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úvodník

Vážení
spoluobčané,
ZMČ Praha – Dolní Počernice schválilo svým usnesením č. 26. 1 ze dne
17. 3. 2014 Rozpočet MČ Praha –
Dolní Počernice na rok 2014. Ve své
podstatě se jedná o vyrovnaný rozpočet, ale jenom díky finančním
prostředkům, které si do hlavní činnosti každoročně převádíme z výsledků naší hospodářské činnosti
a také díky finančním prostředkům
zapojeným do rozpočtu z úspor minulých let. Do schválení rozpočtu jsme hospodařili v rozpočtovém
provizoriu. Jeho podmínky byly na základě doporučení RHMP
schváleny usnesením ZMČ č. 23. 1 ze 4. 11. 2013. Tento model praktikuje naše MČ již dlouhá léta bez jakýchkoliv problémů. Nikdy se
nám však nepodaří schválit rozpočet tak, abychom jej v průběhu
fiskálního roku nemuseli upravovat. Tyto úpravy jsou vyvolány zejména očekávanými, ale také neočekávanými příjmy, kterými pak
„posilujeme“ některé kapitoly rozpočtu, které byly při jeho schvalování vědomě podhodnoceny. V tuto chvíli již víme, že nad rámec
našeho rozpočtu obdržíme od hlavního města Prahy dotaci ve výši
4,5 mil. Kč na dokončení rekonstrukce objektu č.p. 11 a jeho okolí.
Tento objekt bude využit jako školské zařízení a budou v něm umístěny některé aktivity naší základní školy, pro které nezbývá v budovách naší školy prostor.
Významnou položkou ve výdajové části rozpočtu je v kapitole
Doprava částka 2 300 tis. Kč na nákup nového zametacího stroje.
Převážná část těchto finančních prostředků nám bude poskytnuta ze Státního fondu MŽP, neboť žadatelé hradí pouze 10 % z celkové ceny stroje.
Samostatnou součástí schváleného rozpočtu je i rozpočet účelového fondu zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že na stránkách DPZ nelze dopodrobna rozebírat rozpočtovou skladbu, doporučuji všem případným zájemcům, aby se ve věci rozpočtu informovali buď u starosty, nebo
v účtárně úřadu MČ Praha – Dolní Počernice.
Zbyněk Richter, starosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE NA ROK 2014
V hlavní činnosti ve výši
příjmů
výdajů
se schodkem, krytým přebytkem
hospodaření minulých let
V hospodářské činnosti ve výši
výnosů
nákladů
s předpokládaným hosp. výsledkem před zdaněním
Do rozpočtu hlavní činnosti je 6 mil. Kč.
Schválený rozpočet v jednotlivých položkách
je k nahlédnutí na webových stránkách MČ
http://www.praha-dolnipocernice.cz/rozpocet.htm
nebo na úřadě MČ.
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15165,7 tis. Kč
17065,7 tis. Kč

26. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha - Dolní Počernice dne 17. 3. 2014
1. Projednání Rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2014
schvaluje
1. Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2014
2. Plán VHČ MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2014
3. Rozpočet účelového fondu zaměstnanců ÚMČ Praha – Dolní
Počernice na rok 2014
2. Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2015 – 2019
schvaluje Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na roky
2015 – 2019
3. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci se spol. Galstian & Galstian
Group s.r.o.
pověřuje RMČ projednat dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci se
spol. Galstian & Galstian Group s.r.o. za účelem docílení oboustranně akceptovatelné a jasné dohody o majetkovém vypořádání pro
realizaci lokality „Nová Úpická“ s podmínkou, že nebude jednáno
o převzetí dešťové kanalizace a protihlukové stěny do správy MČ
požaduje projednat případný dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci
se spol. Galstian & Galstian Group s.r.o. na zasedání ZMČ
4. Prodej č.p. 605 – Rtyňská
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Tomášem
Krejčou, bytem Svízelova 177, Květnice, se lhůtou pro uzavření
kupní smlouvy do 31. 1. 2015 na prodej parc. č. 1220 se stavbou
č.p. 605 a parc. č. 1221, k.ú. Dolní Počernice, za cenu 3 000 000 Kč
a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, s tím, že pan Tomáš Krejča
současně složí na účet MČ zálohu ve výši 100 tis. Kč, která v případě
odstoupení od kupní smlouvy propadne ve prospěch MČ a v případě uzavření kupní smlouvy se tato částka započítá do kupní ceny.
požaduje, aby p. Tomáš Krejča uzavřel s MČ nájemní smlouvu
na výše uvedenou nemovitost do doby odkoupení této nemovitosti.
5. Plnění opatření, vzešlých ze 4. Fóra MČ
schvaluje výsledky plnění usnesení ZMČ č. 22.4 ze dne 9. 9. 2013
požaduje
a) aby se RMČ a ÚMČ nadále zabývaly dosud nevyřešenými problémy a problémy, které je nutno řešit průběžně
b) seznámit s řešením zjištěných problémů naše občany na 5. Fóru
MČ v DPZ a na internetových stránkách MČ
6. Odsvěření pozemků
schvaluje odsvěření pozemků parc. č. 1460/1, parc. č. 1460/9
a parc. č. 1604/1 vedených na LV 868 pro MČ Praha – Dolní Počernice, k.ú. Dolní Počernice, do správy hl. m. Prahy.

1900,0 tis. Kč

7. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku od spol. PRO-DOMA,
spol. s r.o.
schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj
infrastruktury se spol. PRO-DOMA, spol. s r.o.

8025,5 tis. Kč
2865,0 tis. Kč
5160,5 tis. Kč

27. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha - Dolní Počernice dne 14. 4. 2014
1. Projekt Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích
souhlasí s předložením projektové žádosti Revitalizace a ochrana
historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích
s celkovým rozpočtem 48 802 994 Kč (včetně DPH) v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2. Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1361/3 a 1438/9 v k.ú. Dolní Počernice - výstavba Domu pro seniory
souhlasí
s prodejem částí pozemků hl. m. Prahy parc. č. 1361/3 a 1438/9 v k.ú.
Dolní Počernice za účelem výstavby Domu pro seniory za podmínky, že:
- stavba Domu pro seniory bude koordinována s výstavbou rodinných domů, realizovaných spol. Počernice I s.r.o. a spol. Počernice II
s.r.o. na sousedních pozemcích,
- bude garantováno umístění minimálně pěti seniorů z MČ
Praha – Dolní Počernice v tomto Domě pro seniory dle rozhodnutí
samosprávy MČ, a to za cenu obvyklou v podobných zařízeních
ve vlastnictví státu,
- každý z potenciálních zájemců o prodej uvedených pozemků
předloží zastavovací studii v případě, že by se neztotožnil se studií
zpracovanou spol. BOMART spol. s r.o., která byla zpracována
z podnětu OMI MHMP,
konstatuje, že část pozemku parc. č. 1607 (cesta), který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počernice, bude městskou částí řešena samostatně s tím, že MČ bude požadovat zajištění průjezdnosti
z ul. Madarova na ul. V Čeňku.				

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice
Rada na svých zasedáních v období od 26. 2. 2014 do 9. 4. 2014
m. j. projednávala
schválila
- Zápis o výsledku a průběhu inventarizace za rok 2013 za účetní
jednotku MČ Praha – Dolní Počernice
- Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA
pro šk. rok 2014/2015
- Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 1580 o výměře 580 m2
s TJ Sokol Dolní Počernice
-U
 místění sídla spolku e-LIŠKA, z.s. na adrese Národních hrdinů 45,
Praha 9 - Dolní Počernice
- S mlouvu o dílo s Milanem Houžvičkou Sportservis ZANAP na provádění ročních kontrol zařízení dětských hřišť
-U
 ložení pokuty ve výši 20 tis. Kč majiteli nemovitosti č.p. 187
v Bernartické ulici v Dolních Počernicích v souladu s ust. §29,
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
- Uvolnění částky ve výši 50 tis. Kč na certifikaci a opravu herních
prvků
- Zakoupení přívěsu za traktůrek pro potřeby ÚMČ do výše 22 tis. Kč
- Poskytnutí částky 20 tis. Kč na kulturní akci Memoriál Milana Dufka
dne 10. 5. 2014 od 16.00 v hotelu Svornost
- Objednávku pro Finanční poradenství s.r.o. na zpracování žádosti
o dotaci na projekt Revitalizace a ochrana historicky cenného
území zámeckého parku v Dolních Počernicích za cenu 55 tis. Kč
(bez DPH)

informace zmč a RMČ

schvaluje
a) poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu
Městské části Praha – Dolní Počernice, tj. 3 660 225 Kč (včetně DPH)
- financování nezpůsobilých výdajů projektu
ukládá starostovi Městské části Praha – Dolní Počernice podat
projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

3. Předávací protokoly dokončených staveb na území
MČ Praha – Dolní Počernice
schvaluje
1. Předávací protokol číslo PP/83/10/290/2013 o předání a převzetí
nemovitosti - stavba PID Českobrodská otočka MHD BUS objekt
A2 – ul. U Konečné včetně severního nároží chodníku a 1 ks uliční
vpusti včetně přípojky do správy MČ Praha – Dolní Počernice,
2. Předávací protokol číslo PP/21/02/531/2010 o převodu hmotného
majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí
a následného předání do správy MČ Praha – Dolní Počernice.

vzala na vědomí
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1 - 12/2013 bez připomínek
- Zápisy z jednání komisí rady - KSZB, KIVU

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

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Varování městské policie
V poslední době se u nákupního centra Billa v Dolních Počernicích vyskytují
závadné osoby, které obtěžují občany tím, že na nich žebrají peníze. Tyto
osoby vyhrožují v případě neúspěchu i poškozením majetku (vozidla).
Pokud se s tímto nešvarem setkáte, volejte linku Policie 156, 158
nebo 222 02 57 51 OŘMP Černý Most.
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Budovy a objekty Dolních počernic

Vážení spoluobčané,
v zápisech Rady a Zastupitelstva se mnohdy objevují zmínky o našich
objektech, které jsou identifikovány pouze číslem popisným. Někteří
z vás nevědí o jaké objekty se vlastně jedná. Proto zde uvádíme seznam
těchto objektů a strategii jejich využití.
Vzhledem k tomu, že se v naší MČ nachází i některé významné objekty
jiných vlastníků, přikládáme jejich seznam. Věříme, že tyto informace
vám pomohou v lepší orientaci při čtení našeho zpravodaje a internetových stránek Dolních Počernic.

2
3
5
6
7
10
11
24
26
39
45
58
68
70
284
312
366
393
470
587
600
605
810
bez
č.p.

název objektu
mlýn (hlavní + hospodářská budova)
– pronajato
pivovar (všechny objekty) – pronajato
knihovna MČ, Česká pošta – pronajato
informační centrum, regionální muzeum,
část pronajata
penzion Český statek – pronajato
úřad MČ Praha – Dolní Počernice, bytový dům
v rekonstrukci
BeA – pronajato
občanské sdružení POČIN – pronajato
zámecká oranžérie – MŠ, pronajato
hájovna
pekárna – ve fázi prodeje
bytový dům – privatizováno, MČ již nevlastní
budovy staré školy, penzion v areálu ZŠ
hotel Svornost – pronajato
bývalý koloniál – pronajato
rodinný dům 1/2 – nakoupeno
bytový dům – privatizováno, MČ již nevlastní
bytový dům
mateřská škola, zdravotní centrum,
část pronajata
obřadní síň – pronajato
rodinný dům – ve fázi prodeje
budovy nové školy a sportovní hala
bývalá přečerpávací stanice
kanalizace – nefunkční

ulice
Národních hrdinů
Národních hrdinů
Stará obec
Stará obec
Stará obec
Stará obec
Národních hrdinů
Nad Rokytkou
Národních hrdinů
Národních hrdinů
Xaverovský háj
Českobrodská
Nad Rybníkem
Národních hrdinů
Novozámecká
Národních hrdinů
Stará obec
Nad Rybníkem
V Čeňku
Svatoňovická
Bakurinova
Rtyňská
Národních hrdinů
Národních hrdinů

Strategie využití objektů ve vlastnictví
MČ Praha – Dolní Počernice

č.p. 2

Mlýn – hlavní budova – kulturní památka, ul. Národních hrdinů
objekt je pronajat a zrekonstruován na gastronomické zařízení.
Mlýn – hospodářská budova – kulturní památka,
ul. Národních hrdinů
objekt je pronajat, slouží jako zázemí pro hlavní budovu mlýna s využitím skladových, ubytovacích a kancelářských prostor, připravuje se
jeho stavební úprava s využitím pro wellness centrum.

č.p. 3

Pivovar – soubor budov – kulturní památka, ul. Národních hrdinů
objekt je pronajat, slouží jako gastronomické, společenské a kulturní centrum, s dalším využitím pro podnikání (kancelářské, skladové
a výchovně vzdělávací aktivity). Připravuje se rekonstrukce zbylých
částí objektu, jejichž hlavní využití bude realizace malého pivovaru,
propojeného podzemní chodbou s hlavní budovou. Využití dalších
prostor není v současné době stanoveno.

č.p. 5

Knihovna, pošta, ul. Národních hrdinů
Objekt je zrekonstruovaný, v jeho zadní části je umístěna veřejná
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č.p. 6

Informační centrum MČ Praha – Dolní Počernice,
ul. Národních hrdinů
Objekt je zrekonstruovaný a je využíván jako „Informační centrum
MČ Praha – Dolní Počernice s veřejně přístupným internetem“. V části
objektu je umístěno „Dolnopočernické muzeum“ a ubytovací zařízení. Využití objektu není třeba v dohledné době měnit.

č.p. 7

Přehled objektů ve vlastnictví
MČ Praha – Dolní Počernice
č.p.

knihovna MČ, přední část objektu je pronajata České poště. Stávající
využití objektu není nutno v současné době měnit.

Penzion Český statek, ul. Stará obec
Pronajato dlouhodobě. Objekt slouží k ubytování, stravování,
k pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích a volnočasových
aktivit.

č.p. 10

Bytový dům, ul. Stará obec – sídlo Úřadu MČ
Praha – Dolní Počernice, nájemní byty
Další využití: klub důchodců, městská policie, kadeřnictví, pedikúra
a další služby, archiv MČ, volnočasové a vzdělávací aktivity, technické
zázemí MČ, bydlení, podzemní parkování. Stávající využití není třeba
dlouhodobě měnit.

č.p. 11

Rodinný dům, ul. Národních hrdinů
V současné době je objekt v rekonstrukci s výhledem využití pro školní, vzdělávací a volnočasové aktivity.

č.p. 24

Bývalý statek, ul. Nad Rokytkou, pronajato dlouhodobě firmě BeA
Využití: podnikatelská činnost v oblasti spojovacích materiálů a nástrojů

č.p. 26

Rodinný dům, ul. Národních hrdinů
Současné využití: pronajato o.s. POČIN na klubovou činnost
Výhledové využití:
- řešit tento objekt i s přilehlými pozemky a domkem po bývalé přečerpávací stanici s možnostmi parkování, dětského hřiště, sportoviště, zahrady, veřejné WC apod.
- demolice a nové řešení strategického prostoru v centru MČ
- nový pronájem za účelem výše uvedeného využití
- prodej objektu jen ve výjimečném a nevyhnutelném případě
Využití tohoto objektu by mělo být předmětem jednání samosprávy
MČ v nejbližším časovém období (do r. 2015).

č.p. 39

Zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů
V současné době je objekt pronajat spol. Orangery, která provedla
jeho generální rekonstrukci.

č.p. 45

Hájovna, Xaverovský háj
Strategický objekt v centru Xaverovského háje je v současné době
rekonstruován.
Využití: centrum ekologické výchovy, lesní mateřská škola včetně
doprovodných aktivit pro veřejnost (zookoutek, občerstvení, naučné
programy apod.)

č.p. 58

Pekárna, ul. Českobrodská
Objekt se nachází ve fázi prodeje.

č.p. 68

Bytový dům, ul. Nad Rybníkem
Objekt slouží dlouhodobě k bydlení, je privatizován, bude ze seznamu vyřazen.

č.p. 70

Budova staré školy, ul. Národních hrdinů
Současné využití: školství

č.p. 284

Hotel Svornost, ul. Novozámecká
V současné době dlouhodobě pronajato.
Využití: ubytování, stravování, společenské, kulturní a vzdělávací
akce, parkování, zahrada, dětský koutek.

č.p. 312

ul. Národních hrdinů
Objekt je pronajat.
Využití: kavárna, cukrárna, občerstvení, dětský koutek, venkovní
zahrádka. Výhledově bude propojen se zámeckým parkem.

č.p. 366

Jedná se o objekt, stojící mezi objekty č.p. 5, 6 a 7. Vedení MČ v r. 2013
odkoupilo 1/2 objektu z důvodu získání supervize nad dotvořením
historického jádra MČ. Objekt umožňuje reálné rozdělení. Případné
budoucí využití č.p. 366 může být kulturního, sociálního nebo školského charakteru.

č.p. 470

Bytový dům, ul. V Čeňku
Současné využití: bydlení.
Výhledové využití: bydlení, prodej části zahrady s možností výstavby
dvou RD.

č.p. 587

Mateřská škola Duha, Zdravotní centrum ul. Svatoňovická
Současné využití: předškolní vzdělávání, zdravotní centrum, chráněná dílna pro osoby s kombinovaným postižením – pronajata část nebytových prostor. AT – studio, atelier animovaného filmu – pronajata
část nebytových prostor.
Výhledové využití: pro střednědobé období ponechat stávající využití a řešit výstavbu třetího pavilonu (2 třídy) včetně potřebného
zázemí, případně rozšířit předškolní vzdělávání či zdravotní centrum
s využitím stávajících ploch.

č.p. 600

Obřadní síň, ul. Bakurinova
Využití: pronajato na uměleckou činnost (výtvarné a sochařské práce).
Výhledové využití: smuteční obřadní síň.

č.p. 605

Rodinný dům, ul. Rtyňská
Využití: objekt se nachází ve fázi prodeje.

č.p. 810

Budova nové školy, tělocvična, ul. Národních hrdinů
Stávající využití do r. 2015: školství, vzdělávání, tělovýchova, sport,
možnosti pronájmu TV zařízení i levného ubytování.
Výhledové využití: demolice, výstavba nového školského zařízení.

bez č.p.

Bývalá přečerpávací stanice kanalizace, ul. Národních hrdinů
V současné době bez využití.
Výhledové využití: skladové prostory, zázemí MČ, veřejné WC, demolice.

Významné objekty jiných vlastníků
č.p.
1
4
38
71
73
214
290
366
392

č.p. 393

Bytový dům, ul. Nad Rybníkem
Objekt slouží dlouhodobě k bydlení, je privatizován, bude ze seznamu vyřazen.

Budovy a objekty Dolních počernic

Současné i výhledové využití: vzdělávací centrum, mateřská škola
s výukou anglického jazyka.

název objektu
zámek, ul. Národních hrdinů
bývalý statek,
ul. Nad Rybníkem
Barborka, ul. Českobrodská
fara, ul. Národních hrdinů
„Zelený dvůr“,
ul. Národních hrdinů
„Jadran“, ul. K zámku
sokolovna,
ul. Národních hrdinů
hospodářský objekt
tělocvična DD,
ul. Národních hrdinů (1)
Padolina, ul. Nad Rybníkem

vlastník objektu
hl. m. Praha
hl. m. Praha
Natural s.r.o.
římskokatolická církev
Median s.r.o.
soukromý bytový dům
TJ Sokol Dolní Počernice
MČ ½ + Ing. Grametbauer ½
hl. m. Praha

445
Marino Holidays
610
sportovní areál – ul. V Ráji
TJ Sokol Dolní Počernice
a 905
ev. č. Auto Exner –
rodina Exnerova
41
ul. Českobrodská 42
Audi - ul. Národních hrdinů,
Real Bloom
474
dočasná stavba
Ters Suzuki –
rod. Trnkova
521
ul. Českobrodská
Golf resort ČM a.s.,
Golf resort ČM
891
Národních hrdinů
bez. kostel
římskokatolická církev
č.p.
ul. Národních hrdinů
stavby na pozemku
hl. m. Praha, správce ACTON
č. parc. 24/1
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Budovy a objekty Dolních počernic

Významné objekty jiných vlastníků a jejich využití

č.p. 1

Zámek – stará a nová budova,
Národních hrdinů 1, kulturní památka, vlastník hl. m. Praha.
V objektu je cca 60 let umístěn dětský domov, v poslední době je
část „staré“ budovy zámku využívána jako byty pro zaměstnance dětského domova. Celý objekt je pro dětský domov nevhodný, hledá se
řešení, jak děti přemístit do jiných prostor v naší MČ.
Celý zámecký areál využít (hlavní slovo zde má MHMP) jako rezidenční konferenční prostory apod. s možností umístění významných českých či mezinárodních institucí či společností s možnou návazností
na zámecký park. Objekty jsou rekonstruovány včetně oplocení, zbývá revitalizovat nádvoří a zahradu zámku.

č.p. 4

Velkostatek v ul. Nad Rybníkem ve vlastnictví hl. m. Prahy je nejrozsáhlejší stavba v MČ. Naše MČ již několikrát žádala hl. m. Praha o svěření - vždy neúspěšně. Objekt je pronajat Pražské agrární společnosti
do r. 2016 a dle našeho názoru MČ je postupně „vybydlován“.
Současně je využíván formou pronájmů - sklady, dílny, prodejny,
doprava. Výhledové využití: viz „Ověřovací studie velkostatku čp. 4“,
schválená ZMČ.

č.p. 38

Barborka, ul. Českobrodská
V současné době ji její vlastník, spol. Natural, nijakým způsobem nevyužívá a objekt dlouhodobě chátrá. MČ nemá na vlastníka objektu
vliv, kterým by jej přinutila k jeho rekonstrukci. MČ v případech ohrožení bezpečnosti chodců upozorňuje Státní stavební dohled za účelem zjednání nápravy.

č.p. 290

Sokolovna, ul. Národních hrdinů
Tělovýchovné zařízení, využívané jejím vlastníkem TJ Sokol ke sportovní činnosti s možnostmi jeho pronajímání. V areálu sokolovny je umístěn autokempink, který provozuje nájemce - „CR Camping.“ Za účelem
provozu autokempinku je využívána i část objektu sokolovny. Stávající
využití sokolovny (z. r. 1929), která byla v posledních letech zrekonstruována, zůstane pravděpodobně dlouhodobě nezměněno.

č.p. 366

Jedná se o objekt, stojící mezi objekty čp. 5, 6 a 7.

č.p.392

Kulturní památka
Objekt s tělocvičnou a bytovými prostory v areálu č.p. 1 - zámek.
Současně je využíván jako tělocvična, byty pro „rodinky DD“, sklady
DD a kotelna. V nejbližší době by měl být objekt hl. m. Praha zrekonstruován v programu OPPK. V přízemí budovy se dochovaly původní
historické klenby. Změna funkčního využití objektu se výhledově nepředpokládá.

č.p. 445

Padolina
Objekt byl odstraněn, vlastníkem areálu se stala spol. Marino Holidays. Podmínkou uskutečnění záměrů této společnosti na funkci
bydlení je změna územního plánu, kterou ZMČ v současné době nepodporuje.

č.p. 610

Sportovní areál V Ráji - TJ Sokol Dolní Počernice
Významná sportovní a rekreační lokalita situovaná v zátopovém
území. Hlavní objekt byl v poslední době postupně zrekonstruován.
Změna jeho využití, zázemí pro oddíl kopané TJ Sokol, se nepředpokládá.

č. ev. 41

Auto Exner, ul. Českobrodská
Prodejna a servis automobilů (Hyundai) na drážním pozemku,
v dlouhodobém výhledu zůstane stávající využití zřejmě zachováno.

č.p. 474
č.p. 71

Fara, ul. Národních hrdinů
Objekt římskokatolické církve, ve kterém je provozováno Saleziánské
středisko mládeže. Budova je udržovaná a v dobrém stavu. Její využití zůstane pravděpodobně dlouhodobě nezměněno.

č.p. 73

č.p. 521

Ters Suzuki, ul. Českobrodská
Soukromá prodejna a servis automobilů rod. Trnkovy v centru MČ,
v dlouhodobém výhledu zůstane stávající využití zřejmě zachováno.

Zelený dvůr
Byl postaven koncem 19. stol. jako chorobinec, později zde fungovala dětská psychiatrická léčebna a centrum pro dítě a rodinu „Zelený
dvůr“.
V současné době je vlastníkem objektu firma MEDIAN (výzkum veřejného mínění) se záměrem jeho využití na administrativní prostory
– sídlo firmy.

č.p. 891

č.p. 214

Stavby na pozemku č. parc. 24/1
Bývalé hospodářské zázemí St. statku Praha. V souladu s územním
plánem se předpokládá ve střednědobém výhledu zrušení stávajících staveb a realizace bytové výstavby.

Jadran
byl v nedávné době zrekonstruován na bytový dům s předpokladem
dlouhodobého stávajícího charakteru využití k bydlení.
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Real Bloom, ul. Národních hrdinů
Objekt je v současné době nevyužíván, sloužil jako prodejna a servis
automobilů Audi s dočasným trvání stavby do r. 2015.

Golf resort Černý Most, Národních hrdinů
Golfové hřiště, golfové aktivity, dlouhodobé využití.
Kostel Nanebevzetí panny Marie - kulturní památka
Stavba i pozemek je ve vlastnictví římskokatolické církve má bohatou
historii a trvalý charakter využití. Stavba je průběžně rekonstruována.

PRO DOMA - prodejna stavebních materiálů a zahradních potřeb
Vlastník pozemku, společnost PRO DOMA hodlá, po získání stavebního povolení, vybudovat na ul. Českobrodská (u železniční tratě
za prodejnou BILLA) svoji pobočku – prodejnu stavebních materiálů
a zahradních potřeb. Jedná se o stavbu prodejny, administrativní budovy, parkoviště a zeleně o celkové ploše 24 334 m2 – viz přiložená
situace. Práci by zde mělo najít cca 75 osob.
Součástí stavby je i prodloužení chodníku podél Českobrodské ul.
směrem na Běchovice včetně výsadby stromořadí. Stavbou této
prodejny dojde k dalšímu rozšíření nákupních možností pro občany
Dolních Počernic.

Nová zastávka MHD u bývalého statku čp. 4 v ul. Nad Rybníkem
Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice o zřízení nové zastávky probíhají v současné době dokončovací práce
na úpravě chodníku (rozšíření a navýšení plochy). Nová zastávka
MHD BUS na lince 263 je umístěna naproti pěti bytovým domům v ul.
Nad Rybníkem. Stavba je financována z rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice a bude uvedena do provozu v nejbližších týdnech.

stavby Dolních počernic

Výstavba kanalizačního sběrače „H“, prodloužení
směrem do Běchovic
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu kanalizačního sběrače DN 800
a to pomocí tunelování v ul. Národních hrdinů od mostu přes Rokytku, kde dojde k napojení na již stávající stoku „H“, dále ulicí Nad Rybníkem po křížení s mostem přes Počernický rybník, kde bude etapa
ukončena včetně zrušení stávající kanalizační přečerpávající stanice.
Stavba má 14 těžebních šachet na výše uvedených komunikacích,
které omezí silniční dopravu. V této souvislosti žádáme projíždějící
řidiče o pochopení a akceptování dočasných dopravních úprav. Stavba je časově rozdělena na pět etap z důvodu zmenšení negativního
dopadu na silniční provoz.
Součástí stavby je i výsadba náhradní zeleně, kterou bude nutno
v některých případech při stavebních pracích odstranit. Investor
této veřejně prospěšné stavby je hl. město Praha, které zastupuje
mandatář - společnost Zavos s.r.o. Technickým dozorem stavby je
Ing. Dollinger, stavbu realizuje na základě veřejné soutěže akciová
společnost Pohl.
Termín dokončení celé stavby je září 2015.
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revitalizace parku

Projekt „Revitalizace historicky
cenného území zámeckého parku
v Dolních Počernicích“
Ve čtvrtek 17. 4. byla naší MČ podána žádost na hl. m. Praha o finanční podporu z fondů EU v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost na realizaci projektu „Revitalizace a ochrana historicky
cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“.
Projekt řeší revitalizaci území, resp. dvou území zámeckého parku,
a to lokality Pod hrází, která je již využívaná, ale potřebuje zcela
zásadní rekonstrukci a obnovu, aby se mohla více otevřít veřejnosti a území bývalé zámecké štěpnice (současné zahradnictví), která
byla doposud využívaná nevhodným způsobem. V této části vznikne
plocha, která rozšíří území zámeckého parku a přinese obyvatelům
Dolních Počernic, ale i obyvatelům okolních městských částí a dalším
návštěvníkům nové možnosti rekreačního, sportovního a společenského využití.
Území bývalé zámecké štěpnice není dosud využívané dle svého
určení v Územním plánu HMP. Revitalizací celého rozsáhlého území
vznikne unikátní plocha pro aktivní trávení volného času. Součástí
projektu je odstranění ekologické zátěže území a instalace prvků
protipovodňové ochrany.
Lokalita Pod hrází – návrh kácení dřevin a ochrana stávajících stromů, odstranění ekologické zátěže území, rekonstrukce a doplnění
venkovními schodišti, dřevěnými lávkami a můstky přes vodoteče,
instalace veřejného osvětlení vč. slavnostního vedeného souběžně
s cestní sítí, ukončení venkovních rozvodů NN v nikách v ohradní
zdi, rekonstrukce pískovcové ohradní zdi parku, oprava kamenného
opevnění břehů Rokytky, oprava sochařského prvku se skluzavkou
(Kočičí hrádek), obnova stávajícího dřevěného mostku přes Rokytku
s ocelovou nosnou konstrukcí a nové dřevěné lávky (souvislost s protipovodňovou ochranou – přejezd hasičského cisternového vozidla,
přejezd malých vozidel integrovaného záchranného systému), rekonstrukce a obnova mobiliáře parku (vyhlídka, lavičky, odpadkové
koše). Dále budou provedeny sadové úpravy – rozvolňování střední
partie, uvolňování průhledů, obnova parkového trávníku, výsadba
zplaňujících přírodních trvalek – centrální plocha trávníku má být
založena jako kvetoucí louka, výsadba popínavých rostlin a výsadba
nových dřevin a stromů.

8

Lokalita bývalé zámecké štěpnice – rehabilitace a revitalizace zdevastované části zámeckého parku, tzn. obnovení původních terénních
modelací, odstranění ekologické zátěže území, vyčištění plochy a odstranění nefunkčních objektů, provedení probírek a průklestů zeleně,
obnovu zdevastovaných komunikací s mlatovým povrchem, umístění
jednoduchých opěrných konstrukcí pro popínavé dřeviny k zakrytí nežádoucích výhledů (provozní budova a manipulační prostor), vytvoření tematických zahrad (mediteránní zahrada, stepní zahrada, užitková
zahrada, kvetoucí rustikální zahrada, klasická česká zahrada, minimalistická zahrada, zimní stále zelená zahrada), dalšími zajímavými prvky je část nazvaná „Příběh rostlin“ - stříhaná habrová stěna vymezuje
po svém vnitřním obvodu čtyři plochy, které návštěvníkům představují sortiment zahradních dřevin používaných v současné zahradní tvorbě. Pro docílení určité dynamiky je vytvořen barevný příběh rostlin,
který sortimentně rozděluje rostliny do barevných témat: „Rovnováha“, „Vzrušení“, „Souhra“ a „Klid a mír“, včetně umístění naučné stezky
(zahradní tématika), vznik Senior parku – lokální umístění cvičebních
prvků pro seniory. Další součástí projektu je oprava a udržovací práce
zámecké zdi vč. výměny brány z ulice Národních hrdinů, odstranění
dělícího plotu mezi zámeckým parkem a prostorem štěpnice (dělící
plot mezi parkem a provozní částí bude zachován), instalace závlahového systému ze stávajícího vodovodního řadu, instalace jednoduchého mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V obou lokalitách projektu bude odstraněna ekologická zátěž. Realizace projektu je odvislá
od úspěšného vyhodnocení projektu. V opačném případě by nebyla
MČ schopna z vlastního rozpočtu projekt realizovat. Celkové náklady
projektu jsou cca 48 mil. Kč včetně DPH.
Zbyněk Richter, starosta

Vážení spoluobčané,
na 26. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice byl projednán a schválen postup řešení problémů, které byly vygenerovány na jednání
4. Fóra MČ v květnu roku 2013. Z níže uvedeného je zřejmé, že některé problémy je třeba řešit průběžně a některé problémy, např. doprava
a bezpečnost, jsou dlouhodobého charakteru a je otázkou, zda vůbec
řešitelné jsou (nezodpovědné chování řidičů, krádeže, vandalismus...).
Pokud jste přesvědčeni, že konání veřejných fór jsou prospěšná, nezapomeňte se zúčastnit toho letošního, které se bude konat 15. května
v 18 hod. ve Svornosti.
					 Samospráva MČ

Plnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice
č. 22.4 ze dne 9. 9. 2013
1) Dopravní opatření pro snížení provozu v ulicích Kněžická,
Záblatská, Vlčická
ZMČ požaduje řešit problém formou kulatého stolu za účasti všech
obyvatel lokality V Ráji a za účasti zástupce Dopravního inspektorátu
Policie ČR.
Řešení:
Za účelem odstranění tohoto problému se uskutečnilo dne 9. 10.
2013 jednání u „Kulatého stolu“ s obyvateli lokality V Ráji. Výsledkem
obsáhlé a rušné diskuse bylo ponechání současného stavu.
Problém je vyřešen.		
2) Likvidace černého odpadu v katastru
MČ Praha – Dolní Počernice
ZMČ vnímá tento problém jako velmi významný. Prostřednictvím ÚMČ
budou černé skládky průběžně odstraňovány, bohužel při nezjištění
viníka, na náklady MČ Praha – Dolní Počernice, což může naší MČ způsobit nemalé finanční potíže. Jedná se o dlouhodobý problém.
Řešení:
MČ intenzivně pracuje na průběžném odstraňování černých skládek. Ve spolupráci s Městskou policií jsou zjišťováni původci skládek
a s vlastníky dotčených pozemků je jednáno o možnostech jejich
odstranění. Vzhledem k průběžnému zakládání černých skládek není
možno tento problém beze zbytku odstranit.
Problém je řešen průběžně.
						
3) Nerozšiřovat stávající zástavbu nad rámec stávajícího
územního plánu
ZMČ se zavazuje, že nebude rozšiřovat zastavitelnost území MČ nad
rámec platného územního plánu hl. m. Prahy.
Řešení:
Problém je vyřešen usnesením ZMČ č. 22.4.3			
			
4) Dokončení rekonstrukce budov č.p. 11 a 366 s možností
využití pro klubovou činnost
ZMČ využije všechny dostupné prostředky k dokončení rekonstrukce č.p. 11 a 366. Záměrem na využití obou objektů budou i sociální,
vzdělávací a kulturní aktivity.

Řešení:
a) MČ požádala o přidělení finančních prostředků ve výši 4,5 mil. Kč
na dokončení rekonstrukce č.p. 11 z rezervy HMP pro oblast školství. Dotace byla Magistrátem HMP odsouhlasena.
Problém je vyřešen.
b) Rekonstrukci č.p. 366 není možno zatím uskutečnit z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Problém je nevyřešen, trvá.

fórum

Řešení problémů, vzešlých z jednání
4. Fóra MČ Praha – Dolní Počernice

5) Úklid soukromých pozemků (tráva, stavební materiál,
větve apod.)
ZMČ konstatuje, že v této věci již průběžně koná ÚMČ, který stav soukromých pozemků spolu s policií kontroluje a vyzývá jejich vlastníky
k nápravě.
Řešení:
ÚMČ byli vyzváni vlastníci pozemků, které hyzdí vzhled MČ, k nápravě tohoto stavu.
Na základě této výzvy došlo ve velké většině k nápravě.
Problém je z velké části vyřešen.
		
6) Vrácení linky 263 do původní trasy (Vinice – Zdravotní
středisko – Rtyňská)
ZMČ pověřuje v této věci oba zástupce starosty k jednání s městskou
organizací ROPID za účelem zajištění možnosti optimálního vedení
linek BUS MHD na území MČ Praha – Dolní Počernice.
Řešení:
MČ provedla průzkum vytíženosti linky 263. Bylo zjištěno, že tato
linka je využívána ve velké míře školními dětmi z jižní části Dolních
Počernic zejména při ranní docházce do školy i pro cestu ze školy
do místa bydliště. Bylo jednáno s Ropidem, který upravil jízdní řády
linek 263 a 296 tak, aby občané Vinice mohli z linky 263 přestoupit
na linku 296 ve stanici Ke Hrázi bez většího čekání a dopravit se tak
ke zdravotnímu středisku. S ohledem na skutečnost, že linka 263 obsluhuje oblast Jahodnice, komplex Pragolaktosu a Nové Štěrboholy,
nepřistoupil Ropid na návrat této linky do původní trasy.
Problém je vyřešen.
						
7) Výstavba nové školy
ZMČ ukládá starostovi MČ, aby vyvinul zvýšenou aktivitu směrem
k vedení HMP za účelem zajištění pokračování projektových příprav
na výstavbu nové základní školy.
Řešení:
Při současném stavu městských financí nelze v nejbližší době očekávat vyřešení tohoto problému.
Problém zůstává nevyřešen.
8) Využití hájovny (ekologické centrum, minizoo, lesní školka,
klubová činnost)
ZMČ konstatuje, že vedení MČ není schopno bez pomoci HMP, či soukromého investora, zajistit kompletní rekonstrukci hájovny. Ukládá
RMČ využít všechny dostupné možnosti k odstranění tohoto problému.
Řešení:
V současné době nemá HMP ani MČ dostatek finančních prostředků
na rekonstrukci hájovny č.p. 45.
Problém zůstává nevyřešen.
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fórum

9) Rozšíření služeb poskytovaných seniorům
ZMČ konstatuje, že z pohledu samosprávy MČ jsou základní služby
seniorům zajištěny, avšak nebrání se zavedení dalších služeb, pokud
o ně bude mezi seniory odpovídající zájem. Požaduje zveřejnit v DPZ
a na internetových stránkách MČ možnosti zajištění sociálních služeb
pro občany Dolních Počernic v rámci správního obvodu Praha 14.
Řešení:
Naše MČ zajišťuje rozvoz obědů našim seniorům a při této příležitosti poskytuje i další služby na požádání našich občanů, např. nákupy,
vyzvedávání léků, dopravu imobilních osob apod.
Možnosti zajištění sociálních služeb pro naše občany v rámci správního obvodu Praha 14 nebyly zatím zveřejněny, neboť v této oblasti
probíhají legislativní změny a nebylo by vhodné zveřejňovat neaktuální údaje.
Problém je vyřešen zčásti.
						
10) Investory nových výstaveb podnítit k finanční podpoře
občanské vybavenosti, zejména v oblasti školství
ZMČ ukládá RMČ využít možnosti rozšíření a umístění nových
služeb a vzdělávacích aktivit pro naše občany v rámci projednávání
a realizace výstavby nových obytných souborů. Jedná se
o dlouhodobý průběžný problém.
Řešení:
Doposud vedení MČ jednalo se dvěma investory bytových souborů
v MČ o podpoře výše uvedených oblastí. Za tímto účelem byly nebo
v nejbližší době budou uzavřeny smluvní vztahy, které tuto podporu
zajistí.
Problém je dlouhodobý, částečně byl vyřešen, trvá.

VYHRAZENO PRO SENIORY

V Praze bylo založeno Intervenční centrum sociálních služeb, které nabízí osobám ohroženým
domácím násilím, svou pomoc.
Senioři, kteří zažívají konflikty se svými blízkými,
dospělými dětmi nebo vnuky a cítí potřebu lidské
pomoci mimo okruh své rodiny, se mohou obrátit
na toto centrum.
Setkání je možno domluvit s pracovníky centra
na telefonu 281 911 883. Kontaktní osoby jsou
paní PhDr. Marie Šusterová a pan Zdeněk Chalupa. Společná setkání se konají jednou za čtrnáct
dní a jsou bezplatná.


Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Pozvánka na 5. Fórum zdravé MČ Praha – Dolní Počernice,

které se koná ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 18.00 hod. v hotelu Svornost, Novozámecká 284

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

dopravní opatření, pěší doprava, parkování
nový Územní plán (Metropolitní plán)
využití škol a školských zařízení
kriminalita, prevence, osvěta
nové a stávající aktivity
hluk, emise, čistota vodních toků
libovolná témata

malé občerstvení zdarma, připraven koutek pro děti, na závěr slosování účastnických lístků
Přijďte se podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!
Zbyněk Richter, starosta
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ohledně umístění květináčů
v ulici K Čihadlům

Dne 5. 3. 2014 proběhlo v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní
Počernice jednání mezi zástupci samosprávy a občany dotčené
lokality.
Na úvod starosta seznámil přítomné s projednávanou problematikou: tři betonové květináče (již dříve umístěné na komunikaci
„K Čihadlům“ z důvodu omezení rychlosti projíždějících aut) jsou
ve stávající podobě překážkou v silničním provozu a nebezpečné
chodcům, cyklistům i automobilistům a je tedy nutné nalézt alternativní řešení. S kpt. Hovorkou, zástupcem DI Policie ČR, byly dne 4. 3.
2014 předjednány následující možnosti:
varianta č. 1 - zachování květináčů
- nutno zažádat na Praze14 o stanovení dopravního zařízení, instala-

Po probrání uvedených možností a následné diskusi vyplynulo
následující:
- omezení rychlosti je žádoucí, přejí si ho téměř všichni
- stávající umístění květináčů vyhodnoceno jako nefunkční – MČ je
odstraní
- jako nejvhodnější řešení se jeví zpomalovací práh přibližně v půli
ulice
- bylo navrženo i částečné zjednosměrnění ulice Bakurinova, aby danou lokalitou nejezdilo tolik aut, ovšem pravděpodobně to nebude
mít velký efekt, naopak to způsobí problémy obyvatelům dané ulice
RMČ následně vyhodnotí uvedené návrhy a seznámí občany
s výsledkem

kulatý stůl

Jednání u kulatého stolu

Markéta Brožová

ce mobilních obrubníků a posun květináčů směrem výše v ulici, s tím
související ještě větší zúžení komunikace a investice cca 45 000 Kč
na mobilní zábrany a dopravní značky
- květináče budou nadále překážkou, sice už legální, ale nevzhlednou
varianta č. 2 - vybudování zpomalovacího prahu
a odstranění květináčů
- nutno zažádat na Praze14 o stanovení dopravního zařízení, vybudování dlážděného zpomalovacího prahu přes celou šíři vozovky
a investice cca 55 000 Kč
- nejnákladnější řešení, ale na druhou stranu nejúčinnější z hlediska
snížení rychlosti, dále je třeba vzít v úvahu zvýšení hlučnosti
varianta č. 3 - odstranění květináčů bez náhrady
- květináče by se v nejbližší době odstranily, dole na konci ulice stejně neplní dostatečně svou funkci, navíc v klidové zóně se má dodržovat rychlost 20 km/hod., situace se začne monitorovat a případné
problémy se budou řešit následně
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Tenisové dvorce
Sokola Dolní Počernice
v novém
Při povodních v červnu 2013 nám všem rozvodněná Rokytka předvedla, co příroda umí. V městské části Dolní Počernice napáchala
mnoho škod. V průběhu povodní tenisté místního tenisového oddílu Sokola Dolní Počernice s obavou sledovali Rokytku rozlitou přes
dva dvorce v areálu v ulici V Ráji, které jsou položeny níže. Když
voda opadla, obavy se naplnily. Nezbylo, než konstatovat, že voda
zcela odplavila oba tenisové kurty.
Ale jak se říká: „Všechno špatné je pro něco dobré“. Špatné to, že tenisové dvorce byly zcela zničeny a bylo jasné, že budou vyžadovat
zásadní rekonstrukci. Dobré to, že se povodeň stala novým impulzem pro dostavbu celého tenisového areálu. Opravou dolních dvorců se završí obnova celého areálu, který ve své konečné podobě
bude obsahovat prakticky čtyři nové dvorce a objekt zázemí. Jeden
z nově opravovaných dolních dvorců je určen jako polyfunkční, který bude sloužit oddílu odbíjené.
Horní dva dvorce, včetně objektu zázemí, byly postaveny zcela
nově v roce 2009. Obě etapy, původní v roce 2009, a současná, byly
a jsou realizovány za významné pomoci Městské části Dolní Počernice v čele se starostou, panem Zbyňkem Richterem. Dokončením
rekonstrukce kurtů po povodni bude završena dostavba moderního areálu, čímž budou vytvořeny pěkné a důstojné podmínky

Vážení spoluobčané,
s příchodem teplých dnů se začínají na levém břehu Počernického
rybníka objevovat „naháči“. Tento způsob trávení volného času vedení naší MČ nepodporuje, neboť tato lokalita není oficiální nudistickou pláží. Chování neoděných občanů může budit pohoršení ostatní
veřejnosti, zejména mládeže a bude proto ve zvýšené míře kontrolováno policií. Jakýkoliv možný incident v této souvislosti je možno
nahlásit na lince 156.					

Rada MČ Praha – Dolní Počernice
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pro provozování tenisu a odbíjené v Dolních Počernicích. Členská
základna oddílu tenisu a volejbalu, čítající přes sto padesát členů,
přispěla vlastními silami nemalým podílem k tomu, aby celková rekonstrukce byla dokončena včas, tj. do zahájení soutěžního ročníku
2014.
Region Dolních Počernic se stává atraktivní lokalitou, ve které se
natrvalo usazuje mnoho mladých rodin. Rodiče těch nejmenších si
již se svými ratolestmi nacházejí na naše tenisové kurty cestu. Společně s tenisovými trenéry se pak věnují výchově nové generace tenistů. Výchova mládeže je jedním z hlavních cílů našeho tenisového
oddílu.
Rádi bychom věřili, že kompletně opravený tenisový areál bude
svým příjemným prostředím i místem setkávání místních sportovně laděných občanů, neboť důstojné sportovní prostředí již samo
o sobě utváří místo, kde se lidé rádi zastaví. Není výjimkou, že do tenisového areálu zavítají bývalí aktivní hráči.
Jsme přesvědčeni o tom, že během krátké doby zdárně dokončíme
rekonstrukci zbylých dvou dvorců tak, abychom mohli nejen úspěšně absolvovat utkání ve všech soutěžích v nadcházející sezóně, ale
i vytvořit podmínky pro provozování rekreačního tenisu pro zájemce z řad místních občanů.
Rádi bychom využili příležitosti k poděkování panu Jaroslavu Šmolkovi za jeho dlouhodobou činnost pro tenisový oddíl v rolích aktivního hráče, vedoucího družstev a kustoda tenisových dvorců.
Za tenisový oddíl Jiří Brejcha

den země

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

K této mezinárodní kampani jsme se připojili úklidem kolem Počernického rybníka v pátek dne 25. 4. 2014. Akce se zúčastnily především děti z 5. až 9. třídy základní školy za doprovodu svých učitelů.
MČ zajistila ochranné pomůcky, pytle a odvoz nasbíraného odpadu.
Úklid proběhl v příjemné atmosféře jarního dopoledne za doprovodu slunečních paprsků.

Také naše mateřská škola Duha se několika svými projekty zaměřenými na ochranu životního prostředí a poznávání přírody připojila
k oslavám tohoto významného dne.
Jednotlivé třídy se zúčastnily např. besedy „Povídání o netopýrech“,
poznávaly, jak pečovat o rostliny, učily se třídit odpad a připojily se
k úklidu školní zahrady.

Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme!

Co se v mládí naučíš…

Český certifikovaný

arborista

Naše MČ již potřetí uvítala dne 4. dubna 2014 jako spolupořadatel
zkoušek pro získání titulu Český certifikovaný arborista. Odborné teoretické i praktické testy zajišťuje Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím odborné komise. Zkoušky
se konaly v budově našeho úřadu a v blízkém zámeckém parku.
Cílem certifikačního programu je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní
a kvalifikované práce v arboristických disciplínách.
Do této akce byl zapojen i podnikatelský sektor, firma Štěpán-Hauk-Ustohal, která připravovala veškeré doprovodné zahradnické a sadovnické práce. Praktické zkoušky byly v parku se zájmem sledovány
naší veřejností, která dostala i erudované odpovědi na své zajímavé
dotazy. Přínosem této akce pro naši MČ je bezplatná výsadba dvou
stromů v areálu zámeckého parku a posílení vědomí veřejnosti
o oboru arboristiky.
Redakce DPZ
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Velikonoce

Velikonoční inspirace
Letošní brzké jaro rozprostřelo svůj květinový koberec již tak
časně, že nebylo zapotřebí shánět kvítka a zeleň pro uspořádání letošní společné akce, kterou pod názvem “Velikonoční
inspirace“ pravidelně pořádá naše městská část vždy čtrnáct
dní před vlastními velikonočními svátky. Vydatně při tom vždy
pomáhá svými nápaditými výrobky či výtvarnými počiny zdejší základní škola, mateřská škola Duha, o.s. Počin a r.s. Veselý
čertík.
Ve dnech 5. a 6. dubna se vyšňořená stodola pensionu Český
statek, informační centrum i regionální muzeum zaskvěly v plném velikonočním lesku. Však také hrstka nadšenců, vedená
zkušenou tvůrkyní nejedné dolnopočernické, ale i celopražské
výstavy, paní Mgr. Hanou Královou, na této parádě pracovala
několik dní. Jejímu pojetí výstavy skvěle sekundovaly výtvory
žáků zdejší základní a mateřské školy i dětí z dětského domova, které vždy navodí nevšední sváteční atmosféru.
Vyzdobené prostory pak po dva dny hostily profesionální
výtvarníky, ale i zdejší nadšené spoluobčany, kteří učili děti
i dospělé jak vyrobit velikonoční ozdoby, či pomlázky, protože
vlastnoruční výrobek dovede daleko více potěšit než ten drahý, kupovaný. A to byl především hlavní smysl letošních velikonočních dílen.
V neděli 6. 4. byl součástí výstavy průvod – Vynášení Morany
(symbolu Zimy – Smrti). Malá děvčátka a tři chlapci vyprovázeli tento symbol v podobě papírové a slaměné postavy ze
zámeckého parku až na most přes říčku Rokytku. Děti cestou
s opravdovou vervou přednášely říkadla, určená pro toto období. Čelo průvodu tvořily, tak jako vždycky, jezdkyně na huculských koních, které tentokrát doprovázeli kozy a bujní
mini koníci. Nastrojené děti (rádoby v selských krojích) došly
na mostek, kde pustily hořící Zimu po vodě. Ukázalo se však,
že se možná Zima opět na chvíli vrátí, protože když se smrtka, za dětského zaříkávání, ocitla ve vodě, zachytila se u břehu
a nechtěla z Počernic odplout. Neznámá odvážná divačka však
ihned vstoupila do potoka a za obdivného potlesku přihlížejících pomohla Zimě opustit nadobro naši obec.
Novinkou bylo, že v průběhu obou dnů hovořil starosta Zbyněk Richter s návštěvníky akce o nejbližších investičních i neinvestičních plánech MČ i o dlouhodobých cílech, které si klade
vedení MČ v oblasti udržitelného rozvoje MČ. Zdůraznil, že
většina významných projektů bude konzultována v rámci MA
21 s veřejností a při této příležitosti pozval občany na konání
5. veřejného Fóra MČ, které se bude konat 15. května. Jistou raritou pořádané akce byla návštěva zástupců izraelských měst,
které starosta seznámil s principy MA 21 a s fungováním veřejné správy v hl. m. Praha i s rozvojovými plány Dolních Počernic.
V.V.
Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří jakkoliv pomohli při instalaci i organizaci výstavy „Velikonoční
inspirace 2014“, v neposlední řadě pak vedení a personálu
pensionu Český statek za vstřícnost po celou dobu výstavy.
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skauting

Z historie Skauta
– Junáka
Dolnopočerničtí OLDskauti a skautky
se scházejí každou třetí středu v měsíci
v místním Klubu důchodců, nacházejícím
se v prostorách úřadu MČ. Jedním z prvních zakládajících členů junáků – skautů v Dolních Počernicích byl MUDr. Luděk Seidel, jehož
zásluhou se od roku 2006 opět scházíme jako dříve narození
OLDskauti. Luděk „Peliko“ nás opustil koncem ledna 2013.
Dne 27. března 2014 by se dožil významného jubilea 90
let. S úctou a povděkem na něj vzpomínáme. Stál v naší
obci v době druhé světové války u znovuzrození této
organizace, jejímž hlavním posláním byla láska k přírodě, jejímu poznání a ochraně. Každé léto trávil Luděk
v přírodě na své chalupě v Krkonoších – Dolním Dvoře,
odkud našemu oddílu posílal pozdravy. Do katastru této
horské obce patří nejznámější filmová chalupa v naší republice. V roce 1982 si ji filmaři vybrali pro dnes již kultovní film „S tebou
mě baví svět“ a zajistili jí tak nesmrtelnost. Stala se, a dodnes je, velmi
oblíbenou atrakcí výletníků.
Skautské hnutí v naší vlasti stále vzkvétá. Počátkem roku 2012 byla
v Muzeu hl. města Prahy konána výstava ke stému výročí založení

skautingu na území Čech. V květnu loňského roku vyšel v časopisu
Moje země článek „Sto let dobrodružství“ – z historie Skauta – Junáka. Z něho cituji: „Skauting v České republice má v současnosti 48 000
členů ve 2 108 oddílech. Na letních táborech se ročně nachází 25 000
dětí. Junáka podporuje 7 500 dobrovolníků.“
Skautské hnutí existuje od roku 1907 ve 216 zemích a zaznamenává
nepřetržitý růst, což dokazuje i celkový počet 40 milionů skautů.
Významný rozvoj dívčího skautingu spadá do počátku 30. let minulého století. Do té doby tvořil dívčí skauting co do počtu oddílů
pouhých 10 % členské základny. V roce 1956 se na nejpoužívanějším
československém platidle – kovové koruně – objevila skautka
v tu dobu vězněná tehdejším režimem. Jednalo se o Bedřišku Synkovou (Bejbinu) odsouzenou v procesu v roce
1954. Podle její fotografie vyhotovila sochařka Marie
Uchytilová návrh nové jednokorunové mince, kterou
přihlásila do tehdy vypsané veřejné soutěže. Návrh byl
vybrán a Češi a Slováci s mincí několik desítek let platili.
Bedřiška Synková až po svém propuštění v roce 1959.
Před 102 roky se na první skautský tábor vydal zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík spolu se 13
chlapci. Tuto činnost poutavě popsal v knize „Hoši od Bobří řeky“
spisovatel a novinář Jaroslav Foglar, který má významnou zásluhu
na popularizaci skautského hnutí v našich zemích. Měl jsem tu čest
se s tímto člověkem setkávat.

Ladislav Svoboda

Na fotografii ze dne 19. 3. 2014 je zachycena pouze
část OLDskautů, kteří se pravidelně setkávají v klubu
důchodců na úřadě MČ.

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých
lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší českou skautskou organizací. Je zakládající a jedinou
českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM)
a World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
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Zdroj: Wikipedie

Tři roky už Ježíš putoval po městech a vesnicích Izraele, aby všem zvěstoval radostnou zprávu: přišla chvíle, v níž Bůh všem nabízí, aby se stali
jeho přáteli. Ten, kdo to umožnil, byl sám Ježíš, už připravený obětovat
se pro to svou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Události začaly několik dní před Velikonocemi. Ježíš s apoštoly zamířil jako každý rok k Jeruzalému, aby tam oslavil svátek. Když dorazili
do blízké vesnice Betfage, řekl Ježíš dvěma ze svých apoštolů: „Jděte
do vesnice, která je před vámi: naleznete oslici s oslátkem. Odvažte je
a přiveďte! Když se vás jejich pán zeptá proč, odpovězte: ,Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí‘ a on vám je dovolí vzít.“
A tak se stalo. Apoštolové přes oslici přehodili své pláště, Ježíš se na ni
posadil a vyjeli. Ještě před hradbami Jeruzaléma ho velký zástup přivítal jako krále: někteří prostírali pláště na cestu, jiní lámali větve z palem
a oliv a mávali jimi na pozdrav, další volali slova na přivítanou: „Hosanna! Požehnaný, kdo přichází ve jménu Hospodinově! Ať žije král Izraele!“

Po sesednutí z koně vešel otec Pavel Čáp do kostela, za ním houf ministrantů a pak všichni zbylí účastníci obřadu. A tím začaly v Dolních
Počernicích největší křesťanské svátky – Velikonoce, pokračovaly obřady Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou. Celý rok budou věřícím připomínat tyto svátky jejich posvěcené ratolesti, které
si křesťané uchovávají do další Květné neděle.


Martin Šíla

květná neděle

Co se stalo v roce 33 našeho letopočtu v Jeruzalémě …

A co se stalo o 1981 let později v Dolních Počernicích …
Už pět let se stará Pavel Čáp, katolický farář v Dolních Počernicích,
nejen o duchovní život občanů naší obce, ale i občanů z okolí, jelikož
v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie se každou neděli setkávají věřící jak místní, tak ti z okolních obcí. Již tradičně se všichni sešli
v neděli 13. 4. v 10 hodin ráno u fary pod božími muky (křížem), aby si
připomněli událost, která se stala přesně před 1981 lety. Byl jím slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. A tak tuto neděli v křesťanské
liturgii zvanou „Květná“ nejdříve duchovní pastýř Pavel Čáp provedl
předepsané liturgické úkony a po přečtení úryvku z Bible (citovaném
v úvodu tohoto článku) posvětil přítomným věřícím přinesené jarní
ratolesti a poté se posadil na připraveného koníka (bohužel, oslátko
místní příznivci koní nevlastní). Za ním se seřadila skupina ministrantů (drže se v uctivosti od zadní části „koňského dopravního prostředku“) a za ní pak průvod věřících. A takto seřazeni došli bez nehody
až k místnímu kostelíku, za radostného mávání posvěcenými ratolestmi. I když toho rána pršelo a nebe se kabonilo, tak po celý obřad
a následný průvod byla krásná svěží jarní neděle (někdy si říkám, že
asi opravdu mají místní věřící ohledně počasí „tam nahoře protekci“).
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Noc kostelů

v Dolních Počernicích
V celé České republice se otevřou v pátek 23. května od 18 hodin
kostely a modlitebny s připraveným kulturním programem. I náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích už pošesté přivítá
návštěvníky Noci kostelů.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první
ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak
se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.
I letos připravujeme program pro návštěvníky našeho kostela. V letošním roce si poprvé mohou prohlédnout pravoslavnou ikonu, která by měla být umístěna v našem kostele. Dále si mohou poslechnout
přednášku o pravoslavných ikonách a prohlédnout si románské fresky. I tento rok je bude čekat znalostní kvíz a odměnou za jeho zdárné
zvládnutí bude několik doušků mešního vína a perníček v podobě
kostela.
Letos, tak jako každý rok, se těšíme na návštěvníky v našem kostele,
protože každá z Noci kostelů byla vždy vzájemným obohacením, jak
pro ty, kteří se této akce zúčastnili jako pořadatelé, tak pro ty, kteří
k nám do kostela přišli a setkali se jak s přívětivým duchovním prostorem uvnitř kostela, tak s vlídným lidským přijetím a vzájemnou
otevřeností.
Zvu Vás všechny na Noc kostelů. Pokud budete mít zájem, podrobný
program spolu s dalšími informacemi najdete na
www.nockostelu.cz.

Marcela Krňávková

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Lidem s poruchami příjmu potravy pomáhá Centrum Anabell
Bulimie a anorexie. To jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, se kterými se potýká stále více lidí. V rizikové skupině od 13 do 25
let se onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy příjmu potravy, dotýká kolem 6 % lidí a je potřeba si uvědomit, že některé
případy (statistiky uvádějí, že až 10 %) končí smrtí.
Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo nikoli potěšením, ale noční můrou, podává už několik let v Praze Kontaktní centrum Anabell.
To sídlí na Praze 3 – Žižkov, v ulici Baranova číslo 33.
Jak sdělila vedoucí celého zařízení Gabriela Baboráková, centrum nabízí několik služeb. „V prvé řadě jde o poradnu pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké. Buď se lidé mohou do poradny dopředu objednat, a to na telefonním čísle 775 904 778 či e-mailem praha@anabell.cz, anebo máme i takzvanou poradnu bez objednání, jež je otevřena každé úterý od 14 do 17 hodin. Pomáháme
nejenom v Praze, ale máme i poradnu v Kladně a na přání klientů přijedeme i do jiných míst v rámci celého Středočeského kraje.
Jde o takzvanou terénní poradnu BEzeSTudu, kterou nabízíme vždy v pondělí a v pátek. S klientem se sejdeme například v knihovně, parku či kavárně, zkrátka tam, kde se bude cítit dobře. Sezení obvykle trvá jednu až dvě hodiny a může být zcela anonymní.“
Lidem s poruchami příjmu potravy zde poskytují komplexní péči, kromě poradny také terapii a nutriční poradnu. „Nutriční poradna
je ale otevřena i jiným cílovým skupinám, například lidem, kteří potřebují snížit svoji hmotnost.“ Kromě rad od odborníků mohou
lidé v Kontaktním centru Anabell využít knihovnu, která má ve svém fondu řadu zajímavých knížek o poruchách příjmu potravy,
správném stravování, hubnutí či psychoterapii. Více se o službách Kontaktního centra Anabell Praha lze dozvědět na internetových
stránkách www.anabell.cz.
Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Centra Anabell
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Jezdecký oddíl se po „příjemné“ zimě probudil do teplého jarního
počasí. Všechna naše zvířátka vyměňují zimní srst za letní (vyčesané chlupy by vydaly na pořádnou peřinku). Absolvovali jsme jarní
závody v paravoltiži a 17. května od 10 hod. opět pořádáme Den
otevřených dveří.
Po povodních jsme začali s rekonstrukcí areálu, a tak jsme se s chutí
pustili do velkého jarního úklidu – sešlo se na 40 dětí a rodičů. Uklidila se jízdárna, dvoreček, sedlovna i klubovna. Péči jsme věnovali
i boxům a stájím pro koně. Všechno pečlivě umýt, zčerstva podestlat
a připravit krmení. Každý koník si zasloužil pořádné vyčištění. Pečlivě jsme uklidili okolí areálu, vyhrabali starou trávu, vysbírali kamení
a odpadky. Největší atrakcí bylo natírání překážek, které si to opravdu
zasloužily. Všichni už se těší na skákání.
Konala se i výroční schůze jezdeckého klubu. Oddíl daroval jednu
z koňských zakladatelek, kobylku Vesnu, na pastviny do Orlických hor,
kde si bude odpočívat na rozlehlých pastvinách. Kobylka odvozila
v kroužku stovky dětí, složila jezdecké licence a při hipoterapii potěšila
hodně dětských dušiček. Zaslouží si odpočinek a klidné důstojné stáří.
JK na volné místo vypisuje konkurz: nabízíme ustájení koně s možností jeho částečného využití v jezdeckém kroužku a k hipoterapii.
Péče a pravidelná docházka majitele koně podmínkou, rovněž 100%
charakter, výška do 150 cm a klidná a vyrovnaná povaha. I oddíl sám
hledá vhodného koně. Případní zájemci volejte na tel. 605 285 426.


Hanka Špindlerová

Srdečně Vás zveme
na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Čekají na Vás ukázky:

17. KVĚTNA 2014
OD 10:00 HODIN

- drezury
- parkuru
- přirozené komunikace

A nebude chybět ani:

- paravoltiže a voltiže

- stánek s občerstvením
- hry pro děti, tombola
- a povodění dětí na koni

jezdecký klub počin

Jaro v Počinu

areál JK POČIN, ulice V Ráji, Dolní
Těšíme se na Vás Počernice
- tým JK POČIN

www.jk-pocin.cz

Počin na paravoltižních
závodech
v Brně

Záběr z voltižních závodů, které se
uskutečnily 26. 4. v tělocvičně Dětského domova Dolní Počernice (účastnilo
se 31 jednotlivců a 6 dvojic) .

V sobotu 29. 3. se v jezdecké hale veterinární kliniky v Brně
konaly již druhé letošní závody v paravoltiži. Účastnilo se jich
i naše závodní družstvo a děvčata přivezla pěkná umístění: Tereza Titěrová 1. místo, Veronika Marečková 2. místo, Klára Kudry 4. místo, Andrea Sibai 5. místo a Karolínka Slabá 7. místo.
Závody proběhly v přátelské atmosféře a všem se tam líbilo.
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Pestrá paleta aktivit naší základní školy

Umělecké slohy v Praze
Letos na jaře žáci sedmé třídy realizovali projekt Umělecké slohy v Praze. Střednědobý projekt byl realizován v rámci výuky Občanské výchovy, kde se děti
v letošním roce mimo jiné věnovaly uměleckým slohům a směrům. Každý žák
si nejprve připravil prezentaci na počítači v PowerPointu na jeden z vybraných
slohů. Poté k nim celá třída přiřazovala jednotlivé pražské památky. Nakonec
sedmá třída jela do centra Prahy, aby si památky prohlédla ve skutečnosti. Žáci
na významných stavbách odhalovali charakteristické znaky jednotlivých slohů.
Konečným výsledkem našeho projektu bude malá třídní knížečka s fotografiemi
a popisem památek. Žákům se projekt velmi líbil, a proto jsme si slíbili, že v příštím školním roce znovu zrealizujeme projekt podobného rozsahu.
Mgr. Eva Beránková, tř. učitelka

Sázení stromků

u Počernického rybníka
V pondělí 7. dubna se děti ze čtyř tříd I. stupně ZŠ trochu zapotily, a to
nejen díky pěknému počasí. Za tratí u Počernického rybníka na ně
ráno po osmé hodině čekali tři lesníci, několik sekeromotyk a auto plné
malých doubků, jasanů a olší. Po vysvětlení, jak správně a bezpečně
s nářadím pracovat, se děti pustily do práce. Pro každý stromek nejprve
motykou vykopaly hlubší jamku, a když v zemi narazily na kořeny, přišla řada také na sekeru. Kolem zasazeného stromku si pak s nadšením
„zatancovaly“, což je prý nejlepší způsob, jak dobře ušlapat nahrnutou
hlínu, aby stromek nemohla vytáhnout hladová srnka nebo zajíc. A jak
to všechno dopadlo? Dětem se společnými silami podařilo zasadit
přes dvě stě stromků a všichni si zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Šárka Brabencová



Divadelní

představení

v anglickém jazyce
V rámci výuky anglického jazyka naši žáci každoročně navštěvují vzdělávací představení v klubu
Reduta. Mezinárodní společnost The Bear Educational Theatre, která je výjimečná svou pedagogickou
kvalitou, se specializuje na výuku angličtiny formou
interaktivních divadelních představení. Studenti
jsou motivováni k dalšímu studiu angličtiny tak, že
se ujistí o znalostech a schopnostech, které již mají.
Letos na jaře navštívily děti 5. až 9. třídy tato představení, která jsou vždy přizpůsobena jejich úrovni
znalostí jazyka. Jako vždy se žákům představení líbila. Nejvíce však byli nadšeni žáci 5. ročníku.
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Výlet do Kouřimi
Dne 15. 4. se vydala 3. A oslavit Velikonoce do skanzenu Kouřim. Ač to zima ještě
úplně nevzdala, výlet jsme si užili. V dílničce jsme si vyrobili chundelaté beránky
a za ukázněnou práci jsme byli odměněni zdobenými perníčky. Viděli jsme úchvatný soubor lidových staveb - školu, kovárnu, dům rychtáře, venkovskou chaloupku,
hrázděný dům z Jílového, stodoly s doškovými i šindelovými střechami, zvoničku,
studnu a včelíny. Dozvěděli jsme se, jak se slavily Velikonoce a seznámili jsme se s lidovými obyčeji. Cestou zpátky jsme si ve vláčku prohlíželi krásné dřevěné suvenýry
- většinou řehtačky. Při výstupu u nás v Počernicích všichni řehtali, jako by zvony už
byly v Římě.

Hana Hubáčková

Návštěva IQlandie
Ve středu 2. 4. jsme jeli autobusem do Liberce
na návštěvu zábavně naučného centra IQlandia.
Mohli jsme si tu vyzkoušet jevy z fyziky, chemie
a biologie. Viděli jsme skutečný zázrak techniky, robota jménem Thespian a mohli jsme si ho
naprogramovat! Prošli jsme zrcadlovým labyrintem a vyzkoušeli různé hlavolamy. Dokonce
jsme zkusili práci s mikroskopem. Mně se nejvíc
líbil letecký simulátor. Všichni jsme si to užili.


Vojta Tichý, 4. třída

Památník Heydrichiády
V pátek 4. dubna navštívila naše třída Památník Heydrichiády v Resslově ulici, kde se za druhé světové války ukrývali atentátníci na
R. Heydricha. Součástí akce byl filmový dokument, prohlídka krypty, pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje a muzea, kterou doprovázel výklad průvodkyně. V muzeu jsou vystaveny fotografie z doby „Protektorátu“. Lidé by si měli připomínat, jak hrdě bojovali
parašutisti za naši vlast a také jejich obrovskou odvahu. Prohlídka byla zajímavá a určitě stojí za to památník navštívit.


Lucie Jiránková a Eliška Císařová, 9. třída

Spolupráce s Městskou

knihovnou Černý Most /3.B/

Ústřední Městská knihovna na Mariánském náměstí má na území Prahy
42 poboček. Jednou z nich je i Městská knihovna na Černém Mostě. Právě
zde se nám podařilo navázat pravidelnou spolupráci s velice ochotnou
a milou paní knihovnicí Helenou Čechovou. Naše první setkání bylo věnováno pohádkám a pověstem, druhé domovním znamením.
Knihovna je několik kulturních institucí pod jednou střechou. Kromě toho,
že si zde půjčíte knihy, e-knihy, obrazy, filmy, hudbu nebo časopis, můžete
se zastavit v kině, divadle, na koncertě, přednášce, besedě i na výstavě...
Naučit se pořádně číst dá práci... Byla by velká škoda roky snažení hodit
jen tak za hlavu... Nebo NE?
...a my se již velice těšíme na další setkání v knihovně, které bude věnováno bajkám.


Ivana Hájková
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Družina v Toulcově dvoře
V pátek 28. března navštívily děti ze školní družiny Toulcův
dvůr. Seznámily se s životem a zvyky předků na venkově
v době předvelikonoční a velikonoční. Vynesly Moranu, tanečkem přivítaly jaro, zahrály si na koledování. V rukodělné dílničce ozdobily vajíčka, upekly ze slaného těsta ptáčka a vyrobily
tradiční velikonoční ozdobu. Dětem se v Toulcově dvoře moc
líbilo a těší se na další návštěvu tentokrát za zvířátky.


Martina Zdychová

Celostátní projekt: Společně dokážeme cokoliv... aneb
pojďme stvořit BAREVNĚJŠÍ SVĚT /3.B/
Přesně před rokem jsme se připojili k celostátnímu projektu „BAREVNĚJŠÍ SVĚT“. Každé dítě vytvořilo jednu stránku LEPORELA /30 krát 30
cm/ a libovolnou technikou ztvárnilo svět, ve kterém by rádo žilo s využitím přístupu „vše je možné“, realitu si tvoříme my sami. Projektu se
zúčastnilo 150 institucí a zasláno bylo 3 224 obrázků. Vytvořeno bylo
oboustranné LEPORELO měřící necelých 500 metrů...
Cílem byla prevence násilí ve svém okolí - uvědomění si globálního propojení - vědomí vlastní role a zodpovědnosti - rozšíření prosociálního
cítění a jednání, aktivního postoje - rozvoj kreativního myšlení - rozvoj
emoční inteligence - propojení sil k podpoře společného projektu - rozšíření informovanosti o současné situaci - rozvoj kritického myšlení...
Dne 24. 4. 2013 jsme předali dvacet našich obrázků, tj. šest metrů,
jako část budoucího „nejdelšího“ dětského barevného LEPORELA na
smysluplné téma „BAREVNĚJŠÍ SVĚT.“
Organizátoři celého projektu vytvořili plán putovní výstavy. Celé
léto bylo LEPORELO vystaveno v ZOO Dvůr Králové a následně putovalo rozděleno dvěma směry po krátkých přejezdech celou Českou
republikou. V květnu doputuje k cíli a bude opět slavnostně spojeno. A jeho poslední zastávkou budou Dolní Počernice! Výstava bude
slavnostně zahájena za přítomnosti vážených hostů začátkem května a potrvá čtrnáct dnů. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ivana Hájková

Spolupráce s MŠ DUHA

Noc s Andersenem /3.B/
V rámci pravidelné spolupráce s MŠ DUHA jsme byli osloveni k možnosti společně prožít pohádkovou „Noc s Andersenem“ ze 4. na
5. dubna. Pozvání jsme přijali s nadšením.
Kouzelná noc pohádek v MŠ DUHA byla plná překvapení... Školáci tentokrát nelistovali v pohádkách, protože se jim ztratily knížky.
Předvedli tedy popletenou pohádku O veliké řepě, kterou s pomocí
školkových dětí odehráli, s menší detektivní zápletkou, až do tradičního konce. Později večer přijely do školky ohlášené profesionální
herečky, které odehrály pohádku Kocour v botách a k našemu údivu u toho listovaly v našich knížkách. Po odmaskování hereček byli
překvapeni úplně všichni. Maminky školáků sklidily velký úspěch, ale
knížky nám musely hned vrátit! Dále se zpívalo, tancovalo, vyrábělo,
soutěžilo a vyvrcholením večera byla strašidelná stezka odvahy plná
pohádkových bytostí, zvukových efektů a plamínků svíček. A pak už
jsme si o pohádkách nechali jen zdát. Přespali jsme ve školce a někteří možná pokračovali ještě doma.
Mateřské škole DUHA velice děkujeme za pozvání, poskytnutí skvělého zázemí a těšíme se na další spolupráci.
Ivana Hájková
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Už máme osm měsíců školního roku za sebou a žili jsme nejen
učením, ale i kulturními zážitky. Na konci března jsme již potřetí navštívili divadelní představení - děti se pobavily pohádkou Ferda Mravenec, na kterou jsme dojeli do divadla Gong.
Další návštěva divadla nás čeká v průběhu května.
V pondělí 7. 4. jsme navštívili svíčkárnu Rodas v Šestajovicích.
Děti se seznámily s výrobou svíček i voskovek a také se mohly
pochlubit výrobou vlastní svíčky i sady pastelek. K radosti dětí
přispělo i množství mláďat, která se narodila v domácí malé
„zoologické zahradě“.


Velikonoční inspirace
v Českém statku - Vítání jara
Tradiční akce Vítání jara v Dolních Počernicích zaručuje každoročně
vysokou úroveň. Na jednom místě vystavují po celý víkend své práce žáci naší školy společně s Dětským domovem a MŠ DUHA.
Ivana Hájková

Eva Drnková

základní škola

Ze života I. B

„FAKTOR U“ - ROPE SKIPPING
Nový český pořad /13 dílů/ o hvězdách ulice, které to dotáhly až na vrchol. Třetí díl věnovaný ROPE SKIPPINGU se natáčel i s našimi dětmi
v tělocvičně školy. Měli jsme možnost na vlastní kůži zjistit, kde končí obyčejné skákání přes švihadlo a začíná sportovní ROPE SKIPPING.
Profesionální skupina SKIPPING BOYS nám při natáčení předvedla rope skippingové aktivity s využitím různě dlouhých švihadel, které
můžeme vnímat jako kondiční cvičení, volnočasovou aktivitu nebo soutěžní sport.
Více na: www.ropeskipping.cz (zmíněný 3. díl můžete zhlédnout na http://decko.ceskatelevize.cz/faktor-u)

Jan Amos Komenský
28. březen - Den učitelů

Kdekdo a kdeco již má v kalendáři svůj den, ale 28. březen - Den učitelů, projevení
úcty k tomuto náročnému povolání, které se často dědilo z generace na generaci,
se pomalu vytrácí...
Jan Amos Komenský se narodil 28. 3. 1592 a zemřel 15. 11. 1670. Byl posledním
biskupem Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, respektive
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Zabýval se
všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků
a sám sepisoval originální učebnice. Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Citát: Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu
koná, všech se týče.
Ivana Hájková
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MŠ DUHA

Sluníčka na
rozhledně Nisanka

Ozvěny z MŠ DUHA
Akce, které nám přinesly hodně radosti – školka v přírodě v penzionu Kitty v Lučanech nad Nisou a spolupráce
s kamarády ze 3. B ZŠ při „Listování v pohádkách“
a společné akci Noc s Andersenem.
Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky MŠ

4. 4. 2014 Noc s Andersenem

“Listování v pohádkách“ s 3.B
a pohádkou Jak Honza hledal štěstí
Sluníčka v lese

Sluníčka v ZOO Liberec

Návštěva Muzea hraček
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Celý březen žila naše školka akcí „Měsíc knihy“. Maminky a tatínkové přicházeli do školky, aby dětem v jednotlivých třídách předčítali
knížky z jejich dětství. Akce proběhla již poněkolikáté a opět s velkým úspěchem. V březnu jsme také oslavili Masopust, den svatého
Patrika a přivítali jaro výrobou Zimy – Morany, kterou jsme následně
pustili po potoce. Naše školka se tradičně zúčastnila akce Noc s Andersenem, která se koná na počest tohoto známého autora mnoha
dětských knih. Děti se sešly v pátek 4. dubna, aby společně se svými
kamarády a učiteli zažily večer a noc plnou pohádkového dobrodružství. Tentokrát se děti vydaly po svitu svíček do parku, aby se na konci
cesty setkaly se samotným Hansem Christianem Andersenem. Anglicky si s ním chvilku povídaly, pan Andersen jim dal pár otázek a úkolů a nakonec děti dostaly pohádkový dárek - příběh Křesadlo na dobrou noc. Hlavní dubnovou akcí školky však byla bezesporu školka
v přírodě. Dětem se moc líbilo prostředí Jizerských hor, užily mnoho
zábavy, procházky dlouhé i kratší, spoustu her, olympiádu a především si užívaly, že mohou být celých pět dní pouze se svými kamarády ze školky. Nyní už jsou v plném proudu přípravy na prázdninový
program, který bude i letos přístupný pro všechny děti od 2 do 7 let,
opět bude na výběr buď anglická nebo česká skupina. Příměstský tá-

mš orangery

Mateřská škola ORANGERY

MŠ Orangery

Škola v přírodě

Noc s Andersenem

bor v anglickém jazyce bude také pro školní děti od 7 let. O letošních
prázdninách se vydáme na cestu kolem světa, do ráje zvířat, za rytíři
a princeznami, navštívíme šmoulí vesnici. S piráty budeme bojovat
o ostrovy, v říši Inků se vydáme hledat ztracený poklad, dále poputujeme do pravěku a poslední prázdninový týden zasvětíme magii
a čarování. Každý týden nás čeká nějaký výlet nebo zajímavý host
ve školce. V rámci prázdnin budeme dvakrát ve školce i nocovat, což
má u dětí (i rodičů) velký úspěch. I o prázdninách dbáme především
na individuální přístup, menší počet dětí ve skupinách a hlavně na to,
aby se děti dobře bavily, každý den se něco nového naučily a především, aby si odnesly spoustu zážitků a našly kamarády.
Další novinkou v naší školce je to, že jsme se připojili k technickému
pokroku a jsme nyní na facebooku, kde mohou všichni sledovat novinky z dění ve školce a v jednotlivých třídách. K dispozici jsou fotografie z aktivit dětí, důležité akce, data třídních schůzek a další organizační informace. Připojit se k nám tedy můžete na adrese
www.facebook.com/skolkaOrangery.


Za MŠ Orangery Hanka Švamberková
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jednorázové

Místní knihovna

AKTIVITY

Výběr z nových knih
Jaroslav Kmenta

13. 5. 2014 | 14:00 - 16:00 | Babysigns - kurz znakování

Kmotr Mrázek /trilogie/

Jo Nesbo

Seminář nejen o tom, jak se dorozumět se svým nemluvňátkem.

Červenka

14. 5. 2014 | 20:00 | Keramika pro dospělé

Robert Galbraith
/Joanne Rowlingová/

Přijďte si vyrobit dekoraci nebo krásný dárek pro své blízké.

Peter May

16. /17. 5. 2014 | 18:00 - 10:00 | Pyžámková noc v Čertíkovi

Jojo Moyesová

Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti do našeho čertovského
nočního doupěte a načerpejte novou energii.

William P. Young

28. 5. 2014 | od 20:00 | Tvoření z FIMA

Charlotte Linková

Přijďte si vyrobit originální šperky, které podtrhnou Vaši osobnost.
Fantazii se meze nekladou. V ceně jsou zahrnuty 2 sady šperků.

Naučná literatura

Muž z ostrova Lewis
Poslední dopis od tvé lásky
Křižovatky
Zapomenuté dítě

Vlastimil Vondruška

31. 5. 2014 | od 13:00 | Pohádkový les
V rámci oslavy dne dětí a ve spolupráci s MČ Dolní Počernice pořádáme krásnou pohádkovou procházku po Dolních Počernicích. Na děti
čeká spousta zábavných úkolů a drobné ceny.

Život staré Šumavy
Velké špionážní operace dvou

Karel Pacner

světových válek

Literatura pro mládež

3. 6. 2014 | 15:00 -18:00 | Kadeřnice Laď ka stříhá malé čertíky
Nechte své dítě ostříhat v prostředí, které je mu známé a příjemné.

Jiří Žáček

20. /21. 6. 2014 | 18:00 - 10:00 | Pyžámková noc v Čertíkovi

Mark Lowery



Volání kukačky

Kolektiv

Markéta Kokošková

Aprílová škola
Jenom ponožky nestačí
Simpsonovi: Komiksový nářez

Naučná literatura pro mládež

Více akcí najdete na
www.veselycertik.cz nebo na
facebooku/Veselý čertík - mateřské centrum a rodinný klub

Kolektiv

Moje první knížka o sexu

Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na

SVÁTEK SOUSEDŮ

KDY?
KDE?

v úterý dne 27. května 2014 od 19 do 22 hodin
v prostorách Úřadu městské části
Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10

Co jsme pro vás připravili?
RIÍ Iris
VÝSTAVU TAPISE

KOLÁŘOVÉ

VÝSTAVU VÝTVARNÉ ŠKO
LIČKY
při ateliéru Olgy ST
ÁRKOVÉ
VYSTOUPENÍ AT STUDIA DOMINO
pod vedením Ivy BIČIŠŤOVÉ
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SETKÁNÍ SE STAROSTOU
na téma seznámení s postupem příp
ravy
Metropolitního plánu hl. m. Prahy
a jeho dopadu na
území městské části Praha – Dolní
Počernice
a její udržitelný rozvoj
HU i TANCI
HUDBU k POSLEC
A
nislava JELÍNK
TOMÁŠOVK A Sta

OPÉK AN

Á SELATA

Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu

POZVÁNKA na oslavu

DNE DĚTÍ

Letošní oslava Dne dětí pořádaná naší městskou částí a r.k. Veselý
čertík bude mít oproti jiným rokům netradiční ráz.
Nebude se konat pouze v zámeckém parku, jak bylo dlouholetým
zvykem, ale pro tentokrát zabere daleko větší území.
Uskuteční se pod názvem „Pochod pohádkovým lesem“. Pochodovat se bude např. až k rybníku Martiňák. To vše se uskuteční za vydatné pomoci základní školy, dětského domova i o.s. Počin,

v sobotu 31. května 2014.
Start bude ve 13 hodin od počernického mlýna. Součástí Dne dětí
bude taktéž od 13 hodin malý parkúr pořádaný na hřišti „U Vavroušků“ (přístup z ulice U Koní), dále jízdy v zámeckém parku na huculských koních, skákací hrad a další atrakce. V rámci Dne dětí se bude
konat i část třídenního sochařského sympozia v zámeckém parku.
Přijďte si, cestou za pohádkovými postavami, zahrát, zacvičit, protáhnout tělo i mozkové závity.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Koná se za každého počasí. Vstup volný.
PS: Velký buřtopek vás nemine.


Vlasta Václavková

Vítání nových občánků
poprvé v letošním roce – 24. dubna – byli slavnostně přivítáni panem
starostou Zbyňkem Richterem, místostarostkou Ing. Hanou Jaklovou
a členy KSZB tito noví občánci Dolních Počernic:

Barbora VANĚČKOVÁ
Jiří PROKOPIUS
Adam PAPEŽ
Erik KOCANDA
Jan KNOT
Zachariáš PAŽIN

Klára NOŽIČKOVÁ
Veronika NERUDOVÁ
Václav NOVOTNÝ
Barbora VLACHOVÁ
Filip HLAVATÝ
Eliška VESELÁ

Poslední jmenovanou holčičku přivítali mezi dolnopočernické občany
členové sociální a zdravotní komise v domácím prostředí, neboť ji právě
trápily plané neštovice. Snad naše panenka a další dárky, které všem dětem
věnovala naše městská část (chlapci obdrželi nákladní auta), přispěly k jejímu
brzkému uzdravení.
Jim i jejich rodinám přejeme zdravý a spokojený život
v naší městské části.



Redakční rada
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inzerce

TELESIS Technologies s.r.o.

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

Nad Rybníkem 4
tel: 775 777 973

190 12 Praha 9	Dolní Počernice
servis@telesis.cz
www.telesis.cz

WHITE SPORT
•

•

prodej značkového sportovního zboží vyplétání
tenisových raket zapůjčení testovacích tenisových raket

•

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

KOLA
LYŽE -

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

PRODEJ
● SERVIS
●

PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708
Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

Dolnopočernický zpravodaj /ročník XXIX/ číslo 3,4/2014 vychází v květnu 2014
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