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Vážení a milí čtenáři,
poprvé po volbách vám 
píši jako předseda nové, 
respektive spíše rozšířené 
redakční rady Dolnopo-
černického zpravodaje. 
Rádi bychom navázali 
na práci v minulých le-
tech, nadále se snažili  
o obsahové i grafické
zlepšení našeho (vašeho) 
zpravodaje. Tak  jako v mi-
nulých  letech, chceme i 
letos přinášet informace 

přesvědčivě a zajímavě. Chtěli bychom uveřejňovat 
nadále takové články, které vás budou zpravovat o 
činnosti úřadu, rady a zastupitelstva městské části,  
ne však o aktivitách politických stran či seskupení. 
Budeme se zaměřovat na informace prospěšné pro 
naše občany a samozřejmě i na informace z blízké-
ho i širšího okolí. 
 Zatím stále hledáme ideálního partnera 
pro tisk DPZ. V redakční radě bude pracovat paní 
Olga Stárková, která se v posledních pěti měsících 
trvale podílela na publikaci o Dolních Počernicích. 

V souvislosti s touto prací získala řadu informací a 
zkušeností, které rádi využijeme. Také působení 
pana Karla Vosátky má zlepšit fotografickou část
DPZ. Opakovaně jsme vyzývali čtenáře a žádali je 
o příspěvky, které bychom rádi otiskli. Jde nám o 
zajímavosti, postřehy nebo i o jiné články. Redakč-
ní rada posoudí, zda příspěvek otiskne (popřípa-
dě s úpravami) či nezařadí. Ostatně, proto také 
mj. byla zřízena. Budeme se také snažit vycházet  
v menších časových intervalech, aby náš zpravo-
daj byl co nejaktuálnější.
 Těšíme se na vaše poznámky, postřehy a 
spolu s členy redakční rady vám
přeji hezké chvíle s DPZ.

  
MUDr. Pavel Boček, předseda redakční rady

Členové redakční rady:
MUDr. Jana Drtilová, PhDr. Dagmar Jílková, Světla 
Parkanová, Ing. Olga Roušová, Olga Stárková, Mgr. 
Markéta Stehlíková, Vlasta Václavková, Mgr. To-
máš-Havran Jirsák, doc. Ing. arch. František Kašič-
ka, Mgr. Tomáš Král, Karel Vosátka

K publikaci o Dolních Počernicích

Úvodní slovo

Slovo k chystané publikaci...

 Vážení čtenáři, jak jsme informovali v 
předminulém čísle, dokončujeme publikaci o 
Dolních Počernicích. Dokončovací práce přece 
jen neprobíhají lehce, často se nám dostane ještě 
do rukou materiál, který je zajímavý a rozhodně 
stojí zato, aby byl do knihy zařazen. Také vybírání 
fotografii, těch dobových či současných, prodělalo
odbornou korekturu stejně jako stylistická a jazyková 
úprava textů.

 A tak prosíme ještě o trochu trpělivosti, ale 
opravdu již finišujeme.

Za přípravnou redakční radu MUDr. Pavel Boček
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Rozdělení kompetencí jednotlivých členů RMČ:

Zbyněk  Richter, starosta - finance, územní
rozvoj, životní prostředí, administrace projektů 
JPD2, bezpečnost, tělovýchova a sport, vnější 
vztahy (zastupitelstvo, rada a magistrát hl. m. 
Prahy a další)
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty - vnitřní 
kontrola, doprava, školství, veřejný pořádek, 
klubová činnost, mládež, granty, veřejná 

správa (úřad, rada a zastupitelstvo MČ)
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty - výstavba, 
investice, údržba, realizace a udržitelnost 
projektů JPD2, cestovní ruch, cyklostezky, 
využívání volného času
MUDr. Pavel Boček - zdravotní a sociální oblast, 
informatika a propagace, Dolnopočernický 
zpravodaj, kultura
Milan Nedvědil - obecní majetek, bytová 
politika, smluvní vztahy, podnikatelská činnost

Informace RMČ

Rada na svých zasedáních m. j.

č. 2 – 7. 12. 2006
schválila
- rozšíření žaloby na spol. NATURAL, s.r.o. týkají-
cí se dlužného nájemného za další období od 
podání žaloby (prosinec 2004) do současné 
doby
- provedení demolice plotu mezi objekty čp. 5 
a 6 (infocentrum – nově Česká pošta – místní 
knihovna)
- poskytnutí finanční podpory družstvu košíkové
TJ Sokol Dolní Počernice v kategorii starší žáky-
ně za výsledky v Českomoravské lize a propa-
gaci MČ ve výši 5 tis. Kč
- dodatek č. l smlouvy o dílo se spol. Sport-Tech-
nik Bohemia, s.r.o. týkající se termínu dokonče-
ní rekonstrukce hřiště ve Svatoňovické ul.
- schválila úpravu rozpočtu do měsíce prosince 
2006

souhlasí
- s rozšířením nájemní smlouvy s p. Bendíkem na 
část pozemku č. parc. 1362 v k.ú. Dolní Počer-
nice za podmínky, že činnost na tomto pozem-
ku bude v souladu se všemi právními předpisy 
týkajícími se ochranného pásma přírodní rezer-
vace

vzala na vědomí
- zprávu o hospodaření MČ za období leden až 
říjen 2006 bez připomínek

doporučuje
- předložení záměru na směnu pozemků mezi 
MČ a TJ Sokol Dolní Počernice k projednání za-
stupitelstvu MČ

projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
se společností Počernický pivovar
požaduje zapracovat do smlouvy připomínky 
členů RMČ a připomínky společnosti Finanční 
poradenství, s.r.o.
pověřuje radního p. Nedvědila předložením 
návrhu takto upravené smlouvy v souladu s 
uvedeným usnesením

projednala návrh smlouvy na pronájem pozem-

ku č. parc. 222/1 společnosti Demokritos, s.r.o. 
za účelem parkování osobních vozů nájemců 
čp. 24 – s připomínkami: doba trvání nájmu 10 
let, výše nájemného 7000 Kč za rok
souhlasí s umístěním sklopných zábran na pro-
najatém pozemku
pověřuje starostu podpisem takto upravené 
nájemní smlouvy

zrušila s účinností od 18. 12. 2006 Komisi zeleně, 
Komisi veřejného pořádku, Komisi pro kulturu, 
vzdělání a zájmovou činnost a Komisi informati-
ky a propagace

č. 3 – 14. 12. 2006
schválila 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EKIS,
s.r.o. ze dne 20. 11. 2006 na zhotovení zábran 
proti vjezdu vozidel na cestu podél Počernic-
kého rybníka
- smlouvy o výpůjčce se společností ZAVOS
- částku 30 tis. Kč na propagaci MČ a jejích 
projektů, které byly realizovány s podporou EU

souhlasí
- s prodloužením umístění 2 ks reklamních zaří-
zení společnosti euroAWK, s.r.o. na Štěrbohol-
ské radiále
- s umístěním 15 ks reklamních zařízení společ-
nosti euroAWK, s.r.o. na 8 stanovištích podél 
Štěrboholské radiály
- s prodloužením umístění a užívání 3 ks mo-
bilních buněk, plochy pro speciální nákladní 
techniku na pozemcích p. Miroslava Lonského
- s umístěním dvoustranného světelného re-
klamního zařízení spol. AG bulldog, s.r.o. na po-
zemku č. parc. 67 při Štěrboholské radiále

vzala na vědomí
- zprávu předsedy TJ Sokol p. Polcara o spor-
tovní činnosti, výsledcích hospodaření a plá-
nech TJ
- došlé žádosti č.j. 2991 a 3091/06 o pronájem 
apartmánů v čp. 6 – infocentrum
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č. 4 – 28. 12. 2006
schválila smlouvu se spoečností Aspida, s.r.o. 
na zajištění propagace MČ v publikaci „Ces-
tujeme po Praze“ za cenu 29 tis. Kč – zaměře-
no na projekty MČ podporované z finančních
zdrojů EU

č. 5 – 4. 1. 2007
schválila
- výpověď p. Hraby z nájmu části pozemku č. 
parc. 820 (tržátko)
- vyhlášení záměru na pronájem této části 
pozemku
- objednávku na topenářské práce v čp. 5 pro 
Jiřího Baudische ve výši 270 tis. Kč
- převedení úspory ve výši 50 tis. Kč z projektu 
veřejné hřiště Svatoňovická na projekt osvětle-
ní hřiště v areálu ZŠ

vzala na vědomí
- požadavky ředitelky MŠ DUHA na vybavení 
nové třídy
- dokumentaci Urbanistické studie Dolní Počer-
nice-sever (RMČ k této dokumentaci zaujme 
svoje stanovisko)
- návrh programového prohlášení  rady MČ

vzala na vědomí  současné složení komisí rady 
MČ a výborů zastupitelstva MČ
jmenuje p. Elišku Lemfeldovou členkou KSZB, 
p. Mgr. Hanu Královou členkou KIVU, 
p. Milana Nedvědila členem KIVU

vzala na vědomí návrhy dopisů adresovaných 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zpracované Ing. 
Smrkovským a Mgr. Šantlem
pověřuje starostu zpracováním těchto návrhů 
a jejich předložením na nejbližším zasedání 
ZMČ

vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy 
společnosti ALFATECH, s.r.o. k 31. 12. 2006
schválila vyhlášení záměru na pronájem ob-
jektu čp. 72 v ul. Českobrodská 

vzala na vědomí dopis ředitele ZŠ – č.j. 2993/
06 ke kontrolnímu zjištění Hygienické stanice hl. 
m. Prahy
pověřuje Ing. Jaklovou projednáním možností 
zajištění nápravy zjištěných závad

stanovila
- cenu komerční inzerce v DPZ ve výši 2000 Kč 
za tiskovou stranu s tím, že menší plocha pro 
inzerci bude zpoplatněna v poměru k této 
částce, oznámení ve společenské rubrice ne-
budou zpoplatňována
- poplatek za užívání internetu v místní knihov-
ně pro neregistrované čtenáře na 40 Kč/hod, 
se slevou na 20 Kč/hod
- roční členský poplatek v místní knihovně 
– dospělí 50 Kč, mládež 20 Kč

projednala žádost IC Zahrada o finanční
podporu v r. 2007 na náklady spojené s po-
bytem Martina Stránského v této instituci – č.j. 

3096/06
pověřuje Ing. Jaklovou konzultací s příslušným 
odborem MČ Prahy 14

projednala žádost Ing. Hradila o podporu vy-
dání knihy o Rokytce – č.j. 3072/06
souhlasí s koupí následně vydané publikace v 
počtu 15 ks

projednala žádost skupiny dětí z Dolních Po-
černic na vybudování skateparku na území 
MČ
pověřuje Ing. Jaklovou projednáním této zále-
žitosti s žadateli

č. 6 – 11. 1. 2007
souhlasí
- se zveřejněním záměru na pronájem čp. 2 
jednomu zájemci – společnosti MCV, o.p.s.
- s vyčištěním odtoku náhonu mlýna v rámci 
akce „Rekonstrukce vodotečí zámeckého 
parku“

pověřuje Ing. Krále zpracováním materiálu 
rekonstrukce komunikací v MČ a jeho předlo-
žením k projednání ZMČ

č. 7 – 24. 1. 2007
schválila
- konání Masopustu dne 15. 2. 2007 a uvolnění 
finančních prostředků na tuto akci ve výši 10
tis. Kč
- provozní řád veřejného víceúčelového hřiště 
ve Svatoňovické ul.

souhlasí s umístěním 2 ks reklamních zařízení 
firmy JARNETTE Réclame, s.r.o. na pozemku č.
parc. 1641/20 

vzala na vědomí informaci o schválení záměru 
na směnu pozemků výborem TJ Sokol Dolní 
Počernice
pověřuje tajemníka zpracováním materiálu na 
směnu části pozemku

vzala na vědomí 
- dopis č.j. 1959/06, týkající se části pozemku 
č. parc. 1492 v k.ú. Dolní Počernice za účelem 
modernizace traťového úseku Praha Libeň 
– Praha Běchovice
- zápis z jednání Ing. Jaklové se zástupci žáků 
žádajících zbudování skateparku v Dolních 
Počernicích
pověřuje starostu jednáním s majitelem po-
zemku č. parc. 1348 o možnosti zbudování 
tohoto zařízení mezi železniční tratí a Hostavic-
kou alejí

projednala návrh výše platů ředitelky MŠ 
DUHA a ředitele ZŠ v souladu se změnou záko-
níku práce k 1. 1. 2007

       
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty
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Programové prohlášení Rady MČ Praha - Dolní Počernice
na volební období 2006 - 2010

ÚZEMNÍ ROZVOJ
     -       zajistit dopracování urbanistické studie Dolní 
Počernice – sever v souladu s požadavky 
 samosprávných orgánů MČ
- umožnit pouze takové změny daných regu-
lativů, které by nenarušovaly významným 
       způsobem již schválenou koncepci rozvoje da-
ného území
- sledovat nadále možnosti umístění tech-
nologického parku v území jižně od Xaverovského 
háje 
- podporovat využití území mezi Dolními Po-
černicemi a Černým Mostem na rekreační park a 
golfové hřiště
- umožnit a podporovat rozvoj podnikatel-
ských aktivit na pozemcích mezi Českobrodskou uli-
cí 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.

BEZPEČNOST
- pravidelná a důsledná kontrola MČ strážní-
kem městské policie dle pokynů vedení MČ
- zajistit uvedení dopravního značení v MČ na 
odpovídající úroveň
- zajistit zvýšený počet kontrol rychlosti silnič-
ních vozidel v k.ú. Dolní Počernice, zejména na Čes-
kobrodské ulici
- udržovat pravidelnou spolupráci mezi vede-
ním MČ a všemi složkami policie
- podporovat aktivity, vedoucí k osvětě všech 
obyvatel MČ v oblasti bezpečnosti
- v dohledné budoucnosti uzamykat v noč-
ních hodinách zámecký park a dostupným způso-
bem zajistit jeho ostrahu
- využívat možností kamerového systému v kri-
tických lokalitách Dolních Počernic
- zajistit přisvětlení přechodů na Českobrod-
ské ulici
- přesvědčovat občany MČ k účinné spolu-
práci v oblasti bezpečnosti s policií a s vedením MČ 
Praha – Dolní Počernice.

DOPRAVA
- dokončení rekonstrukce komunikací v Dol-
ních Počernicích
- rozšiřování sítě cyklistických stezek
- úzká spolupráce s TSK při údržbě komunikací 
ve správě TSK
- zajištění odpovídajícího technického vyba-
vení 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 , do-
končení směrového značení komunálních cílů a 
uliční sítě MČ
- zamezení možného zvýšení počtu náklad-
ních vozidel, projíždějících centrem Dolních Počer-
nic ve vazbě na dokončení Pražského okruhu a na 
plánovanou výstavbu křižovatky typu diamant po-
blíž Vinice.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- trvalá iniciativa samosprávy při zajišťování 
opatření, vedoucích ke zlepšování  životního pro-
středí v Dolních Počernicích
- zajištění spolupráce s vedením ZŠ a MŠ při 
výchově žáků v oblasti životního prostředí 
- zajištění dostatečného množství a distribuce 
materiálů propagujících ochranu životního prostře-
dí
- trvale působit všemi dostupnými prostředky 
na obyvatele MČ v oblasti ochrany životního pro-
středí
- důsledně spolupracovat s policejními složka-
mi a občany MČ na ochraně životního prostředí
- zabezpečit dostatečné množství finančních
prostředků a služeb pro udržitelnost životního pro-
středí v Dolních Počernicích.

MĚSTSKÁ ZELEŇ
- trvalé zabezpečení finančních prostředků
na tvorbu a údržbu městské zeleně v rozpočtu MČ
- využívat grantové politiky hl. m. Prahy v ob-
lasti městské zeleně
- nalezení hospodárného systému při likvidaci 
odpadu, vzniklého při údržbě městské zeleně v Dol-
ních Počernicích
- uvést do souladu správné označení (pas-
portizaci) všech udržovaných zelených ploch ve 
vlastnictví MČ s katastrem nemovitostí 
- 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 rehabilitace zámeckého parku dle 
schválené projektové dokumentace
- všemi dostupnými prostředky působit na 
obyvatele MČ a žáky našich škol za účelem vypěs-
tování kladného vztahu k veřejné i soukromé zeleni
- nalézt a zavést motivační systém pro obyva-
tele MČ  při  péči o vzhled jejich obydlí a přilehlou 
veřejnou zeleň.  

Rada MČ Praha - Dolní Počernice bude v následujícím volebním období 
prosazovat tyto priority:
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
- zajištění dostatečného počtu finančních
prostředků a lidských zdrojů pro provádění celoroč-
ní údržby komunikací a veřejných prostranství
- 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 Po-
černicích 
- pravidelné monitorování a odstraňování 
černých skládek v k. ú. Dolní Počernice
- zajištění dostatečného počtu odpadkových 
košů na veřejných prostranstvích v MČ.
- potírání všech forem vandalismu

ŠKOLSTVÍ
- usilovat v předstihu o přípravu podkladů na 
rozšíření stávajícího areálu ZŠ
- využít všechny možnosti k zajištění finančních
prostředků na rozšíření stávajícího areálu ZŠ
- zajistit dobrou spolupráci vedení MČ s vede-
ním hl. m. Prahy pro nezbytné potřeby školství v MČ 
Praha – Dolní Počernice
- usilovat o všestranné zapojení ZŠ i MŠ do ve-
řejného života v Dolních Počernicích
- zlepšit vzájemné vztahy mezi vedením MČ a 
ZŠ
- udržovat obě školská zařízení v dobrém sta-
vu
- zajistit odpovídající množství finančních pro-
středků ze strany zřizovatele pro udržitelný chod 
školských zařízení MČ
- sledovat plnění ukazatelů, daných partner-
skými dohodami mezi MČ Praha- Dolní Počernice , 
ZŠ a MŠ ve vztahu k udržitelnosti projektů, realizova-
ných MČ v programu JPD2 (amfiteátr, kulturní cent-
rum, infocentrum).

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
- iniciovat zahájení prací na přípravě projektu 
centra sociálních a zdravotnických služeb ve spolu-
práci 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.

KULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
- zajistit dobudování a udržitelnost projektů 
přírodního amfiteátru a kulturního centra
- trvale využívat grantovou politiku hl. m. Pra-
hy v oblasti kultury a využívání 
      volného času mládeže
- zajistit dostatečné množství finančních pro-
středků 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 
       na kulturních a společenských akcích, pořáda-
ných 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

OBCHOD A SLUŽBY
- zajistit možnosti pro prodej potravinářského, 
případně smíšeného zboží ve vhodných objektech 
v majetku MČ
- udržet pobočku České pošty v Dolních Po-
černicích
- 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 obyvate-
le Dolních Počernic
- usilovat o možnosti častější dopravní obsluž-
nosti MHD k velkým nákupním centrům
- usilovat o umístění menšího nákupního cen-
tra v Dolních Počernicích
- v samosprávných orgánech MČ podporo-
vat aktivity, směřující k rozšíření možností v oblasti 
obchodu a služeb pro obyvatele Dolních Počernic.

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 bezproblémo-
vý provoz a údržbu
- zajistit finanční prostředky na provoz a údrž-
bu veřejných sportovišť a dětských hřišť v naší MČ
- spolupracovat se ZŠ a TJ Sokol na udržitel-
nosti a využívání jejich sportovních zařízení
- v rámci strategie rozšíření areálu ZŠ usilovat 
o výstavbu plaveckého bazénu
- iniciovat možnosti rozšíření sítě cyklistických 
stezek v MČ.

MAJETEK 
- zajištění kvalitní a pravidelné údržby objektů 
a 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 (statek čp.4, Padolina a pod.)
- vytvářet podmínky pro čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů státu, hl. m.Prahy, Ev-
ropské unie a využívat další dostupné možnosti v 
této oblasti
- odstranit havarijní stav objektu čp. 45 – há-
jovna
- úspěšně dořešit soudní spor a fungování ná-
jemních 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 ob-
jektů MČ, zejména čp. 2, 3 a 5
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INFORMOVANOST OBYVATEL
- dotvořit systém vydávání Dolnopočernické-
ho zpravodaje
- zkvalitnit obsah a úpravu internetových strá-
nek MČ
- v rámci možností zajistit podávání informa-
cí o dění v MČ v cizím jazyce (angličtina, němčina 
apod.)
- zajistit dostavbu a chod informačního cent-
ra na odpovídající úrovni  

ŘÍZENÍ A SPRÁVA
- zvyšování kvalifikace a vzdělanosti pracov-
níků státní správy ( ÚMČ )
- zabezpečení kvalitního a aktualizovaného 
technického vybavení pro výkon veřejné správy
- docílení odpovídající úrovně komunikač-
ních schopností všech zástupců samosprávy a stát-
ní správy při styku s veřejností
- zajištění účasti obyvatel MČ na řešení veřej-
ných věcí
- zajištění kvalitní informovanosti veřejnosti s 
možností přístupu k datovým a informačním bázím

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

Komise Rady MČ  k 1. 1. 2007

KOMISE INVESTIC A ÚDRŽBY 
předseda - Ing. Miloslav Král
členové - Petr Stránský, Ing. Josef Stříška, Michal Loos, Mgr. 
Hana, Králová, Milan Nedvědil
tajemník - Hana Venclová 
 

KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A BYTOVÁ
předseda - RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.
členové - Václav Hašek, Irena Heerová, Ing. Miroslava Ší-
lová, Eliška Lemfeldová
tajemník - Vlasta Václavková

KOMISE PŘESTUPKOVÁ 
(zvláštní orgán MČ -zřizuje starosta)

předseda - JUDr. Irena Baladová
členové - JUDr. Miroslav Procházka, Hana Moravcová, 
Ing. Josef Stříška

Informace ZMČ

2. zasedání dne 18. 12. 2006
 
 Přítomno 15 zastupitelů. Zahájení v 17.05 
hod, ukončení v 20.30 hod.
 Po schválení programu zasedání a určení 
ověřovatelů zápisu proběhla diskuse k zápisům RMČ 
a ZMČ. Poté byl projednáván vlastní program: 
 
1. Byla schválena navržená úpra-
va rozpočtu do prosince roku 2006. 

2. Byly schváleny podmínky rozpočtového 
provizória do doby přijetí rozpočtu na rok 2007. 

3. Projednání Rozvojového plánu na léta 
2006 – 2010 bylo odsunuto na příští zasedání s tím, 
že se bude zabývat pouze písemnými připomín-
kami, předloženými v souladu s jednacím řádem. 

4. Byly schváleny následující změny ve složení 
výborů ZMČ :
 Předseda Finančního výboru: Petr Stránský, 
noví členové tohoto výboru: Jakub Ruml a Ing. Ev-
žen Smrkovský., CSc. 
 Z FV ZMČ odchází Ing. Ivan Růžička, CSc.  
Předseda Kontrolního výboru: RNDr. Tomáš Jirsák, 
CSc, noví členové tohoto výboru: PhDr. Dagmar Jíl-
ková, JUDr. Petr Kšáda, Petra Karochová. 
 Z KV ZMČ odchází Josef  Ježek, Marcela Pro-
cházková a Milan Petružálek. 
Byl zrušen Výbor územního rozvoje. 

5. Redakční rada Dolnopočernického zpravo-
daje byla rozšířena o akad. malířku Olgu Stárkovou 
a Karla Vosátku. 

6. Bylo schváleno podat žádost o převedení 
zbylých finančních prostředků na kulturní centrum
do r. 2007. 

7. Byla schválena směna pozemků v are-
álu V Ráji mezi městskou částí a TJ. Sokol. 

8. K podepisování doložky o platnosti prová-
děného právního úkonu byl pověřen Petr Stránský. 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o 
hospodaření  za I.-X. 2006 a o dílčím přezkoumání hos-
podaření za stejné období. Byla podána informace 
o prodeji pozemků v rámci likvidace ČKD, o probí-
hajících stavbách na území MČ a o protihlukových 
opatřeních na přemostění rybníka. Starosta vyzval 
k předložení návrhů na doplnění členů komisí RMČ. 

10. Připomínky a podněty se týkaly veřejné ze-
leně a jejího poškozování nekázní chovatelů psů, 
dopravní bezpečnosti, školy a jejích perspektiv.  

Na závěr vyzvala zástupkyně starosty všechny pří-
tomné, aby svým příkladem vedli občany k úklidu a 
dalšímu zvelebování obce.

Toto jsou pouze stručné informace o jednání ZMČ. 
Podrobnější  přesný text zápisu je k disposici na ÚMČ 
a na webových stránkách www.dpocernice.cz
       

Dr. Tomáš Jirsák
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Zpráva o sborovém zpívání v Dolních Počernicích v r. 2006

 Obyvatelé Dolních Počernic si už jistě při 
svých procházkách povšimli plakátků, které tu a 
tam visí na nejrůznějších místech obce a lákají k ná-
vštěvě některého z pěveckých vystoupení Dolno-
počernického chrámového sboru. Tento amatérský 
pěvecký sbor, který se již sedmým rokem pod ve-
dením paní Marcely Babkové věnuje převážně du-
chovní hudbě, tak upozorňuje kolemjdoucí na svá 
více či méně pravidelná vystoupení. 
 Rok 2006 sbor zahájil sérií hned dvou no-
voročních koncertů, které se konaly v újezdském 
D-klubu a v dolnopočernickém penzionu Český 
statek. Představil se na nich s opravdu náročným 
programem. Kromě méně známé II. půlnoční mše 
J. J. Ryby zazpíval i Mši č. 2 G-dur od F. Schuber-
ta. Protože celý minulý rok byl v hudebním světě ve 
znamení oslav 250. výročí narození W. A. Mozarta, 
nezůstali ani zpěváci z Dolních Počernic pozadu. S 
nadšením se pustili do nácviku jeho díla Missa brevis 
in F, jejíž tři části zazpívali poprvé v rámci Zahradní 
slavnosti Babí léto a podruhé na podzimním koncer-
tu k poctě sv. Cecílie v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Stejně jako v předchozích letech se však sbor 
mimo „domovskou scénu“ představil i za hranicemi 
obce, například na primiční mši Miroslava Herolda 
v kostele Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2 
nebo v kostele ve Vinoři či v Kolodějích, kde zpíval 
při příležitosti nejrůznějších církevních svátků či na 
zcela soukromých slavnostech, jakými jsou svatba 
nebo křtiny. 
 Tradičně poslední pěveckou akcí v roce pak 
bývá půlnoční mše, kterou svou účastí zdobí hostující 

muzikanti sjíždějící se v tuto noční hodinu do Dolních 
Počernic z celé Prahy. Vánoční bohoslužba v roce 
2006, která se nezvykle konala mimo zdi kostela, tak 
proběhla za jejich doprovodu. Zazněla nejznáměj-
ší česká vánoční mše „Hej, mistře!“ od J. J. Ryby.  
Avšak právě v tento čas zastihla sbor nejsmutnější 
událost v celé historii jeho činnosti. Těsně před Vá-
nocemi totiž zemřel jeho dlouholetý člen, vynikající 
moudrý přítel a zpěvák RNDr. Jaroslav Fuka. Všichni 
jeho přátelé se s ním s velkou bolestí v srdci rozloučili 
29. prosince právě v dolnopočernickém kostele, ve 
kterém s nimi léta s láskou zpíval. 
 Členy tohoto sboru totiž již dávno nespojuje 
dohromady jen láska k muzice a ke zpěvu, kvůli kte-
ré neváhají obětovat svůj volný čas ke zkouškám, 
ale především přátelství. Společenství je však stále 
otevřené každému dalšímu zájemci o sborový zpěv. 
I v novém roce budou zkoušky probíhat každou ne-
děli od 18.00 hod. v prostorách městského úřadu 
a všem, kteří by chtěli připojit svůj hlas, jsou dveře 
dokořán. Poslední novinkou loňského roku bylo zalo-
žení občanského sdružení, které vzniklo z ekonomic-
kých důvodů. A nelze zapomenout ani na vytvoření 
internetových stránek sboru dpchs.wz.cz  Na nich se 
ti, které informační věk přikoval k obrazovkám po-
čítačů a kteří nechodí kvůli tomu na procházky, při 
kterých by si mohli přečíst vyvěšené plakátky o no-
vých akcích sboru, mohou dozvědět, že v Dolních 
Počernicích působí parta lidí, která i v novém roce 
2007 ráda všechny potěší svým zpěvem.

Pavla Vašíčková
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 Slíbila jsem, že se vrátím k postavě pri-
máře MUDr. Luďka Černého,CSc. Byla to osob-
nost v dějinách naší dětské psychiatrie. Měla 
jsem možnost jej osobně poznat jako kolegu 
(nejprve jako sekundářka, která po několika le-
tech práce s dospělými chtěla hlouběji poznat 
léčení dětských pacientů). Jak by vám potvr-
dili všichni, kdo jej osobně znali, téměř každé 
setkání s ním bylo nezapomenutelné. Jako pří-
klad poslouží můj první kontakt s ním. Dostavi-
la jsem se v domluvený den a hodinu do jeho 
pracovny a očekávala jsem, že přijímací poho-
vor bude obsahovat nezbytné výměny názorů 
na obor apod. Nestalo se tak. Pan primář mě 
obřadně posadil vedle svého pracovního sto-
lu a galantně vyňal ze zásuvky krabičku tehdy 
luxusních cigaret a nabídl mi. Odvětila jsem: 
,,Musím přiznat s jistými rozpaky, že děkuji, neb 
jsem nekuřák.“ Pan primář nato vstal, podal 
mi ruku a řekl: „Jste přijata.“ Až posléze jsem 
se dozvěděla, že byl zapřisáhlým odpůrcem 
tabakismu. Projevovalo se to např. tím, že i na 
mezinárodních kongresech slovutným psychi-
atrům o přestávkách mezi jednáními ostenta-
tivně otvíral okna předsálí zasedacích síní a po-
horšeně v několika jazycích glosoval kouření u 
profesionála jako prvek závislosti.
 Nebo sestřičky v léčebně, zejména „paní 
vrchní“ Květa Kočová, by mohly vyprávět. Tře-
ba jak během jedné noční služby, kdy poté, co 
udělaly svou práci a obešly ložnice dětí, si sedly 
a zapálily cigaretu. Běžně to vůbec nepřipa-
dalo v úvahu, protože pan primář často jezdil v 
noci na kontroly. Ale tentokrát se vědělo, že leží 
na jednotce intenzivní péče připojen k monito-

rům, neboť byl přijat do nemocnice s podezře-
ním na infarkt myokardu. Samozřejmě, jakožto 
nositel neochvějné síly ducha a především šéf, 
se v noci odpojil od přístrojů a na kole dorazil 
do léčebny, aby sestřičky přichytil při činu. Poté 
se do nemocnice vrátil.
 Vyznačoval se také tím, že do léčebny 
ze Zahradního Města jezdil zásadně na kole, 
nebo, pokud byl sníh, na lyžích - vždy skrovně 
oděn (tj. v saku, většinou bez šály) a naprosto 
nechápal, jak může být někdo tak nekritický ke 
zdraví a teple se oblékat (tak, jak je to běžné).
 Vzpomínají na něho všichni, kdo s ním 
pracovali. Nedávno jsem vyhledala paní Ale-
nu Kšádovou, která v léčebně za jeho vedení 
pracovala.Vzpomínala jsem s ní na dobu, kdy 
MUDr. Černý zavedl v léčebně režimovou léč-
bu, která znamenala řád pro dětské pacienty. 
Mnozí pravidelnost denního režimu z domova 
neznali, a tak sama o sobě byla léčebným 
opatřením a cennou zkušeností pro život. Sest-
ry dětem často předávaly pozitivní zkušenosti 
s mateřským principem, když se stalo, že jejich 
matky nebyly schopny takto fungovat. Zahra-
da léčebny a krásné okolí byly pro městské děti 
příležitostí poznat zblízka tuto tvář přírody. Sest-
ry Růžena Nedvědilová, Alena Kšádová, Zdena 
Kalábová, Hana Šťastná, Vlasta Sladká, Blanka 
Šebánková, Božena Nováčková a další, spolu 
s vrchní sestrou Květou Kočovou a sociálními 
pracovnicemi Ivou Dlouhou a Vlastou Šmejka-
lovou se dosud v Dolních Počernicích scházejí 
a vzpomínají na léta, kdy léčebna byla nejen 
vynikajícím zdravotnickým pracovištěm, ale též 
výborně fungujícím pracovním týmem.Obojí se 
pak spojilo ve výsledek: „léčebna v Dolních Po-
černicích“ byla v československé odborné ve-
řejnosti vpravdě pojem. 
       
 MUDr. Jana Drtilová

Z dějin Dětské psychiatrické léčebny v Dolních Počernicích

9

II. část



Zhusta, všichni zhusta konec masopusta.
Masopust se krátí, víc se nenavrátí.

 Moto letošního masopustu, konaného ve čtvrtek 
15. února 2007, zřejmě zapříčinilo, že patřil sice k těm nej-
veselejším, ale také k nejuplakanějším.
 Lidí se kolem nového venkovního amfiteátru v
zámeckém parku shromáždilo skutečně zhusta. Kapela 
vyhrávala řízné marše a před zraky diváctva zhusta de-
filovala všehochuť masek - královským majestátem počí-
naje, opicí a nadpozemskými bytostmi konče. Ve chvíli, 
kdy pan starosta předal Pronobovi (jinak našemu radní-
mu MUDr. Pavlu Bočkovi) vládu nad obcí, vyrazil mohutný 
průvod masek na svou pravidelnou trasu. Prošel nejdelší 
(středovou) počernickou ulicí -  Národních hrdinů. Ces-
tou se k průvodu postupně přidali sportsmani (ragbisté), 
kteří pravidelně cvičí na místním úřadě, ale z důvodu mo-
mentu překvapení na nás vyběhli z fary. Připojili se tak-
řka všichni učitelé zdejší základní školy, zástupci dětského 
domova a další a další. Takto posílený průvod se vydal 
na pouť Počernicemi a pak se přes Jahodnici a Hosta-
vice vrátil do dolnopočernické Svornosti. Cestou průvod 
navštívil osmnáct podniků a organizací. Všem popřál vše 
nejlepší a mnoho zdaru a samozřejmě nepohrdl darova-
nými koblihami, koláči, chlebíčky a jinými dobrotami  Dle 
trendu současné lékařské vědy všichni shromáždění tak-
též dodržovali i pravidelný pitný režim.
 Zhruba tak v polovině pochodu se náhle otevře-
lo nebe a zhusta, doslova  z h u s t a  začalo pršet. A 
pršelo a pršelo, a z krásných masek se ponenáhlu stávaly 
masky zplihlé a hlavně naprosto promočené. Nikomu to 
však nevadilo, protože i v dešti se dá krásně tancovat. 
Jen jsme všichni vzpomínali na onemocnělého dolnopo-
černického medvěda. Ten by ten promočený kožich asi 
jen stěží donesl na diskotéku do pohostinné a především 
suché a hlavně vyhřáté Svornosti. Kdosi v průvodu pro-
hodil: „Teď, kdybych měl jít Rokytkou, tak by mi to už ani 
nepřišlo divný“.
 Masopust je sice již za námi, ale pozor! Již teď je 
načase přemýšlet, jakou maskou překvapíte na tom příš-
tím!        

Vlasta Václavková
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Městská část Praha–Dolní Počernice děkuje Městské policii hl. m. Prahy za bezpečný průchod masopustního průvodu 
obcí.

Dále děkuje všem, kteří tuto veselici hmotně podpořili. Byli jimi:

MEDIAN spol. s r.o., DĚTSKÝ DOMOV, PENSION ČESKÝ STATEK, KADEŘNICTVÍ Jaroslava Krčálová, LARY- Ing. Hana Jaklo-
vá, BeA CS, CUKRÁRNA Věra Kaucká, KOLONIÁL Lenka Lefnerová, PEKÁRNA Milan Zelenka, RESTAURACE Na Barborce, 
TEXTIL Zdena Papežová, ELKOM PRAHA, ALFA diamantová technika, PRÁDELNA Svatý Prokop U červeného javoru, 
PNEUSERVIS p. Schubert, manželé BŘICHÁČKOVI, HUMMER CENTRUM Martin Mikulenčák, KOLONIÁL František Janota, 
HOTEL SVORNOST, RICHTEROVI a paní Blanka SIKOROVÁ.
                Ing. Miloslav Král
         zástupce starosty
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OKTO(BRR!/RO©K)FEST
 Dá-li Pán Bůh, pánové radní a další pá-
nové jakož i okolnosti, uskuteční se 23. a 24. 
března tohoto roku již XV. půlročník našeho 
FESTu 26. Jeho název, kterým jsem zároveň na-
depsal tento článek, vyjadřuje skutečnost, že 
tento půlročník se koná u příležitosti osmého 
výročí založení Klubu 26 v Dolních Počernicích. 
Věřím, že těm, kdo se o podobné akce v naší 
obci zajímají, nemusím FEST 26 nijak zvlášť před-
stavovat a ty, které taková akce nezajímá, ne-
chci obtěžovat dlouhými řečmi. 
 Takže jen stručně: FEST 26 má několik ro-
vin. Nosným programem je koncert živé hudby, 
na kterém se představí asi 15 kapel, jež se tím 
zároveň utkají o vítězství v divácké anketě Zlatý 
havran. Do ankety budou však také zařazeni ti, 
kdož rozhýbou druhou scénu hudbou tzv. neži-
vou či reprodukovanou. A letos poprvé bude 
v anketě také možno hlasovat pro nehudební 
umělce, tj. pro ty, kdo budou v rámci FESTu 26 
představovat svá nehudební umělecká díla. 
Tím jsem naznačil hlavní náplň festivalu. Ostat-
ní podrobnosti se zájemci dozvědí z plakátků 
nebo lépe na našich webových stránkách na 
adrese www.fest26.tk. 
 Závěrem bych rád vyzval všechny, kdo 
by měli možnost, schopnost či ochotu ke zda-
ru nastávajícího půlročníku FESTu 26 jakkoli při-
spět, aby mne laskavě kontaktovali (737 766 
383, havranuv@email.cz). Vzhledem k tomu, 
že hudebních zájemců je vždy více, než jsme 
schopni využít, a tedy uspokojit, uvítáme vel-
mi zejména ty, kdo by mohli vystavit jakákoli 
svá výtvarná díla, nebo ty, kdo by nám mohli 
pomoci po stránce organizační či materiální 
(finanční či hmotnou pomocí, zajištěním části
technického zázemí festivalu apod.). V té sou-
vislosti nesmím zapomenout zdůraznit, že stejně 
jako i předchozí půlročníky, bude tento FEST 26 
opět benefiční, což znamená, že veškeré vý-
těžky (zejména ze vstupného a z baru) věnuje-
me na Adopci na dálku. Jedná se o všechno, 
co nám zbude po odečtení nezbytných nákla-
dů. Ty se však snažíme minimalizovat, takže na-
příklad minulý rok jimi bylo vlastně jen půjčov-
né za přenosná WC a zvukové aparatury. Za 
to vděčíme mj. ÚMČ Praha – Dolní Počernice, 
který se nám vždy snaží vyjít vstříc.

Havran generální prezident FESTu 26

Počin o svých počinech (43)
HUCULSKÉ VYCHYTÁVKY

 Možná jste zaregistrovali v minulých 
dnech nebývalý ruch kolem výběhů našeho 
jezdeckého klubu POČIN V Ráji. Umožnil nám 
ho Magistrát hlavního města Prahy přidělením 
grantu. Grantová podpora byla určena jednak 
na výstavbu mobilních ustájení, jednak na vy-
budování oplocení a v neposlední řadě na vy-
hloubení studny, aby naši koníci nemuseli trpět 
žízní nebo ti, kdo je opečovávají, bolestmi zad 
z neustálého donášení kýblů vody z nedaleké 
Rokytky. Přidělení magistrátního grantu však 
není jen tak. Vyžaduje dodržení mnoha podmí-
nek, na což dohlížejí magistrátní úředníci pro-
střednictvím různých kontrol. 
 A právě jedna z nich se vypravila také 
k našim huculům. Je potěšující, že kontrolorům 
se líbilo, jak byly přiznané finance využity, ale
navíc i forma, jakou je vedeno jejich vyúčtová-
ní. Nečekaně úspěšné také bylo hledání zdroje 
vody pro studnu. Nalezli jsme dostatečně silný 
podzemní proud vody, který poskytuje větší jis-
totu než samotná Rokytka. 
 Takže už čekáme jen na stavební povo-
lení. Doufejme, že i v budoucnu bude náš jez-
decký klub tak úspěšný…

Havran

Následkem POČINU jednoho ze členů 
redakční rady - Havrana Tomáše Jirsáka 
mladšího - bylo narození Tomáše Jirsáka 

nejmladšího:  
dne 11. 2. 2007 spatřil světlo světa Ismaíl 

Tomáš Jirsák. 

Dovolujeme si blahopřát jemu, šťastným 
rodičům i prarodičům.

Redakční rada
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Místní knihovna

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Jaroslava Moserová-Davidová Historky
Milan Kundera  Nesnesitelná lehkost   
   bytí
Petra Hůlová  Umělohmotný třípokoj
Jarmila Loukotková Bůh či ďábel
Jarmila Loukotková Pro koho krev
Věra Nosková  Bereme, co je
Eva Holubová  Pravdu, prosím!
Petr Šabach  Občanský průkaz
Antonín Liška  Jak se plaší smrt
Jaroslav Rudiš  Alois Nebel
Robert Merle  Spiknutí a úklady
Robert Merle  Ples u vévodkyně 
Barbara Erskinová Dcery ohně
Leonie Swann  Glennkill – ovce  
   vyšetřují
Barbara Woodová Poslední šamanka
Kate Holdenová Na vlastní kůži
Don Miguel Ruiz Čtyři dohody
Leo Pavlát  Od Chanuky do  
   Chanuky
Karel Richter  Trenk
Gottfried Wagner Kdo nevyje s Vlkem
Jiří Horák  Kniha o staré Praze
Jiří Kovtun  Republika v nebezpeč- 
   ném světě
Julia P. Gelardi Vnučky královny Vikto- 
   rie na...
A. Clary-Aldringen Vůně vzpomínek
Jiří Žák   Kdyby nám Paříž vyprá- 
   věla
Robert Morse   Zázračná detoxikace
Vlastimil Vondruška Církevní rok a lidové   
   obyčeje
Pavla Jazairová  V jižní Indii
Eva Obůrková  Výlety s dětmi

Společenská kronika

Jubilanti z našich řad ve II. čtvrtletí 2007

Srdečné blahopřání k významnému životní-
mu výročí patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Miroslava Rousová, Božena Terberová, Ja-
roslav Vaněček, Jaroslav Valter, Luděk Tu-
rek, Štěpán Mišejka, Zdeněk Hájek, Jarosla-
va Šůsová, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Marie Kovářová, Marie Obersteinová, Karel 
Caldr, Eliška Lemfeldová, Květuška Polcaro-
vá, Štefan Zimmermann, Květuše Chmelo-
vá, Zdenek Bakštein

ČERVEN
Václav Bouda, Růžena Kobrlová, Věra Bar-
táková, Vlasta Forejtová, Anton Račan, Ma-
rie Seidlová, František Vencl, Antonie Šírová, 
Julie Raymanová, Josef Šmíd, Hana Kulíško-
vá, Vladimír Herčík, Marta Schödlová, Pavel 
Balcar

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hod-
ně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

INTERNET V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Novinkou v naší knihovně je zavedení 
veřejného internetu.  

 
Pro registrované čtenáře je použití 

zdarma, s možností rezervace 1 hodi-
ny týdně. 

Pro neregistrované zájemce je cena 
40 Kč/hod., se slevou pro seniory a 

mládež 20 Kč.

Naše knihovna obdržela darem knihu „Deník pošeti-
lého milence“ od jejího autora, místního občana aka-
demického malíře Jana Paula. Prozaickou tvorbou se 
zabývá od roku 2003. Jde o jeho prvotinu, sbírku po-
vídek, vydanou nakladatelstvím Barrster a Principal v 
Brně na konci roku 2006. Dovolujeme si upozornit pří-
padné zájemce o koupi této knihy, že pokud ji už ne-
seženou v běžné síti prodejen knihkupectví, je možné 
ji zamluvit přímo u autora naším prostřednictvím.  
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Zprávy z mateřské školy DUHA

Oznámení Pozvánka na výstavu

 V prosinci, kdy jsme se všichni těšili na 
vánoční svátky, probíhaly přípravy v naší 
mateřské škole DUHA na vánoční besídku. 
Během těchto příprav se také konala mi-
kulášská nadílka pro děti a vánoční dílna u 
nejstarších dětí – Sluníček - za účasti rodičů, 
při které si děti spolu s rodiči vyrobili vánoč-
ní přání a dárečky.
 Vánoční besídka koncem prosince 
udělala tečku za starým rokem.

 Nakonec chceme poděkovat všem 
rodičům a přátelům školky, kteří nám při-
spěli dobrovolným finančním příspěvkem -
byli odměněni adventními větvemi vyrobe-
nými pedagogickými zaměstnanci a dětmi. 
Již teď víme, že děti díky tomuto příspěvku 
pojedou v červnu na výlet do obory Žleby. 

Pedagogický  kolektiv MŠ DUHA

Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587,  
Praha – Dolní Počernice,

tel. 281 931 336, fax 281 931 111,  
e-mail: skolka@dpocernice.cz

ZÁPIS na školní rok 2007/2008
se koná ve dnech  

17. a 18. 4. 2007 v budově MŠ  
od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu je třeba předložit občan-
ský průkaz zákonného zástupce  

a rodný list dítěte.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE  
 spojená s ukázkami tradičního pečiva

 vizovického pečiva, drátování,
 zdobení kraslic, pletení košíků a  pomlázek 

a ukázkami dalších tradičních  
velikonočních technik,

se uskuteční
v SOBOTU 24.března 2007

a
v NEDĚLI 25.března 2007

vždy od 10.00 do 17.00 hodin

ve stodole pensionu Český statek,
ul. Stará obec čp.7

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ OBČERSTVENÍ

V neděli dne 25. 3. 2007 od 14.00 hodin průvod
 „NESEME MORANU ZE VSI“ 
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Městská policie informuje

 V poslední době 
se množí případy krá-
deží kovů – slitin a kovů 
barevných. Nejprve 
mizely kryty kanálů a 
v současné době jsou 
středem zájmu zlodějů 
okapové roury, para-
pety a jiné oplecho-

vání, především z mědi. Právě měděné 
okapové roury u rodinného domku v ulici 
Nad Rybníkem si vyhlédli dva mladíci v do-
poledních hodinách dne 10. 1. letošního 
roku. V té době prováděla svou pravidel-
nou pochůzku, zaměřenou na kontrolu ve-
řejného pořádku, hlídka Městské policie. O 
nahlášení krádeže místním občanem byla 
hlídka informována nedaleko činu – u Vel-
kého počernického rybníka, kde spatřila 
mladíky, které potkala i předtím v ulici Nad 
Rybníkem. Oba mladíci byli požádáni o 

prokázání totožnosti, ani jeden však u sebe 
doklady neměl. V důsledku toho byla po-
volána autohlídka Městské policie, před níž 
se mladíci dali na útěk. Po krátké honičce 
byli oba mladíci dopadeni, převezeni na 
místo činu, kde byli svědky označeni jako 
pachatelé krádeže a poté byli předáni Po-
licii ČR k dalšímu šetření.
 Je smutné, že jedním z pachatelů byl 
i občan Dolních Počernic, který byl navíc 
z krádeže měděných součástí usvědčen již 
podruhé. Poprvé to bylo koncem loňského 
roku. Z jeho vystupování při projednávání 
přestupku na ÚMČ však nebylo znát, že by 
si uvědomoval závažnost svého chování.
 Vyzýváme proto občany, aby si vší-
mali dění ve svém okolí a v případě zjiště-
ní podezřelého chování neznámých osob 
neprodleně informovali Městskou policii či 
Policii ČR.

Vandalizmus Různé
Ani Dolním Počernicím se bohužel nevyhnul sou-
dobý vandalizmus – graffiti. Důrazně žádáme návštěvníky hřbitova, aby 

nevstupovali na loučku rozptylu. Květiny a 
svíčky je možné odkládat pouze na dláždění 
před loučkou.

Děkujeme, že svým chováním zachováváte dů-
stojnost tohoto místa. ÚMČ

Oznámení
Bývalé členky a členové 1. oddílu Juná-
ka v Dolních Počernicích a jeho příznivci 
se scházejí každou třetí středu v měsíci 

v 15.00 hod v Klubu důchodců v budově 
Úřadu městské části.
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Potřebujete poradit?

 Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podle ustano-
vení § 7 a následujících a § 120 předmětného zá-
kona bude osobám závislým na pomoci jiné osoby 
měsíčně poskytována sociální dávka, která je urče-
ná na zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost, 
tzv.:
 
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
Příspěvek na péči bude vyplácet úřad městské čás-
ti 1 – 22 podle místa trvalého pobytu osoby, která 
péči potřebuje. Příspěvek na péči bude náležet: 
BEZ ŽÁDOSTI
- osobám, které pobírají zvýšení důchodu pro bez-
mocnost 
- dětem, kterým je přiznán statut dlouhodobě těžce 
zdravotně postiženého dítěte vyžadujícího mimo-
řádnou péči
 
Postup:
Úřady městských částí zašlou v lednu 2007 opráv-
něným osobám oznámení o vzniku nároku na pří-
spěvek na péči, ve kterém budou občané vyzváni 
k tomu, aby uvedli, jakým způsobem chtějí dávku 
doručovat a jakým způsobem dávku využijí.
K 1. lednu 2007 současně zanikne nárok: 
• na zvýšení důchodu pro bezmocnost (oso-
bě, o kterou je pečováno) 
• na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou 
osobu (pečující osobě)
Tyto dávky již nebudou vypláceny a zcela je nahra-
dí příspěvek na péči.
 
Příspěvek na péči bude náležet 
NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
• osobám, které nejsou uvedeny výše a po-
dají si žádost o příspěvek na péči po 1. lednu 2007
 
Postup
• Úřady městských částí zahájí řízení o příspěv-
ku na péči dnem podání žádosti. Součástí řízení je 
provedení sociálního šetření v místě, kde žadatel žije 
a posouzení zdravotního stavu žadatele. O vzniku 
nároku na dávku rozhodují obecní úřady zpravidla 
do 90 – ti dnů od podání žádosti. V případě pozi-
tivního rozhodnutí bude dávka žadateli vyplacena 
zpětně od kalendářního měsíce, ve kterém byla po-

dána žádost.
Informace pro pečující osoby – rodinné příslušníky, 
blízké či jiné osoby
• Nároky pečujících vyplývající ze systémů dů-
chodového a zdravotního pojištění zůstávají zacho-
vány, pokud budou pečovat o osobu alespoň ve 
druhém stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Po-
tvrzení o tom, že pečují, jim na žádost vydá příslušný 
úřad městské části 1 - 22.

• Zákonem jsou dále speciálně upraveny pří-
pady, kdy je současně pobírán příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a to tak, že je stanovena odchylná 
výše příspěvku na péči.
 
ŽADATELÉ O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY,
• kteří již mají podanou žádost o umístění do 
domovů důchodců nebo ústavů sociální péče
obdrží po 15. 1. 2007 dopis s informací, jak mají dále 
postupovat. Všechny žádosti budou do konce úno-
ra 2007 předány do těch ústavů a domovů, o které 
jednotliví občané žádali. 
• Nové žádosti o poskytování sociální služby
se podávají přímo u jednotlivých poskytovatelů, dle 
vlastního výběru zájemce. O typu vhodné služby 
nejlépe poradí úřad městské části dle trvalého po-
bytu žadatele.
 
PORADENSTVÍ 
• ZE ZÁKONA MAJÍ POVINNOST VŠICHNI PO-
SKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VŠICHNI ZAMĚST-
NANCI SOCIÁLNÍCH ODBORŮ NA ÚŘADECH MĚST-
SKÝCH ČÁSTÍ A NA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY POSKYTNOUT BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORA-
DENSTVÍ KAŽDÉMU ŽÁDAJÍCÍMU OBČANU.
 
DALŠÍ INFORMACE
• nově otevřené Informační centrum sociál-
ních služeb KONTAKT, pasáž Škodova paláce, Jung-
mannova 29, Praha 1 
• informační telefonní linka KONTAKTU, tel. 
+420 739 824 749, provoz: pondělí 10.00 – 14.00 ho-
din a čtvrtek 10.00 – 14.00 hodin 
• webové stránky www.mcssp.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 pozbývají platnosti dne 31. prosince 
2007. Jejich držitelé jsou povinni si je do tohoto termínu vyměnit. Lhůta pro vystavení nového 
ŘP je zpravidla 15-20 dní (dle počtu žádostí). K žádosti o nový ŘP je nutno předložit platný do-
klad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský prů-
kaz,  kterému končí platnost. Adresa Registru řidičů odboru dopravně správních agend MHMP 
je: Jungmannova 35/29, Praha 1, tel. 236 002 800 (call centrum), 236 005 490 (informace).  
O činnosti tohoto pracoviště jsme vás podrobně informovali v minulém čísle DPZ. 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
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Mediace - řešení konfliktů
POTŘEBUJETE ZLEPŠIT VZÁJEMNÉ VZTAHY? 

ŘEŠÍTE SPOR?  HLEDÁTE POMOC?

 Asociace mediátorů (mediátor = prostřed-
ník, který řídí proces dorozumívání stran v konfliktu
mimosoudní cestou) je nezisková organizace, která 
se zabývá především poskytováním mediačních slu-
žeb (mediace = mimosoudní způsob řešení sporu za 
pomoci neutrálního prostředníka) a poradenstvím v 
oblasti řešení konfliktů a vyjednávání.
 V rámci svého projektu „Využití mediace 
jako nástroje sociální integrace“ nabízí bezplatnou 
mediaci a facilitaci (efektivní vedení porad, schůzí 
a jednání) jako novou sociální službu všem obča-
nům hl. města Prahy). Projekt je spolufinancován
Evropským strukturálním fondem, státním rozpoč-
tem České republiky a rozpočtem hl. města Prahy. 
Partnerem projektu je Poradna pro občanství, ob-
čanská a lidská práva a spolupracujícími organiza-
cemi jsou TyfloCentrum Praha, o.p.s. a Centrum pro
zdravotně postižené. 
 Služby jsou určené hlavně příslušníkům zne-
výhodněných skupin při řešení konfliktů, které vy-
plývají ze složitého sociálního postavení (které je 
zapříčiněno především  věkem, pohlavím, zdravot-
ním postižením, sociální situací, etnickým původem 
ad.). Asociace mediátorů se tak spolupodílí na vy-

tváření a zlepšení podmínek pro jejich začlenění na 
trhu práce a do společnosti a zároveň předchází 
nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení.
 Řešení konfliktů mimosoudní cestou usnad-
ňuje vzájemnou komunikaci  mezi stranami. Umož-
ňuje také porozumět potřebám a zájmům zaměst-
nanců a zaměstnavatelů, nalézt vhodná řešení pro 
všechny zúčastněné strany, jednat v neformálním 
a bezpečném prostředí se zárukou uchování dů-
věrných informací, snížit napětí, zlepšit vzájemné 
vztahy a navzdory dočasným sporům si uchovat 
prostor pro budoucí spolupráci. V neposlední řadě 
mediace umožňuje vyhnout se soudnímu řízení a v 
podstatně kratším čase, s nižšími finančními náklady
spor vyřešit.
 Tyto bezplatné mediační a facilitační služby 
budou poskytovány profesionálními mediátory až 
do ledna roku 2008. V případě zájmu se obracejte 
na Asociaci mediátorů České republiky, K Vodoje-
mu 4, 150 00 Praha 5, tel.: 251 553 461, amcr@amcr.
cz, 
web: www.amcr.cz

Inzerce

CHCETE INZEROVAT VE ZPRAVODAJI?

 V každém čísle DPZ bude vyhraze-
na maximálně jedna strana pro placenou  
inzerci.
 Přednost pro příjem placené inzerce 
mají místní soukromé osoby a podnikatelé. 
Pokud do termínu uzávěrky nebude evido-
ván žádný místní inzerent, bude přijímána i 
inzerce ostatních zájemců. 
 Cena inzerátu (černobílý tisk) je 2000 
Kč za celou stranu, 1000 Kč za ½ strany, 500 
Kč za ¼ stránky a dále poměrné částky.
Zpravodaj v současné době vychází ve 
dvouměsíčních intervalech (6 x do roka), 
uvažuje se o zvýšení počtu čísel.
 Podrobnější informace (termín uzá-
věrky, způsob placení, atd.) vám rádi sdě-
líme na tel.  č. 281021097 nebo e-mailové 
adrese: zpravodaj@dpocernice.cz.

PRONAJMU NOVÝ BYT 2+kk, 55 m2

/i dlouhodobě/ v Úvalech poblíž ná-
draží, 25 min. vlakem do centra Prahy, 

výhledově možno s garáží.
Tel. po 17. hod:  728381788, 281980627, 

e-mail: dmon@centrum.cz

OŠETŘOVATELKA NABÍZÍ DOMÁCÍ PÉČI  
PRO HANDICAPOVANÉ A SENIORY

(osobní zkušenost s péčí o bezmocnou  
maminku)

•nákup •příprava jídla •pomoc při jídle •donáš-
ka léků včetně vyzvednutí receptu •chystání léků 
•mytí vlasů pomoc při koupeli •holení •pomoc s 
WC •osobní hygiena •praní, věšení a žehlení prá-
dla •doprovod •společnost •rozhovory •cvičení 

•vyřizování úředních záležitostí

Dále nabízím hlídání dětí – doprovod na kroužky, 
vycházky, úkoly, příprava jídla, večerní hlídání a 

ukládání ke spánku. 
Cena podle činnosti cca 100 Kč/hod.

Podrobné informace na čísle 776 815 687 
Šárka Mrožová.
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Z dějin naší obce č. 95
Oběti 2. světové války

 Z paměti by určitě neměla vymizet památka 
na ty, kteří se stali oběťmi dosud nejhroznější války v 
dějinách, v níž zahynulo ve světě na 55 milionů lidí. 
I naší obci přinesla válka bolestné ztráty a sluší se je 
(s použitím kroniky protifašistického odboje) stručně 
připomenout.
Obětí 2. světové války z Dolních Počernic, které zde 
připomínáme, známe dosud třicet jedna (což je po-
dobný počet jako číslo našich padlých v 1. světové 
válce):

1. Benešová Emilie, nar. 24. 2. 1876. Žila v domě čp. 
120 na rohu dnešní ulice Bernartické a Listopadové. 
Po soustředění v Praze byla 6. 9. 1943 pod číslem 
X-112 poslána do Terezína a pak s transportem do 
Osvětimi, kde neznámo kdy zahynula. 

2. Dubský Bedřich, nar. v  r. 1895, naposledy bytem 
v domě čp. 36 v dnešní Novozámecké ul. Zemřel v 
koncentračním táboře v Osvětimi.
3. Dubská Irma, manželka Bedřicha Dubského. Její 
osudy a nešťastný konec se nepodařilo blíže po-
znat.

4. Dubský Pavel, nar. v r. 1929, syn Bedřicha a Irmy 
Dubských, s rodiči naposledy bytem v čp. 36, zahy-
nul rovněž za neznámých okolností.

5. Dubská Olga, nar. 11. 3. 1886, bytem v domě čp. 
82 v dnešní ulici Národních hrdinů. Po soustředění v 
Praze byla pod číslem V-26 deportována do Tere-
zína, kde za dva měsíce poté – 5. 4. 1942 - zahynu-
la. Dům následně zabralo velitelství místní okupační 
německé posádky.

6. Dubský Oskar, nar. 24. 1. 1888, bytem v domě čp. 
82 v dnešní ulici Národních hrdinů. Pod číslem Ba-93 
byl 10. 8. 1942 deportován do Terezína a odtud do 
Osvětimi, kde byl umučen.

7. Dubský Viktor, nar. 30. 1. 1893, bytem v čp. 8. Před-
posledního lednového dne r. 1942 byl pod číslem V-
25 deportován do Terezína, odtud 23. 4. téhož roku 
transportován do Piasky, kde zahynul.

8. Dubská Kamila, nar. r. 1884, zemřela údajně již r. 
1940 v Terezíně.

9. Houžvička Antonín, nar. 28. 3. 1922, bytem v Dol-
ních Počernicích čp. 118. Byl členem skupiny míst-
ních komunistů, která vyráběla destrukční prostřed-
ky a připravovala sabotáže. 18. 4. 1942 byl v rámci II. 
stanného práva zatčen a 12. 6. téhož roku ve svých 
dvaceti letech popraven v pankrácké věznici.

10. Hrubý Václav, nar. 21. 1. 1901, bytem v Dolních 
Počernicích čp. 41 v dnešní ulici Národních hrdinů. 
Pracoval ilegálně v buňkách KSČ na Masarykově 
nádraží, v dílnách Bubny a v naší obci. Podle roz-
sudku stanného soudu udržoval styky s osobami 
nepřátelskými říši a poskytoval jim úkryt. 14. 4. 1942 
byl gestapem zatčen a za dva měsíce poté – 24. 6. 
1942 na Pankráci popraven.

11. Hylský Karel, nar. 17. 3. 1893, bytem v Dolních 

Počernicích čp. 308 v dnešní ulici V Záhorském. Ile-
gálně pracoval v místní buňce KSČ, 7. 5. 1941 byl 
zatčen a po vyšetřování na Pankráci odvezen do 
koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl 7. 
8. 1942 umučen.

12. Jodl František, nar. 25. 11. 1891, bytem Dolní Po-
černice čp. 248 v dnešní Pilníkovské ulici. Zahynul v 
Praze při náletu spojeneckých letadel 25. 3. 1945.

13. Karin Alfréd, nar. 28. 5. 1890, bytem v Dolních 
Počernicích čp. 120 v dnešní Listopadové ulici. 12. 2. 
1942 byl pod číslem X-110 deportován do Terezína, 
odtud 28. 9. 1944 do Osvětimi, kde zahynul.

14. Karinová Gabriela, rozená Benešová, manželka 
Alfréda Karina, nar. 5. 11. 1897, bytem Dolní Počer-
nice čp. 120. Společně s manželem byla pod číslem 
X-111 deportována  12. 2. 1942 do Terezína a odtud  
9. 10. 1944 do Osvětimi, kde rovněž zahynula.

15. Kubeš Čeněk, nar. 10. 1. 1894. 5. května1945 byl 
při obléhání velitelství německé posádky v čp. 82 ze 
zahrady domku paní Karoliny Plné čp. 30 v dnešní 
Bohuslavické ulici smrtelně zraněn a záhy po přene-
sení do budovy dnešní pošty zemřel.

16. Neužil Jaroslav, nar. 13. 4. 1909, bytem Dolní 
Počernice čp. 364 v dnešní Podkrkonošské ulici. 5. 
května1945 byl na zahradě domku paní Karoliny 
Plné čp. 30 v dnešní ulici Bohuslavické zraněn ku-
lometnou střelbou z velitelství německé posádky v 
čp. 82. Po převozu do nemocnice v Českém Brodě 
druhý den 6. 5. zemřel.

17. Novák Josef, nar. 14. 2. 1903, bytem v Dolních 
Počernicích čp. 423 v dnešní Příchovické ulici na Vi-
nici. 5. května 1945 zahynul tento revoluční bojovník 
v přestřelce s německou hlídkou při odsunu oddílu 
německé posádky z Počernic do Kbel na cestě k 
lesu.

18. Paclt František, nar. 26. 6. 1909. Společně s Vilé-
mem Kantou byl 5. 5. 1945 v přestřelce s německou 
hlídkou při odsunu německé posádky z Počernic do 
Kbel zajat se zbraní v ruce. V ohybu cesty do Chval 
byli oba přinuceni zalehnout do příkopu a ranami 
z revolveru popraveni. František Paclt na místě ze-
mřel. (Těžce zraněný Vilém Kanta zranění přežil)

19. Pfefer Tomáš, nar. 10. 7. 1897, bytem V Záhor-
ském čp. 273. Padl 8. 5. 1945 v 
Květnovém povstání u elektrárny v Argentinské ulici 
v Praze 7.

20. Polák Josef, nar. 20. 8. 1924, bytem Dolní Počer-
nice čp. 48 na rohu křižovatky 
českobrodské silnice. 28. 4. 1942 byl ve svých ne-
celých osmnácti letech deportován pod číslem Ao-
310 do Terezína, odtud 30. 5. 1942 do Zámošče, kde 
zahynul.

21. Polák Rudolf, nar. 18. 4. 1889, bytem Dolní Počer-
nice čp. 93. 30. 1. 1942 byl deportován pod číslem 
V-535 do Terezína a odtud 17. 3. 1942 dále do Izbi-
ce, kde zahynul.
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22. Poláková Kamila, nar. 10. 8. 1892 (matka Josefa a 
Zdenky Polákových), bytem Dolní Počernice čp. 48 
na nároží křižovatky proti Barborce. Pod číslem Ao-
309 byla 28. 4. 1942 deportována do Terezína a 30. 
5. 1942 dále do Zámošče, kde zahynula.

23. Poláková Zdeňka, nar. 27. 8. 1928, bytem v Dol-
ních Počernicích čp. 48 na nároží křižovatky proti 
Barborce. Současně s bratrem Josefem Polákem a 
matkou Kamilou Polákovou byla ve svých necelých 
14 letech 28. 4. 1942 deportována pod číslem Ao-
311 do Terezína a odtud do Zámošče, kde také za-
hynula.

24. Říha Emanuel, nar. 4. 5. 1866, bytem Dolní Počer-
nice čp. 303 v dnešní Úpické ulici. Zahynul 25. 3. 1945 
při náletu spojeneckých letadel na Prahu.

25. Salzer Šimon, nar. 20. 10. 1904, bytem Dolní Počer-
nice čp. 60 na rohu dnešní Rudníkovské ulice. Ilegál-
ně pracoval na Masarykově nádraží. Byl zatčen 2. 4. 
1942 a poté vězněn na Pankráci a v Terezíně, odkud 
byl převezen do Osvětimi. Tam na marodce údajně 
dostal 25. 8. 1942 injekci, po které se již nevzpamato-
val a ještě položivý byl odvezen do krematoria.

26. Vaněčková Hana, nar. 15. 3. 1922. Byla zatčena 
jako spoluorganizátorka stávky v Českomoravských 
strojírnách ve Vysočanech. Podle dálnopisu gesta-
pa z 28. 8. 1943 byla předána německému zvláštní-
mu soudu v Praze, kde byla odsouzena k šestileté-
mu vězení. Zahynula téhož roku ve svých 21 letech 

v koncentračním táboře – neznáme místo a datum 
úmrtí.

27. Veselý Antonín, nar. 8. 5. 1898, bytem Dolní Po-
černice čp. 356 v dnešní Strážkovické ulici. Byl za-
městnán jako skladník Bratrství v naší obci a ilegál-
ně pracoval ve zdejší buňce KSČ. Zatčen byl již 7. 
5. 1941 a za necelý rok poté – 14. 3. 1942 zahynul v 
koncentračním táboře Mauthausen.

28. Zdvíhal Josef, nar. 9. 3. 1899, bytem v Dolních Po-
černicích, Novozámecká 98. Byl velitelem místního 
hasičského sboru. Zatčen gestapem v závodě Sana 
v Hloubětíně za ilegální vojenský výcvik hasičů ve 
Svépravicích. Po věznění v „Pečkárně“ a na Pankrá-
ci byl převezen do Terezína, kde zahynul na samém 
konci války 25. dubna 1945.

29. Zykán Vojtěch, nar. 27. 8. 1893, bytem Dolní Po-
černice čp. 427 na Vinici. Padl při Květnovém povstá-
ní 9. 5. 1945 v Praze za blíže neznámých okolností.

30. Žákovský Bohumil, nar. 27. 10. 1890, dolnopočer-
nický občan – redaktor, bydlící naposledy ve Svor-
nosti. Zemřel 8. 4. 1945 údajně ve Stulbachtalu.

31. Žlutický Josef, nar. 4. 11. 1912, naposledy žijící v 
ústavní péči chorobince, byl náhodně zastřelen 5. 5. 
1945 německými oddíly z Počernic ustupujícími smě-
rem na Chvaly.

Dobové razítko místní pošty
První razítko místní pošty po Květnovém povstání 
1945 (za poskytnutí cenného dokumentu děkuje-
me panu doc. JUDr. Zdeňkovi Madarovi)
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Ze starých Počernic č. 48

 Mezi oběti 2. světové války musí-
me počítat i dva malé chlapce – nevlast-
ní bratry Jaroslava Blechu a Čestmíra Radu, 
kteří na břehu rybníka u brány do parku 
nalezli nevybuchlý granát, a ten je při mani-
pulaci u žulového patníčku pod tratí oba na  
místě zabil.
 Mezi vzpomínané patří nepochybně i 
pan Leopold Kaniok (nar. 10. 11. 1912), dočas-
ně bydlící v Dolních Počernicích u svého strýce 
Bedřicha Kliky (čp. 609), v jehož dílně ukrýval 
různé uprchlíky. Jeho ilegální činnost gestapo 
odhalilo, a L. Kaniok byl 12. 2. 1941 v pasáži kina 
Valdek na Vinohradech zatčen a po vyhlášení 
I. stanného práva spolu s dalšími druhy dne 30. 
9. 1941 v Praze popraven.
 Ilegálních odbojových pracovníků bylo v 
obci kolem třiceti pěti, při Květnovém povstá-
ní se počet bojovníků proti okupantům rozrostl 
o několik desítek dalších občanů. Kromě dříve 
jmenovaných byli v protinacistickém odboji 
aktivně činní i další naši spoluobčané. Někteří 
z nich prožili utrpení koncentračních táborů a 
káznic, které však naštěstí přežili. Tady je mož-
no jmenovat např. pana Rudolfa Kropíka (nar. 

6. 10. 1913), bytem v ulici Národních hrdinů čp. 
85, jenž byl za války napojen na ilegální organi-
zaci NVPT (Národní výbor pražských továren) a 
na partyzánské hnutí. Dále pak pana Jaroslava 
Tůmu, nar. 28. 4. 1901, bytem Nad Rybníkem čp. 
228. Jako člen ilegální buňky byl 19. 4. 1941 za-
tčen a vězněn na několika místech, naposledy 
v Halle nad Sálou, odkud byl 19. 8. 1943 s podlo-
meným zdravím propuštěn. Podobně i pan Jan 
Vojáček (nar. 9. 10. 1892), bytem Nad Rybníkem 
čp.134 byl za ilegální činnost gestapem 25. 9. 
1942 zatčen, vysvobození Rudou armádou z ká-
znice ve Walheimu se dočkal 6. 5. 1945.
 Skláníme se před památkou všech těch-
to obětí i hrdinů, kteří přežili. Snad se dočkají v 
novém století důstojného připomenutí na veřej-
ném místě v obci, podobně jako to učinili naši 
předchůdci obětem světové války z let 1914 - 
1918.

Doc.Ing.arch. František Kašička, CSc.

(Děkuji za cenné informace panu Č. Pokornému, 
paní Heerové a Krčálové a za případné další zprávy 
pamětníků.)

Dolnopočernická rodina z doby, kdy naše obec byla poměrně chudou, zemědělskou vsí. (Pomozte nám vzpome-
nout, kdo je na obrázku.)


