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Základní škola

úvodník

Vážení spoluobčané,
jistě již všichni znáte výsledky komunálních voleb, ve kterých se volila Zastupitelstva měst a obcí. Seznam zvolených zastupitelů naší
MČ naleznete na jiném místě tohoto čísla DPZ.
V těchto volbách jsem dostal důvěru jak od vás, tak od našich zastupitelů, kteří mě již popáté zvolili starostou naší MČ. Projevené důvěry
si nesmírně vážím a pro příští čtyři
roky mne zavazuje k plnému pracovnímu nasazení ve prospěch Dolních Počernic.
Na tomto místě bych rád poděkoval
za spolupráci všem členům bývalého zastupitelstva, z nichž většina
pracovala, zejména v závěru volebního období, velmi konstruktivně. Zvláštní dík však patří všem členům Rady, zvláště odcházející
Ing. Haně Jaklové, která po celé minulé období zastávala funkci
zástupkyně starosty v oblasti školství, dopravy a sociální oblasti
a Ing. Jaroslavu Langmajerovi, který se jako „nováček“ v Radě velmi
osvědčil. V nově zvolené Radě se mnou nadále zůstávají Ing. Miloslav Král a Bc. Milan Nedvědil, kteří mě budou v mé funkci zastupovat. Nepochybuji, že i dva nově zvolení členové Rady JUDr. Petr
Kšáda a Jan Šroubek budou pro Radu a tím i pro celou naši městskou část přínosem.
Co nás v nastávajícím volebním období čeká se odvíjí od Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice a konkrétněji bude
obsaženo v Programovém prohlášení Rady MČ, se kterým budete
seznámeni v příštím čísle DPZ. Přesto bych vyzdvihl jednu z největších investičních akcí, která u nás bude realizována. Jedná se o Revitalizaci historicky cenného území zámeckého parku v Dolních
Počernicích, na kterou jsme obdrželi finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí a která musí být dokončena do konce

roku 2015. Náklady MČ v souvislosti s tímto projektem přesahují
částku 5 mil. Kč, když celkové náklady tohoto rozsáhlého projektu
se blíží částce 50 mil. Kč.
Dalším závažným procesem bude tvorba a schvalování nového
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Při tomto
procesu očekáváme aktivní zapojení veřejnosti, která v tomto směru zcela jistě dostane příležitost. Rozhodně budeme pokračovat
ve spolupráci s hl. m. Praha v rekonstrukci komunikací a v dalších
stavebních úpravách veřejných prostranství, která zlepší vzhled
naší MČ. Určitě se v naší MČ nevyhneme stavební činnosti jiných investorů, která nám částečně znepříjemní život. Bude to především
pokračování bytové výstavby podél ulice Za Luhem, rekonstrukce
dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů, výstavba areálu PRO
– DOMA na Českobrodské ulici a zřejmě i výstavba 310 bytových
jednotek za konečnou autobusů naproti areálu Billa. Po celý rok
2015 bude pokračovat výstavba kanalizačního sběrače „H“, zpočátku ještě v ul. Národních hrdinů a posléze v ul. Nad Rybníkem. Zahájení dalších investičních akcí nelze zodpovědně odhadnout, ale
může se jednat o domov seniorů, základní školu, mateřskou školu
a bytovou zástavbu s názvem Nová Úpická severně od areálu Audi
mezi ul. Národních hrdinů a U Konečné. Rádi bychom také napravili havarijní stavy našich objektů, konkrétně čp. 26 – Počin, čp. 366
(za Infocentrem) a čp. 45 – hájovna.
Budeme též pokračovat při řešení našich společných problémů formou „kulatých stolů“ a veřejného fóra. Čeká nás i řešení dopravy,
zejména projednávání trasy Pražského okruhu, projednávání celoměstsky významných změn ÚP a dalších důležitých dokumentů,
o kterých vás spolu se strategickými investicemi v naší MČ budeme
informovat.
Naší snahou bude, aby další rozvoj MČ Praha – Dolní Počernice byl
udržitelný, to znamená, že by měl co nejvíce naplňovat potřeby
současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.
Zbyněk Richter, starosta

Jednání Rady
MČ Praha – Dolní Počernice

- objednávku na zajištění zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru pro akci „Revitalizace
a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních
Počernicích, část Štěpnice“ pro spol. JAMI Gardens s.r.o. za cenu
354 110 Kč (bez DPH) dle předložené nabídky
- průměrný evidenční počet zaměstnanců Úřadu MČ Praha – Dolní
Počernice ve fyzických osobách v počtu 19 a průměrný evidenční
počet zaměstnanců, přepočtený v počtu 17,5
- dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 20. 8. 2008,
sjednané se spol. Orangery s.r.o.
- smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru pro stavbu „Revitalizace a ochrana historicky
cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, 2. část
parku“ s Ing. arch. Magdalenou Dandovou, projektová kancelář
stavební a zahradní architektury, za cenu 1 640 500 Kč (bez DPH)
- úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících r. 2014
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ
- smlouvu o financování projektu „Revitalizace a ochrana historicky
cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“ v rámci
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
- smlouvu na krátkodobý pronájem nebytových prostor v suterénu
čp. 10 se spol. OrangeryClub s.r.o. za účelem provozování školní
družiny		

Rada na svých zasedáních v období od 24. 9. do 26. 11. 2014 m. j.
projednávala:
schválila
- realizaci dlážděného zpomalovacího pruhu v ulici K Čihadlům
za cenu 21 128 Kč
- demontáž parkovacího systému v čp. 3 z důvodu nerentability
jeho opravy		
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dokončení okolí čp. 11 se společností VODOMONT-VS a.s.
- zveřejnění nového záměru na pronájem čp. 45 (hájovna)
- přidělení bytu č. 2 v čp. 10, Stará obec, paní Květě Romanové
s účinností od 1. 1. 2015			
- úhradu částky 411 133 Kč spol. Gastro Group Počernice s.r.o., jako
spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí střechy na budově mlýna – čp. 2, poškozené vichřicí v r. 2013
- zrušení podané žádosti o dotaci v rámci akce „Nápravy povodňových škod“ na projekt „Opevnění levého břehu Rokytky“, neboť
tento projekt bude realizován v rámci „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“
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vzala na vědomí
- odstoupení od podpisu nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti čp. 45 včetně pozemků

- působnost jednotlivých členů RMČ na období 2014 – 2018 takto:

- z ápis z jednání Školské rady ze dne 14. 10. 2014 bez připomínek

Zbyněk Richter - starosta
Členem ZMČ je od r. 1990, starostou byl zvolen v roce 1998. Od té
doby systematicky pracuje na udržitelném rozvoji MČ Praha – Dolní
Počernice. V RMČ zodpovídá za:
oblast vnějších vztahů
oblast rozpočtu a financování
územní plánování a strategický rozvoj
životní prostředí
obnovu a údržbu městské zeleně
oblast strukturálních fondů EU
spolupráci se samosprávnými orgány hl. m. Prahy a městských částí
hl. m. Prahy
spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy
oblast vztahů s Městskou policií a Policií ČR
řízení samosprávy MČ
procesy, spojené s členstvím MČ v Národní síti Zdravých měst ČR
procesy, spojené s Místní agendou 21

- poděkování spol. H-Triatlon za podporu MČ Pražskému triatlonu
2014

Ing. Miloslav Král – zástupce starosty
Členem ZMČ je od r. 1990, zástupcem starosty je od r. 1994.
V RMČ odpovídá za:
oblast infrastruktury, investic a výstavby
rozvoj cestovního ruchu
kulturu a volný čas
rozvoj sítě pěších, cyklo a hypostezek
oblast tělovýchovy a sportu
Bc. Milan Nedvědil – zástupce starosty
Členem ZMČ i Rady je od r. 2006. V RMČ zodpovídá za:
oblast majetku a správu bytového fondu
rozvoj podnikání, obchodu a služeb
oblast školství, výchovy a vzdělávání
oblast bezpečnosti
veřejný pořádek
monitoring provozu samosběrného vozu ve vztahu k SFŽP
JUDr. Petr Kšáda – člen rady
Členem ZMČ byl v období 2006 - 10, členem Rady je od r. 2014.
V RMČ zodpovídá za:
legislativu a smluvní vztahy
sociální a zdravotní politiku
vnitřní kontrolu
Jan Šroubek – člen Rady
Členem Zastupitelstva je od r. 2010, členem Rady od r. 2014.
V RMČ zodpovídá za:
oblast dopravy
spolupráci s organizacemi a spolky
oblast informatiky a propagace MČ
využívání dotačních titulů a grantové politiky hl. m. Prahy

- protokol č. 18 o výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Dolní Počernice
-p
 rotokol č. 19 o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ DUHA
- zápis z 11. kontrolního dne stavby „Prodloužení kanalizačního sběrače „H“, 1. etapa“ ze dne 9. 10. 2014
- žádost ředitele ZŠ o začlenění fin. prostředků na nákup počítačové
techniky pro potřeby ZŠ do rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice
na r. 2015

informace RMČ

- zajištění okamžitého odstranění zjištěných závad na kanalizaci
k areálu čp. 3
- zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 11
- jednací řád nově zvolené Rady MČ Praha – Dolní Počernice s účinností od 19. 11. 2014
- vzdání se práva na odvolání do Rozhodnutí o stavebním povolení
na stavbu „Rehabilitace 2. části zámeckého parku – pod hrází, Praha 9, Dolní Počernice“
- přemístění kulturní památky Mariánský sloup ze soukromé zahrady u čp. 457 v Podkrkonošské ulici do prostoru v okolí čp. 11 při ul.
Národních hrdinů

- směrnici o inventarizaci majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv
a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech
- souhlasné stanovisko Lesy hl. m. Prahy, správce vodního toku Rokytka, s aktualizovaným Povodňovým plánem MČ Praha – Dolní
Počernice
- zápis z výrobního výboru ze dne 11. 11. 2014 ohledně řešení vybraných přechodů pro chodce v Dolních Počernicích
- zápis z jednání „Kulatý stůl - trasa BUS MHD č. 263“ ze dne 5. 11.
2014
- zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice
- příkaz starosty č. 4 k odstranění nedostatků, zjištěných při 1. dílčím
přezkoumání hospodaření MČ v r. 2014
- zápis ze 14. kontrolního dne stavby č. 8548 „Kanalizační sběrač H
prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1“
- rezignaci p. Václava Haška na funkci člena Komise sociální, zdravotní a bytové k 26. 11. 2014
- upozornění ředitele ZŠ na blížící se termín platnosti Souhlasu
s prodloužením užívání dočasné stavby „objekt základní školy čp.
810“ (nová budova) do 31. 12. 2015
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

OZNÁMENÍ

o úpravě provozní doby
Úřad městské části Praha – Dolní Počernice bude mít
v úterý 23. prosince a ve středu 31. prosince
upravenou provozní dobu
od 8.00 hod do 12.00 hod.
Pokladna ÚMČ pro příjem a výdej hotovosti bude
otevřena pouze do pondělí 29. 12. 2014
V pátek 2. ledna 2015 bude úřad MČ zavřen
z důvodu provádění technických oprav.
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informace ZMČ

31. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Dolní Počernice dne 29. 9. 2014

1. ustavující zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Dolní Počernice dne 3. 11. 2014

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice

1. Projednání postupu příprav a realizace projektu „Revitalizace
a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních
Počernicích“

zvolilo návrhový a volební výbor ve složení: JUDr. Kšáda,
p. Šroubek, Bc. Uher
rozhodlo, že jediným uvolněným členem ZMČ bude starosta MČ
schválilo volbu dvou neuvolněných zástupců starosty
zvolilo Radu MČ Praha – Dolní Počernice v tomto složení:
starosta Zbyněk Richter
zástupce starosty Ing. Miloslav Král
zástupce starosty Bc. Milan Nedvědil
členové rady: JUDr. Petr Kšáda, Jan Šroubek
schvaluje
a) splatnost odměn neuvolněných členů Zastupitelstva městské
části Praha – Dolní Počernice tak, že se poslední schválená odměna
neuvolněných členů zastupitelstva městské části, poskytuje i v novém volebním období vždy od ustavujícího zasedání zastupitelstva
městské části, v případě členů rady městské části, nebude-li rada
zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva, od zvolení rady
městské části.
b) splatnost odměn v případě výborů zastupitelstva a komisí rady
tak, že se poslední schválená odměna členů výborů a komisí, poskytuje v novém volebním období, od jejich jmenování.

schvaluje
a) zadání prováděcí dokumentace a výkon autorského dozoru
na stavbu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“ v tomto rozsahu:
Část Pod hrází – Ing. Arch. Magdaleně Dandové, Petra Bezruče
25/925, 182 00 Praha 8 za nabídkovou cenu
bez DPH
1 640 500 Kč
vč. DPH
1 985 005 Kč
z toho za DZS
1 291 500 Kč
vč. DPH
1 562 715 Kč
AD	
349 000 Kč
vč. DPH
422 290 Kč
b) zadání prováděcí dokumentace a výkon autorského dozoru
na stavbu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“ v tomto rozsahu:
Část Štěpnice – Ing. Jakubu Víškovi, Dubenecká 827, 190 12 Praha
9 za nabídkovou cenu
bez DPH
354 110 Kč
z toho za DZS
210 110 Kč
AD	
144 000 Kč
c) úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice do měsíce 9/2014 takto:
Příjmová část:
Převod z hospodářské činnosti		
2 500 000 Kč
celkem – příjmová část			
2 500 000 Kč
Výdajová část:
Veřejná zeleň
- Revitalizace a ochrana historicky cenného území
zámeckého parku v Dolních Počernicích
2 500 000 Kč
celkem – výdajová část			
2 500 000 Kč
2. Smlouva se společností Galstian & Galstian Group s.r.o.
– oprava usn. ZMČ 30.9
revokuje usn. ZMČ č. 30.9 ze dne 15. 9. 2014
schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci ze dne 19. 2. 2010
a Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. Galstian & Galstian Group
s.r.o. s podmínkou, že dohodnutá finanční podpora pro lokalitu „A“
činí 3,6 mil. Kč a bude uhrazena na účet MČ Praha – Dolní Počernice do 15. 12. 2014.
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Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Složení Zastupitelstva a Rady městské části
Praha – Dolní Počernice po volbách v říjnu 2014
a ustavujícím zasedání dne 3. 11. 2014
Jméno
navrhující strana
Zbyněk Richter	ODS
Ing. Miloslav Král	ODS
Bc. Milan Nedvědil	ODS
JUDr. Petr Kšáda	ANO 2011
Jan Šroubek
TOP 09
MUDr. Pavel Boček	ANO 2011
Danka Exnerová	ODS
Ing. Hana Jaklová	ODS
Ing. Jaroslav Langmajer TOP 09
Petr Polcar	ANO 2011
Ing. Martin Sládek	Dolní 2014
Bc. Ondřej Uher	Dolní 2014
Ing. Pavel Vermach	Dolní 2014
Dagmar Wittbergerová	Dolní 2014

funkce v RMČ
starosta
zástupce starosty
zástupce starosty
člen Rady MČ
člen Rady MČ

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Kampaň DEN ZDRAVÍ
Dny bez úrazů - přednáška pro děti - 22. 9. 2014
Z hlediska prevence možných úrazů je potřeba na děti působit již
v útlém věku, proto náš dolnopočernický rodák, MUDr. Pavel Boček
uskutečnil besedu pro děti předškolního a školního věku. Děti byly
velice zvídavé, bezprostředně reagovaly na instruktáž a modelaci
možných situací, ve kterých by se mohly samy ocitnout. Věříme, že
pokud se v životě setkají s kritickou situací, budou se jim nově získané informace hodit.

Výlov rybníka - prezentace Vodní záchranné
služby - 16. 10. 2014 - NEUSKUTEČNĚNO
Z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí neodtekla voda z rybníka, takže Rybářský svaz byl nucen tuto každoročně vyhledávanou
a oblíbenou akci zrušit. Všichni se už těšíme na náhradní termín
v příštím roce, o kterém Vás budeme včas informovat prostřednictvím plakátků a webových stránek obce.

Markéta Brožová

Dobrovolnická akce - úklid obce - 2. 10. 2014
V rámci mezinárodní kampaně„Den zdraví“ se naše MČ spolupodílela
na uskutečnění akce dobrovolníků – zaměstnanců firmy Coca-Cola
z nedalekých Kyjí. Tito se nám sami přihlásili prostřednictvím společnosti Lenky Kalinové a společně jsme zorganizovali úklid předem vytipovaných míst v Dolních Počernicích. Dobrovolníci vyfasovali potřebné nářadí a ochranné pomůcky, rozdělili se do několika
skupin a dle instrukcí našich pracovníků vyrazili zvelebovat dolnopočernické ulice, chodníky a také hřbitov. Akce se setkala s velmi
kladným ohlasem našich občanů, proto budeme moc rádi, pokud
se ji podaří v budoucnu zopakovat.
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za příkladnou činnost
i za finanční příspěvek na nákup dostatečného množství nářadí,
pracovních rukavic a odvoz odpadu.

Vzpomínka
Dne 12. října 2014 nás navždy opustil Josef Hašek ve
věku 74 let. V počernickém fotbale pracoval dlouhá léta jako
trenér mládeže, vedoucí, sekretář a obětavý člen výboru.
Byl malý postavou, ale velký srdcem, prostě náš Pepíček.
S Pepíčkem jsme se rozloučili minutou ticha před zápasem
B mužstva a zavzpomínali se všemi, kdo přišli v sobotu 18. 10.
na hřiště Dolních Počernic. Nezapomeneme.


Výbor kopané Sokola Dolní Počernice
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kulatý stůl

KULATÝ STŮL

trasa autobusové linky MHD 263
Předmětem setkání u „kulatého stolu“ bylo řešení podnětu obyvatel
naší městské části, kteří si přejí navrácení linky BUS 263 do původní
trasy Bezděkovská – Štěrboholy, vedoucí po ul. Národních hrdinů.
Jednání se zúčastnili dolnopočerničtí občané, zástupci organizace
ROPID a představitelé MČ Praha – Dolní Počernice.
Po předložení argumentů MČ Praha – Dolní Počernice a dotčeného
orgánu ROPID je výsledkem jednání rozhodnutí zachování současné trasy linky BUS 263, přičemž ROPID zajistí úpravu jízdního řádu
pro plynulou návaznost linek BUS 263 a 296 na přestupní zastávce Ke Hrázi a MČ Praha – Dolní Počernice vynaloží snahu přijmout
taková opatření, která zajistí komfort a pohodlí cestujících na trase
Vinice – Vinohrady – Štěrboholy.

NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K VINICKÉ
PODPISOVÉ AKCI
5. 11. 2014 byla na MÚ řešena podpisová akce občanů, jejímž cílem byla záměna tras autobusových linek. Podle ní by měla linka č.
163 jezdit ze stanice Bezděkovská na Depo Hostivař kolem zdrav.
střediska (tedy jako dříve) a linka č. 263 by jela z Rohožníku přes
Jahodnici na Želivského. Důvodem byl především přestup Na Hrázi
při cestě k lékaři. Rozumím této akci, i když ji považuji v dané situaci
za nedomyšlenou. Je nutno si uvědomit, že veřejnou dopravu nelze
transformovat na taxislužbu a je nutno zohledňovat všechny aspekty. Řada občanů, kteří petici podepsali, si to dodatečně uvědomila.
Vyhovění požadavku skutečně oprávněného pro několik občanů,
by výrazně zhoršilo dopravní obslužnost o dva řády vyššího počtu
občanů (vyjádření ROPIDu podložené šetřením). Nechci stránky

zpravodaje zaplňovat zdůvodněním, úvahami a náměty k diskusi
o alternativním řešení, a odkazuji občany na skříňku KSČM na křižovatce, kde podrobněji nabídnu své náměty na řešení k veřejné
i anonymní kritice. Zde jen připomenu pozitivní odpověď pana starosty na můj dotaz, zda by nebylo možno skutečně nemocné občany po dohodě dovézt k lékaři autem MÚ. Děkuji mu za kladnou
odpověď a žádám útvary MÚ, aby námět projednaly a zajistily jeho
realizaci ve spolupráci s paní lékařkou. Druhé pozitivum spatřuji
v příslibu vedení MČ (za vedení byli přítomni Z. Richter, pan Nedvědil a Ing. Král) o zřízení zastávky Svatoňovická v opačném směru.
Zahájení výstavby by mělo být, dle vyjádření pana Nedvědila, otázkou pár měsíců. A třetí pozitivum spatřuji v příslibu pana Nedvědila
ke zřízení přístřešku na zastávce Na Hrázi. K tomu jen zde písemně
opakuji to, co jsem mu na schůzce odpověděl na snad zpochybňující poznámky možnosti jeho zřízení. V minulém období jsem
osobně mluvil s panem Spratkem, který vyjádřil souhlas se zřízením
přístřešku. Informoval jsem v tomto směru paní tajemnici s žádostí o vyvolání jednání a pořízení zápisu. Námitka, že pozemek není
MČ je irelevantní, neboť pan Spratek se vyjádřil pozitivně k danému
záměru. Rád se takového jednání, pokud úřad MČ bude mít zájem,
zúčastním a přimlouvám se k tomu, aby se MÚ snažil akceptovat
i případné připomínky pana Spratka.
Byl bych nerad, aby tento příspěvek byl považován za pokus
o tlumení námětů občanů – opak je pravdou, ale přimlouvám se
ke komplexnímu a koncepčnímu řešení. Při pořádání podpisových
akcí doporučuji přemýšlet a zvažovat všechny souvislosti. Ne vše,
co vypadá jako triviální, je prospěšné. Jsem přesvědčen, že mnohý
z těch, kdo akci svým podpisem podpořil, by následně svého kroku
litoval, protože záměnu linek by zcela logicky doprovázely změny
další. Zde nechci detailně rozebírat toto tvrzení, protože by to mohlo být kontraproduktivní pro celkové řešení dopravní obslužnosti
naší MČ, ale jsem ochoten kdykoliv o této poznámce diskutovat –
a to i z hlediska kritika či tazatele anonymně. Za tím účelem uvádím
e-mailovou adresu polemika.diskuse@seznam.cz, z které odpovím
na případné dotazy, a pokud to bude účelné, bude otázka i odpověď uvedena i ve zmíněné skřínce KSČM. Kritiku a diskusi považujme za možnost zjednání nápravy, ale i formu výchovy kritiků i kritizovaných.

Ing. Evžen Smrkovský, CSc.

Výsadba nového stromořadí
Na ulici Národních hrdinů si nelze nepovšimnout, že v úseku od objektu Slunečního domova směrem k Makovské ul. byla provedena
výsadba 23 nových stromů. Cílem této výsadby bylo odclonění nové zástavby rodinných domů od stále se zvyšujícího provozu na ul. Národních hrdinů. Druhová skladba dřevin – Carpinus betulus Fastigiata byla zvolena po konzultaci s Odborem městské zeleně MHMP. Český
název tohoto kultivaru je habr obecný se sloupovitým tvarem, hustě olistěnou korunou se svěže zelenými listy. Tento druh byl vybrán
proto, že snáší dobře znečištěné ovzduší, není náročný na půdní typ, dá se dobře tvarovat, je mrazuvzdorný do -34° C a jeho sloupovitá
koruna nebude zasahovat ani v budoucnu do vozovky. Výsadba byla provedena v rámci grantového systému pro oblast životního prostředí, žadatelem grantu byla o.p.s. MCN – Mgr. Vladimíra Jilečková. Naše MČ se na projektu podílela vypracováním projektové dokumentace,
přípravnými pracemi a realizací terénních úprav. Ve výhledu je pokračování tohoto stromořadí směrem na Štěrboholy.

Zbyněk Richter
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I. část

V katastru obce Dolní Počernice je evidováno celkem 130 ha lesních
pozemků, tj. 22,6 % celkové výměry. Je to sice méně než je podíl
lesů na celkové ploše ČR, ale vzhledem k tomu, že u nás jde o hustě zalidněnou oblast na území hlavního města, jsou zde tyto lesní
plochy významnou složkou přírodního (životního) prostředí. Potěšitelné je i to, že plocha lesů se již několik desetiletí (od třicátých let
minulého století) zvětšuje.
Podíváme-li se hlouběji do minulosti, pak v době, kdy se na našem
území objevili první lidé jako lovci a sběrači, bylo celé území obce
zalesněno. Podle výsledků pylových analýz, v porovnání se vším, co
je známo o vývoji lesů ve střední Evropě v době poledové a s přihlédnutím k celkovému rázu krajiny, je možné si udělat obraz toho,
jak pravděpodobně vypadaly lesy na území naší obce v době, kdy
do nich pronikali první lidé.
Šlo o dvě hlavní formace. Jednak o lužní les a o dubovo-habrová
lesní společenstva. Lužní les zabíral poměrně rozsáhlé plochy podél toku Rokytky a jejích přítoků, zejména Říčanského potoka. Tyto
toky měly však zcela jiný charakter než v současnosti. Koryta byla
různě hluboká, vytvářela zákruty, podél toku vznikaly tůňky, mokřiny, možná i slepá ramena – příznivé podmínky pro rozvoj bujného
a různorodého vegetačního krytu. Lužní les – luh, je společenstvo,
ve svém přirozeném vývoji závislé na občasných nebo pravidelných
záplavách, které přinášejí živiny z horních částí toků a přispívají
k udržení vysoké hladiny spodní vody. Na takových plochách se vyvíjí bohaté stromové patro listnatých dřevin, vrb, topolů, olší, dále
se zde vyskytuje jasan, javor, jilm, dub, v keřovém patru pak keřové
vrby, krušina, střemcha a v bylinném patru jsou nápadné na jaře
kvetoucí cibuloviny, sněženky, bledule. Na trvale, silně zamokřených místech se udržovaly rákosiny.

Podle utváření terénu se dá předpokládat, že tento typ lesa zaujímal 40 – 50 % celkové rozlohy dolnopočernického katastru. Do současnosti se však luh nezachoval ani v malém zbytku. Regulace,
napřímení koryt a jejich pomístné prohloubení, ke kterému došlo
převážně v druhé polovině devatenáctého století, zásadně změnily
podmínky pro jeho existenci. Určitý náznak, jak toto společenstvo
vypadalo, je pouze v okolí bývalé pískovny. Zajímavé je však to, že
se na jednom místě luh postupně obnovuje. Je to lokalita mezi běchovickým nádražím, Rokytkou a jejím ústím do počernického rybníka. Ještě v polovině minulého století tam byla zamokřená louka,

která se pravidelně kosila a sklízelo se méně hodnotné seno. Už několik desetiletí se však plocha neobhospodařuje, a tak na ni začínají
pronikat původní dřeviny. Podstatná část plochy je sice stále ještě
zarostlá rákosem, kopřivou a další vegetací, postupně se sem však
od okrajů šíří keřové i stromové vrby, bílý topol, jasan, místy, po pravé straně toku Rokytky, i javor, dub, líska a černý bez. Nezmění-li
se podmínky, může se tak obnovit lužní les ve svému původním,
bohatém charakteru. Jde ovšem o řadu desetiletí.

Příroda

Lesy na území naší obce

Mění se ale i plocha mezi Rokytkou a novým zalesněním pod Vinicí. Původně orná půda je dnes zarostlá hustým porostem lopuchu,
kopřiv, třtiny křovištní a pronikají sem i některé rostliny pěstované
na zahrádkách. Vracejí se sem však i dřeviny. Lze zde nalézt semenáčky dubu, jasanu, jilmu, slivoně, černého bezu, hlohu i starší jedince vrby.

Je předpoklad, že se postupně budou dřeviny prosazovat, jak
na původní louce, tak i na ploše přiléhající k nové kultuře a oba lesní
ekosystémy se tak postupně spojí. Změna vegetačního krytu vytváří i podmínky pro návrat živočichů, kteří byli s lužním lesem spojeni. Příkladem může být dravý pták moták pochop, který v rákosině
opakovaně hnízdí. Nepříznivé pro návrat živočišných druhů bylo
přemnožení divočáků, kteří v těžko přístupném prostoru našli útočiště. Jejich populaci se v loňském roce pravděpodobně podařilo
podstatně zredukovat. O postupné obnově přirozených podmínek
svědčí i to, že se na jaře ve večerních hodinách občas ozývá slavík.
Vývoj na tomto území ukazuje na to, jak vitální jsou lesní společenstva v našich podmínkách, a současně i na skutečnost, jak rychle by
se les vracel do krajiny, pokud by zmizely lidské zásahy. Ty se v současnosti projevují nejvýrazněji zárodkem černé skládky, potrhanými plastovými obaly, pneumatikami aj.
Druhou část území – Vinohrady, tj. vyvýšená, sušší místa, kam nezasahovaly záplavy, jako na Vinici, pokrývala doubrava, tedy dub s příměsí
habru a lípy a menším podílem i dalších listnatých dřevin, především
javoru, jilmu. Tato stanoviště byla vhodná k osídlení i k zemědělskému využití, a proto zde les zmizel nejdříve. A pokud se zachoval, pak
jeho charakter tomu původnímu, přirozenému, vůbec neodpovídá.

Ing. Jan Materna, CSc.
V souvislosti s článkem Ing. Materny upozorňujeme, že Magistrát hl.
m. Prahy připravuje na r. 2015 revitalizaci Hostavického potoka, při
které budou odstraněny necitlivé zásahy v minulých letech (napřímení a vybetonování koryta). Nový projekt obsahuje zmeandrování toku, realizaci nových tůní i výsadeb a následně dalších opatření,
která budou přírodě blízká a zkvalitní tak jedno ze zajímavých míst
Dolních Počernic.

Pozn. redakce
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Oslava

vzniku republiky
V podvečer 23. října jsme si, jako každým rokem, připomněli den
vzniku Československé republiky dne 28. října 1918. Tuto tradici zavedla za podpory zástupců MČ Dolní Počernice rodina Jirsákových
spolu s o. s. Počin a místní ZŠ již koncem devadesátých let.
V roce 2004 byla oslava spojena s odhalením moderně pojaté sochy
sv. Jana Nepomuckého od akad. sochařky Ellen Jilemnické a v roce
2010 byla při stejné příležitosti odhalena barokní socha téhož světce
vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie (kopii původní sochy dodalo
Kamenosochařství Pánek).
Letošní slavnostní akt zahájil několika větami o významu národního
svátku pan starosta Zbyněk Richter. Po zpěvu národní hymny se vydal průvod dětí, mládeže i dospělých setmělým zámeckým parkem,
osvětleným pouze blikotajícími světýlky lampionů. Na konci cesty se
všichni mohli radovat ze závěrečného ohňostroje, který i letos zajistil
pan Martin Lněnička.
Setkala jsem se s otázkou: „Proč je oslava výročí před datem státního
svátku?“ Termín konání lampiónového průvodu se v naší městské
části řídí především možností účasti školních dětí – ty mívají v posledním říjnovém týdnu volno a mnohé z nich odjíždějí mimo Prahu.
A ještě poznámka k chování některých dětí – je jasné, že se těší
na onen tajuplný pochod s rozsvícenými lampiony, ale alespoň
od rodičů by měly být vyzvány, aby při krátkém proslovu a během
znění hymny neběhaly a nepokřikovaly. Tak snad příště...



Světla Parkanová
Foto: Martin Féneš

Malé ohlédnutí POČINU
Rok 2014 byl pro JK Počin rokem činů. Bylo to období velmi tvořivé
a pro klub rozvíjející se. Díky grantům trvale revitalizujeme celý areál,
v letošním roce došlo i na ohrazení jízdárny, stavbu plůtku pro malá
zvířata uvnitř areálu, vybavení klubovny pro děti a položení plastových chodníčků.
Děti si u nás mohou osvojit jezdecké dovednosti, hrát si se zvířaty,
naučit se je pozorovat a pečovat o ně. Dětem i dospělým umožňujeme hipoterapii, dětem se zájmem o komunikaci s koněm ze země
nabízíme aktivity s využitím koní (AVK), paravoltiž pro zájemce o cvičení na koni. Jezdecký kroužek každý den vyplňuje volná odpoledne
mnoha dětem.
Do nového roku vykročí 40 koňských kopyt, 16 nožek lichokopytníků, 54 dětí a 11 dospělých, řada kamarádů, příznivců, dobrovolníků.
Ti všichni se těší na další závody, výlety, tábory, soustředění, procházky a objevování.
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Zůstaly za námi velké úspěchy našeho paravoltižního družstva, lépe
poslouchající koně. Máme nakročeno k získání několika jezdeckých
licencí a hodně dětem se po hiporehabilitaci snáze běhá.
Abychom tohle všechno dokázali, je potřeba hodně lidských sil,
za námi všemi je mnoho hodin práce, a odměnou jsou spokojené
děti. Touto cestou děkuji všem sponzorům, kteří nám pomáhají
a podporují nás, dobrovolníkům, jež nám věnují svůj volný čas, kterého máme všichni čím dál méně. Děkuji ÚMČ Dolní Počernice za podporu v našem „počinění“. A přejeme všem do nového roku hodně sil,
radostných zastavení, zdraví a úsměvů.


Hanka Špindlerová

Šikovní lidé mezi námi...
„Nastupujte do osobního vlaku č. 5022 ve směru Sruby, na nástupišti
číslo dva, kolej první, pravidelný odjezd ve 12 hodin, 33 minut“... tak
tohle hlášení jsem neslyšela na opravdovém nádraží, ale na návštěvě
u manželů Ivanky a Antonína Bukových. Impulsem k návštěvě byla
vlastně výstava modelů ze špejlí a balsy pana Topinky. Právě tuto výstavu zhlédli v dolnopočernickém infocentru manželé Bukovi a obdivovali výtvory svého souseda, o jehož šikovnosti do té doby nevěděli.
Oba manželé začali fandit TT vláčkům již někdy před čtyřiceti lety
(původní model měl rozměry 1 x 1 m), pak se narodily děti, přibyla
práce v zaměstnání, doma i na zahradě... Dnešní krajinka zabírá prostor cca 3 x 2 m a stále se rozrůstá. Jejich modelové kolejiště s vláčky,
které projíždí pestrou krajinou, okolo řeky, skal, lesů, kopečku s kostelíkem a hřbitůvkem, mezi krásnými domečky s titěrnou květinovou výzdobou, nepřehlédne člověk jedním pohledem. Stále se musí
očima zastavovat a obdivovat nová a nová zákoutí. Paní Buková si
dokonce libuje v sestavování domečků a všech objektů s těmi nejmenšími součástmi, které je schopna i sama vyrobit. Pan Bukový zase
ovládá kolejová napojení a elektrické ovládání. Zde by jen přivítal
radu jiného mašinkového nadšence, který se zabývá slaboproudem.

(Pro mne byl objev, že jsou dnešní modely lokomotiv vybaveny zvukovým dekodérem, takže je iluze skutečnosti umocněna i funěním
páry či skřípáním brzd.)
Potěšte se s námi alespoň prostřednictvím fotografií, a pokud víte
o někom, kdo žije mezi námi a umí či zná něco, s čím by se chtěl podělit s ostatními, dejte nám, prosím, vědět. Osobně v informačním
centru nebo v místní knihovně, na e-mail zpravodaj@dpocernice.cz,
nebo tel. 281 931 553 (knihovna), 281 865 754 (infocentrum).


Světla Parkanová

Chřipka, kašel, teplota - to je zimní jistota...
V zimních měsících a zjara je nejčastější příčinou
návštěv lékaře respirační
onemocnění. Pod tímto pojmem myslíme onemocnění dýchacích cest. Jejich
počet a variabilita je obrovská. Často lidé mají jeden
den teplotu, či je škrábe
v krku, a již všude prohlašují, že mají chřipku. Pojďme se pokusit
rozlišit několik jednotek, jejichž závažnost, léčba i výskyt jsou různé.
Vůbec nejčastější jsou virózy, které postihují respirační trakt. Virů,
které mohou způsobit kašel (i když kašel je vlastně ochranný, obranný mechanismus), škrabání v krku a rýmu, je velké množství a zvláště v dětském věku se střídají.Velmi obecně můžeme říci, že nachlazení bychom měli doma zvládnout sami. Podáváme hodně tekutin,
doplňujeme vitamín C, nezapomínáme větrat místnosti a pokud
není zvýšená teplota, tak prospívají i nenáročné procházky.

Známe několik typů kašle - zásadně rozlišujeme kašel suchý - zde
je potřeba tlumit jeho intenzitu, případně dát léky na mírné rozšíření bronchů. Kašel vlhký produktivní, který se vyznačuje vykašláváním hlenu, často spojený i se zelenou rýmou. Zde musíme
podat léky - mukolytika (v lékárnách je velký výběr), které pomohou hlen rozpustit a tím usnadnit vykašlávání.
Již na začátku zmiňovaná chřipka je skutečně onemocněním závažným, kde je jasně definovaný vyvolavatel - virus chřipky. Zde je
však průběh jiný - dlouhotrvající vysoké teploty, únava, bolest svalů i kloubů, člověk je fyzicky úplně zničený. Nutný je absolutní klid
na lůžku, vysoké dávky vitaminů, hodně pít a tlumit příznaky, které
chřipku mohou doprovázet - bolest, škrabání v krku, kašel atd.
Zda očkovat či neočkovat proti chřipce je potřeba vždy konzultovat s Vaším lékařem, ale očkování je vyhrazeno spíše lidem z rizikových skupin.
A tak do vánočního času popřeji hodně medoviny a jiného kvasu
namísto virů a bakterií.

MUDr. Pavel Boček
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Vyhlášení vítězů Dětský domov Cup 2014
Dětské domovy, které v letošním roce závodily v rámci Dětského
domov Cupu, zakončily svoji letošní sportovní sezonu opět s herci
Divadla Broadway. Kleopatra a Marcus Antonius předali 23. listopadu
v Divadle Broadway pohár vítěznému dětskému domovu.
Do Prahy přijelo 35 týmů z celkových 56, které letos bojovaly v pěti
sportovních soutěžích: stolní tenis, běžecký trojboj, velký fotbalový
turnaj, beachpřehazovaná a závod na kolech.
Kromě dárků a cen si děti odvezly i zážitek z muzikálu. Dárky a ocenění dětem předali hlavní protagonisté muzikálu Kleopatra: Pepa Vojtek, Kamila Nývltová, Alžběta Bartošová a Josef Vágner.
„Mám radost, že se představení dětem líbilo a že jsme i letos mohli
děti potěšit,“ řekl Oldřich Lichtenberg, ředitel divadla, který zároveň
věnoval dětem z dětských domovů šek na vstupenky v hodnotě 100
tisíc korun! Vítězem se letos stal a obří putovní pohár na rok získal
Dětský domov Horní Slavkov, druhý skončil Dětský domov Nová Ves
u Chotěboře a třetí místo obsadil Dětský domov z Dlažkovic.

„Dětský domov Cup pořádáme jedenáct let, některé závody dokonce
ještě déle a myslím, že se nám stále daří zlepšovat sportovní i vědomostní část celého projektu tak, aby se děti krom sportu i něco nového naučily,“ řekl Martin Lněnička ředitel závodu a ředitel Dětského
domova v Praze – Dolních Počernicích.
Dětem, vychovatelům, partnerům projektu i dobrovolníkům děkujeme za pomoc a těšíme se na všechny příští rok při 12. ročníku soutěže
Dětský domov Cup!
Pořádali: Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní
Michaela Veselá, ředitelka 1. Sportovní
Martin Lněnička, ředitel Dětského domova Dolní Počernice
Poděkování patří partnerům:
Hlavní město Praha, Policie ČR krajské ředitelství hlavního města
Prahy, Městská policie Praha, Fotbalová asociace České republiky,
Pro Football, České dráhy, Crocodille, Kadeřnický servis, Golemfinance, Dorty domu, Prescogroup, Bauli a Divadlo Broadway
www.ddcup.cz
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mš orangery

Zimní radovánky
v Orangery
V naší mateřské škole se již vše nese v duchu zimy, Vánoc a všeho, co
se k těmto tématům váže.
První adventní neděli se ve všech třídách sešli rodiče s dětmi a strávili
jsme příjemné odpoledne při tradiční Adventní dílně. Rodiče si společně s dětmi vytvořili adventní věnec, vánoční přáníčko, případně
další věci. Spousta rodičů se již přišla pochlubit i napečeným cukrovím nebo přinesla jiné dobroty. Jsme moc rádi, že se zvyšuje účast
rodičů na těchto dílnách a neustále se snažíme vymýšlet co nejvíce
zajímavých věcí, které se na dílně mohou dělat. Ale především jsme
rádi za to, jak pohodová atmosféra při akcích s rodiči panuje.

Na Mikuláše jsme se s dětmi vydali jako každý rok do pekla v „ledových sklepech“ Léta Páně. Samozřejmě jako vždy ani jedno dítko nebylo do pekla odneseno a k překvapení všech ani jedna z učitelek.
Na polovinu prosince jsme ještě naplánovali výlet pro starší děti – vyjeli jsme do Betlémské kaple na výstavu Betlémské zvonění. Výstava
se nám všem moc líbila, vánoční atmosféra v centru Prahy na nás dýchala na každém kroku a i přes davy turistů jsme se bezpečně dopravili na výlet i z něj.
V posledním školkovém týdnu se také uskutečnily besídky jednotlivých tříd. Děti tančily, zpívaly, říkaly básničky a hlavně doufáme, že
se při tom všem také dobře bavily. Nervozitu při besídkách prožívají
určitě děti a ještě více asi učitelé. Proto děkujeme rodičům za milou
atmosféru, podporu a za to, že si nic nedělají z toho, když třeba jejich
dítko usoudí, že nemá náladu na předvádění se. Nejdůležitější je pro
nás spokojenost a štěstí dětí a myslíme, že zbytečné stresování neprospívá nikomu.
Doufáme, že zima nebude příliš krutá, chodíme vykrmovat labutě
a kachny na rybník, aby také přečkaly zimu jako my.
Nyní už se především těšíme na Štědrý den, připomínáme si, že tento
den není jen o dárcích (jak se nám snaží všemožně reklama kolem
naznačit), ale hlavně o tom, že jsme s těmi, které máme rádi, máme
na sebe čas, společně si povídáme a myslíme třeba také na lidi, kteří

už s námi nejsou nebo na ty, kteří se tak dobře nemají. Kdy jindy by
se měli děti a dospělí společně scházet a mít na sebe čas, než právě
v čase vánočním, o kterém se tvrdí, že je čas klidu a lásky.


Za MŠ Orangery Hanka Švamberková
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Vánoce

Když o Adventu mží do vlasů
Vyvrcholením celoročního kulturního snažení Městské části Praha – Dolní Počernice
bývá tradiční Vánoční nadílková (situovaná z větší části pod širé nebe). Letos však byla
příprava této akce díky vrtkavosti počasí ochromena. Když konečně povolila námraza, následoval déšť. Úsilím naší pracovní čety (páni Václavové Hašek a Hořánek) však
bylo vše připraveno tak, že se nemusely hledat náhradní prostory. Celá akce proběhla, jak měla, v zámeckém parku a jeho nejbližším okolí.
Děti, kterým je slavnost určena, zhlédly nejprve v teple divadelního sálu restaurace
Léta Páně pohádku Josefa Lady „O statečné princezně Máně“, aby pak venku, za slabého deště, poslušně vyčkaly příchodu Sv. Mikuláše (Františka Novotného), který i letos přijel až z Podještědí. Mikuláš a jeho doprovázející mohutná svita andělů a čertů
se hned ujala své práce. Dětem, které zazpívaly nebo přednesly básničku, byly za odměnu naděleny sladké dobroty.
Asi po hodině, kdy nebeská audience skončila, si všichni mohli vybrat mezi návštěvou
špejcharu, kde probíhaly výtvarné dílny (vyrábělo se například vánoční mýdlo, drobné šperky, vánoční ozdoby) nebo návštěvou čp. 11. Nově zrekonstruovaná budova
v těsné blízkosti našeho úřadu měla svoji první reprízu. Žáci naší základní školy zde
vystavovali svá výtvarná dílka, která si zájemci mohli na místě zakoupit. Zdařilá výstava ukázala, jak šikovné máme děti, které pod vedením svých učitelů dokáží vytvářet
krásné, smysluplné výrobky. Dětský vánoční jarmark doplnila výstava fotografa Luďka Petraše, který se představil svými snovými fotografiemi.
V informačním centru i regionálním muzeu, sídlícím nedaleko, pak na návštěvníky
dýchly staré časy našich prababiček. Papírové betlémy, čerstvě upečené linecké pečivo, sálající kuchyňská kamna, koledy u prastarého harmonia a především nádherný
dřevěný betlém, vyrobený z lipového dřeva, z dílny amatérského řezbáře Ing. Jiřího
Trapka z Úval, který svým betlémem každého doslova uchvátil.
Restaurace Léta Páně, která nám, s laskavostí sobě vlastní, propůjčila své prostory,
uspořádala i pravou domácí zabijačku, a tak potěšila nejen dobrým mokem (na trávení pivo, na zahřátí svařené víno), ale i čerstvou tlačenkou, jitrničkami a jelítky. Vše šlo
na dračku! V ledových sklepích pivovaru bylo doslova – PEKLO. Čerty, ze kterých by
měl určitě největší radost místní dentista (zuby měli jak noty na buben), se to v pekle
v čele s Luciferem (Ing. Tomášem Moravcem) a čertovou babičkou (Alenkou Kšádovou) doslova hemžilo.
Ale vraťme se zpět do drobně padajícího deště - do prostoru Panského dvora. Živý
betlém s opravdovým Ježíškem je vždy snad nejvíce očekávanou událostí. Osvícená
chýše, koledy, živá zvířata i padající soumrak dodávají celému výjevu půvab i lyričnost. V tomto případě si však dovolím perličku nakonec. Kdosi z přítomných polohlasně komentoval letošní aktéry betléma: „Vidíš, letos jsou tady samí neznámí lidé,
zřejmě to bude důsledek letošních voleb...“
Pro úplnost proto uvádíme osoby i obsazení:
Panna Maria - Daniela Novotná s Ježíškem (Vašíkem), Sv. Josef - Ing. Zdeněk Tichý, Tři
králové - ak. mal. Jan Paul, Martin Šíla, Ing. Vladimír Poloch, Štědrovníci - Hana Jirsáková,
Ludmila Kaplanová, Ing. Iva Polochová, Růžena Šustová, Bc. Martin Lněnička, Tadeáš
Šlosárek, Lucie Vondřichová, Mojmír a Zorka Novotných.
Hudební tečkou za celým dnem bylo vynikající vystoupení Pat Klipp a Steamboat
Stompers v hotelu Svornost.
Městská část Praha – Dolní Počernice, která Vánoční nadílkovou připravila ve spolupráci s o.s. Počin, ZŠ, DD, Klubem důchodců, Společenstvím Molechet, hotelem Svornost, Panským dvorem, r.k. Veselý čertík děkuje všem, kteří přispěli ke zdaru celé akce.
Předvánoční přátelské setkání
V neděli 7. prosince se konalo tradiční Adventní setkání seniorů v hotelu Svornost,
které je nejen radostným potkáním přátel, ale i neformálním setkáním s představiteli
místního zastupitelstva v čele se starostou Zbyňkem Richterem a pracovníky ÚMČ.
K dobré náladě přispěla vystoupení tanečních skupin HIT Hany Jozové, FORSSE
i oblíbené kapely Tomášové.
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Vlasta Václavková
Foto: Martin Féneš, Světla Parkanová
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Rodačka z Alabamy oslnila Dolní Počernice
Tradiční vánoční koncert dixielandové kapely Steamboat Stompers
se letos konal o něco dříve než obvykle. Důvodem byly časové možnosti vzácného hosta, americké zpěvačky Pat Klipp, která po několika
letech opět přijela do Prahy, aby navázala na řadu předchozích koncertů s kapelou Jiřího Kadluse. Původně se tu objevovala s gospelovým souborem The Clara Ward Singers, později už jako sólistka, a nezapomenutelná jsou její dueta s českou scatovou legendou, dnes už
bohužel nežijícím Tony Brychem.
Koncert uspořádaný v sobotu 6. prosince v příjemném prostředí hotelu Svornost, kde kapela Steamboat Stompers již několik let pravidelně vystupuje, byl jen potvrzením toho, co my pamětníci víme už
od prvního vystoupení Pat Klipp na pražském pódiu – je to úžasná
zpěvačka s výrazným bluesovým, gospelovým a jazzovým cítěním,
s obrovskou improvizační schopností a velkou vstřícností k doprovázející kapele. Během odpolední zkoušky bylo jasné, že navázat
na dosavadní hudební kontakty není žádný problém, protože všichni
členové „Stýmboutů“ jsou vynikající muzikanti ovládající široký repertoár, z něhož se pak snadno vybíral základ pro definitivní podobu
koncertu.
Ten začal úderem 19. hodiny obvyklou zahajovací písní opěvující
„Steamboat Stompers Harmony“, aby pokračoval dalšími známými
skladbami, k jejichž interpretaci se připojila i zpěvačka Eva Emingerová, ve zpěvu občas doplňovaná hlasy klarinetisty Jardy Havlase a kapelníka a trumpetisty Jiřího Kadluse. Atmosféra, vytvořená během
první části koncertu, byla úžasná, ideálně připravená pro vstup hlavní hvězdy, k němuž došlo po krátké přestávce. Pat Klipp začala známou písní George Gershwina Summertime, na níž navázaly skladby
další, doprovázené buď celou kapelou nebo jen její rytmickou sekcí.
Pat posléze přizvala na pódium svoji českou kolegyni Evu, aby se vzájemně doplňovaly, ale i předstihovaly v hudebních legráckách, a publikum po každé písni bouřlivě aplaudovalo. Došlo i na připomínku
blížících se Vánoc v podobě písně Tichá noc, zaznívající z pódia anglicky a ze sálu česky, když Pat kouzlem své osobnosti dokázala publikum ke zpěvu strhnout. Závěr koncertu tvořilo několik přídavků,
přišly květiny, sál děkoval potleskem ve stoje, a píseň o pochodujících svatých byla tradiční tečkou za báječným sobotním večerem. Je
symbolické, že k tomu došlo v hotelu nazvaném podle jedné vzácné
lidské vlastnosti, protože svornost mezi účinkujícími a plně obsazeným hledištěm byla přímo ukázková.

Co říci na závěr? Kapela dala svým příznivcům krásný vánoční dárek v podobě báječné muziky vyšperkované účastí úžasné pěvecké
hvězdy světového formátu. Pat Klipp je skutečně v životní formě,
o čemž svědčí i její nabitý kalendář obsahující bluesová i gospelová
turné po celé Evropě i zájezdy do vzdálených končin světa. Navíc její
vřelý vztah k Praze, sdělovaný v soukromí i z pódia, není jen zdvořilostní frází vůči pořadateli, je to výsledek dlouholeté spolupráce
a kvalitní péče ze strany týmu Jiřího Kadluse, a v neposlední řadě je
jistě výrazně ovlivněn i krásami naší metropole. Je záslužné podporovat takovéto umělecko-společenské vztahy přinášející hodnotné kulturní zážitky českému publiku, takže všem, kdo byli nápomocni při
zajištění koncertu, především vedení městské části Dolní Počernice,
patří velký dík. A s ním přichází i přání, abychom se i v letech příštích
mohli setkávat s takovými skvělými zážitky.

Ivan Kott
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Základní škola Dolní Počernice informuje
Zápis do I. třídy se uskuteční 21. a 22. ledna 2015 od 13 do 18
hodin v budově I. stupně ZŠ.
Pro nadcházející školní rok můžeme z kapacitních a prostorových důvodů otevřít jednu I. třídu. Přijímáme tedy přednostně žáky s trvalým
bydlištěm v Dolních Počernicích. V případě nenaplnění jedné třídy je
následně možné doplnit třídu žáky se sourozenci v naší ZŠ.
Školní parlament
Na začátku tohoto školního roku proběhly ve třídách volby zástupců
do Školního parlamentu. Jedná se o uskupení žáků 5. – 9. ročníku školy,
kde každá třída má dva zástupce. Školní parlament má svá práva, povinnosti, pravidla jednání a schází se zpravidla vždy první středu v měsíci. Hlavním účelem je vzájemná spolupráce žáků, učitelů a ostatních
zaměstnanců školy.
Doufejme, že záměr na ještě bližší spolupráci všech zúčastněných přinese mnoho prospěšných výstupů. Školní parlament se řídí následujícími pravidly:
Školní parlament má povinnost:
prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy,
učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet při tom ze závazných pravidel školy
respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
Školní parlament má právo zejména:
vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
podílet se aktivně na veškerém životě školy
přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
Cíl Školního parlamentu:
zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy
a zaměstnanci školy
předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým
a ničení majetku školy
připomínat dodržování školního řádu
pomáhat s organizací akcí tříd a školy
řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

Česko sportuje
I v aktuálním školním roce se naši žáci zapojí do projektu „Česko
sportuje“. V rámci olympijského víceboje absolvují 8 disciplín, a to
buď v rámci běžných hodin tělesné výchovy nebo jako sportovní dny
některých tříd. Forma je tedy v režii třídních učitelů, popřípadě tělocvikářů.
Jednotlivé disciplíny jsou: hluboký předklon (ohebnost), T-běh –
člunkový běh (hbitost), zkrácené sedy – lehy (silová vytrvalost), postoj
čápa (rovnováha), sprint 60 m (rychlost), běh 500 m nebo běh 1000 m
(běžecká vytrvalost), skok z místa nebo trojskok z místa (výbušnost),
hod basketbalovým míčem (síla). Doufáme, že účast v tomto projektu přivede více našich dětí k pravidelnému pohybu. Více informací
o celém projektu naleznete na stránkách www.ceskosportuje.cz.
Turistický pobyt 9. třídy

V měsíci říjnu se uskutečnil turistický pobyt žáků 9. třídy. Místem, kde
naši žáci s vynaložením určité „námahy“ poznávali krásy a zajímavosti
naší vlasti, bylo srdce národního parku Šumava. Nádherné počasí jen
umocňovalo kouzlo her podzimních barev a slunečního svitu v místech Černého a Čertova jezera, vrcholů Špičáku a Pancíře a dalších
krásných zákoutí Železnorudska.
Věřme, že v našich dětech zanechají podobné výjezdy lásku a úctu
k naší přírodě.

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy

Podzimní škola v přírodě – Monínec
Stalo se již tradicí, že s naší třídou vyjíždíme na ozdravný pobyt ještě v létě a vracíme
se až na podzim. Pobyt přitom trvá obvykle
pouhých deset dní a bývá spojen s oslavou
prvního podzimního dne. Dny se v tomto
období pomalu krátí, noci nepatrně prodlužují, ale často bývá příjemněji než v horkých
letních dnech. Příroda nabízí jiné pohledy
i aktivity, náš dočasný náhradní domov bývá
provoněn sušenými houbami... Areál Monínec
však nabízí ještě něco navíc. Skvělý personál
je vždy připraven ochotně naslouchat našim
požadavkům a vychází nám všeobecně vstříc.
Samozřejmostí bývá každodenní podvečerní pronájem bazénu s vířivkou, velice chutný
a vhodně zdravotně sestavený jídelníček, a to
vše za velmi přijatelné ceny. I proto se sem rádi
vracíme a pobyt zde vřele doporučujeme.
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Mořský svět
V listopadu jsme prožili jeden celý den mimo školu a navštívili dvě
unikátní místa na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Prvním z nich byla stálá expozice obřích akvárií „MOŘSKÝ SVĚT“.
V roce 2002, kdy vznikl, nebyla mořská akvaristika tolik rozšířena. Expozice obsahovala pouze malá akvária, z nichž největší mělo objem
7 000 litrů mořské vody. Postupně byly realizovány stavby větších
nádrží a expozice se začlenila do rodiny zoologických zahrad. V současné době má největší nádrž, kterou obývají žraloci, objem 100 000
litrů mořské vody. Velký důraz je kladen na zlepšování stávajících životních podmínek pro chované druhy. Pomocí speciálního osvětlení
je nad akvárii simulován svit Měsíce a pomocí důmyslné techniky příliv a odliv. Samozřejmostí je průběžné zvětšování nádrží podle růstu
živočichů.
Naší malé výpravě se trpělivě věnoval odborný průvodce. Projekt byl
zakončen vypracováním pracovních listů ve skupinách přímo na místě a všechny děti byly za úspěšný výsledek odměněny pravým žraločím zubem.

Naše cesta
Druhým unikátním místem byla interaktivní zážitková výstava
„NAŠE CESTA“.
Když vidíme člověka, který očividně postrádá něco, na co my jsme zvyklí,
cítíme soucit. Napadá nás, že bychom měli nějak pomoci, bojíme se, aby
se i nám něco podobného nestalo, máme dokonce pocit viny, že je nám
to nepříjemné... To se teď může změnit.
Vlastně slovo výstava je trochu zavádějící. Jde přímo o model normálního světa, plný aktivit a zážitků. Informace o životě se zdravotním postižením, o tom, jak se chovat, jak úspěšně komunikovat a jak účinně
pomáhat, jsme postupně získávali přímo v akci, na stanovištích, která
imitovala situace z běžného života. Personál „výstavy“ tvořili většinou ti
nejpovolanější - lidé, kteří se zdravotním postižením žijí, studují a pracují. „Uvnitř jsou úplně stejní jako vy nebo já. Jen dělají některé věci jinak“.

Městská knihovna Černý Most

KRÁLOVSKÁ CESTA

Poslední dvě návštěvy v Městské knihovně na Černém Mostě
byly věnovány historické Praze - domovním znamením a pražským věžím. 24. listopadu obohatila paní knihovnice Helena
Čechová svým vyprávěním naše vědomosti o KRÁLOVSKOU
CESTU.
Tento název nenajdete v žádném plánu, a přesto ji projde snad
každý návštěvník Prahy. Je to historická trasa, kterou se po staletí ubíraly korunovační a jiné slavnostní průvody českých
králů, kudy přijížděli do dávného politického i správního a obchodního centra země také mnozí významní cizinci.
Již dnes plánujeme reálnou procházku Královskou cestou,
na které prakticky zúročíme všechny vědomosti získané
v Městské knihovně na Černém Mostě.
„Milá paní Čechová, velice děkujeme za Vaše poutavá vyprávění a těšíme se na další spolupráci“.

Ivana Hájková, třídní uč. IV. B
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Návštěva Muzea

Karlova mostu
Dne 1. 12. třída 4. A zahájila adventní čas návštěvou staré Prahy a Muzea Karlova mostu. Šli jsme pěšky z Masarykova nádraží a prohlédli si Prašnou bránu a Obecní
dům. Pokračovali jsme Celetnou ulicí na Staroměstské
náměstí. Zde jsme obdivovali Týnský chrám a Orloj, ale
hlavně obrovský vánoční strom, který je krásně ozdobený. V Karlově ulici jsme pak viděli domovní znamení
(U hada a U zlaté studny). Než jsme si prohlédli prostory
Muzea Karlova mostu, plavili jsme se po Vltavě. Naše loď
se jmenovala Blatouš. Paní kapitánka nás provezla pod
oblouky Karlova mostu, ukázala nám Bradáče a kam sahala voda při povodni v roce 2002. Viděli jsme i zbytky
Juditina mostu. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí
o památkách v okolí Vltavy a zhlédli jsme dobové fotografie. Následovala prohlídka muzea. Ukázali nám, jak se most stavěl, jaká byla práce
řemeslníků a jaké používali nástroje. Pan průvodce nám také vyprávěl o životě Karla IV. a o historii budovy, ve které je muzeum – špitálu
Křížovníků a kostela sv. Františka. Protože už začal advent, byla v muzeu také výstava betlémů. K vidění jsou tu betlémy papírové, dřevěné,
ze šustí, ze sena a hlavně největší slámový betlém v Evropě, který pochází z Polska. Nakonec jsme přešli Karlův most a podívali se na Kampu
a Čertovku. Přestože bylo chladno, výlet jsme si moc užili. Děkujeme panu Tomáši Královi, který nám prohlídku i s plavbou věnoval jako
sponzorský dar.

Mgr. Hana Hubáčková, třídní uč. IV. A

Planetárium
v základní škole

Přes sto žáků 1. až 4. tříd školní družiny se
ve středu 26. listopadu zúčastnilo promítání mobilního planetária přímo ve škole.
Pro menší děti byla připravena pohádka
„Jak Měsíc putoval ke Slunci“, která dětem
vypráví o tom, proč Měsíc na obloze mění
svůj tvar. Větší děti se seznámily s planetami Sluneční soustavy při promítání pořadu „Astronomie pro děti“. Oba pořady
se dětem velmi líbily.


Martina Zdychová

Štědrá dlaň
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Zima se už pomalu hlásí o slovo, ale v pražských lesích letos rozhodně nebude lesní zvěř hladovět. Lesníci vyhlásili již
4. ročník soutěže ve sběru lesních plodů a suchého pečiva, do které se zapojili také žáci z 1. stupně naší školy. Poctivě
sbírali i sušili, a tak si lesníci každých 14 dní odváželi plné pytle. Titul nejlepšího sběrače si právem zaslouží Jiří Batěk ze
3. A, neboť během dvou měsíců přinesl úctyhodných 30 kg. Do soutěže se zapojilo 70 tříd ze 30 pražských škol a celkem
se nasbíralo 11 665 kg. Možná by se zdálo, že něco přes 300 kg, které jsme přidali my, je „troška do mlýna“, ale za těmi
300 kg je kus práce a starostí, a tak všem, kteří si našli čas jít do lesa nebo do parku sbírat žaludy a sušit doma pečivo, patří
velké poděkování.
Mgr. Šárka Brabencová

Výlet na Kokořín
Dne 10. 11. vyjeli žáci obou 2. tříd společně se 4. A a 5. třídou na hrad Kokořín.
Hned na parkovišti pod hradem jsme zahlédli stopy koně Sv. Martina. Ty nás zavedly až ke hradu, kde nás uvítal rytíř ve zbroji a chlapci i dívky se zúčastnili rytířských turnajů v šermu. Poté jsme přešli na nádvoří a společně s paní průvodkyní
jsme vstoupili do obytných prostor hradu. V podkroví jsme se setkali se Sv. Martinem a vyslechli si jeho životní příběh. Dále jsme se prošli po hradbách a naše
další kroky směřovaly do nejvyšší věže, odkud byl nádherný výhled do okolní
podzimní krajiny. Nakonec jsme sestoupili do sklepení k babce kořenářce, poslechli si vyprávění o lidových zvycích a nechali si věštit budoucnost.
Návštěva hradu nás zavedla do dob dávno minulých a velmi se nám všem líbila.

PaedDr. Eva Drnková

CHRÁNĚNÁ DÍLNA V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Předvánoční setkání v Chráněné dílně svatý Prokop
u červeného javoru
Tak jako každoročně, i letos jsme prožili společné setkání v naší dílně při vázání
adventních věnců. Za libozvučných tónů vánočních koled jsme vytvořili krásné
vazby, nejen klasické na stůl, ale i na zavěšení a další vánoční výzdoby. Nakonec
se nás sešlo více jak 40 a celé dlouhé odpoledne jsme si moc krásně užili. O víkendu jsme také společně napekli osm druhů domácího cukroví - pro všechny
zájemce v prodeji u nás v prádelně. Těšíme se také na Vaše prádlo, které Vám
rádi kdykoliv vypereme a vyžehlíme.


S přáním hezkých svátků Mgr. Gabriela Zdražilová
www.dilnaprokop.cz, tel.: 281 930 909

otvírací doba: po 7 - 18, út, st, čt 7 - 16, pá 7 - 14
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Místní knihovna
Výběr z nových knih
Vlastimil Vondruška
Smrt ve Vratislavi
Ulička hanby. Letopisy královské komory 8.
Ještě že nejsem kat
Zdeněk Svěrák
Po strništi bos
Emil Hakl
Skutečná událost
Táňa Keleová-Vasilková	Nikdy/Lék na smutek
Magda Váňová
Babí léto/Sestra a sestřička/Tereza
František Niedel
Čtvrtý králův pes/Čas vlků/S vlčí hlavou
Jo Nesbo
Přízrak
John Green
Hledání Aljašky
M. C. Beaton	Agatha Raisinová a výletníci z Dembley
Helen Fieldingová
Bridget Jonesová: láskou šílená
Jonas Jonasson	Analfabetka, která uměla počítat
Frederick Forsyth
Seznam smrti
R. R. Georege Martin
Rytíř Sedmi království
Peter May	Šachové figurky
Naučná literatura
Ondřej Hartman
Začínáme na burze
Karel Pacner	Nevšední doteky dějin
Pavel Stehlík	Do temnoty
Izzeldin Abuelaish	Nebudu nenávidět
Barbara Demicková	Není co závidět. Obyčejné životy
v Severní Koreji
Staša Fleischmannová Vrstvami

Catherine Sauvat	Alma Mahlerová a vždycky budu muset lhát
Milan Syruček
Záhady brdských lesů
Ludvík Ševčík
Vyznejte se v novém občanském zákoníku
Láďa Hruška
Vaříme s Láďou Hruškou
Literatura pro mládež
Ivana Peroutková	Anička v Austrálii
Martina Drijverová
Příšerné zlobilky
Astrid Lindgrenová
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
D. L. Green	Kája, super frája. Narozeninové překvapení
Michal Koleszsar
Horseland díl 10, 11, 12
Ilona Fišerová	Na orlích křídlech
David Walliams	Krysburger
Radek Malý
Moře slané vody/Příhody matky přírody
Komiksy
autor neuveden	Angry Birds – Návnada
Karel Franta 	Kniha komiksů
Naučná literatura pro mládež
David Böhm
Hlava v hlavě
Renáta Fučíková
Hus a Chelčický
Klára Smolíková
Husité
Řemesla
Aneta Holasová	Lumír včelaří
John McCann
Gumičkování – duhová zábava

Přehled místních
poplatků ze psa

v roce 2015 v MČ Praha –
Dolní Počernice
Částka:
za psy chované v rodinném domě:
200 Kč důchodci
…další pes téhož poplatníka
300 Kč ostatní
…další pes téhož poplatníka
600 Kč firmy (*)
…další pes téhož poplatníka
za psy chované v bytovém domě:
1 500 Kč ostatní (*) …další pes téhož poplatníka
úlevy a osvobození (*)

300 Kč
600 Kč
900 Kč
2 250 Kč

Splatnost: 31. 3. 2015 (částky vyšší než 600 Kč možno rozdělit
do dvou splátek splatných k 31. 3. a k 31. 8.)

Základní informace:
 oplatek ze psů platí držitel psa obci dle trvalého bydliště nebo
p
sídla
platí se za psa staršího 3 měsíců a je potřeba se přihlásit na ÚMČ
v Praze je povinnost označit psa staršího 6 měsíců mikroči
pem nebo tetováním (provádí veterinární lékař) a do 15-ti dnů
od označení psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m Prahy (lze
i prostřednictvím ÚMČ)
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 o 15-ti dnů hlásit veškeré změny v ohlášení (čip, úhyn psa, důd
chod, stěhování, nový pes)
přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen

Právní předpisy:
z ákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
(*) podrobnosti na ÚMČ (M. Brožová, tel.: 281 021 094,
e-mail: brozova@dpocernice.cz) nebo v právních předpisech
Plaťte, prosím, až po 1. 1. 2015 v pokladně/podatelně úřadu
v Po a St 8-12, 13-15 (hotovostně)
nebo převodem na účet č.: 2000712349/0800, do zprávy příjemci
uveďte jméno poplatníka.

Markéta Brožová

Vítání občánků
Dne 27. 11. 2014 byli slavnostně přivítáni panem starostou Zbyňkem Richterem,
za účasti místostarosty Bc. Milana Nedvědila a členů KSZB, tito noví občánci Dolních Počernic:
Tobiáš BÁRTA
Jan CIOSK
Viktoria ČADOVÁ
Šimon ČERNÝ
Johana HONZÍKOVÁ
Julie HONZÍKOVÁ
Antonín JANDA
Filip JANOTA
Viktorie KADĚROVÁ

Eliška MACHÁLKOVÁ
Emílie MAREDA
Stela Anna MATOUŠKOVÁ
Štěpán SMRKOVSKÝ
Max ŠROUBEK
Jáchym ŠULC
Liliana VÁVROVÁ
Jan VORÁČ
Tomáš VORÁČ

Jim i jejich rodinám přejeme zdravý a spokojený život v naší městské části.

Krásné fotografie z této akce pořídil pan Luděk Petraš, AQfilm D. Počernice. Kontakt: AQFILM@email.cz

Biskupský chlebíček
z kuchyně Barona
Dercsényiho
Tento recept chovám jako rodinné stříbro. Získala jsem jej před mnoha lety od jedné naší obyvatelky, jež byla v mládí schovankou u Barona Dercsényiho. Jde o výborný biskupský chlebíček, který připravuji
právě v čase vánočním.

Biskupský chlebíček
10 bílků - sníh a postně zašlehat
25 dkg cukru
10 dkg chladného rozpuštěného másla
15 dkg polohrubé mouky
15 dkg mletých vlašských ořechů
+ citrónová kůra a vanilkový cukr
Peče se ve vymazané a vysypané formě v mírné troubě.

Máslové linecké
3/4 kg hladké mouky
1/2 kg másla
1/4 kg cukru
6 žloutků
citrónová kůra
Těsto se zpracuje na vále, poté se nechá odpočinout v chladu, nejlépe do druhého dne v chladničce (s vychladlým těstem se dobře
pracuje). Z vyváleného těsta vykrajujeme různé tvary a pečeme
v mírné troubě do růžova.
Spolu s krásným prožitím vánočních svátků všem doporučuje
Jana Bočková
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POZVÁNKA

Klánovice aneb Cesta tam
a zase zpátky
Vážení přátelé procházek a pochodů, tentokrát vás chceme pozvat
na 4. ročník pochodu do Klánovic.
Pochod pro vás připravil turistický oddíl KČT Turistická Banda TurBan
na sobotu 17. 1. 2015. První ročník proběhl v roce 2012. Vloni se této
akce zúčastnilo i přes nepřízeň počasí rekordních 447 lidí, z toho 31
dětí a několik čtyřnohých přátel. I tento ročník startuje tradičně hned
u klánovického nádraží před hotelem Smolík. Můžete si vybrat z několika tras.
Nejkratší trasu 7 km vedeme částečně po netradiční naučné stezce
Lesní galerie, kterou doporučujeme pro rodiče s dětmi.
Trasu 13 km můžete startovat od metra B Černý Most. Ta vás povede
po naučné stezce Prahy 14, kolem rybníku Martiňák, kolem zámku
v Dolních Počernicích, Xaverovským hájem...
Nejdelší trasa 33 km vede po červené turistické značce přes rozcestí Vidrholec do Úval a přes Přišimasy, Hradešín, Škvorec, Klánovice,
Újezd nad Lesy.
Ještě vám zbývá vybrat si ze dvou tras, z nichž jedna vás povede přes
Šestajovice, kde si ve svíčkárně můžete vyrobit svíčku a druhá trasa
vede směrem na Úvaly, kde vás čeká spousta pamětihodností.
Více se dozvíte, jestliže se přijdete projít a odpočinout si. Na startu
obdržíte popisy trasy, razítko startu a čeká vás i překvapení. V cíli pak
za svoji snahu a poctivě ušlé kilometry dostanete diplom, razítka, odměnu a děti něco navíc.
Tento pochod je zařazen mezi mezinárodní pochody IVV, takže obdržíte razítko do záznamníku IVV, a patří i mezi 200 nejlepších vybraných pochodů v České republice (speciální razítko do záznamníků
Dvoustovky). Zařazen je také do cyklu pochodů Prahou turistickou.
Takže ta nejširší nabídka, jaká může u pochodů být. Ale nejvíce důležitý je váš pocit, že jste udělali něco pro své zdraví. Více se dozvíte na
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.
Těšíme se na vás! Zdrávi došli!

Marta Kravčíková

Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

KČT PRAHA – KARLOV – oddíl TurBan
Vás zve na 4. ročník pochodu

KLÁNOVICE aneb CESTA TAM
A ZASE ZPÁTKY
Sobota 17. 1. 2015
START:
ŽST Klánovice
33 km od 9 do 10 hod., 7, 13, 16 km od 10 do 13 hod.
CÍL:
Újezd nad Lesy, restaurace a penzion Kollmanka 12 – 20 hod.
TRASY:
pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků start z Klánovic:
7 km – Lesní galerie – Újezd na Lesy
13 km – Šestajovice – svíčkárna – Klánovice – Újezd nad Lesy
16 km – Úvaly – Klánovický les – Žák – Újezd nad Lesy
33 km – U sv. Donáta – Hradešín – Doubek – Škvorec –
	Klánovice – Újezd nad Lesy
start od metra B Černý Most:
13 km – NS Prahy 14 – Dolní Počernice – Xaverovský háj – Nové
Dvory – Újezd nad Lesy
Pochod patří do cyklu Prahou turistickou PZP 42, IVV
a Dvoustovky.
V cíli na vás čeká odměna.
Pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
e-mail: kctturistickabanda@email.cz
M. Kravčíková – kravcikm@centrum.cz, A. Pokorná 737 459 063

POZVÁNKA

Všichni jste srdečně zváni na
Dolnopočernický MASOPUST 2015,
který se bude konat
v úterý 17. února.
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mš duha

Medvídkova nemocnice

v Mateřské škole
DUHA

V měsíci listopadu jsme zorganizovali pro třídu Hvězdiček a Sluníček
návštěvu studujících mediků s projektem „MEDVÍDKOVA NEMOCNICE“. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem zbavit se strachu
z „bílých plášťů“. Děti si na akci přinesly svého plyšového mazlíčka,
pro kterého si měly vymyslet nějakou nemoc. Tím se hravou formou
seznamovaly s lékařskými nástroji, lékařským prostředím a uvědomily si, že cílem lékaře není ubližovat, ale pomáhat!
A jaký program jsme připravili společně s našimi dětmi na
poslední měsíc v roce?
4. 12.

 ikulášská besídka s nadílkou v divadelním sále Léta Páně
M
(tímto děkujeme za zapůjčení sálu majitelům D. a P. Karochovým a za pomoc při organizaci panu T. Peterovi).

14. 12. 	Test školní zralosti, pod záštitou PPP – Prahy 9
a Mgr. Stolařové

16. 12.

Vánoční divadelní představení

18. 12.	Dopolední vánoční zpívání s dětmi p. uč. Hájkové ze 4. B
– ZŠ Dolní Počernice (pokračujeme ve spolupráci). Podvečerní vánoční tvoření dětí s rodiči – „Vánoční dílny“.
Za kolektiv pedagogů uč. Jana Hradská, tř. Hvězdiček

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A POČÁTKEM NOVÉHO ROKU
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PRAZE – DOLNÍCH POČERNICÍCH
24. 12. STŘEDA	

15.00 – půlnoční bohoslužba pro rodiny s dětmi
24.00 – půlnoční mše svatá
25. 12. ČTVRTEK	 10.00 – Slavnost Narození Páně
– Boží hod Vánoční
13.00 – 17.00 – otevřený kostel a přístupné jesličky
26. 12. PÁTEK		 8.30 – mše sv. Štěpána, prvomučedníka
28. 12. NEDĚLE		 8.30 – Svátek svaté Rodiny, mše svatá s obnovou manželských slibů
10.00 – Svátek svaté Rodiny, mše svatá s obnovou manželských slibů
31. 12. STŘEDA	
1. 1. ČTVRTEK	
4. 1. NEDĚLE
6. 1. ÚTERÝ

16.00 – děkovná mše svatá
10.00 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek
8.30 – mše svatá
10.00 – mše svatá
18.00 – Svátek Zjevení Páně
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Webové stránky nově

Jak se přihlásit?
E-mailem na adrese: infocentrum@dpocernice.cz
- do předmětu zprávy uveďte text: „registrace“
- do zprávy uveďte své jméno a příjmení

Městská část Praha – Dolní Počernice připravuje spuštění nových
internetových stránek, které již brzy nahradí stávající web na známé
adrese www.praha-dolnipocernice.cz.

 egistrací prostřednictvím příslušného registračního formuláře
R
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice
www.praha-dolnipocernice.cz

Jejich nová podoba přinese všem uživatelům přehledně uspořádané
aktuální informace a jednoduchá struktura umožní lepší orientaci při
jejich prohlížení. Přejeme si, aby se nový web stal významným komunikačním nástrojem mezi MČ Praha – Dolní Počernice a jejími občany
i návštěvníky.
S novým webem zavádíme také novou e-mailovou INFORMAČNÍ
SLUŽBU, která nabídne pravidelný přehled o aktuálním dění v naší
městské části. Jedná se zejména o kulturní program, mimořádné události, informace a novinky. Pro jejich odběr se můžete přihlásit již nyní.

Osobně na úřadě MČ v úředních hodinách nebo
v Informačním centru
Věříme, že Vám s novými službami přineseme rychlý, spolehlivý a pohodlný přístup k informacím, které potřebujete nebo hledáte. Potěší
nás Vaše odezva, jak jste s jejich fungováním spokojeni.


Martina Vondřichová

inzerce

WHITE SPORT
•

PROVÁDÍM

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ,

•

prodej značkového sportovního zboží vyplétání
tenisových raket zapůjčení testovacích tenisových raket

•

ZNALECKÉ POSUDKY, NABÍZÍM REALITNÍ SLUŽBY,
JSEM ČLENEM ASOCIACE REALitních KANCELÁŘÍ ČR.

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON
Černý Vlastislav
Nad Rybníkem 4
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

JAN ČECH

tel.: 775 777 973
obchod@telesis.cz
www.whitesport.cz

mobil: 602 336 198
e-mail: treko@cmail.cz
Českobrodská 46,Praha 9

TELESIS Technologies s.r.o.

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

dodávka • montáž • servis
telefonů, bezpečnostních systémů EZS,
CCTV, kabeláže slaboproudé
i silnoproudé

Nad Rybníkem 4
tel: 775 777 973
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