky S7 ze směru Beroun přes Hl. nádraží,
Libeň, Dolní Počernice až do Úval. Oblast
Dolních Počernic tak získá nejen častější
spojení do centra Prahy, ale i nové přímé
spojení vlakem do oblasti Smíchova.
2. Zavedení midibusové linky od Nádr. Horní
Počernice – Černý Most – Nádr. Kyje – Nádr.

Dolní Počernice – OC Štěrboholy – Měcholupy – Skalka. Rozsah provozu celotýdenní,
přibližně od 6:00 do 22:00 v intervalu 30
minut.
3. Úpravy tras ostatních autobusových linek,
které souvisí s posílením železniční dopravy
a se zavedením midibusové linky a zároveň
splňují dlouhodobé požadavky MČ Dolní
Počernice.
O uvažovaných návrzích se bude ještě jednat,
především pak o možnosti vedení midibusové
linky ulicí Novozámecká včetně nových zastávek. O výsledcích opět podáme informaci.
Za skupinu pro dopravu
Ing. E. Smrkovský, CSc.
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Návrhy nejrůznějších stran i hnutí a zavádění
i diskutabilních zahraničních norem do našeho právního systému zejména v oblasti životního prostředí mně dávají odvahu k předložení návrhu, který by mohl být zajímavý
i pro naší MČ. Týká se problému racionálního
boje s hlukem s dalšími možnými pozitivními
dopady v oblasti výroby energie i v oblasti
nezaměstnanosti.
Štěrboholská spojka podstatně zhoršila životní prostředí naší MČ, normám, které měly být
garantovány projektem i následnou kolaudací, se odpovědní dnes smějí a naopak připravují další stavební akce. Na udržení životního
standardu v tomto směru prý nejsou peníze.
Nechci zde s takovými přístupy polemizovat,
protože jsou plytké a vycházejí z mocenských
pozic. Chci jen uvést námět, který by se mohl
víceméně sám ﬁnancovat a byl v souladu se
světovou ekologickou, energetickou i sociální
politikou.
V původním projektu se předpokládalo vytvoření ochranných protihlukových valů. Jejich
vytvoření je patrně dobrým ﬁnančním zdrojem – jak lze usuzovat ze stavby protihlukového valu ﬁrmou Skanska při sídlišti Jahodnice – evidentně čím vyšší a větší val, tím
více peněz přinese. Využití pásu půdy okolo
dálnice k zemědělské činnosti bývá ekology
napadáno. Z této skutečnosti bychom mohli
vycházet. Jak by ekonomicky, ekologicky

Utopie nebo námět hodný
pozornosti a diskuse?
i společensky byl přijatelný námět, který by
– zcela obecně – předpokládal vytvoření protihlukových valů podél dálnic a na nich pak
výstavbu fotovoltaických elektráren, které
by svojí konstrukcí řešily i odraz hluku. Pod
jejich konstrukcí by pak mohly být případně
prostory k zpracování získané energie, skladové prostory apod. Strana odvrácená od
slunce by pak byla kryta zelení, aby nebyl
násilně deformován vzhled krajiny, jako je
tomu při jejich stávající výstavbě.
Námitky, že takový proud by byl drahý, jeho
výroba proměnlivá a nikdo by ho nechtěl, el.
energii nelze skladovat atd. nutno přirozeně
přijmout, ale jejich váha je víc než diskutabilní neboť lze, při dobré vůli, hledat řešení. Na
otázku výrobní ceny odpovídá realita poklesu investičních nákladů a tento trend bude
pokračovat. Pro proměnlivost dodávek nutno
hledat přiměřené využití, které lze rozdělit
např. na podporu el. sítě, topení, zásobování
teplou vodou, ale i využití v takových činnostech a výrobách, kde lze tuto skutečnost
akceptovat, kde lze vyrábět kampaňovitě

popř. i na mírný sklad. Pro ilustraci by snad
bylo možné uvést výrobu technických plynů,
jejich zkapalňování apod. Tato oblast by mohla být zajímavá i s ohledem na prosazování
alternativních paliv. A nakonec nelze opomenout i účelný vznik trvalých nových pracovních příležitostí.
Zkultivované přírody, kterou si generace
postupně předávají, bychom si měli více vážit.
Málokdo z nás si uvědomuje, kolik potu stojí lidskou společnost jeden čtvereční metr
zemědělské půdy. A každý den jí – dle informací z tisku – ztrácíme 15 hektarů. Snad by
to nebyla příliš velká ztráta času, kdybychom
v naší MČ takovýto námět prodiskutovali,
posoudili naše možnosti, případné potenciální kooperace, podpory a orientačně zkalkulovali. Připouštím, že i to by představovalo dost
práce, avšak byla by to práce tvůrčí, zajímavá
a i kdybychom námět vůbec nerealizovali,
nepředstavovala by pro zúčastněné ztrátu
a posunula by výš náš duševní potenciál.
Ing. Evžen Smrkovský, CSc

Městská policie
v Dolních Počernicích
V Dolních Počernicích je v budově Úřadu městské části na adrese ul. Stará obec č. 10 od roku 2002 zřízena okrsková služebna městské policie,
která spadá pod Obvodní ředitelství MP se sídlem v ulici Vlčkova 1067,
Praha 9 – Černý Most. Zde je současně umístěno i operační středisko
se stálou službou, tel. 281 091 075, 281 091 077. Občané mohou volat
i na linku 156. Na samotném okrsku v Dolních Počernicích vykonávají
službu dva okrskáři insp. Neduchal a insp. Frančík, kteří směny plánují
dle aktuálních potřeb a bezpečnostní situace v okrsku. Rovněž
jsou do systému služeb zahrnuty i akce, které pořádají místní organizace a ÚMČ Dolní Počernice. Není proto výjimkou
noční směna nebo směna o víkendech. Okrskáře můžete
například pravidelně vídat i při ranních dohledech u přechodu pro chodce před ZŠ Dolní Počernice. Služby jsou
v okrsku vykonávány formou pěších hlídek, podle počasí
na kole, motocyklu anebo ve vozidle.
Praxe ukázala, že v případech různých protiprávních jednání
je vítaná a potřebná spolupráce ze strany samotných občanů
a to zejména tím, že včas oznámí podezřelé chování nebo pohyb neznámých osob zejména v pozdních večerních hodinách a to na telefonní
čísla 156, 158 nebo přímo okrskářům na služební čísla 721 895 347,
721 895 341 (pozn. mimo službu jsou telefony vypnuté), případně na
výše uvedené operační středisko městské policie. Doporučujeme všímat
si typů a barvy vozidel, registračních značek, oblečení osob a případně
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směru jejich pohybu. Všechny tyto informace mohou výrazně přispět
k následnému dopadení osob podezřelých z trestné činnosti případně
přestupku.
Z naší výsledné činnosti v tomto ohledu stojí za zmínku fakt, že jsme od
začátku tohoto roku zadrželi šest celostátně hledaných osob.
Dále upozorňujeme na to, že poslední dobou dochází ke krádežím
dešťových svodů a jízdních kol. Nenechavcům jsou tyto krádeže
bohužel ulehčeny tím, že si kola jejich majitelé řádně neuzamykají. Mezi místa, kde dochází ke krádežím je pošta,
okolí restauračních zařízení a prodejen potravin. Rovněž
upozorňujeme na to, že se po obci mohou pohybovat osoby nabízející různé služby nebo ﬁnanční přeplatky s cílem
vynutit si vstup do obydlí, kde dochází k následným krádežím. I v těchto případech je důležité neprodleně upozornit Policii ČR, městskou policii nebo přímo místní okrskáře
na výše uvedená telefonní čísla a postupovat dle jejich pokynů.
Včasným oznámením můžete přispět ke snížení počtu protiprávních
jednání a zvýšení bezpečnosti v obci.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou na okrsku (v sídle ÚMČ Dolní
Počernice) stanoveny každou středu v době od 16,00 do 18,00
hodin. Pro více informací můžete navštívit oﬁciální stránky městské
policie na adrese www.mppraha.cz.

Rekonstrukce
komunikací na Vinici

Nově rekonstruované
komunikace oblasti V Ráji

Vážení spoluobčané, jak již většina z Vás zjistila, v letošním létě
opět probíhala další etapa rekonstrukce komunikací v naší městské
části. V rámci „Stavby č. 0134 TV Dolní Počernice, komunikace Dolní Počernice, etapy 0001“ byla kompletně rekonstruována zbývající
část Příchovické ulice – od křižovatky s ulicí V Pařezinách po ul.
U Výzkumu a dále celou ulici U Výzkumu. Rekonstrukce započala
prodloužením dešťové kanalizace v oblasti křižovatky V PařezináchPříchovická a pokračovala kompletní rekonstrukcí obou těchto ulic.
Obě zmíněné komunikace jsou navrženy a zrealizovány jako obytné
komunikace. Vzhledem k tomu, že z důvodů majetkoprávních nebylo lze provést v dostatečné míře parkovací stání vozidel, byl chodník
(barevně rozlišený od klasické sjízdné části komunikace) realizován
jako pojízdný, což znamená, že neslouží k jízdám vozidel, ale pro
zaparkování vozidel na dobu nezbytně nutnou k dopravní obsluze
přilehlých nemovitostí. Zejména ulice U výzkumu je nyní po rekonstrukci zcela k nepoznání. Zmizel provizorní panelový povrch vozovky, komunikace je provedena ze zámkové dlažby, řádně odvodněna
a lemována pojízdným chodníkem a upravenými zelenými plochami.
V současné době probíhá na útvaru Odboru městského investora
Magistrátu hl. m. Prahy proces výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce celé zbývající části komunikací Vinice a to včetně schodišť a pěších spojovacích chodníků. Předpokládané zahájení této
stavby je v podzimních měsících letošního roku. Průběh rekonstrukce bude investorem a zhotovitelem stavby rozplánován tak, aby
byla umožněna dopravní obslužnost této části Vinice.
Hana Venclová, oddělení výstavby a rozvoje

Nové mostky
v zámeckém parku
V rámci projektu celkové revitalizace zámeckého parku, který byl schválen
vedením MČ Praha – Dolní Počernice, došlo v červenci tohoto roku k dokončení rekonstrukce tří dřevěných mostků na vodotečích v zámeckém parku.
Nové dřevěné konstrukce jsou lepené, mostovka je dubová na stávající
ocelové konstrukci.
Práce provedl Ervín Lomnický – Truhlářství .
Petr Stránský, oddělení výstavby a rozvoje

Ulice U Výzkumu před a po ...
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Farmářské trhy
v Dolních Počernicích
V posledním roce se na území našeho hlavního města jako první vlaštovky
začaly objevovat farmářské trhy. Tyto akce nás velice zaujaly, vzpomněli
jsme si na vyprávění svých rodičů, jak to bylo tenkrát, když naše babičky
na trzích svým sousedům nabízely plody své a dědečkovi práce na zahradě. To přinášelo nejen podporu podnikání, ale především nabídku širokého sortimentu domácích výpěstků ovoce a zeleniny. Nezanedbatelnou
část tvořila i nabídka květin a sadby. Velice žádaná byla nabídka mléka,
jogurtů, sýrů a domácího pečiva.
Rada MČ se rychle rozhodla kontaktovat ﬁrmy, které podobné akce zajišťují,
a pak to šlo ráz naráz. Po Velikonocích byly zahájeny i v Dolních Počernicích
farmářské trhy s jasným cílem – podpora malého podnikání s následnou
nabídkou sortimentu čerstvých potravin přímo od výrobců pro obyvatele
naší městské části a okolí. Celý trh se nese v duchu prodeje výhradně českých výrobků přírodního charakteru bez účasti obchodníků asijských zemí
a jejich výrobků. Jednou větou – je to akce
„Český Bio produkt na Váš stůl“.

Nové dětské hřiště u Rokytky
V současné době je dokončováno nové sportovní hřiště u Rokytky při ul. Národních hrdinů
vedle tenisových kurtů. Na hřišti bude umístěna lanová pyramida o výšce 7 m, multifunkční
houpačka pro větší množství dětí a pružinové skákadlo. Následně bude celé hřiště oploceno,
tak aby se zvýšila bezpečnost dětí a nedocházelo k znečištování dopadových ploch a celého
hřiště psími exkrementy. Hřiště bude postupně doplněno lavičkami.
Stavba byla zrealizována z účelové dotace hl. m. Prahy. Dodavatelem stavby je ﬁrma TOJA, s.r.o.
Městská část děkuje OS POČIN, které má pozemek, kde se realizuje toto hřiště, v pronájmu, za
vstřícnost při budování nového oddechového koutku pro děti a jejich rodiče.

Zkušenosti za první polovinu roku jsou zatím
příznivé, trhy poskytují nejen možnost nakoupit čerstvé potraviny, ale výhodou je i dostupnost v místě bydliště. V současné době mají
občané možnost nákupu pekařských, masných a mléčných výrobků, nabízen je široký
sortiment zeleniny, ovoce, ovocných šťáv,
moštů a vína. Zahájen byl i prodej keramiky,
domácích textilií, na podzim se můžeme těšit
na košíkářské výrobky a od listopadu zde
bude i nabídka s vánoční tématikou.

Městská část nezapomíná ani na sportovce a starší občany a v bezprostřední blízkosti podél
Rokytky chce v příštím roce vybudovat sportovně rekreační areál v přírodě.

Naším zájmem je další vylepšování nabídky
a prodeje na tomto trhu, a proto nám, prosím, sdělte své názory a přání na tel. číslo
2 810 210 92 nebo 606 636 307.

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty
Petr Stránský, ved. stavebního odd.

Ing. Hana Jaklová,
zástupce starosty

Ilustrační fota
10 Farmářské trhy, Nové dětské hřiště

K ultura
Pozvánka
na oslavu zimních svátků

DOLNOPOČERNICKÉ
VÁNOCE
v sobotu 4. prosince
Sváteční atmosféru bude
opět v zámeckém parku
a kulturním centru
navozovat živý Betlém,
výstavy s vánoční tématikou
a hodné děti potěší
svými dárky Mikuláš.

BABÍ LÉTO
... a zase nám slunce
svítilo, a dobře se žilo...
Zahradní slavnost Babí léto v Dolních Počernicích se pomalu stává pojmem a je jedině
dobře, že naše městská část pokračuje v úsilí
takovou akci udržet a rozvíjet.
Je těžké postihnout vše co se dělo v areálu
počernického parku, pivovaru, infocentru,
muzeu, v místním kostele, prostorách úřadu
a ostatních objektech Dolních Počernic – výstavy, taneční, pěvecká, či činoherní vystoupení,
jezdecký parkúr a mnoho jiných doprovodných

akcí, včetně sportovních. Sám nepamatuji, že
by místa v hledišti dolnopočernického amﬁteátru byla tak plně a dlouho obsazena. To však
neodradilo spoustu lidí, kteří stáli a bavili se
okolo. Každý si mohl najít a užít ten svůj program. Podle zájmu, podle věku, podle času.
Použijeme-li verše: „Jídlo, pití, toho bylo také
dosti, a těch taškařic, do libosti“.
Je pochopitelné, že parta nadšenců podílející se na přípravě, v čele s doyenkou Babího
léta paní Vlastou Václavkovou, dostala tam
shůry zase krásné slunečné počasí, úplně jak
vymalované z počernického nebe.
A zase jako každý rok musím popsat to nejcennější: potkávání se, vítání a objímání, výměna
několika srdečných slov a vět, s blízkými, sou-

sedy, krajany či jen návštěvníky nebo účinkujícími. A tak nelze než doufat, že ti co byli spokojeni, to řeknou dál a pozvou do naší krásné
městské části další návštěvníky.
Poděkování patří všem, kteří opět pomohli
nemocným dětem svou přítomností a dobrovolným příspěvkem. Získaných téměř 15 tisíc
Kč je poukázkou pro jedno nemocné dítě na
jeho cestu za mořem, rehabilitací a kamarády.
Z organizátorů jubilejní XV. Zahradní slavnosti si pomyslný „klobouk dolů“ zaslouží
především paní Vlasta Václavková, pan starosta Zbyněk Richter, zástupce starosty Ing.
Miloslav Král a tajemník Ing. Josef Stříška.
MUDr. Pavel Boček
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foto K. Vosátka

Předání ﬁnančního daru o. s. Sluneční paprsek

foto Karel Vosátka

Banjoband Ivana Mládka

RANGERS BAND

František a Vojtěch Nedvědovi

Mažoreti ARTROSA z Hořic v Podkrkonoší

Barbora Daušová se svým dílem

Divadelní soubor Studna z Hluboké nad Vltavou

Závěr večera patřil rockové kapele LAST STATION

STEAMBOART STOMPERS

Základní škola
Vážení čtenáři,
1. září je již tradičně dnem očekávání, obav i radosti, zvědavosti. Začíná školní rok.
Ten letošní – 2010/2011 – jsme opět zahájili před budovou 2. stupně ZŠ. Zde
jsme se po prázdninách všichni přivítali a slavnostním stužkováním mezi sebe
přijali nové žáčky – prvňáčky.
Přivítat je do našich řad přišel i starosta Zbyněk Richter, místostarostka Ing.
Hana Jaklová a místostarosta Ing. Miloslav Král. Ti předali – po úvodním slovu
pana starosty a stručném seznámení s realizovanými a připravovanými projekty rozvoje školy i celé MČ – našim nejmenším drobné upomínkové předměty.
Všichni žáci se pak odebrali do svých tříd. Prvňáčci za hojné účasti rodičů, prarodičů a ostatních rodinných příslušníků zasedli poprvé do školních lavic, kde je
čekaly další dárečky. Zde je uvítala třídní paní učitelka Mgr. Jolana Lukášová.
Pevně věřím, že se všem – nejen našim nejmenším – bude ve škole líbit a budou
se do ní těšit.
Rád také bych přivítal nové provozní zaměstnance – pana Marcela Kašíka,
vedoucího úklidu, paní Věru Kratochvílovou, která rozšířila naše řady ve školní
jídelně a paní Heralovou, naši novou vychovatelku ve školní družině.
Velmi příznivá je také skutečnost, že postupně nárůstá počet žáků, kterých
máme k 1. 9. 2010 po dlouhé době opět přes 200, přesněji 202. Pevně věřím,
že tento trend nadále vydrží a že naše dolnopočernická škola bude jistotou
dobrého základního vzdělávání.
Přeji všem příjemný a úspěšný školní rok 2010/2011.
Bc. Jiří Schwarz, ředitel školy
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Modernizace
Základní
školy Dolní
Počernice
Na základě dotace, kterou získal starosta Z.
Richter, měla možnost naše MČ provést několik dalších inovací v naší základní škole.
Na začátku prázdnin došlo k výměně osvětlení tělocvičny – stávajících osmnáct nevyhovujících lamp bylo nahrazeno novými zářivkami, které poskytují lepší světelné podmínky,
variabilitu osvitu a jsou především úspornější
s delší životností. Následovala rekonstrukce
podlahových povrchů spočívající v přebroušení, novém vyznačení hracích ploch (včetně
loga Dolních Počernic) a čtyřnásobném nátěru. Zhotovitelem prací byla ﬁrma Sport-Technik Bohemia, s.r.o.
U budovy druhého stupně byla rekonstruována hlavní vstupní část – je provedena nová
dlažba včetně obložení a nátěrů části dřevěných konstrukcí.

Ve vnitřním prostoru byly vyměněny podlahové krytiny šaten a sociálního zázemí. Současně byly instalovány nové zařizovací předměty
a upraveny rozvody ústředního topení. Dodavatelem byl Petr Baudisch – instalatérství,
topenářství.
Zcela nově byly vybaveny šatny 2. stupně
– dosud společný prostor tříd byl nahrazen
běžně užívaným systémem individuálních
šatních skříněk, kdy každý žák bude mít svou
uzamykatelnou skříňku, kterou bude užívat
po celou dobu studia.Tyto práce provedla
společnost DELSO, s.r.o.
Na závěr se ještě musím zmínit o rekonstrukci
podlahy třídy 1. stupně, kdy stávající povrch
včetně nosných konstrukcí nevyhovoval a byl
dožilý. Zde je provedena nová podkladní vrstva, položeno nové PVC. Na tyto práce navazovala i nová výmalba a posun tabule.
V rámci této dotace ředitel školy Bc. Jiří Schwarz
zajistil také tři nové interaktivní tabule, které
spolu s již dříve instalovanými interaktivními
tabulemi umožňují moderní a stále častěji užívanou počítačovou výuku žáků naší školy.
Vše lépe než slova snad popíše pár fotograﬁí.
Petr Stránský,
oddělení výstavby a rozvoje
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Mateřská škola DUHA
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Dva měsíce uběhly jako voda a my jsme opět
přivítali nově příchozí děti do naší mateřské
školy. Do začátku školního roku nám trochu
nepřálo počasí, ale důležitější bylo, že jsme se
sešli v dobré náladě, s úsměvem a ti noví měli
i slzičku na tváři, ale to vše k začátkům patří.
Přivítali jsme také nové kolegyně – Janu Hradskou, která u nás nastoupila jako učitelka
a kuchařky – Markétu Civochovou a Zuzanou
Dobšovou.
Školní rok jsme rozjeli na plné obrátky, máme
naplánované akce jak pro ty nejmenší, tak pro
nejstarší předškoláky. Věříme, že bude mezi
námi a rodiči přátelská atmosféra a porozumění, které se odrazí také ve spokojenosti
dětí, které tu s námi budou trávit většinu času
ze svého dne.
Závěrem bych chtěla poděkovat p. Syrovátkovi za bezplatnou údržbu naší školní zahrady,
panu Novákovi za bezplatné zajištění kontejneru a odvozu odpadu při úklidu MŠ.
Dále bych chtěla požádat všechny ty, kteří
využívají přilehlé sportovní hřiště u školní
zahrady mateřské školy, aby nám neničili plot
– nerozplétali ho, neboť nejen, že ničí cizí
majetek, ale ohrožují tím i zdraví a bezpečnost dětí, které do mateřinky docházejí. Nikdo
z Vás si jistě nechce a neumí představit, co by
následovalo, kdyby se některé z dětí rozhodlo

„podívat se tou dírou v plotě ven“. Věřte, že
není příjemné nést odpovědnost za nedbalost, lhostejnost lidí, kteří při svém sportování
ničí náš majetek. Plot byl několikrát opraven,
a přesto sportovci v zájmu hledání svého míče
nelení a plot opětovně poškozují. Poslední
týden v srpnu jsem nechala plot opět opravit. Nevím, jak dlouho nám vydrží, ale bude-li
třeba, tak v zájmu zdraví a bezpečnosti dětí
podniknu kroky, aby ten kdo ničí náš majetek,
nesl i odpovědnost.
Vypadá to, že nekončím nijak optimisticky, ale
já věřím na šťastný konec, vlastně začátek.
Přeji všem krásné „Babí léto“ a mějte se moc
hezky.
Danka Exnerová,
ředitelka MŠ DUHA

Dětský domov
Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy. Kapacita je 53 dětí a k 13. 9. 2010 s námi bydlí 50
dětí, nejmladšímu je jeden rok a nejstaršímu
dvacet let. Sídlo je na zámku v Dolních Počernicích. Děti jsou rozděleny do sedmi rodinných
skupin a u každé se střídají čtyři pedagogičtí
pracovníci, kteří musí mít odpovídající vzdělání. Pět rodinných skupin žije na zámku a dvě
na Černém Mostě v bytové zástavbě.

prázdninový týden je vozil pořadatel na příměstský tábor do Hummer Tvrze, kde v sobotu i vystupovaly – to vše díky panu Martinu
Mikulenčákovi.

Zúčastňujeme se mnoha akcí a snažíme se žít
jako v rodině. Skupiny si samy nakupují, vaří,
perou, starají se o domácnost.

Prvního září šly děti do školek, škol a učilišt
(šestnácti různých). V sobotu 4. září jsme
pořádali 12. ročník Běhu Babího léta. Kromě
sportovních zážitků jsme obdrželi od závodníků i dar. Tentýž den jsme hráli fotbalový turnaj
v Pečově u Karlových Varů – 7. místo však
nebylo potěšující.

O prázdninách byly děti na dvou tádorech,
pokud nebyly doma nebo u příbuzných. Tři
rodinné skupiny také vyjely na svoji „dovolenou“. Předposlední týden bylo pro vybrané
děti pořádáno soustředění anglického jazyka
pod vedením Nonny Minaříkové. Poslední
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V pondělí 30. 8. jsme zahájili školní rok programem Cizinecké Policie, která nám předala i ﬁnanční dar a pozdravit děti přišel pan
starosta Zbyněk Richter. Hned druhý den jsme
byli na Britském velvyslanectví na propagační
akci k chystané Olympiádě v r. 2012.

11. 9. jsme hráli v Beachklubu Ládví „beach
přehazovanou“ – 4. díl Dětského domov Cupu.

Celý den s námi byl i olympionik Michal
Novotný – snowboardcross. Nakonec jsme
obsadili 17. místo, ale snad si udržíme šanci
bojovat o první desítku v celém klání o velký
putovní pohár zvaný Dětský domov Cup.
Na závěr bych chtěl upozornit a poprosit
o spolupráci. V dětském domově mají být
děti, které zvládají své chování samostatně
nebo vyžadující občasnou kontrolu. „Zlobivější“ pak chodí do výchovného ústavu nebo
dětského domova se školou. Máme zájem
nenarušovat klid v Dolních Počernicích, takže
pokud vidíte naše dítě, že dělá něco, co nemá,
volejte na 602 873 693. (Například v pátek
10. září byl velký hluk v zámeckém parku
okolo 23:15 hod., ale naše děti byly v té době
doma.) Za spolupráci děkuji předem.
Přejeme všem krásný podzim roku 2010.
Martin Lněnička, ředitel zařízení

Výsledky 12. ročníku Běhu Babího léta 4. září 2010
dívky 2005 a mladší » 60 metrů
1. Novotná K.
Dolní Počernice 13,54
2. Pazderková S. Praha 9
13,92
3. Poborská Z.
Praha 3
14,32
dívky 2004 – 2003 » 200 metrů
1. Reichelová M. ŠSK Újezd n. L. 38,73
2. Durdová N.
Praha 9
40,42
3. Durdová M.
SK Jeseniova 40,85
dívky 2002 – 2001 » 400 metrů
1. Houšková T.
HC Hostivař
01:28,11
2. Durdová V.
Praha 9
01:31,32
3. Reichelová D. ŠSK Újezd n. L. 01:33,86
dívky 2000 – 1999 » 400 metrů
1. Parásková T.
SK Kotlářka
01:20,39
2. Šimková L.
ŠSK Újezd n. L. 01:23,01
3. Konejlová T.
ŠSK Újezd n. L. 01:24,92
mladší žákyně 1998 – 1997 » 650 metrů
1. Kohoutová P. ŠSK Újezd n. L. 02:40,11
2. Santolíková J. ŠSK Újezd n. L. 02:43,01
3. Pouchová D.
ŠSK Újezd n. L. 02:45,82
starší žákyně 1996 – 1995 » 650 metrů
1. Mařasová K.
ŠSK Újezd n. L. 02:40,76
2. Erbenová K.
ŠSK Újezd n. L. 02:42,09
3. Petráňová K. ŠSK Újezd n. L. 02:58,09
dorostenky 1994 – 1993 » 1.250 metrů
1. Emanovská G. ŠSK Újezd n. L. 05:11,20
2. Stejskalová L. Olymp Praha 07:23,8
Ženy – Přebor Dolních Počernic »1.250 metrů
1. Kolcová M.
trenérka
05:33,89
2. Brožová M.
úřad MČ
06:47,5
3. Zimmermmanová ZŠ
06:55,4
Ženy A 1990 – 1971 » 1.250 metrů
1. Petronjuková M. PSK Olymp
05:06,67
vítězka putovního poháru
2. Houšková A.
HC Hostivař
05:46,48
3. Veselá K.
Praha 8
06:17,36
Ženy A 1970 a mladší » 1.250 metrů
1. Mališová K.
USK Praha
05:23,92
2. Valentová K. AVC Praha
05:39,32
3. Kohoutová R. ŠSK Újezd n. L. 07:40,01
rodinné dvojice
1. Kebrtovi Matyáš a Ondra
20 bodů
2. Houškovi Alice a Tereza
20 bodů
3. Reichelovi Milada a Daniela
19 bodů

Plánované
sportovní akce
pro veřejnost
do konce roku 2010

chlapci 2005 a mladší » 60 metrů
1. Augusta O.
Újezd n. L.
12,64
2. Kebrt O.
Újezd n. L.
14,61
3. Kvasnička J.
Praha 9
15,45
chlapci 2004 – 2003 » 200 metrů
1. Kebrt M.
Újezd n. L.
43,95
2. Orgur M.
46,79
3. Šedivý O.
Dětský domov 01:00,6
chlapci 2002 – 2001 » 400 metrů
1. Kratochvíl L.
Sokol D. Poč. 01:31,22
2. Houška A.
Hostivař
01:34,92
3. Král K.
ŠSK Újezd
01:37,36
chlapci 1999 – 1998 » 400 metrů
1. Běhounek M. ŠSK Újezd n. L. 01:17,77
2. Čermák R.
ŠSK Újezd n. L. 01:18,57
3. Mruvčinský M. FK Újezd n. L. 01:21,82
mladší žáci – 1998 – 1997 » 650 metrů
1. Konejl D.
ŠSK Újezd n. L. 02:21,09
2. Santolík V.
ŠSK Újezd n. L. 02:22,45
3. Kubš J.
ŠSK Újezd n. L. 02:24,51
starší žáci – 1996 – 1995 » 1.250 metrů
1. Jurča M.
ŠSK Újezd n. L. 04:52,54
2. Stejskal J.
ŠSK Újezd n. L. 04:58,11
3. Stejskal T.
ŠSK Újezd n. L. 05:05,26
dorostenci 1994 – 1993
» běžel s muži 3.700 m
1. Černý M.
ŠSK Újezd n. L. 15:10,06
Muži A 1990 – 1971 » 3.700 metrů
1. Doucha M.
USK Praha
13:29,26
2. Herda J.
Dobřichov
14:02,49
3. Čermák J. ml. TRI SKI H. Poč. 15:48,89
Muži B 1970 – 1961 » 3.700 metrů
1. Čepek R.
Olymp Praha 13:16,42
vítěz putovního poháru
2. Růžička V.
Ústí n. L.
13:55,67
3. Čáp P.
fara D. Poč.
15:18,64
Muži C 1960 – 1951 » 1.250 metrů
1. Petronjuk V.
ČZÚ Praha
13:28,64
2. Roubík F.
Čerčany
16:16,54
3. Cipl F.
BONBON
17:40,42
Muži D 1950 a starší » 3.700 metrů
1. Brett L.
PSK Olymp
16:32,29
2. Dlabač L.
AVC Praha
18:31,92
3. Jungman J.
Praha 3
20:10,54

Je škoda, že i když bylo počasí příznivé, poklesl v letošním roce počet závodníků. Atmosféra
však byla příjemná a závod proběhl bez protestů a bez zranění. Padl jeden traťový rekord
– běh Terezy Paráskové. Účastníci poskytli dar
pořádajícímu dětskému domovu 2 670 Kč na
volnočasové aktivity dětí.
Děkuji pořadatelům, restauraci Léta Páně za
poukázky pro vítěze a MČ Dolní Počernice za
poskytnutí parku.
Lněnička Martin,
ředitel Dětského domova

23. 10. 2010 – 7. ročník PÉTANQUE JEDNOTLIVCŮ
■ bez rozdílu věku, v areálu Dětského domova
■ přihlášky do 15. 10. 2010 na dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693

11. 12. 2010 – 12. ročník PŘEDVÁNOČNÍHO BĚHU
■ všechny věkové kategorie, v zámeckém parku Dolní Počernice
■ přihlášky na místě
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POČIN o svých počinech
VOLTIŽ NÁS BAVÍ, TRÉNOVALI
JSME I O PRÁZDNINÁCH

provedení daly velmi záležet, a tak se jejich
vystoupení mimořádně vydařilo.

Jezdecký klub POČIN připravil na první srpnový týden pro zájemce o jezdecký sport
první týdenní voltižní soustředění. Zúčastnilo
se ho 17 děvčat, převážně z Horních a Dolních Počernic. Hned po příjezdu se ubytovaly
v chatkách na tábořišti nedaleko Golčova
Jeníkova a přestože se mezi sebou většinou
neznaly, při hrách a společném celodenním
programu se brzy skamarádily. Každá si také
upletla košík z pedigu, batikovali jsme trička,
malovalo se na sklo, pracovali jsme s ubrouskovou technikou. Nechyběla ani noční hra po
stopách duchů potoka.

Díky skvělé partě jsme všichni odjížděli s pocitem, že jsme společně prožili krásný týden
a pronikli do světa voltiže.

Nejvíce času jsme ale věnovali voltiži. Příprava probíhala denně, nejdříve na barelových
trenažérech, kde si děti osvojily základní cviky a povinnou voltižní sestavu, naskakování
a seskakování. Potom se cvičilo pod dohledem lonžéra a cvičitele na živých koních, kteří
chodili krokem na kruhu.Hlavním problémem
bylo udržení rovnováhy, což je na pohybujícím se koni o dost těžší než na barelu. Ale
děti si na pohyb koně rychle zvykly a mohly
se soustředit na kvalitní provedení sestavy.
Každé dítě si připravilo z vybraných cviků
volnou sestavu, kterou celý týden pilovalo.
Na konci tábora při společném programu
předvedly děti své volné sestavy – cvičené
na hudbu – rodičům. Všechny si na jejich

Jitka Francová

SVEZEME VÁS NA KONI
Až se nás podzim zeptá, co jsme dělali v létě,
věříme, že se projeví náš svědomitý trénink.
A to hned po prázdninách – v neděli 5. 9.
– na nominačních závodech v Drásově u Brna, kterých se zúčastnilo šest děvčat z voltižního kroužku. V říjnu se chystáme také na
Mistrovství ČR, které se bude konat na ranči
Bolka Polívky v Olšanech. Našim svěřenkyním budeme držet palce, aby byly alespoň
stejně úspěšné jako v loňském roce. V první polovině září začal svůj provoz jezdecký
kroužek a našim klientům poskytujeme opět
čtyři dny v týdnu hiporehabilitaci. V sobotu
18. září se některé děti z jezdeckého kroužku
Počin zúčastnily parkurových závodů konaných v Dolních Počernicích. Po závodech se
koníci přesunuli do zámeckého parku a zde
vozili děti na oslavách Babího léta.
V sobotu 9. října budeme v našem areálu
vozit na koních účastníky tradičního Pochodu kolem Prahy 14. Těšíme se také na tradiční Hubertovu jízdu, která na podzim uzavírá
jezdeckou sezónu. Kromě těchto radostí nás

Tábor pro děti
i pro koně
Jezdecký klub Počin letos v srpnu, stejně jako v předešlých letech, připravil
na mlýně Rousínov poblíž Golčova Jeníkova čtrnáctidenní jezdecký tábor.
Zúčastnilo se ho celkem 26 dětí nejen z oddílu, ale přijely i děti z Horních
a Dolních Počernic a jejich okolí. Celkem 9 vedoucích pro ně připravilo
bohatý celotáborový program. Už od prvního dne soupeřily čtyři dívčí týmy
v čele se statnými sedláky o mlynářovu dceru Filipínu v etapové hře Rok
na Špindlerově Mlejně. Během ní si děti připomněly staročeské svátky
a poznaly i některé, dnes již často zapomenuté, české tradice. Například
na Vánoce jsme si napekli cukroví, vyrobili jsme lampiony na Svatojánskou
noc, oslavili bohaté dožínky, připomněli si Letnice, Velikonoce, vyrobili jsme
si masky do masopustního průvodu, vynesli Moranu.
Samozřejmě se ale jen neslavilo, jako budoucí sedláci a mlynáři musely
rodiny sedláků taky umět správně hospodařit. Děti si mohly nakoupit ﬁktivní pole a louky a učily se starat o úrodu i o svá stáda.
Opravdová práce byla ovšem také potřeba. Společně jsme se vypořádali
nejen se starostí o koně – úklid stájí, čištění a krmení koní, vypouštění
koní na pastvu, péče o kozu a kozla. Přitom jsme se museli postarat také
o sebe. Nejvíce práce bylo s vařením, ale nakonec nám všechna jídla velice
chutnala.
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ale čeká spousta práce, musíme před zimou
opravit ohradu kolem jízdárny, také seníky
a střechu stáje, aby koně měli co nejlepší
podmínky pro přečkání zimy. Ta je snad ale
ještě hodně daleko, tak do té doby přejeme
všem krásné a teplé podzimní dny.

Děti se samozřejmě těšily na jezdecký výcvik. Většinu ze sedmi jezdeckých
hodin absolvovaly na jízdárně, kromě toho si vyjely také na vyjížďku po
okolí a někteří si zasloužili i plavení koní. Na našich sedmi koních, pod
vedením trenérky Hanky Špindlerové, dosáhly děti skvělých pokroků, které
mohly poslední den předvést rodičům na „jezdeckých hrách“.
Během těchto krátkých 14ti dnů se z našeho Rousínovského společenství
utvořila téměř jedna velká rodina a při loučení dokonce ukápla nejedna
slzička. Přestože jsme měli i slabší chvilky, už teď se všichni moc těšíme na
další prázdniny a léto s koňmi.
Veronika Schmidtová

OS Sluneční paprsek
– ozdravný pobyt dětí v Turecku
Milí čtenáři a spoluobčané,
jak jistě víte, a jak jsme již psali, městská
část úzce spolupracuje a pomáhá OS Sluneční paprsek. Pomáháte i Vy, ať už účastí
na Babím létě, či jinak. Ozdravný pobyt pro
nemocné děti proběhl letos v červenci a myslím, že dopis od jedné maminky, který nás
potěšil, je za všechna hodnocení a komentáře. Pomáhejte i nadále, děti a jejich rodiče
budou rády a zaslouží si to.
MUDr. Pavel Boček

Dopis
Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za pobyt
u moře pro mého syna Vlastíka Vébra
a jako doprovod mě, jeho maminku.
Byl to neskutečný zážitek.
Vlasta, ačkoli je těžce zdravotně postižený, je nadšený potápěč, takže si
to náležitě užil. Celá skupinka vedoucích v čele s dr. P. Bočkem připravila
jak pro onkologické děti, tak pro děti
z dětských domovů, nádherný turecký tábor.
Nejen koupání, výlety, prohlídka zajímavých míst, každodenní rehabilitace
pro všechny a několik společenských
večerů... nabitý program každý den.
Jejich nadšení, které do všeho vkládají, je ohromné!
Za zmínku stojí maškarní a zábavný
večerní výstup skupiny Kešu, při kterém nejen dětem tekly slzy smíchu.
Závěrem každý obdržel od vedoucích
diplomy, které hrdě vezl zpět domů.
Fajnový, úžasný, prostě super dar
všem dětem, nejen Vlastíkovi.
Moc děkuji,
maminka Vébrová
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Sport
BASKETBAL
Muži postupují do prestižní
soutěže
Sezóna 2009/2010 se stala pro dolnopočernický basketbal zřejmě tou nejvíce vyvedenou
v historii celého oddílu. Vedle veleúspěšných
dorostenek má na tom zásluhu A mužstvo
mužů, kteří se stali mistry 1. třídy.
Družstvo A mužů se umisťovalo poslední
roky v soutěži 1. třídy na předních příčkách.
Nicméně až v právě uplynulé sezóně muži
získali mistrovský titul a přivedli tak mužský
basketbal v Dolních Počernicích na pomyslný
vrchol. Za vrchol pokládejme postup do vyšší
soutěže (Přebor B) pro nadcházející sezónu
2010/2011.

Od první sezóny, která odstartovala před 37
lety, se dodnes na palubovce vystřídalo v podstatě několik generací hráčů. Každá generace
navazuje na úspěchy té předešlé. Práce, která
byla odvedena v minulosti, právě dopomoh-

la k tomu, aby současní hráči mohli přivést
do Dolních Počernic nejvyšší soutěž, která se
kdy u nás pod vysokými koši hrála. Kádr se
během posledních dvou let výrazně obměnil
a omladil.
První polovinou soutěže tým prokráčel bez
porážky. Za neuvěřitelnou předvánoční bilancí 11 výher, 0 porážek stálo zejména absolvované soustředění před sezónou v Tanvaldu,
větší bojovnost, chytřejší pojetí hry a hlavně
disciplína. Naše družstvo dominovalo, jak
proti mladým a rychlým celkům, tak proti
mužstvům s hráči se zkušenostmi z nejvyšší
ligy. Poslední utkání v 1. třídě se navíc proměnilo v exhibici. Dolnopočerničtí basketbalisté
deklasovali Sokol Kbely 103:40 a napsali tak
výraznou tečku za svým povedným tažením
za titulem a vysněným postupem do vyšší
soutěže.
Nemohu závěrem nezopakovat slova předsedy TJ Sokola DP Petra Polcara ze zimního
vydání zpravodaje: “Kdyby mi někdo před lety
prorokoval, že se bude hrát v Dolních Počernicích dorostenecká liga a basketbal, který
předvádí A mužstvo mužů – neuvěřil bych.”
Věříme, že se dokážeme v nové soutěži nejen
udržet, ale podáme takové výkony, aby nadále
bylo o dolnopočernickém mužském basketbale hodně slyšet a byl symbolem kvality. Velice si jako tým vážíme podpory od diváků při
domácích zápasech a podpory naší TJ.
V prestižní soutěži začínáme na domácí palubovce 8. 10. 2010 proti BS Sparta A od 20,30
v hale ZŠ, Národních hrdinů 70. Přijďte ochutnat atmosféru mistrovských utkání B přeboru
basketbalu. Více informací, výsledkový servis
a mnoho dalších zajímavostí naleznete na
basket.sodopo.cz.
Roman Šebl
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Blahopřání
1. září letošního roku oslavili manželé
Eva a Pavel Udržalovi zlatou svatbu.
17. září se radovali ze společně prožitých
40ti let manželé Hana a Tomáš Jirsákovi.
Do dalších společných let přejeme oběma
manželským párům zdraví, rodinnou pohodu
a životní elán..
Původ tradice oslav „kulatých“ výročí svateb nalezneme ve středověkém Sasku,
kde k 25. výročí svatby byl pár obdarován
svými příbuznými a nejbližšími přáteli stříbrným věncem. Částečně jim tím pogratulovali ke štěstí, které jim přineslo tolik
krásných roků spolu a částečně oslavili
skutečnost, že právě vstupují do dalších let
plných harmonie směrem k 50. výročí, kdy
budou obdarováni věncem zlatým. Tato
výročí se od té doby označují za Stříbrnou a Zlatou svatbu. Během několika let
se připojila i další výročí svatby jako jsou:
5. výročí tzv. Dřevěná, 10. výročí tzv. Cínová, 15. výročí tzv. Křišťálová, 20. výročí
tzv. Porcelánová, 30. výročí tzv. Perlová,
40. výročí tzv. Rubínová, 60. výročí tzv.
Diamantová.

U salesiánů
nově
V dolnopočernické farnosti při kostele Nanebevzetí Panny Marie i v místní salesiánské
komunitě došlo na začátku školního roku ke
změnám ve vedení. Novým administrátorem
farnosti se stal ThLic. P. Pavel Čáp SDB, který
k nám přichází z Litomyšle a na jeho místo
přechází náš dosavadní administrátor P. Pavel
Dominik Hertl SDB.
Vedení komunity převezme rovněž nový administrátor a uvolní tak prostor svému předchůdci pro jeho další aktivity. Slavnostní
předání funkcí a rozloučení resp. přivítání
s farníky proběhlo v neděli 5. září při obou
mších a odpoledne na farní zahradě i za přítomnosti vedoucího salesiánské provincie.
Dr. Tomáš Jirsák

Procházka Dolními Počernicemi

Jubilanti
z našich řad
ve IV. čtvrtletí
2010
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ŘÍJEN
Božena Trejbalová
Věra Nováková

LISTOPAD
Růžena Nedvědilová

PROSINEC
Věra Kocourková
Jaroslava Wildová
Agneša Kabátníková
Josef Hnis
Eva Jahodová
Do dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody.
Dr. Tomáš Jirsák
za KSZB
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Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Ivan Klíma
Lenka Reinerová
Petra Hůlová
Miloš Urban
Stieg Larrson
Alek Popov
Pavol Rankov
Petra Soukupová
Jana Šrámková
Olga Walló
William Saroyan
Romain Slocombe
Nick Cave
Adam Rapp
Stephen Clarke
Jaroslava Kočová
Tilman Rammstedt
Jeffery Deaver
Tess Gerritsenová

Moje šílené století
Lodní lístek
Strážci občanského
dobra
Sedmikostelí
Dívka, která kopla do
vosího hnízda
Mise Londýn
Stalo se prvního září
(nebo někdy jindy)
Zmizet
Hruškadóttir
Na počátku byl kůň
O neumírání
Lolita komplex
Smrt Zajdy Munroa
Rok nekonečného strádání
Merde!
Celkem jde o Merde
Mistr Džošu
a Broskvový sad
Čínský císař
Příští oběti
Suvenýr

Cécile Krugová

Dáš si ráno kávu, nebo
čaj?
Asa Larssonová Sluneční bouře
Leena Lehtolainen Krev v jezeře
Laura J. Rowland Tajné dobrodružství
Charlotte Brontëové
John Uppdike
Vdovy z Eastwicku
NAUČNÁ LITERATURA
Ctirad Mašín
Cesta na severozápad
Jan Lakosil
Souboj bez vítěze
Jiří Rajlich
Letci v názvech ulic
Černého Mostu
Vojtěch Blodig
Malá pevnost Terezín
1940-1945
Zdeňka JordáPoznej svůj cíl
nová
Jana Volfová
Českých dějin hrátky
ošidné
LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Martina Skala
Medvídek Kuma
Ivana Peroutková Anička u moře
Zdeněk Svěrák
Radovanovy radovánky
/Jak se Radovan naučil
hvízdat , Jak vyzrát na
motýly/

Iva Vávrová

O čarodějce, která
zaspala století

Milada Rezková

Doktor Racek na
horách

Hegré

Tintinova dobrodružství
– Černý ostrov

Dagmar Mueller

Vysněný poník
Záchrana poníka

Thomas Brezina

Děsivé tajemství
Dům příšer
Noc oživlých mumií
Přízraky bez tváře
Škola hrůzy
Muž s ledovýma očima
Neviditelná bestie
Upíří rakev

Stephenie Meyer Krátký druhý život Bree
Tannerové
MLÁDEŽ NAUČNÁ LITERATURA
Radek Chajda

Fyzika na dvoře

Alena Ježková

Řecké báje

M. Šmikmátorová Nápady na jaro a léto
Milan Sýkora

Od 18 nepřístupno

Odpady
UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
ve II. pol. r. 2010
■ termín přistavení: 12. 10. 2010 (v odpoledních hodinách)
■ stanoviště: ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 163)
Odpad odkládejte pouze do přistaveného kontejneru.
Odpad uložený vedle kontejneru bude považován za černou skládku (pokuta
do 50 tis. Kč)

Upozornění
v průběhu měsíce července byly kontejnery na odkládání
skla, do kterých se dosud odkládalo sklo bez rozdílu jeho
barevnosti, nahrazeny novějšími, které umožňují třídění
skla na bílé a barevné.
Přesto, že při vyprazdňování těchto kontejnerů dochází
k jejich zpětnému usazení tak, že jedna polovina je vždy hůře
dostupná, dovolujeme si občany požádat, aby dbali na třídění odkládaného skla tak, jak to tyto kontejnery nabízejí.
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SBĚR BIOODPADU
ve II. pol. r. 2010
Na základě nabídky Magistrátu hl.m.Prahy, bude opět proveden
sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) na
území naší MČ.

■ termín přistavení: v sobotu 9. října 2010
od 9.00 do 12.00 hod.
■ stanoviště: 1. ul. V Čeňku (u úřední desky) vedle parčíku
2. ul. Svatoňovická (stanoviště tříděného
odpadu – křižovatka s ul. Národních hrdinů)
» po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného bioodpadu
» využití VOK je určeno pouze pro trvale hlášené občany v Praze
» druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná
zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE
živočišné zbytky
V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na
menší kusy.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!

inzerce

Inzerce v Dolnopočernickém
zpravodaji
Cena:

strana A 4
½ strany A 4
¼ strany A 4

4000 Kč
2000 Kč
1000 Kč

Výše ceny inzerátu je u jiného formátu poměrná
jeho velikosti. K ceně je účtována DPH 20%.
Kontakt:
e-mail: zpravodaj@dpocernice.cz
knihovna@dpocernice.cz
tel.: 281 931 553, 281 865 754

SKLENÁŘSTVÍ
Pavel Kaválek
zasklívání oken a dveří,
vrtání, broušení, rámování
Domkovská 1479/34,
193 00 Horní Počernice
tel.: 281 924 403, mob.: 602 118 700

Vzpomínky nejen na spartakiádu
Když jsem četla vzpomínku na konec války od
paní Ecksteinové, bylo mi všelijak. I já jsem
prožila ty hrůzy války v Praze, kde se zavíraly
školy, tělocvičná zařízení, někteří studenti byli
totálně nasazeni, vládlo udavačství a já jsem
tímto peklem také prošla.
Byla jsem zaměstnána u německé ﬁrmy Ernst
Mahela v Nuslích, kde se vyráběly plynové masky pro vojáky. Vím, co je to „Pečkův
palác“, „Bartolomějská“. Byla jsem odsouzena za sabotáž, odvezena vlakem do Plzně do
„kárného tábora“ pro ženy na Karlově. V té
době mi ještě nebylo 16 let. Tehdy Američané bombardovali Škodovku a my jsme bydlely
mezi letištěm a Škodovkou. Byla mezi námi
i čtrnáctiletá dívka. Čekaly jsme na to nejhorší… Naštěstí nás bomby minuly.
Těchto pár řádků mělo pouze připomenout,
jak si máme vážit svého současného života
v naší české zemi.
Do Počernic jsme se přistěhovali s manželem
v roce 1950. Za svůj život jsem tady našla
mnoho přátel, ale úplně prvním z nich byl
pan Šerák na tehdejším „Národním výboru“,
ke kterému jsem přišla sama a tehdy samozřejmě pěšky žádat o sanitku při svém prvním porodu.
Po krátkém čase jsem v Počernicích vstoupila do Svazu žen, kde byla předsedkyní Vlasta Knitlová. Řešily jsme zde různé věci, jako
například jak chodit okopávat řepu nebo
jakým způsobem sklízet. Zúčastňovaly jsme
se různých brigád, úklidu ve staré školce, kam
chodily naše děti, i brigád v nové školce. Nikdy
jsme si nestěžovaly, dělaly jsme to rády a navíc
jsme se při práci zasmály i pobavily.

Tenkrát jsem byla se svými třemi dcerami 12
let doma a tak jsem měla čas přemýšlet o tom,
co bychom my ženy mohly dělat dále. Začaly
jsme cvičit v Sokole. Některé z nás byly bývalé
dorostenky již z prvního sokolského sletu. Nyní
už jsme se nepřipravovaly na „Slet“, ale na
„SPARTAKIÁDU“ v roce 1960. Nám ženám se
„obětoval“ pan Karel Poloch a nacvičil s námi
„ROZSÉVAČKU“. Nikdo nás tehdy k ničemu
nenutil a my jsme byly cvičením nadšené.
Jezdily jsme do různých obcí i s našimi dětmi,
se kterými tehdy cvičila paní učitelka a později ředitelka školky Štěpánová. Ve skladbě
„POHÁDKA“ cvičili kolem májky chlapci
i děvčata předškolního věku. Občas jsem paní
učitelce pomáhala, ve skladbě cvičily i dvě mé
dcery. Někdy bylo dost náročné skloubit péči
o rodinu s přípravami na spartakiádu.

z Rakouska si nikdy nenechali tuto událost
ujít.
Já sama jsem později již na spartakiádě necvičila a když jsem byla na Strahově jen jako
divák, občas i nějaká slzička ukápla a bylo mi
docela líto, že už tam necvičím. Mezi „děvčaty“, která jsou na fotograﬁi z roku 1960
můžete najít Kropíkovou, Fiedlerovou, Knitlovou,... Rády občas, nyní s bolavými klouby,
zavzpomínáme na to, jaké jsme byly „sokolky“. Je škoda, že ten čas tak letí…
Milada Kropíková

Na stadionu proběhla jedna zkouška a potom
jsme cvičily na Strahově 6. července. Od té
doby již uběhlo 50 let!
Když jsme tehdy viděly z brány borců na stojanu našeho cvičitele Karla Polocha, který
hlásil: „A právě nastupují děvčata z Počernic“, byly jsme nadšené a byl to pro nás zážitek na celý život.
Noc před nástupem na Strahovský stadion
jsme musely přespat v ubytovně na Strahově,
abychom byly včas na místě. O naše děti se
museli postarat tatínkové a babičky, za což
jsme jim byly velice vděčné. Cvičily jsme tehdy ve 2. řadě před tribunou.
Poslední spartakiáda se uskutečnila v roce
1985. Je škoda, že už se v této tradici dále
nepokračovalo. Vždyť tuto podívanou ocenili
i zahraniční návštěvníci. Také naši příbuzní
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