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Úvodník
Vážení spoluobčané,
rok 2008 už je dávno za námi, ale dovolte mi, abych se k němu vrátil a připomněl si spolu s vámi některé události, které měly vliv na život v naší městské
části.

Rada na svých zasedáních v období od
12. 12. 2008 do 19. 3. 2009 m. j. projednávala
schválila
■ plán kulturních akcí MČ v r. 2009

■ smlouvu se spol. FRAMAKA, s.r.o. na zajišprostředků bylo na realizaci této stezky
vynaloženo!
V minulém roce byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci hájovny. Tento strategický objekt v centru Xaverovského háje
se nachází dlouhodobě v havarijním stavu.
Práce na jeho záchraně budou pokračovat
i v průběhu roku 2009.
V roce 2008 jsme úspěšně uzavřeli první
programovací období podpory Evropské
unie České republice, pro Prahu to byl konkrétně program JPD 2, díky němuž nám bylo
umožněno čerpat ﬁnanční prostředky ze
strukturálních fondů Evropské unie. Posledním dokončeným projektem byla revitalizace
historického centra zámeckého areálu a vy,
kdož jste jej navštívili, mi jistě dáte za pravdu, že zámecký areál dostal úplně jinou tvář,
která významným způsobem zlepšila vzhled
celé městské části. Souhrn všech akcí, které
byly v Dolních Počernicích v programu JPD 2
realizovány, můžete nalézt na internetových
stránkách MČ v záložce Evropské fondy. Není
bez zajímavosti, že prostřednictvím „evropských peněz“ přišlo do Dolních Počernic přes
130 mil. Kč.
Neméně významnou stavbou, která byla
v roce 2008 zahájena, je rekonstrukce komunikací. Tentokrát přišla na řadu čtvrť V ráji,
jejíž konečnou tvář budeme moci obdivovat
již závěrem letošního roku.
To bude období, ve kterém bude dokončena
i další rozsáhlá stavba, která u nás probíhá,
a to je rekonstrukce železničního tělesa.
Stavba nám v loňském roce natropila nemalé
potíže v oblasti dopravy a čistoty komunikací,
ale pevně doufáme, že konečný efekt z této
akce bude pro Dolní Počernice znatelným
přínosem.
V základní škole jsme zajistili rekonstrukci
podlahy jedné třídy a sociálních zařízení ve
staré budově, včetně vedení ZTI (zdravotně
technické instalace).
Zástavba Dolních Počernic byla propojena
novou cyklistickou stezkou s objektem
hájovny v Xaverovském háji. Bohužel tato
stezka je pravidelně devastována nezodpovědnými motoristy, kteří ji používají, i přes
nainstalované zábrany, jako zkratku nebo
jako součást svých motoristických hrátek.
Neuvědomují si, kolik úsilí a finančních
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V loňském roce pokračovaly úpravy našeho
zámeckého parku formou revitalizací jeho
vodotečí. Byly upraveny a zpevněny jejich
břehy a do důmyslného systému kamenných
válců byly vysazeny vodomilné rostliny.
Ve východní části Dolních Počernic pokračovala výstavba prvního 18ti jamkového
hřiště v Praze. Realizace této stavby se
zatím naší MČ dotýká jen okrajově. Doufejme, že po ukončení terénních úprav a získání konečné podoby areálu, nabude tato
lokalita atraktivního vzhledu a pro naši MČ
bude přínosem.
Významným krokem pro naši MČ z finančního hlediska byl prodej budovy č.p. 72 na
Českobrodské ulici, ve kterém se do roku
2002 nacházelo sídlo úřadu.
Z hlediska ﬁnanční stránky byl důležitý i výsledek dlouhotrvajícího soudního sporu se
společností Natural, s.r.o. ve věci pronájmu
pozemků MČ v areálu čerpadla pohonných
hmot na Českobrodské ulici, který byl rozhodnut ve prospěch městské části.
V oblasti územně plánovacích podkladů
bylo nejvýznamnější skutečností přerušení
prací na Urbanistické studii Dolní Počernice
– sever a zahájení prací na novém Územním
plánu hl. m. Prahy. Do těchto prací spadalo
i projednání územně analytických podkladů hl. m. Prahy a zpracování podkladů pro
nový územní plán. Na zpracování výše uvedených dokumentů se v plné míře podílelo
i Zastupitelstvo MČ.
K významné změně došlo v dubnu loňského
roku na naší základní škole. Po dlouholetém působení ve funkci ředitele z ní odešel
PaedDr. Petr Krejza a na základě výběrového řízení na jeho místo nastoupil Bc. Jiří
Schwarz. Po jeho ročním působení v nové
funkci mohu konstatovat, že spolupráce
vedení MČ a ZŠ je na velmi dobré úrovni.
V průběhu roku 2008 se zlepšila informovanost našich obyvatel. K již tradičnímu

Dolnopočernickému zpravodaji, nástěnkám
a úřední desce přibylo nové Informační
centrum a znatelný pokrok zaznamenaly
i internetové stránky naší MČ.
Během loňského roku jednalo vedení naší
MČ o podobě a umístění menšího nákupního
centra v místech za benzinovou pumpou na
Českobrodské ulici. Zatím v této věci nejsou
známy žádné konkrétní závěry, ale doufejme, že doba, kdy budou mít Dolní Počernice
důstojné nákupní možnosti se přiblížila.
V loňském roce, ale už i letos, se uskutečnilo
několik jednání za účelem zkvalitnění městské hromadné dopravy v oblasti Dolních
Počernic. Zastupitelstvem MČ byl v této
věci pověřen jednat Ing. Evžen Smrkovský,
který se v poslední době touto problematikou aktivně zabývá.
Sami naši občané vědí, že kulturní a společenský život v naší MČ je již několik let na
vysoké úrovni. Naše akce mohou nyní probíhat díky stavebním úpravám v zámeckém
areálu v daleko kulturnějším prostředí, než
tomu bylo v minulých letech.
V roce 2008 se však dostavily i některé neúspěchy. V první řadě jsme museli odmítnout
dotaci ve výši cca 8 mil. Kč z Finančního
mechanismu EHP Norska na vybavení Centra
environmentálního vzdělávání (budova mlýna a sladovny). Přijetí této dotace bylo podmíněno výstavbou tohoto Centra, kterou
jsme bohužel nemohli uskutečnit, neboť
naše žádost na jeho vybudování v novém
programovacím období (konkrétně Operační
program Praha Konkurenceschopnost) byla
neúspěšná.
Další, i když jen dílčí neúspěch, se dostavil,
když nebyla přijata naše žádost v Revolvingovém fondu MŽP na zpracování Generelu
zeleně naší MČ s podporou MA21, kterou
jsme podali v závěru loňského roku.
V termínu nemohla být dokončena stavba
rozšíření hřbitova, a to z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Pevně doufám, že
stavba bude dokončena v letošním, nejpozději v následujícím roce.
Do konce volebního období nám zbývá ještě
půldruhého roku a já jsem přesvědčen, že
se nám za toto období podaří docílit v naší
MČ ještě hodně pozitivních výsledků.
Zbyněk Richter, starosta

tění zimní údržby komunikací v Dolních
Počernicích

■ úpravy rozpočtu MČ v r. 2008
■ návrh rozpočtu MČ na r. 2009
■ žádosti o dotace z rezervy rozpočtu HMP
■ rozšíření hřbitova, modernizace areálu ZŠ,
rehabilitace zámeckého parku

■ aktualizaci seznamu žadatelů o byt
■ dodatek č.1 smlouvy o dílo IS-2974/2008
se spol. VODOMONT-VS, a.s. na stavbu
„Rekonstrukce hájovny – čp. 45“, týkající
se rozdělení doby plnění do 2 etap

■ dohodu se spol. Real Treuhand Reality, a.s.
č. 171208 o obslužnosti komunikace ulice
Makovská po dobu výstavby 19 rodinných
domů v této lokalitě

■ nájemní smlouvy ZŠ na využití sportovního
areálu školy

■ smlouvy o dílo se spol. Finanční poradenství, s.r.o. na zpracování a předložení
žádostí o dotace na projekt „Společně do
Místní agendy 21 v Dolních Počernicích“
a „Mlýn – regenerace historicky cenných
objektů v Dolních Počernicích pro vytvoření
centra environmentálního vzdělávání“

■ smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem
ordinace dětského lékaře v objektu čp. 587
spol. Alergologie-pediatrie, s.r.o., zastoupené MUDr. Janem Radinou

■ dodatek nájemní smlouvy na nebytový
prostor v čp. 3 (Rodinný klub Veselý Čertík),
týkající se přechodu nájmu na spol. Veselý
čertík, o.s. s účinností od 1. 2. 2009

■ využití nabídky spol. AD-Net, s.r.o. na bezplatné rozmístění laviček na území MČ

■ dodatek k nájemní smlouvě se spol. Oran-

■ zprávu o hospodaření MŠ DUHA a ZŠ

gery, s.r.o. na pronájem čp. 39, týkající se
změny užívání části 2 od 9. 2. 2009

za 1 – 12/2008 s konstatováním velmi
dobrých výsledků hospodaření u obou příspěvkových organizací MČ

■ umístění banneru (reklamního poutače)
spol. Orangery, s.r.o. na zábradlí na křižovatce ulic Českobrodská – Národních hrdinů

■ Závěr zjišťovacího řízení k záměru „SOKP

■ sazebník úhrad za informace poskytované
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Zápisy z jednání Rady MČ v plném znění
jsou k dispozici na webových stránkách MČ
a v tištěné podobě na úřadě MČ.

■ změnu výše krátkodobých pronájmů

Hana Moravcová, ÚMČ

zámeckého parku a nebytových prostor
čp. 3 s účinností od 1. 7. 2009

■ dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí
v MŠ DUHA na šk. r. 2009/2010

■ realizaci navržených oprav a údržbu v objektu čp. 39, které budou provedeny spol.
Orangery, s. r. o.

■ snížení měsíčního nájemného spol. BeA
CS, s.r.o. o 20 tis. Kč v období od 1. 3. do
31. 8. 2009 – s ohledem na současnou
hospodářskou situaci, nájmy nebytových
prostor a pozemků v MČ nebudou v roce
2009 valorizovány

■ trvání současné nájemní smlouvy na objekt
čp. 58 za účelem provozování pekárny min.
do 31. 12. 2012 za podmínky plnění všech
smluvních ustanovení

■ nákup jízdního kola pro potřeby strážníků
Městské policie v Dolních Počernicích

■ bezplatné zapůjčení prostor budovy mlýna OS
POČIN pro pořádání kulturní akce FEST 26

■ bezplatné poskytnutí jednoho parkovacího
místa v budově čp. 10 pro parkování
služebního vozidla Městské policie HMP

■ vyčlenění 20 ks knih o Dolních Počernicích
a 25 ks anglické verze map Dolních Počernic
zdarma pro starostu za účelem propagace
městské části

■ smlouvu o poskytnutí služeb (privatizace
domů čp. 68 a 393) spol. IKON, s.r.o.

■ umístění sběrných kontejnerů v rámci projek-

■ aktualizované znění smlouvy o nájmu

tu Potex (odložené šatstvo) na stanovišti
pod budovou úřadu a před MŠ v ul. Svatoňovická na zkušební dobu 6 měsíců

■ zrušení poplatku za uložení rakve a urny do

■ bezplatné poskytnutí místnosti v suterénu
budovy úřadu čp. 10 Dolnopočernickému
chrámovému sboru, o.s. za účelem zkoušek
a to každou neděli od 18.00 do 21.00 hod.

■ bezplatné poskytnutí „trámového sálu“
v čp. 3 dne 14. 2. 2009 Chráněné dílně
sv. Prokopa u červeného javoru za účelem
pořádání karnevalu pro klienty žadatele

■ „Podklady pro deﬁnování strategického
plánu MČ Praha – Dolní Počernice“, zpracované starostou MČ

hrobového místa s účinností od 1. 1. 2009
spolu s novým ceníkem
hrobu (převedeno do nákladů za služby),
s účinností od 1. 1. 2009

■ nový hřbitovní řád pro veřejné pohřebiště
v Dolních Počernicích
jmenovala
■ novými členy Školské rady při ZŠ v Dolních
Počernicích, jako zástupce zřizovatele, RNDr.
Tomáše Jirsáka, CSc. a Ing. Hanu Jaklovou
vzala na vědomí
■ zprávu o hospodaření MČ za období
1 – 12/2008 bez připomínek

-Stavba 510 Satalice – Běchovice“

Příprava
Strategického
plánu
Vážení spoluobčané,
na počátku roku 2007 schválilo ZMČ Praha
– Dolní Počernice Rozvojový plán na období
r. 2006 -10. Tento dokument byl zpracován
jasně a výstižně formou Swott analýzy všech
oblastí veřejného života. Během dalších let
jsme se přesvědčili, že nároky na zpracování prakticky nejdůležitějšího dokumentu
pro města a obce by měl mít poněkud jinou
formu a nakonec i obsah.
Ve většině případů, kdy jsme podávali žádosti
o podporu z různých dotačních titulů, bylo
podmínkou mít vypracovaný kvalitní strategický plán. Z toho důvodu schválilo ZMČ na
svém zasedání dne 16. 3. 2009 Podklady pro
zpracování strategického plánu MČ Praha
– Dolní Počernice. Jedná se prakticky o osnovu, podle které budou probíhat přípravy,
vlastní zpracování a nakonec i schvalování
strategického plánu. Protože se naše MČ
přihlásila k principům Místní agendy 21, je
nutné, aby tvorba tohoto důležitého dokumentu probíhala ve spolupráci s veřejností.
Za tímto účelem si vás dovolujeme oslovit
přiloženým anketním dotazníkem a zároveň
vás zveme na společné diskusní forum, jehož
náplň se bude týkat právě příprav a zpracování Strategického plánu. Věřím, že většina
z vás se do této akce aktivně zapojí. První
diskusní forum, týkající se udržitelného rozvoje Dolních Počernic a strategického plánu,
se bude konat v rámci Svátku sousedů dne
26. 5. 2009 v objektu ÚMČ Praha – Dolní
Počernice, Stará obec 10, na které si vás
dovoluji co nejsrdečněji pozvat.
Zbyněk Richter, starosta
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16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní
Počernice dne 19. 1. 2009

Vážení spoluobčané,
z rozhodnutí Magistrátu hlavního města
Prahy bylo v únoru letošního roku, téměř po
pěti letech, obnoveno myslivecké hospodaření v okolí lokalit Vinice a V Čeňku.

Zastupitelstvo MČ
schválilo
■ předložení žádosti o grant z Revolvingového fondu MŽP pro projekt „Společně do
Místní agendy 21 v Dolních Počernicích“,
s celkovým rozpočtem 499.850 Kč

■ poskytnutí ﬁnančního daru rodině Marešových z důvodu požáru na jejich RD o celkové
výši 100 tis. Kč

dopravu na pozemcích č. parc. 1340/2,
1340/3, 1340/4 do vlastnictví MČ Praha
– Dolní Počernice

■ výši odměn neuvolněným členům ZMČ dle
novely nařízení vlády č. 37/2003

■ závěry připomínkového řízení ke Konceptu
územního plánu hl. m. Prahy, vedeném na
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy se zástupci MČ
Praha – Dolní Počernice
vzalo na vědomí:
■ zápisy z jednání výborů ZMČ

neschválilo
■ realizaci stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“ dle
předloženého návrhu

■ zápis z jednání redakční rady DPZ
■ výsledek hodnocení žádosti MČ do Revol-

■ návrh na uzavření dvou křižovatkových

■ výsledek odvolacího soudu ve věci „Natural“
■ vyrozumění Policie o ukončení šetření ve věci

větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno adekvátní dopravní
řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v oblasti
Dolních Počernic
vzalo na vědomí
■ zprávu o činnosti RMČ za II. pol. 2008

■ příkazy starosty č. 6 a 7
■ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
MČ v r. 2008

■ protokol o výsledku ﬁnanční kontroly správnosti využití ﬁnančních prostředků v rámci
projektu „Infocentrum“

■ rekapitulaci úprav rozpočtu v listopadu
a prosinci r. 2008
17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní
Počernice dne 16. 3. 2009
schválilo
■ rozpočet MČ na r. 2009

■ záměr zřídit v prostorách úřadu MČ Praha
– Dolní Počernice pracoviště Czech POINT

■ odložení splácení půjčky TJ Sokol Dolní
Počernice do 31. 8. 2010

■ předložení projektové žádosti „Mlýn – regenerace historicky cenných objektů v Dolních
Počernicích pro vytvoření centra environmentálního vzdělávání“ s celkovým rozpočtem
49 876 564 Kč v rámci vyhlášené výzvy
k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
a poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu MČ a ﬁnancování nezpůsobilých výdajů projektu

■ podklady pro zpracování Strategického
plánu pro MČ Praha – Dolní Počernice

■ převzetí nově vybudovaného mostku přes
Hostavický potok pro pěší a cyklistickou
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vingového fondu MŽP

podaného trestního oznámení Ing. Nožičky
vůči vedení MČ, které bylo shledáno bezdůvodným – čj. 451/09

■ stanoviska účastníků řízení – Stavba 510
„Satalice – Běchovice“

■ zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření
MČ v době od 26. 1. 2009 do 6. 2. 2009

■ Příkaz starosty č.1/2009
■ zprávu hygienické stanice k měření hluku
na Vinici dne 27. 5. – 28. 5. 2008, doručenou dne 19. 2. 2009

■ stanovisko TSK k protihlukovým opatřením
na Štěrboholské radiále – čj. 318/09

■ informace o přípravných pracích na opravě zařízení a odbahnění rybníka Martiňák
– čj. 206/09

■ zápis z jednání o dopravní obslužnosti Dolních Počernic MHD ze dne 11. 2. 2009 se
zástupci MČ Štěrboholy

■ poděkování rodiny Marešových za ﬁnanční
výpomoc při likvidaci škod po požáru RD

■ poděkování České pošty za ocenění práce
doručovatelky paní Peškové

■ harmonogram prací spol. SKANSKA na
projektu Průjezd železničním uzlem Praha

■ modernizace traťového úseku Praha Libeň
– Praha Běchovice (1. část) v letošním roce

■ informaci o záměru zřízení 10 parkovacích
míst u zastávky ČD ve směru do Prahy
v rámci stavby TV Dolní Počernice
Toto jsou pouze stručné informace o jednáních ZMČ. Úplný text zápisu je k dispozici na
ÚMČ a na webových stránkách:
www.praha-dpocernice.cz
Zpracovala Hana Moravcová

Budeme opět usilovat o udržení optimální rovnováhy a stavů zvěře nejen pro naše děti nebo
vnoučata, ale i pro budoucí generace. Jsme
rádi, že skončilo bezmocné přihlížení na ubývání zvěře, hlavně zajíců a koroptví a neúměrné
zvyšování stavů lišek, strak a divokých prasat.
Nyní provádíme hlavně obnovování mysliveckých zařízení (zejména krmných) a tlumení
škodné.
S napětím očekáváme období, jehož středem je červen – měsíc myslivosti.
To se v přírodě probouzí nový život, srny kladou
srnčata, zaječky vrhají (metají) zajíčata, proklubávají se a líhnou bažantíci, kuřata koroptve,
kachňata, holoubata a ostatní. Liška v brlohu
vrhá liščata, bachyně metá selata (selí se).
V tomto období se naše činnost bude zaměřovat nejvíce na ochranu životních podmínek
zvěře, které jsou dost komplikované, neboť
se vyskytují v blízkosti obydlených zón.
Z těchto důvodů se na ty z vás, kteří vlastníte nějakého toho pejska, obracíme s naléhavou žádostí. V období května, června a části
prázdnin nenechávejte, mimo obydlených
míst, pobíhat volně své miláčky. Každý, i velmi malý kousek louky, remízku, rákosí apod.
je potenciální úkryt pro nějaké to „maličké“,
jehož jedinou ochranou, v době než povyroste, je jen se tiše krčit ve svém úkrytu. Dobrý
nos každého pejska takové „maličké“ najde,
a i když si s ním chce váš miláček jen pohrát,
skončí pro něj taková hra jeho úhynem.
Naproti tomu v případě selat je bachyně
vždy nablízku a v případě překvapení chrání
svoje selata i svým životem a může být pro
vašeho pejska dost nebezpečná.
Závěrem vám všem přejeme, abyste díky
citlivému chování, byli odměněni možností
pozorovat, nebo alespoň zahlédnout zvěř,
která se v naší honitbě stále nachází.
Za myslivecké sdružení Horní Počernice, o. s.
Ing. Miroslav Vokřínek, předseda

Rozpočet MČ Praha
– Dolní Počernice na rok 2009
Setkání s novináři
z balkánských zemí
Dne 27. 3. 2009 proběhlo v naší městské části
setkání se zástupci sdělovacích medií z Chorvatska, Srbska a Makedonie.
Setkání proběhlo na žádost Odboru fondů EU
MHMP a Centra evropských novinářů a jeho
účelem byla prezentace projektů, které se
v Dolních Počernicích uskutečnily za podpory
Strukturálních fondů EU v prvním programovacím období Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 – Praha.
Zahraniční novináře jsem uvítal ve Společném
kulturním centru MČ Praha – Dolní Počernice
a Praha 14. Po představení naší městské části
jsem ve stručnosti seznámil všechny přítomné
s projekty, které byly v prvním programovacím
období v Dolních Počernicích realizovány.
Po té byla hostům promítnuta kazeta o Dolních
Počernicích, která je zaměřena právě na tyto
projekty a na jejich kladný dopad na život
v MČ. Dále hovořila Mgr. Vladimíra Jilečková
ze spol. Finanční poradenství, s.r.o. (zpracovatel
žádostí o ﬁnanční podporu předkládaných projektů ze SF EU) o způsobu zpracování žádostí
a o nástrahách, které mohou žadatele v této
souvislosti potkat.
Při následném obědě se rozproudila živá debata, při které jsme odpovídali na četné dotazy
hostů. Po obědě si novináři prohlédli všechny
zrealizované projekty a vyjádřili obdiv nad vším,
co se za poslední dobu v Dolních Počernicích
vybudovalo.
Na závěr setkání všichni hosté obdrželi dárkové tašky s propagačními materiály, týkající se
všech projektů hl. m. Prahy a MČ Praha – Dolní
Počernice.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s rozpočtem naší MČ na rok 2009. ZMČ schválilo
návrh rozpočtu na svém zasedání dne 16. 3. 2009 a nutno poznamenat, že až na jednu výjimku
jednohlasně. Rozpočet je ve své podstatě vyrovnaný, jeho příjmová i výdajová část nám zaručuje bezproblémový chod naší MČ i jejích příspěvkových organizacích (ZŠ a MŠ) po celý rok 2009.
V jeho průběhu očekáváme určité navýšení příjmové části, které bude ve výdajové části rozpočtu
použito na posílení důležitých kapitol rozpočtu (doprava, veřejná zeleň, školství apod.) a na
nepředvídané výdaje, které v průběhu rozpočtového období vzniknou.
Rozpočet naší MČ má dvě části a to hlavní a hospodářskou činnost. Pro hlavní činnost byly
schváleny tyto ukazatele:
■ Příjmová část rozpočtu v hlavní činnosti činí
16 089,2 tis. Kč
■ Výdajová část rozpočtu v hlavní činnosti činí
17 589,2 tis. Kč
■ Schodek rozpočtu je kryt třídou ﬁnancování ve výši
1 500,0 tis. Kč
Výdajová část rozpočtu je členěna na běžné a kapitálové výdaje. Její převážná část je zaměřena na běžné výdaje, pro kapitálové výdaje je určena částka 1 650 tis. Kč na kapitolu školství.
Zásadní částky na kapitálové výdaje očekáváme v průběhu roku 2009 přijetím dotací od hl. m.
Prahy, o které bude náš rozpočet navýšen.
Druhou částí rozpočtu je tzv. hospodářská činnost, jejíž příjmovou část tvoří příjmy z prodeje
majetku, pronájmu bytů, pozemků a nebytových prostor.
■ Příjmy z hospodářské činnosti činí
7 502,8 tis. Kč
■ Výdaje v hospodářské činnosti činí
2 574,0 tis. Kč
■ Zůstatek před zdaněním činí
4 928,8 tis. Kč
Výše uvedený zůstatek bude zdaněn, zbylá část po zdanění může být použita na krytí běžných i kapitálových výdajů, odvedená daň bude naší MČ vrácena ve 100% výši. Takto získané
ﬁnanční prostředky z hospodářské činnosti však mohou býti zapojeny do rozpočtu a též použity
až v následujícím roce.
Pro informaci uvádím, že naše MČ již získala pro rok 2009 od hl. m. Prahy tyto dotace:
■ Centrum environmentálního vzdělávání v čp. 3
5 mil. Kč
■ Rekonstrukce hájovny čp. 45
3 mil. Kč
Výše uvedené dotace však ještě nemohly být do rozpočtu MČ na rok 2009 zapojeny, neboť byly
přijaty až po jeho schválení v ZMČ.
Mimo rozpočet MČ pak půjde prostřednictvím Odboru městského investora do Dolních
Počernic částka 35 mil. Kč na stavbu TV Dolní Počernice – rekonstrukce komunikací.
Závěrem bych dodal, že všechny výše uvedené údaje nás opravňují k tomu, abychom mohli
vyjádřit přesvědčení, že rok 2009 bude pro naši MČ z pohledu přijatých dotací úspěšný.

Akci, která se bude pravděpodobně opakovat
– tentokrát s hosty z Turecka, lze považovat
propagačně za velmi úspěšnou.

Všechny, které zajímá podrobnější rozpočet naší MČ, mohu upozornit na jeho zveřejnění na
internetových stránkách MČ a navíc jsem kdykoliv připraven o něm s našimi občany diskutovat
i osobně.

Zbyněk Richter, starosta

Zbyněk Richter, starosta

Železnice
Vzhledem k probíhající stavbě Modernizace
traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice nás v průběhu letošního roku čekají velké
změny v železniční dopravě. Od 8. března do
16. listopadu jsou plánovány četné výluky,
o kterých se můžeme informovat buď na we
bových stránkách Českých drah: www.cd.cz,
nebo přímo na železniční zastávce. Na přechodnou dobu je nastupování – ve směru do
Prahy – přemístěno na provizorní nástupiště

na nulté koleji a vystupuje se /nastupuje se/
pouze prvními dveřmi vlakové soupravy. Od
7. srpna do 16. listopadu bude takto upraveno
i nástupiště ve směru na Kolín.
Hlavním cílem stavby je rozšíření nynější
dvoukolejné trati na trojkolejnou a projekt
zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního
svršku a spodku, rekonstrukci či opravy všech
mostů a podchodů pro cestující, přes tři kilometry protihlukových stěn, nové nástupiště,
čekárny a přístupové chodníky v Dolních
Počernicích a Kyjích.
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Kultura
Bytový dům, čp. 10

Přírodní amﬁteátr

Za Počernice
krásnější /část II./
Pokračování v rozhovoru s Ing. Miloslavem
Králem o lidech, kteří se podílejí na stavebních úpravách, modernizaci a nové podobě
Dolních Počernic.
„S panem architektem Ing. arch. Janem Vránou
jsme se seznámili, když pro společnost Svornost, s.r.o. a později Český statek, s.r.o. navrhl
interiéry obou objektů. Později vypracoval
studii rekonstrukce objektu mateřské školy
a zdravotního centra, kdy postupně ve třech
etapách navrhl půdní vestavby nad všemi
třemi pavilóny. Architektonické řešení naší
mateřské školky obdivoval při své návštěvě
MŠ i primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.
Dále s námi spolupracoval při zajišťování

interiérů informačního centra MČ Praha
– Dolní Počernice tak, aby vhodně korespondovalo s regionálním muzeem umístěným
v téže budově. Pan architekt rovněž navrhl
rekonstrukci budovy čp. 5, kde sídlí pošta a místní knihovna. Zde se podílel jak na
projektu exteriérů, tak na návrhu vnitřního
vybavení budovy. Tento soubor zrekonstruovaných objektů tvoří krásný architektonický
celek, který dominuje centrální části naší MČ.
Pan architekt je rovněž autorem studie rozestavěné obřadní síně našeho nového hřbitova
a podílel se autorsky i na interiérech kulturního
centra (bývalý pivovar) a interiéru tzv. učitelského penzionu v areálu základní školy.“
Kdo z dalších architektů se podílel na zvelebení naší obce?
„Byli jimi hlavně Ing. arch. Pavel Šváb, autor
Urbanistických studií Dolní Počernice – jižní
část a Dolní Počernice – sever, dále Ing. arch.
Karel Doubner, jehož architektonická kancelář

je autorem rekonstrukce bývalého statku č.p.
10 na Bytový dům s 22 bytovými jednotkami
a sídlem úřadu naší MČ. Je i autorem návrhu výstavby sedmnácti bytových jednotek
v témže objektu. Dále je třeba jmenovat pana
Ing. arch. Miroslava Kopáčka, který je autorem dokumentace na rekonstrukci bývalého
pivovaru (současné Společné kulturní centrum). Další významnou osobností byla i Ing.
arch. Magdalena Dandová, která zpracovala
projekt Rehabilitace zámeckého parku včetně
vybudování přírodního amﬁteátru.
V posledních letech úspěšně spolupracujeme s Ing. arch. Hájkem, který pro MČ navrhl
nástavbu staré budovy základní školy (tento
projekt prozatím nebyl realizován) a dále projekt environmentálního centra, které sestává z revitalizace tří památkově chráněných
objektů v zámeckém areálu – mlýna, hospodářské budovy mlýna a objektu s bývalými
ledovými sklepy pivovaru. Tento projekt se
budeme snažit realizovat v nejbližší době.“
Mohl byste nám na závěr jmenovat i ty své
spolupracovníky, kteří plány architektů uvedli
a dále uvádějí v život?
„Toto je právě mravenčí práce naší Komise
investic, výstavby a údržby (KIVU), která se
samozřejmě za několik volebních období
postupně měnila. V současné době jsou členy
KIVU pánové a dámy: Petr Stránský, stavební
technik našeho úřadu, paní Hana Venclová,
tajemnice komise, Mgr. Hana Králová (pro
oblast veřejné zeleně), Ing. Josef Stříška, tajemník ÚMČ, Michal Loos a Ing. Jiří Hrdina. Jelikož
tato komise často projednává i velmi zásadní
rozhodnutí, zúčastňují se jednání i členové
Rady MČ ( Zbyněk Richter, Ing. Hana Jaklová,
Milan Nedvědil a MUDr. Pavel Boček ).“
Redakční rada Vám děkuje za rozhovor
a přeje mnoho úspěchů do další práce.

Interiér Infocentra

Zveme vás na kult
urní akce
konané v měsíci květ
nu
1. 5.

Druhý Prvomájový veterán piknik 2009

16. 5.

Pouť do Nepomuku

17. 5.

Žehnání sochy Svatého Jana Nepomuckého

23. 5.

Májování

setkání členů Veteran Car Clubu Praha a příznivců starých časů

NEJSTARŠÍ FESTIVAL OCHOTNICKÝCH
SOUBORŮ V ČR KONANÝ POD ŠIRÝM NEBEM.

společné zábavní odpoledne s MČ Praha 14 – hudba k tanci,
loutkové představení pro nejmenší, dobové tance, jezdecký
parkúr, …

26. 5.

Svátek sousedů

30. 5.

Počernický Den dětí

39. ročník
festivalu Divadlo
v přírodě (květen)

přátelské podvečerní setkání při hudbě a s pohoštěním

Horní Počernice se pyšní nejstarším festivalem
amatérských divadelních souborů v České
republice, konaným pod širým nebem vždy na
přelomu května a června. Letos se uskuteční
již jeho 39. ročník.
V současné době festival trvá 7 až 8 týdnů,
během nichž se uskuteční přes padesát představení.
Hraje se převážně o víkendech, některé tituly
i dopoledne pro školy. Na programu jsou
pohádky, klasické hry i muzikály. Každoročně
tak v květnu a v červnu žijí divadlem celé Horní Počernice. Ať už v roli návštěvníků, herců
nebo obětavých a nadšených pomocníků.
Letošní 39. ročník “Divadla v přírodě” nabídne
návštěvníkům v 55 představeních 14 titulů,
z toho 5 premiér.

tradiční atrakce a soutěže pro děti, tentokrát spojený
se sportovní oslavou 90. výročí založení Sokola Dolní Počernice

Podrobné informace o programu a dopravním
spojení najdete na adrese:
www. divadlopocernice.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!

Svatojanský víkend
v Dolních Počernicích
Letos uplynulo 280 let ode dne, kdy byl za
svatého prohlášen v celém světě nejznámější
Čech – Jan Nepomucký. Jeho osobu si připomeneme v Dolních Počernicích o víkendu
16. a 17. května.
V sobotu 16. se vydáme na návštěvu jeho
rodiště (podrobnosti zájemcům sdělí farní
úřad). V neděli 17. si světce připomeneme při
obou bohoslužbách v kostele Nanebevzetí
Panny Marie (v 8:30 a pro děti v 10:30).
Odpoledne si promítneme pořad o Janu
Nepomuckém, na němž se autorsky i herecky

podílel náš bývalý dolnopočernický soused
P. Miroslav Herold SJ. V 16 hodin nám slíbil
návštěvu pražský světící biskup K. Herbst,
který povede liturgii posvěcení sochy svatého
Jana akademické sochařky Ellen Jílemnické
u mostu přes Rokytku. Návštěvu otce biskupa využijeme ještě ke společné besedě s ním
v prostorách radničního klubu.
Ke všem akcím jste srdečně zváni. Podrobný
časový rozpis najdete na nástěnkách spolupořadatelů t.j. ÚMČ, farního úřadu a o.s. Počin.
Dr. Tomáš Jirsák

Místní knihovna, exteriér a interiér

6 Za Počernice krásnější

Kultura 7

Masopustní
veselice
Ve čtvrtek dne 19. 2., kdy ještě kralovala paní Zima, prošel, proskotačil a protančil
Dolními Počernicemi masopustní průvod. I když byl možná, co do počtu masek, chudší
(na účasti se podepsala chřipková epidemie), vládla dobrá nálada. Dobře naladěni
byli i muzikanti – skupina Tomášové, kteří s chutí vyhrávali pěšky i na voze. Nepřehlédnutelné doprovodné vozidlo, jako tradičně bezplatně, poskytla ﬁrma Hummer. Na
všech zastávkách (Median, s.r.o., Fara, restaurace Léta páně, Dětský domov, penzion
Český statek, BeA CS, s.r.o., Cukrárna paní Kautské, Koloniál paní Lefnerové, Oděvy
a galanterie paní Papežové, Elkom Praha, a.s., Chráněná dílna Svatý Prokop u Červeného javoru, Pneuservis Schubert, Hummer Fitness Club, Potraviny u Janatů, Hotel
Svornost) byli účastníci masopustní veselice vstřícně přijati a štědře obdarováni.
Průvod majestátně doprovázely krásné jezdkyně na huculských koních a rozdováděné
masky vlídně usměrňovali strážníci Městské policie.
Ocenění za krasomluvu si jistě zasloužil pronobus – Tomáš Jirsák Havran. Všechna
zastavení okořenil vtipným veršem, ať předem připraveným, či na místě pohotově
improvizovaným.
Ke shora uvedeným štědrým dárcům se sponzorským darem připojila i paní Jaroslava
Krčálová a Studio Animované tvorby. Všem mnohokrát děkujeme a přejeme úspěšné
působení v Dolních Počernicích.

POČIN o svých počinech
CO PRO VÁS V ROCE 2009 PŘIPRAVUJEME?
Stejně jako každý rok plánujeme účast na mnoha
akcích pro veřejnost. Některé z nich organizuje
JK Počin spolu s MČ Dolní Počernice, jiné chystá
přímo jezdecký klub a proběhnou v našem areálu. Jsou určeny všem dětem i dospělým, kteří
si ještě nezapomněli hrát, příznivcům sportu,
ekologie a také těm, kteří chtějí svůj volný čas
strávit v místě, kde příroda zůstala součástí velkoměsta.
Kalendář akcí v roce 2009 JK Počin
1. – 3. 5. Soustředění s výukou voltiže

Výstava
Velikonoční
inspirace
Ve stodole penzionu Český statek byla opět
připravena pestrá paleta ukázek lidových velikonočních zvyků – malování a barvení kraslic,
zdobení perníčků, pečení ozdob a figurek
z vizovického těsta, pletení pomlázek, prostřené sváteční stoly s tradičními pokrmy a letos
poprvé i malá rarita – pletení košíků a ošatek
z listů vyřazených telefonních seznamů. Návštěvníci mohli zakoupit i výrobky ze šustí,
keramiky a květinové vazby.
V Informačním centru Dolních Počernic byly
vystaveny různé druhy forem na pečení
– bábovky, beránci, zajíčci,... A aby byl dojem
dokonalý, napekla paní Eva Vavroušková
bábovky, beránky i zajíčky z různých druhů
těst. V muzejní části infocentra to zase vonělo
čerstvě napečenými jidáši, které v kachlových
kamnech pekla usměvavá hospodyňka Kateřina Václavková a ještě teplé, pomazané
medem rozdávala příchozím.
V neděli dne 29. 3. jsme se v Počernicích
rozloučili se zimou a přivítali konečně jaro
vhozením zapálené Morany do Rokytky.
Všichni zúčastnění – pedagogové i žáci
základní školy, děti z mateřské školy Duha
se svými učitelkami, dámy z místního klubu
důchodců, členové o.s. POČIN, zaměstnanci
ÚMČ Dolní Počernice a všichni vystavující si
zaslouží velké poděkování.
Zvláštní poděkování patří Mgr. Haně Králové,
za velkolepou jarní výzdobu stodoly penzionu
Český statek a paní Evě Vavrouškové, která
zorganizovala výstavu Formy a formičky v české kuchyni, konanou v prostorách infocentra.
Nemalý dík patří i neúnavnému panu Václavu
Navrátilovi, který byl jako vždy nepostradatelným pomocníkem.

10 Velikonoční inspirace

16. 5.

ZZVJ
(zkoušky základního výcviku jezdce)

23. 5.

Májování

Přijďte podpořit naše koníky a jejich
jezdce při parkurových závodech, které se jako každý rok konají v areálu
stájí pana Vavrouška. Odpoledne
můžete svézt děti na koních v zámeckém parku.

30. 5.

Dětský den

13. 6.

Jezdecké závody JK POČIN

Přijďte povozit své děti na našich
koních do zámeckého parku. Vození
bude součástí programu oslav Mezinárodního dne dětí.

20. – 21. 6. Svatojánská noc
s Hobby závody
19. 7. – 1. 8. Letní tábor
19. 9.

Babí léto

Kde nás najdete?
Areál jezdeckého oddílu se nachází v Dolních
Počernicích v ulici V Ráji, nedaleko říčky
Rokytky. Od stanice autobusu MHD (110, 109,
163, 208) i z vlakové zastávky Dolní Počernice
jste u nás pěšky za 10 minut.
Na všechny uvedené akce jste srdečně zváni,
podrobnosti o jejich konání se včas dozvíte
z Dolnopočernického zpravodaje, na vývěskách a na našich internetových stránkách:
www.jk-pocin.unas.cz
nebo na tel.: 605 285 426.
Těší se na vás členové jezdeckého
oddílu i jejich
čtyřnozí
přátelé.

Jak jsem avizoval ve zprávě o podzimním
půlročníku FESTu 26, letošní jarní byl pro nás
spojen s velkou komplikací v podobě nepřítomnosti klíčového člena generálního štábu,
takto nejvyššího inženýra FESTu 26, pana
doktora Petra Honzíka. Musím přiznat, že
oslabení organizačního týmu bylo natolik
citelné, že jsme občas propadali až beznadějným myšlenkám a uvažovali o vynechání
jednoho půlročníku či dokonce ukončení
organizace FESTu 26 nadobro. To vše píšu
vlastně jako hold panu doktorovi. Hold však
musím vzdát i ostatním členům generality,
kteří nakonec překonali všechny slabomyslné
chvilky a nevzdali se, takže se další půlročník
FESTu 26 opět podařilo nejen uspořádat, ale
uspořádat velmi pěkně a zase se spoustou
novinek. V pátek v podvečer to sice ještě
vypadalo, že i tak nemnozí pořadatelé budou
proti diváctvu v přesile, ale vše se v dobré
obrátilo a nad očekávání vydařilo.
Tento půlročník byl neobvyklý zejména
žánrovou skladbou programu živé scény.
Střídali se tu tak kupříkladu brutální punkrockeři z X-Massa s roztomilými Papírovými
panenkami (které nakonec na plné čáře
vyhrály prestižní diváckou anketu Zlatý
havran), ostrými gangstery z „jižňácké“
raperské Svaté Aliance, veselými improvizátory z IHS nebo noisovými experimentátory
z Ku-Klux-Klanu či zcela jinde experimentujícími romanticky zasněnými blackmetalisty
z Aaen Anima a dalšími. A bylo tentokrát
nejen co poslouchat, ale i na co se dívat.
Něžnější polovičku drsného publika sice
zklamal hlavní X-Massér, který tentokrát
poprvé v historii FESTu 26 neodhalil zcela
svou zarostlou hruď, ale mnohé další kapely pojaly vizuální stránku svých vystoupení
skutečně velkoryse, takže show Michaela
Jacksona či Madony by se mohla jen stydět
v koutku. A živá scéna nabídla letos dokonce

Přesilovka
v oslabení aneb
FEST 26 přežil
i dvě performance. Veselo však také bylo
i v „mrtvé sekci“, tedy scéně neživé hudby,
kde DJové předváděli skutečně krásné sety.
A nesmím zapomenout pochválit také výtvarníky za velmi vtipné dekorace ve stylu
mastodontích exkrementů.
Co dodat závěrem? Příští půlročník bude v pořadí dvacátý. Je to závazek, ale věřím, že se
nám stane velkou výzvou a nezklameme očekávání. Již nyní se nám v hlavách rodí mnoho
nápadů a k naší radosti se hlásí několik nadšenců, kteří by chtěli s jubilejním půlročníkem
pomoci. Takže se těšte a přijďte se podívat.
Informace (včetně té, že všichni se na FESTu
26 podílejí bez nároku na jakékoli odměny
a že veškeré výtěžky věnujeme naší na dálku
adoptované Carol Namabiro z Ugandy) naleznete na www.fest26.cz.
HAVRAN, generální prezident FESTu 26
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Počin přivítal jaro
v Dolních Počernicích

Dětský domov
KRÁTCE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

Deﬁnitivní tečku za zimou jsme udělali v neděli 29. března vynesením Morany. Tato velká slaměná
loutka, někde nazývaná Mařena nebo Smrtholka, představuje v české lidové tradici zimu. Má být
vynesena za vesnici, tam zapálena a hozena do vody. Letos byla tato akce, stejně jako v minulých letech, součástí víkendové výstavy Velikonoční inspirace. A že jsme se na jaro a sluníčko těšili
i v Dolních Počernicích, bylo zřejmé z nebývalého počtu dětí a dospělých, kteří Moranu vyprovázeli
od amﬁteátru v zámeckém parku přes hráz rybníka až k mostku na říčce Rokytce.

Jsme příspěvková organizace zřizovaná
Magistrátem hlavního města Prahy.
V našem dětském domově žije ke dni 10. 4. 2009
čtyřicet dva dětí (z toho 20 dívek a 22 chlapců),
což odpovídá naší kapacitě, takže jsme po
dlouhé době plni.

V průvodu nechyběli koně z jezdeckého klubu POČIN V Ráji, děti v krojích básničkami zaháněly
zimu a vítaly jaro a Morana v červeném šátku mířící k potoku nenechala nikoho na pochybách,
že zima letos opravdu skončila.
Díky hezkému počasí a nadšení organizátorů přispívat udržováním tradic k příjemnému soužití
obyvatel Dolních Počernic, se akce opravdu vydařila. Společně jsme strávili příjemné odpoledne
a jaro mohlo přijít.
Jitka Francová

Žijeme v pěti rodinných buňkách a trávíme
čas jako ostatní – mimo povinností – si hrajeme, chodíme do kina, sportujeme a bavíme
se, zkrátka žijeme normálně.

Dětí mladší 10ti let je sedm, dětí nad 15 let je
dvacet jedna.

Dvě osoby jsou ve vedení domova – ředitel
a vedoucí pedagogů, máme dvacet pedagogických pracovníků (téměř všichni se dále
vzdělávají). Na půl úvazku s námi spolupracuje
sociální pracovnice a na jeden a půl úvazku
zaměstnáváme dva provozní pracovníky.

Tři děti vodíme do mateřské školy, osmnáct
dětí chodí do školy základní, šest dětí dochází do speciální ZŠ, jeden student navštěvuje
střední školu a ostatní absolvují učiliště.

Všem děkujeme za přízeň a podporu, které si
nesmírně vážíme, a přejeme co nejvíce úsměvných dnů a dobrých zpráv v roce 2009.
Martin Lněnička, ředitel

Vedení domova
Ředitel: Martin Lněnička
tel.: 281 930 129, 602 873 693
e-mail: dd_dolpoc@volny.cz
Vedoucí pedagogů:
Hana Jedelská
tel.: 281 930 525, 723 083 832
e-mail: zastupce.dddp@atlas.cz
Dětský domov
a Školní jídelna Dolní Počernice
Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
tel.:
281 930 129, 602 873 693
e-mail: dd_dolpoc@volny.cz
www.dddp.tym.cz

Mateřská škola DUHA
Jako každým rokem, tak i letos jsme se s chutí
zapojili do masopustního veselí. Ve třídách
jsme uspořádali karneval, na kterém nám děti
předváděly své masky, tančilo se a zpívalo až
do oběda. Po odpolední svačině se děti oblékly
a s velkým nadšením se alespoň na krátkou
chvilku přidaly k masopustnímu průvodu, který se před naší školkou nezapomněl zastavit.
Všichni jsme si tento den velmi užili a už nyní
se těšíme na příští rok.

Další vítanou akcí byl výjezd dětí ze třídy
Sluníček na zimní školu v přírodě v Pasekách
nad Jizerou. Letos jsme si užili přívalu sněhu
a zimních radovánek v dostatečné míře, což
jistě poznáte z pořízených fotograﬁí. Nechybělo bobování, stavby ze sněhu, koulování
a jiné hrátky. Pobyt jsme si zpestřili hrou
“Výprava za Krakonošem“.
Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Sport

25. 4. 10. ročník Dětského cyklokrosu
■ přihlášky na startu
■ zámecký park Dolní Počernice

Sokol
Dolní Počernice

13. 6. 6. ročník pétanque dvojic bez
rozdílu věku a pohlaví
■ přihlášky do 1. 6. 2009 na
dd_dolpoc@volny.cz
nebo 281930129, 602/873693
■ areál Dětského domova

5. 9.

VÍTĚZSTVÍ NAŠICH DOROSTENEK V ČML
PLAY OFF Českomoravské ligy dorostenek se
uskutečnil ve dnech 18. a 19. 4. 2009 v naší
domovské hale v Dolních Počernicích. Po
sobotních výhrách proti družstvům Pardubic
a Sokola Nusle se dolnopočernické doros
tenky utkaly ve ﬁnále s týmem DBK Kožlany
– Kralovice. Neděle 19. 4. přinesla krásné
basketbalové zážitky vyšperkované celkovým
vítězstvím Českomoravské ligy dorostenek ročníku 2008/2009. Dolnopočernickým Žirafám
a jejich trenérům gratulujeme!

11. ročník Běhu Babího léta
■ všechny věk. kategorie, přihlášky na místě
■ zámecký park Dolní Počernice

17. 10. 6. ročník pétanque jednotlivců
bez rozdílu věku
■ přihlášky do 4. 10. 2009
na dd_dolpoc@volny.cz
nebo 281930129,602/873693
■ areál Dětského domova

12. 12. 11. ročník Předvánočního běhu
■ všechny věk. kategorie, přihlášky na místě
■ zámecký park Dolní Počernice
17. 5. 9. ročník Počernického duatlonu
■ Přihlášky k závodu lze podat předem

Z. Kubíková a J. Pasáková, učitelky MŠ

12 Počin, Mateřská škola

pořádané Dětským domovem

Sportovní akce
na rok 2009

e-mailem nebo na on-line přihlášky ČSTT.
Na místě před závodem od 8,00 hodin,
ukončení hodinu před startem kategorie
■ Horní Počernice, Svépravice,
ul. Do Svépravic, ul. K Hrázi

28. 6. 2. ročník Počernického triatlonu
■ Přihlášky k závodu lze podat předem
e-mailem nebo na on-line přihlášky ČSTT.
Na místě před závodem od 8,00 hodin,
ukončení hodinu před startem kategorie
■ Zámecký park Dolní počernice,
Počernický rybník, ul. Do Svépravic
Propozice k oběma závodům najdete na
webových stránkách www.triskihp.tym.cz

Běh naděje
JIŽ PODESÁTÉ BĚHAJÍ KLÁNOVICE PROTI RAKOVINĚ
V sobotu 16. 5. 2009 se bude v Klánovicích konat druhý ročník Běhu naděje. Tato dobročinná sportovně – společenská akce navazuje na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe, který byl v loňském roce
v ČR zrušen. S osmi předchozími Běhy TF je tedy tento už jubilejní, desátý. Klánovice tradičně patří
mezi nejlepší běhy jak počtem běžců, tak množstvím vybraných peněz. V loňském roce to ovšem
bylo trochu méně, 17 166 Kč, v celé republice 710 000 Kč. Protože šlo o první Běh naděje, zřejmě
měli lidé určité pochyby. Všechny peníze ale šly tam, kam opravdu měly jít, tentokrát na výzkum
a léčbu karcinomu prostaty.
Přijďte si tedy zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha
lidí. Akce bude opět odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají od 8.30 hodin, samotné běhy
od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky. Opět budou připraveny různé trasy. Současně proběhne bohatý doprovodný program s hudebním doprovodem.
Za organizační výbor

Jolana Fuchsová

Dětský domov, Sport 13

inzerce

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Josef Formánek

Mluviti pravdu

NAUČNÁ LITERATURA

Karel Štorkán

Meč magistra
medicíny

Toman Brod

Muriel Barbery

S elegancí ježka

Noah Gordon

Katalánec

Khaled Hosseini

Tisíce planoucích
sluncí

Linda Olssonová

Tobrucké krysy

Ponorky německého
Gordon Williamson válečného námořnictva
1939 – 1945
LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Jostein Gaarder

Soﬁin svět

Astrid a Veronika

J. K. Rowlingová

Bajky barda Beedleho

Lee Harrisová

Vražda o Velikonocích

Ivana Peroutková

Anička ve městě

Martina Cole

Krutost

Christiane Gohlová Julie a kůň snů

Kosti na popel

Thomas Brezina

Čtyři kamarádi v akci
Loď duchů

Lloyd Alexander

Kroniky Prydainu
Kniha první a druhá

Petr Horký

Honba za obřím červem
a jiná dobrodružství

Kathy Reichs
Stephenie
Meyerová

Kosti v písku
Stmívání
Nový měsíc
Zatmění

Laskavost, profesní zdatnost a obětavost
– to vše jsou charakteristiky paní doktorky
Jany Nožičkové. Zaslouží si poděkování,
obdiv a přání, aby se jí dobře a zdravě dařilo
v budoucích letech.
MUDr. Pavel Boček,
pediatr

14 Místní knihovna, Poděkování, Jubilanti

VAŠÍČEK. B s.r.o.

■ Policie ČR nebude jezdit k nehodám, při
nichž vznikla škoda nižší než sto tisíc
korun za splnění dalších zákonných podmínek – tj. nedojde ke škodě na majetku
třetí osoby, nedojde ke zranění, nebude
poškozena pozemní komunikace nebo její
součásti (např. svodidlo, dopravní značka), nedojde k poškození prospěšného
zařízení (např. telekomunikačního sloupu,
přejezdového zabezpečovacího zařízení).

■ Účastníci dopravní nehody si nově sami
pořizují záznam o nehodě – je doporučeno mít k dispozici formulář tzv.
Evropský záznam o dopravní nehodě
– ke stažení je na webových stránkách
Ministerstva dopravy www.mdcr.cz

■ Při registraci starších aut, která nesplňují příslušné emisní normy, se nově
platí emisní poplatek.

PRODEJ PALIV
■

PALIVOVÉ DŘEVO
■ měkká dřeva

bříza, olše, osika
■ tvrdé dřevo

dub, javor, jasan,buk

■

PRODEJ STAVEBNÍHO
A TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA

Nejnižší ceny v regionu včetně dopravy!
VAŠE TEPLO – NAŠE RADOST
tel.:
739 667 288
e-mail: vasicek.b@seznam.cz

LIKVIDACE ODPADŮ
» odvoz a likvidace suti
» odvoz a likvidace zeminy
» odvoz a likvidace stavebního
odpadu
» odvoz a likvidace komunálního
odpadu
DODÁVKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ
» dovoz písku
» dovoz drtě
» dovoz kačírku
ZEMNÍ PRÁCE JCB, UNC
MOŽNOST PŘEPRAVY ADR

Pro zakázky v D. Počernicích
sleva 25%
Volejte 602 335 250, 777 335 251
KONTEJNERY NOVÁK s.r.o.
Třebihošťská 814
190 12 Praha 9
www: kontejnery-novak.cz
e-mail: novak@kontejnery-novak.cz

Jménem celé rodiny děkuji touto cestou
za projevy účasti při úmrtí mé matky paní
Marie Homoláčové, která zemřela po delší
nemoci dne 1. února 2009 ve věku 85 let.
Marie Konopová, dcera

Hostinec „Radhuských“, č.p. 34, s tanečním
a divadelním sálem

Díky vzpomínkám paní Marie Homoláčové (Dolnopočernický zpravodaj č. 1,2/2008), jsme měli možnost
i my nahlédnout do historie Dolních Počernic. A protože nám, z důvodu nedostatku místa, zbyla jedna
krásná fotograﬁe, poskytnutá paní Homoláčovou,
dovolujeme si ji nyní zveřejnit.

Jubilanti z našich řad
ve II. čtvrtletí 2009
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Jiřina Nejedlá, Libuše Brabencová, Pavel Čadek, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Marcela Konopová, Helena Šplíchalová, Regina Novotná, Ivan Masluk, Rudolf
Vavřich

ČERVEN
Milada Kropíková, Libuše Šimáčková, Otto Trejbal, Marta Vorlíčková, Květa
Romanová, Antonie Šírová, Julie Raymanová, Josef Šmíd, Pavel Balcar
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Srdečně zveme vaše děti do letní anglické školky ORANGERY
v krásné lokalitě Dolnopočernického zámeckého parku.
Nabízíme vám prázdninové týdenní kurzy pro děti od 3 do 7 let plné her a zábavy v prostorách
naší anglické školky.
Program bude probíhat „neškolní metodou“. Prostřednictvím her, soutěží, hudby, výtvarného
umění a vizuálních pomůcek se děti učí cizímu jazyku zcela přirozeně a lehce.
Vaše děti si u nás zcela přirozenou cestou osvojí základní slovní zásobu a naučí se říkadla
a písničky v angličtině.
Tým anglické školky udělá vše proto, aby u nás vaše děti prožily nevšední týdny v plné zábavy
a smíchu.
Po celé léto bude pro vaše děti školka otevřena od 9 do 16 hod
Cena kurzu: 3 500 Kč s DPH
Cena zahrnuje:program v angličtině, výukový materiál včetně pomůcek
na výtvarné, pohybové a hudební aktivity, pitný režim, pojištění, 2× denně
svačinku, oběd včetně polévky a veškeré výlety.
V případě zájmu kontaktujte
paní Romanu Falge Vondalovou na čísle:
+420 725 759 700

www.orangery.cz

Sám pracuji jako dětský lékař už 24 let.
V mnoha oborech, ale věřte, že jedním z nejtěžších oborů dětského lékařství je být pediatrem v první linii. Starat se o děti nemocné,
očkovat je, sledovat jejich psychomotorický
vývoj, snažit se milým přístupem si je získat
a mít je jako kamarády. Dobře a srozumitelně
komunikovat s rodiči. Být na stráži a umět
poradit, odpoledne, večer o víkendu.

ZMĚNY V PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH

KONTEJNERY Novák s.r.o.

Rozloučení

Poděkování
MUDr. Janě
Nožičkové
Po mnoha letech se v naší městské části
bude měnit dětský lékař. Zvykli jsme si,
a hlavně rodiče, chodit se svými ratolestmi
k paní doktorce Nožičkové. Ještě před mnoha
a mnoha lety do zámku, do staré ordinace
s vrzající podlahou, kam jsem chodil jako
dítě ještě já k jejím předchůdcům. A od roku
1996 již do nově vybudovaného zdravotního
zařízení v ulici Národních hrdinů.

Informace
pro řidiče
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Pamětníci
VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ A MLÁDÍ PROŽITÉ V DOLNÍCH POČERNICÍCH (II. ČÁST)
Také sport byl pro většinu z nás velmi důležitý.
Už jako žák jsem chodil do Tělovýchovné jednoty v Padolině a později do Sokola dvakrát
týdně cvičit na nářadí. A neexistovalo, abych
chyběl! Vedla se řádná prezence a před
Vánocemi ti, kteří měli nejlepší docházku,
dostali knížku nebo diplom. Všichni jsme
tam chodili rádi a nekázeň neexistovala.
Po válce jsem se coby dorostenec zúčastnil
posledního Všesokolského sletu.
Jako patnáctiletí kluci jsme si udělali hřiště
na volejbal, koupili síť i míč a pořádali místní
turnaje. A jako dorostenci jsme začali hrát
košíkovou. Před každým tréninkem či zápasem se stavěla před promítacím plátnem
kovová konstrukce a ta se pak musela zase
rozebrat, protože Sokolovna sloužila současně i jako biograf. Sami jsme si koupili kecky,
kufříky na sportovní vybavení a dresy a na ty
nám rodiče našili naši značku – SDP (Sokol
Dolní Počernice). Hráli jsme okresní přebor
a jako muži jsme jenom těsně prohráli s tehdy
velmi úspěšným Slovanem Orbis B. Krom
toho jsme provozovali i lehkou atletiku a jezdili po okolí na nejrůznější utkání.
V Padolině byla tělocvična DTJ, u ní restaurace
Velkopopovický kozel se zahradním posezením a vedle kuželník, kde se v sobotu a neděli
scházeli místní muži na kuželky. V horní části
pozemku se nacházelo hřiště na českou házenou
a v dolní části hřiště na odbíjenou. Také tam
ještě dlouho po válce zůstala řada dřevěných
kabin na převlékání. Před pozemkem stála
dřevěná bouda a v ní pan Stárek prodával
sodovku, suché vuřty, lízátka a v neděli jezdil
ještě pan Masluk se zmrzlinou. Zájemců bylo
vždycky plno, lesík u vody byl v obložení až
po domek porybného pana Hrušky. Za ten už
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se po cestičce podél rybníka nesmělo chodit.
Koupání bylo povoleno jen ze strany Vinice,
a pokud se stalo, že někdo plaval až na
druhou stranu, vyjel pan Hruška na lodičce
a neukázněného plavce vykázal zpět.
V porovnání s dneškem bylo tehdy v Dolních
Počernicích mnohem víc obchodů. Jenom na
Vinici stály dva koloniály, koloniál pana Schindlera a pana Polcara, a v místě, kde je dnes konečná
autobusu 163, prodávala v traﬁce paní Plachá.
V provozu byl mlýn i ledárna pivovaru. Naproti
kostelu nabízel své služby Hotel Jadran (za
války vyhořel) a prodejna obuvi Baťa. Dále zde
byl velkostatek Mikulec a v místě dnešního MÚ
statek pana Zdařila. Současné Infocentrum, to
bývala prodejna Bratrství, později Včela, a hned
vedle jsme chodili do papírnictví pro písanky,
tužky a jiné školní potřeby. Obuvník pan Holubec roznášel opravenou obuv do domácností,
fungovala pošta v Ráji a za školou byl chorobinec a polepšovna. Na křižovatce jste mohli
zajít do restaurace Na Barborce, do pekařství
Mařenec a k řezníku panu Karochovi. Z dalších
služeb vzpomeňme ještě kadeřnictví a holičství
Vučka, galanterii a fotograﬁcký ateliér pana
Wannera na Vinohradech. Na Českobrodské
jste dále mohli najít četnickou stanici, Kaprovu
lékárnu, záložnu, řeznictví a povoznictví Mařenec. A pekař Chytil den co den rozvážel na kole
čerstvý chléb a pečivo.
Také společenský život byl bohatý na události. V zámecké zahradě dávalo před válkou
ochotnické divadlo hru Naši furianti, jako hosté dokonce účinkovali dva členové Národního
divadla. V roce 1942 nebo 1943, to už si přesně nevybavím, hrála na hřišti v Ráji fotbalová
jedenáctka Vlasty Buriana. V hotelu Jadran
se pořádaly odpolední čaje, v hotelu Svornost se konaly taneční kurzy
a v Sokolovně plesy různých
organizací a spolků. U spisovatele Bohumila Macha
a později v Jadranu se
scházel pěvecký a recitační
soubor, který vyhrál soutěž
v okresním i krajském kole.
Po roce 1945 vznikl Svaz
brannosti, chodilo se střílet
ze vzduchovky a malorážky
do pískovny a pořádaly se
letní i zimní závody branné
zdatnosti. Sokol zase organizoval Tyršův odznak zdatnosti I. a II. stupně.
Dokud se v Počernicích obdělávaly polnosti, patřily
žně k důležitým okamžikům
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života obce. Při sklizni šli nejdřív sekáči
s kosami a obsekali pole. Pak přijela trávní
sekačka, ženy vázaly obilí do snopů a stavěly
se panáky. Ty se nakládaly na žebřiňáky a vozily k mlátičce. Tam se snopy zase rozvazovaly
a házely do mlátičky, obilí se sypalo do pytlů
a odváželo do mlýna. Teprve později převzaly
práci na polích samovazy a kombajny. A po
sklizni přišla na řadu podmítka. Bohatší sedláci prováděli na podzim hlubokou orbu za
pomoci tzv. „voraček“. Po obou stranách pole
se sunula parní lokomotiva a mezi nimi jezdil
na laně sem a tam pluh se sedmi radlicemi. To
byl pro nás kluky nezapomenutelný zážitek!
Řepa byla pracnější, musela se zasít, vyjednotit, okopávat a při sklizni se nejdřív dobývala
jednotlivě tzv. dloubákem a házela na hromady. Teprve později se vyorávala za pomoci
strojů. Potom se musela osekávat a třídit zvlášť
chrást a řepu. Řepa buď zůstala na hromadách
na poli, nebo se nakládala vidlemi na vozy
a vozila přímo do cukrovaru. „Řízky“, což byly
vylisované řepné řezy, se vozily zpět a ukládaly do krechtů. Chrást se buď použil rovnou na
krmení, nebo se také dával do krechtů. Poslední krecht byl vedle velkostatku Mikulec.
A jak vypadal náš jídelníček? Jedlo se mnohem
skromněji, maso bylo jen v neděli, a přece
jsme byli zdraví. Na zahrádce jsme si vypěstovali veškerou zeleninu. Ta se na podzim
sklidila, očistila, nastrouhala, prosypala solí,
pořádně promíchala a napěchovala do sklenic, aby bylo celou zimu co do polévek. Hodně
se vařilo z brambor, nejčastěji hustá bramboračka, k ní krajíc chleba a to byla naše večeře.
Často jsme také měli bramborák pečený na
pekáči v troubě – tzv. cmundu, bramborové
placky pečené na sucho na plotně, chlupaté
nebo kynuté knedlíky, vdolky s marmeládou
a tvarohem, lívance, škubánky, knedlíky s vejci, česnečku.
Měl bych ještě vzpomínky na konec války, na
nálety na Prahu, na květnové povstání, na
muže, kteří šli odzbrojovat vlak s německými
vojáky na běchovické nádraží, na to, jak na
Vinici přijelo gestapo a spoustu dalších. Ale
o tom možná někdy později.
Vladimír Krňák,
rodák z Dolních Počernic
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