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Úvodník
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, sice
za pomoci použití úspor z minulých let ve
výši 1,5mil. Kč, ale v současné celospolečenské ﬁnanční situaci jsme museli tuto možnost
využít.

vrácena daň z hospodářské činnosti v plné
výši, nenaplněné kapitoly rozpočtu ﬁnančně
uspokojíme.

ZMČ si bylo vědomo skutečnosti, že nejsou
dostatečně naplněny všechny kapitoly rozpočtu, avšak jeho předpokládanou úpravou
ve II. pololetí letošního roku, kdy nám bude

Podrobné znění schváleného rozpočtu
najdete na webových stránkách MČ
www.praha-dolnipocernice.cz/rozpocet.htm
nebo je k nahlédnutí na ÚMČ.

Zbyněk Richter, starosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE NA ROK 2013
v hlavní činnosti ve výši

ROZPOČET MČ PRAHA – DOLNÍ
POČERNICE NA ROK 2013
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
schválilo na svém zasedání dne 11. 3. 2013
rozpočet MČ na rok 2013.

příjmů

14 841 700 Kč

výdajů

16 341 700 Kč

s plánovaným schodkem, který je kryt třídou „ﬁnancování“

1 500 000 Kč

v hospodářské činnosti ve výši
příjmů

8 431 800 Kč

výdajů

2 071 000 Kč

s předpokládaným hosp. výsledkem před zdaněním

6 360 800 Kč

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
27. 2. 2013 do 3. 4. 2013 m. j.

v Dolnopočernickém zpravodaji ohledně
těchto oslav, které se budou konat 7. 9. 2013

schválila:
■ Zprávu o činnosti Rady MČ za II. pol. 2012

■ záměr na prodej drtiče větví za min. cenu

■ vyřazení a odpis majetku dle výsledku

■ zadání zhotovení publikace „Dolní Počerni-

inventarizace

■ Výzvu k podání nabídek na reálné rozdělení č.p. 366 a posunutí oplocení u č.p. 366
s hodnotícím kritériem nejnižší ceny

■ Smlouvu o dílo se spol. DITRICH KLIMA
TECHNIK s.r.o. na výměnu vzduchotechniky varny v ZŠ, Národních hrdinů 70 za
cenu 387 891 Kč (bez DPH)

■ objednávku na realizaci proskleného zábradlí u přechodu před č.p. 39 v ul. Národních hrdinů za cenu 30 tis. Kč (včetně DPH)

11 774 Kč
ce – z dějin naší obce“ graﬁckému ateliéru
CITADELA

■ uložení pokuty, v rámci vedeného správního
řízení dle zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze,
majiteli nemovitosti č.p. 187 v ul. Bernartická ve výši 5 000 Kč za neudržování čistoty
a pořádku na pozemku, který vlastní a povinnost odstranit závadný stav do 30 dnů
vzala na vědomí
■ Zprávu o hospodaření MČ, základní školy
a mateřské školy za období 1 – 12/ 2012

■ smlouvu o výpůjčce na stavbu TV Dolní

■ Zápis z jednání "Kulatého stolu" na téma

Počernice č. 0134, etapa 0001 komunikace Vinice, komunikace V Padolině na dobu
2 let se spol. ZAVOS s.r.o., zmocněncem
Hl. m. Prahy

■ Oznámení o projednání návrhu zadání

■ poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
15 tis. Kč TJ Sokol Dolní Počernice za účelem
pořádání oslav 100. výročí kopané v Dolních
Počernicích a poskytnutí bezplatné inzerce
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Sjednocení směrových zařízení umístěných
na veřejném prostranství v Dolních Počernicích ze dne 13. 2. 2013
Územního plánu HMP (Metropolitní plán)

■ Sdělení spol. Český statek s.r.o. o dokončení stavebních prací týkajících se odhlučnění
„stodoly“ v areálu č.p. 7

■ Informaci o umístění webových stránek
MČ na druhém místě v soutěži Zlatý erb
2013 v rámci hl. m. Prahy

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

Oznámení
V dubnu byla zahájena rekonstrukce
komunikace V Padolině. Stavba je
rozdělena na několik etap. První
úsek oprav vede směrem od dálničního okruhu Štěrboholské radiály k ul.
Libotovské. Investorem stavby je hl.
m. Praha v zastoupení společností
ZAVOS s.r.o., zhotovitelem je společnost DUMA s.r.o.

Informace ZMČ
18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice ze dne 11. 3. 2013
1. Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice
na rok 2013
■ schvaluje
1) návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2013
2) návrh rozpočtu účelového fondu zaměstnanců ÚMČ Praha – Dolní Počernice
na rok 2013
2. Prodej č.p. 605 v ul. Rtyňská
■ ruší dosud přijatá usnesení o prodeji
■ schvaluje prodej nemovitostí č.p. 605 za
cenu min. 3 000 000 Kč s podmínkou, že
daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující
3. Privatizace bytových domů č.p. 68
a 393 v ul. Nad Rybníkem
■ schvaluje prodej bytových jednotek
včetně podílů na společných prostorách
domu č.p. 68 a č.p. 393 a podílů na pozemcích parc.č. 21 a parc.č. 22, vše v k. ú.
Dolní Počernice
4. Záměr na prodej č.p. 58 – bývalá pekárna na Českobrodské ul.

■ schvaluje záměr na prodej č.p. 58 s tím,
že rozhodujícím parametrem bude nejvyšší
cena a doba propagace a inzerce na realitních serverech bude min. 4 a max. 6 měsíců
5. Vypořádání majetkových vztahů s TJ
Sokol Dolní Počernice
■ souhlasí se zveřejněním záměru na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1567/6
o výměře 17m² a parc. č. 1567/7 o výměře
273m² a parc. č. 1567/8 o výměře 12m² vše
v k. ú. Dolní Počernice ve svěřené správě
MČ Praha – Dolní Počernice, Tělovýchovné
jednotě Sokol Dolní Počernice
6. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha
– Dolní Počernice na roky 2014 až 2018
■ schvaluje rozpočtový výhled MČ Praha
– Dolní Počernice na roky 2014 až 2018
7. Převzetí budoucích komunikací do
vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice včetně pozemků ležících pod nimi
v lokalitě stavby RD V Čeňku (investor
Počernice I a II)
■ pověřuje Radu MČ projednáním a uzavřením smlouvy o spolupráci a smlouvách

budoucích se zásadami pro převzetí komunikací a pozemků pod nimi ležícími za
stanovených podmínek
19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice ze dne 8. 4. 2013
1. Projednání projektové dokumentace (čj.
416/13) včetně hlukové studie (čj. 523/13),
týkající se plánované výstavby protihlukových stěn na R1 510 (Pražský okruh)
v k.ú. Dolní Počernice a Běchovice
■ nebylo přijato žádné usnesení, bude znovu
projednáno po předložení akustické studie
2. Projednání Návrhu zadání Územního
plánu HMP (Metropolitního plánu)
■ projednalo Návrh zadání Územního plánu
HMP (Metropolitního plánu) a schválilo
několik připomínek k tomuto zadání, které
byly odeslány příslušnému odboru MHMP
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Metropolitní plán hl. m. Prahy
V březnu letošního roku byly zahájeny práce na novém Územním plánu (Metropolitním plánu) hl. m.
Prahy. V současné době je ukončena lhůta pro připomínkování „Zadání“ územního plánu. Všechny připomínky k tomuto zadání budou nyní vyhodnocovány a je předpoklad, že Zadání ÚP (MP) bude v závěru
roku 2013 předloženo Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. Následně pak budou probíhat práce na
vlastní tvorbě a podobě územního plánu, který má být dvoustupňový.
První stupeň – Metropolitní plán bude řešit území hl. m. Prahy ve čtyřech barvách, které budou charakterizovat míru zátěže území s přihlédnutím k převažujícím činnostem (aktivitám) v území. Lokality budou
děleny takto: a) lokality produkční (značeno modrou barvou)
b) lokality obytné (značeno červenou barvou)
c) lokality rekreační (značeno žlutou barvou)
d) lokality krajinné (značeno zelenou barvou)
Druhý stupeň – bude zahrnovat vybraná území (lokality), na která bude nutno vypracovat podrobnější územně plánovací podklady. Tato území nemusí být shodná s katastrálním území ani s hranicemi jednotlivých
městských částí. Pokud se ukáže potřeba, mohou být na některá území vypracovány i regulační plány. Pořizování nového Metropolitního plánu bude složitá a dlouhodobá záležitost. Zastupitelstvo naší MČ si důležitosti
tohoto procesu plně uvědomuje. Zadání ÚP již projednalo na svém zasedání dne 8. 4. 2013 a přijalo k němu
usnesení č. 19.2. Nutno říci, že máme v tomto procesu usnadněnou úlohu neboť území naší MČ má již dnes
podobu, která je stanovena současnými územně plánovacími podklady, které se zcela jistě stanou základem
pro nový Metropolitní plán na území Dolních Počernic. Těmito podklady jsou stávající ÚP, Koncept nového ÚP
z r. 2009, dále pak Urbanistické studie Dolní Počernice – jižní část a Dolní Počernice – sever. Předpokládáme,
že ve vztahu k těmto podkladům nedojde k žádným závažným změnám. Byli bychom rádi, aby se na tvorbě
Metropolitního plánu podílela i naše veřejnost. Za tímto účelem zorganizujeme několik „kulatých stolů“, při
kterých bychom s veřejností projednali záměry vedení MČ na novou podobu našeho území.
Připomínám, že pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního plánu MHMP a jeho zpracovatelem je Útvar rozvoje města. Pro veřejnost bude dobré sledovat proces pořizování Metropolitního plánu
na stránkách www.praha.eu v sekci územní plánování a rozvoj města, nebo se účastnit jednání, která
budou v této věci organizována vedením MČ Praha – Dolní Počernice.
Zbyněk Richter, starosta

Revitalizace
Rokytky
V prvních měsících tohoto roku proběhla revitalizace toku Rokytky jejím správcem – Povodí Vltava. Tato
organizace spravuje Rokytku až k jejímu vtoku do Počernického rybníka.
Zbylý tok Rokytky včetně našeho
rybníka spravuje MHMP – Odbor
rozvoje veřejného prostoru.
Nás se nejvíce týkala revitalizace
v úseku od mostů pod drážním tělesem u běchovického nádraží až
po ústí do rybníka. V tomto úseku
bylo vyčištěno koryto, byly z něj
odstraněny překážky a byl prořezán
břehový porost. Podmínky pro život
fauny zde nebyly nijak významně
dotčeny.
Úpravy probíhaly i na sousedním
běchovickém katastru, kde byla
v minulém roce vybudována nová
lávka pro pěší. Provedené úpravy
tak zcela jistě přispěly ke vzhledu
celé lokality, ale i k bezpečnosti
obyvatel Vinice, kteří tudy chodí
k vlakům i na zastávku autobusů
MHD.
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POZVÁNKA
ZVEME VÁS NA FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
KDY » ve čtvrtek 16. 5. 2013 od 17.00 hod.
KDE » v hotelu Svornost, Novozámecká 284
PROČ » diskutujte o problémech městské části s jejími představiteli
TÉMATA
Městská zeleň – nové výsadby, úprava nových zákoutí, realizace arboreta
Veřejný pořádek – počet a umístění odpadkových košů, index čistoty – výsledky a další
znečištěné lokality, úklid sněhu (návrhy na zlepšení)
Dopravní značení – stav dopravního značení, směrovky orientačních cílů
Doprava – vedení linek BUS MHD – navrhnout úpravy tras a jízdních řádů
Služby – konání farmářských trhů (hodnocení potřebnosti, místa a sortimentu), potřeba
dalších služeb
Volný čas – hřiště pro seniory, dětská hřiště, klubová činnost – potřebnost a umístění
Územní plánování – Metropolitní plán hl. m. Prahy
Dětský stůl – dle aktuálních témat
Vaše účast bude impulzem pro zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!
Součástí programu bude i dětský koutek a tombola.

Granty v oblasti životního
prostředí
Hlavní město Praha vypisuje každoročně granty v oblasti životního prostředí. Protože o granty
nemohou žádat městské části, spolupracuje naše MČ s některými neziskovými organizacemi
i fyzickými osobami, které podávají žádosti o grant na území Dolních Počernic.
V letošním roce, tak jako ostatně každý rok, byly úspěšně přijaty tentokrát dva projekty. První
projekt se týká výchovných řezů alejových výsadeb v intravilánu Dolních Počernic a požádal
o něj jako fyzická osoba pan Jan Albert, odborník v oblasti dendrologie.
Druhý projekt má charakter naučné stezky – geologická expozice a žadatelem byla nezisková
organizace MCN o.p.s. Tento projekt by měl být realizován za pomoci odborníků v oblasti geologie v místech nového parku za místním hřbitovem. Věříme, že oba projekty budou úspěšné
a přispějí k vylepšení stavu našich alejí a k poznávání neživé přírody.
Na snímcích je alej vedoucí z Dolních Počernic k Černému Mostu a ukázka geologické zahrady
v Táboře u řeky Lužnice.
Zbyněk Richter, starosta

ZLATÝ ERB
2013
Naše městská část se podobně jako v několika
předešlých ročnících zúčastnila pomyslného
klání o nejlepší internetové stránky v soutěži
Zlatý erb 2013. Do pražského kola této soutěže
se přihlásilo celkem 20 městských částí, které
soutěžily ve třech kategoriích: „Nejlepší webová stránka města (pro Prahu 1 – 22), „Nejlepší
webová stránka obce“ (ostatní MČ 23 – 57)
a „Nejlepší elektronická služba“.
Slavnostní vyhlášení pražského kola proběhlo 12. března v prostorách Rezidence
primátora za účasti odpovědných pracovníků
magistrátu, porotců a zástupců soutěžících.
V příjemné atmosféře byli kromě ﬁnalistů
třech hlavních kategorií odměněni diplomem
a cenami ještě vítězové kategorií „Skokan
roku“, „Cena veřejnosti“ a pro děti a studenty jistě zajímavá kategorie „JuniorErb
2013“, ve které zvítězil velmi zdařilý projekt
žáka Dominika Hanzlíka z „teprve“ 7. třídy
ZŠ z Prahy 4.
Porota složená z odborníků i „běžných“
uživatelů různého věku (od studentů po důchodce) hodnotila stránky dle daných kritérií,
jako jsou: povinně zveřejňované informace,
ovládání, navigace, přehlednost, výtvarné
zpracování, bezbariérovost apod. Na závěr
ke každému bodovému hodnocení porotci
připojili slovní komentář, z něhož si soutěžící
mohou vzít ponaučení, jak stránky do budoucna vylepšit.
Dolní Počernice se tentokrát umístily ve své
kategorii na pěkném 2. místě, hned za Velkou Chuchlí, jen o pouhých pět setin bodu.
Velkou zásluhu na tom má náš webmaster
pan RNDr. Aleš Střecha, za což mu i tímto způsobem děkujeme. Samozřejmě i my
máme co vylepšovat, hlavně v oblasti aktuálnosti akcí a zjednodušení přehlednosti
stránek, a tak již v tomto duchu proběhlo
setkání našeho starosty a pana Střechy, kde
se projednávala další spolupráce a možnosti
zdokonalení našich stránek.
Na závěr bychom chtěli vyzvat i naše občany,
aby se nám sami ozvali s případnými náměty
na doplnění informací nebo jiné vylepšení
stránek. Chtěli bychom, aby pro všechny
návštěvníky našeho webu bylo kliknutí na
www.praha-dolnipocernice.cz užitečným
a zajímavým přínosem.
Markéta Brožová
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Městská část Praha – Dolní Počernice

oznamuje
ve smyslu § 36 zákona č.131/2000 Sb. o hl.m.Praze, ve znění p.p,

záměr PRODAT
»objekt k bydlení čp. 605 na pozemku parc. č. 1220«
»pozemek parc.č. 1220 o výměře 63 m2«
druh poz. – zastavěná plocha,
»pozemek parc.č.1221 o výměře 504 m2«
druh poz. – zahrada«
vše v k.ú. Dolní Počernice
KRITÉRIA PRODEJE:
■ cena minimálně 3 000 000 Kč
■ daň z převodu nemovitostí hradí kupující
NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT:
■ jméno a adresu zájemce včetně kontaktního spojení (telefon,
e-mail)
■ nabízenou výši kupní ceny
■ souhlas s úhradou daně z převodu nemovitostí
■ souhlas se zpracováním osobních údajů

Městská policie varuje
Nejen celostátně, ale i v naší městské části se zvyšuje počet kriminálních
případů – počátkem roku to bylo přepadení staršího občana v rodinném
domku. Jednalo se o dva mladistvé, kteří se ke svému činu odhodlali
skoro v pravé poledne. Pachatelé muže zbyli, svázali a okradli o cenné
předměty. Díky pozornosti místních občanů, kteří neprodleně předali
důležité informace strážníkům Městské policie a jejich profesionálnímu
zákroku, byli oba útočníci ještě ten den zadrženi.
Preventivně nelze poradit nic jiného, než všímat si svého okolí – podezřelých osob nebo skupin lidí a jejich chování, neponechávat viditelně
cenné věci v autě, nepouštět do domácnosti neznámé lidi, i když se
odvolávají na různé instituce (např. pod záminkou vracení záloh za
energie), nabízejí řemeslné práce, či si potřebují zatelefonovat nebo
půjčit nářadí. Krádežím můžeme předejít samozřejmě i různými zabezpečovacími systémy. Pokud by lidé měli zájem, mohou se pro radu
obrátit přímo na oddělení prevence Městské policie.
V případě jakéhokoliv podezření ihned podejte telefonické oznámení na linky 156 nebo 158, popř. 222 025 751 (nonstop linka Městské policie Černý
Most) nebo okrskářům Dolních Počernic tel.: 721 895 341, 721 895 347

POUČENÍ:
Podle výše citovaného ustanovení mají občané právo se k tomuto
záměru vyjádřit a předložit své nabídky či připomínky písemnou
formou a to doporučeně na adresu:
ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
nebo osobně prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Dolní
Počernice na téže adrese v zalepených obálkách s uvedením adresy
odesílatele, označených na čelní straně obálky „PRODEJ Č.P. 605“
a s výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“
» nejpozději do 14 dnů od posledního dne zveřejnění
záměru, tj. do 3. 6. 2013 do 17 hodin

■ bližší informace, případně dohoda termínu prohlídky jsou možné
na telefonním čísle 281 021 098

■ vyhlašovatel si ponechává právo žádného zájemce nevybrat, případně od záměru odstoupit
V Praze dne 3. 4. 2013
První den zveřejnění:
5. 4. 2013
Doba zveřejnění:
46 dní
Poslední den zveřejnění: 20. 5. 2013

Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha-Dolní Počernice

Jarní škola NSZM
Ve dnech 20. – 21. března se starosta Zbyněk Richter zúčastnil Jarní
školy Národní sítě zdravých měst ČR, která se konala v Třeboni. Zeptali jsme se pana starosty, jaké poznatky si z tohoto školení přinesl.
„Naše MČ je členem NSZM od roku 2008 a ze všech setkání, kterých
jsem se dosud zúčastnil, jsem nabyl dojmu, že o nás většina „zdravých
měst“ má povědomí a s obdivem pohlíží na to, co se za poslední léta
v Dolních Počernicích vylepšilo, ať již to jsou stavby nebo veřejný život.
Já jsem sbíral zejména zkušenosti a postřehy od zástupců jiných měst
a regionů, jak to dělají oni, a co bych mohl přenést k nám do Dolních
Počernic. Tyto diskuse byly jak na oﬁciálním jednání, tak i mimo ně
velmi přínosné a určitě mi daly motivaci k práci do dalšího období. Pro
zajímavost uvedu, že když jsem na propagační stůl, plný jiných materiálů položil „štos“ našeho Dolnopočernického pexesa jako příklad
Dobré praxe, byl téměř okamžitě rozebrán.“

Na snímku je pan starosta v rozhovoru s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem.
Prodej domu, Městská policie, Jarní škola NSZN 5

K čemu je nám Kam se zahradním odpadem?
úřad
Jak jsme v minulém zpravodaji uvedli, představujeme
Vám další pracoviště našeho úřadu – tentokrát je to Stavební oddělení. Zde najdete pana Petra Stránského,
který Vám poradí při výstavbě a rekonstrukcích.
Na úřadě zajišťuje podklady pro jednání RMČ o stavbách, které se nacházejí na území Dolních Počernic,
připravuje a realizuje investiční akce MČ, vyjadřuje se
ke stavební činnosti obyvatel, zajišťuje opravy, údržbu a rekonstrukci objektů v majetku MČ, komunikací
a chodníků (mimo vozovek Českobrodská a Národních
hrdinů, které jsou ve správě TSK Praha). Dále se účastní
místních šetření prováděných za účelem stavební činnosti, vede investiční archiv stavební dokumentace, zadává veřejné zakázky malého rozsahu, eviduje, skladuje
a prodává přebytky stavebního materiálu, má na starosti údržbu a opravy dopravního a místního značení.
Vydávání rozhodnutí, povolení a souhlasů, dále
ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav,
zařízení a udržovacích prací zajišťuje obecný stavební úřad, kterým je pro Dolní Počernice Městská
část Praha 14, Úřad městské části odbor výstavby
a dopravy.
Stavební oddělení MČ Praha – Dolní Počernice,
tel.: 281 021 096
Odbor výstavby MČ Praha 14, tel.: 225 295 310
(314, 316, 317, 339, 383)

Jaro už opravdu začalo a všichni se vrháme na zahradu – vyhrabat starou trávu a listí
z loňska, ostříhat stromy, keře... A máme tu i každoroční hromady odpadu a otázku
"kam s ním?"

1. NA KOMPOST!
Zbytky rostlin se ve vlhku a teple rozkládají. Na pomoc přispěchají žížaly i mikroorganismy, díky kterým se z odpadu časem stane drolivá, nasládle "vonící" hmota bohatá
na živiny.

2. DO SPECIÁLNÍ „POPELNICE“ NA BIOODPAD
Tuto speciální nádobu na bioodpad a její odvoz je možné pro naši lokalitu objednat
u Pražských služeb, a.s. http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-ﬁrmam/odpady/svoz-bioodpadu/co-je-bioodpad/

3. DO KONTEJNERU NA BIOODPAD
Velkoobjemové kontejnery (VOK) na bioodpad jsou na území Dolních Počernic pravidelně přistavovány 2x až 4x ročně (podle ﬁnančních možností Magistrátu hl. m.
Prahy), o termínech jsou občané včas informováni jak na informačních tabulích, tak na
webových stránkách MČ http://www.praha-dolnipocernice.cz/odpady.htm

4. PÁLENÍ ???
Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení odpadu na zahradě
a veřejných prostranstvích, právě naopak, taková činnost je zakázána (Zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Zákon
o ochraně ovzduší v § 16 odst. 4 říká: v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché
rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, což mohou být předem
řádně usušené větvičky ze stromů a keřů, ale určitě ne tráva a listí, neboť hoření musí
být bez škodlivého kouře!
Vypalování porostů je zakázáno Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. Pokuty za porušení těchto zákonných ustanovení jsou dost vysoké na to, aby se každý zamyslel, než sirkou škrtne.
Úřad MČ Praha – Dolní Počernice

Zdraví
OBEZITA U DĚTÍ
Obezita je nadměrné hromadění tukové tkáně, což je považováno za nežádoucí pro svá
rizika na zdravotní stav člověka. Objektivní
hodnocení obezity je odvozeno z antropometrického vyšetření hmotnosti a výšky. U dospělých se obezita hodnotí dle BMI (body mass
index), což je hmotnost v kg/výškou v m2. Dále
jí lze posuzovat podle obvodu pasu, kožních
řas atd. Dítě na rozdíl od dospělého roste
a vyvíjí se. Jeho BMI se tedy mění v jednotlivých období života. U dětí a mládeže se užívá
k posouzení poměr hmotnosti k výšce nebo
BMI podle tzv. percentilových grafů, které odpovídají velkým souborům dětí naší populace.
Obezitu dítěte lze hodnotit podle stupně závažnosti (1 – 3). Obézní dítě může mít celou
řadu zdravotních obtíží např. dýchací obtíže ve
spánku, nemoci jater, žlučníku, slinivky břišní
a vzhledem k zátěži rostoucích končetin různé
ortopedické problémy. U dětí se také může
objevovat vyšší krevní tlak, poruchy tukového
metabolismu, předčasně cukrovka druhého
typu a metabolický syndrom. Obezita dětí vý-
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znamně ovlivňuje i zdravotní stav v dospělosti. Dětská obezita může v různém měřítku přetrvávat až do dospělosti, záleží také na tom,
kdy se dítě stává obézním. Ze studií vyplývá,
že děti obézní na začátku svého života (do
6 let) jsou v dospělosti méně často obézní než
v případě dětí starších šesti let. Vývoj tukové
tkáně tvoří tři období. Do prvního období vývoje tukové tkáně zasahují perinatální faktory,
což je stav výživy matky dítěte v době před
jeho narozením. Toto období zasahuje první
3 měsíce života dítěte. Časné období života
určuje vývoj člověka v dospělosti. Do druhého
období spadá obezita dětí předškolního věku,
která se jen v nižším procentu převádí do
dospělosti. Třetím obdobím je obezita u dětí
starších šesti let, kdy ﬁxace obezity do dospělosti je velice významná. Množství tukové
tkáně je v procesu změn určováno hyperpla-

sií tukových buněk (zmnožení těchto buněk
v organismu) a hypertroﬁí tukových buněk
(tukové buňky se zvětšují podle své kapacity).
Hyperplasie probíhá hlavně u kojenců.
Proces tvorby tukové tkáně je ovlivněn také genetikou a zevním prostředím. V současné době
je více informací také o účinku leptinu a dalších
metabolických látek. Mezi rizikové faktory podmiňující rozvoj obezity v dětském věku patří faktory vrozené, prostředí, fyziologické, sociální,
ekonomické a jiné. Hmotnost dítěte při narození
je pozitivně spojována s BMI dospělých. Výživa
kojence může významně ovlivnit rozvoj obezity
dítěte. Děti obézních rodičů mají významně vyšší pravděpodobnost být obézní. U fyzicky aktivních dětí je rozvoj tukové tkáně nízký.
Prevence obezity v dětském věku je prevencí
obezity v dospělosti. U dětí hraje významnou
roli psychika, posoudit na jedné straně příjemné (sledování televize, jídlo) a na druhé
straně nutné (změna stravovacích zvyklostí).
Velmi významná je role rodičů a jejich postoj,
dále okolí, škola atd.
MUDr. Pavel Boček

POČIN o svých počinech
SEMINÁŘ S JOSEFEM
JAROMIŠEM V JK POČIN

Seminář bychom rádi zopakovali na podzim,
kdy jej rozšíříme o možnost účasti zájemců
z řad veřejnosti. Více fotograﬁí ze semináře
najdete na našich stránkách www.jk-pocin.cz.
Hanka Špindlerová
LETNÍ JEZDECKÝ TÁBOR, který se
uskuteční 20. 7. – 2. 8. je již téměř zaplněn.
Případné informace: Hanka mob. 605 285 426.

Foto: Ing. Renáta Šnáblová

O víkendu 13. a 14. dubna proběhl v Počinu
seminář na téma bezpečná práce s koněm
– SAFE Horsemanship. Semináře se zúčastnilo celkem 7 koní z Počinu včetně malé Shellinky. Cílem bylo naučit koníky respektu vůči
dětem i všem návštěvníkům JK Počin. K dokonalosti je dlouhá cesta, ale vždy je třeba
vykročit tou správnou cestou. Věnovat koním
více společně stráveného času, her a cvičení,
než jsou děti zvyklé. Důsledně trvat na tom,
co jsme si předsevzali a výsledek v podobě
koně, který nás respektuje, ale přitom nám
věří a nebojí se nás, se určitě dostaví. V návaznosti na seminář bychom i touto cestou
rádi požádali všechny návštěvníky Počinu,

aby tvrdým chlebem koně nekrmili přes elektrický ohradník, ale nechali nám ho na rampě, koním ho sami dáme v množství, které je
pro ně rozumné. Energetická hodnota chleba
je podobná jako ovsa, a pokud ho koně mají
hodně, mají i přebytek energie, což v oddíle
s malými dětmi není žádoucí. Děkujeme za
pochopení i donesené pečivo.

Základní škola

Na základě výsledku konkurzního řízení, které se konalo dne 11. 4. 2013, byl usnesením Rady
MČ Praha – Dolní Počernice jmenován Mgr. Jiří Schwarz do funkce ředitele Základní
školy, Národních hrdinů 70, Praha 9 s účinností od 1. 6. 2013.

Farnos t
NOC KOSTELŮ V DOLNÍCH POČERNICÍCH
V pátek 24. 5. v 18.00 hod. se návštěvníkům otevřou dveře kostelů
po celé naší zemi. Už po čtvrté se bude konat Noc kostelů také v Dolních
Počernicích v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tak jako v letech
předešlých záštitu nad touto akcí převezme starosta zdejší městské části Zbyněk Richter.
Noc kostelů vznikla v roce 2004 v Rakousku a v roce 2009 se k ní přidalo několik moravských kostelů. Již další rok se však zapojilo téměř
500 křesťanských chrámů po celé republice a roku 2011 se k Rakousku
a ČR přidalo i Slovensko.

O významu této nadnárodní a nadkonfesní akce svědčí i skutečnost, že
nad ní tradičně přebírají záštitu nejvyšší představitelé státu i církví,
letošní ročník o ni byli opět našimi koordinátory požádáni.
Více informací se dozvíte na www.nockostelů.cz, kde si můžete
prohlédnout od dubna i program, který proběhne v našem kostele.
V současné době se přípravě plně věnujeme, abychom měli opět čím
překvapit. Restaurování vzácných románských nástěnných maleb bylo
dokončeno, a tak si tento unikátní prostor budou moci návštěvníci
letošní Noci kostelů náležitě vychutnat.
Marcela Krňávková
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Květná
neděle
Milí dolnopočerničtí
spoluobčané,
před nedávnem jsme
prožívali Velikonoce.
Pro nás křesťany
jsou Velikonoce, při kterých oslavujeme vzkříšení Ježíše Krista, nejdůležitějšími svátky naší víry. Na
tento vrchol tajemství osvobození člověka od zla a smrti jsme se bezprostředně připravovali od Květné
neděle. Tento den připomíná slavnostní vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Scénu „Ježíše sedícího na
oslátku“ máme dokonce zobrazenu na fresce ze 13. stol. v našem krásném kostelíčku. Lidé květy – palmovými ratolestmi – provolávali přijíždějícímu Božímu Synu slávu. I my věřící každým rokem opakujeme
tuto událost. Od kříže vedle fary vytvoříme průvod, v jehož čele sedí kněz, který symbolizuje Krista na
oslátku-koni. Za ním jde zástup, který písněmi oslavuje Ježíše jako Davidova syna. To je již několikaletá
tradice, která se zde udržuje, i díky vám spoluobčanům.
Proč se v tento den tak radujeme a zpíváme? Důvod je velmi prostý a hluboký: Ježíš Kristus, který porazil smrt a dal člověku nový život je nejenom pro křesťany, ale také pro každého z nás jako Slunce, které všechno ozařuje a protepluje. A tak jako všichni netrpělivě čekáme na příchod
a pohlazení jara v přírodě, tak právě toto Slunce – Kristus přináší nové jaro do srdce člověka a protepluje a ozařuje lidské vztahy.
Všem nám přeji, abychom světlo a teplo tohoto Slunce prožívali co nejdéle.
Váš dolnopočernický farář Pavel Čáp

K ultura
VÝSTAVA VELIKONOČNÍ INSPIRACE 2013
Výstava Velikonoční inspirace, kterou ve spolupráci se základní školou, mateřskou školou Duha,
dětským domovem, o.s. Veselý čertík a o.s. Počin připravila naše městská část, se uskutečnila
ve dnech 16. a 17. 3. 2013 ve dvou rovinách. Na špejchaře Panského dvora (bývalý pivovar) byla
instalována velikonoční výstavka prací dětí ze základní školy, mateřské školy Duha a dětského
domova. Výstavku těchto líbezných prací doplnila tzv. „Tvůrčí dílna“, ve které se návštěvníci,
zvláště pak děti, naučili, jak se plete pomlázka, co lze vytvarovat z vizovického těsta, jak se
vyrábějí moranky, batikovaná vejce, jak uplést pomlázku, co lze vyrobit z plsti, jaká lze dělat
kouzla z obyčejného papíru a další a další dovednosti. Ke koupi byla užitá keramika, kraslice,
jarní květinové vazby a na nádvoří bývalého pivovaru i výborné trdelníky.
Souběžně s výstavou na špejchaře byly otevřeny i prostory informačního centra.
Zde, krom nádherné, velikonočně laděné výstavy neúnavné paní Evy Vavrouškové „Miniaturní selská usedlost“, bylo možno vidět, jak se paličkují krajky. V regionálním muzeu se pekly
štrúdly a vystavovaly se zde košíky a ozdoby z pedigu a FIMA.
V neděli 17. března vyšel od přírodního amﬁteátru v zámeckém parku (rok od roku početnější)
krojovaný průvod děvčat, ke kterým se přidalo i několik švarných šohajíčků, kteří pak spolu s vyparáděnými jezdkyněmi na huculských koních a za hlasitého skandování říkadel určených pro toto
období, vynesli Moranu (Zimu) k říčce Rokytce, aby ji pak hořící poslali z Počernic nadobro pryč.
Výstava Velikonoční inspirace, kterou pořádáme pravidelně vždy čtrnáct dní před vlastními
velikonočními svátky, se stala za posledních třináct let nejen pro dolnopočernické, ale i pro
návštěvníky ze širokého okolí, pojmem. A za to patří náš dík všem, kteří se nezištně této akce
účastní, a to nejen jako tvůrci výstavy, ale i jako demonstrátoři. Hlavní dík patří Mgr. Haně
Králové, která tuto výstavu před lety iniciovala a dodnes, může-li, ji pomáhá vytvářet. Letošní
pochvalu si krom profesionálů: Márie Krajňákové, Marty Landové, Dany Mickové a Danuše
Přibylové zaslouží především děti a pedagogové ze ZŠ, MŠ a DD za nádherně pojaté téma “Jaro
a Velikonoce“, dále o. s. Počin i letošní nováček – o.s. Veselý čertík. Slova chvály pak patří i vedení restaurace Léta Páně, Janu Bergerovi, Anně Bergerové, Věře Bořilové, Františku Benešovi,
Václavu Haškovi, Ireně Heerové, Haně Jirsákové, Lence Heřmanové, Ludmile Kaplanové, Aleně
Kšádové, Haně a Pavle Moravcovým, Václavu Navrátilovi, Světle Parkanové, Mgr. Elišce Richterové, Mgr. Markétě Stehlíkové, Jaroslavě Vaněčkové, Kateřině Václavkové, Evě Vavruškové
a Haně Venclové, kteří svůj volný čas věnovali k slávě dolnopočernických Velikonoc.
Vlasta Václavková

Foto: Světla Parkanová

Kulturní, společenské a sportovní akce konané
v naší městské části v květnu a červnu
1.5. Prvomájový veterán piknik

Veterán Car
club Praha

4.5. Kapela HOM-BRE ( 19.00 hod.) hotel Svornost
10. – 12.5. Ochutnávka čerstvého chřestu Léta Páně
11. – 12.5. Memoriál Lucie Hanušové

Dětský domov

24.5. Noc kostelů (od 18. hod)

farní úřad

24. – 25.5. Pyžamková noc
(od 18.00 do 10.00 hod.)

Veselý čertík

25. – 26.5. Ochutnávka a prodej
čerstvých pstruhů

Léta Páně

11.5. Závody vozíčkářů v zámeckém o.s. Okolo
parku

28.5. Výstava prací dětí Výtvarné
školičky Olgy Stárkové

MČ

14.5. Country salón RANGERS
BAND (20.00 hod.)

hotel Svornost

MČ

15.5. Divadelní představení HAM
HAM (pouze interní)

MŠ Duha

28.5. Svátek sousedů + Výstava
obrazů ak.mal. Jana Paula
(19.00-22.00 hod.)

15.5. Košíkování (20.00 hod.)

Veselý čertík

hotel Svornost
28.5. Jazz and Dance – Stompers
Stoamboat + Eva Emingerová
(19.00 hod.)

16.5. 4. Fórum občanů v hotelu
Svornost

MČ

29.5. Sushi workshop (20.00 hod.)

Veselý čertík
17.5. Sportovní odpoledne
s opékáním vuřtů (15.00 hod.)

18.5. Pouť do Sázavského kláštera
(odjezd v 8.30 hod.
od kostela)

farní úřad

20.5. Vítání občánků

MČ

21.5. Pilná včelka (ekovýchovný
program pro dětí z MŠ)

MŠ Duha

1.6. Den dětí (zámecký park od
13.00 hod.) + Malý parkúr
(hřiště U koní )

Veselý čertík
MČ

1. – 2.6. Jahodové menu u příležitosti
Dne dětí

Léta Páně

4.6. Voltižní závody v areálu
jezdeckého klubu Počin

o.s. Počin

11.6. Country salón Rangers Band
+ Samson Lenk (19.00 hod.)

hotel Svornost

21.5. Zájezd na zámky Starý Rohozec klub důchodců
a Sychrov

14.6. Počernická venkovní diskotéka Léta Páně
(21.00 hod.)

21.5. Dětská kadeřnice (15.00 hod.) Veselý čertík

18.6. Zájezd na zámky Častolovice
a Hrádek u Nechanic

klub důchodců

22.6. Petanque dvojic

Dětský domov

25.6. Jazz Stompers Stoamboat
(19.00 hod.)

hotel Svornost

26.6. Akademie ZŠ (od 17.00 hod.)

ZŠ

24.5. Travesty schow Crazy Godess hotel Svornost
(19.00 hod.)
24.5. Zpíváníčko se žabkou
Kvákalkou a soc. stimul.
skupina (10.00 hod.)

Veselý čertík

Sport TJ Sokol Dolní Počernice
Tenisté začínají na kurtech ulici V Ráji 905

■ Družstvo C hraje 2. třídu. Všechna utkání hraje mimo Dolní Počernice.

DOSPĚLÍ
■ Družstvo A (3.třída) sehraje svá utkání na domácích kurtech 4. 5.,
11. 5. a 1. 6.
■ Družstvo B (4.třída) sehraje svá utkání na domácích kurtech 8. 5.,
25. 5., 15. 6. a 22. 6.

BABY TENIS
Ročníky 2004 a mladší svá utkání budou hrát na domácích kurtech
5. 5., 12. 5., 2. 6. a 23. 6. 2013. Čas bude upřesňován.

STARŠÍ ŽÁCI (1. třída)
■ Starší žáci sehrají svá utkání na domácích kurtech 4. 5., 11. 5. a 1. 6.
Vzhledem k souběhu termínů s družstvem dospělých A je možné, že
žáci sehrají utkání v odpoledních hodinách, popř. na kurtech soupeře.
MLADŠÍ ŽÁCI
■ Družstvo A hraje nejvyšší pražskou soutěž o pohár prezidenta českého tenisového svazu. Termíny domácích utkání 1. 5., 26. 5. a 16. 6.
■ Družstvo B hraje 1.třídu. Termíny 5. 5., 12. 5., 2. 6. a 23. 6.

10 Akce MČ

Pokud u družstev není uvedeno jinak, začínají všechna mistrovská
utkání v 9.00 hod.
V každém utkání se hraje 6 dvouher a tři čtyřhry. Baby tenis hraje čtyři
dvouhry a dvě čtyřhry na jeden set.
Za TJ Sokol Dolní Počernice Petr Polcar
Panu Polcarovi děkujeme i za poskytnutí přehledu utkání družstev
volejbalu a kopané, z kapacitních důvodů je však nemůžeme zařadit,
pokud máte zájem, navštivte webové stránky TJ Sokol Dolní Počernice
www.sodopo.cz

Mateřská škola DUHA
„SLUNÍČKA“ VYRAZILA ZA
SNĚHEM
V prvním březnovém týdnu prožili předškoláci
ze třídy Sluníček pod vedením třídních učitelek L. Kymrové, J. Lněničkové a paní ředitelky
Exnerové krásný slunečný pobyt v zasněžených Abertamech.
Lenka Kymrová,
zástupkyně ředitelky MŠ

Návštěva Hornického a mineralogického muzea

…stavěly jsme sněhuláka, šel nám pěkně od ruky…

Zastavení u Lišácké stezky

Oslava narozenin se sladkou dobrotou

Povedená stavba sněhového hradu

KVÍTKA V KNIHOVNĚ
Třída Kvítka v rámci projektu "Kniha je můj kamarád" navštívila Místní knihovnu v Dolních Počernicích. Paní Světla
Parkanová nás vřele přijala, vyprávěla nám o knihách, ukázala tu nejmenší i tu největší. Kluci i holky si prohlédli
spoustu dětských knih a k naší radosti musíme podotknout, že se jim návštěva velmi líbila.
Jarka Pasáková

Andersenova noc
ve školce Orangery
Dne 5. dubna 2013 se ve školce Orangery konala již čtvrtým rokem Noc s Andersenem. Navečer
se v zámeckém parku začala objevovat záhadná světélka, podle kterých každé dítko hledalo
poklad, po zdolaných útrapách na všechny děti čekalo překvapení v podobě krásné pohádky.
Ve školce pak děti plnily další úkoly (např. kvíz o pohádkových postavách) a dokonce si zahrály
i na "mistry kuchaře", neboť si samy upekly vlastní pizzu. Musím podotknout, že každá pizza
byla velmi chutná a originální.
Se západem sluníčka se děti schoulily do svých pelíšků a než usnuly, bedlivě poslouchaly krásné
pohádky významného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, který proslul jako
jeden z největších světových pohádkářů.
Mgr. Vránová Diana

MŠ, Orangery 11

D ětský domov
VOLBA MISS
Dne 2. března uspořádal Dětský domov Dolní Počernice, Nari Models spol. s r. o.
a o. s. Vespojení, krajské kolo Miss dětských domovů Praha a Střední Čechy.
Již v dopoledních hodinách se v divadelním sále restaurace Léta Páně rozzářily
reﬂektory, spustila hudba a děvčata začala zkoušet promenády a volné disciplíny na odpolední soutěž. Lehce po 14. hodině vlastní soutěž začala. Ačkoli se
zúčastnily pouze tři dívky, klání bylo velmi pěkné a vyrovnané, proloženo bylo
i vystoupením Jaroslava Parčiho. Nakonec porota ve složení: Jana Buriánková,
Josef Čermák, Jaroslav Parči, Hana Jedelská a Jiří Šturma s poradním hlasem
Papa Casanovy spočítala celkové výsledky a předala dárky dívkám podle pořadí.
II. vicemiss se stala Marika Kotěrová (č. 3) z DD Dolní Počernice, I. vicemiss se
stala Nicole Kuchařová (č. 1) z DD Pyšely a Miss DD Praha a Střední Čechy pro
rok 2013 se stala z DD Pyšely Kateřina Urbanová (č. 2).
Poděkování na pódiu se dostalo i hlavní pořadatelce Haně Jedelské, Jitce Huškové a tetám, které připravily dívky a podpořily je při soutěži, Darie Heřmanové
a Martině Práchenské.
Všem zúčastněným patří velké díky, obdiv dívkám a vítězce přeji úspěch v celostátním kole.
Martin Lněnička, ředitel DD

Pozvánka

22. 6. 2013 – 10. ROČNÍK PÉTANQUE DVOJIC BEZ ROZDÍLU VĚKU A POHLAVÍ
» přihlášky do 17. 6. na dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693

T R I A T L O N

S E

B L Í Ž Í ! ! !

Namasíruj svaly, začni trochu běhat, plavat a jezdit na kole.
Prostě se hýbej na čerstvém vzduchu pro zdraví a hlavně pro
radost.
Pak zahoď zbytečné zábrany a přijď změřit své síly s ostatními
nadšenci na:

PRAŽSKÝ TRIATLON
Praha – Dolní Počernice
> > > > 21. 7. 2013
(start a cíl
u Počernického rybníka)
Startuje se v různých kategoriích
podle věku a podle toho, na kolik
km se člověk cítí, vybere si
prostě každý, tak neváhej
a zkus to právě letos…
Na všechny odvážlivce
se těší Markéta Brožová
12 DD, Pražský triatlon

Více na www.htriatlon.cz

MUDR. LUDĚK SEIDL

BOHUMIL KARBAN

27. 3. 1926 – 28. 1. 2013

9. 12. 1926 – 15. 3. 2013

Žili mezi námi
chyběli ani na počernických oslavách a průvodech, účastnili se pracovních brigád v obci.
Přišel však rok 1948, který vše rozprášil, zbyly
pouze kamarádské výlety do hor i na vodu.
Později to byla častá setkání přátel na Pelikově krkonošské chalupě v Dolním Dvoře.

ODEŠLI DVA VELCÍ POČERNIČTÍ
KAMARÁDI...
Nevlídné předjarní a první jarní dny přinesly
také smutné události. Jedna byla, když malá
skupina bývalých počernických skautů doprovázela svého dávného náčelníka Pelika
(skautská přezdívka MUDr. Luďka Seidla) při
jeho ukládání do rodinného hrobu na místním hřbitově. Byla to také chvíle k zamyšlení
a vzpomínkám.
Malý Peliko vyrůstal v domku blízko fotbalového hřiště V Ráji. Byl vždy velmi nápaditý,
ale převýšily dva zájmy – letadla a skauting,
později k nim přistoupila medicína. Jako mladík se stal členem Masarykovy letecké ligy.
Také se podílel na amatérské stavbě slavného dolnopočernického kluzáku. Ten však havaroval již při prvním letu s kopce Na Stráni
směrem k Jahodnici. Naštěstí se nikomu nic
nestalo a zbytky tohoto letadla byly dlouho
uloženy v místním pivovaru. Od roku 1936
byl Peliko členem skautského oddílu v Praze.
O dva roky později se stali s Daliborem Lounkem, Jendou Maternou, Václavem Kočím
a bratry Mařencovými (starší Karel vytesal
krásný totem a mladší Mirek jej schoval před
Němci i komunisty) spoluzakladateli oddílu
v Dolních Počernicích. Ten však zanikl po
příchodu Němců do republiky. Za války byl
Peliko po maturitě totálně nasazen v letecké
továrně Aero – to ho prý docela bavilo, protože byl blízko letadel.
Ihned po válce opět spolu s Jendou Maternou obnovili činnost počernického skautingu. Peliko však nezapomněl ani na letadla
– přihlásil se do kurzu pro bezmotorové létání, který se konal v červenci 1945 na kopci
Raná u Loun. A právě tam směřoval první
výlet počernických skautíků. Pamětníci vzpomínají, jak se pět počernických kluků na noc
vměstnalo do vojenského stanu bez podlážky. Moc jsme se nevyspali – byla zima, navíc
jsme se i báli – ze tmy k nám doléhala střelba, to tehdy v Sudetech nebylo vzácností.
Ale druhý den jsme si vše vynahradili. Viděli
jsme s dávkou hrdosti jak náš náčelník sedí
za „kniplem“ těžkého kluzáku, který se snáší
se strmého kopce do údolí.
Následovala řada krásných výletů, v roce 1947
dobrodružný letní tábor na Vlčí hoře u Krásné
Lípy. Byl založen také dívčí oddíl. Skauti ne-

Peliko mezitím s velkou pílí dostudoval pražskou lékařskou fakultu a svoji praxi zahájil
na Slovensku. Následovala vojenská služba,
kterou některým lékařům prodlužovali o několik let. To postihlo i Pelika, měl však štěstí,
protože v hodnosti kapitána byl přidělen do
střešovické Ústřední vojenské nemocnice. Po
návratu do civilu nastoupil na nové chirurgické oddělení nemocnice ve Vysočanech,
nejdříve ve funkci zástupce přednosty a po
konkurzním řízení se stal přednostou tohoto
oddělení. Rozšířil operativu a počet lůžek na
sto, zřídil také úrazové oddělení a podílel se
na založení oddělení intenzivní péče (ARO).
Mnoho Počerňáků mu vděčí nejen za pečlivou
odbornou péči, ale i za přátelské až sousedské
přijetí. Ostatně Peliko se i po přestěhování do
Prahy stále cítil být Počerňákem. Stále jezdil
za svými kamarády, po odchodu do důchodu
byl tento kontakt ještě intenzivnější. V roce
2006 se z jeho iniciativy opět začali bývalí počerničtí skauti jednou měsíčně scházet. K naší
velké radosti je zde pravidelným účastníkem
také náš senior Jenda Materna . Peliko na tato
přátelská setkání přicházel jako první a prakticky nikdy nechyběl.
Až přišel nešťastný úraz, ten dosud zdravému
Pelikovi moc ublížil. S jeho následky vedl dlouhý a nerovný boj, poprvé v životě prohrál.
Pelikovo místo pod krásným totemem osiřelo, moc nám na těch schůzkách chybí.
A aby toho nebylo málo, v polovině března
se jako blesk v Počernicích rozšířila zpráva,
že Bohoušek Karban náhle odešel z tohoto
světa. Bylo to velké překvapení, protože do
té doby byl stále čilý a plný plánů.
Byl pokřtěn jako Bohumil, ale odedávna jsme
mu všichni říkali zdrobnělým jménem – snad
to souviselo s jeho drobnější postavou.
Jako malý kluk se Bohoušek do Dolních Počernic s rodiči přistěhoval z Jičínska a od té
doby zůstal Počernicím věrný. Bydleli v malém domku Na Vinohradech blízko Váhy a po
smrti rodičů zde sám žil do konce života.
Vystudoval obchodní akademii a stal se pečlivým úředníkem. Dlouhé roky pracoval jako
účetní v dolnopočernickém státním statku.

častnil se i Všesokolského sletu. Těžce nesl,
že v roce 1948 byl z „politických důvodů“
dočasně vyloučen z řad Sokolů a tuto křivdu
připomínal i v pozdějším věku.
Svoji aktivní sportovní činnost zahájil jako
šestnáctiletý kluk, když se v roce 1942 připojil
k partě, která založila v Počernicích košíkovou. Brzy se zapojil i do hraní a nevýhodu své
malé postavy pro tuto hru bohatě nahrazoval vtipem a nápaditostí. Tak se zařadil mezi
hráče několika „generací“ tohoto tradičního
počernického sportu. Později také vykonával funkci oﬁciálního rozhodčího – říkalo se
o něm, že při rozhodování přál spíše slabším.
V pozdějších letech si zamiloval tenis, zvláště čtyřhru, tomuto sportu se věnoval téměř
do 80ti let. Opět při hře uplatňoval vtipnost
a přehled na kurtu, ještě dnes se hovoří o jeho
prohozech, lobech a různých kulišárnách. Nejen mezi sportovci, ale i ostatními občany byl
Bohoušek oblíben pro svoji veselou povahu
a životní optimismus.
Opustily nás dvě známé počernické osobnosti.
Přestože Peliko a Bohoušek měli rozdílné povahy i zájmy – jeden byl skaut, druhý sokol,
nic jim nevadilo, aby byli dobrými celoživotními kamarády. Oba měli společné hluboké patriotické vztahy k Dolním Počernicím, na jejichž
společenském životě se celé roky významně
podíleli. S dalšími kamarády se pravidelně až
do současnosti scházeli. Onen den, kdy Peliko
utrpěl ten nešťastný úraz, byl Bohoušek poslední, kdo ho viděl zdravého.
A tak se kruh uzavřel. Oba se dožili téměř
stejného požehnaného věku, život měli smysluplný a hezký.
Ale teď už jsou tam nahoře zase pospolu,
a s dalšími počernickými kamarády vzpomínají a s velkým zájmem sledují, co se v jejich
milých Počernicích děje.
Peliko, Bohoušku, nezapomeneme na Vás!!!
bývalí počerničtí skauti a sokolové
Vzpomínku napsal MUDr. Evžen Čech
Odpočinek po krkonošské senoseči v létě r. 2000,
Peliko první zprava, po jeho boku Bohoušek

Jeho celoživotní láskou byl sport. Sledoval
výsledky československých sportovců, ale
nejvíce ho zajímalo sportovní dění v Počernicích. Fandil zdejším fotbalistům, hokejistům,
chodil s turisty, hrál v Padolíně kuželky a zastával různé funkce. Srdcem byl velký Sokol,
pravidelně chodil cvičit a již brzy po válce
pomáhal také při cvičení menších kluků, zú-
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Místní
knihovna
Oslavenkyně
paní Marie Mařencová
19. března oslavila paní Marie Mařencová 102. narozeniny. Vůbec
se nám nechce konstatovat, že je nejstarší občankou Dolních Počernic.
Paní Mařencová je stále aktivní, a jak sama řekla při oslavě v místním klubu důchodců, pořád ji baví žít a ze života má radost. Mnozí z nás se teprve
doberou jejího poznání, že v životě není důležité, co kdo má, ale žije-li
člověk užitečný a spokojený život v kruhu svých blízkých.
Paní Mařencové děkujeme za příklad, který nám dává, a přejeme jí
i nadále pevné zdraví a životní entuziazmus.
Redakční rada DPZ

Jubilanti
z našich řad
ve III. čtvrtletí 2013
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim
spoluobčanům:

ČERVENEC
Josef Ježek, Zdenka Holubová, Vladimír Masluk, Čestmír Nerad,
Karel Doskočil, Anna Trakslová, Jaroslav Řízek, Anna Fiedlerová,
Miroslav Šťastný

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Dante Alighieri

Božská komedie

Hana Whitton

Karel IV.

Vlastimil Vondruška Krev na kapradí
Jo Nesbo

Netopýr

David Mitchell

Atlas mraků

Adam Ross

Pan Burák

Kingsley Amis

Konečná

Asa Larssonová

Prolitá krev
Temná stezka

Deborah Crombie

Zmizela beze stopy

Unni Lindelová

Temný muž

E. L. James

Padesát odstínů šedi
Padesát odstínů temnoty

Magda Váňová

Ať myši nepláčou

Michaela Klevisová Dům na samotě
NAUČNÁ LITERATURA
Miroslav Šnajdr

Bez zpátečního lístku 1940

Jiří Fidler

Sokolovo 1943

Michal Odstrčil

Historie a současnost Francouzské
cizinecké legie

Mireille Guiliano

Francouzky netloustnou

Chantal Poullain

Chantal. Život na laně

Hanns Petillon

1 000 her pro školy, kroužky a volný čas

Antonín Mezera

Pro jaké povolání se hodím

Jana Paulová

Jak běžet do kopce

Josef Brož

Aféry Anduly Sedláčkové

Soňa Pospíšilová

Čínské znaky

SRPEN

Francouzky umí žít

Stanislava Vostárková, Růžena Paloučková, Bohuslava Marková,
Václav Navrátil

ZÁŘÍ
Zdeněk Čípa, Marie Grametbauerová, Věra Holubovská, Jiřina
Urbanová, Miroslava Richterová, Rudolf Novák, Miroslav Mařenec
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Astrid Lindgrenová Kajsa Nebojsa

Klubu seniorů

Milena Lukešová

Knížka pro Lucinku

Emma Kennedy

Wilma detektivem. Případ zmrzlých srdcí

PROGRAM ZÁJEZDŮ KLUBU SENIORŮ V ROCE 2013

Jiří Kahoun

O létajících strojích. Pohádky z povětří

21. květen » Zámek Hrubý Rohovec, Zámek Sychrov – odjezd 7.30 hod
18. červen » Zámek Častolovice, Zámek Hrádek u Nechanic
– odjezd 7.00 hod
16. červenec » Zámek Červená Lhota, Bechyně – prohlídka města
odjezd 7.00 hod
3. září » Zámek Telč a prohlídka města – odjezd 7.00 hod

Jiří Žáček

Krysáci I. + II.

Verne J., O. Neff

Tajuplý ostrov

Zájezdy se konají vždy v úterý, autobus je přistaven na zastávce MHD
Dolní Počernice (konečná bus 109).

Martina Drijverová České pověsti pro malé děti

Přihlášky přijímá paní Irena Heerová na tel.: 281 932 151 nebo osobně
na úřadě MČ v Klubu důchodců, popř. v Kadeřnictví paní Krčálové.

Helena Rytířová

Světová kuchařka pro kluky a holky

Steve Parker

Mozek. Lidské tělo

14 Paní Mařencová, Jubilanti, Klub seniorů, Místní knihovna

Pět neděl v balonu
Thomas Brezina

Maska se zářícíma očima

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

inzerce

CHCETE INZEROVAT V NAŠEM ZPRAVODAJI?
Kontaktujte nás na tel.: 281 931 553
nebo na email: zpravodaj@dpocernice.cz
Vycházíme 6x ročně, distribuce zdarma do všech
domácností Dolních Počernic.

Kytičkářství
u Báry
Českobrodská 63, Praha 9 – Dolní Počernice (proti zastávce
BUS Dolní Počernice)

NABÍZÍME:
řezané květiny, hrnkové květiny

*
* dekorace, dárky, bambusové výrobky a další...
také nově český med v mnoha různých
* nyní
kombinacích jak chuťových, tak i s léčivými účinky
Nabízíme též rozvoz objednaných květin a služby zahradního
architekta.
Otevřeno máme každý den kromě neděle od 10 do 18 hodin.

Přijďte k nám s tímto inzerátem a získáte slevu 30%

Zdravá městská část Praha-Dolní Počernice vás zve na

SVÁTEK SOUSEDŮ
v úterý 28. kv
větna 2013 od 19.00 do 22.00 hod.
v prostorách Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
Co jsme pro vás připravili?
VÝSTAVU OBRAZŮ ak. mal. Jana Paula
VÝSTAVU VÝTVARNÉ ŠKOLIČKY při ateliéru Olgy Stárkové
VYSTOUPENÍ AT STUDIA DOMINO pod vedením Ivy Bičišťové
HUDBU K POSLECHU I TANCI – TOMÁŠOVKA Stanislava Jelínka
OPÉKANÁ SELATA
Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu

Po celý večer můžete diskutovat u kulatého stolu se starostou
ro
ostou
stou
u
na téma udržitelný rozvoj a územní plánování.

Zdravá městská část Praha – Dolní Počernice a občanské sdružení Počin vás srdečně zvou na

DEN DETÍ

který pořádají spolu se základní školou,
dětským domovem, společenstvím
Molechet a salesiánským střediskem
mládeže v Dolních Počernicích

v sobotu 1. června 2013 od 13.00 do 17.00 hod.
v Dolnopočernickém zámeckém parku
Program: Divadelní sál (počernický pivovar)
od 13.00 hod. POHÁDKA O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI – hraje divadlo MINOTAURUS

Zámecký park
od 13.00 hod. SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI a ODVAHY – koníci, občerstvení, bandžídžamping,
skákací hrad, aquazorbing, velký buřtopek
od 14.00 do 17.00 hod. PREZENTACE VOZU ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY HL. M. PRAHY

Hřiště u koní
od 13.00 hod. MALÝ PARKÚR
Koná se za každého počasí
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