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Úvodník
nejnovějších informací bude od 15. 3. 2013
zveřejněno „Zadání Metropolitního plánu hl.
m. Prahy“.

DOPRAVA
V prosinci loňského roku nás potěšilo, že
v rozpočtu Odboru městského investora
MHMP (dále jen OMI) bylo na stavbu TV
Dolní Počernice – rekonstrukce komunikací
vyčleněno přes 30 mil. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že v letošním roce bude dokončena
rekonstrukce komunikací na Vinici a tím budeme mít zásadě většinu našich komunikací
v dobrém, neřku-li ve výborném stavu.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s představami činnosti naší samosprávy pro rok 2013.
MČ Praha – Dolní Počernice má zpracovaný
Strategický plán rozvoje do roku 2015. Tento
dokument byl v listopadu 2011 usnesením
zastupitelstva č. 9.2 aktualizován. Oba dokumenty slouží naší samosprávě k naplňování
cílů, které si vytkla pro následující období.
Tyto cíle se promítají prakticky do všech oblastí veřejného života a tak mi dovolte, abych
vás s nimi ve stručnosti seznámil.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ
V poslední době se hl. m. Praha zaměřilo na
volné pozemky, které v našem k.ú. vlastní
a to za účelem jejich prodeje. Výhledově se
jedná o cca 50 hektarů, určených k bytové
zástavbě a s tím související nárůst obyvatelstva o téměř 3000 lidí. Aby mohly v budoucnu tyto investiční projekty fungovat, je
třeba zajistit i posílení infrastruktury a veřejné vybavenosti. V této souvislosti je připravena rekonstrukce dešťové kanalizace na
ulici Národních hrdinů v úseku Českobrodská
– Rokytka. Další významnou stavbou je prodloužení kanalizačního sběrače H v úseku od
mostu přes Rokytku přes ul. Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky až
na hranici s MČ Praha – Běchovice. Zahájení
těchto staveb je odvislé od ﬁnančních prostředků, které na tyto stavby hl. m. Praha ze
svého rozpočtu uvolní.
Ve fázi realizace se již nachází výstavba šesti
viladomů v prodloužení ul. Za Luhem, které
by měly být dokončeny v letošním roce.
Nové vedení hl. m. Prahy upustilo od Konceptu nového územního plánu, jehož zpracování bylo již v pokročilé fázi, a tak si budeme
muset počkat, zda se ještě v tomto volebním
období podaří projednat a schválit nový, pravděpodobně Metropolitní plán Prahy. Podle
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V posledních dnech řeší naše samospráva
úpravu vedení některých autobusových linek
MHD a také sjednocení informačního značení
za účelem lepší orientace obyvatel a návštěvníků naší MČ. Stále není rozhodnuto o realizaci stavby 511 Pražského okruhu v úseku
Běchovice – dálnice D1, kde se jeví jako největší problém dodržení hygienických limitů ve
vztahu k zástavbě Vinice a Běchovice II. Vedení naší MČ se intenzivně snaží zajistit větší
bezpečnost dopravy před naší základní školou
pomocí vybudování kruhového objezdu na
křížení ulic Národních hrdinů a Nad Rybníkem
s navýšením počtu parkovacích míst před školou. Tato akce již byla zařazena do programu
BESIP a je tedy naděje, že se dočkáme její realizace s výhledem r. 2014.

ŠKOLSTVÍ
V naší mateřské škole DUHA připravujeme
přístavbu III. Pavilonu, ale bohužel zatím jen
na „papíře“. Dosud jsme pokrývali kapacitou
naší MŠ (100 míst) potřeby naší MČ, ale do
budoucna bude tento stav nevyhovující.
Naše základní škola čelí v posledních letech
nebývalému zájmu prvňáčků. S tím jsou
spojena organizační a zejména stavební
opatření. Je pravděpodobné, že škola nebude moci tento zájem v plném rozsahu
uspokojit. Bohužel projektové a přípravné práce na výstavbu nové základní školy
byly na OMI pozastaveny. Doufejme, že si
vedení města na nátlak starosty uvědomí
svízelnou situaci, která může nastat vlivem
nové bytové zástavby v naší MČ a projekt
na novou ZŠ upřednostní. Důležitý krok nás
čeká v I. pol. letošního roku, kdy proběhne
konkurs na ředitele naší základní školy.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A MA 21
Vedení MČ se v posledních letech snaží stále
více zapojovat naši veřejnost do spolurozhodování o životě v Dolních Počernicích. Jsou
a budou organizovány tzv. kulaté stoly, při
kterých se projednávají již konkrétní problémy. Stěžejním prvkem pro kontakt s veřejností
bude již 4. Fórum MČ, které se uskuteční v jarních měsících t.r. Jako každý rok, budeme i letos obhajovat kategorie D a C v procesu Místní

agendy 21 a již jsme se přihlásili i do soutěže
Zlatý erb o nejlepší internetové stránky.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V této oblasti zatím vedení MČ pro rok 2013
nepřipravuje žádné zásadní změny. Projekt
Domova seniorů na konci Bakurinovy ulice
pokračuje jen pomalu formou přípravných
a projektových prací. Postupně se posouvá
výstavba respitního centra Sluneční domov
se soukromým investorem, která však bude
sloužit pouze občanům s těžkým kombinovaným postižením. Další dobrou zprávou je, že
v době, kdy vyjde toto číslo DPZ, bude v našem
zdravotním centru nainstalován nový výtah.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Významným projektem, jehož realizace bude
letos zahájena, je Park u Čeňku. Jedná se
o území mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Tento projekt má podporu současného a doufejme, že i budoucího
vedení hl. m. Prahy. Vedení naší MČ do budoucích let neplánuje již žádné velkoplošné
výsadby zeleně, avšak zaměří se na údržbu
zeleně založené v minulých letech a na vylepšení menších ploch zeleně a zanedbaných
zákoutí. Hl. m. Praha by mělo v naší MČ v r.
2013 zahájit revitalizaci Svépravického a Hostavického potoka. Projekty k těmto stavbám
jsou k nahlédnutí na úřadě naší MČ. Velkým
problémem pro nás bude odstranění černých
skládek, které se v zimním období v našem
katastrálním území objevily. Dále bude naše
MČ řešit, jak naložit se zeleným odpadem,
vzniklým z údržby veřejných prostranství.
V r. 2013 čekáme na rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, kam jsme podali žádost
o nákup nového zametacího stroje, který by
významným způsobem přispěl k udržování čistoty našich chodníků a komunikací. Před dokončením je projekt „Index čistoty“, prostřednictvím kterého mapujeme stav vybraných
veřejných prostranství. Na základě výsledků
tohoto projektu se budeme moci zaměřit na
jejich lepší a intenzivnější údržbu. V roce 2013
bychom chtěli přehodnotit systém péče o zeleň a vypsat za tímto účelem výběrové řízení.

BEZPEČNOST
V rámci zajištění bezpečnosti našich obyvatel je starosta MČ v úzkém kontaktu s řediteli
městské a státní policie ve správním obvodu Praha 14. V denním kontaktu je starosta
i úřad se strážníky městské policie, se kterými společně řeší jednotlivé případy, ale
i prevenční opatření v oblasti bezpečnosti
obyvatel a veřejného pořádku. Každoročně
se zaměřujeme spolu s TSK na opravy výtluků na komunikacích, vzniklých po zimním
období a s tím spojenou opravu podélného
značení. Jedná se hlavně o ulice Českobrodská a Národních hrdinů, které TSK spravuje.

Starosta MČ se pravidelně zúčastňuje jednání Bezpečnostní rady MČ Praha 14, na
které se řeší strategie bezpečnosti obyvatel
za účasti zástupců samospráv, obou složek
policie a Hasičského záchranného sboru.

KULTURA A PAMÁTKY
Naše MČ je známa pořádáním mnoha kulturních a společenských akcí. V tomto trendu
chceme pokračovat i nadále. Každoročně zajišťujeme kontrolu našich kulturních památek a plastik a dle ﬁnančních možností i jejich
opravy. Díky pochopení RHMP byla vyčleněna v rozpočtu hl. m. Prahy částka cca 1mil.
Kč na opravu oplocení zámku č.p. 1 z ul. Národních hrdinů. Akce bude dokončena v letošním roce a významně přispěje k lepšímu
vzhledu historického jádra Dolních Počernic.

VOLNÝ ČAS
Možnosti k využívání volného času našich
občanů nabízí naše MČ prostřednictvím pořádání svých pravidelných akcí. Do dalších
let neplánujeme nějaká významná posílení
počtu herních prvků v naší MČ, protože jejich
revize a následná údržba by přesahovaly naše
ﬁnanční možnosti. Jsme rádi, že další volnočasové aktivity nabízejí i TJ Sokol, Dětský domov,
základní škola ale i hotel Svornost, restaurace
Léta Páně, OS Počin, oba jezdecké kluby,
skupina HERO, místní farnost, Camping Sokol
a další. Zejména hotel Svornost v posledních

letech naplňuje odkaz našich dědů a tamní
společenský sál je využíván právě k účelům
k jakým byl jimi původně vybudován.

MAJETEK
MČ Praha – Dolní Počernice vlastní 24 objektů. Velká část těchto objektů je pronajata,
některé slouží školství a veřejné správě. Zde
bych se zmínil pouze o objektech, jejichž stav
musí samospráva naší MČ v r. 2013 řešit.
V první řadě musím zmínit již známou skutečnost, že v loňském roce MČ pronajala
areál mlýna č.p. 2 a pivovaru č.p. 3, a tím
přenesla péči o tyto objekty na jiný subjekt.
V současné době nám dělá největší starosti
objekt č.p. 11 (před budovou úřadu), který je
rozestavěn a MČ nemá dostatek ﬁnančních
prostředků na jeho dokončení. Zajistit potřebné ﬁnance (3,5 mil. Kč) je největší úkol starosty pro tento rok. Využití č.p. 11 bude zaměřeno na školství, vzdělávání a klubovou činnost.
Druhým problematickým objektem je hájovna č.p. 45. Zde marně hledáme vhodného
nájemce, který by objekt opravil a využíval.
Získání dotace od města na rekonstrukci hájovny je v současné době nereálné a z vlastních ﬁnančních prostředků nejsme schopni
potřebnou rekonstrukci zajistit.
Třetí dům, který nás nenechává v klidu, je
bývalá pekárna č.p. 58 (vedle Barborky), kde

byl ukončen nájemní vztah. V tomto domě
jsou vedeny inženýrské sítě v návaznosti právě na areál Barborky, která je v soukromém
vlastnictví. Tento stav bude muset řešit zastupitelstvo MČ.
Čtvrtým domem je rodinný dům č.p. 605 ve
Rtyňské ul. který se nám v loňském roce nepodařilo prodat z důvodu jeho neutěšeného
stavu. Také zde bude muset ZMČ rozhodnout
o dalším postupu.
Výhledově nás čeká řešení budoucnosti objektu č.p. 26 (u mostu přes Rokytku), který je
pronajat OS Počin, avšak je minimálně využíván a udržován.
V loňském roce odkoupila naše MČ objekt č.p.
366 (za informačním centrem). Vzhledem k nedostatku ﬁnančních prostředků na jeho rekonstrukci bude pro nejbližší léta zakonzervován.
Pro letošní rok nás čeká ještě dokončení dlouho vleklé privatizace domů č.p. 68 a 393 v ul.
Nad Rybníkem a čeká nás také zprovoznění
nové části hřbitova neboť v jeho původní části
bude kapacita hrobových míst brzy vyčerpána.
Vážení občané, můj úvodník je v mnohém směru ne zcela vypovídající. Uvítám každého z vás,
který by (po předchozí domluvě) projevil zájem
upřesnit nebo rozšířit výše uvedené informace
včetně nahlédnutí do potřebných podkladů.
Zbyněk Richter, starosta

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
12. 12. 2012 do 13. 2. 2013 m. j.

zajištění publikace „Historie Dolních Počernic“

schválila:
■ smlouvu o dílo se spol. ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. na výměnu stávajícího výtahu
v areálu MŠ DUHA (zdravotní centrum),
Svatoňovická 587 za cenu 630 tis. Kč (včetně DPH)

■ nákup a doplnění roštů na liniové dešťové

■ souhlasí s konáním 2. ročníku Pražského

■ servisní smlouvu se spol. ThyssenKrupp

■ úpravy rozpočtu MČ
■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
■ vyhlášení konkurzního řízení na funkci
ředitele – ředitelky Základní školy, Národních hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice

■ nesouhlasí se záměrem spol. Coca-Cola

Výtahy, s.r.o. na údržbu nově instalovaného výtahu v areálu MŠ

■ zajištění havarijní opravy liniových akodrenů (odvodňovací systém) v rozsahu 5,5 m
v ulici Svatoňovická

odvodnění místních komunikací

■ organizační strukturu úřadu MČ Praha
– Dolní Počernice s platností od 1. 1. 2013

■ Smlouvu o dílo s Doc. F. Kašičkou na kom-

– rekonstrukce protihlukové stěny Dolní
Počernice, Praha 10“ na pozemcích v k.ú.
Dolní Počernice, pro potřeby stavebního
řízení
triatlonu v areálu zámeckého parku dne
21. 7. 2013 pod záštitou starosty MČ Praha
– Dolní Počernice
na výstavbu velkokapacitního skladu na
území MČ Praha 14 (k.ú. Hostavice) v blízkosti hranice katastru Dolních Počernic

■ nové ceny za měsíční pronájem garážové-

pletní zpracování materiálů pro vydání knihy „Dolní Počernice – z dějin naší obce“

ho stání v č.p. 10 s účinností od 1. 1. 2013

■ objednávku pro spol. Finanční poraden-

vzala na vědomí
■ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy MČ Praha – Dolní Počernice r. 2013 – 2020

ství, s.r.o. na organizační a technické zajištění průběhu 4. Fóra zdravé MČ Praha
– Dolní Počernice, které se uskuteční dne
16. 5. 2013 v hotelu Svornost

■ usn. ZHMP č. 21/56 ze dne 29. 11. 2012

nová s.r.o. na kontrolu a revize spalinových cest v objektech MČ Praha – Dolní
Počernice

o svěření pozemků č.parc. 1328/4, 1613/1
a 1613/2 v k.ú. Dolní Počernice do správy
MČ

■ zveřejnění Výzvy k podání nabídky na VZ

■ Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí

„Výměna vzduchotechniky varny v kuchyni
ZŠ“ z důvodu zjištěného havarijního stavu

ve třídách v MŠ DUHA pro šk. rok 2013/2014

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

■ smlouvu o dílo s ﬁrmou Kominictví Šalou-

■ text Výzvy k podání nabídky na kompletní

■ Smlouvu o právu k provedení stavby s TSK
hl. m. Prahy ke stavbě „Štěrboholská spojka
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Informace ZMČ
17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice ze dne 10. 12. 2012
1. Projednání podmínek rozpočtového
provizoria
■ ZMČ souhlasí, aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v prvních měsících roku
2013 až do schválení svého rozpočtu na rok
2013 v rozpočtovém provizoriu

■ schvaluje pravidla pro hospodaření MČ
Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria
2. Odpis investičních projektů
■ ZMČ schvaluje ukončení a odpis investičních projektů:
1) Mlýn, regenerace historicky cenných objektů v Dolních Počernicích pro vytvoření
centra environmentálního vzdělávání
2) Projektová dokumentace půdních nástaveb č.p. 68 a 393, ul. Nad Rybníkem
3) Projektová dokumentace – č.p. 10 – prodejna potravin
4) Kontrolní rozpočty na č.p. 3 (r. 2002)
3. Převzetí budoucí komunikace „Okružní“
na pozemku č. parc. 211 do správy MČ
■ ZMČ souhlasí s převzetím části budoucí
obslužné komunikace Okružní, včetně pozemků pod touto komunikací, zbudované
v rámci bytové výstavby „V Čeňku – II. etapa“, situované na pozemcích parc. č. 211
a 1438/1 v k.ú. Dolní Počernice, které jsou
v současné době ve vlastnictví hl. m. Prahy, do správy MČ Praha – Dolní Počernice,
avšak s podmínkou kompenzace ve formě
dvacetileté údržby této komunikace budoucím investorem.
4. Záměr na využití pozemku parc. č.
346/1 v k.ú. Dolní Počernice (u č.p. 470)
■ ZMČ schvaluje záměr na rozdělení pozemku parc. č. 346/1 za účelem následného
prodeje části tohoto pozemku
5. Projednání umístění dvou základnových
stanic mobilních telefonů
■ ZMČ souhlasí s výstavbou základnové
stanice mobilního operátora T – Mobile,
označenou jako „12376 – Dolní Počernice
– V Ráji“ na pozemku parc. č. 1349 v k.ú.
Dolní Počernice v areálu TJ Sokol Dolní Počernice na dobu 12 let

■ ZMČ nesouhlasí s výstavbou základnové
stanice mobilní sítě Telefónica Czech Republic na pozemku parc. č. 1330/38 v k.ú.
Dolní Počernice na adrese Národních hrdinů
898
6. Záměr na využití č.p. 26 – POČIN, včetně přilehlého pozemku č. parc. 386

386 v k.ú. Dolní Počernice na jednání 4.
Fóra zdravé MČ s náplní využití pro sport
a volnočasové aktivity pro veřejnost
7. Půjčka spol. Český statek s.r.o.
■ ZMČ schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky spol. Český statek s.r.o. ve výši 300tis. Kč
s dobou splatnosti 10 let za účelem realizace
stavebních úprav, zaměřených na odhlučnění
konstrukcí objektu stodoly v areálu Českého
statku čp. 7 v Praze – Dolních Počernicích
a pověřuje starostu MČ zařazením výše uvedené částky do rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice na rok 2013
8. Stanovisko MČ k veřejné dopravě – prodloužení trasy autobusové linky 296
■ ZMČ pověřuje Ing. Smrkovského a Ing. Jaklovou jednáním s ROPIDem za účelem prodloužení trasy autobusu č. 296 až k budově
základní školy
ZMČ vzalo na vědomí tyto informace:
■ zápisy z jednání výborů ZMČ

■ Akční plán MA 21 na rok 2013
■ Zpráva o hospodaření MČ za 1. – 10. měsíc
roku 2012

■ Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za 1. – 9. měsíc roku 2012

■ Dílčí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012

■ navýšení ﬁn. prostředků OMI na stavbu
0134 – TV Dolní Počernice

■ svěření pozemků č. parc. 1328/4, 1613/1
1613/2 do správy MČ (lokalita Ekospol
a Makovice)

■ usn. RHMP č. 1957 – vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí na rok 2013

■ rozpočet hl. m. Prahy na rok 2013
■ Zápis z jednání redakční rady DPZ
■ Zápis z jednání Školské rady
■ projektová dokumentace na I. etapu rekreačního parku V Čeňku

■ zpráva o průběhu realizace záměru na prodej č.p. 605 ve Rtyňské ul. – starosta vyzval
tajemnici ÚMČ ke zpracování podkladů do
příštího zasedání ZMČ, obsahující všechny možné varianty realizace prodeje této
nemovitosti v souladu s platnými právními
předpisy
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
jmenuje paní Hanu Jirsákovou členkou redakční rady Dolnopočernického zpravodaje.

■ ZMČ pověřuje starostu zařazením projed-

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

nání využití č.p. 26 s částí pozemku č.parc.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Index čistoty
PROJEKT MĚŘENÍ ČISTOTY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY
Již jsme Vás informovali o zapojení naší
městské části do pilotního projektu „Index
čistoty – metodika pro stanovení čistoty
veřejných prostranství“ realizovaný společností MCN, o.p.s., který byl podpořen
z grantu HMP pro oblast životní prostředí.
Po 4 měsících měření nám tento projekt přinesl mnoho informací o čistotě naší městské
části. Poděkování patří panu Václavu Haškovi, který se ujal funkce kontrolora čistoty a všechny stanovené úseky každý týden
navštívil a zaznamenal naměřené hodnoty.
Hodnoty indexu čistoty na těchto veřejných
místech:
■ křižovatka ulic Českobrodská a Národních hrdinů a její okolí » 4,76
■ dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi » 4,83
■ nádraží ČD a přilehlé okolí » 3,99
■ okolí mateřské školy a zdravotního centra ve Svatoňovické ulici » 4,41
Vypočtený Index čistoty je stanoven tak,
že čím vyšší je hodnota indexu, tak je lokalita čistší. Čistá lokalita je hodnocena
nejvyšším indexem číslem 5. Ze zpracovaných výsledků měření vyplynulo, že nejlépe
hodnocenou lokalitou za sledované období
je dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi.
Naopak nádraží ČD a přilehlé okolí vychází
z hlediska čistoty o něco hůře než ostatní
sledované lokality.
Z hlediska skladby odpadů z monitorovaných
míst nejvíce zhoršují Index čistoty grafﬁti,
které tvoří 24 % ze všech sledovaných odpadů. Dále naši městskou část nejvíce zatěžuje
zaplněnost odpadkových košů, plasty, listí,
větve a tráva, papír a nápojové kartony.
O dalším vývoji čistoty sledovaných veřejných prostranství Vás budeme informovat po
ukončení projektu tj. v červnu letošního roku.
MČ Dolní Počernice, MCN o.p.s.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom touto cestou poděkovali vám
všem, kteří v zimním období nezištně uklízíte chodníky od sněhu před svými domy
i když vám to legislativa neukládá. Přispíváte tak k lepší schůdnosti chodníků a tím
i k větší bezpečnosti chodců. Jsme rádi, že
tak pomáháte naší MČ se zimním úklidem
komunikací a jdete tak příkladem ostatním
našim spoluobčanům.
V této souvislosti prosíme občany, kteří
mají možnost parkovat na svém pozemku, tj. mimo veřejnou komunikaci, aby tak
v zimních měsících činili, neboť zaparkované automobily na ulicích překážejí úklidovým strojům a sypačům.
Rada MČ

K čemu je nám úřad?
Aby odpověď nezněla: "Aby měli úředníci kam chodit popíjet kávu a brát peníze z našich daní", chtěli bychom vám přiblížit práci jednotlivých oddělení našeho úřadu.
Nechceme zde uvádět deﬁnice jednotlivých pojmů jako je státní správa, veřejná správa,
samospráva, přenesená a samostatná působnost, proto se budeme (v tomto a dalších
vydáních zpravodaje) věnovat konkrétní pracovní náplní.
Jako první bychom vám rádi představili oddělení, která jsou umístěna v přízemí
budovy.
Jedná se o podatelnu a pokladnu, kde pracuje Jana Novotná. Věnuje se veškeré
činnosti spojené s korespondencí – tj. příjem a zapisování pošty, archivace, odbavování pošty. Dnes nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. Totéž platí i pro vedení
úřední desky. Jako pokladní má na starosti příjem plateb od občanů (např. platby nájmů, místních poplatků, obědů dovážených pro seniory,...), proplácení hotovosti (např.
přeplatky služeb nájemného a pod.). Dále uzavírá smlouvy na krátkodobý pronájem
prostor v č.p. 10 a v zámeckém parku. V okénku "jako první na ráně" podává občanům
i potřebné základní informace a poskytuje služby Czech Point (např. Výpis z Rejstříku
trestů, Výpis z katastru nemovitostí). Pokud je někdo rybář, rovněž míří do podatelny
k p. Novotné pro svůj rybářský lístek.
V podatelně dále pracuje Markéta Brožová, která má na starosti správu dolnopočernického hřbitova. Připravuje a eviduje smlouvy o pronájmu hrobových míst a kolumbárií na místním hřbitově. Další činností, které se věnuje p. Brožová, je pronájem bytů
v majetku naší MČ a garážových stání v č.p.10. Připravuje smlouvy k podpisu, vede
příslušnou agendu s nájemci a jedná se zástupci bytových domů. Paní Brožová má
na starosti i evidenci chovatelů psů a s ní spojenou správu místních poplatků ze psů.

Hřbitov
MOŽNOSTI POHŘBÍVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
UREN NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
Městská část Praha – Dolní Počernice jakožto
správce zdejšího hřbitova nabízí svým občanům
a občanům přilehlých MČ tyto možnosti k uložení
ostatků svých příbuzných:
■ pronájem skříňky kolumbária (2 urny)
» 3 500 Kč / 10 let

■ pronájem hrobového místa do 1m2 na urnový
hrob
» 1 100 Kč / 10 let

■ pronájem hrobového místa na velký hrob
» 1 500 Kč / 10 let

■ pronájem hrobového místa na dvojhrob
» 2 600 Kč / 10 let

Myslíme, že obě pracovnice podatelny jsou ke všem příchozím maximálně vstřícné
a díky jejich úsměvu a ochotě nikdo od okénka neodchází s dojmem, že úředníky
obtěžoval...

■ rozptyl – provádí Smuteční služby Horní Počernice

Dalším oddělením, které se nachází v přízemí úřadu je ekonomické oddělení (účtárna). Zde pracuje jako vedoucí ekonomka Věra Macková. Naštěstí je vyšší postavy,
takže ji nepřehlédneme ani přes hory papírů a šanonů, kterými je neustále obklopena.
Zde asi není třeba dlouze vysvětlovat, co je hlavním posláním paní Mackové. Takže
pouze stručně: vše, co se týká ﬁnancí naší městské části – počínaje rozpočtem a konče
zprávou o výsledku hospodaření.

MČ Praha – Dolní Počernice zajišťuje pouze správu
hřbitova (pronájem, úklid a údržbu, investice, opravy…), výrobu a montáž hrobového zařízení, kopání
hrobů a pohřbívání si zajišťuje nájemce sám ve spolupráci s kameníky, hrobníky a pohřebními službami (kontakty jsou k dispozici v podatelně úřadu).

V ekonomickém oddělení pracuje i Hana Jakoubková, je první účetní rukou (samozřejmě i hlavou) paní Mackové. Vedle konkrétního účtování všech činností úřadu, má
na starosti agendu záboru veřejného prostranství a výherních hracích automatů.

Ohledně sepsání smlouvy na hrobové místo či
případných změn se obracejte na paní Markétu
Brožovou, tel.: 281 021 094, která s vámi vybere
vhodné místo a podá potřebné informace. Poplatky se platí při podpisu smlouvy na 10 let dopředu.

Obě pracovnice bývají hlavním terčem auditorů, kteří pravidelně prověřují správnost
hospodaření naší městské části. Zde by určitě neměla chybět pochvala, že kromě drobných nedostatků je vždy výsledek kontroly pozitivní.

Nový výtah ve
zdravotním
středisku

» cca 2 500 Kč

V průběhu letošního roku připravuje MČ rozparcelování nové části hřbitova, kde budou k dispozici
další hrobová místa. Věříme, že náš krásný hřbitov
bude i nadále důstojným místem pro věčný odpočinek našich nejbližších.
Markéta Brožová

V lednu došlo ke zprovoznění nového výtahu
ve zdravotním středisku v ul. Svatoňovická.
Výtah dodala společnost ThyssenKrupp na
základě soutěže za cenu 525 tisíc korun.
Jedná se o nový osobní výtah s nosností až
630 kg, který umožní i přepravu kočárků
a imobilních občanů k lékařům ordinujícím
v prvním patře.
Petr Stránský, stavební odd.
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Možnosti konání svatebních
obřadů v MČ Praha
– Dolní Počernice
Často se na mne obracejí mladé páry s přáním uskutečnit svatební obřad u nás v Dolních
Počernicích. Následuje vždy prakticky stejné
vysvětlení této možnosti.
Zásadní skutečností je, že úřad MČ Praha
– Dolní Počernice nemá matriku. Znamená
to, že zájemci o vykonání svatebního obřadu
se musí obrátit na ÚMČ Praha 14, který je
pro naši městskou část matričním úřadem.
Volba místa a termínu svatby v Dolních Počernicích je tedy možná pouze po do domluvě s odborem právním a matričním úřadu MČ Praha 14. Ve
správním obvodu Praha 14 nemůže jiná matrika
svatební obřady provádět. Oddávajícím je obvykle k tomu určený člen zastupitelstva MČ Praha
14. V případech, že alespoň jeden ze snoubenců
má trvalé bydliště v MČ Praha – Dolní Počernice,
je možné, aby oddávajícím byl starosta Dolních
Počernic, pokud dojde ke vzájemné, v tomto případě trojstranné dohodě o termínu a místu svatby. Místo pro svatební obřad v Dolních Počernicích lze zvolit prakticky libovolně. Matriční úřad
posoudí na základě žádosti snoubenců uzavření
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve
svém správním obvodu, neboť v blízkosti tohoto
místa musí být v dosahu alespoň základní podmínky pro vykonání obřadu (stůl, židle, ochrana
před deštěm, hygienické zařízení, atp.). Poplatky
za svatební obřad prostřednictvím matriky ÚMČ
Praha 14 mimo určenou obřadní místnost nebo
úředně stanovenou dobu (oddává se v pátek
a v sobotu od 10.00 do 14.00 hod.) jsou jasně
stanoveny a činí 1 000 Kč.
Pokud se jedná o místo svatby v Dolních Počernicích, bude téměř vždy toto místo zpoplatněno jeho vlastníkem, popř. jeho právoplatným
nájemcem.

Pokud se žádosti týkají neoﬁciálních svatebních obřadů jako jsou stříbrná, zlatá, popř.
diamantová svatba, může je bez vážnějších
problémů zajistit úřad MČ Praha – Dolní
Počernice a oddávajícím může být též bez
problémů jejich starosta. Vše záleží pouze na
vzájemné dohodě o termínu, místu a případných dalších podmínkách konání obřadu.
Zbyněk Richter, starosta

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ
MANŽELSTVÍ PRO OBYVATELE MČ
PRAHA 14 A MČ PRAHA – DOLNÍ
POČERNICE
PODMÍNKY
V případě občanského sňatku musí snoubenci podat dotazník k uzavření manželství
s předepsanými doklady na matričním úřadě,
v jehož správním obvodu bude manželství
uzavřeno.
Církevní sňatek může být uzavřen až poté,
kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
do jehož správního obvodu kostel nebo obřadní místnost státem registrované církve
patří. Od vydání osvědčení nesmí uplynout
více než 3 měsíce.

KDE
ÚMČ Praha 14, Odbor právní a matriční,
Bratří Venclíků 1073,
tel.: 225 295 338, 225 295 360
úřed.hodiny: pondělí a středa 7:30 – 18:00 hod.

DOKLADY

■ dotazník k uzavření manželství

Krásná nevěsta není nikdo jiný než paní Marie
Mařencová, která zanedlouho oslaví stejně
krásné 102. narozeniny.

■ rodný list
■ doklad o státním občanství (platný OP nebo
cestovní pas.)
■ výpis údajů z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu (nemusí předložit, pokud
se prokáže platným OP)
■ výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
(nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP)
■ pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého
manžela

POPLATKY
Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč

FRESCO GUSTO
Od loňského listopadu Dolní Počernice oživil další podnik – FRESCO GUSTO.
Vznikl zajímavou rekonstrukcí v místech, kde jsme byli zvyklí mnoho let
nakupovat v koloniále. K posezení v příjemném a vkusně zařízeném interiéru nás láká dobrá káva, víno, zákusky, koláče a další dobroty, které se
připravují právě zde z čerstvých surovin. Mnozí z nás přivítali i možnost
vybrat si tu z polední nabídky, která vždy nabízí těstoviny na italský způsob,
ale také třeba pokrmy naší kuchyně. Tomu, kdo by neměl čas, připraví kávu
a občerstvení s sebou. Pokud se ráno nestihnete nasnídat, můžete to teď
stihnout i v ranní špičce.
Další nabídku FRESCO GUSTO tvoří velký výběr čerstvých chlebů připravovaných z žitného kvasu a pečiva tmavého, celozrnného i světlého.
Myslím, že své zákazníky, k nimž se tu chovají velmi mile, si tento podnik získá.
Těšit se určitě můžeme na teplejší počasí, kdy budeme moci posedět i venku.
Mgr. Markéta Stehlíková
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Odpady
SBĚR BIOODPADU
Na základě nabídky Magistrátu hl. m. Prahy, bude opět proveden
sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) na
území naší MČ.

» sobota 20. 4. 2013

Umístění kontejnerů
na objemný odpad
v I. pol. r. 2013

» úterý 16. 4. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

od 9.00 do 12.00 hod.

KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY NA STANOVIŠTÍCH:

■ ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
■ ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování
bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

STANOVIŠTĚ:

■ ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
■ ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
■ ul. V Čeňku (u úřední desky)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

» úterý 11. 6. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky,

STANOVIŠTĚ:

V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač,
proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!

■ ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
■ ul. V Čeňku (u úřední desky)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

Kultur a
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V NAŠÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI PLÁNOVANÉ V I. POLOVINĚ ROKU:
DATUM KONÁNÍ AKCE

17. 3.

POHÁDKA PRO DĚTI

POŘADATEL
hotel Svornost

16. – 17. 3. VÝSTAVA VELIKONOČNÍ INSPIRACE A VYNÁŠENÍ MORANY MČ
19. 3. KONCERT RANGERS BAND

hotel Svornost

22. 3. SPOLEČENSKÝ PLES

hotel Svornost

26. 3. KONCERT STEAMBOAT STOMPERS

hotel Svornost

1. 5. PRVOMÁJOVÝ VETERÁN PIKNIK
10. – 12. 5. MEMORIÁL LUCIE HANUŠOVÉ

Veteran Car club Praha
Dětský domov

11. 5. ZÁVODY VOZÍČKÁŘŮ V ZÁMECKÉM PARKU

o.s. Okolo

16. 5. 4. FÓRUM OBČANŮ /V HOTELU SVORNOST/

MČ

28. 5. VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ VÝTVARNÉ ŠKOLIČKY

Olga Stárková

28. 5. SVÁTEK SOUSEDŮ

MČ

1. 6. OSLAVA DNE DĚTÍ

MČ

22. 6. PÉTANQUE DVOJIC

Dětský domov

Odpady, Kultura 7

Počernický masopust
I v Dolních Počernicích má masopust již tradici. A letos byl
opravdu vydařený. Pocukrovaný sněhem z oblak, a za hojné
účasti masek. Já jako Pronobus jsem statečně před farou převzal vládu nad naší městskou částí a vyrazili jsme na návštěvy
našich dolnopočernických společností a ﬁrem. K pochodu i tanci hráli Tomášové, na bezpečnost dbali naši příslušníci policejní, jimž přispěchali na pomoc i kolegové z Prahy. Po návštěvě
Medianu jsme se zastavili za panem Čápem na faře (ten ale měl
zobák klofák). A co že jeho hnízdo ukrývalo? Ne nebojte, letos
nevyběhly lehké ženy. V chumlu malých, lehce přemnožených
(nebo jsem některé viděl dvakrát?) trpaslíků se kolíbala Sněhurka, jež na sebe strhla pozornost všech mužských účastníků
masopustního reje. Svým boa pak lehce odháněla nápadníky
i tanečníky, a měla stále žízeň (že by cukrovka?). Trpaslíci s lucerničkami se proplétali mezi ostatními maskami, ať už to byli
čarodějky, indiáni, maﬁáni, stařečkové, či lesní víla. Když náhodou Pronobus (ale opravdu jen náhodou) nevěděl kam zahnout,
na koho zavolat, pomohla paní v noční košili, s vyšívaným čepcem a polštářkem na spaní... Paní, co chodí spát se slepicemi,
nebyl nikdo jiný, než hlavní strůjkyně Vlasta Václavková. Vše
věděla. No bodeť by se Pronobus mohl soustředit, obklopen
hejnem slepiček jako u něj na dvoře... A ty kvokaly a kdákaly,
kočárek tlačily a šatlavu spolu s přísnými četníky hlídali. Někde
průvod popil, někde více pobyl, někde v tanec se spojil. I ten
sladký koblížek u zámku zaplul tradičně do bříšek. A ti koně
v čele průvodu, postarali se o důstojnou ozdobu. A tak sněhem
i rovinou kodrcali, skákali jsme směle, až přivítala nás Svornost
na konci té pouti štědře a vesele.
MUDr. Pavel Boček
Městská část Praha – Dolní Počernice, která letošní masopustní
průvod připravila opět ve spolupráci se základní školou, dětským
domovem a občanským sdružením Počin, děkuje touto cestou
ﬁrmám a institucím: MEDIAN, FARNÍ ÚŘAD, RESTAURACE LÉTA
PÁNĚ, DĚTSKÝ DOMOV, PENSION ČESKÝ STATEK, ÚŘAD MČ,
FRESCO GUSTO, ČÍNSKÁ RESTAURACE, CITROEN, SNACK BAR
U KONÍČKŮ, TEXTIL ZDENY PAPEŽOVÉ, ELKOM, MINIMARKET
U BARBORKY, PIZZERIE PIZZA DA VINCI, ALFA-DIAMANTOVÁ TECHNIKA,
CHRÁNĚNÁ DÍLNA SVATÝ PROKOP U Č. JAVORU, MATEŘSKÁ ŠKOLA, PNEUSERVIS SCHUBERT, KOLONIÁL ZDEŇKA JANATY, HOTEL SVORNOST. Naše
zvláštní poděkování patří i ﬁrmě HUMMER p. Martina Mikulenčáka za zapůjčení
bojového vozidla pro chůzí znavené muzikanty, švadlenkám Haně Moravcové
a Světle Parkanové za tvorbu skupinových kostýmů, dále pak České policii a Městské policii za zajištění hladkého průchodu obcí.

TROCHA MASOPUSTNÍ HISTORIE
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti
oﬁciálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na
Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala
ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.

Foto: Světla Parkanová

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil
na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu.
Převzato z Wikipedie

Městská část Praha – Dolní Počernice
ve spolupráci se základní školou, mateřskou školou Duha a dětským domovem
vás zvou na

VÝSTAVU
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
16. a 17. března 2013
od 10.0 0 do 17.0 0 hodin

v prostorách informačního centra a regionálního muzea
(ul. Stará obec 6)
a v objektech Panského dvora – restaurace Léta Páně
(ul. Národních hrdinů 3)
Výstava je spojena s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení
kraslic, pletení pomlázek a ukázkami tradičních velikonočních technik.

PRŮVOD
„NESEME MORANU ZE VSI“
v neděli dne 17. března 2013 od 14.0 0 hodin
Průvod vychází od přírodního amﬁteátru v zámeckém parku

Z ákladní škola
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁPIS NOVÝCH
ŽÁKŮ
Vážení čtenáři,
dovolte mi touto cestou informovat Vás
o dění v naší základní škole. Ponechme pro
tuto chvíli informace o činnostech našich ratolestí, výstavách a mimoškolních aktivitách
výjimečně stranou a podívejme se na situaci
v oblasti počtů dětí v naší organizaci, kapacitních a prostorových možnostech.
Není jistě žádným tajemstvím, že nárůst počtu našich žáčků je velmi výrazný. Od roku
2008, kdy naše škola čítala 163 žáků, jsme
v současné době na 241, a jak napovídají
výsledky zápisu pro školní rok 2013/2014
není toto číslo zdaleka konečné. Kapacita ZŠ
a rovněž i školní jídelny je 300 žáků. Již zmiňovaný zápis nás i přes očekávanou opětovnou potřebu otevření dvou tříd (v současnosti máme již dvě první a dvě druhé třídy) velmi
překvapil. K zápisu přišlo celkem 71 dětí.
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Kritéria pro přijetí do naší ZŠ jsou již dlouhodobě ustálená (dostupné na webových
stránkách školy). Samotných dolnopočernických budoucích žáčků dorazilo 34, což samo
o sobě činí jednu maximálně naplněnou třídu
(dvě třídy po 17 žácích není možné za současných ekonomických podmínek a státních
normativů otevřít).
Po velmi náročném rozhodování a jednáních
se zřizovatelem, školskou radou a dalšími dotčenými stranami, přijme ZŠ všechny zájemce pro budoucí školní rok, i když počet dětí
ve třídách bude okolo 32 žáků. Zkušenosti
pedagogů a organizace výuky (půlení některých hodin Čj, Matematiky a Aj) jsou velmi
důležitým předpokladem pro bezproblémový průběh vyučování takto naplněných tříd.
V letech následujících stojíme tedy před nutností rozšíření stávající prostorové kapacity
školy, školní družiny a samozřejmě případné
nutnosti omezení přijímání na naší ZŠ (striktně pro dolnopočernické děti). Pevně věříme,

že ve spolupráci s naší MČ se nám podaří
potřebně prostory zajistit, abychom mohli
všem zájemcům o naši školu nabídnout
příjemné prostředí a podmínky pro vzdělání
našich dětí.
Mgr. Jiří Schwarz

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

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
dne 10. 4. 2013
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.30 hod.
Zápis se koná pro děti s trvalým bydlištěm
v Praze – Dolních Počernicích, v budově MŠ
1. patro, ředitelna MŠ.
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ se budou vydávat zákonným zástupcům dítěte, které má
trvalý pobyt v obci Praha – Dolní Počernice.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte s doklady: občanský průkaz (není-li dítě uvedené
v OP zákon. zástupce, je třeba doklad o trvalém
bydlišti dítěte v naší obci ), rodný list dítěte.
Přítomnost dítěte se nevyžaduje, jedná se
hlavně o administrativní úkony.
Těšíme se na Vás
Kolektiv zaměstnanců MŠ
Kontakty:
tel.: 281 931 336
skolka.dpocernice@seznam.cz
www.praha-dolnipocernice.cz

Abychom mohli upéct chleba, musíme si umlít mouku...

Mateřská škola je 4třídní s kapacitou 108 dětí,
s dětmi pracují kvaliﬁkovaní zaměstnanci a vyškolený personál, max.počet dětí na třídu je 27.
Doplňkové aktivity dle výběru rodičů, v současnosti probíhají na MŠ aktivity: keramika,
dramatizace, aerobik.
Zajišťujeme pro děti pravidelná divadelní
představení, akce školy k různým svátkům dle
ročního období, akce pro děti – oslava MDD,
karneval, rozloučení s předškoláky, ozdravné
pobyty pro děti na podzim a v zimě (ŠvP).
Výlety dle ﬁnančních možností školy a rodičů.
Informace o naší Mateřské škole získáte na
web.stránkách www.praha-dolnípocernice.cz
Nabízíme také poradenství a spolupráci s OPPP,
logopedickým centrem a ZŠ.

Učíme se truhlařit...

Karneval ve Sluníčkách...

Dobrý den, dobrý den ...
v čertíku si pohrajem
Nové pololetí se naplno rozjelo a dovolujeme si Vám opět nabídnout širokou nabídku kroužků
a kurzů pro děti již od 6 měsíců. V naší nabídce najdete kurzy YAMAHA CLASS, MONTESSORI,
cvičení a říkadla, výtvarné a hudební kroužky, jógu pro děti a dospělé, angličtinu pro děti a dospělé, kurz roztleskávaček Cheerleaders, cvičení pro těhotné, atd. Využijte zbývající kapacitu
kroužků a registrujte své děti včas.
V měsíci březnu jsme pro Vás i Vaše děti připravili další zajímavé akce, z nichž vyzdvihneme
zejména: ■ 9. 3 » Filmový bál aneb děti v akci
■ 12. 3. » Beauty Day
■ 12. 3. » Večerní tvoření pro maminky – Velikonoční dekorace
■ 27. 3. » Košíkování
■ 24. 3. » Bazárek dětského oblečení a hraček
Těšíme se na Vás i Vaše děti
RODINNÝ KLUB VESELÝ ČERTÍK:
Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice (2. patro nad restaurací Léta Páně)
Tel.: +420 777 001 320, e-mail: info@veselycertik.cz, web: www.veselycertik.cz
Velkým lákadlem pro rodiny z Prahy 9 a okolní MČ se stal Velký počernický karneval, který jsme
organizovali společně s restaurací Léta Páně. Děti i rodiče přišli v krásných maskách a kostýmech
a vytvořili tak nezapomenutelnou atmosféru plnou radosti, smíchu a dobré nálady.
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POČIN o svých počinech
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
A JK POČIN
V úterý 12. února, za mrazivého zasněženého odpoledne,
se konal tradiční Masopustní průvod po Dolních Počernicích. Rej masek, šatlava, medvěd, indiáni, hejno slepic
i sedm (nebo sedmnáct?) trpaslíků se Sněhurkou vytvořilo
dlouhý průvod, který vedli za asistence mužů zákona tři
počinovští koníci se třemi mušketýry.
Příjemné pohoštění pro děti i dospělé všem dodávalo
energii v chladném počasí. Po téměř čtyřhodinovém pochodu se všechny masky sešly v hotelu Svornost, kde je
čekalo bohaté občerstvení, ale i teplý čaj a bujaré veselí.
Celou dobu k tanečkům hráli Tomášové a tak oslava tradičního lidového zvyku, který se táhne již od středověku,
byla veselá a bohatá. Za JK Počin děkujeme za právo vést
tento průvod a těšíme se na příští rok.
Za JK Počin Tereza Kalkusová – mušketýr

Masopust
Dne 12. února jsem společně ve školce Orangery oslavili MASOPUST. Radostná maškarní zábava probíhala na masopustní úterý
– tedy den před Popeleční středou jakožto
vyvrcholením masopustu. Všichni přítomní
přišli na slávu v krásných kostýmech. Výběr
kostýmů zahrnoval širokou škálu tajemných,
tradičních i roztomilých masek (ženich, nevěsta, medvěd, babka...).

Co Počin připravuje na jaro?
V nejbližší době nás čeká vynášení Morany a potom už jenom sluníčko, které vysuší areál
Počinu a koníci přestanou ztrácet podkovy, které nechávají v hlubokém bahně, a začnou
sportovat a pracovat pod dětmi v jezdeckém kroužku. Jako každým rokem připravujeme:

■ 27. dubna v areálu JK Počin v Dolních Počernicích již tradiční Den otevřených dveří s bohatým programem a tombolou pro veřejnost

■ 4. května Paravoltižní závody pro všechny paravoltižní kluby z ČR. V únoru vyslal klub
tři zájemce o složení zkoušek rozhodčích pro paravoltižní závody, a tak na květnových
závodech již budou moci rozhodovat o umístění závodníků.

■ V červnu oddílové závody v JK Počin pro naše členy a Den dětí s parkurovými závody
v jezdeckém klubu Dolní Počernice, kde budeme vozit všechny zájemce z řad veřejnosti
na našich koních

■ Koncem června odjedou, jako každý rok, koně na prázdniny, kde budou na Jezdeckých
táborech pro děti. Zájemci o účast na táborech najdou více info na www.jk-pocin.cz,
nebo na telefonu 605 285 426, přihlášky do 31. 3. 2013!
Hanka Špindlerová

12 Počin, Orangery

Po celý den se tancovalo, zpívalo a veselilo.
Tato úžasná nálada nás naplnila energií do
dalších dní a vytvořila všem úsměv na rtech.
Na závěr jsem se seznámili s tradičními zvyky
masopustního období a přiblížili si tak tento
veselý předjarní svátek.
Mgr. Diana Vránová

Zdraví

KAŠLU, KAŠLEŠ, KAŠLEME...
Dlouho, několik zim, jsme se obávali příchodu chřipkové epidemie, až jsme se na sklonku roku 2012 a začátkem roku 2013 bohužel
dočkali. Nutno podotknout, že nemocnost
a záněty horních cest dýchacích a různé typy
nachlazení nelze označovat názvem chřipka.
Velká nemocnost, a to i mezi dětmi, způsobila
leckde kolaps na pohotovostech.
Jak se však bránit sami a pohotovosti se vyvarovat? Zvláště třeba když nás přepadnou

ty nejčastější příznaky – teplota, kašel, rýma.
Nachlazení je převážně způsobováno viry či
bakteriemi, velkou měrou, a to téměř 90 %
nachlazení tvoří virové infekce. V zásadě rozeznáváme rýmu serozní tj. vodnatou, hustou a rýmu purulentní. Podle charakteru také
volíme typ nosních kapek. Kašel je strašák
a bohužel některé typy kašle jsou opravdu
dlouhodobé. Musíme rozlišit, zda se jedná
o kašel vlhký (mokrý, produktivní), kdy je nutno průduškám pomoci se zbavit hlenu (např.
Mucosolvan, Ambrobene, ACC long), a kašlem
suchým dráždivým, kdy naopak chceme kašel
utlumit, aby si průdušky odpočinuly (od Stoptussinu, Sinecodu, až např. k silnému Codeinu
či Prothazinu).U suchého kašle navíc pomohou
inhalace (Ida, Vincentka). Třetí typ kašle je
takový, který je výsledkem obstrukce, nebo-li
zúžení průdušek. Zde volíme lék, který prů-

Jubilanti
z našich řad
ve II. čtvrtletí
2013

dušky roztáhne (Ventolin, Spiropent – sirup
u dětí, Berodual). Je třeba odlišit „klasickou“,
opravdovou chřipku od jiných forem nachlazení. Chřipka nastupuje prudce, zcela jedince
oslabí – “zkolí", je provázena jeden až čtyři
dny vysokými horečkami, bolestmi kloubů,
svalů a bolest v krku je spíše škrábavá, suchý
kašel přichází zpravidla až po několika dnech.
První dva dny nemá cenu chodit k lékaři. Nejlépe je dodržovat klidový režim, masivně pít
a doplňovat vitaminy. Pokud však nastanou
komplikace s dechem, je dobré lékaře vyhledat. U nachlazení a viróz, je třeba se léčit dle
příznaků. Přetrvává-li stav více jak tři až čtyři
dny, je nutno rozlišit, zda se nejedná o bakteriální infekci – zde pomůže pouze odborník.
A na závěr již jen optimistická douška: Jaro se
blíží, a tak snad se už na ten kašel vykašleme!
MUDr. Pavel Boček

Zimní krása
Dolních Počernic

Srdečné blahopřání k významnému životnímu
jubileu patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Božena Lapačková, Jaroslav Mysliveček, Zdeňka
Šindelářová, Václav Urban, Ludvík Lemfeld,
Jaroslava Břízová

KVĚTEN
Alexandr Blahout, Marcela Myslivečková, Jitka
Ecksteinová, Marie Obersteinová, Zdeněk
Zachariáš, Jiří Koudela, Josef Suchý, Josef Berger,
Květa Němcová

ČERVEN
Jiřina Nováková, Václav Bouda, Alena
Mařencová, Věra Bartáková, Jaroslava Modrová,
Marie Osvaldová, Marie Seidlová, Antonie
Šírová, Leoš Valenta, Jiřina Kostlanová, Zdenka
Sychrovská, Vladimír Herčík, Ladislav Seidl, Věra
Kopecká, Pavel Balcar
Do dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová
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Místní knihovna
Tak jako každým rokem, tak i počátkem toho letošního, nejsou do místní knihovny
doplňovány nové tituly, neboť zatím není schválen rozpočet naší MČ a tudíž není
stanovena částka pro nákup knih. Z loňského nákupu mohu jen upozornit na tituly,
které se nevešly do novinek v posledním čísle zpravodaje.
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Jiří Hájíček

Rybí krev

Irena Fuchsová

Když je žena v lázních

Gao Xingjaian

Bible osamělého člověka

Jonas Jonasson

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Cormac McCarthy

Města na planině
Vnější tma

Henning Mankell

Číňan
Neklidný muž

Ian McEwan

Dítě v pravý čas

Frances Mayes

La bella Toscana

Terry Prachet

První příběhy ze Zeměplochy

Nedaleko našich Dolních Počernic v sobotu 2. února
2013 uspořádalo o.s. Okolo v nově zrekonstruovaném Bowlingovém klubu Štěrboholy již 3. ročník
bowlingového klání osob se zdravotním postižením
a jejich zdravých přátel.
Letošní ročník nesl název DMA_Bowling cup
2013, neboť hlavním partnerem tohoto turnaje
byl významný distributor zdravotních a kompenzačních pomůcek spol. DMA Praha. Dalším partnerem byl domovský Bowlingový klub Štěrboholy, díky kterému se náš turnaj uskutečnil v nově
zrekonstruovaných prostorách tohoto klubu. Byli
jsme jedni z prvních, kteří si tu mohli zabowlet.
Rekonstrukce se natolik vydařila, že se nás vozíčkářů oproti předcházejícím ročníkům v prostorách klubu mohlo v klidu pohybovat patnáct
z celkového počtu 50 účastníků. Tak jako vždy
věcné ceny do turnaje poskytla Metropolitní
univerzita Praha, náš významný partner, o další
ceny se postaral KD Kyje.

Petr Zídek

Po boku. Třiatřicet manželek našich premiérů (1918 – 2012)

Vladimír Pikora

Nahá pravda aneb Co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti

Anna Strunecká

Doba jedová I.+II.

Emire Khidayer

Život po arabsku

Jan Šmíd

Obrázky z Bretaně, Obrázky z Paříže

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to v kategorii děti, dospělí, vozíčkáři a kategorii smíšených
týmů /např. Okolo, SKV, Košumberk, Lukostřelci/,
občerstvení sportovců bylo zajištěno formou rautu
a nejmenší si mohli odpočinout po svých výkonech
v dětském koutku. Turnaj vyvrcholil vyhlášením vítězů a předáním cen, nutno podotknout, že nálada
byla opět báječná a všichni se výborně bavili.

Miloslav Moulis

Zapomeňte, že jste byli lidmi...

Již se těšíme se na další ročník!

NAUČNÁ LITERATURA

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Zuzana Pospíšilová

Detektivové
Lumpíček a Rošťanda

Christopher Paolini

Inheritance

Vlastimil Vondruška

Fiorella a Bratrstvo křišťálu

Kolektiv autorů

4 tajemství Čtyřlístku, 4 pošťácké příběhy
NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Bořivoj Záruba

Záhady pravěku v otázkách a odpovědích

Renáta Fučíková

Antonín Dvořák

Na závěr ještě pár čísel statistiky z loňského roku:
Celkem bylo v dolnopočernické knihovně registrováno 234 čtenářů (z toho mládež
do 15ti let 58).
Celkový počet návštěv byl 1557, tj. cca 142
návštěv za měsíc, odečteme-li měsíc srpen,
kdy je knihovna zavřená.
Vypůjčeno bylo 5373 publikací z toho:
■ beletrie pro dospělé » 3255
■ naučná lit. pro dospělé » 478
■ beletrie pro mládež » 1027
■ naučná lit pro mládež » 220
■ časopisy
» 393
Knihovní fond nabízel na konci roku 2012
výběr z 10 978 knih.
Světla Parkanová

14 Místní knihovna, Bowling

inzerce

Mgr. Martin Hanibal

inzerce

Žili mezi námi
VZPOMÍNÁME NA OBYVATELE
DOLNÍCH POČERNIC
Ráda bych přiblížila čtenářům, aneb připomněla pamětníkům, obyvatele Dolních Počernic, jejichž dílo a osudy zavál čas. Místo, kde
bydleli, se zcela proměnilo... Někteří z vás jistě
pamatují pana Bedřicha Kliku, kterého jsme
znali již jako staršího pána, ale rázovitou postavu Počernic. Přistěhoval se do Počernic v r.
1925. Zapsal se do dějin obce tím, že založil
ﬁrmu, nejprve správkárnu a později výrobnu
AUTO–MOTO-VELO. Před válkou jedno období stál v čele Sokola jako starosta. Hrál v místní kapele „Tamburaši“, kde hrál na housle
a také na (pro mnohé neznámý) nástroj brač
a dizernici. Ve válce pracoval v odboji, v místní
buňce.

z Počernic a ve válce poskytoval práci až
padesáti zaměstnancům, většinou domácím
dělníkům. V jeho ﬁrmě se vyučil a jeho zaměstnancem byl kupř. i pan Vladimír Masluk.
V roce 1951 byla dílna zkonﬁskována. Dílny,
stroje a veškeré zařízení pak využívalo družstvo Zampra. Pokud chtěl pan Klika i nadále
pracovat v dílně, musel vstoupit do tohoto
družstva. V roce 1957 však Zampra špatným
hospodařením zkrachovala a všechno lepší,
modernější zařízení bylo odvezeno, zmizelo...

Bedřich Klika

Mezi koníčky pana Kliky hlavně patřilo malování. Po válce se zúčastňoval práce v malířském kroužku, zmiňovaném v kronice Dolních
Počernic. Záliba v malování se prohlubovala
a zcela naplnila jeho léta ve stáří. Zemřel v 92
letech v Dolních Počernicích.

Postavil dům a dílnu na Českobrodské ul.
na okraji Počernic naproti nynějšímu pneuservisu. Nyní je zde park a po domě a jeho
obyvatelích ani stopa. Ale přeci jen...v Počernicích žije jeho dcera paní Květa Romanová.
Navštívila jsem ji a vzpomínaly jsme.

Na Českobrodské ulici vedle dílny a domu
pana Kliky stál ještě dům jeho dcery paní
Květy Romanové a dům Brožovských. Po revoluci, z důvodu rozšíření vozovky, bylo vše
zbouráno a na místě byl vysazen park. Vše
odnesl čas, vzpomínky zůstávají...

Její tatínek pan Bedřich Klika se narodil v Ostravě v roce 1901, kde prožil dětství, mladická a studijní léta, ale začal zde i pracovat
v dolech jako horník. Po vystudování průmyslovky strojního směru se základy kreslení se
osamostatnil. Přestěhoval se a usídlil v Dolních Počernicích na Vinici. V roce 1927 začal
podnikat.

Olga Stárková
Dobové kočárky...

Na ulici Českobrodské při vjezdu do Počernic
směrem od Prahy postavil nejprve opravnu
AUTO-MOTO-VELO. Později investoval, přistavěl dílnu s bytem. Zde se usadil a rozšířil
svoji činnost. Začal vyrábět kočárky, tříkolky, koloběžky a také hračky a různé kovové
domácí potřeby. Zaměstnával převážně lidi
Různé domácí potřeby...

Pan Klika se svými spolupracovníky

... a tříkolky

Pohled z Českobrodské ulice na AUTO-MOTO-VELO (dnes park)
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