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Povodně v Dolních Počernicích
v kronikářských záznamech

Úvodník
veřejnost uzavřít. Policií ČR byla uzavřena
i ul. Národních hrdinů před úřadem, kde se
již nedalo bezpečně projíždět. Bohužel v tu
dobu nevydržela nápor vody zeď parku a během okamžiku zmizela pod vodou.

POVODEŇ 2013 V DOLNÍCH
POČERNICÍCH
Vážení spoluobčané,
následky dlouhotrvajících a přívalových dešťů
se projevily i v Dolních Počernicích. Máme to
štěstí, že Rokytka se po většinu roku chová
velice mírně a tvoří příjemný kolorit naší MČ.
Jakmile se však rozvodní, nastávají nám
krušné chvíle. Nejinak tomu bylo i v neděli
3. června ráno, kdy po deštivých dnech vylila
Rokytka své vody na sportoviště naší TJ Sokol. S touto skutečností se jaksi počítá neboť
celý sportovní areál je situován v zátopovém
území. Dopolední stav Rokytky ještě nevěštil nic moc zlého, avšak již v té době jsem
svolal povodňovou komisi, která zahájila
ve spolupráci s majiteli nejvíce ohrožených
nemovitostí přípravné práce, které spočívaly zejména v monitoringu stavu vody na
Rokytce a Počernickém rybníku a přípravou
na další možné nebezpečí. Hladina Rokytky
stále mírně stoupala, takže se s předstihem
začaly plnit pytle s pískem pro preventivní
ochranu majetku. Největší nápor vody jsme
zaznamenali mezi 16. a 17. hod., kdy k nám
dorazil stále sílící proud vody z horního povodí Rokytky. To už byla zatopena značná část
zámeckého parku, takže jsme jej museli pro

To bylo osudné pro domy čp. 42, 43, 44 a sousední zahradnictví, neboť uvolněná voda
z parku vtrhla do Rokytky tak, že tyto objekty
zaplavila. Domem čp. 44 protékala voda přes
ul. Národních hrdinů do ul. V Ráji, kde její obyvatelé, kteří do té doby nebyli ohroženi, začali
intenzivně plnit pytle s pískem a zabezpečovat
své objekty. Naštěstí se nejhorší obavy nenaplnily. Hladina vody již nestoupala a k večeru
začala dokonce mírně klesat. V dalších dnech
jsme již při dalším poklesu vody v Rokytce začali sčítat škody, které napáchala nejen Rokytka, ale i voda z polí, která ohrožovala některé
nemovitosti a zaplavovala bahnem cesty, ulice a kanalizační řady.
Co můžeme označit jako pozitivní zjištění?
V prvé řadě funkci Počernického rybníka,
který po své rekonstrukci nápor vody hravě
zvládl. Bohužel jeho retenční schopnosti nemohly už zvládnout další zadržování vody.
Dalším pozitivem byla práce povodňové
komise, která operativně zajistila 500 pytlů, 9 m³ písku, jeho dopravu, a součinnost
nakladače, který vozil písek a odstraňoval
překážky z Rokytky těsně před mostem. Pro
mne milým překvapením byla ochota našich
občanů, kteří nezištně pomáhali s plněním
a rozvozem pytlů s pískem, nabízeli se s další
pomocí postiženým domům, i k jiným činnostem. Čeho jsme si nejvíce cenili, že se jednalo
převážně o mladé lidi, kteří s námi vydrželi
pracovat až do pozdních večerních hodin.
Negativních zjištění bylo několik. Především
nápor vody nevydržela část zámecké zdi,
která se zřítila do Rokytky. Další velké škody
vznikly ve sportovním areálu TJ Sokol. Nečekané problémy se vyskytly v areálu Mateřské
školky Duha, kde byla vodou ze sousedního
pole zaplavena zahrada. V zámeckém parku
spadly (zatím) dva mohutné stromy a doufejme, že víc už jich nebude. Park je z velké většiny podmáčený a byla v něm poničena část
cestní sítě. Voda z polí zaplavila některé cesty i silnice a škody vznikly i na kanalizačních
řadech. Některé z nich jsou ucpané a tudíž
nefunkční a v oblasti Vinice se vlivem velkého množství vody směšují dešťové a splaškové vody s negativním vlivem na Rokytku
a Počernický rybník. Podmáčeno bylo i několik obytných domů, nejvíce z nich pak již zmíněné čp. 42, 43, a 44 v ul. Národních hrdinů.
Těžce postižený byl i Jezdecký klub Počin, ze
kterého museli být evakuováni koně na přilehlé vyvýšené místo.
Na žádost hl. m. Prahy vyčíslila naše MČ
předběžné škody včetně preventivních opatření v celkové částce cca 4 mil. Kč.
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Přestože hl. m. Praha uvolnilo ze své rezervy
na okamžité odstranění některých škod částku 50 mil. Kč, je jasné, že v závěrečném účtování škod napáchaných povodní bude tato
částka mnohonásobně vyšší. My doufáme, že
škody vzniklé v naší MČ budou částečně hrazeny z této rezervy, ale současně se obáváme,
že budeme muset použít na odstranění škod
ve značné míře i vlastní ﬁnanční prostředky.
Říká se, že všechno špatné je pro něco dobré. Již nyní spolupracujeme s městskými
částmi, které ovlivňuje Rokytka, a MHMP
na návrzích preventivních opatření, která by
do budoucna alespoň zčásti zabránila větším
škodám na soukromém i veřejném majetku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim
občanům, kteří bezprostředně pomáhali
a nabízeli svou pomoc i v dalších dnech při
odstraňování následků povodně.
V této chvíli nemohu jmenovat neboť seznam
jmen by byl příliš dlouhý a také bych mohl na
někoho zapomenout.
Zbyněk Richter, starosta

Lidská sídla byla vždy zakládána tam, kde
se nacházel dostatečný zdroj vody. Potoky, říčky i řeky přinášely také zemědělskou
a hospodářskou prosperitu, vodu potřebovaly louky položené u toků, aby bylo dost píce,
na dostatku vody závisely mlýny, pivovary
i další provozy. Lidé v dřívějších dobách tedy
vodní toky hojně využívali, pečovali o ně,
ale také – protože žili převážně zemědělským způsobem života – přírodu i vodu znali
a sledovali. Proto obytné budovy stavěli tak,
aby je třeba jarní povodně nemohly výrazně
ohrozit, stavení se nacházela výše na terénní
hraně nad řekou či potokem, dolů k vodě se
svažovaly jen jejich zahrady. Podobně tomu
tak je i v Dolních Počernicích, naprostá většina nejstarších domů, seskupených na návsi
nad břehem Rokytky, stejně jako starý i nový
zámek a kostel, byly umístěny tak, aby je
záplavy nepostihly. Proudící voda dříve též
mívala při deštích či povodních v cestě méně
překážek, než tomu je dnes, a zároveň více
volné plochy, kde se mohla vsakovat či rozlít.
Přirozenou vlastnost toků vytvářet meandry
lidé porušili napřimováním koryt a usměrňováním ve vydlážděných březích – na Rokytce
k tomu došlo již počátkem 19. století v Libni
či Vysočanech.
V kronice Josefa Vučky „Paměti obce Dolních Počernic“, kterou sepsal v roce 1946 (a
pokračoval ještě v dalších letech a dále jeho
syn), nalezneme zmínky jak o Rokytce a počernických rybnících, tak také o povodních.
Pro období, která Vučka nezažil, čerpal pro
své kronikářské záznamy z mnoha pramenů.
Pro 19. století (zejména pro léta 1866–1876)
a počátek 20. století využil kroniku a vzpomínky rodáka Josefa Spály. Pro ještě starší
období Vučkova kronika nezaznamenává
žádné povodně – neznamená to však, že by
občas k rozvodnění toků nedocházelo, ale
spíše to, že záznamy o nich prostě nebyly
nikam zapsány. Nebo možná povodně a záplavy tehdy pro obyvatele nepředstavovaly
takové ohrožení jako dnes, byli na ně zvyklí.
Větší pohromu, která mohla zapříčinit neúrodu, pro ně znamenaly krupobití, sucha,
vichry či přívalové deště.
Vzpomínky Josefa Spály i zápisy Josefa Vučky se pro 19. století týkaji mostu přes Rokytku a jeho boření v důsledku pruského vpádu
roku 1866, chvály této říčky, která napájí několik rybníků a žene množství mlýnů. Zmiňují
se i o zahrádkách před a za domky čp. 44, 43
a 42, které bývaly krásné právě díky dostatku
vody z Rokytky. V kronice najdeme poznámky o dalších rybnících v Dolních Počernicích,
v parku i jinde, které se později rušily. Velký
počernický rybník, nazývaný mlýnský, nebyl
koncem 19. a v první polovině 20. století
dlouhá léta vypouštěn – především kvůli zís-

kávání ledu i provozu mlýnů na Rokytce. Zdá
se, že v 19. a počátkem 20. století panovala
spíše obava z nedostatku vody než z jejího
přebytku. V roce 1893 byl stav vody v rybníce
oproti normálním podmínkám nižší o jeden
metr, takže se tím znemožnila i pozorování
hydrobiologické stanice na jeho břehu.
Zápis o povodni nalezneme v kronice k roku
1929. Podrobnější záznam líčí krutou a dlouhou zimu, kdy na rybníce i potoku byl silný
led. Lidé se tehdy obávali povodní, naštěstí
však nepřišly, protože tání bylo díky jarním
mrazíkům postupné. O deset let později, ve
středu 6. listopadu 1939, nastala situace
poněkud odlišná. Následkem stálých dešťů
se Rokytka rozvodnila „do nebývalých rozměrů“, valila se zámeckým parkem a zbořila
zámeckou zeď – mřížová okénka ve zdi nestačila, aby voda mohla odtékat. Další škody
ale kronikář nepopsal, zřejmě tedy povodeň
neuškodila lidem a domům více či neobvykle.
Velký prostor v kronice dostala povodeň
v roce 1947. Tehdy také panovala silná zima
s velkým množstvím sněhu. Mrazy trvaly celý
únor a počátkem března (což je podrobně zaznamenáno), sněhu, který ležel už od 8. prosince loňského roku, prý bylo tolik jako v roce
1899. Dolnopočerničtí se tudíž strachovali,
aby nepřišla velká voda. Ve čtvrtek 6. března bylo dokonce mlynáři Görnerovi nařízeno,
aby pustil z rybníka vodu, ještě než nastane
obleva. Slunné počasí s velkým oteplením
přišlo 14. března, proto sníh i led rychle roztával. Došlo k velkým záplavám „na lukách,
zahradách, atd.“. Kvůli značně zamrzlému potrubí se voda provalila železným záklopem „u
Kecků“ (čp. 27) ven a ohrožovala zatopením
níže položené domky naproti. Rokytka toho
dne odpoledne stoupla až k transformátoru
u mostu (nacházel se výše vlevo od silnice
vedoucí z mostu směrem ke hřbitovu). Večer
naštěstí vodní hladina klesla o 12 centimetrů.
V pohotovosti celou noc byli hasiči, SNB a někteří členové místního národního výboru.
V roce 1947 došlo k dalšímu extrémnímu
jevu – paradoxně vzhledem k povodni – ke
katastrofálnímu suchu. Tehdy byl stav vody
v rybníce velmi nízký, takže kronikář zmiňuje „lekající ryby“ a „špatné koupání“. Kvůli
suchu došlo opakovaně i k požárům rákosí,
doslova „hořel rybník“.

vody byl tak silný, že pobral vše, co bylo v cestě.“ Domky „podle vody k mostu“ (tehdy tu
bydleli Kašákovi, Bednářovi) byly tentokrát
zaplaveny. Rodiny předtím odnesly některý
nábytek či peřiny do úschovy na Barborku.
I fotbalové hřiště bylo zatopené tak, „že se
podobalo jezeru“, a do domku na hřišti voda
vnikla také. Další den už voda pomalu klesala. Postiženy ale byly i domy postavené výše
nad Rokytkou a rybníkem – měly zatopené
sklepy (asi 20–50 centimetry vody). Ze sklepa
Svornosti nájemníci vynosili na dvě stě kbelíků
vody. Pomoci museli i hasiči, kteří vodu z celkem dvaapadesáti domů „pumpovali“. Nejvíce povodeň zasáhla majitele domků proti starému zámku (kronikář píše, že u Hauptmanů
a ve vedlejší prodejně obuvi činila výška vody
190 centimetrů). Také na Vinohradech „u ing.
Veselého bylo tolik vody, že okny z bytu vytékala“. V Hostavicích povodeň zaplavila pole
a louky a také lávky. V neděli 6. července voda
ustoupila natolik, že se na fotbalovém hřišti
nacházely už jen malé louže. O tři dny později
se tok Rokytky normalizoval, ale voda ve sklepích se stále udržovala.
O dalších povodních se už z Vučkovy kroniky
nedozvíme, v šedesátých letech byla již vedena sporadicky. Koncem sedmdesátých let
20. století pamatujeme povodeň po přibližně týdnu vytrvalých dešťů, která zaplavila
fotbalové hřiště. V roce 2002, kdy Českou
republiku postihly katastrofální povodně,
nebyla ani naše městská část uchráněna.
Nedošlo však – kromě zaplavení obvyklých
míst – k mimořádným škodám. Při letošních
povodních, v mnohém odlišných od povodní
roku 2002, značnou hrozbu představovaly
nejen větší řeky, ale právě menší toky, jako
jsou na pražském území Botič a Rokytka.
S tím, jaké škody tato říčka naší obci a obyvatelům způsobila, vás seznámil již úvodník.
Kromě přání, aby se povodně často neopakovaly, bychom se však měli zamyslet nad
účinnými opatřeními a změnami (pokud je to
ještě možné), které by sice povodně zcela neodvrátily, ale alespoň by minimalizovaly škody, které působí jak ony, tak přívalové deště.
Mgr. Markéta Stehlíková
Domky u Rokytky byly i v minulosti zaplavovány
mezi prvními, toto je snímek č. p. 43, v době
kdy zde bydleli Havlicovi

Zřejmě ještě větší povodeň postihla podle
kroniky Dolní Počernice v roce 1958. V červnu
a červenci stále pršelo a trvalo chladné počasí. Stavidla rybníka byla 2. července vytažena
a v pátek 4. července se voda začala rozlévat
dokonce po obou březích rybníka tak, že zatopila zelinářské zahrady v Běchovicích. Rokytkou se přívaly vody hrnuly skrze zámecký
park, vraty z něj ven a zpět ke korytu. „Tok
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Informace RMČ

Informace ZMČ
■ nesouhlasí s umístěním reklamního „to-

Rada na svých zasedáních v období od
17. 4. 2013 do 5. 6. 2013 m. j.

od 1. 9. 2013 ze stávajícího počtu 120 dětí
na 150 dětí

schválila:
■ prodej drtiče větví za cenu 15 300 Kč panu
Ludvíku Luňáčkovi – čj. 578/13

■ objednávku pro spol. DUMA, spol. s r.o. na

■ bezplatné poskytnutí zámeckého parku

■ objednávku pro p. Jiřího Tomana na opra-

spolu se zapůjčením zvukové aparatury,
stolů, lavic a příspěvek ve výši 5 000 Kč
pro o.s. OKOLO za účelem pořádání Závodu na kolečkách 2013 dne 11. 5. 2013

vu výtluků části komunikace v ul. Nad
Rybníkem v úseku od ul. Národních hrdinů
k přemostění rybníka „foukaným asfaltem“
v ceně 3 500 Kč/tunu v rozsahu cca 4 tuny

■ jmenování Mgr. Jiřího Schwarze s účinnos-

■ s částečnou uzavírkou komunikace ul. Nad

■ Oznámení o průběhu a výsledku zápisu

tí od 1. 6. 2013 do funkce ředitele Základní
školy, Národních hrdinů 70, Praha 9 na základě výsledku konkurzního řízení

Rybníkem v úseku mezi ul. Příchovická
a ul. U Výzkumu od 3. 6. 2013 do 15. 7.
2013 z důvodu její rekonstrukce

■ Oznámení o výši platby za předškolní vzdě-

■ úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících
■ objednávku pro Ing. Tomáše Hocke na

■ navýšení kapitoly Kultura o 18 560 Kč,

■ Oznámení o uzavření MŠ DUHA v době

zhotovení projektové dokumentace na
akci „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici V Pařezinách, Dolní
Počernice“ pro zadání stavby dle předložené cenové nabídky za cenu 75 tis. Kč

■ objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění výběru zhotovitele na rekonstrukci
části dešťové kanalizace v havarijním stavu v ul. V Padolině v Dolních Počernicích
dle zpracované PD za cenu do 50 tis. Kč

■ Dohodu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku

opravu komunikace ul. Novozámecká dle
předložené nabídky v ceně 19 tis. Kč

ze kterých bude Selesiánskému středisku
mládeže v Dolních Počernicích poskytnut
příspěvek ve výši 5 tis. Kč na zakoupení
lan, které jsou používány v rámci akcí pořádaných MČ

■ zadání odstranění závad vyjmenovaných

temu“ SUZUKI na pozemku č.parc. 737
(v těsné blízkosti prodejny SUZUKI na Českobrodské ul.) dle předloženého návrhu
z důvodu nevhodnosti rozměru „totemu“
v centru MČ
vzala na vědomi:
■ Zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice za období 1 – 4/2013 bez připomínek
dětí do MŠ DUHA v r. 2013
lávání v MŠ DUHA pro šk. r. 2013/2014
letních prázdnin

■ Vyhodnocení metropolitní sítě autobusových linek, zpracované spol. ROPID

■ Rozhodnutí o stavebním povolení na veřej■ Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-

■ poskytnutí příspěvku pro Diakonii ČCE,

■ informaci o průběhu kontrolního dne na

ření MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2012
stavbě „rekonstrukce budovy starého mlýna“ v souvislosti s řešením vyústění vzduchotechniky do střechy objektu

■ ﬁnanční odhad škod způsobených povodní

od spol. Real-Treuhand Reality a.s. ve výši
400 tis. Kč na zajištění údržby a rozvoje
infrastruktury MČ Praha – Dolní Počernice

■ zveřejnění záměru na prodloužení doby
nájmu objektu čp. 312 stávajícímu nájemci

a nákladů na realizaci preventivních opatření ve výši 4,16 mil. Kč

■ bezplatné poskytnutí zámeckého parku

■ zadání rekonstrukce jezírka na hřbitově ﬁr-

■ informaci ředitelky MŠ DUHA o zaplavení

Dětskému domovu za účelem pořádání
kulturních a sportovních akcí v r. 2013

■ zadání zakázky spol. PERFECTSTAV s.r.o. na
posunutí oplocení u čp. 366 cenu 53 288 Kč
a reálné rozdělení čp. 366 za cenu 49 960 Kč

■ přidělení bytů v čp. 10 a 470
■ uzavření komunikace ul. V Padolině v úseku od ul. Libotovská – V Pařezinách čp.
561 v termínu od 31. 5. 2013 do 15. 7. 2013
z důvodu rekonstrukce této komunikace

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
■ vybudování nových parkovacích míst v ul.
Rtyňská za podmínky, že realizace bude
provedena na náklady žadatele

■ umístění 3 herních prvků spol. Počernický
pivovar s.r.o. v okolí amﬁteátru v areálu
zámeckého parku za podmínky, že herní
prvky budou zhotoveny z přírodního materiálu a dopadové plochy budou vysypány
mulčovací kůrou

■ nákup sekačky na trávu pro potřeby MČ za
cenu 21 500 Kč (včetně DPH)

■ s navýšením kapacity školní družiny Základní školy, Národních hrdinů 70, Praha 9
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mě M.Štěpán – Mgr. M.Peprný, zahradnické služby za cenu do 32 tis. Kč (včetně DPH)

zahrady MŠ a ohrožení budovy splachem
ze sousedního pozemku č.par. 1324/1

■ z důvodu poškození tenisových kurtů

■ zápisy z jednání komisí RMČ
■ Zprávu o činnosti povodňové komise a ak-

v areálu TJ Sokol v ul. V Ráji povodní,
vyhradit v pondělí od 16.00 do 18.00, ve
středu od 16.00 do 20.00 a v pátek od
16.00 do 20.00 pro potřeby trénování mládeže tenisový kurt na veřejném hřišti v ul.
Svatoňovická, který tímto ve stanovených
časech nebude přístupný veřejnosti

1. Projednání přepracované dokumentace
vlivů záměru „Pražský okruh – stavba 510
Satalice – Běchovice“ na životní prostředí
■ ZMČ projednalo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh
– stavba 510 Satalice–Běchovice“ na životní prostředí, zpracovanou spol. EKOLA
group, spol. s r.o. – čj. 788/13

■ vydává v řízení dle výzvy MŽP ČR čj.
24980/ENV/13 ze dne 24.4.2013, vedené
pod čj. 788/13/sekr nesouhlasné stanovisko z těchto důvodů:
■ považuje v předloženém materiálu prezentovanou únosnost negativních vlivů
stavby za nedostatečně prokázanou
■ požaduje
v části ochrany ovzduší:
» prokázat kontrolním měřením vypočte-

né osvětlení v rámci stavby „Park U Čeňku“

v revizních zprávách k plynovým zařízením
ﬁrmě Vladimír Mužík za cenu do 24 tis. Kč
středisko v Praze 5 – Stodůlky na zajištění
týdenního stacionáře pro občana MČ pana
Martina Stránského ve výši 10 tis. Kč pro rok
2013

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice ze dne 27. 5. 2013

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

Změna autobusové linky č. 296
Nutnost zajištění bezpečné dopravy dětí do základní školy a zlepšení dostupnosti na úřad městské části i poštovní úřad nás vedla k opakovaným jednáním s ﬁrmou Ropid, která zaznamenává
a projednává připomínky cestujících i jednotlivých městských částí k hromadné pražské dopravě. Výsledkem bylo schválení oprávněnosti našeho požadavku na rozšíření autobusové linky
č. 296 od 29. 6. 2O13 následovně :
Linka 296 ve směru Háje – Horní Počernice nebude zajíždět do stanice Dolní Počernice (u Barborky), nýbrž pojede ze stanice Rtyňská rovnou do zastávky Škola Dolní Počernice a zpět do zastávky
Stará obec (u úřadu) a dále bude pokračovat po své původní trase do stanice Studenecká.

Protihlukové
opatření
na Pražském okruhu,
stavba č. 510
V minulém období došla na Úřad MČ Praha
Dolní Počernice projektová dokumentace
z Ministerstva životního prostředí ČR na posouzení vlivů této stavby a dokumentace pro
územní řízení na Pražském okruhu na stavbě
č. 510 tj. úsek Satalice – Běchovice.
Jedná se o stavbu nových protihlukových
opatření na přemostění Počernického rybníka
a jeho okolí. Stavba nových protihlukových
stěn (PHS) na přemostění bude až o výšce
5 m, která budou průhledná a mají být jak
v středovém pásu, tak i po jeho okrajích. Dále
mají být vybudovány nové neprůhledné PHS
směrem k Černému Mostu. Současně je i nově
projektováno zvýšení počtu jízdních pruhů.
Stavba má celou řadu doprovodných opatření (např. úprava dilatací, povrchů), které jsou
popsány v dokumentaci. Součástí dokumentace a žádosti je rovněž i zpracovaná akustická studie společností EKOLA group.

V opačném směru zůstává trasa linky zatím nezměněna. Příslib k rozšíření této změny i opačným směrem od ﬁrmy Ropid trvá až do zajištění dalších ﬁnančních prostředků

S ohledem na rozsah plánované stavby a její
dopady na Dolní Počernice o projektové dokumentaci opakovaně jednalo Zastupitelstvo
MČ Dolní Počernice. Na svém posledním
jednání přijalo dvě usnesení, které naleznete
v informacích ze ZMČ (podrobně na http://
www.praha-dolnipocernice.cz/zastupitelstvo/ZMC_c._20-2013.doc).

Ing. Hana Jaklová

Petr Stránský, stavební oddělení

né hodnoty imisí znečišťujících látek
» problematiku organických látek řešit se zahrnutím vlivu stávajících zdrojů znečištění
v části ochrany proti hluku:
» realizovat soubor protihlukových opatření
pro splnění podmínky č. 4 kolaudačního
rozhodnutí čj.DOP/I-referát 11412/93-Gu,
Fb ze dne 4. 11. 1993 (stavby okruhu H1)
– stanovující maxLd 55dB, maxLn45dB
v oblasti mostu přes Počernický rybník
včetně jižního předmostí (instalace protihlukových stěn, použití tzv. tichého asfaltu, zkvalitnění dilatačních spár)
» po realizaci protihlukových opatření
změřit skutečný stav hlukové zátěže
a porovnat jej s vypočtenými teoretickými hodnotami Akustické studie pro tuto
stavbu; dle zjištěných výsledků resp. až
na základě průkaznosti dostatečně podlimitních hodnot max. akustického tlaku
v městské části Praha – Dolní Počernice
řešit otázky dalšího provozu včetně podmíněných investic (stavba SOKP511, přeložka I/12 – Českobrodská) a jednat ze
strany investora stavby o kompenzacích
s majiteli nejvíce postižených pozemků
■ konstatuje, že vypočtené hladiny akustického tlaku neodpovídají našim orientačně zjištěným hodnotám a doba měření
našim zkušenostem o noční intenzitě hluku; limitní hodnoty jsou dány kolaudačním
rozhodnutím
■ navrhuje, aby v další rozvaze o vedení Silničního okruhu kolem Prahy byl
ze strany ŘSD ČR zpracován a ověřen
záměr tzv. regionální varianty vedené
převážně Středočeským krajem
2. Projednání projektové dokumentace
ve stupni územního řízení stavby „R1
510 Satalice – Běchovice, PHS na mostě
přes Počernický rybník“
■ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ve stupni územního řízení týkající se stavby „R1 510 Satalice – Běchovice,
protihlukové stěny na mostě přes Počernický rybník – Dolnopočernický most“ – čj.
760/13
■ nesouhlasí s realizací stavby „R1 510
Satalice – Běchovice“
■ pověřuje starostu přiložením usn. ZMČ
č. 20.1 ze zasedání k tomuto vyjádření
3. Projednání návrhu na vypořádání majetkových vztahů na Pražském okruhu
v oblasti Vinice a přemostění Počernického rybníka, týkajícího se pozemků
parc. č. 1595/4, 1582/11, 1472/8,9,10,
a 11, vše v k.ú.Dolní Počernice
■ souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemků:
parc. č. 1595/4 o výměře 71 m²
parc. č. 1582/11 o výměře 191 m²
parc. č. 1472/10 o výměře 15 m²

parc. č. 1472/11 o výměře 15 m²
parc. č. 1472/ 8 o výměře 8 m²
parc. č. 1472/ 9 o výměře 15 m²
vše v k.ú. Dolní Počernice, číslo LV 868,
které jsou ve svěřené správě MČ Praha
– Dolní Počernice, Ředitelství silnic a dálnic České republiky

■ požaduje předložení nájemní smlouvy
mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ke schválení
4. Projednání společného memoranda
sousedních městských částí hl. m. Prahy
a obcí Středočeského kraje ve věci dopravních opatření ve východní části Prahy
■ souhlasí s připojením se k Memorandu
městských částí hl. m. a obcí Středočeského kraje za účelem efektivnějšího řešení
dopravy ve východní části Prahy

■ pověřuje starostu podpisem tohoto Memoranda
5. Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou na pozemcích ve vlastnictví MČ
Praha – Dolní Počernice parc. č. 1595/4,
1582/11 1472/ 8, 9, 10, a 11 vše v k.ú.
Dolní Počernice
■ souhlasí se stavbou „R1 510 Satalice
– Běchovice, protihlukové stěny na mostě
přes Počernický rybník – Dolnopočernický
most“ na pozemcích
parc. č. 1595/4 o výměře 71 m²
parc. č. 1582/11 o výměře 191 m²
parc. č. 1472/10 o výměře 15 m²
parc. č. 1472/11 o výměře 15 m²
parc. č. 1472/ 8 o výměře 8 m²
parc. č. 1472/ 9 o výměře 15 m²
vše v k.ú. Dolní Počernice, číslo LV 868, se
vstupem na ně, s odnětím ze ZPF a s dělením pozemků z důvodu nezbytnosti těchto
úkonů pro územní řízení a následné vydání
rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby

■ nesouhlasí s realizací stavby „R1 510
Satalice – Běchovice“
6. Projednání majetkového vypořádání
s TJ Sokol Dolní Počernice, týkajícího
se pozemku parc.č.1580 v k.ú. Dolní
Počernice
■ souhlasí s vyhotovením oddělovacího
plánu části pozemku parc. č. 1580 v k.ú.
Dolní Počernice, která je situována uvnitř
oploceného areálu TJ Sokol Dolní Počernice a se zveřejněním záměru na pronájem pozemku konkrétnímu subjektu, tedy
TJ Sokol Dolní Počernice, odděleného od
pozemku parc. č. 1580, který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počernice na
dobu 15 let za cenu 1 Kč/rok.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Projekt měření čistoty
veřejných prostranství
přináší další výsledky

Izraelci
v Dolních
Počernicích

Začátkem letošního roku jsme Vás informovali o prvních výsledcích
pilotního projektu „Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“, který je realizován s ﬁnančním přispěním Hl. m.
Prahy a příjemcem grantu je společnost MCN, o.p.s.
Kontrolor čistoty pan Václav Hašek po dobu osmi měsíců pečlivě zaznamenával čistotu na níže uvedených veřejných místech, za což mu
patří velký dík.
Hodnocení probíhalo na těchto veřejných místech:
• křižovatka ulic Českobrodská a Národních hrdinů a její okolí
• dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi
• zastávka ČD a přilehlé okolí
• okolí mateřské školy a zdravotního centra ve Svatoňovické ulici
Vypočtený Index čistoty je stanoven tak, že čím vyšší je hodnota indexu, tím je lokalita čistší. Čistá lokalita je hodnocena nejvyšším indexem
číslem 5. Ze zpracovaných výsledků měření vyplynulo, že nejlépe hodnocenou lokalitou za sledované období je křižovatka ulic Českobrodská
a Národních hrdinů. Naopak zastávka ČD a přilehlé okolí se jeví hůře
než ostatní sledované lokality, přesto jsou hodnoty Indexu čistoty na
všech měřených lokalitách vysoce nadprůměrné.

Na co je nám
úřad
V dnešním pokračování Vám představujeme paní Elišku Čančíkovou, kterou najdete v horním patře našeho úřadu. Ve styku
s veřejností má na starosti správu místních
poplatků z ubytovací kapacity, místních poplatků za rekreační pobyt, místních poplatků
ze vstupného. Dále je pověřena ověřováním
podpisů a listin (vidimace a legalizace).
Ostatní práce, kterou vykonává paní Čančíková,
není tak na očích veřejnosti, ale její důležitost
vnímáme především my – zaměstnanci úřadu,
neboť se jedná o agendu mzdovou a personální. Paní Eliška se stará i o naši bezpečnost
a zdraví, neboť zajišťuje školení BOZP a PO.
Neméně důležitá je i poslední činnost, které
se věnuje paní Čančíková – evidence a správa movitého majetku, včetně dohlížení na
dodržování zákonných revizí objektů ve správě naší městské části. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se oblastí, které má ve
své pracovní náplni milá a ochotná kolegyně,
obraťte se na tel.: 281 021 097 nebo email
cancikova@dpocernice.cz.
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Stejně jako MČ Praha 9 a Praha – Troja se i vedení naší městské části rozhodlo dále v projektu pokračovat po dobu dalších čtyř měsíců tj. do srpna
letošního roku, abychom získali ucelený celoroční přehled o vývoji čistoty.

Umístění kontejnerů na objemný
odpad ve II. pol. r. 2013:
DOBA PŘISTAVENÍ: 16.00 do 20.00 hod.

» úterý 10. 9. na stanoviště:

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

» úterý 12. 11. na stanoviště:

■ ul. Úpická (u tříděného odpadu)
■ ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)

POZOR – PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ VOK !!!!!
1. VOK budou přistaveny jen po stanovenou dobu (16.00 – 20.00)
2. bude vždy přítomna obsluha, která bude řídit ukládání odpadů do VOK a je povinností všech
občanů dbát jejích pokynů
3. VOK není určen pro odkládání bioodpadu (větve, tráva...) a živnostenského odpadu !!!

– odložený z důvodu likvidace škod po povodních

úterý 16. 7. 2013 (v odpoledních hodinách 16.00 – 20.00)
na stanoviště: ■ ul. Úpická (u tříděného odpadu)
■ ul. V Čeňku (u úřední desky)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)

V květnu se u nás opět po roce uskutečnila akce jejímž cílem je v písemné, ústní
i praktické zkoušce získat certifikát Český
arborista. Starosta uvítal přítomné v našem
Informačním centru a následně, bohužel za
celodenního vytrvalého deště totálně promoklí účastníci, prokazovali své vědomosti.
Pro naši MČ má tato akce význam z pohledu
naplňování principů MA 21, což byla v tomto
případě spolupráce s podnikatelským i neziskovým sektorem. MČ poskytla své vnitřní
i venkovní prostory s cílem podílet se na získávání odborných znalostí studentů v oblasti
arboristiky a dendrologie. Na oplátku byl
proveden výchovný řez stromů v aleji k rybníku Martiňák a výsadba nových dvou stromů v zámeckém parku. Vedení naší MČ hodlá v této spolupráci do budoucna pokračovat.

Zbyněk Richter, starosta

Redakční rada

Péče o stromy

20. května (po půl roce) byli opět slavnostně
přivítáni panem starostou Zbyňkem Richterem,
místostarostkou Ing. Hanou Jaklovou a členy
KSZB tito noví občánci Dolních Počernic:

Díky úspěšné žádosti o grant Hl. m. Prahy
bude v průběhu letních měsíců v Dolních
Počernicích probíhat péče o stromy spočívající v jejich řezu převážně stromolezeckou
technikou. Na vzrostlých stromech se bude
provádět zdravotní řez, jehož cílem je zajištění provozní bezpečnosti okolí stromu
a případné odstranění větví napadených
patogeny. Řezem budou odstraněny hlavně větve suché, poškozené a nevhodně
prorůstající korunu tak, aby strom do budoucna plnil veškeré své funkce a byl pro
své okolí bezpečný. Smyslem této péče není
v žádném případě stromům značně snižovat či jinak redukovat koruny a takto je
poškozovat.

■ Lena DERRIEUTORTOVÁ
■ Daniel HOSPODARIK
■ Kateřina HUBKOVÁ
■ Beata KNYBLOVÁ
■ Mikuláš KUBÍČEK
■ Aneta LAZAROVÁ
■ Prokop OSIČKA
■ Emma POSPÍŠILOVÁ
■ Ondřej SCHMITT
■ Miroslav ŠIMEK
■ Elen Michaela VALO
■ Jakub ZAJAN
Jim i jejich rodinám přejeme zdravý a spokojený život v naší městské části.
Redakční rada

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 11. 6. 2013

V rámci návštěv zástupců samospráv izraelských měst jsem byl požádán, zda bychom
u nás mohli přivítat několik skupin za účelem
seznámení se s fungováním menších samosprávných celků. Mohu říci, že po mém krátkém úvodu, ve kterém jsem stručně představil naši MČ a její základní funkce a vztahy,
jsem se setkal s nebývalým zájmem o naši
činnost a to prakticky ve všech oblastech veřejného života. Oni přijeli vlastně „na zkušenou“, takže dotazy jen pršely a podle reakcí
jsem vypozoroval, že jsme přeci jen o trochu
dále se strukturou a organizací jak samosprávy, tak státní správy, než oni. Loučení
každé skupiny s naším úřadem bylo velmi
spontánní a jen jsem litoval, že v tak krátké
době, kterou měli na návštěvu u nás, jsme
jim toho nemohli ukázat více.

Vítání občánků

Foto: Milan Nedvědil ml., Světla Parkanová

Z hlediska skladby odpadů z monitorovaných míst nejvíce zhoršují Index čistoty grafﬁti, které tvoří 41% ze všech sledovaných odpadů (nárůst o 17% v porovnání s obdobím od září do prosince loňského roku).
Dále to jsou odhozené nedopalky od cigaret, zaplněnost odpadkových
košů, plasty, papír a nápojové kartony, jejichž množství naopak, díky
přijatým opatřením, mírně pokleslo.

Certiﬁkát
českého
arboristy

Na mladých stromech bude proveden řez výchovný, kterým se stromu upraví koruna, aby
v ní nezůstávala případná defektní větvení,
ale zůstanou větve, které jsou perspektivní
pro tvorbu budoucí kostry koruny. V obou
případech řezů jsou dále odstraňovány větve, které zasahují do průjezdných a podchodných proﬁlů v okolí stromu a případně
větve zasahující do budov.
Tyto řezy se běžně provádí ve vegetačním
období. Celkem bude ošetřeno téměř 500
vzrostlých i mladších alejových stromů. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti v místech
provádění prací. Tento projekt je ﬁnancován
z prostředků Hl. m. Prahy.
Ing. Jan Albert
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F arnost
NOC KOSTELŮ U NÁS
V pátek 24. 6. v našem kostele proběhl již
4. ročník této akce. Před osmnáctou hodinou
se rozezněl zvon, který oznamoval, že další
ročník je právě tady. Celý program, tak jako
už tradičně, zkušeně moderovala Anna Kvaltinová, která představila jednotlivé účinkující. Po skončení zvonění přivítal netradičním
způsobem návštěvníky P. Pavel Čáp, protože
jeho cesta do italského Orvieta mu neumožňovala, aby se přímo účastnil Noci kostelů,
a tak všechny přítomné pozdravil prostřednictvím videonahrávky. Potom návštěvníky
přivítal starosta zdejší městské části Zbyněk
Richter, který mile překvapil informací, že
budoucímu depozitáři, jenž bude v našem
kostele, věnuje zachráněný reliéf z kostela na
Chomutovsku. Zmínil se o dobré spolupráci
MČ Dolní Počernice a farnosti a také o dobrých vztazích mezi ním a P. Pavlem Čápem.
Zdůraznil, že si rozumějí nejenom jako sportovci, ale i v péči o náš kostel.

Dalším bodem programu bylo
vystoupení naší scholy, která
pod vedením Františka Jakubce ml. nacvičila a velmi pěkně
zahrála a zazpívala pásmo
keltských, skotských a irských písní. Písně
zkušeně a s humorem uváděl Jan Žádník.
Všem účinkujícím patří velký dík.
Po hudebním vystoupení následovala přednáška o misiích v Kongu. O svých zkušenostech s touto zemí, s lidmi, kteří v ní žijí,
a svojí misionářskou činností mezi dětmi ulice nás seznámila energická a usměvavá dívka Iveta Pešatová. V Kongu ve městě Lubumbashi v Bakanja centru pro opuštěné chlapce
působila od září 2011 do července 2012. Její
vyprávění bylo vtipné, poučné a zajímavé.
Potom si návštěvníci mohli prověřit svoje znalosti v malém testu, který si spolu se
správným řešením odnesli domů. Dále si měli
možnost prohlédnout zrestaurované fresky

a zhlédnout promítání s podrobným vysvětlením jednotlivých částí nástěnných maleb.
Návštěvníci při odchodu z kostela dostali
na památku perníček z výtvarné dílny Hany
Jirsákové.
Chtěla bych poděkovat jak všem návštěvníkům, protože setkání s nimi je vždycky velmi
zajímavé a obohacující, tak i všem, kdo se
na této zajímavé akci v naší farnosti podíleli
– těm, kdo vydávali brožůrky a razítka, hlídali kostel, prováděli návštěvníky, zvonili, hráli,
natáčeli, fotili, uklízeli …
Hodně sil, radosti a Božího požehnání při další
Noci kostelů, která bude v pátek 23. 5. 2014.
Marcela Krňávková

Farní pouť 2013 nejen
do Sázavského kláštera

Poutě provázejí křesťanské náboženství od
jeho počátku až do dnešní doby a putování
na svatá, posvátná nebo místa spojená se
zázračnou událostí, patří od nepaměti k tradici světových náboženství. Pro farnost při
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních
Počernicích, který je nejstarší stavbou této
lokality (asi 800 let), jsou farní mariánské
poutě každoroční realitou již mnoho let.
Také letos v sobotu 18. května 2013 vyrazilo
asi dvacet pět bratří a sester na farní pouť,
v době technicky vyspělé samozřejmě nikoliv
pěšky. Tentokrát byl naším cílem nedaleký
Sázavský klášter a kostel Sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Po zazvonění budíku
jsem ještě lehce zdřímnul, pochopitelně zase
nechtěně, nicméně i přes akademickou čtvrthodinku zdržení jsme na místo dorazili včas.
Odjížděli jsme za deště s obavami, jaké budeme mít počasí, a na místě nás zanedlouho
k našemu překvapení vítalo slunce.

8 Farnost

Cesta v autobuse probíhala jako vždy v příjemné atmosféře, pan farář Pavel nám požehnal na cestu a po vstupních modlitbách mohl
každý vyjmout z proutěného košíku tzv. Prokopův koláček, jeden anebo i dva, makový,
či tvarohový, napekla je Hanička Jirsáková.
A zatímco jsme je koštovali a zapíjeli kávou
či čajem z vlastních zásob, recitoval nám Jan
Dušek, průvodce Sázavského kláštera dvě
básně. Vzpomínám si, před tím než jsem znovu na chvilku usnul, že jedna velice dlouhá,
byla zcela určitě od Vrchlického a myslím, že
právě o Sv. Prokopovi, zakladateli kláštera,
který byl již v roce 1204 svatořečen.
Rozlehlý Sázavský klášter, který jako první
na území Čech zavedl slovanskou liturgii ve
staroslověnštině, má mnohasetletou tradici
a do jeho podoby se v úpravách promítlo několik slohů. Slovanský kněz Sv. Prokop založil
klášter na počátku 11. století. Kvůli svému
poslání rezignoval na světský život a opustil
dokonce i svoji ženu a děti. Po příchodu na
Sázavu žil poustevnickým životem, avšak
brzy kolem sebe shromáždil podobně smýšlející muže a vznikla poustevnická osada,
později Sázavský klášter, který má vskutku
pohnutou historii, do níž nás průvodce Jan
Dušek podrobně zasvětil.
Po prvních vyčerpávajících informacích
o vzniku kláštera jsme se z provzdušněného

parku odebrali do chladného interiéru barokního kostela, abychom se připravili na mši
svatou, kterou celebroval Otec Pavel, náš
dobrý kamarád a pastýř. Po mši svaté jsme
si pak prohlédli nejen obrazy a sochami bohatě zdobený interiér kostela, ale i jeho kryptu, v níž jsou uloženy ostatky Sv. Prokopa.
Legenda praví, že na schodech do sklepení
zakopne jen velký hříšník, a Otci Pavlovi se
to k našemu překvapení skutečně povedlo.
Pravda je, že schody to jsou křivolaké, žádná rovná maratonská trať. Kostel s kryptou
je centrem Sázavského kláštera, a poloha
krypty odpovídá původní kryptě, kde byl sv.
Prokop pochován.
Měli jsme možnost na vlastní oči spatřit relikviář s kouskem ramenní kosti Sv. Prokopa
i jeho dřevěný koﬂík se lžičkou. Já jsem se
k němu dostal jen skrze vlastní zvědavost,
když můj zrak upoutala neobvyklá tlačenice
bratří a sester nad něčím, co jsem z dálky
nebyl schopen rozpoznat. Dřevěný koﬂík putoval staletí po Čechách, až se nakonec vrátil
na své místo. Někdy i vlastní osud člověka
je méně pohnutý, než anabáze věcí, které
ho za jeho života provázely, ovšem za předpokladu, že člověk vlastnící takové věci, je
něčím výjimečný a slavný. Kupříkladu, můj
otec nebyl z hlediska historie ničím moc výjimečný kromě toho, že mě zplodil, postavil

dům a zasadil strom, takže jeho oblíbené
brýle, jakož i jiné věci osobní potřeby, nejsou
nikde vystaveny a mám je stále u sebe doma.
Abych se přiznal, nejsem příliš nadšeným
obdivovatelem jakýchkoliv ostatků ukrytých
v relikviářích, vždyť smrt si bere jen tělo,
a tělo je po smrti pouhý prach, nic, co by šlo
podle mne obdivovat.
Po opuštění potemnělých prostor kostela nás
oslnilo sluníčko, stejně jako Jan Dušek, který při následující prohlídce interiéru kláštera
nešetřil důkladně podrobnými informacemi,
při kterých se rozhodně nedalo usnout. Jak
bych také mohl, když první bod programu
naší pouti jsme měli za sebou a před námi se
otevřel prostor očekávané polední pauzy, čas
přestávky k obědu, který každý z nás využil
po svém. Mám rád tu chvilku osvobozenou
od soustředění, uvolněnou v hlasité rozmluvě, v pospolitosti, tu ve smíchu, tu ve vážném
hovoru, při němž jeden ukusuje kus řízku,
druhý zapíjí posledními zbytky kávy okur-

kový salát, a ten, co teprve bude psát tento
text, slastně pokuřuje své viržínko.

z oken autobusu, no a pokud Pán dá, tak příští rok vyrazíme zase někam jinam.

Autobus přijel jak bylo domluveno, a pak
už směřujeme do nedalekého kostela Sv.
Jakuba v obci Rovné u Stříbrné Skalice, kde
nás srdečně přivítal náš průvodce kostelem
Jiří Bernat. Stavba to není veliká, ale zato
mimořádně významná. Kostel Sv. Jakuba je
totiž unikátní uměleckou výzdobou, kamennými reliéfy a freskami z konce 12. století,
je to jedna z nejvzácnějších a nejkrásnějších
románských památek u nás. Z 271 románských staveb v ČR jich má pouze 9 románskou výmalbu a naší chloubou může být, že
v našem kostelíku se též nacházejí románské
fresky, ne sice v takovém rozsahu a kvalitě
jako v kostele Sv. Jakuba, ale i tak jsou velkou vzácností. Dlužno dodat, že pan Bernat
byl naprosto skvělým a ve věci historie kostela dokonale informovaným průvodcem,
ochotným trpělivě odpovídat na naše otázky.
Komu čest, tomu čest.

Jan Paul, akademický malíř

Mezitím se čas nachýlil k pozdnímu odpoledni a cíle naší poutě máme za sebou. Jsme
plni dojmů, nabyti informacemi a ani se nám
domů nechce. Ještě prohlédnout hřbitov, ten
je pro nás dosud žijící smrtelníky vždy neocenitelnou inspirací, naposledy se pokochat
pohledy na okolní krajinu a už musíme zamířit k autobusu, protože co je dojednáno, to
se musí dodržet. Posázaví je krásný kraj, tak
jsme ho ještě po požehnání na cestu obhlíželi
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Městská část Praha – Dolní Počernice si Vás dovoluje pozvat na

XVIII. ZAHRADNÍ SLAVNOST
BABÍ LÉTO 2013
v sobotu 14. září od 13.00 do 22.00 hod.
v prostorách zámeckého parku a jeho bezprostředním okolí.
Zahradní slavnost bude mít humanitární podtext, bude uspořádána ve prospěch
nadace Sluneční paprsek, která se stará o děti s poruchou krvetvorby. Ve prospěch
Slunečního paprsku mezi nás opětně zavítají populární zpěvačky Hanka Křížková
a Monika Absolonová. Z bohatého kulturního programu si můžete vybrat různé
hudební styly od staropražských písniček po rock. Chybět nebudou divadelní představení pro děti i dospělé, výstavy, sportovní turnaje, malý parkúr, jízdy na koních
a spousty dalších atrakcí pro děti i dospělé.
Přijďte se pobavit a nadýchat čerstvého vzduchu v našem krásném zámeckém parku plném ohnivých podzimních barev. PŘIJĎTE PODPOŘIT DOBROU VĚC.

Kultura 9

Medardova kápě versus
Den dětí
Způsob letošního jara si letos v ničem nezadal s Vančurovým Rozmarným
létem.
Oslava Dne dětí v zámeckém parku nesla v závěru zvacího plakátu pořádající MČ Praha – Dolní Počernice, upozornění: “Koná se za každého
počasí“. Ovšem, vzhledem k soustavnému dešti, který den oslavy předcházel a v pravidelných intervalech se měnil z mírného na lijavec, vzaly
jako první za své ony plakáty.

Svátek sousedů
Již po osmé (poslední úterý v měsíci květnu) patřily prostory našeho úřadu SVÁTKU
SOUSEDŮ. Od časných odpoledních hodin se onoho 28. května z našeho dvora
linula vůně opékaného masa. Dvě selátka se pomalu otáčela nad ohništěm, aby
pak byla kolem 19.00 hodiny připravena k podávání. Sousedů, kteří přinášeli sladké
i slané dobroty, se sešlo tak kolem dvou stovek (děti nepočítaje). Po uvítací řeči
našeho pana starosty se rozeběhl program. Nejprve se uskutečnily dvě vernisáže
– Výstava výtvarné školičky, roztomilých dětských kreseb a výtvarných artefaktů
z děl dětí soustředěných kolem malířky a graﬁčky paní Olgy Stárkové a Výstava
obrazů akademického malíře Jana Paula, který se po dlouhé odmlce počernickým
představil svou poslední tvorbou, mystickými obrazy ovlivněnými odcházením
a skonem své matky.
Úžasné bylo i vystoupení dětí z AT STUDIA DOMINO, které tančily pod vedením
paní Ivy Bičišťové. Představily se dvě sekce – nejprve tanečníci začátečníci a poté
soutěžní formace, která udivila svým perfektním výkonem. To, že dlouho do večera
vyhrávala k poslechu i tanci naše oblíbená „sousedská“ kapela TOMÁŠOVÉ pana
Stanislava Jelínka z Kutné Hory nemusíme snad ani dodávat.
Mimo kulturních, výtvarných a hlavně gastronomických požitků přišel starosta
s nápadem, uspořádat „kulatý stůl“ pro ty, koho zajímá územní a udržitelný rozvoj
naší MČ a také, aby je seznámil s postupy při přípravě a tvorbě nového Metropolitního plánu. Obavy, že u kulatého stolu nebudou žádní zájemci, se naštěstí
nenaplnily. O tom, jak se bude naše MČ rozvíjet a co nám to přinese dobrého, či
špatného, má vedení naší MČ již delší dobu celkem jasnou představu. Máme totiž
z nedávné minulosti zpracované územně plánovací podklady, které celkem jasně
územní rozvoj Dolních Počernic popisují. Jen není zcela zřejmé, zda při projednávání
Metropolitního plánu nedojde v samosprávných orgánech MČ k jiným názorům na
tyto již poměrně letité dokumenty. Také nám není známo, jak do našeho území
bude chtít zasahovat Útvar rozvoje města, popř. i jiné nadřízené orgány. Ze zájmu
občanů a z jejich fundovaných dotazů na budoucí uspořádání Dolních Počernic bylo
zřejmé, že jim na jejich podobě a rozvoji záleží. U stolu pana starosty se jich vystřídaly desítky, takže sotva stihnul pečené prasátko a kelímek piva. Opět se při vzájemné diskusi ukázalo, že jsme schopni naplňovat principy MA 21, tzn. zapojovat
naši veřejnost do dění v MČ a do rozhodování o věcech veřejných.
Hezkému, přátelskému posezení přálo i pěkné počasí, takže budeme mít do dalšího
posledního úterka měsíce května 2014 nač vzpomínat.
Redakční rada

Obětaví organizátoři však 1. června přišli jako jeden
muž do přípravného štábu v tělocvičně v budově úřadu naší MČ, kde na ně čekaly připravené potřebné
pomůcky pro jednotlivá soutěžní stanoviště. Pro děti
bylo připraveno osmnáct úkolů. Ihned na místě jsme
však vyřadili: Kočičí hrádek, Pytel strachu, Opičí dráhu, Trampolínu, Bandžídžampink a Dítě v pytli, kde
se předpokládal bezprostřední styk s travnatým povrchem parku, který se postupně měnil ze slušného
rugbyového hřiště na pořádné brouzdaliště. Na přechod říčky Rokytky pomocí dvou lan (Tarzanův most)
jsme raději ani nepomysleli. Přeliv Velkého počernického rybníka, jímž Rokyta protéká, si totiž nezadal
s dunícími vodami Niagarského vodopádu. Parta
kolem pana Josefa Becka, která pravidelně přiváží
skákací hrad, aquazorbing a nově atrakci při níž se
na gumových pásech, s pomocí trampolín, skáče do
netušených výšek, seděla smutně v autech.
Malinko potrefenou byla i pohádka O medvídkovi
Medouškovi, kterou zhlédlo kolem stovky dětí (naštěstí v suchu) v sále budovy bývalého pivovaru. Pohádka byla sice krásná, herec hrál jako o život, ale šlamastyka byla
v tom, že sice přivezl veškeré divadelní kulisy i plyšové protagonisty,
ale hlavního hrdinu, chudáčka Medouška nechal doma. Dětem se
pak snažil vnutit myšlenku, že Medouškem je bílá krysa. Nejtíživěji
absenci hlavního hrdiny – statečného Medouška nesly děti při vítězném polibku s krásnou zachráněnou pannou, která musela namísto medvídka políbit krysu. Po pohádce ještě vystoupily dívky ze
skupiny HIT Hany Jozové, které přítomné uvedly do správného varu
svým tancem na latinsko – americké rytmy.
Děti se pak plné vervy vrhly do deště ke zdolávání úkolů. Odměnou jim bylo několik sladkých bonbonů a vysněný špekáček u velkého buřtopeku, který si vesele hořel déšť, nedéšť. Vůz rychlé
záchranné služby, který byl přístupný v prostorách parku, a jehož
posádka chtěla příchozím přiblížit své poslání i dokonalou techniku, vzhledem k počasí navštívila jen hrstka dětí. Žel, nekonal
se ani slavný malý parkúr a současně odpadly i oblíbené jízdy na
huculských koních.
Oslava dne dětí, která měla proběhnout v čase mezi 13.00 až
17.00 hodinou, byla posléze v důsledku absolutního zmáčení pořadatelů i účastníků předčasně ukončena.
Holt, není každý den posvícení!
Vlasta Václavková
MČ Praha Dolní Počernice děkuje žákům
a učitelům zdejší základní školy, dětem
a vychovatelům z dětského domova, klubu
důchodců, pracovníkům MČ Praha – Dolní
Počernice i všem těm ostatním pomocníkům, kteří bez reptání vzdorovali dešti a to
jen proto, aby několika desítkám statečných
dětí, připravili radost...

Den dětí 11

Základní škola
Vážení čtenáři, rodiče, přátelé školy,
jak to již bývá, je konec školního roku tak trochu hektickým obdobím, kdy žáci ﬁnišují ve
snaze dosáhnout co nejlepšího hodnocení,
učitelé mají plné ruce práce s vysvědčením,
přípravami na nadcházející školní rok, školami v přírodě a dalšími nesčetnými povinnostmi a všichni se již těší na prázdniny.
Během tohoto období se připravuje i škola
na zářijový příval žáků a zajišťuje potřebné
kroky k co nejhladšímu provozu. Není žádným tajemstvím, že dětí v naší škole přibývá
a prostory přestávají pomalu, ale jistě stačit.
Vždyť od září předpokládáme, že prahy naší
školy překročí téměř 280 žáků. Nebývalý
bude i počet oddělení školní družiny.
Připravujeme opět kompletní rekonstrukci
jedné třídy v přízemí budovy I. stupně, odkud

Dětský domov

stávající cvičnou kuchyňku plánujeme přesunout do budovy II. stupně. Rádi bychom dokončili v rámci zasíťování obou budov připojení všech tříd k internetu, i když pro žáky II.
stupně je již v provozu školní wiﬁ.

přiblíží se více způsobu výuky II. stupně, kdy
na jednotlivé předměty budou mít dle aprobace různé vyučující. Tento způsob není nijak
ojedinělý a velká část základních škol jej aplikuje již delší dobu.

Do nového školního roku jsme též museli doplnit pedagogický sbor, a najít i náhradu za
odcházejícího pana kolegu Herolda, kterému
přejeme v jeho novém zaměstnání mnoho
úspěchů. Novinkou, jak jistě víte, je povinná
výuka druhého cizího jazyka na II. stupni ZŠ
a to v rozsahu 6 hodin. Tato skutečnost platí
pro naše žáky budoucí 8. třídy. Škola je pak
schopna nabídnout výběr z německého či
francouzského jazyka.

V příštím školním roce chystáme i novou
formu spolupráce s rodiči, způsob třídních
samospráv i možností, jak se žáci mohou podílet na zvelebení svých tříd.

Z organizačních důvodů je i novinkou vyučování budoucích žáků naší 5. třídy, kdy
nebudou mít pouze jednoho vyučujícího, ale

Doufám, že budou žáci i rodiče spokojeni
s námi nabízenými službami a zachovají nám
svoji přízeň.
Rád bych ještě poděkoval všem zaměstnancům školy za uplynulý školní rok 2012/2013
a popřál příjemné dovolené jak jim, tak dětem i Vám rodičům a občanům naší městské
části.
Mgr. Jiří Schvwarz, ředitel

Mateřská škola DUHA

TOMÁŠ ROSICKÝ PŘEDAL
VÍTĚZŮM POHÁR ČESKÉ
FOTBALOVÉ REPREZENTACE
Dětské domovy hrály O pohár české fotbalové reprezentace 2013. Na šesti hřištích týmů
Gambrinus ligy – FK Teplice, FC Viktoria Plzeň, FK Baumit Jablonec, SK Slavia Praha, FC
Baník Ostrava a FC Zbrojovka Brno – odehrálo letos šest kvaliﬁkačních turnajů více
než padesát týmů z dětských domovů z celé
republiky.
Do Národního ﬁnále, které se hrálo 4. června v TC AC Sparta Praha, postoupilo patnáct nejlepších plus zahraniční host turnaje
– dětský domov z Mukačeva. Vítězem se stal
dětský domov Dubá Deštná, když ve ﬁnále
porazil tým z Horního Slavkova. Nejlepším
střelcem turnaje se čtrnácti góly se stal Lukáš González z Opavy.
Dárky malým fotbalistům předal patron turnaje, kapitán české fotbalové reprezentace,
Tomáš Rosický, hráč londýnského Arsenalu
FC s dalším reprezentantem, Tomášem Vaclí-

kem, hráčem AC Sparta Praha a manažerem
reprezentace Vladimírem Šmicerem.
Kromě fotbalistů dětem přivezli dárky i dlouholetí partneři turnaje dětských domovů:
Jan Jaroš, šéfredaktor Pro Footballu, Anna
Motlíková, ředitelka společnosti Steilmann
a Stones, Ota Mestek z Fotbalové asociace
České republiky, Petr Pečený, rocker a právník, Jakub Kohák, režisér a herec, Tomáš
Radotínský, fotbalový komentátor stanice
Nova sport a zástupci klubu AC Sparta Praha, Tomáš Křivda, Roman Dušek a Kateřina
Dragounová.

Výsledky 10. ročníku turnaje O pohár české
fotbalové reprezentace 2013
4. června TC AC SPARTA PRAHA
1. Dětský domov Dubá Deštná
2. Dětský domov Horní Slavkov
3. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
Pořádali:
Sportovní občanské sdružení a Dětský domov Dolní Počernice

Poděkování organizátorů turnaje DDCup
2013 patří kromě fotbalových reprezentantů České republiky, partnerům projektu:
Fotbalová asociace České republiky, Hlavní
město Praha, Puma, České dráhy, Crocodille,
Steilmann a Stones, Stes, Sabe a fotbalovým
klubům: AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,
FK Baumit Jablonec, FC Viktoria Plzeň, FK
Teplice, FC Zbrojovka Brno, FC Baník Ostrava
a mediálním partnerům: Seznam.cz, Pro Football, Deník, Gól.

ZE ŽIVOTA MŠ DUHA
V polovině května se třída Kvítek
a Sluníček vydala k Dolnopočernickému rybníku za vzdělávacím programem „Do lesa za zvířátky“ pořádaným společností Lesy Praha.
Hvězdičky se věnovaly pozorování líhnutí motýlů, které bylo velice zajímavé.
Třída Sluníček nás vzorně reprezentovala na sportovní olympiádě v MŠ
Běchovice.
I když nám počasí příliš nepřálo, Mezinárodní den dětí jsme oslavili se vší
parádou ve třídách. Děti celé dopoledne soutěžily a domů odcházely se
sladkou odměnou.

Akce Lesů Praha

Motýlí zahrádka u Hvězdiček

V době povodní došlo k zatopení prostor naší školky a ačkoliv byl provoz
pro děti na jeden den uzavřen, pilně se
pracovalo na odstranění vzniklých škod.

Tak jako každým rokem, i letošní květen se nesl ve znamení lásky a porozumění. Ve školce
Orangery nastal čas oslav maminek, pečení výborných koláčů a zpěvu písní, doprovázených
tancem. Toto vše se uskutečnilo 9. května v krásném zámeckém parku před školkou Orangery.
Děti měly na tento den připraveno představení pro své nejmilejší maminky. Ty se jim za krásný
výkon odměnily bohatým sladkým pohoštěním. Ani tento rok se nezapomnělo na ohodnocení
nejlépe připravené dobrůtky. Musíme podotknout, že cenu by si zasloužily všechny maminky
– těžko se vybírala "ta nejlepší".

Koncem školního roku jsme se již tradičně rozloučíli s našimi předškoláky bohatým kulturním programem, velkým
buřtopekem a přenocováním v MŠ.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a odpočinku a v září se budeme
těšit na shledání.
Za kolektiv MŠ DUHA
Jarka Pasáková

12 ZŠ, MŠ

Zahradní
slavnost

Děkujeme všem zúčastněným, zejména maminkám, a těšíme se, že se za rok při této milé a pohodové zahradní slavnosti opět setkáme.
Povodeň, červen 2013

Sportovní olympiáda >
Sluníček v Běchovicích

Mgr. Diana Vránová

Dětský domov, Orangery 13
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POČIN o svých počinech

KLÍŠTĚ A JEHO HROZBY
I když jsem o klíštěti psal již několikrát, jistě neškodí si zopakovat základní fakta a některé rady.
V letošním roce hrozí – a již proběhlé měsíce
potvrdily díky střídaní počasí – vyšší výskyt
klíšťat v přírodě. Nejzávažnější komplikace
po přisátí klíštětem je zápal mozkových blan.
Původcem onemocnění je virus klíšťové encefalitidy, jež je obsažen v klíštěti, resp. v jeho
slinách. Výskyt inﬁkovaných klíšťat je závislý
na určitých přírodních podmínkách – vlhkost
a teplo v prostředí, kde se klíště vyskytuje.
Pravděpodobnost nákazy člověka je dána
chováním klíšťat a promořeností (procento
inﬁkovaných klíšťat). Přisátí klíštěte nahrávají
letní aktivity – houbaření, procházky lesem,
křovinami, jogging, jízda na kolech, válení se

v trávě a podobně. Pokud se dostane virus
do krve, příznaky jsou velmi necharakteristické, jakoby chřipkové – bolesti hlavy, teplota,
zvracení. Vlastní zánět mozkomíšních blan je
závažným onemocněním, má mnoho variant,
průběh je závislý i na věku inﬁkovaného. Nejčastější jsou horečky, úporné bolesti hlavy,
zvracení. Léčba by měla probíhat na specializovaném pracovišti (infekční či neurologické oddělení). Prevencí je naše chování v přírodě – rychlá prohlídka po návratu z lesa, či
resp. vhodné oblečení.
Obecně: několikrát měněné schéma, jak se
zbavit klíštěte je dnes jednoznačné. Začínáme desinfekcí místa, kde je klíště přisáté, počkáme cca 10 minut, poté klíště nekroutíme,
netočíme, ale snažíme se jej vykývat. Jakmile

Ordinační doba prázdniny 2013
(1. 7. – 31. 8.)
PEDIATRIE

■ Za Poštovskou zahradou 588 (budova nové MŠ v Běchovicích), Praha 9 – Běchovice, 190 11,
tel: 281 932 021*

■ Národních hrdinů 587, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12, tel: 281 931 355*
www.alergologie-pediatrie.cz
PONDĚLÍ
Dolní Počernice
Dr. Radina

7.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Pro nemocné

Prevence
Kontroly

ÚTERÝ
Běchovice
Dr. Nožičková

7.00 – 10.00

10.00 – 12.00

Pro nemocné

Prevence+Kontroly
OBJEDNANÍ

7.00 – 10.30
STŘEDA
Dolní Počernice Poradna – kojenci
OBJEDNANÍ
Dr. Radina

10.30 – 12.00
Pro nemocné

ČTVRTEK
Dolní Počernice
Dr. Nožičková
PÁTEK
Běchovice
Dr. Radina

7.00 – 10.00

10.00 – 12.00

Poradna – kojenci
OBJEDNANÍ

Pro nemocné

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

Pro nemocné

Prevence+Kontroly
OBJEDNANÍ

Ordinace uzavřena od 1. 7. do 5. 7. – malování
ZASTUPUJE: Ordinace praktického dětského lékaře MUDr. Hana Kučerová, Žižkova 419,
Šestajovice, tel: 281 961 359.
Ordinační hodiny: PO, ÚT, ČT, PÁ » 8.00 – 13. 00 hod., ST 13.00 – 17.00 hod.
V dalších termínech se MUDr. Radina a MUDr. Nožičková vzájemně zastupují.

ALERGOLOGIE (MUDr. Jan Radina)

■ Běchovice, Za Poštovskou zahradou 588, tel: 281 932 021*
V době prázdnin pouze v těchto pondělních termínech:
22. 7., 29. 7., 12. 8., 19. 8. a 26. 8. » ordinační doba od 13.30 do 17.00 hod.
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je mimo kůži, znovu pečlivě desinﬁkujeme.
Ideální je do 24 hodin po přisátí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A PARAVOLTIŽNÍ ZÁVODY

Samozřejmě nejúčennější prevencí je očkování,
ale v letošním roce bohužel není dostatek vakcín.

27. května proběhl v jezdeckém areálu Počernická iniciativa v Dolních Počernicích již
V. Den otevřených dveří. Svoje dovednosti
předvedly děti z jezdeckého i paravoltižního
kroužku, veřejnost zhlédla ukázky hipoterapie, děti se povozily na koních. Po celou dobu
se mohli návštěvníci na nástěnkách seznámit
s historií klubu, jeho zvířecími obyvateli
i s tím, jakých změn areál za svoji existenci
doznal. Je to již dlouhý výčet všeho, co se za
12 let, kdy je tady Počin pro děti, stalo, co se
naučili koníci i děti, jak jsme si upravili areál,
co jsme dokázali. Jsme na sebe právem pyšní.
Touto cestou bych ráda vyjádřila poděkování
všem rodičům, přátelům, příznivcům, kamarádům, příbuzným a sousedům za podporu,
pomocnou ruku, vlídné slovo či dobrou radu.

Druhým onemocněním, které může klíště
způsobit, je lymeská borrelioza. Sledujeme,
zda místo po štípnutí klíštětem, nebo i jiným
hmyzem, se nezvětšuje, či nečervená, pokud
se vytvoří červená skvrna, cca velikosti pětikoruny, je lepší se poradit s lékařem.
PREVENTIVNĚ JE DOPORUČOVÁNO
I POUŽITÍ VITAMINŮ SKUPINY B.
Ač nejsou dostupné žádné odborné studie,
v boji proti klíšťatům se osvědčil B-komplex.
Tuto zkušenost přitom potvrzují i mnozí
praktičtí lékaři či epidemiologové. "B-komplex ovlivňuje vlhkost kůže, člověk se méně
potí a stane se pro klíště méně atraktivním.
Klíště cítí krev a přisává se na kůži tam, kde
je vlhká a tenčí," uvedla Dagmar Hulínská
z Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze.
"Vitaminy skupiny B totiž prostupují póry na
kůži a vydávají speciﬁcký odér, který my lidé
sice necítíme, ale klíšťatům i jinému obtížnému hmyzu je velmi nepříjemný," popisujeMarcela Ernstová, ředitelka společnosti Rapeto, která vyrábí a distribuuje potravinové
doplňky.
Mezi přírodní zdroje bohaté na vitaminy
skupiny B patří droždí a sušené pivovarské
kvasnice neboli Pangamin. Vhodný je i pro
zvířata. Navíc pivovarské kvasnice odpuzují
kromě klíšťat také komáry, ovády, mouchy či
jinou podobnou havěť.
ČR se nachází v endemické oblasti a za posledních 40 let zde bylo hlášeno 25 % ze
všech případů onemocnění klíšťové encefalitidy na území dnešní Evropské unie. Jedinou
ochranou je očkování, ke kterému však Češi
nemají moc důvěru.
/s použitím materiálu SZU/
MUDr. Pavel Boček

*UPOZORNĚNÍ

ZMĚNA TELEFONNÍHO SPOJENÍ

Alergologie – Pediatrie s.r.o.
Pevné linky v obou ordinacích budou
k 31. 7. 2013 zrušeny a nadále bude v platnosti pouze mobilní číslo

+420 723 582 622
které bylo dosud v provozu jako záložní.

Na Den otevřených dveří přišlo na 250 návštěvníků, kteří strávili sobotní den v činorodém ruchu koňského podupávání, řehtání, ale
i v prachu hlíny za všudypřítomné vůně koní.
Děti si odnesly zajímavé ceny z tomboly, které
věnovala ﬁrma DMA – výrobce kompenzačních pomůcek, MHMP, Globus Černý Most,
Coca Cola a Ikea. Všechny dárečky udělaly
radost a rozzářily nejeden dětský obličej. Pro
příští rok už nyní vymýšlíme náměty k vystoupení a koníci se připravují na další skvělé výkony. Z ﬁnančních příspěvků byl zakoupen další

stavební materiál na dokončení oprav a rekonstrukcí stájí, kterou chceme do konce letošního
roku dodělat. Těšíme se za rok naviděnou.
Počerničtí počinovští koníci a jejich děti.

poskytli stejní sponzoři, kteří nám přispěli do
tomboly při Dni otevřených dveří. Výjimečně
sladkou odměnu přinesla dětem maminka
Klárky, která nechala zhotovit neuvěřitelně
pěkný dort s ﬁgurkou koníka i cvičence. Všem
se moc líbil a ještě víc chutnal!

4. května, tedy hned následující víkend, Počin nezahálel a pokračoval ve sportovních
aktivitách pro děti a veřejnost. Stali jsme se
pořadatelem již 3. ročníku paravoltižních
závodů. Výsledky se započítávájí do Poháru
České hiporehabilitační společnosti a body ze
závodů se zároveň přičítají do celoroční nominace na Mistrovství ČR. Koně pro závody zapůjčila TJJ Orion Praha. Soutěžilo se na koních
Kos a Dar. Celkem bylo 23 závodníků, z nichž
každý startoval dvakrát. Předvedl povinnou
a volnou sestavu. Po jednotlivcích soutěžilo
ještě pět dvojic se smíšeným handicapem. Počasí nám tentokrát nepřálo, tak jako jindy, dopoledne nás trochu pokropil déšť, ale stateční
závodníci se nedali odradit a nepřízeň počasí
překonali silnou vůlí a sportovním duchem.
Výkony dětí to téměř neovlivnilo a nás to přimělo k rychlejšímu dořešení šaten a kluboven
pro děti, kdy v současné době je situace velmi
„sparťanská“. Všichni se musíme vtěsnat do
jedné maringotky a to bývá úctyhodný výkon.
V klubu je nás na padesát (děti i dospělí). Na
konci závodů byli dekorováni všichni účastníci,
ani na koně se nezapomnělo, a tak odjížděli se
slavnostní mašlí na postroji. Děti si odvážely
hezké ceny, které si při nepřízni počasí opravdu zasloužily, bez ohledu na umístění. Ceny

Závody se vydařily a jsme připraveni se pořadatelství v příštím roce opět ujmout. Přijďte
se na nás podívat, a když se vám to bude líbit,
klidně s námi pojďte cvičit a závodit. A šikovných dospěláků není nikdy dost, pokud by se
někdo z Vás chtěl aktivně účastnit dění v našem klubu, rádi jej mezi sebe vezmeme. Cvičitel, fyzioterapeut, nebo jenom člověk, který
má rád děti i zvířata, kutil či nadšenec, přijďte
se podívat, jak se dá využít všechen čas.

Povodně u nás

Za pomoc při povodních, ale i při likvidaci
následků, bychom rádi poděkovali:
» všem členům, přátelům, příznivcům JK Počin za nasazení a obětavost
» za obnovu jízdárny 222. oddílu Záře – Skokanovi a Skřetovi
» oddílu 27. Oheň – Markovi, Markétě, Ferdovi, Theiwazovi, Fidovi, Vykukovi, Hakymu,
Dwartovi a Járovi, Štěpánce Kratochvílové
a panu Vaněčkovi za opravu jízdárny
» dvěma slečnám z Hostavic za sobotní brigádu

Velká voda přišla rychle a připravila nám několik probdělých nocí, kdy jsme hlídali naše
koníky na vrcholu pastviny. Rokytka se rozlila poslušně v záplavovém území, a tak největší škody jsme sčítali na odplaveném písku
z kolbiště a zničené stavební buňce – klubovny pro děti. Ale jak praví staré české přísloví:
„V nouzi poznáš přítele“, se i stalo. Rychlé,
účinné a nezištné pomoci se nám dostalo od
sousedů manželů Mexbauerových, kteří se
ujali našich koz a umožnili elektrickou přípojku k ohradníku. Dále od Jitky Čálkové, která ustájila poničku, a pana Lonského, který
o víkendu bagrem porovnal písek na jízdárně před plánovaným středečním natáčením
televize (které se díky provizorní jízdárně
uskutečnilo). Část písku se nám na jízdárnu
podařilo vrátit vlastními silami, ale hlavně
díky úžasné pomoci skautů, kterou zorganizovala 14ti letá Klárka Suneghová, členka
našeho klubu.

Hezké prázdniny všem přeje
Hanka Špindlerová a spol.

Finančně nás podpořili: Michal Podzimek,
Jan Šnábl, manželé Zahradníkovi, Suneghovi,
Tůmovi a Šnáblovi.
Veškeré pomoci si upřímně vážíme, peníze
budou využity na obnovu jízdárny a zbudování nové klubovny pro děti JK Počin.
Koně odjíždí na letní pastviny a my se budeme snažit během léta připravit na září všechno tak, abychom se měli všichni kam vrátit.
Za Počin přeje pěkné prázdniny
Hanka Špindlerová

MŠ, Orangery
Počin 15

Sport
DOLNOPOČERNICKÁ KOPANÁ
– UKONČENÍ SEZÓNY
A PŘÍPRAVA NA OSLAVY
V sobotu 15. 6. odehrálo naše "A" mužstvo
poslední mistrovský zápas (výhra 2:0 nad Kyjemi) a uzavřelo tím sezónu 2012/2013. Po
nevydařeném podzimu (11 bodů ) byla hlavním cílem pro jarní část záchrana soutěže.
To se nakonec podařilo už v předposledním
kole, díky remíze v Ďáblicích. Smutný úděl
sestupu tak potkal našeho dlouhodobého
rivala a souseda z Kyjí. Cílem pro příští sezónu, kdy proběhnou oslavy stého výročí
založení kopané v Dolních Počernicích, je ur-

čitě vyhnout se sestupovým starostem a hrát
fotbal, který se bude líbit našim fanouškům!
V soutěžích Pražského fotbalového svazu
jsme měli ještě tyto týmy: muži "B" – II. třída (6. místo), muži "C" – III. třída (7. místo),
starší žáci I. třída (9. místo) a ml. žáci II. třída
(6. místo). Dále jsme měli dva týmy přípravek, u kterých se výsledky nezapočítávají,
a pak naše nejmenší naděje od 4 do 6 let. Ti
se zúčastňovali několika turnajů pod názvem
Mini Star. Z toho máme asi největší radost,
že těchto dětí se nám hlásí a hlavně zapojuje
čím dál víc, a tak o budoucnost počernického
fotbalu nemusíme mít strach.

V září nás čekají oslavy 100 let kopané
v Dolních Počernicích. O hlavním programu,
který je stanoven na sobotu 7. září, budeme
podrobně informovat na našich stránkách
www.dpkopana.cz. Hlavně budeme potřebovat dobré počasí, aby nás nepotkalo to, co
při letošních záplavách, kdy se u nás v areálu
daly provozovat jiné sporty, než fotbal...
Na závěr chceme poděkovat všem hráčům,
trenérům, funkcionářům a fanouškům za
výkony a podporu v uplynulé sezóně a po
zasloužené dovolené se zase těšíme na start
nového ročníku! Krásnou a klidnou dovolenou přeje všem výbor oddílu kopané.

Ještě nedávno byl mlýn pouze nefunkční stavbou připomínající staré
časy. Nahodile se zde pořádaly – ve zcela improvizovaných podmínkách – doprovodné kulturní akce. Kdo do těchto míst zavítá dnes, nestačí se divit, jak nádherné prostory nabízí nově otevřená restaurace.

AL MULINO – PIZZA & PASTA RESTAURANT
Každý den otevřeno od 11.00 do 24.00 hod.
Historie bývalého mlýna se váže k roku 1862. Jeho architektura byla
inspirována tehdy módními motivy anglické novogotiky. Prostor starého mlýna nabízí ideální propojení české tradice a mlynářského řemesla
s moderní italskou gastronomií. Interiér restaurace je laděný do konce
19. století s důrazem na detaily z tehdejší doby.
Kapacita: Přízemí 80 míst + zahrádka 100 míst
Suterén 40 míst + zahrádka 20 míst
Patro 70 míst + salonek 16 míst
Mezi hlavní lákadla patří nabídka čerstvých ryb z našich sádek umístěných přímo v restauraci, čerstvé domácí italské těstoviny a samozřejmě
pizza z prvotřídních surovin.
Součástí prostoru je rovněž vestavěná vinotéka, kde si z širokého sortimentu nabízených vín vybere i ten nejnáročnější sommeliér a gurmán.
Při rekonstrukci prostor jsme samozřejmě nezapomněli ani na ty nejmenší. Vaše ratolesti se zde mohou vydat do světa pohádek. Vodník
Česílko, který zde podle pověsti straší už 150 let, ožije vždy, když je
úplněk, a straší na hrázi Velkého Počernického rybníka opilce vracející
se domů z hospody.
V prostorách suterénu plánujeme otevřít dobový obchůdek s italskými
specialitami a pekárnou, která je zárukou té nejlepší kvality při pečení
různých druhů pečiva dle českých a italských receptů.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
■ čerstvé domácí těstoviny
■ čerstvé ryby, které si můžete vylovit přímo z našich sádek uvnitř restaurace
■ posezení na hrázi Počernického rybníka
■ příjemnou procházku v zámeckém parku
■ ideální prostředí pro rodiny s dětmi
■ širokou nabídku italských vín, prvotřídní kávu a mnoho kulinářských
zážitků
■ romantické prostředí pro pořádání svateb

Závod na „kolečkách”
I přes nepříznivé počasí letošního jara, se uskutečnil v sobotu 11. května již IV. ročník Závodu na kolečkách Black Bridge 2013 v Dolnopočernickém zámeckém parku,
který uspořádalo občanské sdružení Okolo. Závodníci byli rozděleni do kategorií dle
druhu svého dopravního prostředku – kola, koloběžky, odrážedla, vozíky mechanické i elektrické... ti všichni vyrazili na tratě o délce v rozmezí od 200 m do 5 km.

Kontakty: Panský Dvůr Dolní Počernice
Národních hrdinů 3, 190 12 Praha
e-mail: almulino@pddp.cz
rezervace: +420 725 596 234
http://www.pddp.cz/pddp_pizzerie/
https://www.facebook.com/pansky.dvur.dolni.pocernice?ref=hl

Závod na kolečkách je považován za příjemně prožitý den, kde se setkávají dospělí,
senioři i malé děti. Všichni si zde mohou zasportovat, popovídat si, také příjemně
občerstvit a zkrátka vyměnit uspěchanost všedních dní za pohodu.

Vyvrcholením celé akce, které probíhalo již za vydatného deště, bylo vyhlášení
vítězů všech sportovních kategorií, nikdo jako vždy ze soutěžících neodešel domů
s prázdnou.
Je nutné zmínit, že bez partnerů/sponzorů a dobrovolníků by se celá akce nemohla
uskutečnit. Generálním partnerem byla Metropolitní univerzita Praha, dále DMA
Praha, D.A.S. pojišťovna, MČ Dolní Počernice, MČ Praha 14, Coca-Cola, restaurace
Léta Páně a FRESCO GUSTO, Kulturní dům Kyje, Dětský domov D.P., Městská policie P-14 a Pionýrský oddíl Ontário.
Všem účastníkům a partnerům akce mnohokrát děkujeme!
Za o.s. OKOLO Mgr. Martin Hanibal
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Foto: Jitka Krejčová a Renata Schubertová

Do programu akce byl letos zařazen vložený závod Metropolitní univerzity Praha,
který byl určen zdravotně postiženým studentům, absolventům a zaměstnancům
Metropolitní univerzity Praha, tento závod byl oslavou 10. výročí studijního programu Škola bez BARIÉR.
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ni křičet: „ Jak to, že nemůžeš chodit a tohle
doběhneš?“. Odpověď byla lakonická: „Když
já chodit nemůžu, ale běhat můžu!“

Žijí mezi námi
PETR POLCAR

Pamatuji se, když hráči našeho basketbalového oddílu začali koncem
70tých let pomalu stárnout a začali za sebe hledat odpovídající náhradu. Oko padlo na 15ti letého mladíka z Vinice, který již narostl
do potřebné výšky, takže se jevil všem jako příslib do budoucna a to
tím spíš, že jeho první kroky mezi dospělými naznačily, že se nebude
jednat o žádného nazdárka, ale kvalitní posilu.
Ten mladík se jmenoval Petr Polcar a protože mezi ostřílené hráče přišel jako nový, okamžitě mu byla přišita přezdívka Novák. Petr se záhy
opravdu vypracoval ve velmi dobrého hráče a svými výkony si vynutil
místo v základní sestavě. Protože v Dolních Počernicích jsme tenkrát
neměli dorosteneckou kategorii, „pustili“ jsme ho, jako i ostatní mladé hráče na hostování do Sokola Kbely. Než se kdo nadál, byla tu
vojna a s ní přestup do druholigové Dukly Mariánské Lázně. Tam se
ještě ve svém sportu zdokonalil.

let. Těžko se někomu dalšímu bude navazovat na úspěchy, které s nimi
Petr dosáhnul jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Mimoto organizoval mnohé turnaje, soustředění a zájezdy. Toto období se dá
nazvat zlatou érou dolnopočernické košíkové.
V mimosportovním životě se Petr Polcar vyučil zámečníkem, a jak byl
šikovný hráč, tak byl i šikovný ve svém řemesle. Po zvýšení kvaliﬁkace
nejprve pracoval jako mistr odborného výcviku na učilišti a posléze si
dokázal založit svoji vlastní, prosperující zámečnickou ﬁrmu.

Shodou okolností se v našem oddíle začala formovat další mladá generace žáků, kterou si vzal Petr na starost a dosahoval s nimi pěkných
výsledků. Myslím, že mu dnes mnozí z nich vděčí za krásná léta, prožitá v našem oddíle. Nejvíce se ale „podepsal“ na další generaci, tentokrát však dívčí. To byla děvčata s daty narození v I. pol. devadesátých

Na přelomu tisíciletí celá naše TJ stagnovala a bylo jasné, že potřebujeme nového vůdce. Volba padla na Petra, který se stal předsedou
místní TJ Sokol. Staré zvyklosti se začaly měnit, udělal se pořádek
v členské základně a ﬁnancování TJ. Během let se dostal majetek
i sportoviště TJ na velmi vysokou úroveň. To vše bylo v drtivé většině
zásluhou Petra Polcara. Nutno však připomenout, že ve všech činnostech mu stáli po boku další schopní lidé, ale on byl a doposud je,
přirozeným šéfem. Kdo ho blíže poznal, musel si ho oblíbit pro jeho
veselou a nekonﬂiktní povahu, ale také pro jeho manažerské schopnosti s velkou dávkou autority. Na „stará kolena“ se však jeho basketbalová kariéra začala hýbat v základech protože se „zbláznil“ do
tenisu a řekl si, že se ho prostě musí naučit. Tak doufejme, že se mu
to v druhé padesátce jeho života podaří a k tomu nelze, než mu do ní
popřát další úspěchy a léta plná svěžesti a mladického elánu.

Petr Polcar při převzetí poháru za I. místo ČML 2007

Petr Polcar se svým družstvem – 1. zleva

Po vojně jsme ho rychle ze Kbel stáhli, protože takového hráče jsme
jim nemohli nechat.

Jardova přednost ale nebyla jen v jeho sportovním umění. Byl a doposud je totiž velmi
šikovným řemeslníkem. Celý jeho profesní
život byl spjat s tehdejším ČKD, kde pracoval
od vyučení se zámečníkem, až do důchodu. V zaměstnání se vypracoval na vysoce
kvaliﬁkovaného svářeče, za kterým chodili
na radu i kapacity z řad projektantů i jemu
nadřízených úředníků a mistrů. Mezi kamarády u nás v Dolních Počernicích měl pověst
všeuměla, takže když měl někdo potíže, zašel za Jardou a ten všechny poruchy a závady
odstranil a nás, kteří jsme si neuměli poradit
ještě vypeskoval, že jsme hlupáci.
Mám zato, že v celém jeho životě mu pomáhal jeho selský rozum, který používal jak při
sportu, tak v zaměstnání i v běžném životě.
Dnes si Jarda užívá zasloužený odpočinek
na své zahrádce mezi svými dětmi, vnoučaty
a pravnoučaty. Tak mu přejme ať těch klidných dnů a vlastně i let je co nejvíce.
Za všechny blahopřející Zbyněk Richter
Jaroslav Řízek s míčem

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Ken Follet

Zima světa

Guenassia
Jean-Michel

Klub nenapravitelných
optimistů

Hana Whitton

Anna Falcká
Kdo chce zabít Jane
Eyrovou?

Peter Mayle

Rok v Provence

Darí Fejtková

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Pavel Šrut

Lichožrouti navždy

Marie Kšajtová

Matýsek a Majdalenka

Petra Braunová

Ema a kouzelná kniha

Ján Uličiansky

Analfabeta
Negramotná

Jeff Kinney

Deník malého
poseroutky 7

Thomas Brezina

Klub čarodějek I. + II.

Stefanie Dörr

Kniha tajných přání

Gabriella Poole

Temná akademie I.
až III.

Veronica
Rothová

Divergence

John Flanagan

Hraničářův učeň III.
až XI.

Navždy Provence
Znovu Provence
Simons Paullina

Měděný jezdec
Taťána a Alexandr

David Vann

Ostrov Sukkwan

Hilary
Mantelová

Předveďte mrtvé

Charlotte Link

Šmírák

Caitlin
Moranová

Jak být ženou

Stephen Clarke

Faktor Merde

George Martin

Tanec s draky

Dan Brown

Inferno / v angličtině/

NAUČNÁ LITERATURA
Pavla Jazairová

Jediný svět

Dagmar
Hilarová

Nemám žádné jméno

Kolektiv

Tady všude byl
(Ladislav Smoljak)

Hana Michopulu Recepty z farmářského
trhu I. + II.

Prýmkování

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Michael Fokt

Zvířata ČR + Zvířata
světa

MacQuittyová

Pouště

Gerd Ludwig

Potkan

Stichmannová-Marnyová

Copak to tu kvete?

Minna Lacey

Velká kniha o velkých
strojích...

Szöke Csaba

Super stroje
inzerce

JAROSLAV ŘÍZEK
V červenci letošního roku se dožívá 80 let jeden z nejlepších sportovců
v novodobé historii Dolních Počernic pan Jaroslav Řízek. Sportu se
věnoval již od dětství, kdy jako převážná většina jeho vrstevníků chodili „do sokola“. Později se jeho sportovní činnost začala ubírat směrem ke kolektivním sportům. Byl výraznou postavou dolnopočenické
kopané, kdy zprvu jako brankář udivoval svými bravurními zákroky
a postřehem, později se přemístil na místo středního obránce (dnes
stopera), kde vládnul našim obranným řadám s velkým přehledem.
Jeho sportovní všestranné nadání ho však přivedlo i pod basketbalové
koše a volejbalovou síť. V košíkové se zařadil mezi starší hráče ve skupině svých vrstevníků zvaných „hopsálkové“. Toto přízvisko přestalo
brzy pro Jardu platit, neboť mezi koši začal vládnout téměř neomylnou
rukou a jeho úniky „na buka“ se staly postupem času legendárními.
Ve volejbalu hrál v družstvu mužů a později vedl smíšená družstva
mužů a žen. Ve všech sportech se projevoval jeho zápal do hry, ale
hlavně chytrost a přehled. V pozdějším věku, kdy už nohy tolik neslouží, ze začal věnovat tenisu. Při hře, a většinou to byly čtyřhry, přiváděl
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svými promyšlenými údery soupeře k zoufalství a proto byl vyhledávaným tenisovým partnerem. V pozdějším věku se u něj začaly objevovat zdravotní potíže, ale přesto na tenis nedal dopustit a stále hrál.
Pověstným byl v situacích, kdy tvrdil, že už sotva chodí, avšak vzápětí
doběhnul zdánlivě nedoběhnutelný míček. To jsme na něj začali všich-

JAN V YCPÁLEK

Družstvo odbíjené rok 1973 – Jaroslav Řízek nahoře uprostřed

V O D A ● T O P E N Í ● P LY N
V ZÁHORSKÉM 597
DOLNÍ POČERNICE
190 12 PRAHA 9

janvycpalek@seznam.cz
+420 606 309 223
IČO: 71723480

4. Fórum Zdravé Městské části Praha – Dolní Počernice
Ve čtvrtek 16. 5. se v hotelu Svornost konalo
4. Fórum Zdravé Městské části Praha – Dolní
Počernice. Letošní ročník se konal opět za
hojné účasti žáků vyšších ročníků Základní
školy v Dolních Počernicích.
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní
Počernice, zahájil akci prezentací problémů,
které byly na fóru definované v minulém
roce. Představil veřejnosti, které problémy
byly vyřešeny, a na kterých se dlouhodobě
pracuje. Následně se slova ujala Mgr. Vladimíra Jilečková, koordinátor programu fóra.
Z její prezentace se přítomní dozvěděli, jakým způsobem mohou navrhnout nové problémy, a jak bude probíhat celé jednání fóra,
včetně závěrečného hlasování deseti největších problémů naší městské části.

1. Městská zeleň a veřejný pořádek
» vedoucí diskuse – Bc. Ondřej Uher, zastupitel MČ a Václav Hašek, vedoucí pracovní čety ÚMČ
2. Dopravní značení a doprava
» vedoucí diskusního stolu Ing. Jaroslav
Langmajer, radní MČ, Ing. Evžen Smrkovský, zastupitel MČ a Ing. Tomáš Jílek, zastupitel MČ
3. Služby
» Bc. Milan Nedvědil, člen Rady MČ
4. Volný čas
» Ing. Miloslav Král, místostarosta MČ
5. Územní plánování – Metropolitní
plán hl. m. Prahy
» Zbyněk Richter, starosta MČ Praha
– Dolní Počernice

Diskuse o problémech MČ probíhala u šesti
tematických stolů:

6. Stůl mládeže, který nebyl limitován žádnou
tématikou. Mladí mohli diskutovat o všem.

Vybraný zástupce každého stolu po skončení diskuse přednesl plénu, o jakých problémech se hovořilo, a které dva problémy
považují občané za nejdůležitější. Celkem
bylo sepsáno 12 problémů MČ, z každé oblasti 2 problémy, o jejichž významu se v zápětí hlasovalo. Na konci setkání proběhla
tombola.
K navrženým problémům, které vzešly z fóra,
se můžete vyjádřit i Vy. Dejte nám vědět,
které problémy považujete za nejpodstatnější. K tomuto účelu byla připravena ověřovací anketa, jejímž cílem je seřadit problémy
podle jejich významu tak, jak si to myslí co
nejširší okruh občanů MČ. Anketa je součástí tohoto čísla Dolnopočernického zpravodaje. Děkujeme za spolupráci na udržitelném
a zdravém rozvoji naší městské části.
Radní a zastupitelé MČ

ANKETA
Které problémy MČ
považujete Vy za nejpodstatnější?
Níže jsou abecedně seřazena navržená opatření k vyřešení nejpodstatnějších problémů, které byly občany zvoleny a odsouhlaseny dne 16. 5.
2013 na 4. Fóru Zdravé Městské části Praha – Dolní Počernice. Cílem této ankety je dát všem občanům možnost vyjádřit svůj názor na to, které
problémy považují za nejvýznamnější, a tedy jaká opatření jsou podle jejich názoru nejvíce potřebná realizovat.
Máte k dispozici 2 body. Prosíme, udělte body k opatřením, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba body vepsat pouze k jednomu opatření,
anebo můžete přidělit po jednom bodu dvěma různým opatřením. Problémy a opatření k jejich vyřešení budou následně projednávány na zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Počernice. O výsledcích projektu Vás budeme informovat prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje.

OBČANY NAVRŽENÁ OPATŘENÍ K VYŘEŠENÍ NEJPODSTATNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ:
DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI NA SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍCH V RÁMCI MĚSTSKÉ ČÁSTI
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE BUDOV Č.P. 11 A Č.P. 366 S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ PRO KLUBOVOU ČINNOST
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PROVOZU V ULICÍCH KNĚŽICKÁ, ZÁBLATSKÁ, VLČICKÁ
ELEKTRONICKÁ AUKCE NA DODÁVKY ENERGIÍ PRO OBJEKTY VE VLASTNICTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI I OBČANŮ
LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK V KATASTRU MĚSTSKÉ ČÁSTI
NEROZŠIŘOVAT BUDOUCÍ ZÁSTAVBU NAD RÁMEC STÁVAJÍCÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
NOVÉ VÝSTAVBY PODNÍTIT FINANČNÍ PODPOROU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, ZEJMÉNA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SENIORŮM
ÚKLID SOUKROMÝCH POZEMKŮ (TRÁVA, STAVEBNÍ MATERIÁL, VĚTVE APOD.)
VRÁCENÍ LINKY 263 DO PŮVODNÍ TRASY (VINICE – ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO – RTYŇSKÁ)
VÝSTAVBA NOVÉ ŠKOLY
VYUŽITÍ HÁJOVNY (EKOLOGICKÉ CENTRUM, MINIZOO, LESNÍ ŠKOLKA, KLUBOVÁ ČINNOST)
Anketu můžete odevzdat přímo do schránky Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice, do schránky hotelu Svornost anebo do schránky
v Základní škole v Dolních Počernicích. ANKETNÍ LÍSTKY ODEVZDEJTE DO 31. 7. 2013
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