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Úvodník

aktualizovalo strategický plán rozvoje a určilo
priority rozvoje MČ pro nejbližší období.

s Ropidem (Regionální organizace pražské integrované dopravy) však průběžně pokračují
a vedení MČ se vždy bude snažit o nalezení
alespoň kompromisního řešení.
I když mnozí z vás nebyli spokojeni se zimní
údržbou komunikací v naší MČ, máme zato,
že v rámci Prahy si v této oblasti stojíme nad
průměrem.
Velmi se osvědčilo konání farmářských trhů,
i když s blížícím se zimním obdobím počet
stánků řídl a i zájem našich občanů o využití
nabídky trhů již nebyl tak veliký. Rozhodně
budeme ale s farmářskými trhy v naší MČ
pokračovat.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vyhodnotil uplynulý rok
2011, který se rázem stává historií a jedním
z roků, který nijak mimořádně nevyčníval
z řady minulých let. Spíše bych řekl, že se poněkud v té řadě předcházejících úspěšných
let trochu přikrčil. Již loni jsem se zmínil, že
léta 2005 – 2010 byla pro naši MČ mimořádně úspěšná a navázat na ně bude těžký úkol.
To se v současné politické a ekonomické situaci Prahy, ale i České republiky, potvrzuje.
Nicméně jsem rád, že máme o čem psát
a snad se i čím pochlubit.
Závěr roku 2010 a celý rok 2011 pracovala naše
samospráva v novém složení, které vyplynulo
z komunálních voleb roku 2010. Stalo se téměř
pravidlem, že složení nového zastupitelstva se
mění oproti minulému o 1/3. Tak tomu bylo
i nyní a já jsem rád, že v naší samosprávě se
objevili noví a zejména mladí lidé. Utrpěli jsme
však také ztrátu úmrtím bývalého starosty
a zastupitele naší MČ Ing. Josefa Nožičky.
Nelze říci, že by jednání naší samosprávy
(rada, zastupitelstvo) probíhala poklidně, o to
více je třeba si cenit, že závěry jednání jsou
nakonec podpořeny velkou většinou členů
těchto orgánů.
Z investičních akcí minulého roku je třeba zmínit pokračování Technické vybavenosti MČ pokračováním rekonstrukce komunikací na Vinici.
Další velkou akcí bylo zahájení rekonstrukce
objektu čp. 11 před budovou úřadu MČ. Opět
se v období jarních prázdnin pokračovalo na
modernizaci budov základní školy a byly zahájeny přípravy na výstavbu nové základní školy.
Významnou rekonstrukcí prošly šatnové prostory a sociální zázemí naší mateřské školy. Připravuje se též zpracování projektu na rozšíření
kapacity mateřské školy ve Svatoňovické ulici.
V oblasti dopravy jsme se ponejvíce zabývali
vedením autobusových linek MHD. Provedené změny ne vždy vyhovovaly všem našim
občanům, za což se omlouváme. Jednání
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V r. 2011 byly pro Dolní Počernice přiděleny tři
granty v oblasti životního prostředí. V tomto
režimu byly provedeny výsadby stromů a keřů
na pláži počernického rybníka, v areálu nového hřbitova a na dětském hřišti v zámeckém
parku. Potěšitelná byla aktivita žáků naší základní školy, kteří na jaře vyčistili oba břehy
počernického rybníka od odpadků.
Průběžně byly také prováděny přípravné
a projektové práce na revitalizaci Svépravického a Hostavického potoka. Oběma vodním
tokům by měl být navrácen přírodní charakter.
V červenci loňského roku bylo společností Golf
resort Černý Most zprovozněno v plném rozsahu nové golfové hřiště, v jehož areálu bylo
m.j. vysázeno přes tisíc nových stromů a keřů
a vybudováno sedm nových vodních ploch.
Taktéž byla u nás poprvé zprovozněna pro
zimní období nová přetlaková tenisová hala,
která přikryla dva tenisové kurty a okamžitě
si nalezla své využití zejména pro tenisovou
mládež.
Bohužel se v loňském roce projevilo několik
problémů při pronajímání a správě majetku
MČ. Jednalo se zejména o pekárnu na Českobrodské ulici, prodejní činnost byla ukončena
v čp. 312 – bývalý koloniál, nebyl dokončen
prodej objektu čp. 605 ve Rtyňské ul. a až v letošním roce se podařilo vybrat zájemce na vestavbu podkroví bytového domu čp. 393 v ul.
Nad Rybníkem. Stále také nejsou vyřešeny
smluvní a majetkové vztahy se spol. Natural
na pozemcích pod autosalonem Citroen a čerpací stanicí PHM Medos.
Otevřením nákupního střediska na Jahodnici
a Minimarketu na Českobrodské ul. se u nás
částečně zlepšily nákupní možnosti. Tento
stav se dále zlepší již započatou výstavbou
obchodního areálu na Českobrodské ul., kde
se můžeme těšit na otevření prodejny Billa.
V průběhu celého loňského roku jsme se snažili našim občanům, ale i návštěvníkům MČ
nabídnout kulturní a společenské vyžití formou našich pravidelných akcí. Jsme potěšeni,

že kulturu v Dolních Počernicích zajišťují i jiné
organizace jako POČIN, Počernický pivovar,
autokemp CR Camping, obě naše školy, dětský domov, ale zejména hotel Svornost pořádáním pravidelných koncertů, divadel pro děti
a dalších společenských akcí.
Vedení MČ navázalo v r. 2011 kontakt s členkou poslanecké sněmovny PČR Lenkou Kohoutovou za účelem rozvoje zařízení, umístěných
v naší MČ, zabývajících se péčí o handicapované občany.
Bohužel jsme museli na přechodnou dobu
omezit využití prostor radničního klubu, který
využívají naši senioři. Tento stav bude v brzké době napraven. Pro rozvoz obědů a další
sociální služby našim občanům byl zakoupen
nový automobil. V březnu loňského roku jsme
se mohli společně těšit z narozeninových
oslav paní Marie Mařencové, která se dožila
úctyhodného věku 100 let.
Očekávaná výstavba Domova seniorů v Dolních Počernicích nenalezla u současného vedení Hl. m. Prahy odpovídající podporu, takže
si na realizaci tohoto projektu budeme muset
ještě nějakou dobu počkat. Příznivěji se vyvíjí
zahájení prací na projektu rekreačního parku
„U Čeňku“, na který již byla pro rok 2012 v rozpočtu Hl. m. Prahy schválena částka 15 mil. Kč.
V oblasti bezpečnosti se podařilo nainstalovat
dva měřiče okamžité rychlosti automobilů. Na
Českobrodské ul. slouží dodnes, na ul. Národních hrdinů byl po týdnu provozu odcizen…
Měření rychlosti vozidel Policií ČR na Českobrodské a Novozámecké ul. prokázala pouze
minimální porušení pravidel silničního provozu. Z toho důvodu budou naše požadavky
na častější umisťování radarů v naší MČ hůře
akceptovatelné. Jsme rádi za nově přisvětlený přechod pro chodce U Váhy (nyní zastávka
Nádraží Dolní Počernice), další přechod o cca
80 m níže k ulici Lanžovské se připravuje.

V závěru roku 2011 bylo připravováno výběrové řízení na tajemníka ÚMČ Praha – Dolní
Počernice, který je již v současné době vybrán
a potvrzen ředitelem magistrátu. Jeho před-

Pro rok 2012 připravuje naše samospráva několik závažných rozhodnutí zejména v oblasti
majetkové. O těchto rozhodnutích vás budeme v průběhu roku 2012 informovat.
Zbyněk Richter, starosta

Informace ZMČ
10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice konané 16. 1. 2012
K projednávaným bodům ve zkratce:
1. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Dolní a Horní Počernice o výměře cca 552 000 m² (golfové hřiště)
■ souhlasí s úplatným převodem pozemků
v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Horní Počernice speciﬁkovaných v žádosti Odboru
evidence, správy a využití majetku MHMP
č.j. S-MHMP 1052549/2011.
2. Vyjádření k návrhu na vydání stavebního povolení na stavbu „Park U Čeňku“
■ projednalo Žádost o vyjádření k návrhu
na vydání Stavebního povolení na stavbu
č. 4502 „Park U Čeňku, etapa 0001- Centrum a etapa 0003 – Jih“ s následujícími
připomínkami:
1) Odklonit staveništní dopravu od obytné
komunikace Za Luhem, případně vést staveništní dopravu od parkoviště v ul. Bryksova
2) Není splněna podmínka MČ Praha
– Dolní Počernice, uvedená pod bodem 10
ve vyjádření MČ č.j. 2610/09/sta – napojení cestní sítě na okolní komunikace s odkazem na usnesení RMČ č. 115.3 ze dne
3. 12. 2009
3) Projek. dokumentace bude koordinována s dokumentací stavby „Domov seniorů“

4) Zachovat zpomalovací práh v ul. Madarova
5) V zařízení staveniště využít průmyslový
vodovod k oplachu staveništních vozidel
před výjezdem na komunikace MČ
6) Sjednotit barevné vyznačení hypostezek
v legendě s výkresovou dokumentací
7) Rozšíření komunikace v Bakurinově ul.
pro parkování provést shodnou betonovou
dlažbou Best jako ve stávající komunikaci,
nikoliv plastovými prvky
8) V maximální možné míře zachovat stávající zeleň
3. Protokolární předání a převzetí nemovitostí (pozemky se zrekonstruovanými
komunikacemi) do vlastnictví MČ Praha
– Dolní Počernice
■ schvaluje protokoly o převodu hmotného
majetku, získaného investiční výstavbou
včetně předání a převzetí a následného
předání do správy
4. Znovuobnovení Sněmu starostů ve
vyhlášce Hl. m. Prahy č. 55 – Statut
■ žádá Zastupitelstvo Hl. m. Prahy, aby projednalo a podpořilo zařazení Sněmu starostů jako zvláštní orgán hlavního města Prahy
do vyhlášky HMP č. 55/2000 – Statut Hl. m.
Prahy.

5. Prodej objektu č. p. 605 – Rtyňská
■ pověřuje Radu MČ zajištěním prodeje
č. p. 605 ve Rtyňské ulici prostřednictvím realitní kanceláře za minimální cenu
3 755 740 Kč stanovenou znaleckým posudkem
6. Odkoupení objektu č. p. 366 včetně
přilehlých pozemků
■ souhlasí s navrženými podmínkami kupní smlouvy týkající se části domu č. p. 366
a pozemku č. parc. 306 a 307
7. Aktualizace zásobníku investičních akcí
■ schvaluje aktualizovaný Zásobník investičních akcí v MČ Praha – Dolní Počernice
pro rok 2012
8. Projednání podpory tělovýchovy a sportu v MČ Praha – Dolní Počernice
■ schvaluje ﬁnanční podporu tělovýchovy
a sportu v MČ Praha – Dolní Počernice
formou příspěvku na odkoupení pozemku
parc. č. 1351/2 v k.ú. Dolní Počernice do
vlastnictví TJ Sokol Dolní Počernice a to
v částce, rovnající se ½ kupní ceny pozemku, nejvýše však částkou 150 000 Kč
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových
stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě
MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Informace RMČ

V průběhu roku 2011 jsme se snažili vylepšit
vzhled a přehlednost našich internetových
stránek. Pravidelně se zúčastňujeme soutěže
Zlatý erb, což nás motivuje na našich stránkách stále pracovat.
V dubnu 2011 se uskutečnilo již 2. Fórum
občanů za účelem vyhledání největších problémů veřejného života v Dolních Počernicích.
Zjištěné problémy pravidelně vyhodnocuje
a řeší samosprávné orgány spolu s úřadem
MČ. Dolní Počernice jsou též uznávaným
členem Národní sítě zdravých měst. V rámci
tohoto členství jsme se úspěšně zapojili do
naplňování principů MA 21, což se odráží
v dobré spolupráci s našimi občany, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi při zachovávání udržitelného rozvoje naší
MČ. Za tímto účelem již naše zastupitelstvo

stavení očekávejte na stránkách příštího čísla
Dolnopočernického zpravodaje. V kontextu
tohoto oznámení je zřejmé, že součastný tajemník ÚMČ Ing. Josef Stříška ve své funkci na
vlastní žádost končí, avšak na poděkování za
jeho práci ještě nenastala ta správná chvíle.

Rada na svých zasedáních v období od
30. 11. 2011 do 8. 2. 2012 m. j.
schválila:
■ zadání projektové dokumentace „Zahradní úpravy vstupní části areálu ZŠ“ Ing.
arch. M. Dandové za cenu 15 500 Kč (včetně DPH) v rámci podání žádosti o grant
v oblasti ŽP

■ smlouvu o dílo č. 82 o poskytování služeb
v oblasti zimní údržby chodníků

■ vyhlášení výběrového řízení na tajemníka
úřadu MČ Praha – Dolní Počernice

■ účast MČ na projektu „Index čistoty – me-

■ prodej půdních prostor č.p. 393, ul. Nad

todika pro stanovení čistoty veřejných
prostranství“ připravovaný pro žádost do
grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti
zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro r. 2012

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
■ umístění reklamních zařízení na území MČ
■ úpravu rozpočtu MČ, ZŠ a MŠ DUHA v r.

■ vítěznou nabídku na pronájem areálu č. p.
2 a 3 v ul. Národních hrdinů společnosti
Počernický pivovar, s r.o.

■ otevření dvou prvních tříd ve školním roce
2012/2013 v Základní škole v Dolních Počernicích

Rybníkem spol. M.C.STAV ART, s.r.o.

2011

■ příprava rozpočtu MČ na r. 2012
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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Hrozí zánik menších
městských částí?

Zásobník investičních akcí
v MČ Praha – Dolní Počernice

Vážení čtenáři,
na podzim roku 2011 vyzval primátor Hl. m.
Prahy Bohuslav Svoboda městské části a další instituce k podávání podnětů na zjednodušení a zefektivnění veřejné správy v Praze.
Jak se později ukázalo, jedním z hlavních
podnětů tohoto procesu byla redukce počtu
městských částí našeho hlavního města. To
vyvolalo malou bouři v řadách starostů tzv.
malých MČ. Pro lepší orientaci uvádím, že
Praha má v současné době 57 městských
částí. Z toho MČ 1 – 22 (správní obvody) vykonávají státní správu v plném rozsahu a MČ
23 – 57 pouze v rozsahu omezeném. Dolní
Počernice spadají jako jediná „malá“ MČ
pod správní obvod Praha 14.

Redukce počtu MČ může být uskutečněna
pouze v souladu se zákonem o Hl. m. Praze,
tedy jen za podmínky shodné vůle a usnesením zastupitelstev těch městských částí, které se na odpojení, či sloučení dohodly. Pan
radní Manhart uvedl, že připravuje složení
pracovní skupiny, která by v r. 2012 shromáždila a vyhodnotila veškeré podněty, které by
vedly ke zjednodušení a zefektivnění veřejné
správy v Praze. V této skupině by měly mít
MČ své dva zástupce. Jak s výsledky, zpracované touto pracovní skupinou, bude dále
naloženo není nyní úplně jasné. Jisté je, že
se bude jednat o dlouhodobější proces, který
(a to doufejme) nebude mít pro Dolní Počernice fatální následky.

Pod hrozbou rušení malých MČ nastaly několikaměsíční konzultace mezi jejich starosty
a do diskusí byl zapojen i pan primátor a později i nový radní HMP pro legislativu Mgr.
Lukáš Manhart. Výsledkem těchto diskusí
bylo setkání starostů MČ 23 – 57 s panem
primátorem a radním Manhartem v rezidenci
primátora na Mariánském náměstí v Praze.

Za naši MČ byl zaslán koncem října minulého roku panu primátorovi dopis, ve kterém
byly uvedeny některé podněty, jak veřejnou
správu v Praze zjednodušit a zefektivnit, ale
také upozornění, že nastartování případného necitlivého procesu redukce MČ by mohlo
vzedmout vlnu nevole nejen u současných
samospráv dotčených městských částí, ale
také u drtivé většiny jejich občanů, kteří jsou
na současné uspořádání města zvyklí a ve

Z tohoto setkání, kterého jsem se též zúčastnil, uvedu několik postřehů.

Nová tajemnice
Dolních Počernic
Na základě Výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úřadu
/tajemníka/ MČ Praha – Dolní Počernice byla z 12 přihlášených uchazečů vybrána
paní Mgr. Edita Hejdová, která se své funkce ujme počátkem dubna tohoto roku.
S novou vedoucí úřadu Vás blíže seznámíme v příštím vydání Dolnopočernického zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo na svém zasedání
dne 16. 1. 2012 aktualizovaný zásobník investičních akcí. Tento materiál vypovídá o tom, jaké akce již byly v naší městské části v průběhu
minulých let realizovány, jaké jsou rozpracovány a připravovány. Dále
jsou zde uváděny investiční akce Hl. m. Prahy a soukromých subjektů,
které se v naší MČ již realizují nebo budou realizovat. Cílem zveřejnění
tohoto seznamu je informovat vás o rozvojových aktivitách, které se
Dolních Počernic dotýkají.
Aktualizováno k 31. 12. 2011

AKCE UKONČENÉ:
1) Rekonstrukce novogotické fasády mlýna č.p. 2
Tato akce byla ukončena v r. 2006
2) Odbahnění Velkého počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2
svých samosprávných orgánech mají oporu.
Jakékoliv oddalování občana od výkonu veřejné správy se v současné době jeví na radnicích MČ 23 – 57 jako nepřijatelné a jejich
možné centralizované řízení odkudsi „shora“
přímo frustrující. O nových postupech v tomto procesu vás budu průběžně informovat.
Zbyněk Richter, starosta

Umístění
kontejnerů na
objemný odpad
v I. pololetí r. 2012:
Termíny přistavení (v odpoledních hodinách):

Upozornění Městské policie

17. 4. 2012 – všechna stanoviště
12. 6. 2012 – bez stanoviště
v ul. V Čeňku

V současné době se v oblasti Dolních Počernic vyskytují lidé, kteří za podezřele nízké
ceny nabízejí úklidové služby. Může se jednat o záminku, jak se dostat do domácnosti a vytipovat si objekt pro vykradení. Doporučujeme
proto všem, ověřit si, zda se jedná o ﬁrmu, která je
vedena v živnostenském rejstříku a nemá negativní
hodnocení. Některé údaje lze například zjistit prostřednictvím internetu, případně se ptát sousedů
a známých na jejich zkušenosti.
V případě, že Vás navštíví osoba, která Vám bude
svým jednáním podezřelá, neváhejte a vytočte
linku Městské policie 156 nebo Policie ČR 112.

4 Menší městské části, Info MČ

Stanoviště:

3) Informační centrum
Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2
4) Rekonstrukce zámecké oranžérie
Akce byla ukončena soukromým investorem v rámci OPPK
5) Revitalizace vodních toků
V rámci této stavby byla dokončena rekonstrukce PR V Pískovně
a rybníku Martiňák
6) Likvidace skládky u expresního okruhu
Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického
rybníka v r. 2006
7) Rekultivace skládky, lokalita „V Pískovně“
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2
8) MŠ Duha – modernizace kuchyně
Tato akce byla ukončena v r. 2006
9) Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2
10) Rekonstrukce komplexu budov č.p. 5 a 6
Tato akce byla ukončena v r. 2007
11) Odstranění staré ekologické zátěže na levém břehu Velkého
počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2004
12) Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2007
13) Rekonstrukce zámecké oranžérie
Tato akce byla ukončena v r. 2009
14) Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb
vodomilných rostlin
Tato akce byla ukončena v r. 2008

19) Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních
Počernicích
Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8. 5. 2010
20) Realizace moderní sochy sv. Jana Nepomuckého
Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo
26. 10. 2006
21) Realizace naučné stezky Dolní Počernice
Akce byla ukončena v r. 2008
22) Rekonstrukce nádvoří mlýna č.p. 2 a pivovaru č.p.3
Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r.
2010
23) Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
Akce byla v r. 2010 byla ukončena, ve výhledu lze uvažovat s jejím
pokračováním.
Během prázdninových měsíců r. 2010 bylo zrekonstruováno osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do
nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla
provedena celková rekonstrukce jedné třídy ve staré budově ZŠ,
rekonstrukce topného systému, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích
předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení kvality výuky lze předpokládat výhledově pokračování této
akce zejména ve staré budově ZŠ.
24) Rekonstrukce a odbahnění rybníku Martiňák
Akce byla ukončena v r. 2009
25) Rekonstrukce a odbahnění PR V Pískovně
Akce byla ukončena v r. 2010
26) Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25. 10. 2010, vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne 11. 6. 2011.
27) Nový reliéf Mistra Jana Husa
Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1. 9. 2011
na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti
zahájení školního roku 2011 – 2012.

AKCE ROZESTAVĚNÉ
1) Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha – Dolní Počernice
Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů.
MČ zajistila v I. pol. r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci
„Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným
podkladem pro realizaci akce.
2) Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
Zbývá dokončit rekonstrukci toku Rokytky v zámeckém parku
včetně zpevnění břehů v okolí mostku pod Kamennou pevností.
V I. pol. r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky přes vodoteče.

» ul. Úpická (u kontejnerů na tříděný odpad)

15) Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů
Tato akce byla ukončena v r. 2009

» ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
» ul. V Čeňku (u úřední desky)

16) Zelený ochranný pás proti spalovně TKO
Tato akce byla ve své podstatě dokončena v r. 2009, zbývá provést
pouze lokální výsadby zeleně

» ul. Nad Rybníkem

17) Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů k hájovně
Tato akce byla ukončena v r. 2008

3) Rehabilitace zámeckého parku
V r. 2009 byl vybudován nový vstup do zámeckého parku z ulice
Ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky, část cestní
sítě a vybudována část technického zázemí parku.
V r. 2011 bylo dokončeno zázemí pro údržbu parku výstavbou
skladového objektu a zařízení pro mezideponii zeleného odpadu.
Akce je pro její náročnost realizována postupně.

18) Rozšíření hřbitova
Tato akce byl ukončena v I. pol. r. 2010

4) Vybudování Centra environmentálního vzdělávání
Po dvou neúspěšných podání žádostí MČ na tuto akci v Operačním

(konečná MHD č. 263)

Hana Moravcová
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programu Praha – Konkurenceschopnost v r. 2009 pokračovala MČ
v postupné rekonstrukci budovy pivovaru čp. 3. Byly zrekonstruovány vstupní prostory do technické části bývalé sladovny, stropní
konstrukce, schodiště a prostory pro přístup do ledových sklepů.
V současné době MČ původní záměr přehodnotila a rozhodla se vypsat výběrové řízení na pronájem areálu mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3.
5) Rekonstrukce hájovny č.p. 45
Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a oplocení areálu, připravuje se rekonstrukce hlavní
budovy hájovny.
Stavba je nyní na mrtvém bodě z důvodu nedostatku ﬁnančních
prostředků.
6) Rekonstrukce a doplnění herních prvků
Tuto akci lze považovat za průběžnou. V r. 2011 byla instalována
v prostoru u čp. 26 lanová věž a další herní prvky, které mají u veřejnosti velice kladnou odezvu.
7) Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
Během prázdninových měsíců r. 2010 byly provedeny shora uvedené – již ukončené – práce. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení
kvality výuky lze předpokládat výhledově pokračování akce zejména na staré budově ZŠ.

AKCE NOVÉ, PŘIPRAVOVANÉ
1) Výstavba nové základní školy
MČ připravuje projektovou dokumentaci, zatím je zpracována architektonická studie. Pro umístění nového školského zařízení je
v územním plánu vyčleněna územní rezerva, navazující na stávající školní areál. Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OMI.
2) MŠ Duha – rozšíření
Jedná se o záměr na rozšíření MŠ o další pavilon ve směru k Rudníkovské ulici. MČ má zpracovanou variantní studii, pro rok 2012
byla tato akce zařazena do priorit MČ.
3) Rozšíření sítě cyklostezek
Bylo dokončeno propojení hájovny s ulicí Do Svépravic, uvažujeme o propojení Dolních Počernic a Štěrbohol podél Štěrboholského
potoka a připravuje se vybudování sítě cyklostezek v rámci projektu „U Čeňku“ mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most.
V závěru roku 2011 byla dokončena cyklostezka v okolí golfového
areálu.
Dalším záměrem MČ je posílení cyklostezky formou jejího zokruhování podél Hostovického potoka při Českobrodské ul. Stávající cyklostezka je využívána obyvateli správního obvodu Praha
14 i návštěvníky z jiných MČ hl. m. Prahy a v současné době je
přetížená. Toto zokruhování se bude řešit v souběhu s revitalizací
Hostavického potoka, která je v současné době ve fázi zpracování
projektové dokumentace.
4) Vybudování nového sportovního areálu
Jedná se zatím pouze o záměr, o kterém lze uvažovat až po schválení nového územního plánu a dopracování Urbanistické studie
Dolní Počernice – sever
5) Realizace a rozvoj hypostezek
Hypostezky by měly být realizovány v rámci projektu rekreačního
parku „U Čeňku“. Projekt je závislý na odsouhlasení ﬁnančních
prostředků v ZHMP.
6) Nákup objektu čp. 366
Jedná se o záměr získat objekt (i přilehlý pozemek) úplatným
převodem, jehož rekonstrukcí by bylo dotvořeno historické jádro
Dolních Počernic s majoritním vlivem MČ Praha – Dolní Počernice.
ZMČ již záměr odsouhlasilo, probíhají přípravy, potřebné k uskutečnění celého záměru.
7) Odstranění nedostatků zjištěných energetickými audity na
objektech MČ
Jedná se o:
Základní škola, Národních hrdinů 70
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Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584
Hotel Svornost, Novozámecká 284
8) Rekonstrukce bytových domů č.p. 68 a 393
Jedná se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku
MČ včetně půdních vestaveb.
Tato akce se mění rozhodnutím ZMČ na prodej výše uvedených
nemovitostí. V současné době je vypsán záměr na prodej půdních prostor obou objektů, následně proběhne privatizace obou
objektů.
9) Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
Jedná se o dotvoření prostoru v okolí zámku, zámeckého parku
a budovy ÚMČ Praha – Dolní Počernice do podoby náměstíčka,
které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. Součástí záměru je i vybudování několika parkovacích
stání a propojovacích cestiček, rozmístění městského mobiliáře, realizace nových výsadeb zeleně a situování vhodného uměleckého
díla. Podmínkou k realizaci záměru je vhodné řešení podoby stávajícího objektu č.p. 11, který je ve vlastnictví MČ a v současné době
působí v daném prostoru poněkud rušivým dojmem. V r. 2011 bylo
rozhodnuto o rekonstrukci objektu č. p. 11, která v současné době
probíhá a následně bude upraveno jeho okolí.
10) Využití objektů č.p. 26 (Počin), 58 (pekárna) a 312 (bývalý
koloniál)
Samospráva MČ rozhodne, jak s těmito objekty v budoucnu naložit.

REALIZOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
V PROGRAMU JPD PRO CÍL 2 – PRAHA
1) Vybudování přírodního amﬁteátru v rámci rehabilitace
zámeckého parku v Dolních Počernicích
Akce byla ukončena v r. 2006, bližší informace na webových
stránkách MČ
2) Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice
a Praha 14
Akce byla ukončena v r. 2007, bližší informace na webových stránkách MČ
3) Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
Akce byla ukončena v r. 2008, bližší informace na webových
stránkách MČ
4) Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení
atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území
Akce byla ukončena v r. 2008, bližší informace na webových
stránkách MČ

AKCE HL. M. PRAHY, REALIZOVANÉ V MČ PRAHA
– DOLNÍ POČERNICE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
EU V PROGRAMU JPD PRO CÍL 2 – PRAHA

AKCE REALIZOVANÉ ODBOREM MĚSTSKÉHO INVESTORA MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY V MČ PRAHA
– DOLNÍ POČERNICE
1) TV Dolní Počernice – rekonstrukce komunikací, stavba 0134
Tato dlouhodobá akce probíhá v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha
– Dolní Počernice
A) VINOHRADY
B) STARÁ OBEC
C) V RÁJI
D) VINICE
A) VINOHRADY
Ulice zrekonstruované:
V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez
úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – 80 m), Strážkovická,
Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická,
Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská (pouze
v úseku mezi Listopadovou a Rudníkovská – 50 m), Dubenecká,
U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem)
Zbývá zrekonstruovat:
Úpická (zatím relativně dobrý stav)
Podkrkonošská (zatím relativně dobrý stav)
Část Listopadové (mezi Podkrkonošskou a Úpickou)
Makovská, Dolnobranská, Jinonická (nová lokalita – zatím dobrý stav)
Ulice Českobrodská a Národních hrdinů jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací)
B) STARÁ OBEC
Ulice zrekonstruované:
Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku,
V Čeňku, K Čihadlům, Za Luhem, U Koní
Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák)
C) V RÁJI
Ulice zrekonstruované:
Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická,
Jana Bílka, Lanžovská (u zastávky ČD), Českobrodská (okolí zastávky MHD před „Barborkou“), Ke Hrázi
D) VINICE
Ulice zrekonstruované:
Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů), Nad Rybníkem
(úsek od dálničního mostu k ul. Příchovická), Příchovická, Bezděkovská, U Výzkumu
Zbývá zrekonstruovat:
Nad Rybníkem (zbylá část), Libotovská, V Padolině, V Pařezinách

1) Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
Akce byla ukončena v r. 2006, bližší informace na webových
stránkách MČ

2) Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
Stavba je připravena, chybí ﬁnanční prostředky. Součástí stavby
bude i rekonstrukce pěších lávek.

2) Rekultivace skládky – lokalita V Pískovně
Akce byla ukončena v r.2006, bližší informace na webových stránkách MČ

3) Bytové domy Dolní Počernice – jih
Předpokládá se prodej pozemku s vyprojektovaným záměrem
včetně územního rozhodnutí. Realizace stavby je podmíněna rekonstrukcí dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů.

AKCE REALIZOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
EU V PROGRAMU OPPK SOUKROMÝM INVESTOREM
NA MAJETKU MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

4) Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
Stavba je připravena (SP), chybí ﬁnanční prostředky.

1) Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení
„Orangery“, Národních hrdinů 39 – Dolní Počernice
Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžérie, bližší informace na webových stránkách MČ

5) Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic
Stavba je připravena, chybí ﬁnanční prostředky.
6) Domov seniorů
Výstavba tohoto sociálního zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Investorem bude Hl. m.

Praha (OMI). Je uvažováno s minimálním počtem 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami a s celkovými náklady cca 170 mil. Kč.
V současné době je zpracována architektonická studie pro tento
záměr. Starosta průběžně jedná společně s vedením Hl. m. Prahy
o zainvestování a zahájení této akce.
7) Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“ v k.ú. Dolní Počernice
Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude zahrnovat území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. V r. 2012 by měla být tato
akce zařazena mezi investiční priority hl. m. Prahy. Čeká se na
schválení rozpočtu města na r. 2012.

NOVÉ INVESTIČNÍ AKCE SE STŘEDNĚDOBÝM VÝHLEDEM DO R. 2016 ZAJIŠŤOVANÉ V MČ PRAHA – DOLNÍ
POČERNICE JINÝMI INVESTORY
1) Rekonstrukce velkostatku č.p. 4
Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve východní
části Prahy je do r. 2016 pronajato. Jeho stávající využití není
v souladu se záměry MČ a ani HMP. V ZMČ Praha – Dolní Počernice byla schválena Ověřovací studie na nové využití tohoto
objektu pro sociální, zdravotní a vzdělávací oblast, cestovní ruch
a využití volného času Pražanů. MČ již neusiluje o svěření č.p. 4
do své správy.
2) Výstavba hypomostu přes Rokytku
Tento most by běl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku jako
propojení prodloužené ul. Hruškovské ul. k přírodní rezervaci
V Pískovně a dále do Rekreačního parku Na Čeňku, ke golfovému
hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa.
3) Přemostění Pražského okruhu
Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský
háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel.
4) Výstavba respitního centra Sluneční domov
Akce je situována do míst při ul. Národních hrdinů poblíž Auto
Exner – AUDI. Jejím účelem je trvalá moderní péče internetového
charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba již byla
v r. 2009 zahájena, v r. 2011 výstavba úspěšně pokračovala.
5) Pneuservis Šafránek
Stavba je ukončena a v provozu.
6) Zámek č.p. 1
V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského
domova. Pro nevhodnost prostor pro tento účel je uvažováno
s vymístěním DD do jiných prostor v MČ a s využitím zámku
pro reprezentační účely. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce
střešního pláště na starém zámku, v r. 2012 se připravuje výměna oken.
Hl. m. Praha – OSM připravuje podání žádosti v OPPK na celkovou
rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.
7) Autokemp Marino Holidays
Akce předpokládá situování nového karavankempu do prostor při
ul. Nad Rybníkem s historickým názvem „Padolina“. Její realizace
byla plánována na r. 2010.
Podle nových informací by investor chtěl původní záměr opustit
a vybudovat zde obytné domy. Realizaci nového záměru však brání stávající podoba územního plánu v této lokalitě.
8) Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň,
investor SŽDC.
Stavba je ukončena.
9) Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie
Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy.
10) Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice
Tato akce zdárně probíhá za přispění ﬁnančních prostředků státu,
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hl. m. Prahy, MČ Praha – Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina sportovních zařízení a zázemí TJ je již realizována.
11) Výstavba 18ti jamkového golfového hřiště
Akce je ukončena, hřiště je v plném provozu.
12) Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality.
Akce stále probíhá.
13) Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“
Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních
Počernic. Investorem je spol. Sekyra Group, a. s. (Počernice I
a II s.r.o.)
14) Revitalizace Svépravického potoka a Chvalky
Jedná se o projekt hl. m. Prahy – Odbor ochrany prostředí. Stavba
je připravena k realizaci
15) Revitalizace Hostavického potoka
Připravuje se projektová dokumentace.
16) Výsadby lesního porostu v lokalitě Padolina – Pastviny
Akce probíhá.
17) Výstavba prodejny potravin
Stavba je zahájena na pozemku nad čerpací stanicí PHM „Medos“

19) Bytová zástavba – lokalita Nová Úpická
Akce je připravována na pozemcích mezi ul. Nár. hrdinů a U Konečné
severně od Auto Exner – Audi.
20) Ulice Nová Úpická včetně kruhového objezdu na ul. Národních hrdinů
Akce se připravuje jižně od areálu Auto Exner – Audi
21) Technologický park Praha
Pozastavená akce, jejíž životaschopnost nadále sleduje samospráva
MČ Praha – Dolní Počernice.
V zásobníku investičních akcí nejsou vedeny stavby drobného charakteru ( zastávky MHD, dopravní opatření, herní prvky apod.) a nahodilé
akce (granty, drobné výsadby apod.)
Zpracoval: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice,
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty MČ Praha – Dolní Počernice
Schváleno: usnesením ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 10. 7 ze
dne 16. 1. 2012

Objekty ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice
Čas od času dochází k dohadům, jak je to
s vlastnictvím některých významných objektů
v Dolních Počernicích. Pro vaši lepší informovanost jsme připravili seznam objektů, které
jsou ve vlastnictví naší MČ. V některém z příštích čísel DPZ pak uvedeme seznam nejvýznamnějších objektů jiných vlastníků.

8 Zásobník investičních akcí, Objekty ve vlastnictví MČ

Kultur a

18) Výstavba areálu „PRODOMA“
Akce je připravována na pozemku mezi Českobrodskou ul. a dráhou ve směru na Běchovice

SEZNAM OBJEKTŮ VE VLASTNICTVÍ MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
č. p.

název objektu

ulice

2

mlýn (hlavní + hospodářská budova)

Národních hrdinů

3

pivovar (všechny objekty)

Národních hrdinů

5

knihovna, Česká pošta – pronajato

Stará obec

6

informační centrum, regionální muzeum

Stará obec

7

Penzion Český statek – pronajato

Stará obec

10

úřad MČ Praha – Dolní Počernice, bytový dům

Stará obec

11

v rekonstrukci

Národních hrdinů

24

BeA CS, spol. s r.o.– pronajato

Nad Rokytkou

26

občanské sdružení POČIN – pronajato

Národních hrdinů

39

zámecká oranžérie – MŠ Orangery, pronajato

Národních hrdinů

45

hájovna

Xaverovský háj

58

pekárna – pronajato

Českobrodská

68

bytový dům

Nad Rybníkem

70

budovy staré základní školy, penzion v areálu ZŠ

Národních hrdinů

28

Hotel Svornost – pronajato

Novozámecká

312

bývalý koloniál – v současné době bez využití

Národních hrdinů

393

bytový dům

Nad Rybníkem

470

bytový dům

V Čeňku

587

Mateřská škola DUHA, Zdravotní centrum

Svatoňovická

600

obřadní síň (u hřbitova)

Bakurinova

605

rodinný dům – na prodej

Rtyňská

810

budovy nové základní školy a sportovní hala

Národních hrdinů

bez čp.

bývalá přečerpávací stanice kanalizace – nefunkční

Národních hrdinů

Pětadvacet
na holou
Již po pětadvacáté budeme 23. a 24. března
letošního roku pořádat náš FEST 26. Oslavíme

jím neuvěřitelných 13 let Klubu 26. Program
ještě není v době vzniku této pozvánky hotov, ale jistě se o něm dozvíte z našich plakátků a hlavně z internetu, který v poslední
době hojně využíváme k propagaci. Takže
Vás všechny srdečně zvu a vyzývám Vás,
abyste sledovali náš web www.fest26.cz,
náš facebook, náš twitter, náš bandzone

a další. Jistě i 25. půlročník nabídne spoustu
zajímavé hudby i něco navíc. A k tomu je vše
beneﬁční, tedy všichni pořádají a vystupují
bez nároku na ﬁnanční odměnu či kompenzaci a veškerý zisk věnujeme na bohulibý účel, konkrétně na podporu studia dětí
v Ugandě.

Masopust 2012

Jak prožil letos masopust náš ukecaný pronobus

Dle našeho nově tradičního zvyku,
sešlo se v půldni dne před postní středou,
možná na sto počernických výtečníků,
aby si dokázali, jak dobře se bavit svedou.
Shlukli se v parku u pivovaru,
kde slíbil starosta jim popřát zdaru.

K tomu neúnavně nám vždy vyhrávali
hudebníci, kteří, ač přijeli z dáli,
na našem masopustu jsou jak doma.
Znáte je, říkají si podle Toma.
A hráli by nejspíš až do samého rána,
nebýt moc nad hudbou DJovi předána.

jistě družstvu cvičenek „Krásná těla“
Marfuša by jejich Váňu záviděla
a dalších proměn byl jsem svědkem:
dámy se staly golﬁstou a dědkem,
hned několik tu bylo princezen,
též zlý medvěd byl k nám „dovezen“

Těm – co pronobus – jsem tam vysvětloval,
že nám se zvyk ten z dávna nedochoval
a k jeho vzniku já mohu pouze říct,
že dávno uchvátila mne převelice
ve vesnici nedaleko Pardubic
všelidová masopustní veselice.

K předání tomu došlo však až ve Svornosti,
kde náš rej bavil i pár zahraničních hostí.
Než tam jsme ale dorazili,
hodně jsme toho nachodili,
a na každém našem zastavení
čekalo bohaté pohoštění.

a nemohu zde nevzpomenut ani,
že přišli jak spider-, tak super- mani,
níka
kantora skryl klobouk černokněžníka
pežníka.
a jeho představený přišel za loupežníka.
e,
Pokračovat bych mohl ještě dále,
místa se mi už nedostává ale.

Pomyslel jsem si, to u nás uděláme,
vždyť nadšených lidí spoustu máme.
Ti nejaktivnější zvolali třikrát sláva,
a mého nápadu se ujali.
Ale jak se dost často stává,
též patřičně mne za něj ztrestali...

Někdo dal hodně, někdo více,
kdo nechtěl dát, šel do káznice,
kde bachaři ho přesvědčili
k našemu kočárku být milý
a miminku v něm do vínku
pár korunami nadít peřinku.

ní
Tak dovolte mi abych v poslání
využil zbytek místa na přání,
ření
ať tomuto krásnému maškaření
ec není.
ani v budoucích letech konec
ancovat
K zlepšení bych radil více tancovat
t
a na závěr musíme ještě basu pochovat.

Řekli: "Měj si masopust,
však ty buď jeho pronobus,
což rozhodně žádná legrace není!
Povedeš nás od stavení ke stavení,
a všude, kde průvod zastane,
předneseš zdravici; však v řeči vázané!“

Ať byli jsme kým obdarováni
z donucení či z čisté z lásky
nejpodstatnější to tu není ani
neb hlavní přece byly masky.
A těch – budiž to všem ke chvále
– bylo množství vskutku nemalé.

A tak i letos věren nové tradici,
vztáhl jsem k panu starostovi pravici
a požádal ho o svolení
k masopustnímu veselení.
Načež z jeho rukou na půlden
právem nad obcí byl jsem vybaven.

M
Malí i velcí se zmaškařili
a nelekali se nepohodlí,
aby své bližní pobavili,
byť odměnu s nimi nedohodli.
V to
tom dle mého je hlavní krása
prův
průvodu, nad nímž duch můj jásá.

Tím podmínka byla splněna nutná,
by náš průvod do ulic obce vyrazil,
nasával nápoje a mlsal jídla chutná,
co dobrého nám kdo kde připravil.
A všude tam, kde k nám štědří byli,
s domácími jsme si zatančili.

Chlapci i páni byli náhle ženami,
ženy zas lepými mažoretkami,
z krásné slečny se stala babice,
faráře zdobila čapí čepice,
chlap proměnil se rázem v broučka,
bambitka „zdobila“ nejednoho kloučka,

generální prezident FESTu 26 HAVRAN

pronobus HAVRAN

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdaru letošního MASOPUSTU. Taktéž děkuje všem
sponzorům, kterými byli:
MEDIAN, FARNÍ ÚŘAD KATOLICKÉ CÍRKVE, RESTAURACE LÉTA PÁNĚ, DĚTSKÝ DOMOV, PENSION ČESKÝ STATEK, BEA CS, ČÍNSKÁ RESTAURACE,
MANŽELÉ VALENTOVI, MINIMARKET U BARBORKY, ELKOM, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, SNACK BAR U KONÍČKŮ, ALFA – DIAMANTOVÁ TECHNIKA,
TEXTIL ZDENA PAPEŽOVÁ, KADEŘNICTVÍ JARKY KRČÁLOVÉ, MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA, AUTOOPRAVNA PERT BAČÁK, PNEUSERVIS SCHUBERT,
MALÁ GALERIE OLGY STÁRKOVÉ, HOTEL SVORNOST a KOLONIÁL U JANATŮ.

Kultura 9

foto: S. Parkanová, I. Černá

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POŘADATEL

20. 3. 19.00

ČAS

koncert Rangers Band

hotel Svornost

hotel Svornost

23. 3. 18.00

ROCK FEST

pivovarské ledové sklepy

Počin o.s.

24. 3. 17.00

ROCK FEST

pivovarské ledové sklepy

Počin o.s.

Velikonoční výstava

pension Český statek, infocentrum

MČ Praha – Dolní Počernice

25. 3. 14.00

průvod Neseme Moranu ze vsi

shromáždění v přírodním amﬁteátru MČ Praha – Dolní Počernice

25. 3. 16.30

pohádka Horymírův skok

hotel Svornost

hotel Svornost

27. 3. 19.00

koncert Steamboat Stompers

hotel Svornost

hotel Svornost

17. 4. 19.00

koncert Rangers Band

hotel Svornost

hotel Svornost

24. 4. 19.00

koncert Steamboat Stompers

hotel Svornost

hotel Svornost

24. – 25. 3. 10.00 – 16.00

28. 4. po celý den

Den otevřených dveří v jezdeckém klubu Počin areál JK Počin

JK Počin

Prvomájový veteran piknik 2012

zámecký park

Veteran Car Club Praha

Memoriál Lucie Hanušové

zámecký park

dětský domov

Celorepublikové závody v paravoltiži

areál JK Počin

JK Počin

15. 5. 19.00

koncert Rangers Band

hotel Svornost

hotel Svornost

26. 5. 10.00 – 18.00

závody BLACK BRIDGE 2012

zámecký park

Okolo o.s.

29. 5. 19.00 – 22.00

Svátek sousedů

ÚMČ Praha – Dolní Počernice

MČ Praha – Dolní Počernice

29. 5. 19.00

koncert Steamboat Stompers

hotel Svornost

hotel Svornost

2. 6. 13.00 – 18.00

Oslava Dne dětí

zámecký park

MČ Praha – Dolní Počernice

7. 6.

20. výročí znovuotevření Svornosti

hotel Svornost

hotel Svornost

12. 6. 19.00

koncert Ranger Band

hotel Svornost

hotel Svornost

13. 6.

Dolnopočernické posvícení

náměstíčko před ÚMČ

MČ Praha – Dolní Počernice

23. 6. po celý den

9. ročník pétanque dvojic

areál dětského domova

dětský domov

26. 6. 19.00

koncert Steamboat Stompers

hotel Svornost

hotel Svornost

1. 5.
4. – 6. 5. po celý den
6. 5. po celý den

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
ve spolupráci
s MATEŘSKOU ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM
a OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN

vás zvou na

VÝSTAVU

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
24. a 25. března 2012

vždy od 10.00 do 17.00 hodin
ve stodole pensionu Český statek, ul. Stará obec čp.7 a v informačním centru
a regionálním muzeu, ul. Stará obec čp. 6
ukázky tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení kraslic, pletení pomlázek a ukázky dalších tradičních velikonočních technik

„NESEME MORANU ZE VSI“
25. 3. 2012

od 14.00 hodin – průvod (průvod vychází od přírodního amﬁteátru v zámeckém parku)
DOPRAVA » Vlak: z Masarykova nádraží ve směru na Kolín
» Autobusy MHD: Palmovka č. 109, Depo Hostivař č. 163, č. 263, Horní Počernice č. 296

Výstava pro
kočku

– jarní umisťovací výstava
opuštěných koček

V neděli 22. dubna 2012 od 10,00 do 17,00 hod
se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již
14. VÝSTAVA PRO KOČKU – jarní umisťovací výstava opuštěných koček.
Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé
neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit
i na místě.
Podrobnosti o výstavě najdete na www.kocky-online.cz/akce.

Několik rad při jednání Doprava
s podomními prodejci
Úměrně tomu jak se od nového roku zvýšila cena energií, stoupla
i snaha podomních prodejců elektřiny a plynu získat nové zákazníky.
Ne všichni prodejci však při svých nabídkách postupují korektně, a tak
i přes mnohá varování v tisku i televizi, uzavírají někdy spotřebitelé ať
již pro ně nevýhodné smlouvy, či se vystavují agresivnímu nátlaku, aby
takovou smlouvu uzavřeli.
Prodejci jsou placeni za každou nově uzavřenou smlouvu. Proto se
někteří z nich snaží, aby zákazník smlouvu podepsal za každou cenu.
Uchylují se tedy k tomu, že potencionálního zákazníka informují velmi nepřesně (nebo vůbec) o cenách a podmínkách svých dodávek,
o případných aktivačních poplatcích nového dodavatele, o pokutách
za předčasné ukončení smlouvy od dodavatelů. Neúplně informují
o možnosti odstoupení od smlouvy a lhůtě, v níž to lze učinit, nebo
ujistí zákazníka, že u původního dodavatele vyřídí ukončení původní
smlouvy, ale neučiní tak a zákazníkovi jsou pak účtovány zálohy od
obou dodavatelů.
Ve snaze uzavřít se zákazníkem smlouvu na nového dodavatele se někteří prodejci vydávají za zaměstnance stávajícího dodavatele s tím,
že provádí běžnou kontrolu a žádají o předložení předchozího vyúčtování. V závěru žádají o podpis k „provedené kontrole“, ačkoliv jde
o novou smlouvu, kterou vyhotovili podle důležitých údajů získaných
právě z předloženého vyúčtování. Stane se, že i když zákazník ví, že
jde o novou smlouvu, kterou prodejce podle předloženého vyúčtování
vypracoval, odmítne ji podepsat, prodejce podpis zfalšuje.
Je proto důležité, aby si občané – zejména ti starší, protože prodejci
obcházejí domácnosti zejména v dopoledních hodinách – uvědomili rizika vyplývající z nabídek tohoto druhu a nikomu z nich neposkytovali
nejen své osobní údaje, ale ani údaje týkající se odběru energií.
Pokud se však již někdo rozhodne změnit dodavatele energie, je lépe
zjistit si a důkladně prostudovat cenu nové nabídky, podmínky nové
smlouvy včetně možnosti odstoupení, či jejího vypovězení, a to přímo na klientském centru nově zvoleného dodavatele energie (obvykle
jsou k dispozici bezplatné telefonní linky).

SITUACE V OBLASTI DOPRAVY NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
V roce 2011 došlo v naší městské části k několika opatřením, která
bezpochyby přinesla zlepšení v oblasti bezpečnosti dopravy a občanů
na komunikacích. Do provozu bylo uvedeno osvětlení přechodu u zastávky MHD „Nádraží Dolní Počernice“ (dříve U váhy), realizován byl
osvětlený přechod ve stanici Rtyňská. Velmi příznivý ohlas především
u seniorů a maminek s dětmi byla realizace zastávky autobusů u zdravotního střediska – zatím jen v jednom směru, oboustranný přechod
bude vybudován v návaznosti na novou bytovou výstavbu v tomto
místě. V současné době je projednávána žádost o vybudování zastávky
MHD v ulici Nad Rybníkem; stavební povolení je již vydáno na výstavbu přechodu od ulice Lanžovská směrem k vlakové zastávce.
Velkým přínosem v oblasti bezpečnosti chodců byla instalace měřičů
rychlosti projíždějících vozidel u vjezdu do obce ze směru Jahodnice
a Štěrboholy. Zbudování těchto měřičů nebylo levné – představovalo
částku cca 250 000 Kč. Je proto politováníhodné, že měřič při vjezdu
od Štěrbohol byl pouze několik dní po instalaci zcizen neznámým pachatelem. Vzhledem k tomu, že pojišťovna takovéto škody nehradí,
jeví se při současném nedostatku ﬁnančních prostředků náhrada jako
problematická.
V měsíci prosinci došlo ke změnám v pražské autobusové dopravě
v návaznosti na vlakové spojení do centra Prahy. Zlepšení dopravní
dostupnosti na Černý Most a do Horních Počernic přednedávnem
zavedenou autobusovou linkou 296 bylo hodnoceno velmi kladně.
Odkloněním trasy linky 263 (Bezděkovská – Depo Hostivař) přes
zastávku Jahodnice byl však výrazně omezen dopravní komfort pro
obyvatele lokality na Vinici. Náročně dostupná je pro starší občany
a maminky s dětmi návštěva polikliniky v Kyjích.
V současné době probíhají jednání s představiteli ﬁrmy ROPID s cílem
vyřešení této problematiky tak, aby byly uspokojeny požadavky dopravní dostupnosti občanů.
Ing. Hana Jaklová
Svatoňovická – nová zastávka linky 163 a 296

Nerespektování pravidel při obchodních nabídkách se velmi často objevuje i na různých typech tzv. zájezdů s prezentací výrobků od „světoznámých výrobců“, či předváděcích akcích a doplácí na ně bohužel
opět starší občané, kteří mají více času se těchto akcí účastnit. Prodejci, kteří jsou velmi dobře proškoleni, tak dokáží přesvědčit přítomné,
aby zakoupili výrobek, jehož cena v konečném výsledku přesahuje jejich ﬁnanční možnosti nebo zboží kvalitou naprosto neodpovídá ceně.
Smlouvy, které zde pak kupující podepíše, jsou mnohdy sepsány tak,
že vylučují možnost odstoupit od koupě, která je jinak dle občanského
zákoníku 14ti denní.
Pokud se tedy někdo takovýchto akcí účastní, měl by si vždy řádně rozmyslet, zda nabízené zboží je to, o co skutečně stojí, zda cena odpovídá, ale především pak nepodpisovat nic, co si řádně nepřečte a čemu
přesně neporozumí.
JUDr. Jana Madarová
Výstava koček, Podomní prodej, Doprava 13

Z ákladní škola
Již ve školním roce 2011/2012 byly na naší
škole otevřeny dvě paralelní třídy prvního
ročníku, jelikož zájem rodičů o umístění
svých ratolestí na počernickou ,,základku“
výrazně vzrostl. Během lednového zápisu
do prvních tříd pro následující školní rok
2012/2013 jsme zjistili, že tento zájem neustále pokračuje, a to nejen ze strany rodičů,

kteří žijí přímo na území MČ Dolní Počernice,
ale také rodičů z přilehlých částí Prahy. Po
dohodě s místním úřadem bylo rozhodnuto,
že se i v již zmíněném školním roce budou
opět otevírat dvě první třídy.
Jak je všeobecně známo, naše škola byla dimenzována pro omezený počet žáků a tato

kapacita se pomalu ale jistě naplňuje. Proto
s napětím očekáváme výstavbu nové základní školy (její projekt je už vypracován), která
nám do budoucna umožní stále navyšovat
počet žáků a vyhovět tak všem žádostem,
jichž si samozřejmě velmi vážíme.
Za kolektiv pedagogů Jiří Herold

Mateřská škola DUHA

Masopustní rej
V Rodinném klubu Veselý čertík se letos konal Masopustní rej s předstihem
– již 20. ledna. V klubu se sešlo přes třicet dětí a jejich rodičů, aby si společně
vyrobili veselé masky (některé z nich jsme malovali dětem přímo na obličejíček). Děti se tak proměnily ve zvířátka, indiány, klauny, princezničky a jiné pohádkové bytosti. Přehlídka masek proběhla na maškarní minidiskotéce, která
zakončila tvořivé odpoledne. Díky snaze organizátorů i rodičů se odpoledne
opravdu vydařilo. O akcích, které pořádáme obvykle jednou do měsíce, se
více dozvíte na www.veselycertik.cz.
Petra Brabcová
Alena Sreﬂová, Alieska Photography

OZVĚNY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích jsou
varhany, tak jako v mnoha jiných kostelích, které se používají
k hudebnímu doprovodu při bohoslužbách a nejen při nich. Tento nástroj do kostela neodmyslitelně patří, jeho zvuk umocňuje
a podtrhuje zážitek z prožívání toho, co se v kostele děje a co
je tam vyobrazeno, ale také otevírá prostor k vnímání posvátna, tedy něčeho, co nás přesahuje. Varhany se v našem kostele
dochovaly kromě prospektu v původním stavu a představují nástroj ideální nejen k doprovodu liturgie, ale i pro drobnější koncerty duchovní hudby zejména z 2. pol. 19. a počátku 20. stol.

Celý měsíc únor se ve třídě Sluníček nesl v duchu poznávání různých řemesel a lidových tradic. A protože
pro předškolní věk je nejpřirozenější forma činnosti hra – hráli jsme si na truhláře, pekaře, šperkaře, malíře, hudebníky, návrháře, tanečníky… Jako novinku jsme letos pro děti připravili zajímavé akce: dřevíčkovou dílničku, pečení buchet s paní kuchařkou, vyrábění šperků z korálků s maminkou p. Brzorádovou.
V návaznosti na lidové tradice všechny děti z mateřské školy oslavily Masopust dopoledním karnevalem se
Šmoulí diskotékou a odpoledne se zapojily do společného veselí s masopustním průvodem.
Připravily paní učitelky třídy Sluníček Lenka Kymrová a Jana Lněničková

Den Svatého Valentýna
v Orangery
Rok s rokem se opět sešel a znovu jme mohli oslavit svátek svatého Valentýna.
Tento den slavíme v naší školce jako vyjádření lásky, úcty a pokory k ostatním
lidem. Celý den byl ve znamení rudé, růžové a bílé barvy. Nepochybně se
nesmělo zapomenout ani na typické symboly znamení lásky – rudá srdce. Ta
nám vnesla do školky romantickou atmosféru spojenou s klidem a volností
v našich srdcích. Po celý den ve školce zněla romantická hudba, která dětem
přes ouška pronikala do srdíček. Děti myslely hlavně na své milované maminky, kterým vyrobily dárečky z čisté lásky.

Dětský domov

Celý den školka Orangery prožívala nezapomenutelnou atmosféru, která tak
upevnila přátelský vztah nejen na půdě školky. Všichni jsme si tento den užívali a zavedenou tradici uchováme i do budoucna. Již teď se všichni těšíme.
Mgr. Vránová Diana

SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST NA ROK 2012
23. 6. 2012

20. 10. 2012

» 9. ročník pétanque dvojic bez rozdílu věku a pohlaví
– areál dětského domova
– přihlášky do 18. 6. 2012 na dd_dolpoc@volny.cz
nebo tel.: 281 930 129, 602 873 693

» 9. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu věku
– areál dětského domova
– přihlášky do 15. 10. 2012 na dd_dolpoc@volny.cz
nebo na tel.: 281 930 129, 602 873 693

8. 9. 2012

8. 12. 2012

» 14. ročník Běhu Babího léta – všechny věkové kategorie
– zámecký park Dolní Počernice
– přihlášky na místě

» 14. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie
– zámecký park Dolní Počernice
– přihlášky na místě

14 ZŠ, MŠ, Dětský domov

Varhany v našem
kostele

Byly postaveny pražským varhanářem Em. Š. Petrem kolem r.
1890. Jedná se o jeho ranější opus. Předchozí jednomanuálové
varhany pocházely z konce 18. stol. a vzaly zasvé při stavbě nynějších. V r. 1918 byly původní cínové prospektové píšťaly použity pro válečné účely, a proto byly nahrazeny píšťalami zinkovými. Celkový stav nástroje je úměrný jeho věku. Řada komponent
vykazuje různý stupeň opotřebení (klaviatura, traktura, vzdušnice), varhany jsou zaneseny prachem, alarmující je napadení
aktivním červotočem, drobná poškození vznikla i neodborným
laděním kovových píšťal. Všechna tato poškození jsou však odstranitelná a varhany mohou po opravě sloužit další desítky let
za předpokladu alespoň minimální údržby.
Pan Štěpán Svoboda, organolog z Pražského arcibiskupství
zpracoval zprávu o jejich stavu, ze které čerpáme předchozí informace, a navrhl možné varianty jejich rekonstrukce. Ideálním
řešením se jeví generální oprava ve varhanářské dílně, jejíž cena
se odhaduje na 250 – 400 tisíc korun. Není to částka malá, ale
domníváme se, že je možné ji z různých zdrojů dát dohromady.
Zatím několik desítek tisíc korun již mezi sebou vybrali lidé,
kteří chodí v Dolních Počernicích do kostela. Na základě naší
prosby přislíbila do budoucna – doufejme nemalou – ﬁnanční
pomoc Rada MČ, jíž jsme za to velmi vděčni. Věříme, že se
obec bude na tomto projektu významně podílet. Počítáme
také se zdroji z beneﬁčních akcí. Možná dokážeme sehnat i nějakého sponzora, ale v neposlední řadě spoléháme na podporu všech, kteří chtějí jakýmkoli obnosem přispět. V kostele je
k dispozici označená kasička, dárci mohou peníze posílat také
na účet farnosti 2400040748/2010, VS 1890 a do zprávy pro
příjemce případně poznamenat "dar na varhany". Všem dárcům předem děkujeme, zájemci samozřejmě můžeme vystavit
potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.
Podrobnou zprávu o stavu a opravě varhan najdete na našich
webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz
Marcela Krňávková

Veselý čertík, Orangery, Farnost 15

POČIN o svých počinech
NA CO SE MŮŽEME V POČINU
V ROCE 2012 TĚŠIT
Život jde dál, a s prvními
lednovými dny pokračují
i aktivity jezdeckého klubu
Počin z ulice V Ráji. Děti dochází na koníky stejně nadšeně jako v loňském roce,
jenom je nám všem zase
o rok víc, a zvlášť naši čtyřnozí přátelé už nám pěkně
stárnou. Vždyť klub funguje již jedenáctý rok a koně
jsme nevyměnili ani jednoho. Spíš nám nějaká zvířátka přibyla. Naší nejstarší
kobylce je 21 let a ostatním vždy o rok méně.
Nejmladší a plny energie jsou kozy i ovečka.
Věk nám však nebrání pustit se s chutí do
nového roku.

Prof. MUDr. Evžen Čech,
DrSc., jubilantem

Co jsme již letos stihli, a co nás ještě čeká:

Takřka v mém sousedství se v čp. 60, v domku na rohu nynější Bohuslavické a Rudníkovské ulice, narodil v dubnu roku 1932 – tudíž před
osmdesáti roky – jeden ze tří bratrů Čechových Evžen, velká postava
naší současné medicíny.

19. 2.
» MASOPUSTNÍ PRŮVOD v Hor. Počernicích

21. 2.
» MASOPUSTNÍ PRŮVOD v Dolních Počernicích

Evžen byl od dětství bezvadný kluk a kamarád. Aktivně působil v našem
dolnopočernickém Sokole, obzvláště v oddílu košíkové, a v prvním oddílu Skauta-Junáka. Tento oddíl dnes již dříve narozených skautů a skautek se nyní díky vstřícnosti Úřadu MČ Dolní Počernice schází každou
třetí středu v měsíci v jeho prostorách. Evžen je pravidelným účastníkem
našich besed. Ku cti našemu jubilantovi také slouží, že jeho povahové
vlastnosti zůstaly stále stejně dobré – nepřerostl svůj stín.

25. 3.
» VYNÁŠENÍ MORANY – průvod v rámci
kulturní akce Velikonoční inspirace v Dolních Počernicích

28. 4.
» DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Už se na Vás těšíme!
Připraven bude bohatý program, jízdy na
koních, tombola i občerstvení

6. 5.
» PARAVOLTIŽNÍ CELOREPUBLIKOVÉ
ZÁVODY
Jsme loňskými mistry ČR v lehkém handicapu, přijďte podpořit naše závodníky.

24. 3., 21. 4. a 16. 6.
» CELOODDÍLOVÉ BRIGÁDY na úpravu
areálu a jeho okolí

2. 6.
» DEN DĚTÍ V ZÁMECKÉM PARKU
A VOZENÍ DĚTÍ NA KONÍCH
» Koncem června stěhování koní na letní
pastviny a tábory

12. – 22. 7.
» VOLTIŽNÍ TÁBOR pro všechny zájemce od
7 do 15ti let info na:www.jkpocin.unas.cz

22. 7. – 4. 8.
» JEZDECKÝ TÁBOR pro zájemce od 10 do
18ti let info na : www.tabor-rousinov.ic.cz
Koncem srpna návrat koní zpět do Počernic
Přijďte se k nám podívat!
Hanka Špindlerová

JK Počin
opět pořádá
voltižní
jezdecký tábor
Tábor je určený dětem od 7 do 15 let,
hlavní náplní je cvičení voltiže . Nevíte
co je voltiž? Děti cvičí gymnastické a rovnovážné cviky na koni, který se pohybuje
krokem, vedený v kruhu o průměru 16 m.
Kromě voltiže je pro děti připraven dobrodružný program plný her a soutěží. Tábor je zakončen vystoupením před rodiči.
Táborová základna se nachází na samotě Rousínov cca 2 km od obce Podmoky
u Golčova Jeníkova. Dvacet dětí je ubytováno v chatičkách po čtyřech, vládne
rodinná atmosféra. Nemusíte umět jezdit
na koni, nemusíte dělat gymnastiku, nemusíte být zdatní táborníci, ale měli byste
chtít se něco nového se naučit.

Vzpomínám též na jeho rodiče, kteří ve skromných podmínkách vychovali a dali vzdělání hned dvěma našim lékařům. Prvním je prof.
MUDr. Oldřich Čech, skutečná kapacita v oboru ortopedie, a druhým
gynekolog Evžen. Nejmladší z bratrů Přemek byl v mládí přeborníkem
republiky v kanoistice, brázdil též oceány s Československou námořní plavbou a po ukončení této činnosti pečoval jako odborný masér
o naše přední sportovce-fotbalisty.
Evžen patří mezi nejvýznamnější osobnosti české gynekologie. „Stal se
průkopníkem ultrazvukové diagnostiky u nás a spolu se svými spolupracovníky ji rozšířil po celé republice i do dalších oborů. Několik let stál
v čele 1. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LFUK a VFN v Praze.“ Tyto
dvě věty uvedené v uvozovkách cituji z úvodu obsáhlého článku o jeho
osobě, který vyšel 11. července 2011 ve Zdravotnických novinách. Nebyl
toho druhu první. Již v březnu roku 2005 při jmenování prof. Evžena Čecha
jako prvního gynekologa členem České lékařské akademie vyšla v dalším
odborném časopise „Medical Tribune“ rovněž rozsáhlá stať, která vyzdvihla záslužnou práci v jeho lékařském oboru. Tyto články ke své radosti
získávám díky své snaše, rovněž lékařce, která zná můj vztah k Evženovi.
Na našeho rodáka můžeme být právem hrdí. Podle jeho vyjádření lze
při činnosti porodníka napočítat mezi tisíci novorozeňaty, která přivedl na svět, i stovky Počerňáků. Vážím si toho, že mohu našeho oslavence zařadit mezi své nejlepší přátele. Pojí nás též jedna společná
Slavnostní sokolská besídka v dolnopočernické sokolovně k výročí vzniku
Československé republiky dne 28. října 1936. Zleva: nynější jubilant Evžen
Čech, bratranec Ivo Urban (fotbalista Dukly, sportovní novinář), bratranec
Jiří Cikánek (geodet), poslední v řadě starší bratr Oldřich

foto Leoš Chodura

láska, kterou je Národní park Šumava a v něm Horská Kvilda, kde
každoročně naše rodiny pobývají a kam se i letos těšíme.
Na závěr připojuji své osobní přání. Přeji Ti i s rodinou k Tvým osmdesátinám hodně radosti a zdraví, ať Tě stále těší svět, ať jsi šťastný,
spokojený až do plné stovky let.
Upřímně a vřele Ladislav Svoboda
Milý Evžene,
dovol mi, vzpomenout na Tebe jménem generace basketbalistů.
Dodnes vzpomínáme na úžasné výlety do Českého Krumlova, Větřní, na Lipno, které vznikly na základě Tvého působení v Českém
Krumlově. Stále častěji se píše, jak smích omlazuje a léčí, a mi si ho
tam užili spoustu. Myslím, že nikdo z nás nezapomene také na Tvé
famózní obloučky začínající jakoby od palubovky a končící v koši,
na rychlost s jakou se pohyboval dres č. 5 po hřišti.
Ve dnech Tvého jubilea budou všichni a právem hovořit o Tvém přínosu české medicíně, resp. gynekologii, porodnictví, UZ diagnostice.... Tak přijmi, alespoň tuto zdravici s ujištěním, že pro nás jsi byl
studnicí humoru, kamarádství a dnes zdrojem úžasných a milých
vzpomínek.
A ať v životě všechny Tvé trefy ještě dlouho mají cíl a uspokojují
Tebe a Tvé blízké.
Pavel Boček
Dolnopočernická basketbalová juniorka po vítězném zápase s Aerem
7. 6. 1953. Od leva stojící: Fanda Pacl, Láďa Krňák, Jarda Řízek s míčem
Evža Čech, vedle Bohouš Karban (hostující "senior")

Tábor se koná již po čtvrté v termínu
12. – 22. 7. 2012, cena 3 950 Kč.
Více informací najdete na stránkách klubu www.jk-pocin.unas.cz.
Chcete nás vidět cvičit voltiž na vlastní
oči? Přijďte se k nám podívat, a my vám
vše rádi ukážeme. Každý pátek od 15.00
do 17.00 hod. do konce března v Sokolovně Dolní Počernice a od 1. dubna ve stejný čas v areálu JK Počin, V Ráji v Dolních
Počernicích. Podrobné informace u Hanky
Špindlerové tel.: 605 285 426 nebo pište
na jkpocin.info@seznam.cz.
Hanka Špindlerová
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Jubilanti
z našich řad
ve II. čtvrtletí 2012
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu
patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Miroslava Rousová, Miroslav Bálek, Luděk Turek, Zdeňka
Šindelářová, Štěpán Mišejka, Eva Pohlová, Jaroslava
Šůsová, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Jitka Ecksteinová, Marie Obersteinová, Hana Smolíková,
Josef Suchý, Jaroslav Mařenec, Karel Caldr, Eliška
Lemfeldová, Věra Vojáčková, Štefán Zimmermann,
Zdenek Bakštein

ČERVEN
Václav Bouda, Věra Bartáková, Marie Osvaldová, Anton
Račan, Marie Seidlová, Antonie Šírová, Jiřina Kostlanová,
Vladimír Herčík, Pavel Balcar
Do dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová

Místní
knihovna
Vážení čtenáři,
protože jsem počátkem roku neměla možnost nakupovat
nové knihy (nebyl schválen rozpočet naší městské části),
nemohu Vás zatím nalákat do knihovny na nové tituly.
Mohu Vám však poskytnut alespoň pár statistických údajů,
týkajících se loňského roku.
Registrováno bylo celkem 186 čtenářů, z toho 56 dětí
a mládeže do 15ti let. Celkový počet návštěv byl 1 553, což
znamená, že za týden navštívilo knihovnu cca 30 čtenářů.
Vypůjčeno bylo celkem 5 438 knižních jednotek (knih a časopisů) z toho: 545 naučné lit. pro dospělé, 3 159 beletrie
pro dospělé, 242 naučné lit. pro mládež , 945 beletrie pro
děti a mládež a 547 časopisů.
Na konci roku 2011 měla naše knihovna ve fondu 10 834
knih. V loňském roce přibylo celkem 521 knih, z toho: nákupem 163 ks, darem 328 ks a ostatními způsoby (např. z Moravské zemské knihovny – Projekt "Česká knihovna") 30 ks.
Z uvedeného celkového počtu knih, které jsou k dispozici,
je zřejmé, že ač Vám nyní nenabízím ke čtení žhavé novinky, svou knihu si v naší knihovně vyberete.
Na Vaši návštěvu se těší Světla Parkanová, knihovnice
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat štědré sponzorce – paní Denise Novotné, která v předloňském a loňském
roce darovala místní knihovně přes 130 knih – převážně
novinek z Knižního klubu, Odeonu a Ikaru.
Světla Parkanová

18 Jubilanti, Místní knihovna

Neinvazivní
diagnostika krve
Neinvazivní metoda, která poskytne klientům ucelené
informace o jejich zdravotním stavu, je bezbolestná a
nemá žádný vliv na organismus vyšetřovaného pacienta.
Doba vyšetření je cca 15 – 20 minut.
Metoda hodnotí až 117 parametrů lidského organismu
bez nutnosti odběru krve.
Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte nás:
tel.: +420 724 004 599
email: nedia@email.cz

www.nedia.cz
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