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Úvodník
parku s novým vjezdem od drážního tělesa
a manipulační plochy. Zázemí bude sloužit
k přechodnému skladování „zeleného“, stavebního a posypového materiálu, dále zde
bude umístěna údržbová technika a vybudován nový přístřešek. Přes vodoteče je nutno
zrekonstruovat dva mostky, jejichž současný
stav je nevyhovující z bezpečnostního hlediska. Dostane se i na menší úpravy zděného
oplocení a další drobnější práce.

MODERNIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jsem slíbil, že vás budu informovat o dotacích, které naše MČ obdržela při rozdělování
ﬁnanční rezervy, která byla vytvořena v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010 pro jeho městské části. Naše MČ neobdržela žádné závratné
částky, avšak my se budeme je snažit využít co
nejvýhodněji.

REHABILITACE ZÁMECKÉHO PARKU
Na tuto akci jsme získali 3 mil. Kč. Z této
částky vybudujeme nové zázemí pro údržbu

Zde jsme obdrželi také 3 mil. Kč, které musíme vložit do zařízení naší školy. Jedná se
zejména o rekonstrukci osvětlení ve sportovní hale ZŠ, ve které bude i zrenovována
podlaha. Maximální vytíženost tohoto sportovního zařízení školy si tyto práce nutně
vyžaduje. Ve staré budově bude kompletně
vyměněna v další třídě podlaha včetně nosné konstrukce. Dále je třeba provést rekonstrukce topného systému, dlažby před vstupy
do nové školy, pergoly u učebny v přírodě,
školního rozhlasu a doplnit některé učební
pomůcky. Pro naši ZŠ bude znamenat provedení těchto prací další zkvalitnění učebního
a výchovného procesu na škole.

REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ
HERNÍCH PRVKŮ
V naší MČ jsou intenzivně využívány herní prvky pro děti. Jejich stav však v mnoha
případech již neodpovídá bezpečnostním
předpisům. Vedení MČ se proto rozhodlo, že
provede rekonstrukci a doplnění herních prvků do míst, která budou pod větší kontrolou
veřejností. Byly navrženy čtyři lokality, kam
bychom chtěli tyto aktivity soustředit. Jsou to:
zámecký park, prostor u mostu přes Rokytku
u čp. 26, lokalita V Záhorském a Vinice při ulici Příchovická. Pokud to vyjde, doplníme ještě
herní prvky v naší mateřské škole. Máme na
vše pouze 1365 tis. Kč, ale věříme, že se nám
podaří pro naše nejmenší udělat co nejvíce.
Mimo tyto dotace jsme již obdrželi další
ﬁnanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na realizaci kopie barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, která od r. 1919 stála v areálu kostela.
Náš záměr je novou sochu na stejné místo
opět umístit.
Pro doplnění ještě uvádím, že se podařilo pro
naši farnost získat 890 tis. Kč na další stavební a umělecké úpravy v kostele Nanebevzetí Panny Marie a pro TJ Sokol 80 tis. Kč na
ozelenění nového tenisového areálu.
Zbyněk Richter, starosta

Informace ZMČ
24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice dne 24. 5. 2010
Zastupitelstvo MČ k opakovanému požadavku Ing. Nožičky na zařazení bodu “Projednání
nečinnosti vedení MČ v případě podezření ze
zanedbání vymáhání ušlého zisku MČ z nájmu
za nemovitosti od spol. Svornost s r.o. a spol.
Český statek s r.o.“ přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
■ konstatuje, že podmínky Smlouvy o nájmu
ze dne 30. 9. 1991 mezi MČ Praha – Dolní
Počernice a Svornost s.r.o. a smlouvy se spol.
Český statek s.r.o. ze dne 1. 7. 1993 byly sjednány zejména v odstavci VIII. u spol. Svornost,
s.r.o. a VII. u spol. Český statek vágním způsobem, který neumožňoval jeho jednoznačný
výklad. Z toho důvodu bylo možno omluvit
i určitou liknavost či nerozhodnost pracovníků ÚMČ při vymáhání smluvních ujednání
mezi smluvními stranami. S odvoláním na
právní názory JUDr. Ireny Baladové a advokátní kanceláře Machytková, Sedláček, Vaca
lze odvodit, že i při vší snaze vedení MČ Praha
– Dolní Počernice, domáhat se zpětně úhrady
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údajných dlužních částek soudní cestou, je
pro MČ Praha – Dolní Počernice nevýhodné
a tudíž vzhledem k vysoce pravděpodobným
nákladům na vrub MČ v případě soudního
procesu i nepřijatelné a to z důvodu promlčení celé záležitosti. S odvoláním na stanovisko
PČR – Vyrozumění o ukončení šetření dle ust.
§158, odst. 1 tr. řádu – je naprosto zřejmé, že
vedení MČ, ani pracovníci ÚMČ Praha – Dolní Počernice, se nedopustili v této věci žádné
činnosti, která by mohla dát podnět k jejich
trestnímu stíhání.

■ rozhodlo, že na základě výše uvedených
skutečností považuje celou záležitost za
uzavřenou a nebude se dále případnými dalšími podněty ze strany Ing. Josefa
Nožičky, CSc. v této věci zabývat.

■ schválilo
1) a) směnu části pozemku č. parc. 1573 o výměře 72 m2 v k.ú. Dolní Počernice za část
pozemku odděleného č. parc. 352 o výměře 72 m2 v k. ú. Dolní Počernice, jak
bude vymezen geometrickým oddělovacím plánem

b) záměr na prodej části pozemku č. parc.
352 o výměře 500m2 případným zájemcům
z řad vlastníků sousedních nemovitostí
c) záměr na vyvěšení směny a prodeje dle
bodu 1) a 2) tohoto usnesení v zákonem
uvedené lhůtě
2) prodej pozemku parc. č. 1448/110 o výměře
71 m2 odděleného z pozemku parc.č. 1448/2
geometrickým plánem č. 787-11/2009, vše
v k.ú. Dolní Počernice, paní Ing. Olze Svědínkové za cenu 201 640 Kč danou znaleckým
posudkem č. 624-02/2010 ze dne 2. 3. 2010
3) prominutí úhrady zbylé části půjčky ve
výši 260 tis. Kč Tělovýchovné jednotě
Sokol Dolní Počernice
4) předloženou verzi SWOT analýzy MČ Praha – Dolní Počernice
5) dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Národních hrdinů 70
6) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola DUHA
vzalo na vědomí
■ informaci o přidělených dotacích z rezervy
HMP pro MČ dle usn. ZHMP č. 35/6

■ Zprávu o přezkoumání hospodaření MČ
Praha – Dolní Počernice za rok 2009

■ informaci o pokračování rekonstrukce komunikací v MČ

■ informaci o realizaci výsadby zeleně v MČ
v rámci Revolvingového fondu převážně v
lokalitě V Ráji

■ informaci o odstoupení vlastníků pozemků

mace o jeho průběhu a následných úkolech
pro ZMČ, kdy výstupy budou předloženy
k projednání na příštím zasedání ZMČ

v jižní části Dolních Počernic od záměru na
podání žádosti o dotaci na výsadbu lesního porostu v rámci Operačního programu
ŽP v letošním roce

■ informaci o zahájení Farmářských trhů

■ informaci o kontrole projektu „Společné

■ zhodnocení průběhu Fóra Zdravé MČ – infor-

kulturní centrum“, provedené Finančním

v Dolních Počernicích

úřadem Prahy 9, při které nebyly shledány
žádné nedostatky

■ pozvánku na Den sousedů, který proběhne v úterý dne 25. 5. 2010 ve dvoře úřadu,
Stará obec 10

■ pozvánku na Den dětí dne 6. 6. 2010
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách www.praha-dolnipocernice.cz a v písemné podobě na úřadě MČ.

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
1. 4. 2010 do 6. 5. 2010 m. j. projednávala
schválila
■ uzavření smlouvy o dílo se spol. CIVOP, s.r.o.
na zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro MČ, ZŠ a MŠ

■ smlouvu s panem Josefem Vavrouškem na
pronájem části pozemku č. parc. 349 za
účelem ustájení koní

■ prodloužení nájemní smlouvy s panem
Milanem Zelenkou na nebytové prostory
čp. 58 (pekárna) do 31. 12. 2014 s tím, že
předmětem podnikání bude pouze pekařská výroba

■ konání akce Fórum Zdravé MČ Praha
– Dolní Počernice dne 26. 4. 2010 v hotelu
Svornost, kterou organizuje MČ za ﬁnanční podpory Revolvingového fondu MŽP

■ dodatek č. 5 k nájemní smlouvě se spol.
Svornost, s.r.o. o navýšení nájmu po dobu
10 let v souvislosti s vloženými investicemi
ze strany MČ do čp. 284 na změnu topného systému

■ smlouvu o dílo se sdružením podnikatelů
Hauk-Štěpán-Ustohal, na „Výsadby zeleně
v rámci projektu Zdravá MČ Praha – Dolní
Počernice a její postup v MA 21“

■ smlouvu o dílo se spol. STARKON JIHLAVA
CZ, a.s. na opravu části stropní konstrukce
čp. 3

■ uvolnění ﬁn. částky ve výši 25 tis. Kč na
zakoupení sportovního vybavení s logem
MČ družstvu basketbalistek TJ Sokol Dolní
Počernice jako ocenění m. j. za jejich příkladnou reprezentaci Dolních Počernic na
mezinárodním turnaji ve Vídni

■ konání akce „Na křídlech za svobodu“ na

■ překopání křižovatky ul. Příchovická – V Pa-

území Dolních Počernic, pořádanou v rámci oslav 65. výročí konce II. sv. války MČ
Praha 14

řezinách za účelem pokládky nové povrchové kanalizace a celkové rekonstrukce křižovatky v termínu od 17. 5. 2010 do 31. 7. 2010
s podmínkou, že bude zajištěna dopravní
obslužnost celé lokality

■ smlouvu o nájmu tržního místa se spol.
Dobrý trh, s r.o.

■ úpravu rozpočtu do měsíce dubna 2010
■ převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ DUHA dle předloženého návrhu

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
■ zadávací podmínky pro výzvu na předložení nabídek na zhotovení kopie sochy
sv. Jana Nepomuckého a seznam obeslaných subjektů k předložení nabídky

■ zadání výroby 500 ks hry PEXESO s motivy
Dolních Počernic

■ změnu Smlouvy o užívání veřejné zeleně,
umožňující občanům Dolních Počernic
výsadbu mělce kořenících rostlin v části
veřejného prostranství přiléhajícího k příslušné komunikaci a pozemkové parcele žadatele, v článku II, kdy se poslední
věta nahrazuje větou „Na žádost uživatele poskytne MČ každoročně bezplatně
štěpky na úpravu veřejného prostranství,
vymezeného v čl. I. této smlouvy“ s tím,
že změna podmínek poskytování štěpků
v souladu s tímto usnesením je platná
i pro všechny dosud uzavřené smlouvy

■ smlouvu o dílo se spol. STARKON Jihlava
CZ, a.s. na rekonstrukci podlahy učebny ve
staré budově ZŠ

■ uvolnění ﬁn. prostředků z kapitoly kultura
ve výši 20 tis. Kč na akci Svátek sousedů,
která se bude konat v úterý 25. 5. 2010 na
dvoře úřadu MČ

Výzva
Městské
policie

■ objednávku na rekonstrukci dvou dřevěných
mostů v zámeckém parku a pergoly v areálu
ZŠ Ervínu Lomnickému – truhlářství

■ účast starosty MČ na studijní cestě do
Norska v termínu od 13. 5. 2010 do 22. 5.
2010 zaměřené na ochranu ŽP, udržitelný
rozvoj měst a obcí a MA 21
vzala na vědomí
■ usn. ZHMP č. 35/72 ze dne 26. 3. 2010
– přidělení grantu MČ na rekonstrukci
sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 400
tis. Kč a přidělení grantu Římskokatolické
farnosti v Dolních Počernicích na 3. etapu
opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve výši 890 tis. Kč

■ usn. ZHMP č. 35. 6 ze dne 26. 3. 2010,
týkající se uvolnění rezervy pro MČ z kap.
1016 rozpočtu hl. m. Prahy
■ modernizace ZŠ – 3 mil. Kč
■ rehabilitace zámeckého parku – 3 mil. Kč
■ rekonstrukce a doplnění herních prvků
1,36 mil. Kč

■ Zprávu o přezkoumání hospodaření MČ za
r. 2009 – čj. 861/10

■ zápis o provedení vodoprávního dozoru ze
dne 20. 4. 2010 týkající se šetření ohledně
vypouštění odpadních vod do Hostavického potoka
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Městská policie vyzývá všechny občany, aby v případě zjištění jakéhokoliv porušení
zákona (i při pouhém podezření), neprodleně volali linku 156 (Městská policie) nebo
158 (Policie ČR). V oblasti Dolních Počernic a Prahy 14 doporučujeme volat přímo
Městskou policii se sídlem na Černém Mostě – tel. 281 918 886. Při odložení
oznámení na pozdější dobu již není možné adekvátně zakročit.
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Výstavba komunikací
v naší MČ v letošním roce
V současné době probíhá výstavba komunikací na třech místech:

1. Nádvoří v areálu pivovaru
a mlýna
Ve dvoře bývalého pivovaru a mlýna byla
vydlážděna plocha, která bude sloužit všem
návštěvníkům zámeckého parku, ale i institucím, které jsou nebo budou v rozsáhlém
areálu umístěny. Část plochy je vybudována
jako parkoviště ze zámkové dlažby a částečně
ze žulových kostek tak, aby architektonicky
vhodně zapadlo k historickým objektům.
Vydláždění nádvoří je provedeno v souladu
s požadavky památkářů. Vjezd do dvora bude
opatřen závorovým systémem a parkování

bude tudíž placené. Parkoviště bude rovněž
opatřeno kamerovým systémem, aby se zmírnilo nebezpečí vandalizmu.

2. Ulice Ke Hrázi
Tato komunikace, která bude sloužit především pro pěší a cyklisty, spojuje podél tělesa trati Českých drah ulici Národních hrdinů
s hrází Velkého počernického rybníka. Tuto
komunikaci, která je provedena s živičným
povrchem, budou moci využívat také členové
zahrádkářské kolonie. Parkování automobilů
na této komunikace ale nebude povoleno
a zahrádkáři budou muset s osobními vozidly zajíždět na vlastní pozemky, které mají
pronajaté od naší MČ, aby zaparkovaná
auta nebránila pohybu cyklistů a chodců.
Komunikace bude rovněž propojena s novým
vstupem do zámeckého parku, který MČ
v loňském roce vybudovala v jižním oplocení
zámecké zahrady. Od ulice Národních hrdinů bude vjezd nežádoucích vozidel zamezen
odnímatelným kolíkem uprostřed vozovky.

3. Komunikace v oblasti Vinice

Ulice Ke Hrázi

V brzké době bude započata rekonstrukce ulice U Výzkumu (jedná se o poslední panelovou
komunikaci v naší MČ), a dále bude stavba
pokračovat ulicí Příchovickou až ke křižovatce
s ulicí V Pařezinách. Povrch komunikace bude
ze zámkové dlažby, bez chodníků, se zálivy
pro parkování vozidel. Součástí této stavby je
prodloužení dešťové kanalizace na křižovatce
ulic Příchovická a V Pařezinách.
V další etapě, na kterou se v současné
době připravuje výběr zhotovitele, se bude
pokračovat s rekonstrukcí ulice V Pařezinách
a V Padolině s živičným povrchem, až směrem k východní spojce. Součástí této etapy je
i oprava pěších komunikací a schodů z této
oblasti podél bývalé samoobsluhy ke konečné autobusu 163, a dále schodiště v Libotovské ulici.
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

Nový vstup do parku z ul. Ke Hrázi

Výstavba střediska
správy a údržby
rychlostních silnic
Naše MČ dostala k posouzení dokumentaci k plánované výstavbě výše uvedeného
střediska.
O CO SE JEDNÁ?
Na pozemku, který leží sice na běchovickém katastru, ale v bezprostřední blízkosti
Dolních Počernic, mají být umístěny:
» Stálá stanice Policie ČR
» Hasičský profesionální záchranný sbor
» Stanice silniční údržby ŘSD ČR
Celý areál se má nacházet na pozemku
za čerpací stanicí PETR naproti prodejně
AUTO-EXNER u Českobrodské ulice.
K dokumentaci se vyjadřujeme hlavně proto, že veškeré inženýrské sítě budou taženy
z území naší MČ:
» Splašková kanalizace pro toto středisko bude napojena na koncovou šachtu
u konečné stanice autobusu 208. Z výškových důvodů bude muset být na trase
kanalizace umístěna přečerpávací stanice. Naše MČ požaduje, aby při budování
této kanalizace byl současně vybudován
chodník a cyklostezka po pravé straně
Českobrodské ulice směrem z centra.
» Dešťové vody z celého areálu mají vlastní retence, které by měly zadržet minimálně třicetiletý déšť. Protože v areálu
údržby budou uloženy pohonné hmoty,
převážně nafta a hlavně sůl k posypům
komunikací, požaduje naše MČ, aby
dešťové vody byly odváděny do povrchové kanalizace s vyústěním až pod
hrází Velkého počernického rybníka. Dle
navržených technických řešení je možnost úniku těchto materiálů do povrchových vod téměř vyloučena, ale přesto
trvá naše MČ na výše uvedeném řešení.
Výhodou tohoto areálu pro naši MČ (budeli realizován) je to, že v její těsné blízkosti
bude umístěn profesionální hasičský sbor
s minimální dojezdovou vzdáleností a dále
středisko Policie ČR.

Dvůr pivovaru
4 Výstavba

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

Výsledky voleb
v Dolních Počernicích
Vážení spoluobčané,
jsou za námi volby do Poslanecké sněmovny PČR o jejichž výsledcích jste
byli dostatečně informováni sdělovacími prostředky. Chtěl bych všem,
kteří přišli k volebním urnám poděkovat za zodpovědnost, se kterou
jste k těmto mimořádně důležitým volbám přistoupili. Právě v Dolních
Počernicích se můžeme pochlubit nadprůměrnou účastí našich občanů
při rozhodování o budoucnosti České republiky.

STRANA
číslo

PLATNÉ HLASY

název

celkem

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0,00

4

Věci veřejné

112

9,18

5

Konzervativní strana

0

0,00

6

Komunistická strana Čech a Moravy

74

6,07

7

Koruna Česká (monarchistická strana)

3

0,24

8

Česká strana národně sociální

1

0,08

9

Česká strana sociálně demokratická

135

11,07

55

4,51

0

0,00

340

27,89

1

0,08

31

2,54

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

14

STOP

15

TOP 09

16

EVROPSKÝ STŘED

17

Křesťanská demokratická unie
– Československá strana lidová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování v Dolních Počernicích

18

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

4

0,32

20

Strana zelených

48

3,93

OKRSKY

21

Suverenita – blok Jany Bobošíkové

41

3,36

v%

22

Humanistická strana

3

0,24

100,00

23

Česká pirátská strana

1

0,08

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

12

0,98

Za povšimnutí stojí, že průměrná účast voličů v hl. m. Praze byla 67,99 %,
v Dolních Počernicích pak 73,67 %. Na podzim letošního roku nás čekají
komunální volby do Zastupitelstev měst a obcí. Doufám, že při rozhodování o složení naší samosprávy, bude Vaše účast ještě větší!
Zbyněk Richter, starosta

celkem

zpracované

2
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Strana svobodných občanů

26

Občanská demokratická strana

1 660

1 223

1 223

73,67

27

Klíčové hnutí

Farmářské
trhy

17

1,39

339

27,80

2

0,16

Od konce letošního dubna jsou Dolní Počernice obohaceny možností nákupu čerstvé zeleniny a ovoce, domácích produktů jako jsou např. sýry, jogurty, uzeniny, vejce, medovina, mošty, chléb a pečivo. Pestrá je i nabídka
sazenic, koření, záhonových i truhlíkových květin, skalniček. To vše je k mání návštěvníkům Českého farmářského trhu – vždy v pátek od 13.00 do 18.00 hodin v prostoru mezi úřadem MČ a informačním
centrem.
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Z míst, která jsme navštívili, mě nejvíce zaujala Národní turistická cesta, která propojuje
několik ostrovů novou komunikací, vzniklou
přemostěními a sypanými hrázemi. Z nově
vybudované komunikace byla vytvořena
vynikající turistická atraktivita. Velkým zážitkem pro mne byla návštěva raﬁnerie zemního plynu „Ormen Lange“, kde jsme byli
seznámeni s těžbou zemního plynu a ropy
z mořského dna. Dalším důležitým poznatkem byla národní hrdost Norů. Důkazem
toho byla takřka stoprocentní účast obyvatel
města Molde na oslavách národního svátku,
slaveného u příležitosti založení samostatného norského státu. Slavnosti se zúčastnila
miminka i školáci, mladí, dospělí i senioři,
všichni v krásných dobových krojích.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi ve stručnosti
podělil o své poznatky ze studijní cesty do
Norska.

V první řadě Oslo má úplně jiný charakter
než Praha a po stránce historické, architektonické a územně správní jsou obě metropole značně odlišné. Nejvíce mě v Oslu zaujala
stavba nové opery, která je umístěna přímo
na břehu moře a je svým pojetím a zvolenými
technologiemi zcela unikátní.

Na začátek bych rád připomněl, že návštěva norských zástupců veřejné správy u nás
se uskutečnila již v loňském roce a velkou
část svého pobytu strávili právě u nás v Dolních Počernicích. Byl jsem součástí skupiny
pražských a středočeských starostů, která
vycestovala za poznáním a získáním zkušeností v oblasti životního prostředí a výkonu
veřejné správy do několika norských komun
(okresů). Navštívili jsme norské hlavní město
Oslo, ale náš hlavní opěrný bod byl ve městě
Molde. Jak málo mě zaujalo Oslo, které mimo
jiné nesnese srovnání s Prahou, o to více jsem
byl okouzlen norským venkovem. Mé zážitky
a poznatky by zcela jistě zaplnily celé číslo
Dolnopočernického zpravodaje, proto si Vám
dovoluji sdělit pouze ty nejzajímavější.

Celé Norsko a jeho život charakterizuje několik faktorů, kterými jsou moře, hory, zeměpisná šířka, nerostné bohatství a rozsáhlé lesní
porosty. Z důvodu přítomnosti moře lze říci, že
hlavní dopravní cestou v Norsku je voda, která
také vyprodukuje většinu elektrické energie.
Voda přináší již tradiční obživu zdejšímu obyvatelstvu, neboť jeho velká část se historicky
věnuje rybolovu. Hory vytvářejí nádherné přírodní scenerie a lákají tak turisty z celého světa. Lesy přinášejí tradiční materiál pro norské
stavby – dřevo. Díky nerostnému bohatství je
Norsko bohatou zemí, a to jí umožňuje vstřícný systém veřejné správy zejména v sociální
oblasti, který dovoluje nastavit výhodné podmínky pro život obyvatel i v těch nejodlehlejších oblastech.

Norsko

II. světová válka
ODHALENÍ POMNÍKU OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V sobotu 8. května byl odhalen pomník
obyvatelům Dolních Počernic, kteří obětovali svůj život ve II. světové válce. S ﬁnanční
podporou Magistrátu hlavního města Prahy
se o něj zasloužili zastupitelé Dolních Počernic v čele se starostou Zbyňkem Richterem.
Porota vybrala v anonymní soutěži velmi
netradiční návrh občana Dolních Počernic
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a studenta Vysoké školy uměleckoprůmyslové, oboru sochařství Daniela Paula.
Z tiskové zprávy malíře, publicisty a výtvarného kritika Jana Paula akad. mal., který byl
pověřen produkcí, citujeme:
„Výtvarná koncepce vychází z umělecké
disciplíny Land Art, autor využil krajinného prvku, terénu parku jako plnohodnotnou součást díla. Velkoryse použil
kromě zeminy i beton a železo, materiá-

Záviděl jsem také samozřejmé použití lomového kamene nejvyšší kvality jako mobiliáře,
stavebních prvků a vůbec celého koloritu
měst i obcí. Poučná byla setkání s několika
starosty tamních komun, jejichž podmínky
pro výkon funkce se lišily třeba už jen tím, že
spravují území cca 1000 km² se 4000 obyvateli, zatímco v případě Dolních Počernic je to
5,75 km² a cca 2000 obyvatel. Pro nás středoevropany bylo samozřejmě zajímavé zvykat si na polární den, který trvá v tuto dobu
prakticky 20 hodin za plné viditelnosti. A tak
bych mohl pokračovat dále. Jízdy lodí po
fjordech, návštěva přístavu v Kristiansundu,
norské vodopády a kupodivu i klasická písčitá mořská pláž, rybolov na otevřeném moři,
poznávání historie a poměrně podrobné seznamování s fungováním veřejné správy.
Snad jsem pro prezentaci vybral fotograﬁi,
která Vám současnou atmosféru země Vikingů alespoň částečně přiblíží.
Rád bych se s Vámi podělil o další dojmy
a poznatky, ale jak jsem již uvedl, stránky Dolnopočernického zpravodaje by to neunesly.
Zbyněk Richter, starosta

Výraznou dominantou pomníku je mohyla zeminy, z níž se vynořuje betonový
kříž, křesťanský symbol utrpení, evokující
hrob padlých. Železná obruč s vypálenými jmény obětí vytváří pomyslným práh
mezi přítomností a minulostí. Spojení
země a kříže (úděl) symbolizuje motiv
obrany vlasti a položení života třiceti
jedna padlých dolnopočernických občanů za její svobodu. V autorově řešení se
ideový záměr proměňuje v prostý tvar

vyjadřující motiv oběti, darování života
pro život.
Autor klade důraz i na výtvarnou kvalitu díla, střetávají se v něm vyvážené
linie a plochy ve střídmých odstínech,
a přirozené barevnosti použitých materiálů. Realizace nepřipomíná nic z klasické pomníkové tvorby, je svébytným
dílem začínajícího autora, který se chce
v budoucnu věnovat právě sochařské
tvorbě v exteriéru. Pomník vytváří s parkem novou heterotopii, zónu neobvyklého místa uprostřed rušné civilizace. Kontrast silně frekventované silnice v těsné
blízkosti pomníku nabízí onu potřebnou
míru napětí i konfrontace mezi vnějším

a vnitřním, mezi veřejným a intimním.
Celá evropská kultura, jíž jsme potomky,
vyrostla z křesťanské tradice. Odvážně
použitý náboženský symbol zde odkazuje ke všeobecným lidským hodnotám,
k humánnímu paradigmatu, k ideálům
stále platným. Pietní připomínka dolnopočernických obětí II. světové války tím
získává nadčasový přesah.“
Při odhalování pomníku krátce promluvil
zastupitel MUDr. Boček, starosta Zbyněk
Richter, Jan Paul, akad. mal. a autor pomníku Daniel Paul. Po položení věnce starostou
a místostarostou Ing. Králem zazněla hymna
a slavnostní výstřely z pušek čestné stráže,
působivě dokreslily celý slavnostní akt.

foto Karel Vosátka

ly výstižně charakterizující druhou světovou válku. Urbanistické řešení koncipoval tak, že se pomník otevírá v centrální
kompozici do úhlopříček dvou ulic při
hlavní příjezdové silnici na Prahu.
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Vzpomínka na
konec války
Letos si připomínáme šedesát pět let od
skončení druhé světové války. Já jsem květnové dny roku 1945 prožívala v Malé pevnosti Terezín. Tato pevnost byla už za Rakouska používána jako vězení, stejnému účelu
sloužila i v meziválečném období. Když po
okupaci v roce 1939 Němci brzy vyčerpali
kapacitu stávajících věznic, zřídilo gestapo
v Malé pevnosti policejní věznici. Z města
Terezín bylo vytvořeno židovské ghetto, kam
byli soustřeďováni Židé z protektorátu a pak
i z celé Evropy. Původní obyvatelé Terezína
proto museli město opustit.
Vzpomínám si v této souvislosti na rodinu
Kuglerů, kteří se za války přistěhovali do
Dolních Počernic a pan Kugler pracoval v naší
hospodě, jejich syn Jiří hrál za naši obec basketbal. I oni se ocitli v Terezíně.
Byl začátek května 1945 a já ještě se svými
spolužačkami jsme byly vyzvány vedením
nemocnice Bulovka, abychom se zúčastnily ošetřování nemocných vězňů zavřených

v Malé pevnosti u Terezína. V té době zde byl
také vězněn náš občan pan Zdvihal z Ráje.
Jela celá naše třída z ošetřovatelské školy
Bulovka. Bylo jaro a my nic netuše jsme se
blížily k Terezínu, kde tou dobou byli ještě
Němci. Autobus zastavil před branou vězení
Malá pevnost, kde bylo napsáno Arbeit macht
frei. Uvnitř pevnosti byla velká vila, kde jsme
byly ubytovány, protože Němci opouštěli své
byty. V nich měli zásoby potravin a kompotů
a všeho potřebného k příjemnému přežití války. Ještě jsem nic nechápala, až když jsme byly
vpuštěny do cel věznice. Na betoně spali nazí
lidé, úplně vyschlí, vypadali jako kostry, teprve když jsme přišly blíž, zjistily jsme, že ještě
žijí. Ve vězení totiž řádila nákaza skvrnitého
tyfu, infekční choroby přenášené vší šatní, v té
době osmdesát procent nakažených nepřežilo.
Jde o onemocnění mozku spojené s vysokými
teplotami, skvrnami po těle a komplikacemi
jako bezvědomí, porucha zraku apod.
Po našem vstupu do Malé pevnosti nás čekal
první úkol. Oddělit zdravé lidi od nemocných,
ale především je odvšivit. V celách byli živí
mezi mrtvými. Ajnclíky pro několik vězňů
a v nich narvány stovky lidí. Někteří leželi ve
výkalech, vlasy měli úplně bílé od vší. Vzpomínám na jednoho patnáctiletého chlapce.

Byl šťastný, že se může po letech umýt. Byl
tak vyhublý, že při mytí mu stála v důlku na
prsou voda. Celou noc prozpíval radostí, že
už je konec trápení – vždyť se přece mohl
umýt. Ráno pak umřel. Vzpomínám na šťastné tváře dětí, které ožily při nalezení odpadu
brambor ležících na zemi. Nesmím zapomenout na hromady mrtvých těl připravených
na likvidaci kvůli zničení epidemie. Všude
štěnice, blechy, ty aspoň nebyly přenašeči
tyfu. Vzpomínám na svou spolužačku, která
se nakazila a zemřela přímo v Terezíně. Bylo
jí 20 let. Onemocnělo nás šest, dvě nepřežily.
Také zemřel jeden mladý lékař, staří lékaři se
nákazy báli, a tak tuto práci nechali mladým.
Byla jsem dlouho nemocná, ale po rekonvalescenci jsem se vrátila do práce.
Tento můj příspěvek nám má připomenout,
jak si máme vážit svého současného života
v naší české zemi uprostřed Evropy, i když se
nám zde život vždy nezdá podle našich představ. Přesto – žijeme v naší zemi bez válečných útrap a věříme, že druhá světová válka
byla pro naši zemi válkou poslední. Je to už
šedesát pět let, kdy naše trápení skončilo.
Jitka Ecksteinová,
žijící v Dolních Počernicích
od roku 1930

Na cenné vzpomínky paní Ecksteinové, odrážející její nelehkou osobní zkušenost, navážeme několika řádky, které popisují právě tzv. Českou pomocnou akci v terezínské Malé pevnosti:
Zdravotní poměry v Malé pevnosti podnítily Českou národní radu v Praze, vrcholný orgán české rezistence, k vyhlášení
záchranné akce na pomoc Terezínu. Její
koordinace byla svěřena pražskému epidemiologovi Karlu Raškovi. Zahájena byla
ve dnech 2. a 3. května 1945 za podpory
zástupce Mezinárodního výboru Červeného kříže Paula Dunanta, působícího tehdy
již v terezínském ghettu.
Počátkem května bylo v terezínské věznici na 5500 vězňů, z nichž kolem 3000
mužů živořilo v přeplněných a zavšivených celách IV. dvora, který byl nejvíce
postižen výskytem nebezpečných infekčních onemocnění. V jeho velkých celách
se nacházely stovky nemocných vězňů,
z nichž nakonec tyfové epidemii mnoho
podlehlo.
Od 4. května 1945 se v Praze i v okolí Terezína rozběhly přípravné práce
na zajištění pomocné akce. První část
lékařského a zdravotnického personálu
České pomocné akce (ČPA) dorazila do
Terezína 5. května. Přijelo také 50 ošetřovatelek, mezi nimiž byly žákyně zdravotnické školy z Prahy–Bulovky, které
zde 30. května 1945 složily závěrečné
zkoušky. Do záchrany vězňů se zapojil rovněž zdravotnický tým z nedaleké
Roudnice nad Labem a mnoho dalších
dobrovolníků.
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Po vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 opustil personál věznice a příslušníci strážní jednotky SS Terezín. Vězni
spolu se zástupci ČPA převzali kontrolu
nad Malou pevností a začali v uvolněných objektech zřizovat provizorní lazarety. Personál ČPA prováděl dezinfekci,
odvšivování, koupání a prohlídky vězňů.
Výstražné tabule a černý i žlutý prapor,
vlající nad pevností, varovaly okolní české obyvatelstvo před nebezpečím infekce…
…Ve dnech 11. – 13. května 1945 pak
přijelo 53 sovětských vojenských lékařů
a početný zdravotnický personál s potřebným vybavením, včetně několika
polních vojenských nemocnic, odvšivovacích stanic apod. Převážná část sovětského personálu působila v Terezíně až
do 9. července 1945. Dne 14. května
1945 byla vyhlášena přísná patnáctidenní karanténa a celý Terezín se stal obrovskou infekční nemocnicí. Až koncem
května se podařilo smrtící tyfovou epidemii zdolat.
Významná přitom byla také činnost
židovských lékařů a ošetřovatelů,
bývalých vězňů ghetta, pracujících
v pomocných nemocnicích, kam
se postupně přemísťovali nemocní
z Malé pevnosti. Ve své obětavé
práci pokračovali i příslušníci ČPA.

Po skončení karantény započala postupná repatriace bývalých vězňů, která se
týkala více než 30 000 osob a trvala
do poloviny srpna 1945. Bývalí vězni se
postupně rozjeli do třiceti zemí světa.
Za úspěch této záchranné akce zaplatily
svými životy desítky českých, židovských
a sovětských lékařů a zdravotníků.

Citováno z knihy Malá pevnost Terezín 1940
– 1945, autorů Vojtěcha Blodiga, Miroslavy
Langhamerové a Jana Vajskebra, str. 72 – 75.
Pro Památník Terezín vydala v r. 2009 Jitka
Kejřová, nakladatelství
V RÁJI.

foto K. a S. Parkanovy

Vzpomínková akce
„Na křídlech za svobodu“
Ve dnech 21. – 23. května se konala pod záštitou MČ Praha 14 a za podpory jejího starosty
Ing. Miroslava Froňka velkolepá akce k 65. výročí osvobození Československa od fašismu „Na
křídlech za svobodu“. Hlavním strůjcem této po všech stránkách náročné akce byla paní Iveta
Irvingová, dcera válečného letce Jana Romana Irvinga a členka Asociace nositelů legionářských
tradic (ANLET). Hlavním posláním bylo připomenout a důstojně oslavit hrdinství československých letců a vojáků, kteří nasazovali své životy v bojích 2. světové války.
Program oslav byl přímo nabitý - na nebi se předvedly slavné letouny l. a 2. světové války, vrtulníková letka, a velký počet diváků sledoval i seskok patnácti parašutistů. Ukázky pozemních
bojů (i námořních s obřími RC modely – na rybníku Mariňáku) byly dokonale zvládnuté – včetně
scenérie – nejen nasazenou bojovou technikou, ale i dobovými civilními výstupy. Návštěvníci si
mohli prohlédnout vystavenou vojenskou techniku, k zakoupení byl i tematický sortiment např.
obrazy, makety letadel, vlajky a nášivky, publikace, týkající se válečné historie.
Pro obyvatele Dolních Počernic byla jistě velmi zajímavá a obohacující ukázka dobové bitvy za
mostem přes Rokytku – kde byla zinscenována ukázka posledních bojů na barikádách v květnu
roku 1945. Všechny dobové rekonstrukce, které byly pro tuto akci připraveny, byly doprovázeny
fundovaným komentářem, v dolnopočernické bitvě byl např. zmíněn pan doktor Madar, který
ošetřoval raněné.
Večer pak program zpestřilo vystoupení známých hudebních skupin, které hrály dlouho do
noci, pozoruhodný byl i ohňostroj – světelná a zvuková alegorie vzdušných leteckých soubojů.
I když většina z nás dává v nočních hodinách přednost klidu, tato skvěle připravená oslava
válečného hrdinství si zaslouží v tomto ohledu výjimečné shovívavosti.
Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj obdiv všem zúčastněným a doporučit těm, které akce nadchla tak jako mne, ať navštíví webové stránky www.nakridlechzasvobodu.cz, www.anlet.cz,
www.patracka.cz .
Světla Parkanová
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K ultura
Svátek sousedů
V celém tom letošním uplakaném jaru byl snad jeden krásný slunný den. Bylo jím úterý 25. května 2010, datum, kdy naše městská část slavila SVÁTEK SOUSEDŮ. Městský úřad již po šesté
otevřel brány svého sídla pro všechny návštěvníky (sousedy) z blízka i z dáli. Nádvoří vonělo
jarem, opékanými selátky a úžasně pozitivní náladou. Postarala se o ni nejen dobrá kapela
– Tomášova z Kutné Hory, či „ sousedy“ donesené sladké i slané dobroty, ale i skvělá výstava
fotograﬁí Tomáše Pěkného a obrazů Renaty Těhníkové a Ondřeje Vaňka.
Kdo jste ještě nenavštívili toto neformální, přátelské setkání, vězte: Svátek sousedů slavíme
pravidelně vždy poslední úterý v měsíci květnu!
O tom letošním ať vypovídá těchto pár fotograﬁí.

foto Karel Vosátka

Vlasta Václavková

Oslava
Dne dětí
Dolnopočernická oslava Dne dětí se již zřejmě tak dostala do povědomí široké veřejnosti, že ta letošní, konaná v neděli 6. června,
v prostorách dolnopočernického zámeckého
parku, patřila snad k těm nejnavštěvovanějším. Však také naše městská část, spolu se
zdejší základní školou, dětským domovem,
občanským sdružením Počin, Jezdeckým klubem Počin, společenstvím Molechet, klubem
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důchodců a Salesiánským hnutím mládeže
– Počernice pro to učinila maximum.
Pro děti byly připraveny sportovní i dovednostní soutěže, honorované na místě sladkostmi
a důležitým razítkem do průkazky závodníka.
Děti si vyzkoušely jak se jezdí na huculských
koních, jak se sedí ve vojenském transportéru
a ty statečné se mohly podívat i mezi brouky,
kteří měli ve svém doupěti, v bývalém mlýně,
pro tuto příležitost – Den otevřených dveří.
Líbila se i pohádka O líných strašidlech, kolotoč, skákací hrad a krámky s balónky, cukrovou vatou a spoustou dalších dobrot. Na své
si přišli i dospěláci. Pan starosta otevřel malou

Letošní oslava Dne dětí plná pohody a sluníčka byla ukončena „VELKÝM BUŘTOPEKEM“,
zaslouženým to vlastnoručně opečeným
špekáčkem, který byl hlavní odměnou pro
všechny soutěžící děti.
Vlasta Václavková
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje tímto
sponzorům Dne dětí:
■ textilu Zdeny Papežové
■ koloniálům Lenky Lefnerové z Dolních
Počernic a Zdeňka Janaty z Hostavic
Naše velké poděkování patři dále:
■ základní škole – žákům i pánům učitelům

foto Ivana Černá, Šárka Parkanová

výstavku kreseb žáků zdejší základní školy,
kteří se účastnili soutěže o nejlepší výtvarnou práci na téma „Stromy“, podpořenou
revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR. Spolu s panem ředitelem
ZŠ Bc. Jiřím Schwarzem také na místě dekoroval vítěze této výtvarné soutěže. Současně
upozornil přítomné i na vzácné počernické
stromy, které díky svému stáří, rozloze koruny
a objemu kmene obdržely statut: „Památný
strom“. Milovníci koní si zase mohli užít na „
malém“, ale svým rozsahem „velkém“ parkúru na závodišti U koní, který vždy perfektně
připravuje tým pana Josefa Vavrouška.

za výtvarné dokreslení broučího mlýna i za
vydatnou pomoc při obsazení jednotlivých
soutěžních stanovišť
■ paní Blance Sikorové za ušití krásných kostýmů brouků
■ Václavu Navrátilovi, Markétě Brožové a Evě
Vavrouškové za obětavou pomoc při přípravě Dne dětí
■ Jiřímu Cimbálníkovi za předvedení a zpřístupnění vojenského transportéru
Největší poděkování však patří všem, kteří
obětavě pomohli organizovat celý průběh
tohoto pohodového odpoledne.

Poděkováním za snahu všech zúčastněných je kromě pohledu na spokojené děti i e-mail, který přišel na úřad MČ následující den:
Dobrý den,
rádi bychom poděkovali všem organizátorům za krásný Den dětí
v dolnopočernickém parku. Zúčastnili jsme se náhodou, původně
jsme se chtěli v parku jen zastavit při projížďce na kole, ale zůstali
jsme až do konce. Synovi je 5,5 let a několik Dní dětí už jsme za tu
dobu absolvovali, ale tak bezvadně zorganizovaný a s tolika nápaditými a zábavnými soutěžemi poprvé.
Přejeme hodně úspěchů nejen při organizování podobných akcí.
Hubert Skála (nadšený účastník)
a Ivana Skálová (neméně nadšená pozorovatelka)
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POČIN o svých počinech
CO SE DĚLO ZA DVEŘMI JEZDECKÉHO
KLUBU POČIN
V sobotu 24. dubna proběhl v areálu jezdeckého klubu POČIN Dolní Počernice již potřetí
Den otevřených dveří. Celodenní program
začal v 10 hodin a za krásného počasí trval
až do odpoledne. Děti z jezdeckého kroužku
předvedly v mnoha vystoupeních své jezdecké
umění – koně se svými jezdci tančili čtverylku, hráli fotbal, přijela i rodina Simpsonových.
Návštěvníci se seznámili také s hiporehabilitací a v jedné ze stájí, kde vznikla improvizovaná
promítací síň, mohli během celého dne sledovat prezentaci fotograﬁí z činnosti oddílu.
Pro děti byly připraveny soutěže a tombola,

mohly se svézt na koni a některé se přímo
zúčastnily vystoupení společně s dětmi z jezdeckého kroužku. Velký úspěch sklidil i čestný
člen jezdeckého oddílu – hnědý kozlík Lojzík,
když předvedl pilně natrénované skoky přes
překážky v soutěži „mini-max“ – od třiceticentimetrových až po metr vysoké. Téměř tak
dosáhl svého osobního rekordu z tréninku.
Bohatého programu se zúčastnilo nejméně
350 návštěvníků. Děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně, ﬁrmě Coca-cola i Country
radiu, kteří, stejně jako v předchozích letech,
celou akci ﬁnančně nebo mediálně podpořili.
Za jezdecký klub
Jitka Francová

INTEGROVANÉ ZÁVODY VE VOLTIŽI
Poslední květnovou sobotu se v TJ Orion Praha
– Braník konaly Integrované voltižní a paravoltižní závody. Účastnily se jich jezdecké oddíly z celé
České republiky, dokonce přijeli i soutěžící z Austrálie. Nováčkem mezi nimi byl jezdecký oddíl JK
POČIN V Ráji z Dolních Počernic. Votižní kroužek
zde byl založen až na podzim v roce 2009, celých
8 let od vzniku oddílu. Děti z POČINU závodily
v jedné z paravoltižních kategorií pro cvičence
s lehkým handicapem a v hobby kategorii, která
je určena právě pro úplné začátečníky. Odborná porota posuzovala čisté provedení povinné
sestavy, náročnost a správné zvládnutí cviků
ve volných sestavách. Důležitá byla také vhodnost vybrané hudby, která cvičení doprovázela
a projev celkové harmonie cvičence-voltižéra
s koněm. Na 18 koních závodilo celkem 90 voltižérů, mezi nimi i ti nejlepší z České republiky.
Sobotní závody v Orionu pro ně byly součástí
přípravy na Světové jezdecké hry, které se budou
konat v Kentucky na přelomu září a října.
Atmosféra závodů byla velice přátelská, výborně tak vytvořila podmínky pro skutečnou integraci a porozumění, ve kterém se dobře závodilo všem soutěžícím, za výborné spolupráce
s jejich čtyřnohými přáteli. I mezi nimi porota
ohodnotila ty nejšikovnější. Děti z jezdeckého
klubu POČIN získaly ve svých kategoriích 5., 4.,
3., 2., a dvě 1. místa. Za svoji píli a nadšení si
takové ocenění určitě zasloužily. Jezdecký klub
děkuje Všeobecné zdravotní pojišťovně, která
jeho účast na těchto závodech sponzorovala.
Jitka Francová

NAŠI ZASE VYHRÁLI
Ve dnech 3. – 5. 6. 2010 se v divadle Palace
na Václavském náměstí konal 4. ročník mezinárodního, světově unikátního, ﬁlmového festivalu Mental Power. Hlavní myšlenkou tohoto
festivalu je vytvoření podmínek pro uměleckou
seberealizaci lidí s mentálním a kombinovaným
postižením a podílet se tak na jejich duševním
rozvoji. Letos se o přízeň poroty, jejímiž členy
byli Tatiana Vilhemová, Michal Horáček, Jan
Hřebejk, Petr Vachler, Eva Holubová,Václav Krá-
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sa, Alena Müllerová, Tomáš Ján, Libuše Kubová
a Gabriela Zdražilová, ucházelo 12 ﬁlmů. Stejně
tak jako v letech předešlých, ani tentokrát mezi
nimi nechyběl ﬁlm Chráněné dílny svatý Prokop
u červeného javoru, který znamenitě obstál.
Naši kamarádi „z prádelny“ na sobotním večeru převzali nejvyšší ocenění a to nejen za nejlepší ﬁlm, ale také Vojtěch Černý získal cenu za
nejlepší výkon v hlavní mužské roli.
Po celou dobu konání festivalu panovala znamenitá nálada, všechny soutěžící snímky byly
zajímavé a originální a závěrečný večer, kterým
provázel Martin Brožek, byl obohacen o další
umělecká vystoupení. Celá akce proběhla velmi
úspěšně, spokojeni odcházeli nejen (ne)herci,

ale i diváci a všichni se již těší na příští ročník.
My můžeme být hrdi, že u zrodu celého festivalu stáli a zdárný průběh zajišťují zaměstnanci
naší chráněné dílny v čele s Gabrielou Zdražilovou, Patrikem Henelem a Davidem Sychrou.
Bližší info na www.mentalpower.cz
Hana Jirsáková

Základní škola
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Stalo se již téměř tradicí, informovat dolnopočernickou veřejnost o dění v naší základní
škole.
Tak tedy co vše se v uplynulém období událo?
Kromě klasické výuky se žáci účastnili celé
řady kulturních, vzdělávacích, preventivních
a výchovných akcí. Kromě jiných aktivit to
byly návštěvy divadelních představení tříd
i Klubu mladého diváka, hudební představení
v tělocvičně ZŠ, návštěvy muzeí, preventivní
programy Policie ČR (drogy, šikana, právní
povědomí, kriminalita mládeže), návštěvy
planetária, přednáška o USA (ak. mal. Roman
Franta), 5. třída přespávala ve škole při akci
„Noc s knihou“.
Žáci se dále účastnili akcí pořádaných ve spolupráci s MČ Dolní Počernice (Masopust, Vynášení Morany, Velikonoční výstava, Dětský den)
a to jak aktivní účastí, tak i přípravou mnoha
výtvarných výstav. Asi nejnáročnější byla
výtvarná soutěž v rámci akce Rok stromů, kde
žáci různými technikami zobrazovali počernické stromy a prováděli jejich fotodokumentaci a
mapování. Základní škola tak mohla nakoupit

dvacet kusů malířských stojanů, jež se využijí
při samotných výstavách, i při vyučování.
Žáci 9. třídy s panem kolegou Heroldem a ve
spolupráci s panem Lomnickým, který věnoval materiál a svůj čas, vyrobili model plně
funkčního středověkého praku.
Žáci se též účastnili Školy v přírodě (2., 5. až
9. třída navštívila Lučkovice) a v rámci pobytu absolvovali výlet na zámek Blatná. 4. třída
trávila ŠvP v Holanech, kde měla připraven
velmi pestrý program.
Nezahálela ani školní družina, kde proběhlo
také velké množství zájmových akcí (turnaje
v pexesu, kartách, ve hře „Člověče, nezlob
se“, maškarní ples, divadélka, šnečí závody
a další).
Zájmové útvary a kroužky předvedly svou
prezentaci na závěrečném vystoupení naší
školy dne 22. června (Dramatický kroužek,
Hra na kytaru, Taneční kroužek, Aerobic
a další).
Samozřejmě nezapomeneme na již tradiční
Pasování prvňáčků na čtenáře, a při slavnost-

ním ukončení školního roku na předání cen nejlepším žákům jednotlivých tříd. Zároveň se rozloučíme s našimi nejstaršími, kteří si tak opět
vymění role s našimi nejmenšími – ti jak byli
slavnostním stužkováním přivítáni, se s žáky 9.
ročníku také rozloučí.Vše za již tradiční účasti
pana starosty Zbyňka Richtera a místostarostky paní Ing. Hany Jaklové.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
se podíleli na velmi náročné práci s našimi
dětmi a na chodu ZŠ, pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům a v neposlední řadě
i zřizovateli MČ Dolní Počernice.
Škola však nebude zahálet ani o prázdninách,
kdy proběhnou rekonstrukce a modernizace
ve vybraných oblastech. O tom však již v některém z příštích vydání Dolnopočernického
zpravodaje.
Našim žákům přeji příjemné prožití prázdnin,
deváťákům úspěšný start v jejich nových působištích, zaměstnancům školy zdařilé dovolené
a načerpání čerstvých sil na nový školní rok
2010/2011 a všem Vám pohodové léto.
Bc. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ
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Mateřská škola DUHA
Školní rok je u konce, ale my jsme opět v předstihu a připravujeme se na školní rok 2010/2011.

Den dětí
v naší MŠ

V měsíci dubnu proběhl v naší mateřské škole
zápis nových předškoláků a musím konstatovat, že zájem rodičů, kteří k nám přihlašovali
své děti, byl velký. Umístit u nás své děti chtěli
i rodiče z jiných městských částí, ale bohužel
odcházeli s nepořízenou, přijímali jsme pouze
děti s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích,
neboť naše mateřská škola má kapacitu sto
dětí. Místa se uvolňují hlavně ve chvíli, kdy
předškolní děti nastupují do základní školy.
V novém školním roce přivítáme tedy 32 dětí.

1. června nás navštívili hasiči z Prahy 7 – Holešovic. Ukázali nám svůj hasičský vůz, techniku, protipožární oblek a každé dítko si mohlo
vyzkoušet dýchací masku a hašení vodou na
cíl. Děti si to velice užily a vůbec jim nevadilo,
že počasí nebylo zrovna „červnové“.
Jarka Pasáková, učitelka

Na závěr školního roku jsme připravili různorodé akce jako například preventivní pořad Městské policie „Brumla ve městě“, ukázky výcviku
dravých ptáků, divadelní představení. Koncem
měsíce června se rozloučíme s předškoláky
a jejich rodiči, kdy pro ně pořádáme hudební
show, velký buřtopek a přespání ve škole.
Jak je vidět, po celý rok – i na jeho konci
– máme stále co dělat.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům, kteří
nás podporují nejen ﬁnančními dary, ale i svým
milým přístupem.Velké poděkování patří také
ﬁrmě Jan Syrovátka, která se nám již dlouhé
roky stará bezplatně o úpravu školní zahrady.
Danka Exnerová, ředitelka školy

Zabavte
své děti
v Čertíkovi
Kromě pravidelných kroužků pro rodiče s dětmi Rodinný klub Veselý čertík nabízí i různé
jednorázové akce, které pomáhají maminkám
a tatínkům nejen z Dolních Počernic, naplnit
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zajímavě čas se svými dětmi. Jednou z nejoblíbenějších jsou divadelní představení, nyní
nejčastěji od Divadélka Paleček, které nejsou
jen zábavou, ale vždy skrývají poučení. V dubnu se děti dozvěděly něco o jaru a kytičkách,
na závěr jarního pololetí – jako rozloučení
před prázdninami děti zhlédly pohádku Jak
si princezna Karolínka nechtěla čistit zoubky.
Další velice oblíbenou – nyní již pravidelnou
akcí probíhající vždy první nebo druhou středu
v měsíci – je návštěva dětské kadeřnice Gábiny, která ostříhá s rychlostí blesku každého
neposedného čertíka (upokojit neklidné dítě jí

pomáhají opičky na pestrém přehozu, strojek
na hraní a snažit se občas musí i tatínkové
s mobily…).
Po většinu léta ve Veselém čertíkovi neprobíhají
pravidelné akce, ale je možno si klub pronajmout pro soukromé oslavy. Pozor – již byly otevřeny registrace do kroužků na podzim 2010,
kdy oslavíme 2 roky od svého otevření.
Podrobný rozvrh najdete na www.veselycertik.cz.
K návštěvě všechny zve
Jana Lenková

Spor t
V jarních měsících byl naplno zahájen provoz v novém tenisovém areálu TJ Sokol Dolní
Počernice. Tenisté tak zde mohou za nesrovnatelně kvalitnějších podmínek provozovat svůj
„bílý“ sport. Potěšitelné je, že se o využívání
areálu zvýšil zájem jak z řad členů oddílu, tak
i široké veřejnosti. A vůbec nejlepší zjištění je,
že se na kurtech objevuje mládež všech kate-

gorií. Optimální podmínky umožnily vstup do
soutěží dvěma družstvům dospělých, družstvu
mladších žáků a družstvu těch nejmladších
v kategorii babytenis. Můžeme si jen přát, aby
zájem o tenis v Dolních Počernicích neutuchal,
ale naopak se rozvíjel v podmínkách, o kterých
se předchozím generacím ani nesnilo.
Za tenisový oddíl
Jaroslav Šmolka

Závod na kolečkách!
Krásný park, slunečné počasí, spousta lidí na vozíčku, usměvavé tváře,
dětičky na kolech a koloběžkách, tak to je stručný popis sobotního dopoledne 8. května 2010, kdy probíhal
1. ročník Závodu na „kolečkách“, a to v areálu Zámeckého parku v Dolních
Počernicích.
Moderování celého programu se ujal ostřílený sportovní komentátor pan
Jaroslav Suchánek. Po jeho motivujícím úvodu, který v soutěžících podpořil sportovního ducha, se na start připravili ti nejmenší. Ve tvářích každého
malého účastníka se zračilo odhodlání a touha po vítězství. Děti na kolech
a koloběžkách podporované aplausem svých rodičů věděly, že si jedou pro
hodnotné ceny a především pro pohár. Nikoliv pro zmrzlinový, ale podle slov
pana Suchánka pro pohár hodný skutečného profesionálního sportovce.
Osoby se zdravotním postižením se rozdělily do kategorií podle druhů svých
vozíků. Jako první vystartovali odvážlivci na handbikes (ručně poháněných
tříkolkách), další kategorií byly mechanické vozíky, po nich se na startu
připravily elektrické vozíky následované elektrickými skútry.
Zvláštní a snad nejvtipnější kategorií byla skupina kombi. Na startu se
například objevil sportovec na elektrickém vozíku táhnoucí jako mašinka
sportovkyni na mechanickém vozíku. Strategií tohoto páru byla kombinace
rychlosti vedoucího vozíku a promyšleného „kličkování“ vozíku taženého.
A zkuste je předjet! Dalším povedeným seskupením této kategorie byla
sportovkyně na elektrickém vozíku, který ale musel řídit vedle ní běžící asistent. Ovšem nejdůležitějším členem této povedené závodní posádky byl
asistenční pejsek bišonek v roli navigátora, který ze svého postu na klíně
své velitelky tak zaujatě sledoval trať – ale hlavně pejsky na ní – až celá
posádka ztratila ten správný směr. Díky jejich postřehu aspoň víme, že okolí
Dolních Počernic je v květnu vskutku nádherné.

foto Karel Vosátka
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Pořadatelem celé akce byl mladý muž Martin Hanibal – sám vozíčkář, student Metropolitní univerzity Praha a poradce z VFN v oblasti sociálních
věcí pro osoby se zdravotním postižením. Martin sportovní den zajistil
bez pomoci velkých pacientských organizací, potřebnou pomoc a podporu
zajistili jeho přátelé fyzioterapeuti a osobní asistenti – cca 25 pomocníků,
9 sponzorů, 1 moderátor, 1 zvukař, 1 trenér lukostřelby, 3 malé děti představily sálovou cyklistiku a zúčastnilo se 44 nadšených soutěžících. Zajímají
vás výsledky? Vyhráli všichni. Hlavní cenou totiž byly zážitky, staronoví přátelé, jarní počasí a spousta smíchu.
Závěrem celého sportovního klání byla bohatá tombola, díky které nikdo
neodešel s prázdnou.
Díky dobré myšlence a nadšení se tedy uskutečnil 1. ročník Závodu na
„kolečkách“ a my přejeme organizátorům a také závodníkům další neméně úspěšné ročníky.
Jménem zúčastněných děkujeme za krásný den.
Monika Henčlová

Z draví
CO JE PREVENTIVNÍ
STOMATOLOGIE
Péče o chrup
Ve stomatologické ordinaci se setkáváme s pacienty různých věkových skupin. Od těhotných
maminek, přes batolata, děti předškolního
i školního věku, mladistvé, dospělé mladšího,
středního i staršího věku. Pro všechnu tuto
populaci je představa zubní ordinace spojena
s nepříjemnými pocity. Bud´ je to vyvoláno
vzpomínkami z dětství nebo z pozdější doby.
Chtěla bych upozornit na to, že zubní ordinace
už není takovým strašákem jako dříve. Dnes už
víme, že bolest, které se pacienti nejvíce bojí,
můžeme předejít prevencí. Tj. pravidelným
docházením na preventivní prohlídky (každého
půl roku), čímž zamezíme rozšiřování stávajících kazů a jiných lézí v ústní dutině, které lékař
objeví daleko dříve než opravdu začnou bolet.
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Abychom si mohli objasnit co je prevence,
musíme si promluvit o zubním plaku. Zubní
plak je vrstva nahromaděných mikroorganizmů, která lne pevně k povrchu zubu a lze ji
odstranit jen mechanickou cestou. Plak, který mineralizuje (stává se tvrdým), se nazývá
zubní kámen. Zubní plak se může hromadit
i na sliznicích (dásních) a jeho složení a struktura se mění podle jeho lokalizace (umístění).
Zubní plak se neustále mění a vyvíjí.
Při narození je ústní dutina téměř sterilní. Ke
styku s mikroorganizmy dochází postupně
přenosem od osob o dítě pečujících, zejména od matky. Situace se mění po prořezání
zubů. U ročních dětí je už ústní dutina kontaminována několika druhy mikroorganizmů,
které mohou vyvolat kazivost zubů.
Proto bychom si měli uvědomit, že zubní kaz
je INFEKČNÍ onemocnění jehož původcem

jsou mikroorganismy, převážně streptokok.
Vznik zubního kazu závisí i na mnoha dalších
faktorech (imunita, stravovací zvyky, příjem
sladkých nápojů, zubní hygiena atd).
V období puberty přibývá mikroorganizmů,
které mohou vyvolávat onemocnění parodontu (dásní). S postupem prořezávání zubů
přibývá ploch, kde se snadno mikroorganizmy udržují (mezizubní prostory) a mohou tak
negativně působit na sklovinu a také dáseň.
Pokud se zubní plak udrží v ústní dutině více
jak 48 hod, začíná produkovat kyselinu, která leptá sklovinu, čímž dlouhodobě dochází
ke vzniku kazů (zvláště v mezizubních prostorech) a také k zánětu dásní, který se projevuje krvácením (80% obyvatelstva v České
republice trpí tímto krvácením). Je zajímavé,
že hodně pacientů nevěnuje tomuto faktu
příliš velkou pozornost a nijak je tento jev

neznepokojuje. Když se pacientů ptám, jestli
jim krvácí dásně, ve většině případů dostávám odpovědˇ: „Pouze když zatlačím na kartáček, tak se zraním“.
Podle vědeckých studií – pokud ke krvácení
dochází v celé ústní dutině – tak, sečteme-li
všechny krvácející plošky, jedná se celkově
o plochu 6 cm2. Když si uvědomíme, že bychom měli kdekoliv na těle ránu o velikosti
šesti centimetrů čtverečních, určitě bychom
nezůstali klidní, ale co nejdříve vyhledali
lékařskou pomoc.
Dalším důsledkem dlouhodobě krvácejících
dásní je, že se mikroorganizmy krví dostávají do celého těla a vyvolávají čím dál tím
větší zdravotní problémy u pacienta (vysoký
krevní tlak, srdeční problémy, u žen i potraty). Z estetických problémů můžeme uvést
i zápach z úst, jenž obtěžuje spíše okolí, než
samotného pacienta, který si to mnohdy ani
neuvědomuje.
Všechny tyto projevy v ústní dutině lze
odstranit mechanickým čištěním zubním kartáčkem, dle rady lékaře. Závisí přitom na uvědomění pacienta a jeho snaze situaci zlepšit
– v jeho vlastním zájmu. Naučit se co nejlépe
čistit zuby i dásně a využít nabízenou škálu hygienických pomůcek k tomu, aby ústní
dutina byla zbavována pravidelně nahromaděného zubního plaku a tím i následků, které
z toho vyplývají. Kdo by nechtěl mít zuby bez
kazů a zdravé dásně? Bohužel k dnešnímu
dni zdravotní pojišťovna nepřispívá na tzv.

Praktické rady na
letní dovolenou
Léto je čas dovolených, odpočinku, čas výletů a pohody, snadno se však může stát, že
podceníme některé letní nástrahy, a tak by
nám mohl letní svěží koktejl zhořknout.
Píšeme a dáváme praktické rady na léto každý rok a nejinak tomu bude i letos.
Klíště – rychle vykývat, sledovat reakci na
kůži po kousnutí, dezinﬁkovat před i po zákroku, zjistit si na hygienické stanici promořenost
území, na kterém došlo k napadení klíštětem
(v roce 2008 /2009 byl zaznamenán nárůst
výskytu klíšťové encefalitidy). Hlavně je nutné
sledovat místo přisátí klíštěte, zda se skvrna
nezvětšuje, pokud ano, je nutno vyhledat lékaře.
Slunce – přehnaný pobyt na slunci vede k úpalu, popálení kůže, u menších dětí až k mírné
dehydrataci – vždy používat pokrývku hlavy,
dobré opalovací krémy, vitamíny a zvýšený
příjem tekutin zvláště při sportu
Angíny – jsou v létě časté, hlavně v důsledku
častých teplotních výkyvů, které zatím letos
pozorujeme. Na angínu může vznést podezření i laik, neboť krk je výrazně zarudlý, obtížně
se polyká – vyhledat lékaře.

hygienu (čas, kdy je pacientovi vysvětlen
způsob čištění zubů, mezizubních prostor
a dásní) a pacient si musí tyto hodiny zaplatit – u svého lékaře nebo ve specializovaném
oddělení u hygienistky. Vzhledem k závažnosti následků, které s odmítnutím hygieny
souvisí, věřím, že každý pacient se nad sebou
zamyslí a rozhodne se správně.

NA ZÁVĚR – několik doporučení
pro pacienty:
1) Máte doma novorozence? Při prořezání
prvních zubů, ale nejpozději do jednoho
roku věku, zaregistrujte vaše dítě u zubního
lékaře, který vám doporučí zubní pomůcky
a stravovací návyky odpovídající věku.
2) Děti od tří let si mohou zuby čistit samy, ale
pod kontrolou rodičů, aby čištění zubů vešlo co nejdříve do každodenních zvyklostí
malého pacienta. Současně s ním chod´te
na pravidelné konzultace k zubnímu lékaři,
vždy po půl roce. Předejdete tak nepříjemným následkům zubnich kazů.
3) Děti předškolního a školního věku by měly být
zvyklé na pravidelnou ústní hygienu. Rodiče
ale musí denně kontrolovat kvalitu čištění
a v případě potřeby dočistit zoubky sami.
4) Dospělí chodí pravidelně každého půl roku
na preventivní prohlídky, aby se odhalily
skryté kazy a zuby i dásně se včas vyléčily. Lékař vás v případě potřeby pošle
na doplňkové vyšetření nebo na OP RTG
(rentgen celého chrupu).

Průjmová onemocnění – salmonelové, či jiné
bakteriální nákazy, virová průjmová onemocnění (pozor na rotaviry u dětí mezi 6. měsícem
a 2. rokem), jsou hlavně pro kojence a malé
děti velmi nebezpečná. Nepijme vodu z neprověřených zdrojů, vyplatí se vozit s sebou černé
uhlí, Smectu, Imodium či Ercefuryl.
Alergické reakce – v létě často na pohotovost
přicházejí lidé s alergickými reakcemi na štípnutí, kousnutí, ale také s alergií na vodu z rybníka,
řeky, potravinové alergie atd. Důležité je také,
vyvarovat se štípnutí hmyzem do oblasti hlavy
a krku. Alergici by měli s sebou vozit antialergika (Claritine, Zyrtec, Fenistil kapky, dobrý je
i Fenistil gel., resp. Rectodelt čípek První pomoc
– spočívá v ledování postiženého místa).
Nedotýkat se zvířat uhynulých, či jinak zraněných, zvláště pokud se chovají nepřirozeně.
Při cestách do zahraničí je dobré se informovat u Vaší pojišťovny, jakou míru zdravotní
péče v cizině pokryje, eventuelně se připojistit. Cestujete-li do oblastí exotických, jistě
je nutné prokonzultovat v dostatečném předstihu nutná očkování (např. v Centru cestovní
medicíny ve FN Vinohrady).
Teď už jen sbalit kufry a oddechovat bez nemocí, úrazů a stresů.
MUDr. Pavel Boček

5) Pacientům, kteří nosí ﬁxní nebo snímací
náhrady (korunky, můstky, protézy) je při
odevzdání náhrady vysvětlen způsob péče
o náhradu a jejím čištění. Čím lépe se pacient o náhradu stará, tím déle mu vydrží
beze změn.
6) Pacientům, kteří nosí celkové snímatelné
náhrady (nahrazují všechny zuby), je doporučována návštěva zubního lékaře alespoň
jednou ročně. Lékař prohlédne pacientovi
nejen náhradu a přesvědčí se o tom, jak
pacient o náhradu pečuje, jak ji čistí, ale
rovněž zhodnotí stav ústní sliznice v celé
ústní dutině, aby předešel zánětům a veškerým změnám, které se mohou na sliznicích
objevit.
Doufám, že i nadále mi budete zachovávat přízeň, a já se o vás i vaše děti budu moci starat
jak nejlépe umím.
MUDr. Kateřina Bire
Zubní ordinace MUDr. Kateřiny Bire
Národních hrdinů 587,
Praha – Dolní Počernice
tel.: 774 414 313
Ordinační hodiny:
Po 10,00 – 17,00 hod
Út 8,00 – 15,30 hod
St 8,00 – 12,30 hod
Čt 8,00 – 15,30 hod
Pá 8,00 – 13,00 hod

Přijímáme nové pacienty – i děti!

Dovolené lékařů
ve zdravotním
středisku
DĚTSKÁ ORDINACE
MUDr. Radina, MUDr. Nožičková
» od 12. 7. do 16. 7. 2010
Zastupuje:
MUDr. Hana Kučerová
Žižkova 419 , Šestajovice
Telefon: 281 961 359
Ordinační hodiny:
po, út, čt, pá 8 – 13 hod.
stř 13 – 17 hod.
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Hana Nováková
» od 26. 7. do 6. 8.
Zastupuje:
MUDr. Viera Zemanová
Za Poštovskou zahradou 479, Běchovice
Telefon: 281 930 867
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Noc kostelů
...aneb „proč se v pátek o volbách zvonilo“ v Dolních Počernicích?
Odpověď na tuto otázku nalezneme v nedávné minulosti. Jak to všechno začalo? Poprvé
se Noc kostelů uskutečnila ve Vídni. Bylo to
v máji v roce 2005 v jednom chrámu, právě
v metropoli našich jižních sousedů. V dalších letech přibyly otevřené kostely v celém
Rakousku. Od roku 2009 se touto zvláštností inspirovala první města v České republice
– Plzeň, Brno a jejich diecéze. Od té doby je
Noc kostelů přítomná i v naší zemi a letos se
do ní zapojila další města a jejich chrámy, kostely, sbory a kaple.
O co jde při Noci kostelů? Je pozváním všech
lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů a současně také nabídkou křesťanské spirituality, modlitby a služby
potřebným. Cílem akce je vytvoření místa
setkání, kdy atmosféra noci vytvoří prostor
otevřenosti a rozmanitý program nabídne návštěvníkům možnost potkat se s křesťanstvím
v sakrálním prostoru prostřednictvím hudby,
rozhovoru, zážitku. Pořadatelé by se měli snažit
citlivě a srozumitelně – s ohledem na dispozici
návštěvníků – přiblížit křesťanství všem, zejména těm, kteří stojí na okraji církve nebo mimo
ni. Otevření kostelních dveří v netradiční dobu
– až do noci, zdarma a s možností prohlédnout
si interiér i jiné obvykle nepřístupné prostory,
navíc s bohatým kulturním zážitkem, by mělo
přiblížit tato místa těm, kteří je navštěvují jen
vzácně, či vůbec ne.
Co jsme museli dopředu připravit? Prostor,
program a propagaci. Poprvé jsme se dozvěděli o této aktivitě v únorovém čísle Acta curiae – oběžníku pražské arcidiecéze. Byli jsme
vyzváni k zapojení se do programu. Na přípravu nebylo mnoho času, závazně jsme se přihlásili 19. 3., tedy týden před květnou nedělí,
což byl termín uzávěrky přihlášek. Bylo dobře,
že v uplynulých čtyřech letech byly intenzivně
odkrývány a restaurovány středověké fresky
ve východní části kněžiště. Velmi nám přišla

18 Noc kostelů

vhod skutečnost, že jsme právě v letošním
roce získali mj. také grant od Magistrátu HMP
na generální restaurování bývalého hlavního
oltáře kostela, který byl již v kritickém stavu.
Ten byl rozebrán na menší části a odvezen
k ošetření.Tak se návštěvníkům Noci kostelů naskytl jedinečný pohled na podmanivě
osvětlené fresky.
Dolnopočernický chrámový sbor připravil díla
středověkých autorů. Sbor, který vede již devět
let paní Marcela Babková, má za sebou mnoho
kulturních vystoupení a bohaté zkušenosti.
Koordinátorka Noci kostelů v naší farnosti
paní Marcela Krňávková zajistila a dotvořila
propagační letáky a plakáty, přivezla poutnické pasy pro návštěvníky a kontaktovala
dobrovolníky, kteří rozvěsili a rozdali plakátky
s programem, aby se informace o Noci kostelů dostala k co největšímu okruhu lidí. Díky
jejich ochotě se rozdalo přes 100 plakátů jak
v Dolních Počernicích, tak i v blízkém okolí
(Horní Počernice, Černý Most, Újezd nad Lesy
a Běchovice).
Mezitím přípravný tým farnosti chystal program. Chtěli jsme nabídnout pohled do historie
kostela, vděčně připomenout, co se v posledních letech podařilo (díky grantům MHMP
a pomoci naší městské části – zvláště našeho
pana starosty) opravit v kostele a jeho okolí,
a také potěšit srdce nočních návštěvníků kostela. Pan starosta Zbyněk Richter převzal záštitu
nad akcí Noc kostelů v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie a přislíbil osobní účast. Paní
Anna Kvaltinová ve spolupráci s paní Evou
Kabátovou vytvořily průřez historií a opravami
kostela, aby ho paní Kvaltinová fundovaně přestavila jako průvodce celého večera.
Po úvodním desetiminutovém zvonění před
osmnáctou hodinou uvedla moderátorka celého večera paní Kvaltinová zdejšího duchovního
správce – administrátora P. Pavla Hertla, který
přivítal všechny návštěvníky a připomněl, že

kostel je historickým místem setkávání lidí.
Pak přednesl úvodní slovo pan starosta, který vyzdvihl skutečnost, že naše městská část
je krásná nejen kvůli tomu, co pro ni udělali
minulé generace, ale též díky úsilí současného
vedení obce. Dále přítomné seznámil s chystanými opravami a plánem dalších úprav
zámeckého areálu včetně záměru umístit zde
novou sochu sv. Jana Nepomuckého v barokní
podobě. Poté si znovu vzal slovo administrátor farnosti, aby poděkoval panu starostovi
a zastupitelstvu MČ za spolupráci a pomoc
při opravách kostela např. zdi mezi dvorem
pivovaru a kostelem. Tuto pochvalu si právem
vedení MČ Dolní Počernice zaslouží, protože se
skutečně o naši obec stará tak, aby se tu lidem

foto Jozef Kvaltin

zených na freskách vedle románského okénka
s malou novogotickou vitráží. V závěru Noci
kostelů účastníci zhlédli i prezentaci fotograﬁí
starých a současných Dolních Počernic autorky
paní Ivany Černé. Po celý večer obětavě střežili
posvátný prostor manželé Jirsákovi st.

žilo dobře. Následující chrámová hudba a zpěv
byly střídány výkladem o historii a opravách
kostela.
Dolnopočernický chrámový sbor přednesl celkem devatenáct skladeb starých mistrů, čímž
vytvořil podmanivou atmosféru noci. Na závěr
první hodiny byli účastníci vyzváni, aby si fresky,
vitráže, románské okénko, gotickou menzu (desku obětního stolu) i panskou oratoř prohlédli
zblízka. Zároveň s tím mohli přítomní zhlédnout
prezentaci na plátně promítaných fotograﬁí
oprav kostela z nedávné doby (zapůjčeno ÚMČ
Dolní Počernice). Místo sboru zazníval reprodukovaný gregoriánský chorál. Až do 22 hodiny
pak přišlo přes sto návštěvníků, kteří od paní
Mirky Bullové obdrželi poutnické pasy s razítkem, a při prohlídce kostela vyslechli vyprávění
o historii kostela a mimo jiné i postavách zobra-

Všichni jsme byli mile překvapeni zájmem návštěvníků. Potěšilo nás vyslovení úspěšnosti spolupráce mezi ÚMČ a farností Dolních Počernic,
a přislíbení jejího dalšího pokračování. Děkujeme za povzbudivé úvodní slovo pana starosty.
Kulturní program v podání Dolnopočernického
chrámového sboru byl bohatou odměnou těm,
kteří přijali pozvání na tuto akci.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na opravách
v našem kostele: pan J. Rineš – statik, paní E.
Kabátová z AP – stavební technik, ﬁrma Epistav, s.r.o. – odvodnění objektu , ﬁrma Starkon
Jihlava cz, a.s. – stavební opravy, ﬁrma JiřičkaCoufal – vitráže, paní Bělinová H. a M. Slavíková – restaurátorský průzkum, pan M. Koželuh
– restaurátor fresek, pan K. Stádník – restaurátor oltáře a další odborníci v oboru fresek, A-Z
Centrum, s.r.o. – železné oplocení.
Vřelý dík patří všem, kdo tuto noc připravovali
a také těm, kdo v kostele den před tím uklízeli
interiér: pan kostelník F. Jakubec, M. Ješinová,
A. Kvaltinová, M. Krňávková. Děkujeme za
vstřícnost zastupitelstvu ÚMČ Praha – Dolní
Počernice.
P. Pavel Dominik Hertl
administrátor farnosti

Blahopřání
Dne 25. června 2010 se
v plné fyzické i duševní
svěžesti dožívá 90ti let pan
Břetislav Štěpánek, rodák
z Dolních Počernic, který
se jako sedmiletý se svými
rodiči odstěhoval do Spojených států amerických.
Dodnes zde žije v Kalifornii
poblíž města San Francisco
i se svými čtyřmi dětmi, jež v průběhu let všechny navštívili Českou republiku. Poslední návštěva pana Břetislava Štěpánka se uskutečnila v roce 2006, kdy byl přijat panem starostou Zbyňkem Richterem a rovněž měl
možnost prohlédnout si naši základní školu, kde absolvoval 1. rok školní docházky. Může pro nás být potěšením, že žijí lidé daleko od svého rodiště, kteří však na
svůj původ nezapomínají, a rádi se k nám vracejí.

Jubilanti z našich řad
ve III. čtvrtletí 2010
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ČERVENEC
Anna Trakslová, Božena Navrátilová

SRPEN
Marie Tlučhořová, Jana Doskočilová, Ludmila Valášková

ZÁŘÍ
Zdeněk Horáček, Josef Vašina, Růžena Čiháková, Elena Langmajerová, Blažena
Molišová, Věra Holubovská, Miroslava Richtrová, Rudolf Novák, Josef Hašek
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Panu Břetislavu Štepánkovi si dovolujeme popřát pevné zdraví a stálý životní elán.
Redakce DPZ

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

inzerce

SKLENÁŘSTVÍ I Pavel Kaválek

Domkovská 1479/34
193 00 Horní Počernice

zasklívání oken a dveří, vrtání, broušení, rámování

tel.: 281 924 403, 602 118 700

Oprava adresy sídla sklenářství v inzerátu zveřejněném v č. 2/3 2010

Noc kostelů, Blahopřání, Jubilanti, Inzerce 19

F órum
Zdravé Městské části
Praha – Dolní Počernice
Vážení čtenáři,
v pondělí 26. 4. 2010 se uskutečnilo v hotelu
Svornost Fórum Zdravé Městské části Praha
– Dolní Počernice, které mělo za cíl pojmenovat 10 problémů, které trápí obyvatele naší
MČ. Za přítomnosti téměř padesáti občanů se
v rušné, více jak dvouhodinové diskusi opravdu
podařilo 10 největších problémů deﬁnovat. Na
závěr setkání byla vylosována bezplatná tombola, ze které si každý účastník odnesl nějakou
výhru. Když k tomu přidáme i malé občerstvení, kterého se všem dostalo, můžeme říci, že
všichni účastníci odcházeli domů spokojeni.
Moderování celého společného podvečera se

profesionálně zhostil radní naší MČ MUDr.
Pavel Boček a ředitel Národní sítě Zdravých
měst ČR Ing. Petr Švec.
Rád bych Vás seznámil s aktuálními 10 problémy, které byly diskutovány na fóru a získaly největší počet bodů od zúčastněných
občanů. K těmto problémům máte všichni
příležitost se vyjádřit prostřednictvím ankety, kterou jste obdrželi do svých poštovních
schránek. V anketě je abecedně seřazeno
všech 10 nejzávažnějších problémů, Vás si
však dovolujeme požádat o označení dvou,
které by měly být řešeny přednostně.

5. Řešit nedostatek nákupních možností
v městské části, zakomponovat do územního plánu

10 největších problémů, podle
získaných bodů:
1. Zamezit přetížení ulice Národních hrdinů

9. Doplnit mobiliář městské části
» odpadkové koše a koše na psí exkrementy

2. Obnovit zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t
do ulice Novozámecká a instalovat úseky
měřené rychlosti
3. Omezit dopravní provoz v Dolních Počernicích
4. Vybudovat přechod se světelnou signalizací přes ulici Českobrodskou k zastávce
Českých drah

6. Usilovat o zamezení vandalismu a sprejerství a postihovat viníky
7. Zpřísnit dodržování rychlosti dopravy
v Dolních Počernicích
8. Rozšířit činnosti pečovatelské služby
» nákupy, návštěvy lékařů

10. Zlepšit spolupráci se základní školou a dětským domovem v oblasti ochrany majetku
Vážení občané, budeme rádi, pokud svůj
názor k výše uvedeným problémům vyjádříte
vyplněním anketního lístku. Váš názor je pro
nás a pro budoucí rozvoj Dolních Počernic
důležitý a velmi cenný.
Zbyněk Richter, starosta

BABÍ LÉTO
2010
MČ Praha – Dolní Počernice pro Vás připravuje již 15. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO – pestrou
směsici sportovních, kulturních a společenských akcí, která proběhne v dolnopočernickém zámeckém parku a jeho přilehlých objektech dne 18. ZÁŘÍ 2010 v době OD 13 HODIN až do pozdního
večera. Připravujeme pro Vás vystoupení populárních zpěváků a skupin, divadelní představení pro
děti i dospělé, výstavy obrazů, fotograﬁí i užitého umění.
Těšit se můžete i na malý parkúr a další sportovní zápolení. Podrobný program najdete včas na
našich webových stránkách, v tisku a na obvyklých informačních místech. Těšíme se, že se s Vámi
setkáme na letošní jubilejní zahradní slavnosti 2010.
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