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Jaro v Dolních Počernicích
zámek a park jako věčná inspirace

Úvodník
ROZJEZD DO NOVÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s děním v naší
městské části v prvních měsících nového volebního
období.
Nejdůležitějším dokumentem, který se v tomto období zpracovává, je Urbanistická studie Dolní
Počernice – sever. Tato studie se zatím nachází ve
fázi vyhodnocování došlých připomínek a řešení její
nejcitlivější části – bytové zástavby za ulicí Za Luhem.
Dalším projektem, který bude mít vliv na územní rozvoj naší MČ, je Rekreační park U Čeňku. Také tento
projekt se nachází ve fázi řešení aktivit navržených
v tomto území. Třetím projektem, který v současné
době prochází územním řízením, je výstavba golfového hřiště. Další kroky mající vliv na územní rozvoj
Dolních Počernic, učinilo hl. m. Praha vypsáním výběrového řízení na
prodej svých pozemků mezi Českobrodskou ulicí a drážním tělesem ve
směru na Běchovice.
V době, kdy čtete tyto řádky, již pokračují práce na rekonstrukci
komunikací na Vinohradech, konkrétně se jedná o dokončení Bernartické ulice, následně pak budou zrekonstruovány ulice Štěpanická, Pilníkovská a Bohuslavická. V důsledku navýšení finančních prostředků
Odboru městského investora na stavbu TV Dolní Počernice se připravuje rekonstrukce Hrabačovské ulice, která by měla být zahájena ještě
v letošním roce.
V zimním období byla dokončena cyklistická stezka podél Počernického rybníka. Její části, nyní vystavené stavebním činnostem v souvislosti s rekonstrukcí drážního tělesa, budou uvedeny do náležitého
stavu po dokončení stavebních prací na drážním tělese, které zatím
tolik nevnímáme. V současné době byla zahájena rekonstrukce mostního objektu dráhy v ulici Národních hrdinů, a ta se citelně dotkne
všech obyvatel Dolních Počernic i jejich návštěvníků. Snahou vedení
MČ bude negativní důsledky této stavby minimalizovat.
Naplno probíhá výstavba kulturního centra ve starém pivovaru,
jehož slavnostní uvedení do provozu se připravuje na 23. 6. 2007.
Výstavba informačního centra v čp. 6 je též v závěrečné fázi. Jeho
zprovoznění se připravuje na závěr měsíce srpna. Oba tyto projekty
jsou realizovány za podpory strukturálních fondů Evropské unie. V
polovině měsíce května byla přemístěna pošta do č.p. 5 ve staré obci.
Doufáme jen, že nás občané, kteří teď budou muset chodit na poštu

delší trasou, „neukamenují“. Vedení MČ přemístění
pošty totiž iniciovalo z důvodu jejího zachování v Dolních Počernicích. Na letošní rok je také připravováno
pokračování prací na rozšíření našeho hřbitova.
V oblasti zeleně jsme se potýkali s odstraňováním následků po vichřicích, které nás nepříjemně
postihly v zimním období. Na druhou stranu je pro
naši MČ velice příznivá ta skutečnost, že již byla
zahájena výsadba nejrozsáhlejšího lesního porostu
v Praze v oblasti Vinice.
Naší MČ se podařilo zrealizovat příjemný sportovní areálek za mateřskou školou. První zkušenosti
s provozem obou hřišť však ukazují, že naše mládež
si takto vynaložených finančních prostředků vůbec
neváží. Podobné je to i s jinými lokalitami v naší MČ, které v poslední
době vyrůstají do krásy. Téměř na každém kroku se totiž setkáváme
s nepochopitelnou destruktivní činností lidí, jejichž koníčkem je ničení
veřejného a soukromého majetku. Poslední zjištění bohužel ukazují, že
se jedná občany Dolních Počernic, a co je na tom nejsmutnější, že se
jedná o naši mládež.
V březnu letošního roku jsem požádal o pomoc formou přidělení
druhého strážníka náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. R. Blažka.
Důvodem mé žádosti byla zvýšená potřeba ochrany naší městské části, která se stala v poslední době terčem vandalské, přestupkové a
trestné činnosti. Mou žádost podpořila i ředitelka Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 Ing. Bc. Dana Hetzlová, se kterou jsem
záležitost předem konzultoval. Žádost byla posouzena jako oprávněná
a proto bylo rozhodnuto o navýšení počtu strážníků v naší MČ na
celkový počet dva.
Jednou z podstatných změn, které se v nejbližší době dočkáme,
je rekonstrukce internetových stránek naší MČ, takže jejich úroveň
vzroste alespoň do té míry, že nebudeme muset čelit steskům na jejich
kvalitu.
Vážení spoluobčané, další vývoj událostí v Dolních Počernicích
je nasměrován Programovým prohlášením Rady MČ na toto volební
období a Rozvojovým plánem Dolních Počernic, který schválilo naše
zastupitelstvo. Já se s vámi o informace o průběžném plnění těchto dokumentů a o dalších aktuálních událostech v naší MČ vždy rád
podělím.
Zbyněk Richter, starosta

Olympijské hry v Praze
V poslední době jste mohli na stránkách denního tisku sledovat obsáhlé diskuse o možnosti pořádání
Olympijských her v hlavním městě Praze. Jako člen pražského zastupitelstva vám mohu na toto téma
poskytnout dostatečné množství informací jak v tiskové, tak v digitální podobě. Nabízím vám proto po
předchozí domluvě zapůjčení publikace „Praha olympijská“ a tentýž materiál na CD-ROM. Odbornou
studii „Praha olympijská“ lze též nalézt na stránkách hl. m. Prahy na adrese http://www.praha-město.
cz. Mělo by být v zájmu každého obyvatele hl. m. Prahy, aby se s olympijskou tematikou v souvislosti
s kandidaturou Prahy na pořádání OH seznámil. Zamezilo by se tak šíření dezinformací, které pak ztěžují objektivní posuzování této pro Prahu jistě zajímavé události.
Zbyněk Richter, starosta
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Rada na svých zasedáních m. j.
č. 8 – 29. 1. 2007
schválila
•
dodatek č. 1 k mandátní smlouvě se spol. Finanční poradenství,s.
r.o. ze dne 25. 3. 2005 na zajištění finančních prostředků na akci
„Rekonstrukce bývalého pivovaru na společensko kulturní centrum v Dolních Počernicích“
•
dodatek č. 1 k mandátní smlouvě se spol. Finanční poradenství,
s.r.o. ze dne 7. 9. 2005 na vypracování žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů v rámci JPD2 na projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
•
smlouvu o zhotovení autorského díla s p. Olgou Stárkovou ve výši
40 tis. Kč k přípravě publikace o Dolních Počernicích
•
smlouvu o zhotovení autorského díla s p. Karlem Vosátkou ve
výši 30 900 Kč
•
fotodokumentace do publikace o Dolních Počernicích
č. 9 - 1. 2. 2007
schválila
•
Programové prohlášení RMČ na volební období 2006 - 2010
•
přidělení bytu v penzionu ZŠ panu Vladimíru Zelenkovi
souhlasí
•
s předloženou „Zastavovací studií č.parc. 1495/1“ ze dne 25. 1. 2007
spol. Pro-Sin, s.r.o. pouze za splnění těchto podmínek:
•
a) zajistit propojení pro pěší a cyklisty z centra MČ podél celého
areálu směrem na Běchovice podél drážního tělesa
•
b) zachovat stávající cestu na pozemku č.parc. 1586 pro budoucí
pěší propojení severní a jižní části MČ, která je přirozeným pokračováním hráze Počernického rybníka. (Toto propojení včetně
budoucího podchodu pod drážním tělesem je navrhováno v US
Dolní Počernice - sever). Stromořadí na této cestě realizovat nové,
dle PD, kterou má MČ připravenu
•
s prodloužením doby umístění stávajícího oboustranného reklamního
zařízení o velikosti 2x (5,1x2,4)
na pozemku č.parc. 1451/2 v k.ú.
Dolní Počernice, při komunikaci Východní spojka, vpravo směrem na
Černý Most
•
s prodloužením doby umístění stávajícího 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 x 2,4 m, umístěného na
pozemku č.par. 1501/13 v k.ú. Dolní Počernice při komunikaci
Štěrboholská radiála vpravo směrem na Černý Most za podmínek
stanovených usn. RMČ č. 32.3 ze dne 9. 10. 2003
•
s demolicí čp. 34 (objekt bývalého kina) s tím, že požaduje, aby:
•
a) investor kontaktoval vedení MČ již při přípravě PD pro novu stavbu
•
b) investor zajistil zachování umístění pamětní desky
J.F.Chaloupeckého na novém objektu směrem do ul. Českobrodská, pokud to bude z historického hlediska nutné
pověřila
•
p. Nedvědila přípravou privatizace objektu čp. 68 a 393 (ulice
Nad Rybníkem), včetně návrhu na zajištění půdních vestaveb na
těchto objektech - starostu MČ přípravou podkladů pro žádosti o
investiční a neinvestiční dotace na MHMP a jejich předložení ke
schválení RMČ
vzala na vědomí
•
návrhy Ing. Šefla na možnosti mimosoudního vyrovnání pohledávky spol. NATURAL za užívání pozemků MČ č.parc. 1496/3,
1495/2 a 1496/1 v k.ú. Dolní Počernice a návrh na odkoupení
zmíněných pozemků a objektu čp. 58 (pekárna)
•
stanovisko OŽP ÚMČ Prahy 14 (čj.34-39/2007 čj.385/2007)

o výsadbě stromů v k.ú.Dolní Počernice jako kompenzaci za
umístění reklamních zařízení spol. euroAWK s r.o. a spol. Jarnette Réclame, s r.o.
souhlasí
•
s předloženými záměry spol. MEDOS AP, s.r.o. a spol. Ing. Stanislav Šefl - MEDOS na využití pozemku č.parc. 1495/1 v k.ú. Dolní
Počernice k vybudování menšího nákupního centra za dodržení
těchto podmínek:
•
a) zajištění propojení pro pěší a cyklisty z centra MČ podél celého
areálu směrem od Běchovic podél drážního tělesa a
•
b) zachování stávající cesty na pozemku č. parc.1586 pro budoucí
pěší propojení severní a jižní části MČ, která je přirozeným pokračováním hráze Počernického rybníka. (Toto propojení včetně
budoucího podchodu pod drážním tělesem je navrženo v US Dolní
Počernice – sever). Stromořadí na této cestě realizovat nově, dle PD,
kterou má MČ připravenu
•
s prodloužením umístění 1 ks oboustranného stávajícího reklamního zařízení spol. Jarnette Réclame, s r.o. na pozemku č.parc.
593 v k.ú. Dolní Počernice u Českobrodské ul.
•
v souladu s usn. RHMP č. 112 ze dne 30. 1. 2007 s podání žádostí
o dotace v r. 2007 na tyto investiční akce:
•
TV Dolní Počernice
•
rekonstrukce komunikací
•
rozšíření hřbitova
•
rekonstrukce čp. 45 (hájovna)
•
rekonstrukce technické památky čp. 3 ( pivovar)
•
s nákupem notebooku pro potřeby zástupců starosty MČ
schválila program 3. zasedání ZMČ dne 5. 3. 2007
ukládá tajemníkovi ÚMČ
•
zajistit písemné vyrozumění všech nájemníků penzionu čp. 70
o skutečnosti, že pokud RMČ neschválí nájemcem předloženou
žádost o prodloužení nájemní doby, končí tato uplynutím sjednané doby nájmu dle nájemní smlouvy
•
zajistit včasnou informovanost všech nájemců bytů MČ
•
o připravovaném navýšení nájemného v souladu
•
se zák. č. 107/2006 Sb.
č. 11 - 19. 2. 2007
souhlasí s provedením opravy kovových vrat u čp. 2 na hrázi
schválila
•
dodatek č. 3 smlouvy o dílo se spol. FASS, s r.o. na stavbu „Společné kulturní centrum MČ Dolní Počernice a MČ Praha 14 s podporou SF EU“
•
převzetí částečně zrealizovaného grantu „Dětské hřiště RADOST“
na části pozemku č.parc. 613 v k.ú. Dolní Počernice do majetku
MČ v hodnotě 147 474 Kč od nositele grantu Mgr. Tomáše Krále
•
převzetí herních prvků v hodnotě 288 861 Kč do majetku MČ
v lokalitě V Záhorském - Třebihošťská od Linhartovy nadace, která je nositelem grantu dle projektu „Úcta k životu“
•
umístění 3 kusů jednostranných reklamních zařízení o velikosti 5,1
x 2,4m spol. News Outdoor Czech Republic, s.r.o. na pozemku parc.
č.815, k.ú.Dolní Počernice, za podmínek stanovených usn. RMČ
32.3 z 9. 10. 2003
•
předložený návrh manželů Tvrdkových - čj. 435/07 na přestavbu
garáže na bytový prostor s podmínkou, že budou dodržena ustanovení Vyhlášky hl.m.Prahy o obecně technických podmínkách
pro stavby
•
zprávu o činnosti RMČ za 2. pol. 2006, zpracovanou Ing. Jaklovouč.
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12 - 1. 3. 2007
souhlasí
•
s doplněním dopravních značek v Dolních Počernicích dle předloženého návrhu za cenu cca 35 tis. Kč z kapitoly doprava v 1.
pol. 2007 firmou DOZNA, s.r.o.
•
pověřuje stavební odd. ÚMČ vypracováním návrhu na doplnění
značení komunálních a směrových cílů na území MČ.
•
s umístěním stavby inženýrských sítí a komunikace na pozemích
č.parc. 756/1, 756/12 a 1328/14 v k. ú. Dolní Počernice v souvislosti se stavbou Bytové domy Dolní Počernice - jih
•
s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 470 paní Marcele Dobšové na dobu určitou - 5 let
•
s uzavíráním nájemních smluv v penzionu ZŠ čp. 70 na dobu
určitou, minimálně jeden rok, a to tak, aby ukončení nájemní
smlouvy bylo stanoveno vždy k 30. 6. roku následujícího po uzavření nájemní smlouvy
č. 13 - 12. 3. 2007
schválila
•
předložení žádosti na realizaci projektu „Revitalizace historického
centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území “ jako žádosti o finanční podporu ze strukturálních
fondů EU v rámci 6. výzvy Programu JPD2 pro Cíl 2 Praha
•
rozpočet projektu, který je ve výši 19 558 931 Kč, z toho 19
508 931 Kč uznatelné výdaje a 50 000,- Kč neuznatelné výdaje
projektu
•
aktualizaci partnerských dohod pro projekt „Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj
podporovaného území “ s těmito partnery: Linhartova nadace,
Počernický pivovar, s.r.o., Římskokatolická farnost, Dětský domov
v Dolních Počernicích, CR Camping, s.r.o., Svornost. s.r.o.
•
definici investičního záměru předkládaného projektu tzn. projekt
„Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních
Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity
a příprava pro rozvoj odporovaného území“
č. 14 - 15. 3. 2007
schválila
•
objednávku p. Jiřímu Baudischovi na opravu vodoinstalace v areálu ZŠ v ceně 54 tis. Kč (bez DPH)
•
objednávku spol. JIKA-podlaháři, s.r.o na opravu podlahových
krytin v ZŠ (3 třídy) v ceně cca 116 tis. Kč (včetně DPH)
•
úpravu žalobního návrhu ve věci žalované spol. NATURAL, s.r.o.
týkající se výše vymáhané pohledávky a to v souladu se znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Tulpy, pověřeného OS pro
Prahu 2
•
zapůjčení prostor ledových sklepů čp. 3 občanskému sdružení
POČIN za účelem pořádání kulturní akce FEST 26 ve dnech 23.
a 24. 3. 2007 za podmínky, že pořadatel zabrání účastníkům akce
vstup na stavbu probíhající v areálu a zajistí pro účastníky akce
soc. zařízení
•
příspěvek pro p. Martina Stránského na částečnou úhradu pobytu ve stacionáři na r. 2007 ve výši 500 Kč měsíčně a to zpětně od
1. 1. 2007
•
předloženou PD na rekonstrukci užitkového vodovodu DN 350
s tou výhradou, že stavba se nebude dotýkat pozemku č.parc.
1356/2 a 1356/4 (místní hřbitov) a odkloní se v části pozemku
č.parc. 1361/3, kde je dle územního plánu rezerva na stavbu
domova pro seniory
•
dohodu o stanovení počtu tříd v MŠ DUHA a počtu dětí ve třídách MŠ na šk.r. 2007/2008 v souvislosti s konáním zápisu do
MŠ ve dnech 17. a 18. 4. 2007
•
mandátní smlouvu se spol. Finanční poradenství, s.r.o. na vypracování žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů EU na projekt



Informace RMČ

„Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních
Počernicích - likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity
a příprava pro rozvoj podporovaného území“ včetně zastupování
MČ v celém řízení v celkové výši 300 tis. Kč (bez DPH).
•
dodatek č. 3 smlouvy o dílo se spol. FASS, s. r.o. na stavbu „Společné kulturní centrum MČ Dolní Počernice a MČ Praha 14 s podporou SF EU“ týkající se etapizace stavby
•
provedení výběrového řízení na zakázku „Revitalizace vodního
systému v zámeckém parku Dolní Počernice“ ve smyslu předložené výzvy a zasláním výzvy firmám: Lesy hl.m.Prahy; Vodomont, a.s.; Ekis, s.r.o.; FASS, s.r.o.; Walco CZ, s.r.o.
•
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu „Regionální
informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným
internetem s Ing. Františkem Smetanou, týkající se součinnosti
při kontrole financování projektu
rozhodla
•
o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v penzionu ZŠ p. Dariny
Krejzové a to k 30. 4. 2007
•
o neprodloužení nájemního vztahu p. Bukovcové v bytě č. 4
v penzionu ZŠ a trvá na vyklizení bytu do 30. 6. 2007
•
o přidělení bytu č. 3 v penzionu ZŠ panu Vlastimilu Frančíkovi,
strážníkovi Městské policie
projednala
•
stížnosti občanů na narůstající znečišťování veřejných prostranství a především nově zbudovaných pásů zeleně psími exkrementy vinou nezodpovědného chování majitelů psů
doporučuje
•
informovat majitele psů prostřednictvím DPZ a webových stránek o jejich povinnostech a postizích za jejich nedodržování
p o ž a d u j e,
•
aby strážník Mě Policie věnoval přestupkům majitelů psů na území
MČ zvýšenou pozornost s použitím všech přípustných postihů
pověřuje
•
tajemníka úřadu zadáním vypracování cenového odhadu na dům
čp. 366 (za nově budovaným Infocentrem), včetně pozemku, pro
potřeby jednání o odkoupení této nemovitosti do vlastnictví MČ
od MUDr. Grametbauerové
Zápisy z jednání RMČ jsou v plném znění uváděny na internetových
stránkách naší MČ na adrese: www.dpocernice.cz a jsou k nahlédnutí na úřadě MČ. Pokud by někdo z občanů naší MČ projevil zájem o
podrobnější informace o některém z projednávaných bodů RMČ, ráda
je poskytnu po předem dohodnuté návštěvě na ÚMČ.
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

OZNÁMENÍ
V době od 17. 5. 2007 do 14. 8. 2007 bude z důvodu rekonstrukce železničního mostu uzavřena pro veškerou dopravu
ulice Národních hrdinů v úseku mezi ul. Českobrodskou a Novozámeckou. Automobilová doprava včetně linky MHD bude vedena po objízdné trase. V době uzavírky bude zajištěn pouze průchod pro pěší a cyklisty s výjimkou doby nezbytně nutnou pro
demolici nosné konstrukce mostu.

Informace ZMČ
3. zasedání dne 5. 3. 2007
Přítomno 14 zastupitelů a neobvykle velký počet občanů.
Zahájení v 17.10 hod., ukončení v 21.30 hod.
Po diskusi byl schválen upravený program zasedání a určeni ověřovatelé studie předložené spol. České nemovitosti na obytnou zástavbu
v severní části Dolních Počernic a na základě diskuse, v níž zazněla
i petice občanů, požaduje, aby jmenovaná společnost předložila novou
studii, která se svým charakterem a parametry bude podobat původní
ověřovací studii, na jejímž základě proběhlo výběrové Zastupitelstvo
vzalo na vědomí dosavadní ověřovací řízení.
Byl projednán návrh Urbanistické studie Dolní Počernice - sever. Ve
studii byly zjištěny formální nepřesnosti a nedostatky, které však
nemají vliv na srozumitelnost textu. Zastupitelé přijali usnesení, které
se zabývá .požadavky na obsahové změny studie jako podílu zeleně
v areálu fy Median, protihlukovou clonu lokality „V Ráji“, možnosti realizace hřiště Na Vinici, dopravní obslužnosti , dopravní situace u železniční zastávky atd.
Byla projednána problematika dopravního hluku v MČ. Po informaci
starosty a seznámení s požadavky obyvatel Vinice proběhla diskuse
a bylo přijato usnesení pokračovat v jednání o této problematice po
seznámení s výsledky avizovaného měření hluku.
Byl projednán a schválen rozpočet MČ Praha Dolní Počernice na
r. 2007, s tím, že na návrh zástupkyně starosty byly posíleny finanční
prostředky na údržbu v ZŠ.
V souvislosti s vedením kanalizačního sběrače H, byla projednána příslušná změna územního plánu. Schválení této změny podmínilo zastupitelstvo splněním dalších podmínek.
Byl projednán a schválen Rozvojový plán MČ Praha Dolní Počernice na
období 2007 – 2010.
Byly stanoveny priority a postup při rekonstrukci komunikací.

Bylo zrušeno usnesení ZMČ o informování zastupitelů e-mailem.
Byly projednány a schváleny některé změny jednacího řádu ZMČ.
Byly schváleny odměny členům ZMČ.
Informace se týkaly převážně staveb v městské části, komunitního plánování soc. služeb, Školské rady, žádostí o investiční dotace pro MČ apod.
Starosta byl pověřen zahájením jednání o odkupu čp. 366
Dotazy připomínky a podněty se týkaly našich škol, Dolnopočernického zpravodaje, připravované publikace o naší MČ, Webových stránek
apod.
Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní
Počernice
4. zasedání dne 21. 3. 2007
Přítomno 11 zastupitelů. Zahájení v 18.10 hod., ukončení v 19.15 hod.
Před zasedáním měli členové zastupitelstva možnost se seznámit při
prohlídce areálu čp. 3 se stavem realizace projektů MČ s využitím
finančních prostředků Evropské unie.
V úvodu vysvětlil starosta důvody ke svolání mimořádného zasedání.
Byl projednán a schválen podíl MČ pro projekt „Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích“ v rámci žádosti
o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.
Starosta informoval o tíživé situaci s financováním rekonstrukce
kabin na hřišti kopané, do které se dostala TJ Sokol Dolní Počernice v důsledku snížení dříve přislíbené dotace od MHMP. Proto byla
schválena bezúročná půjčka ve výš 360 000 Kč pro použití pouze na
tento účel.
Toto jsou pouze stručné informace o jednání ZMČ. Úplný text zápisu je
k disposici na ÚMČ a na webových stránkách www.dpocernice.cz
Dr. Tomáš Jirsák

ODBĚR A VYPOUŠTĚNÍ VOD

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SOUKROMÉ OSOBY

POVOLENÍ K ODBĚRU JE TŘEBA:
• odběru vody ze studny vybudované po roce 1955
odběru povrchové vody (např. z potoka), pokud
je k odebírání použito technické zařízení (např.
čerpadlo)
POVOLENÍ K ODBĚRU NENÍ TŘEBA:
• odběru vody ze studny vybudované před rokem
1955
• odběru povrchové vody, pokud není k odebírání
použito technického zařízení (např. nabírání kbelíkem)

POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ JE TŘEBA:
• vypouštění odpadních vod do povrchových vod
nebo do země (majitelé septiků, domovních čistíren)
bylo-li povolení vydáno před 1.1.2002 (nutno
prodloužit)

POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ NENÍ TŘEBA:
• vypouštění odpadní vody přímo do kanalizace
vlastním-li žumpu, kterou nechávám vyvážet
STAVEBNÍ POVOLENÍ JE TŘEBA:
• ke studni, septiku a čistírně odpadních vod (nezáleží na době, kdy byly vybudovány)
• žumpě hlubší než 3 metry nebo větší než 300
metrů čtverečních (na ostatní je třeba ohlášení
stavebnímu úřadu)
STAVEBNÍ POVOLENÍ NENÍ TŘEBA:
• žumpě, která není hlubší než 3 metry ani větší než
300 metrů čtverečních
• ke studni, ke které již neexistují doklady a není vůbec
používána
PODROBNÉ INFORMACE LZE ZÍSKAT
• na infolince 800 101 197
• na webové stránce Ministerstva zemědělství www.
zanikpovoleni.cz
• e-mailové adrese: info@mze.cz
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, tel. 225 295
312

Informace ZMČ

Úřad městské části Praha - Dolní Počernice
Úřední hodiny pro všechna oddělení, nejsou-li samostatně upraveny
pondělí
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00 hod.
úterý
8:00 – 11:30
12:30 – 15:00 hod.
středa
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00 hod.
čtvrtek
8:00 – 11:30
12:30 – 15:00 hod.
pátek
není úředním dnem
Tajemník:
Ing. Josef Stříška
telefon: 281 021 091
e- mail: tajemnik@dpocernice.cz
Úřední hodiny pro veřejnost
po předchozí telefonické dohodě:
pondělí: 8:00–11:30 12:30–17:00 hod.
úterý:
8:00–11:30 12:30–16:00 hod.
středa: 8:00–11:30 12:30–17:00 hod.
čtvrtek: 8:00–11:30 12:30–16:00 hod.
pátek: 8:00–12:30
Podatelna a pokladna:
Eliška Čančíková, Markéta Brožová
telefon: 281 021 094, 281 021 093
e- mail: podatelna@dpocernice.cz
(běžné dopisy a zprávy)
epodatelna@dpocernice.cz
(podání elektronicky
podepsaných zásilek)
Úřední hodiny:
Po–St
8:00–17:00 hod.
Ut–Čt
8:00–15:00 hod.
Pátek: 8:00–12:30 hod.
zajišťuje:
• informace o činnosti a působnosti jednotlivých oddělení, rady
a zastupitelstva • poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování
záležitostí • přijímá veškerá písemná i ústí podání • zajišťuje spisovou
službu a její archiv • kopírování listin • poplatky za psy • správu hřbitova • hotovostní platby
Odd. správy a organizace:
Hana Moravcová, Vlasta Václavková
telefon: 281 021 090, 281 021 095
e-mail: dpocernice@dpocernice.cz
			 kultura@dpocernice.cz
zajišťuje:
• sekretariát starosty • evidence obyvatel • přestupky
• životní prostředí • vymáhání dluhů a pohledávek • zeleň • volby
• ověřování podpisů a listin • administrativu samosprávy
• záležitosti sociální a bytové • kulturní akce v městské části
Odd. výstavby a rozvoje:
Hana Venclová, Petr Stránský
telefon: 281 021 096
e-mail: stavby@dpocernice.cz
			 venclova@dpocernice.cz
zajišťuje:
• výhledový plán rozvoje MČ
• projektovou přípravu a kontrolní rozpočet investičních akcí
městské části • vypsání a provedení výběrových řízení • kontrolní
dny staveb a kolaudační řízení • kontrolu dodržování schváleného
rozpočtu stavebních prací • zpracován protokolu ukončení stavby
a předání stavby do majetku • opravy, údržbu a rekonstrukce objektů
v majetku MČ Praha – Dolní Počernice • údržbu a opravy místních
komunikací, veřejných prostranství a zeleně • údržbu a opravy
dopravních značek, místního značení, dětských hřišť a hracích prvků
• zábory veřejného prostranství v souvislosti se stavební činností •
likvidaci černých skládek • evidenci, skladování a prodej přebytků
stavebního materiálu • archiv stavební dokumentace



Úřad městské části Praha - Dolní Počernice

Odd. hospodářské správy a majetku:
Ing. Jolana Polochová
telefon: 281 021 098
e-mail: majetek@dpocernice.cz
zajišťuje:
• hospodaření s majetkem svěřeným městské části
• evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého
majetku městské části • pronájem bytů, nebytových prostor
a pozemků svěřených městské části • zajištění revizí a běžné údržby
v objektech svěřených městské části • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části • evidenci umístění velkoplošných reklam
• materiální zásobování úřadu městské části • pořízení, evidenci
a údržbu městského mobiliáře • poplatky ze vstupného, ubytování
a za rekreační pobyt • archivaci příslušných dokladů
Odd. rozpočtu a účetnictví:
Věra Macková, Hana Jakoubková
telefon: 281 021 092
e-mail: ekonom@dpocernice.cz
		 ucetni@dpocernice.cz
zajišťuje:
• návrh rozpočtu městské části
• účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
• likvidaci faktur • fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
• bezhotovostní platby • evidenci správy daní a poplatků
• čerpání účelových prostředků • kontrolu příspěvkových organizací
• poplatky z hracích automatů • zábor veřejného prostranství
• evidenci pohledávek
Knihovna a redakce DPZ:
Světla Parkanová
telefon: redakce
281 021 097
			 knihovna 281 931 553
e-mail: redakce zpravodaj@dpocernice.cz
			 knihovna knihovna@dpocernice.cz
Otevírací doba knihovny:
pondělí: 13:00-17:00 hod.
úterý:
8:30-11:30 hod.
středa: 13:00-17:00 hod.
čtvrtek: 13:00-18:00 hod.
pátek:zavřeno
V knihovně je k dispozici veřejný internet.
Ostatní zaměstnanci úřadu:
Hana Jirsáková, Tomáš Kníže,
Jiří Podroužek, Jindřich Bárta,
Vladimír Masluk,
telefon: 281 021 091,
281 021 093
zajišťují:
• dovoz obědů, praní prádla a drobnou výpomoc seniorům MČ služby
jsou prováděny na doporučení lékaře
za úhradu
• opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
• úklid místních komunikací a veřejných ploch
• údržbu zeleně
• úklid nepovolených skládek
• odstranění vzniklých havárií a škod
• provoz, údržbu a úklid hřbitova

Žili mezi námi
Eduard Ingriš
Jméno v zahraničí slavného Eduarda
Ingriše určitě mnoho neříká našim
rodákům ani ostatním občanům.
Teprve v poslední době byl v České
televizi uveden dokument o této
osobnosti.
V Dolních Počernicích působil
krátký čas v třicátých letech jako učitel ve zdejší národní škole a dodnes
na něho vzpomínají (spíše vzpomínaly) naše maminky a babičky. Podle
jejich vyprávění to byl milý, charismatický a nadaný mladý muž, do kterého byly všechny zamilovány, včetně
jeho malých žaček z prvních tříd.
Na svém kontě měl na tisíc melodií, jeho hudba k filmu byla nominována na Oscara, ve stopách Thora
Heyerdahla přeplul na balzovém voru oceán, Ernstu Hemingwayovi radil
při natáčení filmu Stařec a moře, jeho archiv váží celou jednu tunu - to
vše za svého dobrodružného života dokázal Eduard Ingriš, slavný český
krajan, který však v Česku zůstal až dosud téměř neznámou postavou.
Eduard Ingriš se narodil roku 1901. Studoval na pražské konzervatoři a v období mezi roky 1930 a 1947 složil a zhudebnil na šedesát
operet, téměř tisíc melodií i trampských písní, byl kapelníkem a dirigentem téměř ve všech operetních pražských domech. Kromě stovek písní,
které časem zapadly, složil Eduard Ingriš i píseň Teskně hučí Niagara,
která se stala trampskou hymnu. Niagára se kolem táboráků zpívá už
alespoň tři generace. Přesto se o Ingrišovi v bývalém Československu
téměř nevědělo - emigroval totiž už v roce 1947, ve svých dvaačtyřiceti
letech, s pouhými deseti dolary v kapse. Když si Ingriš v roce 1947 od
jakéhosi mladého funkcionáře, vyškoleného v Mos kvě, musel vyslechnout, že éra operet a buržoazních šlágrů končí, rozhodl se emigrovat.
Těsně před Vánoci se vydal do Jižní Ameriky, během plavby přes oceán
však v Československu došlo k únorovému puči, a jeho cesta se rázem
změnila v mnohaměsíční dobrodružství.
Když mu skončila platnost víza v Brazílii a když mu Argentina
odmítla dát jako občanu komunistického státu další, byl nucen se odebrat s falešnými doklady po Amazonce a přes Andy až do Limy v Peru.
Ta pouť trvala devět měsíců, během ní zažil neuvěřitelná dobrodružství
a živil se jako ladič pian, jako hráč na piano v baru i jako pomocník na

lodi. V Limě, kde se pak usadil, si zřídil fotoateliér. Při svých cestách do
vnitrozemí a díky fotografiím, které během nich pořídil, se o něj začínaly
zajímat časopisy, a to nejenom peruánské, ale i americké. Stále skládal
symfonie i písně, teď inspirované praobyvateli Peru, Inky, dirigoval symfonický orchestr a natočil několik filmů. Nepřestával cestovat a poznávat
život indiánů v povodí Amazonky. Pracoval pro hollywoodské společnosti jako kameraman, sám podnikl řadu výprav do Amazonie, ve vlastní
produkci vyrobil tři celovečerní filmy (Kantuta, Nezkrocená Amazonka
a Plachtění po jižních mořích).
Ingrišových fotografií si povšiml Thor Heyerdahl a Ernst Hemingway,
a tak vznikla dlouhodobá spolupráce a přátelství. V emigraci se spřátelil také s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, kteří si v jeho
fotoateliéru nechali vyvolat spoustu filmů, které nasnímali během cesty přes Kordillery. Ingriš chtěl potvrdit teorii Thora Heyerdahla, že se
peruánským Inkům podařilo využít mořských proudů a na balsových
vorech přeplout přes oceán z Peru do Polynésie a osídlit tichomořské
ostrovy. Vydal se na takovouto expedici dvakrát, poprvé v roce 1954
a podruhé v roce 1959. První plavba Ingriše do Polynésie se konala na
voru Kantuta, který byl vyroben za přispění a podle rady Thora Heyerdahla, avšak skončila čtyřiceti sedmidenním uvězněním v obrovském
vodním víru, z něhož ho jen díky šťastné náhodě zachránila americká
vojenská loď. Přestože první expedice skončila takto, získala Ingrišovi
obrovskou, opravdu světovou popularitu. I proto se rozhodl za čtyři roky
tuto expedici zopakovat - ta se podařila a on doplul na balsovém voru
z Peru až do Polynésie.
V devětapadesáti letech se poprvé oženil a rozhodl se zůstat v USA
. Léta strávil s manželkou na cestách, pořádal promítání svých filmů
a besedy, které měly mimořádný ohlas. Roku 1973 se usadil s rodinou
v South Lake Tahoe v horách Sierra Nevada v Kalifornii. Eduard Ingriš
zemřel v nevadském Renu v roce 1991. Celý život v emigraci se toužil
vrátit domů, po r. 1989 se chtěl do Čech alespoň ještě jednou podívat,
ale bohužel toto přání se mu již nevyplnilo. Paní Nina Ingrišová věnovala do České republiky obrovský archív svého zesnulého manžela. O
převoz celé tuny Ingrišových písemností, notových záznamů, nahrávek,
fotografií i filmů se v roce 2001 zasloužil Miroslav Zikmund, M. Náplava
a P. Horký. Archív je umístěn ve Zlíně v Muzeu jihovýchodní Moravy.
Na závěr – jeho osobní rozloučení: „V mých sedmdesáti osmi letech
se už nedají dělat zázraky. Není daleká doba, kdy dohrajeme naši poslední roli na této planetě a přestěhujeme se na velké jeviště pod taktovku
toho největšího režiséra, kde už nás čekají naši kamarádi, kteří nás předešli. Loučím se s Vámi se všemi, Váš Eduard Ingriš.“
Olga Stárková

Eduard Ingriš
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Velikonoce v Dolních Počernicích
Dolnopočernické Velikonoce 2007

Výstavou s následným vynesením Morany (pomyslným symbolem
smrti), byla dne 25. března 2007 v Dolních Počernicích definitivně
ukončena zima. Jaro bylo ale přivítáno již o den dříve a to rozsáhlou
výstavou instalovanou ve stodole pensionu Český statek pod názvem
„Velikonoční inspirace“. Paní Mgr. Hana Králová, hlavní tvůrce výstavy,
pojala, se svými obětavými pomocníky: p. Evou Vavrouškovou, Vladimírem Maslukem a Václavem Navrátilem, tento projekt svým typickým, osobitým způsobem. Staré, dnes již historické předměty denní
potřeby doplnila květinami, kraslicemi a  zvyklostním velikonočním
pečivem, které v této symbióze dýchly na každého návštěvníka neopakovatelné kouzlo sounáležitosti k prastarým tradicím. Výstavu vhodně
doplnily ukázky zručnosti současných maléreček, výrobců keramiky,

paličkovaných krajek, decupé ( ubrousková technika), drátování, malování perníčků bílkovou polevou, batikování vajec, pletení pomlázek,
oplety vajíček sítinou jezerní, květinové vazby, papírové vystřihovánky
a další dovednosti jak profesionálních řemeslníků tak šikovných dolnopočernických občanů. Velký podíl na úspěchu celé výstavy měli i žáci zdejší základní školy, kteří pod vedením renomovaných pedagogů,
v čele s p.Mgr.Alenou Kubelkovou, vždy překvapí novými výtvarnými
nápady. Neméně úspěšnými byly i děti z mateřské školy Duha, které
pod vedením svých učitelek vykouzlily líbezná velikonoční aranžmá.
O další pohodu sobotní i nedělní „Velikonoční inspirace“ se postaralo
sluníčko, které k nám do Počernic přivedlo kolem několika set návštěvníků. Více již snímky pana Karla Vosátky.
Vlasta Václavková

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu letošní výstavy „Velikonoční
inspirace“, byli jimi dále:
RNDr. Tomáš Jirsák, CSc., Hana Jirsáková, Hana a Pavla Moravcovy, Světla a Klára Parkanovy, Hana Heřmanová, Ludmila Kaplanová,
Iva Pospíšilová, Irena Heerová, Alena Kšádová, Hana Štarhová, Eliška Lemfeldová, Miroslava Richterová , Eva Mrázková, Zdena Papežová,
Ludmila Stříšková, Mgr. Jiřina Olivová-Břicháčková, Jezdecký oddíl Počin, MUDr. Pavel Boček, Jiří Podroužek, Jindřich Bárta, Zdeněk
Zachariáš, Eliška a Kačenka Čančíkovy, Klárka Šílová, Arletka Chaloupková, Andulka Nováková,Vendulka Hrubešová, Kačenka Lomnická,
Kristýnka Melišová, Lukáš Nykl, manželé Středovi, Dana Dobešová, Dana Micková, Jana Kulhánková, Emília Krajňáková, Markéta Brožová, Lucie Dlabačová a Vlasta Václavková.
Městská část dále děkuje vedení pensionu Český statek i všem zaměstnancům za vstřícnost s jakou přistupovali k samotné instalaci
i průběhu velikonoční výstavy. Naše poděkování patří i městské policii hl.m.Prahy za zajištění bezpečného průchodu průvodu obcí.		
							
									
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

Foto: Karel Vosátka
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Graffiti v Dolních Počernicích
ano, či ne ?

Vážení čtenáři,
předpokládáme, že většina z vás vnímá činnost sprejerů v naší
MČ. Dovolujeme si vám nabídnout dva pohledy na tuto problematiku. První je anonymní žádost na legalizaci graffiti v Dolních
Počernicích, druhý je pohled starosty naší MČ, který je prezentován
formou odpovědi na uvedenou anonymní žádost. Sami posuďte,
která strana je vám názorově bližší.
Redakce DPZ

Přepis žádosti anonymního autora – e-mail ze dne 4. dubna 2007
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli by nebylo možné aby vznikla v Dolních
Počernicích LEGÁLNÍ PLOCHA pro graffiti? Už jsem zasílal email, kterým jsem se ptal jestli by tato plocha nemohla vzniknout v podchodu pod železniční tratí u vlakové zastávky D.Počernice, ale bylo mi
odpovězeno že tento podchod je ve správě českých drah a kdyby jste
vybrali jiné místo že mi dáte vědět. Tento email jsem zasílal v srpnu
minulého roku a zatím nevidím žádný zájem o to aby v D.Počernicích
vznikla tato plocha a to už je 8měsíců? V Dolnopočernickém zpravodaji
jste si stěžovali že ani D.Počernicím se nevyhnul soudobý vandalismus
– graffiti. Má žádost o legální plochu přišla dříve, je to i vaše vina že tu
máte graffiti, byt legální plochy nemusely by graffiti vznikat na zdích
převážně ve vlastnictví městské části. A znova za vámi s dopisem
a novou žádostí o VYTVOŘENÍ LEGÁLNÍ PLOCHY V DOLNÍCH POČERNICÍCH. Doufám že to předložíte na zasedáních rady a uděláte s tím
něco. Když ne, budou ilegální graffiti vznikat nadále v naší vaší obci.
Děkuji za pochopeni
Občan, 2x let ..
Odpověď starosty
Vážený pisateli,
nemám ve zvyku zabývat se anonymními dopisy, ale tentokrát
učiním výjimku. Vaší žádosti o legalizaci plochy pro tvorbu graffiti
nemůže být ze strany MČ Praha Dolní Počernice vyhověno. Předpokládám, že jste občanem naší městské části a jako takový jste si
jistě povšimnul, jakého charakteru Dolní Počernice jsou a že jakákoliv “umělecká díla” typu graffiti jsou v naší MČ nevhodná. Důkazem nevhodnosti těchto děl jsou pomalované fasády různých objektů, informační tabule a dopravní značky. Vedení naší MČ se snaží
o rekonstrukci a údržbu svých objektů, které jsou v mnoha případech kulturními památkami. Za tímto účelem naše MČ a hl. m. Praha
vynakládá obrovské finanční částky a drtivá většina obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků tuto skutečnost oceňuje. Je proto
velkým problémem uspokojit žádost jednoho nebo několika jedinců,
kteří by svojí činností přiblížili Dolní Počernice některým městským
lokalitám, které jsou posety odpadky a pomalovány nesrozumitelnými výtvory, o jejichž umělecké hodnotě lze ve většině případů pochybovat. Naskýtá se též otázka, co se stane, když by byla případná
vyhrazená plocha pro graffiti plně využita. Bude požadována jejich
tvůrci nová plocha? Těžko lze totiž předpokládat, že bude dílo graffiti
svým tvůrcem odstraněno a vytvořeno nové! Jak tedy uspokojit případné další potřeby našeho žadatele, který ani neuveřejní své jméno,
protože by jej zřejmě jeho rodiče za jeho činnost nepochválili.Ti totiž
zřejmě ani neví, že jejich syn či dcera se graffiti zabývají. Je třeba
také neznámému pisateli připomenout, že se při uspokojování svých
uměleckých potřeb může dopustit i trestného činu a proto mu vřele
doporučuji, aby své nadání projevoval vhodnějším způsobem, než je
znehodnocování fasád soukromých či veřejných objektů. Rád bych
věděl, zda se mu líbí pomalovaný most přes Rokytku, zeď památkově
chráněného zámeckého parku a dalších objektů nebo znehodnocené
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Graffiti, Výběr z nových knih

informační tabule a dopravní značky, které slouží celé naší veřejnosti.
Závěrem tedy zdůrazňuji, že naše MČ nedisponuje volnými plochami,
na kterých by mohla být legalizována tvorba graffiti a svolení k této
činnosti na objektech jiných vlastníků nemůže naše MČ v žádném
případě udělit. Výhružný tón poslední věty pisatele beru na vědomí.
				
Zbyněk Richter, starosta

Místní knihovna
Výběr z nových knih
Miloš Urban
Vlastmil Vondruška
Tobiáš Jirous
Paulo Coelho
Márquez Gabriel
Topsy Küppers
Wilbur Smith
Sebastian Faulks
Stephanie Calman
Mary Clarková
Léon Clifton
Reginald Hill
Ken McClure
Val McDermidová
Marcia Muller
Gregory Young
Naučná literatura
Jan Keller
Zdeňka Králíčková
Milana Hrušáková
Jiří Nolč
Ilona Schellová
Antonín Novák
Marek Podhorský
Iveta Toušlová
Petr Dvořáček
Penny Swift
Martin Bestajovský
Blanka Svobodová
Faithe Wempen
Jiří Žák
Ivan Orel
Peter Jung
Literatura pro mládež
Thomas Brezina

Peter Freund
Eva Svobodová
E. B. White
Anita Ganeriová
Peter Hollmann
Kolektiv autorů
Kolektiv autorů

Santiniho jazyk
Strážce boleslavského mysteria
Než vodopády spadnou
Čarodějka z Portobella
Všechna špína světa
Wolf Messing
Nářek vlků
Abeceda bláznů
Deník špatné matky
Pod rouškou noci
Léon Clifton se vrací
Kosti a mlčení
Kovadlina
Jasná šance
Prokleté údolí
Poslední strážný
Úvod do sociologie
Rodinné právo v otázkách a odpovědích
Manželství a paragrafy
Jaká práva mám v zaměstnání?
Sousedské spory a paragrafy
Vědomí středověku
Toulavá kamera 1.
Toulavá kamera 2.
Skanzeny do kapsy
Malé dřevěné stavby v zahradě
Lidové obyčeje a nápady pro šikovné
ruce JARO
Hrátky s pedigem
HTML a CSS Krok za krokem
Kdyby nám Paříž vyprávěla
Idioti na plavbě kolem světa
Rakousko-uherská armáda za první
světové války
Dračí srdce
Zrození dračího rytíře
Pomsta železných havranů
Útok kamenných rytířů
Laura a Pečeť sedmi měsíců
Laura a hádanka Stříbrné sfingy
Martine, vrať se!
Šarlotina pavučinka
Děsivý zeměpis – Rozlámaná pobřeží
Náš křeček
Největší kniha aktivit
Piráti

TJ Sokol Dolní Počernice
O rekonstrukci kabin v areálu kopané
Vážení sportovní přátelé,
v listopadu uplynulého roku byla v rámci grantové politiky hlavního města Prahy naší TJ přislíbena dotace ve výši 1 800 tis. Kč na
rekonstrukci kabin a sociálního zázemí na hřišti kopané. Vedení naší TJ
ihned zahájilo přípravné práce, které spočívaly zejména v projektových
a rozpočtových pracích a v provedení výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Přestože výše uvedený příslib byl předběžně projednán s bývalým náměstkem primátora Hulínským a jeho asistenty, byly finanční
prostředky připravené na podporu tělovýchovy rozděleny mezi vybrané
TJ v jiných poměrech, než bylo přislíbeno. To se bohužel citelně dotklo
mj. i naší TJ: nakonec jsme získali dotaci pouze ve výši 900 tis. Kč.
I přes sníženou dotaci se naskytla naší TJ jedinečná příležitost, jak
odstranit letitý problém s naprosto nevyhovujícím zázemím našeho
oddílu kopané. Jak možná víte, původní stavba kabin na hřišti kopané se realizovala počátkem šedesátých let minulého století. Proti
tehdejším podmínkám, kdy se hráči po zápase myli studenou vodou
venku v korytech, byly nové kabiny pro oddíl kopané „vysvobozením“.
Mezitím se však náš oddíl značně rozrostl, a to zejména o mládežnická družstva. Bohužel však již také dávno skončila životnost původní stavby. V naprosto havarijním stavu se nacházely rozvody vody,
odpady, elektroinstalace, topení, dlažby, obklady, okna, dveře, omítky
a vzhledem k současnému provozu oddílu se projevilo i nedostatečné
dispoziční řešení kabin.
Na základě výběrového řízení byla smluvně stanovena částka za
realizaci díla ve výši 1 650 594 Kč včetně DPH. Protože práce, které
byly vyprojektovány a připraveny k realizaci, nebylo možno z hlediska
funkčnosti celého souboru kabin a jejich zázemí radikálně nijak redukovat, vyvinul výbor naší TJ aktivitu na zajištění finančního krytí stavby. Naše TJ však nebyla schopna ani při maximálním omezení svých
výdajů zcela uhradit vzniklý deficit z vlastních zdrojů, a proto jsme se
obrátili na vedení MČ Praha – Dolní Počernice se žádostí o poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 360 tis. Kč.

Pošta nově

Od 14. května najdete naši poštu na nové adrese
Národních hrdinů 5 (objekt bývalé spořitelny).
Nová telefonní čísla pošty: 281 930 615, 281 931 280.

U samosprávy naší MČ jsme nalezli pochopení a naší žádosti bylo
vyhověno. Chtěl bych touto cestou zastupitelstvu poděkovat za
významnou pomoc, která vyřešila dofinancování stavby a umožnila, že
dnes máme alespoň interiéry kabin ve výborném stavu.
V přístavbě vyrostla nová kotelna pro vytápění objektu a ohřev vody,
prádelna a oddělená šatna se sociálním zázemím pro rozhodčí. Povedlo
se také zajistit výměnu oken v přízemí budovy, kde se nacházejí šatny
a sprchy.V přízemí objektu byla provedena nová elektroinstalace včetně nového osvětlení, nové rozvody vody a kanalizace, obklady sprch,
podlahy v šatnách se speciální penízkovou gumou a sádrokartonové
podhledy. Z omezených finančních prostředků se však již nepodařilo
zajistit opravu fasády a ostatní práce na plášti budovy a terase.
Přestože se nepovedlo dokončit kompletní rekonstrukci kabin, je
současný stav pro oddíl kopané významným přínosem. Zlepšení podmínek pro provozování tělovýchovy a sportu v naší TJ, respektive
v Dolních Počernicích, a zejména pak pro naši mládež je pro současné
vedení TJ hlavní prioritou.
Petr Polcar, předseda TJ Sokol Dolní Počernice

Upozornění pro bezohledné
majitele psů
V poslední době se množí stížnosti občanů (z vlastní zkušenosti
můžeme jejich oprávněnost jen potvrdit), že denně dochází k znehodnocování jejich úsilí a k poškozování jejich majetku psy, kteří,
často pod přímým dohledem svých majitelů, pobíhají po travnatých
pásech, rozhrabávají mulčovací kůru, močí na vysazené dřeviny
a zanechávají své exkrementy na těchto nově zbudovaných pásech
zeleně, které vznikly v rámci rekonstrukce komunikací v obci.
V době, kdy jsme občany požádali o spolupráci při udržování těchto zelených pásů a většina z nich se na základě uzavřené
smlouvy nezištně zavázala k údržbě zeleně u svých domů a tyto
plochy osadila vlastními dřevinami, jsme netušili kolik bezohledných spoluobčanů jim prostřednictvím svých miláčků bude tuto
práci kazit.
Proto všechny majitele psů upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Rady MČ byl vyzván strážník Městské policie, aby zpřísnil
nejen kontrolu majitelů volně pobíhajících psů, ale aby přistoupil
k co nejpřísnějším postihům při zjištění výše uvedených přestupků.
Vy všichni ostatní, nebuďte k takovýmto nešvarům nevšímaví
a nestyďte se na majitele „psích vandalů“ upozornit úřad, aby s nimi
mohlo být zahájeno správní řízení.
ÚMČ

TJ Sokol Dolní Počernice
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Lékárny
S pohotovostním provozem 24 hodin

MČ
Název lékárny Adresa
Praha 1		
Palackého 5
Praha 2 U sv. Ludmily Belgická 327
				
Praha 4 Thomayerova Vídeňská 800
		
nemocnice		
Praha 5 U Anděla
Štefánikova 6
Praha 5 FN Motol
V Úvalu 84
Praha 6 BERYTOS
Vítězné nám. 13
Praha 7 Letná
Františka Křížka
				
Praha 8 FN Na Bulovce Bulovka 282
Praha 10 Lékárna
Plaňanská 1/753
		
v Malešicích

S prodlouženým provozem

Centrum Černý Most, Lékárna „Centrum“
Chlumecká 765/6, Praha 9, tel. 281 918 106
otevřeno: Po – Ne 09.00-21.00 hod
Palác FLÓRA, Lékárna u Maimonida
Vinohradská 151. Praha 3, tel. 255 742 242
otevřeno: Po – So 09.00-21.00 hod
Ne
10.00-21.00 hod

Telefon
224 946 982
222 513 396
222 519 731
261 084 019
261 084 001
257 320 918
224 435 736
224 325 520
233 375 599
233 375 573
283 840 501
281 019 258

Lékárna Dolní Počernice

tel. 281 930 347
Pondělí: 8.00–12.30 13.30–17.00
Úterý:
8.00–17.00
Středa: 8.00–12.30 13.30–17.00
Čtvrtek: 8.00–12.30 13.30–17.00
Pátek:
8.00–12.30 13.30–17.00

První pomoc
Lékařská služba první pomoci

Poliklinika Parník, Generála Janouška 902, Černý Most II
Dospělí: tel. 281 914 072
Děti: tel. 281 912 372
otevřeno: sobota, neděle, svátky – nepřetržitě
Po – Pá 19.00–7.00 hod.
Bez návštěvní služby.

Zubní pohotovost
Praha 1, Palackého 5, tel. 224 946 981
Praha 4, Pacovská 31, tel. 241 733 918

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma obětavým lidem,
kteří mi s největší pravděpodobností zachránili život. Při cestě
k lékařce se mi udělalo náhle nevolno, což zpozorovala mně do
té doby neznámá paní a ihned zprostředkovala pomoc – oslovila pana Wilda, který mne zavezl k paní doktorce Novákové.
Poté jsem byla převezena do nemocnice na jednotku intenzivní
péče, neboť se jednalo o plicní embolii. Pohotovou paní, jak jsem
dodatečně z jistila, byla Agneša Kabátníková z Vinice. Této paní
a panu Wildovi tedy ze srdce děkuji.
Drahomíra Panýrková
Placená inzerce
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Lekárny, Inzerce

Z dějin naší obce č. 96
V poválečných letech 1946 a 1947
(1.část)

Nadpisy úředních listin dolnopočernického „Junáka“ a
tělocvičné jednoty „Sokol“ s razítky a podpisy vedoucího skautského oddílu J.Materny a starosty Sokola
p.Marka a jednatele p.Sýkory

lečné republice významný činovník Sokola,
který osobně řídil některá cvičení mužů na
tehdejším Všesokolském sletu v Praze na
Strahovském stadionu.
Ale vraťme se k událostem v naší
obci, na kterých měly uvedené organizace
často významný podíl. Ještě na přelomu
let 1945-46 žili obyvatelé Počernic stále
v relativní chudobě. Potraviny se dosud
jako za války prodávaly na příděl na potravinové lístky, látky a obuv na tzv.body. Pan
Vučka ve svých „Pamětech“ vzpomíná, že
zboží bylo stále ještě nevalné hodnoty,
materiál na stavební úpravy byl drahý,
podobně i pracovní síly, které ostatně
pracovní úřad sháněl velmi obtížně. Na
polích proto často vypomáhaly zmiňované
sokolské a další směny místních občanů,
na velkostatku pracovaly skupiny Slováků
a Maďarů, byly sem dováženy i trestankyně z pražských káznic.
Z počernických hostinců přežilo válku
sedm. Barborku nadále vlastnila paní Herodesová, která tu současně provozovala řeznictví a obchod se senem, „U Rathuských“
naproti lékárně vládla paní Chocenská,
hospodu ve Svornosti měla v nájmu paní
Zoufalá-Syslová. Ostatní místní hospody
byly tehdy rovněž pouze v nájmu - Na
Vinohradech - pana Nedbala, „U Görnerů“
ve Staré obci - pana Kuglera, v Jadranu pana Roznětinského a hospodu v Pádolině
provozoval v nájmu pan Smutný.
Zima 1945-46, která nebyla nijak krutá, byla ovšem poznamenána kritickým nedostatkem topiva. Příčinou bylo zejména málo železničních vagonů, kterých bylo mnoho ve válce zničeno a množství odvlečeno do zahraničí. Následkem této situace začali místní občané kácet kdejaký strom,
a to i na březích rybníka a v zámeckém parku. Představitelé obce, vědomi
si současných svízelných životních podmínek, se ani nepokoušeli podobné
přestupky příliš sledovat.
Správu obce již od konce války vykonával Místní národní výbor, v jehož
čele byl zvolen Jan Bílek - jak praví dobové dokumenty - zejména pro
jeho odvážnou činnost za německé okupace a v období Květnové revoluce
v r.1945 a pro jeho poctivé, spravedlivé a nestranné jednání a rozhodování. Při rozdělování potravinových lístků na MNV pomáhala tehdy řada
dobrovolníků.
Koncem ledna 1946 došlo k uzavření soudu nad místními občany
– J.Kozlem (někdejším činovníkem místního Sokola) a jeho ženou, kteří
kolaborovali s okupanty. P.Kozel byl odsouzen na 15 let do vězení, jeho
žena na 8 let. Jejich obytný dům čp.72 při státní silnici, který protekčně
budovali během německé okupace, propadl obci a stal se následně na
další půlstoletí sídlem MNV a po r.1989 sídlem Obecního úřadu místní
části Praha-Dolní Počernice.
Závěrem připojujeme se svolením autora (pana Jaroslava Mařence,
podepsaného jako „Kopeček“) osobitou vzpomínku na jeho poválečná klukovská léta, připomínající stylem epizody z Poláčkovy knihy „Bylo nás pět“

Razítka některých počernických obchodů a živností z let 1946 – 47

Jak bylo již vzpomenuto v předminulém vyprávění (DPZ 6/2006) život
v obci se jen pozvolna vracel do mírových poměrů. Ještě v r.1945 postupně mizely z našich ulic a přilehlých polí vraky vojenských a civilních vozidel i vojenské techniky, které tu zanechaly projíždějící armádní jednotky.
Ovšem k lítosti počernických kluků, kteří si na nich hráli. Jejich pozornost
se však brzy obrátila ke kbelskému leteckému vrakovišti, odkud si hromadně přiváželi poškozené palivové nádrže, aby pak do nich prosekali
rozměrný otvor a vyrovnávali jejich dna, načež na takto upravených plavidlech brázdili počernický rybník.
Zájem místní mládeže záhy upoutal již v létě r.1945 založený dolnopočernický junácký oddíl. Především Jana Materny a Luďka Seidla, kteří
působili v tomto celosvětovém mládežnickém hnutí již v předválečných
letech. O hlubokém morálním vlivu oddílu na tehdejší mládež svědčí, že
se mnozí jeho členové začali po půlstoletém přerušení opět setkávat. Svou
činnost obnovila i místní Jednota Sokola. Z jeho iniciativy vyšlo také v listopadu 1946 první číslo „Zpravodaje“, předchůdce dnešního DPZ, který
ovšem nadále pravidelně vycházel každý měsíc. Zpravodaj byl určený - jak
se praví v úvodu k 1.číslu - pro informaci a zprávy zejména o sportovních
aktivitách v obci, a také o místním hudebním kroužku, o programech loutkového divadla a kina. Jednota měla tehdy 325 řádně evidovaných členů.
Kromě čilých sportovních aktivit pořádali plesy a šibřinky a zúčastňovali
se také tzv. národních směn při sklízení úrody na polích velkostatku a na
statcích pana Richtra a Vyhnánka. Jejich vzrůstající pozornost byla pak
pochopitelně věnována přípravě na XI.všesokolský slet. V župním závodě v Tyršově domě v Praze dosáhlo již v říjnu 1946 naše dorostenecké
družstvo bezpečné 1.místo. Družstvo tehdy tvořili dorostenci Jiří Mašín,
Zdeněk Boček, M.Velinský a J.Novotný. S nositeli těchto jmen se nadále
setkáváme v řadě dalších závodů a přeborů, kde rovněž často vítězili a přinášeli medaile naší sokolské Jednotě.
Počernické loutkové divadlo, spravované sokolskou Jednotou zahájilo svou činnost 16.listopadu 1946 hrou „Hloupý král“, následovala hra
„Kašpárek vůdcem loupežníků“ a bezpočet dalších. Mezi nimi se objevila i
autorská inscenace o panu Kapru z Kaprštejna, inspirovaná epizodami ze
Svátkova „Pražského kata“, kde se Kašpárek s dalšími loutkami producíroval v romantických kulisách, představujících nádvoří a interiéry počernického zámku.
V prvních číslech sokolského Zpravodaje byly rovněž na čelním místě
publikovány zásady činnosti v sokolské Jednotě, kde se „nemá a nesmí
politika vůbec uplatňovat“. Vydávání sokolského Zpravodaje tehdy řídili
pan K.Olexa, dlouholetý pracovník místního obecního úřadu, a tehdejší
náčelník dolnopočernické sokolské Jednoty br.Karel Poloch, již v předvá-

Doc.Ing.arch.F.Kašička, CSc.
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Ze starých Počernic č. 49

Na pohlednici z r. 1908 – před 1. světovou válkou – se Počernice chlubí významnými
budovami, které vyrostly nebo byly radikálně přestavěny ještě v 19. století: Nový
zámek, přestavěný starobylý farní kostel, okresní chorobinec dosud ve své členité
historizující podobě a místní farní budova.

Veselá ulice
Za ranního rozbřesku odkudsi až od Kbel ze smetiště táhnou kluci
barely od letadel, aby se mohli povozit na rybníku. Zrovna Pivnička,
místní farář s Kosinou leštili křížek a povídali si - kdopak nám to zase
umřel? Ale zase nějaký děda z chorobince.V chorobinci už svítili a jeptišky prozpěvovaly svoje oblíbené žalmy.
Dneska bude veselo, větrají i v Jadranu, prohlásil kamarád a dodal
- to bude zas vožralejch lidí, budou se potácet po silnici a po škarpách
a bude všude nablito, vždyť je v Ráji posvícení…Peroutka tam staví
kolotoč, houpačky a střelnice je už v provozu. A bude forbálek a večer
bude zábava. Vezmu s sebou Ladu. Nech ho doma, to je prt zábava.
Ale vezmu, poslední dobou je nějaký drzý, tak mu rodiče vypráší aspoň
kožich.
Musím být brzo doma, přijede strýček z Bechnyně. Aerovka provoněná tymolínem a pospravovaná amalgámem. Tak jezdil strýc za bratrem a švagrovou z Bechyně do Dolních Počernic. To bylo slávy, celá
ulice byla na nohou. Strýc rozdával všem příchozím tymolín a kartáček
na chrup…S tymolínem byla velká zábava, do pusy a na zeď. Vše bylo
pomalované, ani Aerovka strýčka nebyla ušetřena. Starší kluci míchali
tymolín s térem a vyráběli US žvýkačky, které jsem taky ochutnal.
A dole v malém domečku taky měli kluka, který zrovna přišel z
těch Kbel a táhl na kolečkách barel. Máma: táto, co tam ten náš kluk
furt morduje? Tatík - ale staví si parník na rybník. Vždyť to je ran, vždyť
je to hrozné, vedle a nahoře taky bouchají. Asi budou závody, mámo,
prohlásil tatík a pomalu se šoural do místního hostince u Rališů. Co
bude k obědu? Králík a bu. A co je to bu? No přece bůček.
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Titulní stránka 1. čísla „Zpravodaje“ místní sokolské jednoty z 2. listopadu 1946
Doc.Ing.arch.F.Kašička, CSc.

Zatím na osice v parku byla velká sranda. Lado, Lado, polez nahoru na osiku. Aby to neměl jednoduché, ze shora tekla moč. Rovnou
na něj a Lada lezl. A jak mu to teklo na čelo, tak byl jako rozprašovač.
Na návštěvě u sousedů
Kluci, abyste nebyli v takové rodinné tísni, řeknu vám pod stolem
několik básniček a písní. A teď povím, jak Trepálkovic koza přišla o
život. Koza se pásla na konci vsi a vesele mekotala. Patron po válce
bylo dost, takže každý kluk měl nějakou tu patronu doma. Přece nebudeme po obci střílet, jako jsme to zkoušeli na trati a místní policajt
s Cikánkovou měli pohotovost. Ta by se zbláznila. Půjdeme radši ke
Šverinu směr Štěrboholy. Tam bude klid a můžeme klidně začít. Nanosili jsme dříví a udělali ohníček a patrony jsme do ohníčku naházeli
a čekali u Šverina, co to udělá. Jdi to tam trochu rozhrábnout, ať to
hoří. Myslím, že to vůbec nehoří, povídá jeden z nich. Prásk, prásk,
bum, rána, bum. To byla kanonáda. Tak to tam bylo jako v Sarajevu
a potom klid a ticho. Jen bába Trepáková lomila rukama a říkala - teď
stála a najednou je vzhůru nohama. To ti parchanti od křižovatky. To
zas neměli co dělat. Přišli jsme domů ušmudlaní a bylo u nás veselo,
pásek lítal vzduchem a dělal pěkná jelita. Ráno jsme se prohlíželi a byli
jsme jak zebry. A já musel spát za trest na půdě.
Co prohlásil jeden z bratrů
Tak už toho mám dost. Jeden hraje v národním duchu a druhý
snad Jidášovou zradu. Já mám před promocí a nemohu se soustředit.
Já tam na ně půjdu, ať toho nechají, to se nedá vydržet. Klucííí!!!
Zanechte toho hraní na ty hudební nástroje, všechny báby tady plakají
a náš pes z vašeho hraní dostal kopřivku.
Kopeček, 2007

POČIN o svých počinech (44)
Zpráva o FESTu 26/15
„Každý den znovu a lépe“ bylo heslo, které razil někdejší pražský arcibiskup a kardinál František Tomášek. Jakoby v duchu tohoto hesla se
snažíme každý půlrok znovu a lépe pořádat další půlročník FESTu 26.
Letos 23. a 24. března se nám to podařilo již po patnácté! Vzhledem
ke svým otcovským povinostem jsem se v přípravě tohoto půlročníku
omezil v podstatě jen na pasivní zastávání role generálního prezidenta, proto tentokrát o to více děkuji přípravnému týmu ve složení: Ing.
Petr Honzík, Martin Hájek, bří Roušové (JaRo a Agave), Bajča Kučerová. Dále také děkuji pomocníkům v organizaci Mirkovi Purmannovi
a Tomášovi Kocábovi. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří podpořili
FEST 26/15 materiálně: MČ Praha – Dolní Počernice (prostor), Inside Kru (aparát), Agentura Mejsnar (aparát), Jakub Nepraš a kamarád
(projektor, světla, mlha), Ecosond (teplo), WeKa (mixpult) a další.
A nemohu samozřejmě zapomenout poděkovat ani všem vystavujícím
a hrajícím, na jejichž umění celý festival stojí. Největší přízeň publika
si tentokrát získali a Zlatého havrana vyhráli Do Bleat. Jenomže při
tomto půlročníku jsme poprvé vyhlašovali nejen vítěze, ale také další

tři místa, protože se nám naskytla mimořádná příležitost: uspořádat
10. května 2007 v klubu Matrix benefiční koncert pro adoptované děti,
jimž jsou určeny výtěžky z našich festivalů. Nakonec na tomto koncertě vystoupí kromě prvních Do Bleat, ještě druhá Poslední kapka,
třetí Zelená konev a páté X-Masso, protože čtvrtá Zkouška sirén bude
v době koncertu bez jednoho člena. Po půlnoci vystoupí loňští vítězové Zlatého havrana >>Stepforward>> CDJs. Až budete číst tento článek, bude již po koncertu, ale já nyní doufám, že se akce vydaří nejen
ke spokojenosti naší, hudebníků a publika, ale také ke spokojenosti
laskavých provozovatelů klubu Matrix a akce se bude moci opakovat
i v budoucnu. Tedy zdar FESTu 26 i koncertu jeho výkvětu v klubu
Matrix. Více na www.fest26.cz.
občanské sdružení POČIN - počernická iniciativa,
Havran, generální prezident FESTu 26
U Koní 592, Praha 9, 281 931 131, 737 766 383, 603 212 272,
konto: Poštovní spořitelna 158412996/0300, www.fest26.cz

Zprávy ze ZŠ Dolní Počernice
Víte, že…?

Zelený den

Dne 17. 3. má svátek svatý Patrik – patron Irska. Svatý Patrik je také
patronem jara ve svém znaku má zelený trojlístek. Proto i my na naší
škole jsme se rozhodli v pátek 16. 3. přivítat přicházející jaro v zelených barvách. Nápad se u dětí setkal s velkým ohlasem a do zelené
barvy se neopomněli převléknout i dospělí. Myslíme si, že to byl počátek hezké tradice, ve které určitě stojí za to pokračovat.

Veselá vajíčka

Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže VESELÁ VAJÍČKA vyhlášené Europarkem ve Štěrboholích. Každá třída vytvořila dvě obří vejce
pomalovaná z obou stran, z nichž jedno bylo vystaveno v Europarku

a druhé na Velikonoční výstavě v Dolních Počernicích. Všechny třídy
používaly netradiční techniky i materiály. V Europarku mohli lidé obdivovat vejce od 17. 3. do 9. 4. 2007. Zúčastnilo se celkem 190 tříd převážně 1. stupně ZŠ, ale také děti z mateřských škol v Praze i blízkém
okolí. Všechny děti byly za účast v soutěži odměněny poukázkami do
pizzerie v Europarku. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v sobotu 28. 4.
v Europarku v rámci zábavného programu pro děti MINI PLAYBACK
SHOW. Učitele velice potěšilo s jakým nadšením a elánem se všechny
děti pustily do práce a věříme, že to ocenila i většina počernicných
občanů.
Kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ Dolní Počernice

Nabídka pronájmu sportovišť ZŠ
ZŠ Praha 9 – Dolní Počernice nabízí k pronájmu v odpoledních hodinách svá sportovní zařízení (venkovní hřiště, tělocvičnu a hřiště pro plážový volejbal).
Ceny: venkovní hřiště na umělém povrchu
200 Kč/hod. dospělí
100 Kč/hod. děti
hřiště pro plážový volejbal
100 Kč/hod. dospělí
50 Kč/hod. děti
tělocvična
320 Kč/hod. dospělí
120 Kč/hod. děti
K využití je i běžecká dráha s umělým povrchem. Rozvrh je nutno konzultovat s ředitelem školy Dr. Petrem
Krejzou (tel. 281 930 136).
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ZŠ - Návštěva biofarmy

Očima dítěte

Dne 4. 4. žáci obou třetích tříd navštívili biofarmu v Dolních Počernicích. Tam měli možnost setkat se s beranem, ovcemi i jehňaty, které dosud většinou znali jen z obrázků. Pod střechou salaše při otevřeném ohni zahráli na flétny několik písní a společně
si zazpívali. Pan Čech připravil velké množství vrbových proutků, ze kterých si žáci s pomocí paní učitelek upletli vlastnoručně
pomlázky. Z celé akce vznikl krátký dokument natočený panem Čechem.
							
Jolana Lukášová a Eva Drnková, učitelky 3. tříd
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