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spoluobčané,
dovolte mi ohlédnout se spolu s vá- 
mi za  uplynulým rokem 2013. 
Naše MČ má zpracovaný Stra-
tegický plán rozvoje na  období 
2010 – 2015 (dále jen SP), kterým 
se v  průběhu tohoto období řídí. 
V  rámci SP stanovilo naše zastu-
pitelstvo devět klíčových oblastí 
veřejného života, kterým bychom 
měli věnovat zvláštní pozornost. 
Na  zasedání ZMČ Praha – Dolní 

Počernice byla schválena již druhá aktualizace SP, tzv. Akční plán 
na roky 2014 – 15. Oba tyto dokumenty jsou podkladem k mému 
dnešnímu článku.
 
územní rozvoj
V tomto období se jeví jako nejzávažnější příprava a zpracování no-
vého Územního plánu (Metropolitního plánu) Hl. m. Prahy (dále jen 
ÚP). Naše MČ zpracovala v r. 2013 na základě výzvy primátora něko-
lik stanovisek a tezí, které byly projednány a schváleny v ZMČ. V zá-
sadě jsme se řídili při pohledu na územní rozvoj Dolních Počernic 
Urbanistickými studiemi Dolní Počernice – jižní část a Dolní Počer-
nice – sever, Konceptem nového ÚP z r. 2009 a platným ÚP. V listo-
padu 2013 nám ještě bylo umožněno podat dva návrhy na změny 
ÚP. Ve své podstatě ZMČ odsouhlasilo, že zastavitelné plochy se ne-
budou rozšiřovat nad rámec stávajících platných územně plánova-
cích podkladů, přičemž bude možné učinit drobné výjimky. V této 
fázi očekáváme od  zpracovatele ÚP jeho první verzi, která bude 
předmětem projednávání jak v ZMČ, tak s veřejností.
Za  pozornost stojí příprava nového projektu areálu firmy PRO – 
DOMA, který bude situován na dosud nezastavěném pozemku mezi 
drážním tělesem a Českobrodskou ulicí ve směru na Běchovice.

doprava
V posledním období řešila naše MČ několik problémů v oblasti do-
pravy, které ovlivňují nebo do budoucna mohou ovlivňovat životní 
prostředí, či bezpečnost našich obyvatel. Předně se jedná o Silniční 
okruh kolem Prahy (SOKP), který má být v úseku Satalice – Běchovice 
rozšířen ze 4 na 6 pruhů, aniž by se v těchto místech měnilo těleso 
okruhu včetně mostu přes Počernický rybník, neboť je zde vytvořena 
rezerva pro rozšíření počtu pruhů. Realizace všech staveb na SOKP, 
které by mohly negativně ovlivnit naši MČ, jsou z naší strany podmí-
něny dodržením hygienických limitů.
Další dopravní opatření, které se v naší MČ připravuje, je vytvoření 
kruhového objezdu před ZŠ na  křižovatce ulic Národních hrdinů 
a Nad Rybníkem, včetně vytvoření několika parkovacích míst. Toto 
opatření by mělo zvýšit bezpečnost dopravy před ZŠ zejména v ran-
ní špičce. Jeho realizace je zahrnuta do programu BESIP a měla by být 
uskutečněna v prázdninových měsících r. 2014.
V rámci výsledků 4. Fóra MČ byl svolán kulatý stůl s obyvateli lokality 
V Ráji, jehož předmětem bylo vyřešení frekvence dopravy v ranních 
hodinách v Kněžické ulici. Po obsáhlé diskusi zde byl ponechán sou-
časný stav.
Podařilo se nám posunout rekonstrukci našich komunikací do závě-
rečné fáze díky dokončení lokality Vinice (mimo části ul. V Padolině), 
kde jejímu dokončení brání legislativní vztahy. 
Na základě požadavku ze 4. Fóra MČ byl zrealizován nový osvětlený 
přechod na Českobrodské ul. při ul. Lanžovská, který výrazně zvýšil 
bezpečnost našich občanů využívajících vlakovou dopravu.

Školství
Naše základní škola čelí každoročně náporu prvňáčků a její kapacita 
je v současné době naplněna. Za tímto účelem rozhodlo vedení naší 
MČ o využití čp. 11 (objekt před úřadem) jako školského zařízení, se 
záměrem přemístění některých školních aktivit do této budovy. Do-
stavba čp. 11 včetně jeho okolí je investiční prioritou č. 1. V loňském 
roce byla v kuchyni ZŠ provedena kompletní rekonstrukce vzducho-
techniky, která nyní vyhovuje přísným hygienickým požadavkům.
V mateřské škole je situace s naplněností podobná jako v ZŠ, avšak dle 
vyjádření její ředitelky Danky Exnerové je kapacita MŠ pro nejbližší ob-
dobí vyhovující. Naše MČ však již má připraveny alternativní podklady 
na rozšíření prostor MŠ. Vedení MČ si velmi váží dobré spolupráce s ma-
teřskou i základní školou v oblasti kultury, MA 21 a životního prostředí.
Bohužel naše naděje na  výstavbu nové základní školy vzaly za  své 
díky postoji současného vedení Hl. m. Prahy, které celý náš projekt 
na výstavbu nové školy upozadilo.

veřejná správa
Jedním z nejvýznamnějších aspektů  v této oblasti je dobrá komu-
nikace s veřejností v procesu MA 21, jejímž základním prostředkem 
je konání Fóra MČ, jehož výstupy jsou řešeny naší samosprávou se 
snahou o odstranění zjištěných problémů. Dalšími kontaktními body 
s  veřejností je konání tzv. Kulatých stolů a  zapojení se do  celoná-
rodních a  celosvětových kampaní. Významným prostředkem pro 
spolupráci s veřejností je Dolnopočernický zpravodaj a internetové 
stránky. Naše MČ se v loňském roce umístila v soutěži o nejlepší in-
ternetové stránky obcí Zlatý erb na pěkném 2. místě. 
O samosprávě naší MČ naleznete informaci na  jiném místě tohoto 
čísla zpravodaje. Státní správa je vykonávána prostřednictvím Úřadu 
městské části, jehož zaměstnanci se snaží o co největší vstřícnost při 
jednání s našimi občany, ale i s jinými institucemi. Hodnocení činnos-
ti našeho úřadu však přísluší spíše našim občanům.

sociální služby
V této oblasti jsou naše možnosti omezeny, neboť naší MČ nepřísluší 
přidělovat různé sociální dávky. V těchto případech se musí naši ob-
čané obrátit na správní obvod MČ Praha 14.  Naší stěžejní činností 
v dané oblasti je rozvoz obědů a zajištění drobných služeb pro naše 
starší občany. Podporujeme též některé naše občany, kteří jsou po-
stiženi dlouhodobým zdravotním handicapem. V  závěru minulého 
roku obnovil starosta jednání o  možnostech realizace Domova se-
niorů, bohužel tento běh na dlouhou trať se stále nachází na startu.
Rozšíření možností zdravotní péče v  naší MČ sleduje její vedení 
v  souvislosti s  přípravami nových developerských  projektů na  by-
tovou výstavbu.

životní prostředí
V loňském roce se podařilo Hl. m. Praha uspět v Operačním progra-
mu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) s  projektem „Rekreační 
park U Čeňku“. Letos bude stavba pokračovat etapou I, která řeší vol-
nočasové aktivity v blízkosti sídliště Černý Most.
Naše MČ se soustředí na projekt Rehabilitace zámeckého parku, kte-
rý byl v závěru roku 2013 aktualizován a nyní MČ připravuje žádost 
o finanční podporu na tento projekt rovněž v OPPK. Součástí projek-
tu je i revitalizace stávajícího zahradnictví.
V místě nové části hřbitova byly dokončeny výsadby keřových sku-
pin a byla připravena další hrobová místa.
Průběžně se nám nedaří zamezit zakládání černých skládek, ani je-
jich odstraňování. 
Velkou nelibost u našich občanů vzbudilo kácení porostu na Vinici 
při ul. Nad Rybníkem. O této akci MHMP jsem však průběžně infor-
moval v DPZ i na webových stránkách MČ.
V  dobré paměti jsou ještě loňské červnové povodně. Díky dotaci 
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od HMP jsme opravili část splaškové a dešťové kanalizace v ul. V Pa-
řezinách, odkud dosud část splaškových vod odtékala do  Rokytky. 
Dále byla opravena dešťová kanalizace v ul. Národních hrdinů, která 
byla „díky“ přívalovým a dlouhotrvajícím dešťům v havarijním stavu. 
Z této dotace jsme obnovili spadlou zeď zámeckého parku a navýšili 
levý břeh Rokytky v parku. Tím byly do budoucna ochráněny objek-
ty čp. 42, 43 a 44 v ul. Národních hrdinů před povodňovými stavy. 
Červnové povodně se negativně „podepsaly“ i na stromovém patru 
zámeckého parku. V  jejich důsledku padly 4 stromy, další 4 musely 
být následně pokáceny a 26 jich bylo preventivně ošetřeno. 
Loni byl v celé naší MČ realizován projekt z grantového systému Hl. 
m. Prahy s názvem „Zdravotní a výchovný řez stromů v MČ Praha – 
Dolní Počernice“, díky kterému bylo ošetřeno 576 stromů.
Nelze nezmínit, že v  průběhu r. 2013 se vedení naší MČ zabývalo 
podáním žádosti na  MŽP s  cílem získat nový zametací stroj, jehož  
využíváním by se podstatně zlepšil stav veřejného pořádku v  MČ. 
Nyní čekáme na vydání „Rozhodnutí“ o přidělení tohoto stroje.
Stále se nám nedaří odstranit grafiti v MČ. Tato činnost bude jedním 
z našich cílů pro r. 2014.
V srpnu 2013 jsme ukončili projekt Index čistoty, který nám pomohl 
v mapování míst s výskytem největšího nepořádku v MČ. Je třeba po-
dotknout, že v porovnání s jinými MČ v Praze u nás hodnocení čistoty 
veřejných prostranství dopadlo nadprůměrně.

bezpečnost
Zřejmě největší rozruch v závěru loňského roku způsobila v naší MČ 
vlna krádeží a vloupání, která vyvrcholila střelbou v sousedních Ho-
stavicích. I  když si mnozí občané myslí, že policie v  tomto případě 
nic nečinila, opak byl pravdou. Byl jsem informován o postupu složek 
městské i  státní policie, které intenzivně pracovaly na prošetřování 
jednotlivých případů a dopadení pachatelů. Bohužel další informace 
o těchto případech zde nemohu sdělit.
Přestože je naše MČ považována, při porovnání např. s Černým Mos-
tem, za relativně bezpečnou, jsme v každodenním styku se strážníky 
městské policie, se kterými řešíme jak preventivní opatření v oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořádku, tak aktuální problémy, které zjistí-
me nebo na ně poukáží naši občané. Zpravidla jednou za měsíc mám 
schůzku s řediteli obou policejních složek, na kterých jednáme o bez-
pečnostních opatřeních v Dolních Počernicích a jejich blízkém okolí.

kultura a památky
Naše MČ i v loňském roce uspořádala pro naše občany všechny tra-
diční kulturní akce. Jsme rádi, že se do oblasti kultury zapojují někte-
ré další subjekty v MČ, zejména hotel Svornost, Počernický pivovar, 
Dětský domov, Veselý čertík, farnost, obě naše školy, Klub důchodců 
a již tradičně o.s. Počin.
V  loňském roce jsme pojali záměr na  přemístění kulturní památ-
ky Mariánský sloup, který se v  současné době nachází v  soukro-
mé zahradě v Podkrkonošské ulici. Nově by měl být sloup umístěn 
ve veřejném prostoru u č.p. 11, před budovou úřadu MČ. Po červ-
nových povodních jsme nechali v zámeckém parku ležet několik 
statných kmenů, které bychom letos během Dětského dne nechali 
umělecky ztvárnit v rámci sochařského symposia s tématem vodní 
a podvodní svět.

volný čas
Tato oblast souvisí s některými předchozími, zejména s kulturou. V loň-
ském roce naše MČ svým občanům nic nového nenabídla. Za zmínku 
stojí rozšíření tenisového areálu o 2 nové kurty, které budou dokonče-
ny na jaře 2014 a uspokojí zájem našich občanů o tuto hru.
Naděje si slibujeme od nového volnočasového projektu, který by měl 
být realizován v prostoru nynějšího zahradnictví.
Rád bych se zde zmínil ještě o oblasti majetku mč.

V  r. 2013 se nám konečně podařilo privatizovat bytové domy čp. 
68 a  363 v  ul. Nad Rybníkem, prodali jsme objekt bývalé pekárny  
čp. 58 na Českobrodské ul., nicméně tato akce ještě není ukončena. 
Odkoupili jsme ½ objektu čp. 366 (za  infocentrem). Dosud se nám 
nepodařilo odprodat rodinný dům čp. 605 ve Rtyňské ul. a taktéž se 
nám nedaří dořešit vleklý soudní spor se spol. Natural, která podniká 
na pozemcích MČ (Citröen, Medos) na Českobrodské ul. bez řádného 
nájemního vztahu.
V příštím čísle Dolnopočernického zpravodaje vás seznámíme s vy-
užitím budov, které jsou ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice.

Zbyněk Richter, starosta

Personální 
změny v ZMČ

vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval o změnách, které se udály 
v právě probíhajícím volebním obdobím 2010 – 2014 
v našem zastupitelstvu. Bylo nepsaným pravidlem, že 
složení v  našich předchozích zastupitelstvech se  po 
nových komunálních volbách zpravidla z 1/3 pozmě-
nilo. Znamená to, že z celkového počtu 15 zastupite-
lů bylo 5 nových členů. Nyní se nacházíme v situaci, 
kdy k  takovéto obměně dochází v  průběhu voleb-
ního období 2010 – 2014. Bohužel některé důvody 
těchto změn byly fatální a nedalo se  s nimi nic dě-
lat. To byl případ PhDr. Tomáše Jirsáka, který zemřel  
1. 6. 2011 a Ing. Josefa Nožičky, který zemřel 11. 10. 
2011. Na místa obou dlouholetých členů naší sa-
mosprávy nastoupili Jiří Herold a Bc. Ondřej Uher. 
Dalším členem, který ukončil svoji činnost v  zastu-
pitelstvu byl PaeDr. Petr Krejza, který změnil trvalé 
bydliště. Na jeho místo nastoupil 4. 11. 2013 pan 
Bohumil Knupp. Očekávání nesplnil pan Jiří He- 
rold, který rezignoval na funkci zastupitele v  listo-
padu 2013. Místo pana Herolda se stal  členem ZMČ  
Mgr. Tomáš Jirsák, který ovšem z důvodu dlouhodo-
bého pracovního nasazení mimo ČR nemůže svoji 
funkci plnohodnotně vykonávat.
Na zasedání ZMČ v prosinci 2013 se překvapivě vzdal 
svého mandátu zastupitele Ing. Pavel Vermach, který 
své místo dobrovolně přenechal Ing. Jitce Čálkové. 
Ani docházka některých členů ZMČ nebyla vždy sto-
procentní, ať už z jakýchkoliv důvodů.
Paradoxem je, že ZMČ Praha – Dolní Počernice se 
v plném počtu sešlo pouze jednou, a to na svém prv-
ním, ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2010.
Všichni nově nastupující členové ZMČ převzali své 
mandáty v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. o 
volbách do zastupitelstev obcí.

 Zbyněk Richter, starosta
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mč praHa - dolní počernice ze dne 16. 12. 2013
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice 

1. Prodej čp. 58 (bývalá pekárna)
schvaluje kupní smlouvu na  prodej domu čp. 58 včetně pozemků 
parc. č. 657 a parc. č. 656/2, vše v k.ú. Dolní Počernice, panu Vu Tien Du 
za cenu 1.549.000 Kč, doplněnou o text „cena obsahuje i cenu projek-
tové dokumentace na vodovodní přípojku k danému objektu“ 

2. Záměr na směnu části pozemků parc. č.1567/1 ve vlastnictví MČ 
Praha – Dolní Počernice a par. č. 456 ve vlastnictví p. Faustenové vše 
v k.ú. Dolní Počernice 

schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. 
č. 1567/1 o výměře cca 80 m² ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Po-
černice a části pozemku parc. č. 456 o výměře cca 15 m² ve vlastnictví 
paní Renaty Faustenové, vše v k.ú. Dolní Počernice

pověřuje Radu MČ zajištěním všech úkonů, potřebných k uskutečně-
ní této směny s tím, že náklady s tím spojené budou obě strany hradit 
rovným dílem. Náklady na vyhotovení směnné smlouvy nese MČ.

3. Prodej objektu čp. 605 ve Rtyňské ul.
schvaluje  zveřejnění záměru na prodej domu čp. 605 včetně pozem-
ků parc. č. 1220 o vým. 63 m2 a parc. č. 1221 o vým. 504 m2, vše v k.ú. 
Dolní Počernice, za stejných podmínek jako dosud (tj. 3.000.000 Kč 
a daň z převodu nemovitostí hradí kupující) a to po dobu neurčitou. 

požaduje případné došlé nabídky projednat v ZMČ.

4. Záměr na odkoupení pozemku parc. č. 728 a 729/1 včetně budovy 
čp. 34 na Českobrodské ul. 

žádá Radu MČ o technicko-ekonomické vyhodnocení záměru na 
odkoupení čp. 34 spolu s pozemky parc. č. 728 a 729/1 v k.ú.
Dolní Počernice   

5. Převzetí nemovitého majetku do vlastnictví 
MČ Praha - Dolní Počernice
schvaluje
1. Kupní smlouvu se spol. Real-Treuhand Reality s.r.o. na  převod 
pozemku parc. č. 1329/1 a  stavby komunikace na  tomto pozemku 
a dále stavby obratiště na pozemku parc. č.1613/1, vše v k.ú. Dolní 
Počernice, do majetku MČ Praha - Dolní Počernice za částku 1.000 Kč.
2. Dohodu o poskytnutí příspěvku ve výši 400.000 Kč na rozvoj infra-
struktury se spol. Real-Treuhand Reality s.r.o.  

6. Projednání Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy

souhlasí  s Aktualizací č.1 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy,

nevydá kladné stanovisko ke stavbám 510 a 511 Silničního okruhu 
kolem Prahy, pokud nebude před jejich výstavbou jasně deklarová-
no, že v oblasti Dolních Počernic budou dodrženy platné hygienické 
limity s důrazem na dodržení hlukových limitů v důsledku provozu 
těchto staveb,

nesouhlasí s  realizací křižovatky Vinice na  Silničním okruhu kolem 
Prahy – stavba 510,

podmiňuje realizaci stavby 511 SOKP v úseku Běchovice – Dálnice 
D1 realizací přeložky silnice I/12 v úseku od SOKP až po východní hra-
nici Prahy v předstihu před uvedením SOKP – stavba 511 Běchovice 
– Dálnice D1 do provozu.  

7. Návrh na revokaci usn. ZMČ 20. 8 ze dne 27. 5. 2013

revokuje  usnesení ZMČ č. 20. 8 ze dne 27. 5. 2013,

neschvaluje  převod části pozemku parc. č. 1580, k.ú. Dolní Počerni-
ce, ve prospěch TJ Sokol Dolní Počernice,

souhlasí  s bezplatnou výpůjčkou části pozemku parc. č. 1580 pro TJ 
Sokol Dolní Počernice.

zmč vzalo na vědomí 
1. rezignaci jiřího Herolda z  funkce člena ZMČ Praha - Dolní Po-
černice k 7. 11. 2013 a nástup mgr. tomáše jirsáka do funkce člena 
ZMČ ke dni následujícímu,

2. rezignaci ing. vermacha k 31. 12. 2013, kterou zdůvodnil tím, že 
by rád umožnil dalšímu kandidátovi ze svého volebního uskupení 
aktivní účast na samosprávě pro poslední rok volebního období. Ná-
sledně byla přítomným představena paní ing. jitka čálková, která 
se tímto stává od 1. 1. 2014 novou členkou Zastupitelstva MČ.

25.  zasedání zastupitelstva 
mč praHa - dolní počernice ze dne 10. 2. 2014
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice 

1. Akční plán MA 21 na r. 2014

schvaluje   Akční plán MA 21 pro rok 2014  
2. Aktualizace Strategického plánu
projednalo a vyhodnotilo na základě aktualizace Akčního plánu stra-
tegického rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice č. 2 pro roky 2014 – 15 
strategické cíle, uvedené ve „Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 
– Dolní Počernice“ pro období 2010 – 2015.

schvaluje   „Akční plán  strategického rozvoje MČ Praha – Dolní Po-
černice č. 2 na roky 2014 - 15“ v klíčových oblastech veřejného života, 
uvedených ve Strategickém plánu v kapitole 5.2. 

klíčová oblast č. 1 územní rozvoj

Opatření 1.1.11 Rekonstrukce hájovny č. p. 45

Pro rok 2014 zajistit fi nanční prostředky na  odstranění havarijního 
stavu objektu, zabývat se možností pronájmu části objektu.

Opatření 1.1.12 Nový Územní plán 
(Metropolitní plán) HMP

V r. 2014 je nutno sledovat průběh příprav a tvorby nového Územní-
ho plánu (Metropolitního plánu) Hl. m. Prahy a jeho dílčí kroky pro-
jednávat v samosprávných orgánech MČ.

Opatření 1.1.13 Rozvoj území určeného pro
technologický park – Zóna parků

Tento projekt není v současné době Hl. m. Praha sledován. V případě 
projednávání nového ÚP, je třeba tomuto projektu věnovat pozor-
nost a rozhodnout o jeho smysluplnosti v navrženém území.

strategický cíl: 1.2 dokončit revitalizaci centra městské
části praha – dolní počernice

1.2.5 Dotvoření centra městské části 

Tato akce probíhá v souvislosti s projektem na rekonstrukci čp. 11. Je 
třeba se zaměřit na využití objektu čp. 366. Do tohoto opatření lze 
zahrnout i  revitalizace bývalé zámecké štěpnice na  pozemku parc. 
č. 613 v programu OPPK.

klíčová oblast č. 2 doprava

Sledovat všechna opatření, navržená za účelem snížení průjezdnosti 
vozidel MČ Praha – Dolní Počernice a za účelem zvýšení bezpečnosti 
obyvatel MČ v oblasti dopravy.

Opatření 2.1.1 Rekonstrukce komunikací

Ve spolupráci s OMI MHMP zajistit podmínky pro dokončení etapy 
Vinice, pokračovat s rekonstrukcí dešťové kanalizace v ul. Národních 
hrdinů včetně její rekonstrukce v  úseku Českobrodská – Rokytka, 
příp. pokračovat s rekonstrukcí komunikací v oblasti Vinohrad.
V rámci možností MČ vyvinout aktivity za účelem dokončení části
ul. V Padolině včetně realizace vjezdů na přilehlé pozemky.

Opatření 2.3.1 Zvýšení bezpečnosti provozu na  ulici 
Českobrodská 
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Počernic, snížit obrubník před čerpací stanicí MEDOS pro jeho snad-
nější pěší překonání. 

Opatření 2.4.1 Rozšíření sítě cyklostezek v k.ú. 
Dolní Počernice

V rámci stavby 0134 – TV Dolní Počernice vytvořit podmínky pro pěší 
a  cyklistické propojení Dolních Počernic a  Běchovic podél Česko-
brodské ul.
  

Opatření 2.4.4 Kruhový objezd na křižovatce  ulic 
Národních hrdinů a Nad Rybníkem

Vedení MČ se bude snažit dojednat s  církví takové podmínky, aby 
stavba mohla být v r. 2014 realizována  v programu BESIP. 

klíčová oblast č. 3 Školství

Opatření 3.1.1 Modernizace ZŠ Národních hrdinů

Do  doby výstavby nové ZŠ udržovat stávající areál ZŠ v  provozu-
schopném stavu. 

Opatření 3.1.2 Výstavba nové školy

Akce byla převedena na OMI MHMP, v této souvislosti je nutná spolu-
práce vedení MČ se všemi složkami, které budou přípravu a realizaci 
stavby zajišťovat.

Opatření 3.1.3 MŠ Duha – rozšíření

Je připravena variantní studie na rozšíření MŠ, následně je nutno do-
končit PD a připravit podmínky pro zahájení stavby včetně zajiště-
ní fi nančních prostředků pokud možno ještě v r. 2014 z rezervy pro 
městské části rozpočtu HMP, o které MČ již požádala.

klíčová oblast č. 4 veřejná správa a ma21 

Opatření 4.1.1 Postup v kategoriích MA21

Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice obhájila v listopadu 2013 postup 
v kategoriích D a C.
 O postupu do kategorie B se neuvažuje. V roce 2014 je třeba opětov-
ně vytvořit podmínky pro obhájení kategorií D a C a v rámci NSZM 
proškolit nového koordinátora.

Opatření 4.2.1 Zlepšení systému informovanosti obča-
nů o dění v městské části a činnosti úřadu 

V  r. 2013 byla zkvalitněna podoba DPZ a  změněna podoba inter-
netových stránek MČ. Informovanost našich občanů se v současné 
době jeví jako dostatečná. V následujícím období je třeba se zamě-
řit na další zkvalitnění informovanosti našich obyvatel a přihlásit se 
do soutěže o Zlatý erb o nejlepší internetové stránky obcí.

klíčová oblast č. 5 sociální služby

Opatření 5.1.2 Domov seniorů
Vedení MČ bude nadále sledovat možnost pokračování projektu 
ve spolupráci se samosprávnými orgány HMP a OMI MHMP a vyvíjet 
snahu na zařazení této akce do rozpočtu HMP.

klíčová oblast č. 6 životní prostředí

Opatření 6.1.1  Park Na Čeňku

V rozpočtu HMP pro rok 2014 je na tuto akci schválena částka 

17 mil. Kč. Akce bude realizována v programu OPPK. Je třeba úzce 
spolupracovat s investorem a dodavateli stavby tak, aby bylo zajiště-

no ochránění zájmů MČ, které jsou dané stávající podobou projekto-
vé dokumentace na tuto akci.

Opatření 6.1.2 Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku

Pro rok 2014 připravit projektovou dokumentaci pro revitalizaci ko-
ryta Rokytky v zámeckém parku včetně opevnění vodoteče v okolí 
mostku pod Kočičím hrádkem.

Opatření 6.1.3 Rehabilitace zámeckého parku
V r. 2014 se zaměřit na úpravu francouzské části parku, poničené po-
vodní v červnu 2013.

Opatření 6.1.5 Nové výsadby

V r. 2014 využít grantového systému Hl. m. Prahy za účelem realizace 
stromořadí v ul. Národních hrdinů v okolí ul. Makovská, spolupraco-
vat se ZŠ  na realizaci projektu „Za krásnější Počernice“  formou údrž-
by již realizovaných výsadeb. 

Opatření 6.1.6 Systém péče o  údržbu významných 
míst v městské části

RMČ připraví pro rok 2014 plán péče na zajištění údržby významných 
míst v  MČ. V  této souvislosti využít možnosti nového zametacího 
stroje.

Opatření 6.3.1 Snaha o odstraňování černých skládek 
v katastrálním území Dolní Počernice

Ve spolupráci s městskou policií monitorovat výskyt černých skládek 
a zjišťovat v této souvislosti viníky. Dle možností MČ zajistit odstra-
ňování černých skládek na náklady MČ nebo na náklady zjištěných 
původců skládek.

Opatření 6.5.1 Trvalá snaha o zajištění dobrého stavu 
veřejného pořádku v MČ

Pro rok 2014 se předpokládá nákup nového zametacího stroje za úče-
lem zajištění udržitelného stavu čistoty komunikací v  MČ. MČ zajistí 
odstranění převážné části grafi ti z intravilánu Dolních Počernic. 

klíčová oblast č. 7 bezpečnost

Cílem v r. 2014 bude úzká spolupráce vedení MČ  s  oběma složkami 
policie v denních i nočních hodinách. Bude provedena osvěta oby-
vatel MČ v oblasti bezpečnosti ochrany  osob a majetku prostřednic-
tvím informačních možností MČ.

klíčová oblast č. 8 kultura a památky

V r. 2014 vstoupí vedení MČ do jednání s rodinou p. Čiháka  za úče-
lem přemístění Mariánského sloupu ze zahrady p. Čiháka do prosto-
ru v okolí čp. 11.
V  r. 2014 zajistí opravu hrobu občanů, padlých ve  II. světové válce 
a hrob Ivana Bakurina. 

klíčová oblast č. 9 volný čas 

Vedení MČ se zaměří v r. 2014 na posílení herních prvků pro děti a se-
niory a na pořádání pravidelných kulturních a společenských akcí.

Opatření 9.2.1 Vybudovat vhodné prostorové zázemí 
pro volnočasové aktivity

Pro naplnění tohoto opatření se jeví jako vhodné využití prostoru 
zahradnictví v ul. Národních hrdinů prostřednictvím projektu „Počer-
nická zahrada“. Vedení MČ bude sledovat cíl podání žádosti v OPPK 
na realizaci tohoto projektu.
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stanovuje

investiční priority pro rok 2014 - 2015:

Nákup zametacího stroje
Financování: 

2 200 000 Kč
SFŽP + MČ

Rekonstrukce čp. 11
Financování:

4 500 000 Kč
HMP + MČ

Realizace zastávky Bus 
v ul. Nad Rybníkem před čp. 4
Financování: 

120 000 Kč
MČ

Rozšíření MŠ
Financování: 

20 000 000 Kč
HMP + soukromý investor

Rekonstrukce hájovny čp. 45
Financování: 

12 000 000 Kč
HMP + MČ

Stavba 0134 – TV Dolní Počernice
Financování: 

9 000 000 Kč
HMP

Realizace projektu 
„Počernická zahrada“
Financování: 

30 000 000 Kč
Fondy EU + MČ

Kruhový objezd před ZŠ
Financování: 

1 000 000 Kč
HMP (TSK) – program BESIP

neinvestiční priority pro rok 2014:
  Obhájit kategorie  D a C v rámci MA 21
   Úzce sledovat vývoj příprav, tvorby a projednávání Územního (Me-
tropolitního plánu) HMP.

   Vytvářet vhodné podmínky pro realizaci pravidelných kulturních 
akcí, pořádaných MČ i jinými subjekty.

ukládá  Radě MČ, aby v průběhu roku 2014 průběžně naplňovala re-
alizaci opatření, stanovených „Akčním plánem strategického rozvoje 
MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2014 - 15“ se zaměřením na stano-
vení investičních a neinvestičních priorit, uvedených v tomto usne-
sení.

3. Aktualizace využití objektů v MČ 

schvaluje  aktualizovaný seznam využití objektů ve vlastnictví 
MČ Praha – Dolní Počernice 

bere na vědomí  aktualizovaný seznam využití objektů jiných
vlastníků v MČ Praha – Dolní Počernice.
   
4. Příprava dopravních opatření v okolí ZŠ v programu BESIP

bere na vědomí  informace o připravovaných dopravních opatřeních 
v programu BESIP před základní školou na křižovatce ulic Národních 
hrdinů a Nad Rybníkem v MČ Praha – Dolní Počernice,

souhlasí  s provedením kruhového objezdu dle PD zpracované spol. 
Pro-Consult, s.r.o. a umístěním parkovacích míst dle návrhu Římsko-
katolické farnosti, zpracovaného Ing. Vermachem.

požaduje  umístění širokého zpomalovacího prahu v ul. 
Národních hrdinů před „starou“ budovou  ZŠ od křižovatky směrem 
do Horních Počernic. 

5. Příprava projektu Počernická zahrada

bere na vědomí  dosavadní  postup příprav projektu „Počernická za-
hrada“.

souhlasí  s podáním žádosti MČ Praha – Dolní Počernice o přidělení 
dotace na projekt „Počernická zahrada“ v Operačním programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost s termínem k 31. 3. 2014.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné 
podobě na úřadě MČ.

   Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice
akční plán ma21 pro rok 2014

udržení kateGorie d v období 2014
 2 diskusní akce

 1.  setkání na téma životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
 Termín: jaro 2014 
  Téma diskuse: Aktuální témata pro strategii rozvoje 
 městské části Kulatý stůl – doprava v městské části

 2. setkání nad tématem čistota a úklid městské části 
 Termín: podzim 2014
  Téma diskuse: Pořádek a čistota – nový zametací vůz pro MČ 

Praha – Dolní Počernice, Projektové záměry v oblasti městské 
zeleně

  2 akce se zapojením zástupců občanského a podnikatel-
ského sektoru do aktivit ma21

 1. velikonoční setkání, zapojení a podpora kulturních akcí 
 -  podnikatelé – Počernický pivovar, s.r.o., Svornost, s.r.o., Camping 

CR, s.r.o. – poskytnutí prostor pro výstavu, zajištění občerstvení, 
prostory pro prezentace místních podnikatelů, dárky pro děti 

 Termín: jaro 2014
 -  zástupci občanského sektoru: Farmářské trhy – společné 

setkání NNO, spolků, podnikatelů a veřejnosti 
 - termín červen 2014
 - vazba akce na MA21: podpora a rozvoj místních kulturních akcí

 2. svátek sousedů
 -  podnikatelé – Český statek, s.r.o. – příprava občerstvení, výzdoba, 
 -  zástupci občanského sektoru: nestátní neziskové organiza-

ce, veřejnost
 Termín: květen 2014
 -  téma setkání - seznámení s postupem přípravy Metropolitní-

ho plánu Hl. m. Prahy a jeho dopadu na území městské části

  aktualizace webových stránek městské části praha 
– dolní počernice

  zveřejňování článků v dolnopočernickém zpravodaji, 
které se týkají akcí pořádaných komunitním způsobem 
v rámci ma21

kateGorie c v období 2014
  osvětová kampaň

  1. den země zaměřený na ochranu přírody a zelených ploch 
v hlavním městě – Revitalizace zásadních zelených ploch 
v městské části – způsoby revitalizace, následné péče apod. 
pro  2. stupeň základní školy, 

 Termín: duben 2014
  Spolupráce: OOP MHMP, vybraná společnost, která bude 

provádět realizační práce

   2. dny bez úrazů na téma jak předcházet úrazům  
 -  obyvatelé, mateřská škola, soukromá mateřská škola, 

1. stupeň ZŠ 
 Termín: červen 2014 
 -  partneři - Záchranná služby Hl. m. Prahy, Policie, Hasiči, lékaři

  veřejné fórum k celkovému rozvoji obce
  Fórum nad 10 problémy minulými a budoucími – příprava 

akčního plánu na období 2014
 Termín: květen 2014 

  Finanční podpora aktivit ma21 ze strany samosprávy 
  1. Finanční podpora výše uvedených akcí a dalších kulturních 

akcí (forma fi nanční podpory, zvýhodněného pronájmu pro-
stor ve vlastnictví městské části, dary apod.)

  Hodnocení procesu ma21
  1. Zpracování dokumentu – Naplnění akčního plánu pro rok 

2014 a vypracování nového akčního plánu pro rok 2015
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jednání rady mč praHa - dolní počernice
rada na svých zasedáních v období od 11. 12. 2013 do 12. 2.
2014 m. j. projednávala
válila:
  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se spol. Fresco Gusto s.r.o. na pro-
nájem čp. 312,

  výsadbu stromořadí v  ul. Národních hrdinů na pozemku parc. č. 
1329/34 a na pozemku parc. č. 1495/1 v k.ú. Dolní Počernice s ná-
slednou údržbou tohoto stromořadí,

  vyplacení odměn zaměstnancům školských zařízení (MŠ a ZŠ) dle 
předloženého návrhu,

  objednávku na vypracování jednoduché studie na využití veřejné-
ho prostoru bývalé zámecké „štěpnice“ a dětského hřiště v zámec-
kém parku za cenu 20 tis. Kč,

 doplňující podklady pro tvorbu Metropolitního plánu, 
  prodloužení doby pro využívání zemníku na pozemku HMP parc. č. 
1447 v k.ú. Dolní Počernice společností Sinpps s.r.o. z důvodu plá-
novaných revitalizačních a protipovodňových opatření na vodních 
tocích ve správě OMZ MHMP,

  prodloužení nájemní smlouvy na objekt čp. 24 v ul. Nad Rokytkou 
se spol. BeA CS, spol. s r.o. na dalších 20 let, 

  kupní smlouvu na zakoupení samosběrného čistícího stroje se spol. 
HANES s.r.o. za cenu 1.884.800 Kč (bez DPH),

  smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 1567/1 v  k.ú. Dolní Po-
černice, mezi MČ Praha - Dolní Počernice a TJ Sokol Dolní Počernice,
  úpravu rozpočtu MČ v měsíci prosinci 2013,
  poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na provoz Diako-
nie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách pro r. 2014 v souvislosti
s využitím stacionáře občanem Dolních Počernic,

  podání žádosti v OPPK, oblast podpory 2.1 na projekt „Počernická 
zahrada“,

  objednávku na vypracování aktualizace webových stránek MČ dle 
požadavku MČ za cenu do 24 tis. Kč, 

  směrnici MČ Praha - Dolní Počernice o přidělování a užívání mobil-
ních telefonů pro soukromé účely,

  pořádání Sochařského sympozia ve dnech 28. - 31. 5. 2014 v rámci 
Dětského dne v Dolních Počernicích za účasti významných umělců 
z oboru sochařství,

  účast MČ Praha - Dolní Počernice v  soutěži „Zlatý erb“ o nejlepší 
webové stránky měst a obcí  v r. 2014,  

  interní směrnici č. 5.27 pro opravné položky k pohledávkám,
  objednávku pro Ing. Ladislava Bukovského, znalecká a expertní kan-
celář na posouzení stavu střechy objektu čp. 284 (hotel Svornost),

  objednávku pro pana Michala Legnera na ocenění opravy střešního 
pláště čp. 284 (hotel Svornost) ve dvou variantách, 

  bezplatnou výpůjčku části zámeckého parku za účelem konání akce 
„Celorepublikové závody kočárků“ dne 13. 4. 2014 od 15.00 do 17.00,

  poskytnutí záštity a podpory MČ ve formě bezplatné inzerce v DPZ, 
účasti na slavnostním zahájení a předávání cen, spolupráce při zajiš-
tění omezení provozu na komunikacích na trase závodu a zajištění 
spolupráce strážníků Městské policie pro 3. ročník Pražského triatlo-
nu, který se uskuteční 20. 7. 2014 v Dolních Počernicích,

  objednávku pro Ing. arch. M. Dandovou na zhotovení projektové 
dokumentace „Rehabilitace zámeckého parku, II. část“ pro potřeby 
podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU,

  uspořádání 5. Fóra Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice, které se 
uskuteční dne 15. 5. 2014 od 18.00 v hotelu Svornost,

  svolání Kulatého stolu na téma dopravní opatření na komunikaci 
K Čihadlům.

vzala na vědomí:    
  Zápisy z jednání komisí rady - KSZB, KIVU,
  Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za období od 

 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013,

  Zprávu o hospodaření MČ za období 1 - 11/2013,
  Zprávu Mysliveckého sdružení o průběhu odstřelu černé zvěře 

 na území Dolních Počernic 
  cenovou nabídku spol. Citadela, grafi cký ateliér na tisk Dolnopočer-
nického zpravodaje,

  Zápis z výrobního výboru na akci „Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač 
H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 - stoka H1, 2. část“ ze dne 
21. 1. 2014,

  Zprávu o hospodaření za období 1 - 12/2013 v ZŠ a MŠ Duha.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné 
podobě na úřadě MČ.
  

Pro  DPZ  zpracovala Hana Moravcová

Dopady nové vyhlášky 
o ochraně dřevin
V červenci r. 2013 vstoupila v platnost vyhláška MŽP č. 189/2013 
zák. č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která význam-
ným způsobem umožňuje majitelům nemovitostí rozhodovat 
o kácení stromů na svých pozemcích bez povolení příslušných 
úřadů. Již několik dnů po vydání této vyhlášky jsme zazname-
nali pokácení několika stromů v zahradách u rodinných domů, 
ke kterým původně naše MČ nedala souhlas. 
Rádi bychom naše občany požádali, aby při rozhodování o ká-
cení stromů pečlivě zvážili potřebnost tohoto zásahu, neboť 
v mnoha případech jsou důvody kácení neopodstatněné – např. 
padání listí. Důvodem ke kácení stromů by mělo být ohrožení 
bezpečnosti osob a majetku, popř. bránění ve výstavbě objektů 
a nebo celkový zdravotní stav stromů, které již nemají perspek-
tivu plnohodnotného růstu.
Upozorňujeme, že památné, či jinak chráněné stromy podléhají 
nadále povolení stanovených výše uvedeným zákonem.

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice
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Péče o stromy
Lesní porost při 
Českobrodské ul.

Počátkem února letošního roku bylo zahájeno odstraňování lesního 
porostu při Českobrodské ulici, který je situován podél přístupové 
cesty k Počernickému rybníku. Podle sdělení Odboru městské zele-
ně a odpadového hospodářství MHMP je tento, převážně topolový 
porost přestárlý a  jeho stav je rizikový. Některé stromy též ohrožují 
přilehlé těleso Českých drah. Staré stromy budou nahrazeny novou 
výsadbou lesního porostu tak, jako je tomu na sousedním pozemku. 
Dále bude v těchto místech upraveno koryto bezejmenné vodoteče, 
která odvádí spádové dešťové vody do Počernického rybníka.  Mezi 
Českobrodskou ulicí a novou výsadbou bude ponechána územní re-
zerva pro umístění pěšího a cyklistického propojení Dolních Počernic 
a Běchovic. Doufám, že toto arboristické opatření nám do budouc-
na přinese zlepšení této lokality, která byla pravidelně předmětem 

zakládání černých skládek a neřízeného parkování automobilů. Pro 
ilustraci uvádíme fotografie, které ilustrují oprávněnost provádě-
ného zásahu. Realizaci akce zadal Odbor městské zeleně a  odpa-
dového hospodářství MHMP a  provádí ji městská organizace Lesy  
Hl. m. Prahy.
 Zbyněk Richter, starosta

Úpravy břehového porostu 
Rokytky u Pískovny
V současné době je upravován stromový porost v okolí Rokytky. K nut-
ným zásahům jsme obdrželi stanoviska odborníků, z  jejichž vyjádření 
vybíráme:

 
„Za správu vodních toků můžu říci, že se s úpravami břehového po-
rostu Rokytky u Pískovny začalo z toho důvodu, že stromy byly silně 
proschlé a  ve  velkém rozsahu hrozilo jejich samovolné rozpadání, 
uvolnění suchých větví do vody atd.
Pro udržení bezpečnosti pro pěší na  březích Rokytky  a „provozní“ 
bezpečnosti  potoka jako takového (snížení rizika tvoření překážek 
v toku vlivem spadlých silnějších větví, kmenů stromů) jsme přistou-
pili k prořezu stromů a v krajním případě k jejich kácení. Ponechání 
torz pro nás bylo vhodným  kompromisem jak z „provozního“,  tak 
ochranářského pohledu. Jasanové stromořadí prosychá s postupem 
času více a je tedy potřebná celková údržba. V letošním roce plánu-
jeme výchovnou probírku náletových dřevin a další údržbové práce 
budou pokračovat i v letech následujících“.
 Ing. Martina Buchtíková
 Oddělení péče o zeleň - správa vodních toků
 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

 
„Proč jsme ponechali torza... V rámci české fauny můžeme vyčlenit několik 
skupin organismů dle vzácnosti výskytu ve volné přírodě. Mezi ty nejcen-
nější patří skupina vázaná na  silnější, nejlépe osluněné kmeny různých 
druhů stromů. Ty bývají vhodným biotopem zejména pro řadu druhů 
bezobratlých, ale také pro ptáky či houby. V blízkosti Dolních Počernic se 
naštěstí nachází hned několik míst, kde se tato stanoviště vyskytují.
Úsek toku Rokytky mezi zámeckým parkem a Pískovnou tvoří přirozený 
biokoridor mezi dvěma biologicky cennými lokalitami. A právě zde mů-
žete vidět ony více či méně osluněné silné kmeny starých stromů plné 
života. Když se na  podzim roku 2013 přistoupilo k  ořezu, resp. redukci 
větví či větších částí stromů z  důvodu zachování bezpečnosti lidí pro-
cházejících se kolem potoka, zohlednil se především biologický význam 
těchto stromů. Proto zde můžete vidět ponechaná torza stromů, která 
buď jsou nebo se v nejbližší době stanou domovem mnohých živočichů. 
Jejich odstraněním bychom přišli o významný díl naší fauny.
 
 Ing. Jiří Rom, specialista péče o chráněná území, OŽP HLMP
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onemocnění zvané svrab (sarkaptóza, lid. prašivina)
U člověka je původcem roztoč zákožka svrabová Sarcoptes scabiei 
var. hominis (podle jiných autorů Sarcoptes scabiei).
 
Projevuje se nepříjemným svěděním a kožními změnami v podobě 
oděrek (exkoriací), pupínků a  skvrn. Onemocnění nesouvisí pouze 
s  osobní hygienou, ale nedostatečná hygiena může způsobit horší 
průběh nemoci. Naopak přehnaná hygiena může způsobit problémy 
při zjišťování a ověřování, zda jde o svrab. V České republice je v sou-
časné době onemocnění dost rozšířené.
 
Zákožka vyvrtává kanálky ve zrohovatělé vrstvě pokožky. Samice klade 
2-3 asi 0,3-0,4 mm dlouhá vajíčka ve slepých koncích chodbiček. Z va-
jíček se líhnou larvy a pak se během tří týdnů mění v dospělé zákož-
ky. Za tepla, obvykle v noci na lůžku, oživují paraziti svoji činnost, což 
nemocný pociťuje záchvatovitým svěděním. Onemocnění se přenáší 
nákazou, nejčastěji přímo od nemocného těsnějším nebo delší dobu 
trvajícím kontaktem, především společným užíváním textilií, spíše při 
dlouhodobém kontaktu (např. v  noclehárnách, táborech, avšak roz-
hodně ne podáním ruky). Častý je přenos na další členy rodiny. Po zjiš-
tění infekce je důležité veškeré matrace, gauče, křesla, polstrované 
židle, polštáře, peřiny, deky a  povlečení vyčistit od  infekce například 
vyprat na 60 °C, vynést ven, vyžehlit napařovací žehličkou nebo vysát 
vysavačem, který je schopen zlikvidovat roztoče. Pro zmírnění příznaků 
se doporučují pobyty na čerstvém vzduchu, zvláště pak ve večerních 
hodinách. Léčba onemocnění probíhá namazáním mastí InfectoScab 
5% (léčivá látka je permethrin) nebo mastí s obsahem síry. Po vyléčení 
je možné jet do sirných lázní nebo jít do sauny. Ta se však doporučuje až 
3. den po namazání mastí. Mimo pokožku mohou zákožky přežít 3 až 4 
dny. Na svrab jsou náchylné zejména děti, které se infikují hlavně během 
hraní. Příznaky se objevují 3 až 8 týdnů po infekci, zprvu však nejsou 
příliš výrazné ani charakteristické. Často i odborníci myslí, že jde o zá-
chvat kopřivky. Napadá nejdříve tenčí kůži na břiše, v podpaží, na vnitř-
ní straně stehen, prsní dvorce, kotníky, u  menších dětí může i  dlaně 
a plosky chodidel. Základním projevem jsou drobné červené pupínky 
velikosti špendlíkové hlavičky, často uspořádané ve  dvojicích a  kryté 
stroupkem. Protože je kůže silně svědivá, objevují se brzy mezi pupínky 
i škrábance. Po přeléčení přetrvává u některých lídí svědění i dva mě-
síce, hůře se hojí atopici a lidé se světlým typem pleti, povšechně pak 
ženy a děti.
Při podezření na svrab je dobré ihned vyhledat lékaře. 
 
veš dětská – nenápadný drobný cizopasník, který nám nahání hrůzu 
již při pouhém pomyšlení. Žije v lidských vlasech, kde saje krev. Napa-
dení pokožky vší dětskou se nazývá pelikulóza a jedná se o infekční 
onemocnění. Poslední dobou vší přibývá, neboť jsou stále odolnější 
vůči speciálním přípravkům určených k jejich hubení. Jak už z názvu 
tohoto parazita vyplývá, je nejčastěji přenášen mezi dětmi ve školce 
nebo ve  škole. Sice nepřenáší žádné nebezpečné onemocnění, ale 
po jejím sání vznikají svědivé ranky, kde může po rozškrábání dojít 
k infekci. Chytit veš dětskou může každý (většina z nás má s tímto ci-
zopasníkem zkušenost již z dětství) a není to tedy žádná ostuda. Na-
padení vší nesouvisí s hygienou vlasů, veš se přenáší při těsném kon-
taktu vlasů nebo půjčováním čepic, ručníků, hřebenů apod. Z tohoto 
důvodu je napadení vší dětskou častější u holčiček než u chlapců.
 

Samička vši dětské se dožívá 3 až 5 týdnů a  za  tuto dobu naklade 
50 až 150 vajíček, tak zvaných hnid. Ty přilepuje speciálním tmelem 
na vlasy těsně u pokožky hlavy. Hnidy vypadají jako miniaturní ka-
pičky nebo hmyzí křidélka o velikosti cca 0,8 mm. Hnidy lze z vlasu 
odstranit pouze mechanicky, není možné je smýt. Z hnid se za 7 až 
10 dní vylíhnou larvy, tak zvané nymfy, které ihned začínají sát krev. 
Za dalších 8 dní nymfy dospějí a dospělá veš se pak dožívá ještě dal-
ších 30 dní.
Po  kontaktu s  postiženým se zavšivení v  průběhu jednoho až čtyř 
týdnů projeví svěděním pokožky hlavy. To je způsobeno bodáním 
a sáním vší, ale dráždivě působí také rozpouštědlo, které veš vypou-
ští do  kůže při sání. Rozpouštědlo může způsobit i  různé alergické 
reakce. Nejčastější výskyt hnid je za ušima a na zátylku. Preventivní 
opatření spočívá v častém prohlížení pokožky hlavy a včasném zahá-
jení léčby, pokud vši objevíme.

 
Především je důležité, aby dítě, u kterého vši objevíte, nechodilo až 
do doby úplného vyléčení do kolektivu. Léčbu zahajte až tehdy, ob-
jevíte-li živé vši nebo nymfy. Nejjednodušší řešení je ostříhat vlasy 
na  délku 1 cm, což je ovšem pro mnoho dětí (hlavně holčiček) ne-
přijatelné. Potom vám zbývá druhá možnost – zakoupit v  lékárně 
přípravek proti vším. Problém je v  tom, že proti některým chemic-
kým přípravkům s  insekticidy jsou vši odolné. Řešením mohou být 
přípravky na  přírodní bázi, především přírodní olejnaté přípravky, 
které vším ucpou dýchací cesty. Velmi vhodné jsou přípravky s obsa-
hem Tea Tree Oil, který vši nejen udusí, ale i odpuzuje. Tyto přípravky 
nepůsobí škodlivě na vlasy ani na pokožku hlavy a dají se tedy použít 
i u velmi malých dětí či u citlivých jedinců. Kromě použití přípravku 
na hubení vší je nutné i mechanické vyčesávání přichycených hnid. 
K  tomu slouží velmi hustý, kovový hřeben – tzv. všiváček. Léčbu je 
nutné po 8 až 10 dnech zopakovat. Jako prevence se také doporuču-
je umýt vlasy jednou měsíčně běžným šamponem s několika kapka-
mi olejíčku Tea Tree Oil.

 MUDr. Pavel Boček

Současná nejčastější 
parazitární onemocnění aneb 

Breberky útočí

Odstřel 
škodné zvěře
Od 4.12. 2013 do 5. 2. 2014 bylo v lokalitě Dolní Počernice, 
Běchovice uloveno 7 kusů černé zvěře.

 Jan Záloha, myslivecký hospodář MS Horní Počernice
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Dolnopočernický masopust, jeden z  prvních 
pořádaných ve  Velké Praze, vstoupil v  úterý 

18. února 2014 již do svého čtrnáctého 
ročníku. Masopustnímu průvodu vy-
hrávala do  kroku i  do  tance kapela  
Tomášové z Kutné Hory. Průvod dětí 
i dospělých, plný netušených masek,  

má v Dolních Počernicích svá specifi c-
ká pravidla. Nechodí  se od domu k domu, 
tak, jak tomu bývá jinde, ale navštěvují se 

pouze podniky a  instituce, které sídlí v okolí 
hlavních tepen naší městské části. I  tak bylo 
kolem dvaceti zastavení.
Průvod vedl předřečník – Pronóbus (letos 
premiérově ředitel DD Martin Lněnička),  
který bezchybně vedl veselý dav celou klo-
potnou tříhodinovou cestou, při níž „počer-
ničtí četníci“ lapali lidi do pojízdné šatlavy, 
dvanáct Kleopater (včetně TutanFabera) 
nenechalo nikoho na  pokoji a  trumfovalo 
se spolu s  medvědem, kdo bude mít více 

zářezů za  drobné šprýmy a lumpárničky, 
které neúnavně prováděli přihlížejícím až  
do  cíle, do  hotelu Svornost. Zde si všichni,  
„neucabrtaní“ mohli ještě  zatančit při maso-
pustní veselici Martiny a Kristýny. 
MČ Praha – Dolní Počernice, která byla hlavním 
pořadatelem masopustu, navrátila tak obci 
po mnoho let opomíjený zvyk, který nenásilně 
stmeluje lidi.  V  tomto roztodivném společen-
ství totiž nikdy nebývá žádných hlavních rolí. 
Každý účastník je jedinečný a neopakovatelný. 

Vlasta Václavková

Kočovné muzeum 
     strašidel na 
Chvalském zámku
Nedávno navštívila 3. třidy paní Mgr. Helena Jahel-
ková, PhD. profesí zoolog a člen ZO ČSOP Nyctalus, s 
„Vlčím programem“ a 15ti měsíční fenkou Hopinkou 
/československý vlčák/. Děti si ji hladily, krmily a 
pozorovaly. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací především o tomto vyšlechtěném plemeni. 
Československý vlčák je plemeno vzniklé zkřížením 
německého ovčáka a evropského vlka. Cílem bylo 
vyšlechtit nové plemeno, zachovat vlčí vzhled, zdraví 
a přitom upevnit povahové vlastnosti pracovního psa. 
Přítomnost Hopinky byla velice příjemná. Asi za dva 
roky jsou u ní plánována první štěňátka. Celá smečka k 
nám zavítá tedy v páté třídě...

Dolnopočernický masopust
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ká pravidla. Nechodí  se od domu k domu, 
tak, jak tomu bývá jinde, ale navštěvují se 

pouze podniky a  instituce, které sídlí v okolí 
hlavních tepen naší městské části. I  tak bylo 
kolem dvaceti zastavení.
Průvod vedl předřečník – Pronóbus (letos 
premiérově ředitel DD Martin Lněnička),  
který bezchybně vedl veselý dav celou klo-
potnou tříhodinovou cestou, při níž „počer-
ničtí četníci“ lapali lidi do pojízdné šatlavy, 
dvanáct Kleopater (včetně TutanFabera) 
nenechalo nikoho na  pokoji a  trumfovalo 
se spolu s  medvědem, kdo bude mít více 

zářezů za  drobné šprýmy a lumpárničky, 
které neúnavně prováděli přihlížejícím až  
do  cíle, do  hotelu Svornost. Zde si všichni,  
„neucabrtaní“ mohli ještě  zatančit při maso-
pustní veselici Martiny a Kristýny. 
MČ Praha – Dolní Počernice, která byla hlavním 
pořadatelem masopustu, navrátila tak obci 

Dolnopočernický
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Naše milá Svornosti přejeme ti do vínku,
hodně hostů, nocležníků a štamgastů při vínku.
Divadla i koncerty plné v každém čase,
ať se vám to odrazí v hotelové kase.
Proč bychom veselí nebyli,
Když nám Pán Bůh přeje?
sládek nám pivečko uvaří
Tomáš Král naleje.
Já, pan Pronobus vinšuji šťastný a veselý masopust  
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V rámci projektu Celé ČESKO čte dětem jsme navázali pravidelnou 
spolupráci s MŠ DUHA v Dolních Počernicích, kam bude třída 3. B 
docházet jednou za čtrnáct dní. Dětem jsou přiděleny jednotlivé 
postavy - role s  rekvizitami a  vlastně hrajeme pohádky s  knihou 
v ruce - „Listujeme v pohádkách“. Zatím jsme dětem ve školce pře-
četli a odehráli dvě pohádky: „Sůl nad zlato“ a „Červenou Karkul-
ku“. Z každé pohádky něco ve školce necháme (korunku princezny 
Marušky, bábovku od Karkulky...) a děti nám do příští návštěvy na-
malují obrázek k  přečtené pohádce. Zatím má celý projekt velký 
úspěch a obě skupiny dětí se na sebe vzájemně těší.

Pestrá mozaika z naší základní školy

Bezpečné chování
Naši školu navštěvují pravidelně strážníci Městské 
policie z  oddělení „prevence“ kriminality. Při po-
slední návštěvě třetích tříd byla přednáška zaměře-
na na čtyři základní oblasti:

1. bezpečná cesta (bez doprovodu rodičů...)

2. nález injekčních jehel (co udělat...)

3. ztráta dětí (obchodní centrum, ZOO, město...)

4. únos dětí (auto, výtah...)

O  těchto tématech hovoříme i  v  rámci výuky, ale 
k některým je dobré se vracet znovu, například pro-
střednictvím těchto návštěv.

... a VLK je za dveřmi 
Nedávno navštívila 3. třídy paní Mgr. Helena Jahelková, 
PhD., profesí zoolog a člen ZO ČSOP Nyctalus, s „Vlčím 
programem“ a 15ti měsíční fenkou Hopinkou /českosloven-
ský vlčák/. Děti si ji hladily, krmily a pozorovaly. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých informací především o tomto 
vyšlechtěném plemeni. Československý vlčák je plemeno 
vzniklé zkřížením německého ovčáka a evropského vlka. 
Cílem bylo vyšlechtit nové plemeno, zachovat vlčí vzhled, 
zdraví a přitom upevnit povahové vlastnosti pracovního 
psa. Přítomnost Hopinky byla velice příjemná. Asi za dva 
roky jsou u ní plánována první štěňátka. Celá smečka k nám 
zavítá znovu v páté třídě...

Kočovné 
muzeum strašidel 
na Chvalském zámku 
Koncem ledna jsme navštívili Chvalský zámek, 
který se změnil ve strašidelný, neboť se zde 
na zimu usídlilo „Kočovné muzeum strašidel“, ale 
také hodní skřítci a víly Vítězslavy Klimtové. 
Velice děkujeme naší milé průvodkyni Růžence 
Beránkové, která nás pravidelně akcemi 
na Chvalském zámku provádí.
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- netradiční předávání v pizzerii  
AL MULINO
30. ledna dostali všichni žáci zasloužené pololetní vysvědčení. 
Některé třídy zvolily k tomuto setkání netradiční místo i způsob. 
Třída 3. B pozvala rodiče do pizzerie AL MULINO, aby si slavnost-
ní chvíli užili společně s dětmi. Nejprve děti rodičům zahrály 
divadlo, po předání vysvědčení měly děti k dispozici skákací hrad 
a nakonec jsme zorganizovali společný oběd. Děti, které měly 
samé jedničky, dostaly pizzu zdarma!!!

Hoblinka - pojízdná 
truhlářská dílnička 
 
Třídy prvního stupně navštěvuje několikrát do roka pojízdná 
truhlářská dílnička „Hoblinka“ z Čáslavi. Pod vedením Ing. arch. 
Lady Cejhonové se děti učí zacházet s drobnými nástroji, 
zhotoví si vlastní dřevěnou hračku, kterou si odnesou domů 
a na každé hodině se seznámí s novým složitějším strojem (de-
kupírovací pila - nehlučná lupínková pila...atd). Vše dohromady 
děti kultivuje výtvarně, sociálně, technicky i lidsky formou hry 
s reálným výsledkem - vlastním výtvorem. Poslední návštěva 
se uskutečnila před Vánocemi a děti si vyrobily překrásného 
andílka s pohyblivými křídly.  

  Ivana Hájková, třídní učitelka 3. B

PRIMA 1. A - První pololetí 
je úspěšně za námi!
Musím s velkou radostí konstatovat, že všechny děti ze třídy 
1. A dostaly na vysvědčení za první pololetí samé jedničky. Udě-
laly velký kus práce, získaly sebedůvěru, jistotu a je s nimi radost 
pracovat. Přeji jim touto cestou mnoho dalších úspěchů a rodičům 
děkuji za kvalitní spolupráci.
 Ilona Bradáčová, třídní učitelka 1. A

Lyžařský výcvik
V lednu se žáci druhého stupně zúčastnili lyžařského výcviku 
v Janově nad Nisou. Ačkoliv byly na celém našem území špat-
né lyžařské podmínky, děti lyžovaly jak ve středisku Severák, 
tak i na Tanvaldském Špičáku. Umělý sníh a pár centimetrů 
čerstvého stačily, aby si děti celý týden báječně zalyžovaly. 
Během dvou dnů se naučili jezdit i ti, kteří stáli na snowboar-
du nebo lyžích poprvé. Děti nejen lyžovaly, ale navštívily 
i bobovou dráhu, soutěžily, chodily na vycházky a vyslechly 
si zajímavé přednášky na téma hory. Konec výcviku uzavře-
la oblíbená diskotéka. Všichni se těšíme, že si druhý týden 
v únoru příštího roku pojedeme opět do Jizerských hor 
zalyžovat.

Eva Beránková
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Nový rok 2014 v naší mateřské škole začal v duchu „akce stíhá akci.“ 

Proběhly testy školní zralosti a vyhodnocení s rodiči ve spolupráci s Mgr. Stolařovou a Koňaříkovou z pedagogicko-psychologické poradny.  
Konečně jsme přivítaly sněhovou nadílku a vyrobily krmítka pro hladovějící ptáčky. Zahájily jsme spolupráci v rámci projektu Celé Česko čte 
dětem s dětmi 3. B a p. uč. Hájkovou ze Základní školy Dolní Počernice – pohádka Sůl nad zlato v podání malých čtenářů byla zajímavá a již se tě-
šíme na další „listování“.  V dopolední Dřevíčkové dílničce jsme se blíže seznámily s prací truhláře a vše si vyzkoušely i samy.  A pak jsme se už těšily 
na Masopust a na školku v přírodě, kdy jsme si přály, že se konečně roztrhne sněhová peřina, abychom si pobyt na čerstvém vzduchu užily.

Děti ze třídy Sluníček a zást. řed. MŠ Lenka Kymrová
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rodinný klub veselý čertík
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: +420 777 001 320 
e-mail: info@veselycertik.cz
web: www.veselycertik.cz

kurzy a kroužky:
Jarní semestr - 10. 2. 2014 - 20. 6. 2014; kurzy lze navštěvovat
i jednorázově dle potřeby

po

9:30 Cvičení a říkadla s rodiči 1-2 roky

9:30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5 - 2,5 roku

10:30 Cvičení a říkadla s výtvarkou 1,5 - 3 roky

10:30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)  2,5 - 3,5 roku   

16:00 Baletní přípravka 3 - 6 let 

17:00 Baletní přípravka 3 - 6 let

út

9:30 Cvičení a říkadla s rodiči  6 - 12 měsíů 

9:30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5 - 2,5 roku

10:30 Čertovský kombo-mix  2 - 4 roky

10:30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5 - 3 roky

14:15 Znakujeme se zpěvem a hrou I.  6 - 24 měsíců

st

9:00 Power joga fit and slim s hlídáním dětí

9:30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5 - 3 roky

10:15 Dětská jóga 2,5 - 5 let

11:05 Znakujeme se zpěvem a hrou II. 6 - 24 měsíců

16:00 Taneční hrátky 3 - 6 let

17:00 Výtvarka v pohybu 3 - 6 let

čt

9:15 Cvičení a říkadla s rodiči 1 - 2 roky

9:30 Robátka (Yamaha Class) 4 - 18 měsíců

10:05 Cvičení a říkadla s rodiči 1 - 2 roky

10:55 Čertovský kombo-mix 2 - 5 let

15:00 GoKids English Preschoolers 3 - 6 let začátečníci

16:00 GoKids English Preschoolers 3 - 6 let pokročilí

17:00 Cheer academy Malé roztleskávačky 4 - 6 let

pá

9:00 Španělština s výukou latinsko-amerických tanců 

9:30 Montessori dílna 1,5 - 3,5 roku

10:30 Angličtina pro nejmenší 1,5 - 3 roky

10:30 Montessori dílna 1,5 - 3,5 roku 

Pozvánka
na 5. Fórum Zdravé MČ 
Praha - Dolní Počernice,
které se koná ve čtvrtek 
15. 5. 2014  od 18.00 hod.
v hotelu svornost

Navržená témata:
Doprava 
Územní rozvoj 
Vzdělávání a výchova 
Bezpečnost 
Kultura, sport, volný čas
Životní prostředí
Dětský stůl

volná herna:  50 Kč/rodina - Po, St, Čt 9:00 - 12:00; 15:00 - 18:00; 
 Út, Pá  9:00 - 12:00
dopolední školička: 250 Kč/dítě - Pá 8:30 - 12:30

Harmonogram 
mobilního sběru nebezpečného 
odpadu v roce 2014 na území 
Dolních Počernic 
Termín: úterý 13. 5. 2014
  12. 8. 2014
  11. 11. 2014

 zastávky sběrné trasy doba stání
křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská 15.00 - 15.20

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová 15.30 - 15.50

Umístění kontejnerů 
na objemný odpad 
v I. pol. r. 2014:
termíny přistavení: 
(v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00)

15. 4. 2014 - všechna stanoviště
10. 6. 2014 - jen stanoviště V Ráji a V Čeňku 

stanoviště:

ul. úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. v ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. v čeňku (u úřední desky)
ul. nad rybníkem (konečná MHD č. 263)

přij
ďte a ře

kněte, 

co chcete 

změnit!

PRAVIDELNÉ 
AKTIVITY
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Velmi nás potěšil e-mail paní Pavly Macháčkové, jehož text otiskujeme spolu s ukázkou z její
 literární tvorby.

Dobrý den, vážená redakce Dolnopočernického zpravodaje,
jsem rodačka z Dolních Počernic a při návštěvě maminky, která v Počernicích bydlí, občas čtu Váš zpravodaj událostí z Dolních Počernic. 
Velmi se mi líbí; především proto, že je citlivě a lidsky  psaný, přináší události z opravdového života lidí, oslavuje život v malé komunitě v celé 
jeho kráse, a je vlídný a laskavý.... Líbí se mi také, že Počernice žijí takovým životem obyčejných (i neobyčejných) lidí, celoročně se slaví udá-
losti, svátky, vážíte si tradic, píšete o sportovních akcích, výstavách,  Masopustu, Velikonocích, Babím létě, na které jsme léta chodili s dětmi, 
než vyrostly...Opravdu mne těší, že Počernice, z kterých pocházím, se takto „zvedly“ a rozkvetly, oproti 70. a 80. létům, kdy jsem tam ještě 
bydlela. A trochu Vám, jeho obyvatelům, to všechno závidím, protože já tam už nebydlím...

Napadlo mne nabídnout Vám k otištění některé své kratičké povídky s  rustikální tématikou. Posuďte sami, jestli by se Vám do zpravodaje 
hodily a jestli by je lidi rádi četli....pokud ano, byla bych velmi potěšena, že mohu do tak hezkého časopisu, jako je ten Váš, něčím malým 
přispět. Na ukázku Vám tři z nich posílám.

 S přáním dobrého roku a dalších úspěchů v počernickém dění
Pavla Macháčková

Včely v zimě
Klečím u schodů na verandu a dívám se na bílou čtvercovou podložku. 
Je stejně bílá jako sníh, který je tu všude kolem. Pokrývá trávu, dvorek, 
dělá čepice stromkům, šošolky travinám a uschlým kytkám, je na studni 
i na stříšce, pod kterou se krčí domky pro včely. 

Studuji tu bílou podložku, která ještě před chvílí ležela na dně úlu. Kromě 
šupinek vosku, které sem napadaly, když zimující včely otevřely zimní 
zásoby medu a pylu, jsou tu desítky včelích mrtvolek. Nemůžu od nich 
odtrhnout oči. Beru je jednu po druhé do svých pomalu křehnoucích prs-
tů. Jejich tělíčka jsou jako zatočená klubíčka, zkroucená, jak míza uvnitř 
jejich těl vyschla a vyprchal z nich život. Pečlivě je prohlížím. Zaslouží si, 
aby jim někdo poděkoval. Aby jim dal úctu, která jim náleží. Tahle třeba 
obětovala život, aby předala ostatním své teplo. Tahle třeba živila plod 
nebo včely vyčerpané jinou prací pro společenstvo a sama už neměla sílu 
nakrmit sebe. Některé mají nožičky i sosáčky obalené voskem. Dobývaly 
zásoby medu z plástve pro ostatní? A tady jsou dvě mrtvá tělíčka ve vzá-
jemném objetí, jako by před smrtí objímaly jedna druhou. Nebo zápasily? 
Možná jedna chtěla tu druhou nakrmit, nebo ji zahřát na svém hrudní-
ku? Někam přemístit, schovat…? Jsou tak lehoučké. Není už v nich žádná 
tekutina, která udržuje život. Počítám je a dávám na lopatku, kterou, 
když je plná, odnáším na kompost. Smuteční průvod. Radostný průvod; 
vracím jejich tělíčka Zemi, z které zase vyrostou květy plné nektaru a ty 
budou pak včelí potravou. 

Zatím hrozen v úle pokračuje dál svůj život... Včela na včele, žijí, dýchají 
a zahřívají se jako jeden organismus. Pomalu se tam ve tmě, v hloubi 
zimy a dlouhých nocí, rodí nové. Nejdřív jen tečky, pak malinké vajíčko 
a později bílý, zatočený rohlíček, z kterého se jako zázrakem vyvine včela. 
Co na tom, že jich stovka spadne na dno, když předtím odevzdaly svoje 
dílo jejich Velikému Včelímu Duchu. Hlavně aby přežil rod a mohl nastou-
pit svoji další pouť ke Slunci. Teď je 9 stupňů pod nulou. Za měsíc možná 
vylétnou za svojí první pastvou.

Havran
Ten Havran se objevil jednoho rána. Poskakoval drobnými skoky 
ke kompostu a snažil se přeskočit plot. Měl zlomené křídlo. Když jsem se 
k němu blížila, chtěl se schovat a ve strachu zapadl mezi plot a hrazení 
kompostu.  Odešla jsem, nechtěla jsem, aby se bál. Pozoruji ho z okna. 
Skáče, hledá potravu. Cítím zvláštní něhu a chvění u srdce. Opět se 
ve mně probouzí ten pocit, který mám, když pozoruji včely, pavouky, vosy, 
žížaly a některé ptáky. Je tohle láska? Popsala bych to jako tichou radost. 
Povídat si s kosicí, když hrabe v listí nebo zpívá na štítu střechy… Nebo 
s pavoukem, když se najednou spustí po neviditelném stříbrném vlákně 
ze stropu dolů. S vosou, když mi leze po ruce a oblizuje sladkou šťávu, co 
vytekla z jablka připraveného na závin – ahoj, co tady děláš? V duchu se 
směju spolu s tím ptákem nebo pavoukem nebo vosou a je mi fajn. 
Tak to bylo i s Havranem. Když nebyl na dohled, rozsypala jsem pod 
stromy, kde sníh roztál nejdříve, vlašské ořechy, ovesné vločky a zbylá 
semena od loňska. Ať zesílí. Ať zase lítá. Asi za hodinu vzalo naši zahradu 
útokem obrovské hejno špačků. Pověděli si, že se tu něco rozdává, a při-
létli v houfech, protože pole se letos už v říjnu nečekaně pokrylo sněhem.
Když se smršť špačků přehnala a na zahradě nezbylo nic než nekonečné 
řetízky jejich jemných větvičkových šlépějí, přinesla jsem ještě pár ořechů.
Havrane, Havrane. Mám tě ráda. Mám tě ráda už od dob, kdy jsem cho-
dívala s dětmi do malinkaté zoo v Chuchelském lese. Tam jsem ti nosila 
do klece mrkev, oříšky a kousky tučného masa. Už tam jsi promluvil k mé 
duši a moje srdce vibrovalo. Pak jsi se objevoval na trávnících mezi pane-
láky, kde jsem (kolikrát?) prostála celou polední přestávku a pozorovala 
tě. Zpíval jsi opět spolu s mojí duší. Zpívali jsme stejnou píseň a kolem 
chodili lidé. Pak jsme se setkali na dovolené ve Španělsku. Přihopkal jsi 
krotce až ke mně, zvyklý, že ti turisti vždycky něco hodí. A zase se zastavil 
čas a naše duše spolu promluvily. Ta moje se v tichu radovala ze setkání, 
co říkala ta tvoje, nevím. Dodnes jsi se mnou na jedné fotografii z dovole-
né. Opuštěné místo. Dole bijí vlny do ostrých skal. Nahoře je ticho, jen ty 
a já a modrá obloha. Zase se s tebou můžu s tichou radostí uvnitř smát.  
A teď jsi přišel na mou zahradu. Budu mít přítele po celou dlouhou zimu.

z e-mailové korespondence starosty Poděkování strážníkům Městské policie
Vlastimilovi Frančíkovi a Antonínu Neduchalovi

Vážený pane starosto, 
 ráda bych touto cestou, s Vaším vědomím, vyjádřila velké poděkování našim městským strážníkům za skutečně nebývalou pozornost při 
vykonávání své práce.  Při své objížďce obcí včera neváhali zazvonit u našeho domu v Dolnobranské ul., když si všimli dokořán otevřeného 
okna ve 2. patře. Byli jsme doma a jen jsme větrali, avšak jejich kontrola, zda je vše v pořádku neb vědí, že toto okno je zpravidla vždy zavřené, 
mě ujistila, že oba pánové si zaslouží veřejné poděkování za jejich (již mnohokrát prokázanou) všímavost, profesionální pozornost a  osobitý, 
zodpovědný přístup k obyvatelům v obci a ochraně jejich majetku. Velice si toho ceníme a děkujeme.
 

Martina a Marek Vondřichovi

výstavu
velikonoční inspirace
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v české republice jsou pro tísňová volání
vyhrazena tato telefonní čísla:

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání

150  Hasičský záchranný sbor ČR

155  Zdravotnická záchranná služba

158  Policie ČR

156  Obecní (městská) policie

zdraví

praktický lékař pro dospělé
MUDr. Hana Nováková 723 582 622

praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jan Radina 723 582 622

lékárna dolní počernice 281 930 347

Fakultní nemocnice na bulovce
Ústředna 266 081 111
Pohotovost – dospělí 266 083 301 - 3
Pohotovost – děti 266 084 220

úřady

úřad městské části praha - dolní počernice
tel. 281 021 090 - 99, fax:  281 930 433

úřad městské části praha 14
Ústředna 281 005 111, 225 295 111
Informační kancelář 225 295 270, 225 295 561

úřad práce čr -  kontaktní pracoviště pro prahu 14
Zprostředkování zaměstnání 950 178 111 
Státní sociální podpora 950 178 111
Hmotná nouze 950 178 902
Sociální služby, příspěvek na péči 950 178 902
Dávky pro osoby se zdravotním postižením  950 178 902

ostatní

Linka důvěry  222 580 697
Senior telefon – krizová a poradenská 
linka pomoci senoirům 800 157 157
Linka seniorů 800 200 007
DONA linka Pomoc obětem domácího násilí 251 511 313
Linka bezpečí - Telefonická pomoc dětem 116 111

Městská část Praha – Dolní Počernice ve  spolupráci se základní školou,
mateřskou školou Duha, o.s. Veselý čertík a dětským domovem

vás zvou na

výstavu
velikonoční inspirace

v prostorách
 inFormačníHo centra a reGionálníHo muzea

(ul. Stará obec 6) 
a 

ve stodole pensionu český statek
(ul. Stará obec 7) 

V neděli 6. dubna 2014 od 14.00 hodin – PRŮVOD

 „neseme moranu ze vsi“
Průvod vychází od přírodního amfi teátru v zámeckém parku

spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, 
zdobení kraslic, pletení pomlázek a ukázkami tradičních 

velikonočních technik, která se uskuteční 

ve dnech 
5. a  6. dubna 2014 

vždy od 10.00 
do 17.00 hodin

Telefonní čísla, která by se vám mohla hodit
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Devadesátníci
Moji přátelé – devadesátníci

V letošním roce dosáhne význam-
ného životního jubilea hned ně-
kolik mých (a  nejenom mých) 
přátel z  řad dolnopočernických 
spoluobčanů. Všichni postupně 
vyjmenovaní jsou ročník naroze-
ní 1924. Hranice věku, kterého se 
dnes v průměru dožíváme, se sice 
posunula, ale i tak je 90 let skuteč-
ně významné životní jubileum. 
První na  koho chci vzpomenout 
je anička plecháčková – vono-
stránská. Narodila se 21. 3. 1924 
o dva domky dále, nežli já. V sou-
časnosti žije cca 130  km od Počer-
nic ve Vysokém nad Jizerou – v do-

mově s pečovatelskou službou. Její dcera bydlí na dohled od ní. Vysoké 
nad Jizerou je krásné místo, kde řada lidí tráví ráda jak letní, tak zimní 
dovolenou. Je odsud ničím nezastíněný ucelený pohled na  západní 
hřeben Krkonoš. Anička však přesto nemůže na svoje rodiště zapome-
nout. S povděkem přijímá každou zprávu o tom, jak žije a vzkvétá její 
rodná obec. Chce u nás v Počernicích oslavit i svoje životní jubileum. 
Díky přátelům, kteří za ní jezdí, dostává do rukou i Dolnopočernický 
zpravodaj. Anička byla spolu s manželem Františkem aktivní členkou 
našeho Sokola. Mnozí občané dodnes rádi vzpomínají na turistický od-
díl, který vedli, a na společné cesty za poznáním naší vlasti.

Dalším v  pořadí podle data narození 1. 6. 1924 je mudr.  zdeněk 
Hrouda, který sice není dolnopočernický rodák, ale v  obci prožil 
jako obvodní lékař 38 let svého života. Byl spolužákem MUDr. Luďka 
Seidla v Libeňském gymnáziu a po jeho absolvování též na Karlově 
universitě. O dění u nás má stále zájem. Každý náš zpravodaj mým 
prostřednictvím vždy obdrží. Je také členem našeho Rehabilitačního 
kroužku při Klubu důchodců MČ Dolní Počernice. Výjezdy našeho 
kroužku mimo domov zajišťuje svoji účastí jako lékař a šiřitel dobré 
nálady. Večery nám obohacuje hrou na  akordeon a  školeným zpě-
vem. V mládí studoval operní zpěv na konzervatoři. V roce 2010 do-
sáhl náš kroužek deset let své nepřetržité činnosti a pokračuje dále.

Třetím v  trojlístku jubilantů je ing.  jan materna, nar. 23. 10. 1924 
v  sousedství domu MUDr.  Pavla Bočka. Náš Honzík je zakládajícím 
členem skautského oddílu v naší obci. V současné době sice nežije 
v Dolních Počernicích, je však s obcí spojen svojí dcerou a její rodi-
nou. Aktivně se rovněž zúčastňuje schůzek počernických OLD SKAU-
TŮ. Máme ho rádi pro jeho nekonfl iktní povahu a příjemné jednání. 
Je nejstarším a váženým členem našeho klubu.

Přeji si, abych se s těmito jubilanty mohl ještě řadu let stýkat a těšit. 
Ještě mnoho roků prožitých v klidu, pohodě a zdraví přeje 

Váš Láďa Svoboda a jistě i řada dolnopočernických 
občanů, kteří Vás znají.

Dlouholetí přátelé MUDr. Zdeněk Hrouda (vlevo) 
a Ladislav Svoboda (vpravo).
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Životní jubileum 
pravého Počerňáka

Nedávno vyšla krásná kniha 
Doc.  Ing.  Františka Kašičky o  his-
torii Dolních Počernic. Mezi boha-
tou obrazovou dokumentací jsou 
také dvě dobové fotografi e staro-
bylé chalupy č. 49, která je blízko 
hlavní silnice za  bývalou poštou. 
Zde před 80 lety 13. března spatřil 
světlo světa malý Láďa Svoboda. 
Do dneška zůstal tomuto domečku 

věrný a postupně ho zveleboval. To vše je velkým důvodem postavit 
se mezi četné gratulanty. Milý Láďo, přejeme Ti vše nejlepší k Tvému 
jubileu, Tobě i Tvé milé manželce Anežce trvale velkou radost z Vaší 
početné mladé generace. Ať se Vám nadále také daří v péči o klou-
by a  svaly dříve narozených krajanek včetně každoročních pobytů 
na českých horách.

Přejeme Vám oběma, aby pod Vaší rodnou střechou vládla trvalá 
spokojenost a  aby tam doktoři docházeli jen občas na  přátelskou 
návštěvu.

Bývalí počerničtí skauti

Jubilanti z našich řad
v I. čtvrtletí 2014
Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu 
výročí patří našim spoluobčanům:

duben
Eva Nováková 
Jiřina Nejedlá 
Pavel Čadek 

kvĚten
Jitka Ecksteinová
Jaroslava Šebešová
Marcela Konopová 
Helena Šplíchalová 
Josef Suchý
Ladislav Mařenec 
Daniela Ptáková
Regina Novotná 
Ivan Masluk

červen
Václav Bouda
Vilma Polášková 
Libuše Šimáčková 
Věra Bartáková
Stanislav Erben 
Otto Trejbal 
Marie Osvaldová 
Květa Romanová 
Leo Antoš 
Jiřina Kostlanová 
Zdenka Sychrovská

Komise sociální, zdravotní a bytová

Místní knihovna Dolní Počernice
Milí čtenáři,
v tomto zpravodaji Vám nemohu nabídnout výběr z nově nakoupe-
ných knih, neboť ještě nebyl schválen rozpočet naší městské části.
Na začátku letošního roku přibylo alespoň několik zajímavých knih 
z projektu Česká knihovna, který je určen na podporu českých autorů:

literatura pro dospělé

ota Filip  Tři škaredé středy a sedm dalších elegií
 o zlých dnech
vladimír novotný Tragické existenciály Vladimíra Körnera
lenka Šedová Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak
luděk navara Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje
magda veselská Archa paměti
kolektiv Slovo za slovem s překladateli o překládání
ivan martin jirous Magorův noční zpěv

literatura pro mládež

pavel Hrnčíř Plechová Mína
petr chudožilov Příliš mnoho andělů
alois mikulka Pohádkový lunapark
milada rezková Hurá na kajak!
tereza říčařová Velikonoční knížka
dagmar urbánková Cirkus ulice
vhrsti (v. jurík)  Chci být dospělý

Pro toho, kdo by chtěl znát všeobecné informace o naší knihov-
ně, uvádím několik statistických čísel za loňský rok:
Celkem bylo v dolnopočernické knihovně registrováno 262 čte-
nářů (z toho 58 byla mládež do 15ti let). 
Celkový počet návštěv byl 1 683, vypůjčeno bylo 5 351 publikací.
Za loňský rok přibylo celkem 555 knih.
Knihovní fond nabízel na konci roku 2013 výběr z 11 198 knih.
       

Světla Parkanová, knihovnice
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WHITE SPORT
• prodej značkového sportovního zboží • vyplétání 

tenisových raket • zapůjčení testovacích tenisových raket

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON

Černý Vlastislav tel.: 775 777 973
Nad Rybníkem 4 obchod@telesis.cz
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice www.whitesport.cz

inzerce

dodávka • montáž • servis
 telefonů, bezpečnostních systémů  EZS, 

CCTV, kabeláže  slaboproudé  
i silnoproudé

Nad Rybníkem 4 190 12 Praha 9 Dolní Počernice
tel: 775 777 973 servis@telesis.cz www.telesis.cz

telesis technologies s.r.o.

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TEL.: 775 132 921

www.kominictvínemec.cz

KOSMETICKÝ SALON

anitÉ
Tradiční a osvědčená kosmetická péče 
poskytovaná kvalitními produkty. 

Nabídka ošetření pleti pomocí světelné terapie Bioptron - revoluční 
průlom v prevenci a v boji proti stárnutí pokožky a v opětovném získávání krásy.

www.anite.cz

AKCE A BONUSY NA

Českobrodská 63, Dolní Počernice
Tel.: 603 742 506

cHcete inzerovat v naŠem zpravodaji?
Kontaktujte nás na tel.: 281 931 553 nebo na email: zpravodaj@dpocernice.cz. 

Vycházíme 6x ročně, distribuce je zdarma do všech domácností Dolních Počernic.
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Grafi cká úprava a sazba Citadela s.r.o.

ÚČETNICTVÍ
& DANĚ & MZDY
úsporně • odborně • kvalitně

tel.: 774 671 881
www.ucetnictvidanemzdy.cz


