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REKAPITULACE

Vážení spoluobčané,
na počátku uplynulého volebního období přijala Rada městské
části Praha – Dolní Počernice programové prohlášení, podle
kterého celé čtyři roky řídila svoji činnost. Na konci volebního
období cítíme povinnost veřejně zhodnotit naši práci. Jak se tato
práce dařila, jistě posoudíte sami.
ÚZEMNÍ ROZVOJ
- pečlivě sledovat proces tvorby nového Územního plánu hl. m.
Prahy a aktivně se do procesu zapojovat
- v návaznosti na nový Územní plán hl. m. Prahy pokračovat v dopracování Urbanistické studie Dolní Počernice - sever ve spolupráci s Útvarem rozvoje města a Odborem územního plánu
Magistrátu hl. m. Praha
- umožnit pouze takové změny územního plánu a jeho regulativy,
které by významným způsobem nenarušovaly koncepci rozvoje
dotčeného území MČ
- sledovat nadále možnosti umístění technologického parku v území západně od Pražského okruhu tak, jak je navrženo v rozpracované Urbanistické studii Dolní Počernice - sever
- aktivně se zapojit do procesu příprav a realizace rekreačního
parku „U Čeňku“ v severní části Dolních Počernic
- podporovat rozvoj podnikatelských aktivit na pozemcích mezi
Českobrodskou ulicí a drážním tělesem, a to v souladu s platným
Územním plánem hl. m. Prahy
- ve spolupráci s hlavním městem Praha naplňovat územní plán
v oblasti realizace zeleně s důrazem na výsadbu lesních porostů
v k.ú. Dolní Počernice a jeho blízkém okolí
- postupovat v naplňování udržitelného rozvoje MČ v souladu se
schváleným Strategickým plánem rozvojem MČ a platným územním plánem upřesněným urbanistickými studiemi
Výsledek:
Dopracování US Dolní Počernice – sever bylo pozastaveno vzhledem k tvorbě nového Metropolitního plánu HMP, Technologický
park Praha zatím nenalezl podporu u vedení HMP, Strategický
plán MČ je živý dokument a byl již dvakrát aktualizován z důvodu
progresivních změn v rozvoji MČ.
Ostatní body byly splněny.
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BEZPEČNOST
- dbát na důslednou kontrolu městské části strážníky městské
policie dle pokynů vedení MČ
- zajistit zvýšený počet kontrol rychlosti silničních vozidel v k.ú.
Dolní Počernice, zejména v ulicích Českobrodské a Novozámecké
- udržovat pravidelné kontakty mezi vedením MČ a všemi složkami
policie s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel a zkvalitnění stavu
veřejného pořádku v Dolních Počernicích
- podporovat aktivity vedoucí k osvětě všech obyvatel MČ v oblasti
bezpečnosti, zejména formou prevence
- využívat možností kamerového systému v kritických lokalitách
Dolních Počernic
- zajistit přisvětlení přechodů pro chodce v Českobrodské ulici
- zapojovat občany MČ do účinné spolupráce v oblasti bezpečnosti
- zajistit bezpečné prostředí v těsném okolí základní školy v ulicích
Národních hrdinů a Nad Rybníkem
- osvětově působit na obyvatele čtvrti Vinice při dodržování rychlosti v ulici Nad Rybníkem
- aktivně spolupracovat s krizovými štáby hlavního města Praha
a MČ Praha 14
- aktualizovat Povodňový plán a složení povodňové komise MČ
Praha – Dolní Počernice
Výsledek:
Měření rychlosti vozidel v ul. Českobrodská a Novozámecká
nepřineslo tak negativní výsledky, aby muselo být opakováno,
v okolí základní školy je v současné době připravováno opatření
na zklidnění dopravy (kruhový objezd), nový Povodňový plán MČ
byl předán na MHMP ke schválení, ostatní body byly splněny.
DOPRAVA
- dokončit rekonstrukce komunikací v Dolních Počernicích ve spolupráci s hlavním městem Praha
- rozšiřovat a zkvalitňovat síť cyklistických a koňských stezek
- úzce spolupracovat s Technickou správou komunikací při údržbě
komunikací ve správě TSK
- zajistit odpovídající možnosti pro letní i zimní údržbu komunikací
ve správě MČ
- vytipovat nové možnosti pro realizaci parkovacích stání v MČ
- těsně spolupracovat s organizací ROPID na zlepšení podmínek
MHD pro obyvatele MČ
- zajistit dokončení dopravního značení a značení směrových
a komunálních cílů v MČ
- zamezit zvýšení počtu nákladních vozidel projíždějících centrem
Dolních Počernic ve vazbě na nový Územní plán hl. m. Prahy
a dokončení Pražského okruhu

Výsledek:
Rekonstrukce komunikací pokročila zásadním způsobem, zbývá
dokončit několik ulic viz minulé číslo DPZ, další rozšíření pěších,
cyklo a hypo stezek bude provedeno v rámci rekreačního parku
„U Čeňku“, pro letní a zimní údržbu komunikací byl zakoupen nový
samosběrný vůz, vjíždění nákladních vozidel do Novozámecké ul.
není možno beze zbytku zabránit z důvodu nutnosti použít tuto
ulici pro vozidla s vyšší výškou, která neprojedou pod železničním
mostem. Ostatní úkoly byly splněny nebo se na nich dlouhodobě
pracuje.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- trvale iniciovat realizaci opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí v Dolních Počernicích
- spolupracovat s vedením základní a mateřské školy při výchově
žáků v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání
- zajistit dostatečné množství a distribuci materiálů propagujících
ochranu životního prostředí
- trvale působit na žáky škol a obyvatele MČ osvětou v oblasti
ochrany životního prostředí
- důsledně spolupracovat s policejními složkami a občany MČ
na ochraně životního prostředí
Výsledek:
V této oblasti byly všechny body splněny.
MĚSTSKÁ ZELEŇ
- trvale zabezpečovat finanční prostředky na tvorbu a údržbu
městské zeleně v rozpočtu MČ
- využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí a městské zeleně
-u
 silovat o zřízení vlastní kompostárny pro potřeby MČ
- s polupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy při realizaci nové městské zeleně
- pokračovat v postupné rehabilitaci zámeckého parku dle schválené projektové dokumentace
-o
 světově působit na obyvatele MČ a žáky našich škol se záměrem
vypěstovat kladný vztah k veřejné i soukromé zeleni
- z apojit obyvatele MČ do péče o veřejnou zeleň
- upravit travnatou pláž u Počernického rybníka za účelem zlepšení
podmínek pro rekreaci obyvatel MČ
- v ytvořit technické zázemí pro údržbu městské zeleně a zámeckého parku
Výsledek:
Vlastní kompostárna nebyla zřízena z důvodu legislativní náročnosti a nedostatku vhodného pozemku, ostatní body byly splněny.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
- zajistit dostatečný počet finančních prostředků a lidských zdrojů
pro docílení čistoty komunikací a veřejných prostranství v MČ
- úzce a trvale spolupracovat s policejními složkami na stavu
a kvalitě veřejného pořádku a na potírání všech forem vandalismu v MČ
- formou prevenčních opatření spolupracovat s občany, organizacemi a podnikatelskými subjekty v MČ za účelem udržitelnosti
a zlepšování stavu veřejného pořádku v Dolních Počernicích
- pravidelně zabezpečovat monitorování a odstraňování černých
skládek v k.ú. Dolní Počernice
- zajistit dostatečný počet odpadkových košů na veřejných prostranstvích v MČ

- využívat Studii regenerace zeleně MČ Praha – Dolní Počernice
k zajištění pravidelné péče o městskou zeleň
Výsledek:
RMČ se snažila po celé volební období udržovat veřejný pořádek
na dobré úrovni, bojovala však s nekázní občanů při znečišťování
veřejných prostranství a zakládání černých skládek. Podařilo se
nalézt finanční prostředky, kterými byla zajišťována zimní i letní
údržba komunikací. Zvyšování počtu odpadkových košů bylo
sporné, neboť občané je používají k ukládání svého domovního
odpadu. Pro zlepšení veřejného pořádku se podařilo zakoupit nový
samosběrný vůz.

úvodník

- zasadit se o realizaci přechodu pro chodce v ulici Českobrodské
při Lanžovské ulici
- zamezit vjezdu automobilů nad 3,5 t do Novozámecké ulice

ŠKOLSTVÍ
- usilovat o včasnou přípravu podkladů pro výstavbu nového areálu ZŠ a využít všech dostupných možností k zajištění finančních
prostředků na její realizaci
- zajistit podmínky pro nezbytné potřeby zvyšování kvality školství
v MČ Praha – Dolní Počernice
- pokračovat v dosavadní spolupráci se školskými zařízeními v MČ
při jejich zapojování do veřejného života v Dolních Počernicích
- udržovat obě školská zařízení MČ v dobrém a provozuschopném
stavu
- zajistit odpovídající kvalifikované vedení základní školy
- zajistit podmínky pro výstavbu třetího pavilonu mateřské školy
Výsledek:
Výstavba nové základní školy byla delimitována na Odbor městského investora MHMP, vzhledem k její finanční náročnosti vedení
města tuto akci zatím nezařadilo do svého rozpočtu. Za účelem
výstavby třetího pavilonu MŠ byla podána žádost na MŠMT o finanční podporu této akce. Ostatní body se dařilo plnit.
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
- pokračovat v přípravě projektu Domova seniorů v Dolních Počernicích ve spolupráci s hl. m. Praha
- usilovat o možnost umístění zdravotnických služeb v nových
zástavbách MČ
- vytvářet lepší podmínky při péči o seniory a sociálně slabší občany Dolních Počernic
- usilovat o zapojení většího počtu seniorů do veřejného života
v Dolních Počernicích a zajistit podmínky pro kvalitní fungování
„Klubu důchodců“ v budově ÚMČ
- spolupracovat s MČ Praha 14 na komunitním plánování v sociální
oblasti
Výsledek:
Výstavba Domova seniorů je v současné době připravována hl. m.
Praha, pro umístění nových zdravotnických služeb zatím v MČ
nevznikly podmínky, podmínky pro fungování Klubu důchodců se
zlepší s dokončením rekonstrukce čp. 11. Finanční podporu našich
sociálně slabších občanů zajišťuje úřad MČ Praha 14, v ojedinělých
případech naše MČ. V této oblasti jsme v minulém volebním období nezaznamenali nějaké výrazné problémy.
KULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
- trvale využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti kultury,
památkové péče a využívání volného času mládeže
- zajistit optimální podmínky a dostatečné množství finančních
prostředků na kulturní akce pořádané MČ i jinými subjekty a organizacemi
- zapojovat všechna školská zařízení v MČ a širokou veřejnost
do kulturního dění v naší MČ
- spolupracovat s hl. m. Praha a MČ Praha 14 při přípravě a realizaci
rekreačního parku „U Čeňku“
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úvodník

- spolupracovat s MČ Praha 14 při pořádání vybraných kulturních akcí
- zkvalitnit vybavení dětských hřišť a zajistit jejich funkčnost v souladu s platnou legislativou
- spolupracovat s podnikatelskými subjekty, působícími v městské
části nebo jejím okolí, v oblasti kultury a využití volného času
dětí, mládeže a dospělých
Výsledek:
Programové prohlášení v oblasti kultury bylo beze zbytku naplněno. Zde je třeba vyzdvihnout kulturní aktivity hotelu Svornost,
který pokračuje v poslání, pro jaké byl tento objekt v minulém
století vybudován.
OBCHOD A SLUŽBY
- usilovat o možnosti kvalitnější dopravní obslužnosti MHD k velkým nákupním centrům
- usilovat o umístění menšího nákupního centra v Dolních Počernicích
- podporovat aktivity směřující k rozšíření možností v oblasti
obchodu a služeb pro obyvatele Dolních Počernic
- udržet pobočku České pošty v Dolních Počernicích
- podporovat konání farmářských trhů v Dolních Počernicích
Výsledek:
Pro zlepšení nákupních možností v MČ bylo vybudováno nové
nákupní centrum Billa včetně dalších obchodů, dále se podařilo
zajistit provoz kavárny a cukrárny Fresco Gusto a byly rozšířeny
služby v areálu mlýna a pivovaru. Připravuje se výstavba areálu
Pro-Doma mezi železnicí a Českobrodskou ulicí.
TĚLOVÝCHOVA A SPORT
- v rámci projednávání Urbanistické studie Dolní Počernice – sever
zajistit možnosti pro rozšíření sportovních ploch a zařízení v MČ
- zajistit finanční prostředky na bezpečný provoz a údržbu veřejných sportovišť a dětských hřišť v Dolních Počernicích
- spolupracovat se ZŠ a TJ Sokol na udržitelnosti a využívání jejich
sportovních zařízení
- v rámci příprav na výstavbu nového areálu ZŠ uvažovat o možnosti realizace plaveckého bazénu
- iniciovat možnosti rozšíření sítě cyklistických stezek v MČ
- podporovat aktivity jiných subjektů při pořádání sportovních akcí
v Dolních Počernicích
- spolupracovat s vedením nového golfového areálu při zvýhodňování podmínek hry pro obyvatele MČ, zejména z řad dětí
a mládeže
Výsledek:
Základní i některé nadstandardní potřeby pro obyvatele MČ
v oblasti sportu a využívání volného času jsou naplněny. Další aktivity v této oblasti lze očekávat současně s rozvojem nové bytové
zástavby v MČ. Vybudování plaveckého bazénu se jeví v současné
době jako nereálné.
MAJETEK
- zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu objektů, pozemků a bytového fondu ve vlastnictví MČ
- iniciovat další jednání s vedením hlavního města Prahy za účelem
získání strategických objektů a pozemků do vlastnictví MČ
- sledovat možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných
dotačních titulů na obnovu majetku MČ
- odstranit havarijní stav objektu čp. 45 (hájovna) a zajistit jeho
dlouhodobé využití
- úspěšně dořešit soudní spor a fungování nájemních vztahů se
spol. Natural
- dokončit privatizaci bytových domů čp. 68 a 393
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- zajistit využití dosud nepronajatých nebytových prostor a objektů ve vlastnictví MČ
- v yřešit dlouhodobé využití objektů čp. 11 a 26 i za cenu jejich
případné demolice s výhledem dotvoření historického jádra
Dolních Počernic
-u
 silovat o úplatný převod objektu čp. 366 do vlastnictví MČ se
záměrem dotvoření historického jádra Dolních Počernic
-p
 okračovat ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice tak, aby splňovaly podmínky
energetických auditů
Výsledek:
Podařilo se částečně odstranit havarijní stav objektů hájovny, i když
nepříznivá situace zde stále trvá, nepodařilo se vyřešit majetkové
vztahy se spol. Natural, se kterou je naše MČ stále v soudním sporu,
byl vyřešen stav a využití objektu čp. 11, získali jsme do vlastnictví
objekt čp. 366, stále je řešeno snižování energetické náročnosti některých našich objektů, i když většina z nich je již zateplena a s kvalitními
zdroji vytápění. Zbývá dořešit rekonstrukce objektů čp. 45 – hájovna,
čp. 26 – Počin a čp. 366 (za infocentrem). Zásadním krokem v oblasti
péče o majetek bylo pronajmutí areálu bývalého mlýna a pivovaru.
O možnostech získání dalších objektů či pozemků od hl. m. Prahy je
možno, z důvodu majetkoprávních vztahů, uvažovat až po r. 2016.
INFORMOVANOST OBYVATEL
- zkvalitnit náplň Dolnopočernického zpravodaje
- zkvalitnit obsah a úpravu internetových stránek MČ
- využívat dostupných možností pro výrobu propagačních materiálů o Dolních Počernicích
- zahájit přípravné práce na publikaci o historii Dolních Počernic
- doplnit naučnou stezku o nová zastavení
- pořádat kulaté stoly a fóra za účelem větší informovanosti obyvatel a jejich zapojení do rozhodování o veřejném životě v MČ
- v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ v cizím
jazyce
- udržet a zkvalitnit činnost Informačního centra MČ
- spolupracovat s redakcemi místních periodik městských částí
hl. m. Prahy, Listů hl. m. Prahy, novin Náš region a využívat další
možnosti k propagaci MČ
- zkvalitnit propagaci MČ vhodným marketingem – facebook,
Wikipedia, Kudy z nudy, PR články, vhodná inzerce atp.
Výsledek:
Internetové stránky naší MČ byly několikrát hodnoceny jako jedny
z nejlepších v Praze, byla vydána nová publikace o historii Dolních
Počernic, naučná stezka byla rozšířena o geologickou expozici,
bylo zkvalitněno personální obsazení Infocentra, ostatní body byly
též naplněny.
ŘÍZENÍ A SPRÁVA
- zvyšovat kvalifikaci a vzdělanost pracovníků ÚMČ Praha – Dolní
Počernice
- zabezpečit kvalitní a aktualizované vybavení pro výkon veřejné
správy ÚMČ
- docílit odpovídající úrovně komunikačních schopností všech
zástupců samosprávy a státní správy při styku s veřejností
- zapojit obyvatele MČ do řešení veřejných věcí prostřednictvím
procesu Místní agendy 21
- obhájit kategorii „C“ v hierarchii MA 21
- pokračovat v aktivním členství MČ při Národní sítí Zdravých měst
Výsledek:
V této oblasti bylo programové prohlášení naplněno.
Rada městské části Praha – Dolní Počernice

Rada na svých zasedáních v období od 25. 6. do 17. 9. 2014
m. j. projednávala:
schválila
- proplacení vynaložené částky ve výši 48 070 Kč společnosti Gastro Group Počernice s.r.o. za zajištění zpevnění původního krovu
čp. 2 (mlýn)
- úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících r. 2014
-n
 ájemné ve výši 20 tis. Kč za část pozemku parc. č. 1507/1 v k.ú.
D. Počernice, pro společnost Jarnette Reclame spol. s r.o.
-o
 pravu silničních obrubníků na komunikaci ul. Nad Rybníkem
v ceně 25 tis. Kč (bez DPH) společností MV Bau
- v yřazení a odpis majetku MŠ DUHA v souladu s Dodatkem č. 3
ke zřizovací listině MŠ DUHA dle předloženého návrhu
-p
 rodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 10 p. Seredovi
do 31. 12. 2014
-p
 řijetí sponzorského daru na kulturní akce MČ od spol. NUNEZ
NFE ve výši 20 tis. Kč
-o
 bjednávku na opravu vstupních dveří do budovy ZŠ za cenu
49 624 Kč (bez DPH)
- nájem objektu čp. 605 ve Rtyňské ul. panu Tomáši Krejčovi,
za podmínky nájmu na dobu určitou, nejdéle do 31.1. 2015, s výší
nájmu za červenec 2014 za 12 000 Kč a další období za 4 000 Kč
měsíčně
- stanovisko MČ Praha - Dubeč ve věci znovupřipojení ul. K Horním Počernicím na ul. Českobrodská, které považuje provedení
přímého a nikdy nezrušeného napojení pozemních komunikací
K Horním Počernicím a Českobrodská za správné
- prodloužení nájemní smlouvy s paní Petrou Wagner na byt č. 2
v čp. 470 do 30. 6. 2019
- dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu objektu čp. 24 v ul. Nad Rokytkou se spol. BeA CS, s.r.o. o prodloužení nájmu na dalších 20 let
- v souladu s ust. § 29, odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praha,
uložení pokuty ve výši 30 tis. Kč majiteli nemovitosti čp. 187
v Bernartické ulici v Dolních Počernicích
- odstranění houpačky, která nesplňuje podmínky certifikace, v ul.
V Záhorském (před čp. 331) a nahrazením tohoto herního prvku
lavičkou
- využití programu MŠMT ČR pro poskytování investičních dotací:
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky k získání fin. prostředků
na přístavbu 3. pavilonu MŠ
- zadání zpracování projektového záměru za MČ Praha – Dolní
Počernice do tohoto projektu Mgr. V. Jilečkové za cenu do 25 tis.
Kč (bez DPH) v termínu do 21. 8. 2014
- osazení areálu zahrady MŠ Orangery 2 ks javoru a 1 ks tulipánovníku dle předloženého návrhu
- prodloužení nájemní smlouvy p. Petru Wagnerovi na byt č. 7
v bytovém domě V Čeňku čp. 470, na dobu určitou od 3. 10. 2014
do 2. 10. 2019
- aktualizaci povodňového plánu MČ Praha – Dolní Počernice
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem gynekologické ordinace
ve zdravotním centru, Svatoňovická 587 s MUDr. Zuzanou Dastychovou dohodou a to ke dni, kdy vstoupí v účinnost nájemní
smlouva s MUDr. Lubomírem Mikuláškem
- uvolnění finanční částky z kapitoly KULTURA ve výši 127 500 Kč
na konání XIX. Zahradní slavnosti „Babí léto“
- nabídku JP Building s.r.o. na zakázku „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část
Štěpnice“ za cenu 4 520 343,28 Kč (bez DPH) jako nejvýhodnější

- nájemní smlouvu o užívání části pozemku parc. č. 24/1 v k.ú.
Dolní Počernice s dodavatelem stavby POHL s.r.o. v souvislosti
se stavbou kanalizačního sběrače „H“ v ulici Národních hrdinů
- architektonickou studii „Řešení okolí objektu čp. 11, k.ú. Dolní
Počernice“ vypracovanou spol. BOMART spol. s r.o.
- vyhotovení dendrologického průzkumu zámeckého parku
od Ing. arch. Magdaleny Dancové za cenu 28 460 Kč
- nákup multifunkčního zařízení TASKaffa pro potřeby podatelny
ÚMČ podle cenové nabídky od firmy Janus s.r.o. ve výši 45 000 Kč
(bez DPH), včetně servisního zabezpečení
- poskytnutí daru OS Sluneční paprsek ve výši 10 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí s onkologickým onemocněním
- návrh na budoucí využití nově zrekonstruovaného objektu
čp. 11 a doporučuje ukončení pronájmu nebytových prostor
v čp. 10 spol. Orangery, s.r.o. a přemístit tento pronájem do
1. patra čp. 11 s tím, že uvolněné prostory v čp. 10 budou
využívány jako „radniční klub“ a příležitostně pro potřeby
Klubu důchodců
- nabídku Aleny Bělíkové - inženýrská kancelář na výkon kompletní inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení pro akci
„Rehabilitace zámeckého parku Dolní Počernice, etapa pod Hrází“
za cenu 64 750 Kč (bez DPH)			
- cenovou nabídku spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrových řízení na akci „Revitalizace a ochrana historicky cenného
území zámeckého parku v Dolních Počernicích“ za cenu 40 tis. Kč
(bez DPH)

informace RMČ

Jednání Rady
MČ Praha – Dolní Počernice

vzala na vědomí
- zprávu Policie ČR - MO Kyje - čj. 869/14 ohledně zajištění řešení
problému vzešlých z 5. Fóra zdravé MČ ze dne 10. 5. 2014
- vyjádření MČ Praha 14 k návrhu na změnu trasy autobusových
linek č. 163 a 263
- zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za období
1 – 6/2014 bez připomínek
- stanovisko MČ Praha 21 k úpravě linek BUS č. 263 a č. 163
- dopis MHMP o vrácení daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013
- návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech
základních škol v Praze bez připomínek
- zprávu o čerpání dotace příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
za období 1 - 6/2014 a s uspokojením konstatuje, že příspěvkové
organizace MČ Praha – Dolní Počernice hospodařily v I. pololetí
2014 s přebytkem
- předávací protokol na předání samosběrného čistícího vozu
BUCHER Schorling CityCat 1000 od firmy HANES s.r.o.
- informaci Ing. Trnky, zástupce majitele nemovitosti, o záměru
využití objektu čp. 34 v ul. Českobrodská (bývalé kino a obuv)
a připravované projektové dokumentaci
- informaci MHMP a NPÚ ohledně stavu řízení o prohlášení areálu
čp. 38 (hostinec Barborka) za kulturní památku
- zprávu o dotačních vztazích hl. m. Prahy k městským částem
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015
- dokumenty „Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“
a návrh „Strategii rozvoje veřejných prostranství“, které jsou koncepčními a strategickými podklady hl. m. Prahy
- usnesení OV ÚMČ Praha 14 o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby komunikace V Padolině, která je budována v rámci
stavby „č.014-TV Dolní Počernice – etapa 0001 Komunikace
Vinice“
- Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-27292/201483/2054 ve věci stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511
Běchovice – dálnice D1“
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informace ZMČ

- přílohu k usnesení Rady HMP s uvedením seznamu přijatých projektů k financování v rámci 13. výzvy OPPK oblasti podpory 2.1
Revitalizace a ochrana území a umístění MČ Praha – Dolní Počernice na I. místě v rámci hl. m. Prahy s dotací ve výši 45 142 769 Kč
- zprávu o kontrole vybírání správních poplatků v MČ Praha – Dolní
Počernice v letech 2011 a 2012
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ
a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

30. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Dolní Počernice dne 15. 9. 2014
1. Úprava rozpočtu MČ do měsíce 9/2014
schvaluje úpravu rozpočtu do měsíce září 2014 dle předloženého
návrhu
2. Výsledky ankety z 5. Fóra MČ
projednalo výsledky 5. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
a přijalo následující usnesení pro řešení 10 problémů:
Vybudování nové školy
požaduje v průběhu volebního období 2014 – 2018 vyvinout
maximální snahu o vytvoření podmínek pro zajištění dostatečné
kapacity pro fungování základního školství a o případnou výstavbu nové základní školy. Z: starosta, T: 2014- 2018
Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
požaduje zařadit do rozpočtu na rok 2015 částku cca 500 000 Kč
na zkvalitnění učebních pomůcek v ZŠ. Z: ZMČ, T: březen 2015
Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
požaduje zlepšit osvětu na školách a u obyvatel MČ v této oblasti,
rozšířit distribuci sáčků na psí exkrementy a využít pro úklid veřejných prostranství v maximální míře nový samosběrný vůz, dále
po organizátorech výstav, bonitací a dalších akcí, souvisejících se
zvířaty, požadovat zajištění úklidu veřejných prostranství, na kterých se zvířata během akce pohybují. Z: ÚMČ, T: průběžně
Změna intervalu světelné signalizace na křižovatce Českobrodské
a Národních hrdinů
požaduje projednat s příslušným odborem MHMP možnost
změny intervalu světelné signalizace na křižovatce Českobrodská –
Národních hrdinů. Z: starosta, T: 2014
Častější úklid uličních žlabů
požaduje využít v maximální míře nový samosběrný vůz pro
čištění uličních žlabů a důslednou kontrolu jejich stavu a údržbu
odpovědnými pracovníky ÚMČ Praha – Dolní Počernice.
Z: ÚMČ, T: průběžně
Změna trasy linky MHD 263 okolo zdravotního střediska do Štěrbohol
požaduje zajistit uspořádání „kulatého stolu“ za účelem možnosti
vyřešení tohoto problému. Z: starosta, T: 9 - 10/ 2014
Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy
požaduje projednat s vedením ZŠ možnost zpřístupnění školního
hřiště pro žáky školy i mimo vyučovací hodiny.
Z: zástupce starosty, vedení ZŠ, T: 2014
Vykrádání vozidel
požaduje maximální součinnost obou složek policie v této oblasti
a zajistit dostatečnou osvětu mezi obyvateli MČ při vhodných
příležitostech (akce MČ, ZŠ a pod.). Z: starosta, T: průběžně
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Zlepšení komunikace ve škole
pověřuje zástupce starosty pro oblast školství zjištěním stavu komunikace v ZŠ a projednáním případných problémů v této oblasti
s vedením školy a na Školské radě.
Z: zástupce starosty, T: 09/2014 – 4/ 2015
Vybudování hřiště pro seniory
konstatuje, že hřiště pro seniory je navrženo k realizaci v rámci projektu Rehabilitace zámeckého parku v OPPK. Z: starosta, T: 2015
Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul.
požaduje, aby ÚMČ zajistil zvýšenou péči o stav veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul. Z: ÚMČ, T: průběžně
Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti
Vinice
při jednání o podobě nového Územního plánu (Metropolitního
plánu) prosazovat zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského
okruhu mezi Xaverovským hájem a Vinicí.
Z: ZMČ, T: v průběhu projednávání ÚP a MP
Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ
požaduje důslednou kontrolu strážníky Městské policie i Policie
ČR na veřejných prostranstvích v MČ, zaměřenou na působení
a pohyb bezdomovců a projednání tohoto problému na úrovni
starosty s řediteli obou policejních složek. Z: starosta, T: průběžně
ukládá starostovi předložit výsledky přijatých opatření k projednání v ZMČ do dubna 2015 a seznámit s těmito výsledky občany MČ
prostřednictvím DPZ, stránek MČ a na jednání 6. Fóra MČ v květnu
2015
3. Žádost o změnu územního plánu v zahrádkářské kolonii Martiňák
projednalo návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy, podanou spol. Martiňák s.r.o. se sídlem Nezamyslova
110/6, Praha 2
doporučuje řešit návrh na tuto změnu v rámci projednání nového
Územního plánu hl. m. Praha (Metropolitního plánu)
ukládá starostovi postoupit žádost o tuto změnu na MHMP
4. Žádost o změnu územního plánu v lokalitě Padolina
souhlasí se změnou Územního plánu na pozemcích parc. č. 25 a 26
v k.ú. Dolní Počernice, podanou spol. Saint Tropez Production s.r.o.,
zastoupenou spol. ORESTA spol. s r.o. (čj. 520/14) za podmínky, že
bude mezi MČ Praha – Dolní Počernice a žadatelem uzavřena Dohoda o poskytnutí příspěvku, týkající se podpory infrastruktury MČ
pověřuje starostu předáním této žádosti příslušnému odboru MHMP
5. Podnět MČ Praha – Dubeč na změnu ÚP v lokalitě Dubeč Sever
vzalo na vědomí záměr na podání změny ÚP SÚHMP v k.ú. Dubeč
s názvem „Zóna malého a středního podnikání Dubeč Sever“ včetně
přiloženého usnesení ZMČ Praha – Dubeč č. 12/8/13 z 10. 6. 2013 při
vědomí, že toto území se bytostně nedotýká MČ Praha – Dubeč, ale
v budoucnu bude ovlivňovat život v MČ Praha – Dolní Počernice
požaduje zapojit do projednání tohoto záměru zpracovatele US
Dolní Počernice – jižní část Ing. arch. Pavla Švába a příslušné pracovníky IPR a OSÚP MHMP, MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Běchovice a zpracovatele žádosti Helika a.s. a další dotčené organizace
a dále řešit odvodnění daného území.
nemá námitek proti dalšímu rozpracování předloženého návrhu
Toto usnesení není stanoviskem ZMČ Praha – Dolní Počernice pro
podání změny ÚP SÚHMP.

6. Řešení havarijního stavu střechy čp. 284 – Svornost
vzalo na vědomí informaci o havarijním stavu střechy objektu čp.
284 (hotel Svornost)
požaduje řešení tohoto problému ve volebním období 2014-2018
s tím, že v r. 2015 bude MČ finančně participovat na nutných pracích, které zamezí dalšímu poškozování majetku MČ Praha – Dolní
Počernice. Návrhy na řešení budou předloženy ZMČ k projednání.

o převodu hmotného majetku, získaného investiční výstavbou
včetně předání a převzetí a následného předání do správy MČ
Praha – Dolní Počernice.
9. Galstian & Galstian – projednání smluvních dokumentů
schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci ze dne 19. 2. 2010
a Smlouvu o smlouvě budoucí se spol. Galstian & Galstian Group s.r.o.
s podmínkou, že dohodnutá finanční podpora ve výši 3,6 mil. Kč
bude uhrazena na účet MČ Praha – Dolní Počernice do 15. 12.
2014.

7. Prodej pozemku parc. č. 1567/2 v k.ú. Dolní Počernice 5. Fórum Zdravé
11. Dotazy,
připomínky,
MČ Praha
- Dolní podněty
Počernice Anketa 2014 - grafy
schvaluje Kupní smlouvu s PREdistribuce, a.s., ev. č. KV/
schvaluje vyplacení odměny, daru panu Zbyňku Richterovi,
G33/10053/142423 na prodej parcely parc. č. 1567/2 v k.ú. Dolní
starostovi MČ Praha – Dolní Počernice, ve výši jednoho měsíčního
Počernice za cenu dle cenové mapy, celková cena 113 850 Kč
platu, za dlouholeté přínosné aktivity pro MČ (grantové řízení
v oblasti zeleně apod.), které nejsou spojeny s výkonem jeho
Nejdůležitější problémy
z ankety
v Dolnopočernickém
8. Předávací protokoly – dodatky č. 1, TV Dolní Počernice
funkcevygenerované
starosty, v případě,
žeuveřejněné
tato odměna
bude v souladu sezpravodaji
schvaluje
zákonem.
Vybudování nové školy
dodatek č. 1 k protokolu číslo PP/21/03/95/2011
Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
dodatek č. 1 k protokolu číslo PP/21/02/277/2009
Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
dodatek č. 1 k protokolu číslo PP/21/02/519/2010
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ
Změna intervalu světelné signalizace na X Českobrodské/Národních hrd.
dodatek č. 1 k protokolu číslo PP/21/03/227/2011
a v písemné podobě na úřadě MČ.
Častější úklid uličních žlabů
dodatek č. 1 k protokolu číslo PP/21/03/228/2011
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

inFormace ZmČ

přenechává projednání tohoto záměru novému ZMČ Praha – Dolní Počernice, zvolenému na období 2014 – 2018

Změna trasy linky MHD 263 okolo zdravotního střediska do Štěrbohol
Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy
Vykrádání vozidel

Zlepšení komunikace ve škole
Vybudování hřiště pro seniory
Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul.
Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti Vinice
0

5. FÓrUm
mČ Praha – dolní PoČernice
vÝSledky ankeTy
V průběhu letních měsíců měli
naši občané možnost vyplnit anketu, jejímž úkolem bylo potvrdit
závažnost problémů, které byly
pojmenovány na 5. Fóru naší MČ
z května letošního roku.
Výsledkem této ankety je uvedený
graf. Ankety se zúčastnilo na 80
dolnopočernických občanů.
Ke všem uvedeným problémům
již naše zastupitelstvo přijalo
usnesení na svém zasedání
15. 9. 2014, ve kterém jsou
navržena opatření na jejich řešení.
Toto usnesení lze nalézt na webových stránkách MČ Praha – Dolní
Počernice, kde jsou umístěna
všechna usnesení ZMČ. Doufejme,
že i příští veřejná fóra se budou
těšit alespoň takovému zájmu
našich obyvatel, jako to letošní.
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Nejdůležitější problémy vygenerované v rámci
5. Fóra Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice

Nejdůležitější problémy vygenerované v rámci 5. Fóra Zdravé městské části Praha - Dolní Počernice
Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti Vinice
Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy
Častější úklid uličních žlabů
Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ
Vybudování hřiště pro seniory
Vykrádání vozidel
Vybudování nové školy
Zlepšení komunikace ve škole

5. intervalu
Fórumsvětelné
Zdravé
MČ Praha
- Dolní Počernicehrd.
Anketa
Změna
signalizace
na X Českobrodské/Národních

2014 - grafy

Změna trasy linky MHD 263 okolo zdravotního střediska do Štěrbohol
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Nejdůležitější problémy vygenerované z ankety
uveřejněné v Dolnopočernickém zpravodaji

Nejdůležitější problémy vygenerované z ankety uveřejněné v Dolnopočernickém zpravodaji
Vybudování nové školy
Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
Změna intervalu světelné signalizace na X Českobrodské/Národních hrd.
Častější úklid uličních žlabů
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Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy
Vykrádání vozidel
Zlepšení komunikace ve škole
Vybudování hřiště pro seniory
Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul.
Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti Vinice
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Jak šel čas

aneb s „jedenáctkou“
k dnešním dnům
První zmínka v katastrální mapě obce Dolní Počernice je z roku 1841,
kde je již dům čp. 11 veden jako jedno z původních stavení, čemuž
nasvědčuje i jeho číslo popisné. Během let se vystřídalo několik majitelů, z nichž poslední byla pí. Vejmannová.

V přízemí budovy čp. 11 se nyní nachází malá a velká zasedací síň, kuchyňka a WC, stejné uspořádání je i v podkroví. Provedena je rovněž
instalace promítací techniky, která bude využívána pro školní aktivity, kulturní a společenské programy. Postupné dovybavení satelitní
technikou, televizorem a podobně, bude vyřešeno v krátkém čase
tak, aby bylo možno naplno využít celý prostor.
Nyní si lze jen přát, aby tento nově otevřený objekt byl stejně úspěšný jako naše informační centrum.


Na podnět Rady MČ projednalo Zastupitelstvo MČ možnost odkoupení tohoto domu především pro jeho strategickou polohu v sousedství budovy úřadu, s cílem zajistit zlepšení kapacity nedostatečného zázemí budovy ÚMČ a zároveň vyřešit i omezené prostory
ZŠ pro mimoškolní aktivity. Po schválení koupě domu zastupitelstvem naší městské části byla tato realizována 20. 6. 2003 za částku 2 895 190 Kč. Na vlastní realizaci přestavby obdržela MČ Praha
– Dolní Počernice dotaci na podporu školství v Praze od Magistrátu
hl. m. Prahy částku 4 500 000 Kč.
Vypsané výběrové řízení vyhrála firma Vodomont, která provedla
rekonstrukci při průběžných konzultacích s pracovníky stavebního
oddělení. K dnešnímu dni je budova stavebně dokončena a provádějí se pouze venkovní úpravy, jejichž termín dokončení je začátkem
měsíce listopadu.
Prvním návštěvníkům byla umožněna prohlídka rekonstruovaného
objektu jako součást programu slavnosti Babí léto. Na zdejší výstavce bylo k vidění mnoho zajímavých ukázek obnovy nejen budovy
čp. 11, ale mnoha dalších objektů Dolních Počernic. Porovnání bylo
možné díky dokumentárním fotografiím ze starých časů, průběhu
přestavby a výsledné podoby.

Představujeme vám
nový samosběrný vůz
Naše MČ získala z Operačního programu životní prostředí nový samosběrný vůz na úklid veřejných prostranství a snížení prašnosti
v MČ Praha – Dolní Počernice. Celkové náklady na zakoupení tohoto vozu činily 2 394 000 Kč, z čehož uhradila naše MČ pouhých 10 %
nákladů, tj. 239 400 Kč. Věříme, že provoz nového vozidla se stane
pravidelným koloritem v našich ulicích a s jeho pomocí se výrazně
zkvalitní stav našich komunikací a veřejných prostranství.
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Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Zámecký park

v novém provedení
Dne 11. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy výsledky 13. výzvy OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost) v oblasti podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území. MČ Praha – Dolní
Počernice podala v této výzvě žádost na realizaci projektu s názvem
„revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého
parku v dolních Počernicích“.
Náš projekt bezkonkurenčně zvítězil s nejvyšším bodovým ohodnocením mezi 60 podanými projekty z celé Prahy. Celková částka
včetně DPH na realizaci projektu činí 45 142 769 Kč. Přesný rozpočet
je k dispozici v kanceláři starosty MČ. Co nového můžeme za tyto
nezanedbatelné prostředky v zámeckém parku očekávat? Předně
to je nové vedení cestní sítě dle požadavku památkářů, nové mostky, odolné proti povodním, veřejné a slavnostní osvětlení, nutné
vedení inženýrských sítí, dendrologické zásahy na stromovém patru parku, úprava koryta Rokytky, nová schodiště, likvidace starých
ekologických zátěží, modelace terénu, nové výsadby stromů a keřů,
mobiliář parku a drobné parkové prvky.
V rámci revitalizace zámeckého parku bude provedena i revitalizace části parku, která kdysi sloužila jako zámecká štěpnice.
Cílem návrhu je vytvořit jednoduchý prostor pro setkávání a rekreaci
obyvatel Dolních Počernic a okolí, který by stejně jako v minulosti byl
součástí zámeckého parku. Návrh nepřináší do území zásadní změny
stavebního charakteru, pouze se snaží transformovat současný zanedbaný prostor a citlivě jej sadovnicky upravit v návaznosti k jeho

historii. Zahrada by měla volnočasový charakter, jednalo by se o živý
prostor podporující veřejný a kulturní život Počernic a okolí. Příkladem mohou být naše celoroční akce jako velikonoční výstavy, Den
dětí, vánoční výstavy, farmářské trhy a jiné sezónní akce.
Navrhované zásahy zahrnují obnovu původních terénních modulací bez velkých objemů zeminy, odstranění staré ekologické zátěže,
provedení probírek a průklestů zeleně pro dosažení optimálních
růstových podmínek. Budou obnoveny komunikace s mlatovým
povrchem, vybudovány opěrné konstrukce pro popínavé dřeviny
k zakrytí nežádoucích výhledů. Podél komunikací bude vybudována naučná stezka se zahradní tématikou a budou zde doplněny
cvičební prvky pro seniory. Dále bude odstraněn drátěný plot mezi
pozemkem štěpnice a zámeckým parkem.
Všechny práce musí být realizovány do konce roku 2015. Vedení
MČ čeká náročné období, ve kterém se musí vypořádat s přísnými
podmínkami, které jsou v OPPK pro žadatele stanoveny. Vzhledem
k tomu, že naše MČ má velké zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z EU, věříme, že realizaci projektu a jeho udržitelnost vedení
naší MČ bez větších problémů zvládne.
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

Nová naučná stezka
v Dolních Počernicích

Dne 13. září 2014 byla v Dolních Počernicích v rámci Babího léta
za místním hřbitovem slavnostně otevřena nová naučná stezka s názvem Geologická zahrada. Po krátkém proslovu starosty MČ Zbyňka
Richtera se mohli přítomní občané blíže seznámit s historií jedenácti
vystavených hornin při odborném výkladu Mgr. Lukáše Vondrovice
a Mgr. Jakuba Trubače z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, kteří se na realizaci expozice také podíleli.
Geologická zahrada ukazuje horniny hlavního města Prahy a jejího
blízkého okolí včetně jejich popisu a příběhů. Některé vznikly vlivem
rozsáhlé sopečné činnosti, jiné v ústí řeky do dávného moře. Horniny
návštěvníka zavedou na hluboké mořské dno nebo na mořskou pláž.
Některé vzorky svědčí o bohatém životě v pradávných mořích nebo
o rozsáhlé magmatické činnosti. Vystavené jsou i horniny vzniklé vlivem eroze či na dně velkého jezera.
Projekt byl podpořen z grantového systému hl. m. Prahy pro oblast
životního prostředí. Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost MCN, která nejen v Dolních Počernicích realizovala řadu úspěšných projektů.
Věříme, že si obyvatelé Dolních Počernic, i jejich návštěvníci, najdou
cestu na prohlídku této velmi pěkné naučné stezky.
Více informací o Geologické zahradě je k dispozici na stránkách
www.mcn.cz.
Emilie Pilátová, MCN o.p.s.
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Kam mizí věci z kostela?
Napadla vás už někdy tato otázka po návštěvě kostela v Dolních Počernicích? Toho, kdo tam nikdy nebyl, asi ne, ale toho, kdo tam někdy
zavítal, asi ano. Vnitřní prostor doznal značných změn zvláště v posledních několika letech. Protože toto místo není muzeum, ale místo,
které se dosud používá k bohoslužbě, je logické, že se bude měnit
také dle potřeb současnosti v návaznosti na konzultace a jednání
s Národním památkovým ústavem a Arcibiskupstvím pražským.
Některé věci, na které byli naši předkové zvyklí, opustily prostor kostela. Mnoho předmětů jako např. svícny, sochy andělů, Zbraslavská
Madona, sochy apoštolů, jsou v depozitáři Arcibiskupství pražského.
Některé věci byly bohužel po násilných vniknutích do kostela po roce
1989 odcizeny. První loupež se stala v úterý 8. ledna 1991 a druhá
následovala přesně po 31 týdnech 13. srpna. Zmizela socha apoštola
Petra, andílka z kazatelny a figurky z Betléma. Stříbrný pozlacený kalich ze svatostánku, který byl znesvěcen, kadidelnice, kříž z oltáře, pět
svícnů z mosazi. Později byl ukraden i oltářní obraz Nanebevzetí Panny
Marie od slavného Josefa Helicha, dřevořezby evangelistů sv. Lukáše
a Matouše z kazatelny, dvě sochy cherubů držící oltářní obraz - tentokrát v pátek 6. 8.1993, dále nějaké svícny a křížová cesta. Proto byly
do kostela nainstalovány mříže, jak na dveře, tak okna a spolu s těmito
prvky také poplašný systém. Zmizela i postranní dvířka u lavic, která
jsou v depozitáři ve věži, neboť při bohoslužbě s nimi děti rachotily.
Kostel byl ozdoben novou křížovou cestou, protože původní byla zcizena. Křtitelnice je dosud v interiéru kostela a využívá se při křtech.
V roce 2004 se chystal kostel k výmalbě, proto byly udělány sondy
a našly se vzácné malby. Malby se odkrývaly v několika etapách a investice do rekonstrukce byla přes 1 000 000 Kč. Zároveň probíhala rekonstrukce hlavního oltáře za 400 000 Kč, který se pak nevrátil na své
původní místo. Po poradě s Národním památkovým ústavem a Arci-

biskupstvím pražským byly upřednostněny v prostoru kostela nově
odkryté vzácné románské malby a oltář byl zapůjčen na Velíz do kostela Narození sv. Jana Křtitele, kam se na něj můžete jet podívat. Stále
však zůstává v majetku farnosti, i když tu fyzicky není. Přenosný zlatý oltář s reliéfem Dona Boska byl zapůjčen do kostela Panny Marie
a sv. Karla Velikého na Karlově, kde měli provizorní oltář nevalné kvality. Za toto zapůjčení jsou nám velmi vděčni a oltář tak může sloužit
svému účelu. Místo kartuše s nápisem Gaude et laetare Virgo Maria
alleluja s anděly na vítězném oblouku je po schválení liturgické komise
a Národně památkového ústavu umístěna pravoslavná ikona Zesnutí
Panny Marie. Kartuše bude přemístěna na zábradlí kůru a andělé se
po rekonstrukci vrátí zpět na oblouk. Postranní oltáře se sv. Josefem
a sv. Annou jsou rekonstruovány v dílně restaurátora pana Stádníka.
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Jubilanti z našich řad
ve IV. čtvrtletí 2014
Srdečné blahopřání
k významnému životnímu
výročí patří našim spoluobčanům:

ŘíJen
Ludmila Cikánková
Hana Venclová
Ludmila Havlíková
Věra Nováková
Hana Procházková
Bohuslava Jechová
Marie Jelínková
Marie Boučková

liSToPad
Josef Ridvan
Jan Šubrt

Marta Hájková
Růžena Vašinová
Ludmila Krňanská
Jiří Faber

ProSinec
Dagmar Jedličková
Iris Kolářová
Werner Wild

Komise sociální, zdravotní a bytová

V kostele bylo v roce 2011 bylo instalováno nové topení, ozvučení
a elektroinstalace a také bylo rozhodnuto, že naše varhany bude třeba
opravit, aby jejich vzhled i hlas nabyl původní krásy. Proto se pořádají
benefiční koncerty a sbírky na jejich opravu. Podrobnosti o tom, jak se
nám to daří a co pro to děláme, najdete na našich webových stránkách
www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci oprava varhan. Naposledy
se konal 4. benefiční koncert v našem kostele na opravu varhan
16. září, kde nás svým krásným zpěvem potěšil soubor vocalica a vybralo se přes 7 000 Kč. Celkem se nám za dva roky podařilo vybrat přes
230 000 Kč, ale přesto nám zbývá vybrat ještě 120 000 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvek a ti kdo se rozhodnou přispět, mohou peníze poslat na účet farnosti 2400040748/2010 pod v.s. 1890.
Marcela Krňávková

Krásné životní jubileum

Ing. Jana Materny, CSc.
Nechce se tomu ani věřit, že již
před 90 lety (23. 10. 1924) se narodil v dolnopočernickém domku
malý Honzík. Dolní Počernice byly
v tu dobu poklidná vesnička na východním okraji Prahy. Každé ráno
zde projel pan Schytil na kole s nůší
čerstvých rohlíků a vždy rachotícím
blatníkem. Za chvíli kodrcal ulicí pan
Trojan s vozíkem, na kterém měl dvě
konvice s mlékem. Občas se zde zastavil zelinář ze Všetat.
Hezká byla příroda v okolí obce. Z Počernického rybníka vytékající
Rokytka byla tak čistá, že v ní byli raci a prý také pstruzi. V březích
bydlely krásné ondatry. V nedaleké pískovně žila velká kolonie štěbetajících břehulí a sídlili zde také krásní ledňáčci. To vše Honzík
obdivoval. Postupně se mu cesty ze školy prodlužovaly o zajímavá
pozorování. Tak Honzík získal velkou lásku k přírodě, která mu zůstala na celý život. Tyto zájmy ještě pohloubil, když v roce 1936 spolu
s Daliborem Lounkem založili v Dolních Počernicích skautský oddíl.
Dalšími zakládajícími členy byli Luděk Seidl (zvaný Peliko), bratři
Mařencové, z nichž starší Karel vytesal krásný totem, který obdivujeme dodnes. Byli velice aktivní a již v roce 1937 se zúčastnili velkého
skautského tábora u Velhartic. Bohužel příchod Němců znamenal
likvidaci skautingu.
Hned po válce se s velkým elánem a širokou členskou základnou počerničtí skauti pustili do obnovy činnosti. Historie se však opakovala v roce 1948, kdy tehdejší ideologie přistoupila ke skautingu jako
Němci.
Po maturitě dokončil v roce 1948 studium lesního inženýrství
na ČVUT v Praze. Měl štěstí, že si jako povolání zvolil oblast, která ho
skutečně zajímá a je jeho celoživotní láskou. Po promoci absolvoval

pobyty v odborných ústavech v Plzni, na Zbraslavi a dalších, pracoval v terénu, kupř. na Klatovsku, Horšovotýnsku, na Šumavě a také
v oblasti Krušných hor. Výsledky své práce pak publikoval v různých
grantech, vědeckých pracích, metodických doporučeních a některé
akce měly významný mezinárodní charakter s velkým odborným
ohlasem. Zabýval se lesní ekologií a příčinami devastace hraničních
lesů. Řešil dále revitalizaci postižených oblastí, která se po aplikaci
výsledků výzkumu pomalu začala zlepšovat. Další důležitou činností Jeníka je otázka výživy lesních dřevin. Je mimo možnosti tohoto
článku všechny odborné aktivity popsat. Ing. Materna je významnou
vědeckou osobností, stále pilně pracuje a jeho poslední komplexní
vědecká práce je z roku 2012! Stále je vítaným externistou při zpracovávání dalších úkolů.

V minulých letech jsme se opět začali pravidelně scházet. Přichází také mezi nás Jeník Materna, je tichý, skromný, ale když povídá
o svých zájmech, činí tak se zaujetím. Jeho největší láskou je Šumava,
kde od roku 1970 zvelebuje v malé horské vísce Štítkov (800 m.n.m.)
chaloupku, kam pravidelně jezdí.
Jeník se od nás všech velice liší. Zatímco my jsme si ze skautingu převzali především romantismus a dobrodružství, on si osvojil morální
a mravní zásady tohoto hnutí, které důsledně uplatňuje ve svém životě.
Nyní slaví své devadesátiny. Nejde však pouze o číslovku, ale v jeho
případě je to také oslava psychické i fyzické aktivity a to je obdivuhodné.

MUDr. Evžen Čech

Milý Jeníku, moc si Tě vážíme a přejeme Ti ještě hodně
psychické a fyzické svěžesti.

Dolnopočerničtí staří skauti
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babí léto

XIX. Zahradní slavnost
Babí léto 2014
Letošní slavnost Babího léta by mohla nést i hrdý podtitul Počerničtí sobě.
Jen krátký pohled do programu dal tušit, že v převážné míře nebude divákům předkládána dovezená kultura, ale že se bude jednat také o místní
umělce, sportovce a výtvarníky a rovněž o dlouhodobé počiny naší samosprávy, které natrvalo obohatí Dolní Počernice o další zajímavá místa plná
poučení i o techniku denní potřeby. Jednalo se především o zřízení geologické expozice „Geologická zahrada“, která byla při této příležitosti slavnostně otevřena v prostoru za místním hřbitovem a dále pak o představení nového pomocníka při denní údržbě komunikací – nového zametacího stroje.
Velmi zajímavou byla i výstava “Proměny Dolních Počernic“ instalovaná
v nově zrekonstruovaném domě v čp. 11, v ulici Národních hrdinů, která skvělým způsobem deklarovala, co všechno se v Dolních Počernicích
za několik málo let změnilo k lepšímu.
Počernická výtvarnice paní Iris Kolářová nadchla svými nádhernými tapiseriemi. Její výstava byla uspořádána nejen pro výtvarnou hodnotu díla,
ale také proto, že v letošním roce autorka oslaví své kulaté narozeniny,
ke kterým jí již nyní blahopřejeme. Ve stejném prostoru, v budově úřadu
naší městské části, se rovněž představili i naši nejmladší výtvarníci – žáci
zdejší základní školy. Jejich výtvarné pojetí nadcházejícího podzimu
bylo opravdu skvostné. Žáci i jejich pedagogové si tak mohou směle připsat jedničku s hvězdičkou.
Doslova jako bomba působila výstava nenápadného pana Jiřího Topinky, který v prostorách informačního centra instaloval a veřejnosti poprvé
představil svoji úžasnou expozici miniaturních kostelů a dalších významných budov, které ztvárnil v měřítku 1:125 až 1:150 jen za pomocí špejlí
a balzového dřeva. Prostor u sochařského ateliéru veřejnosti zpřístupnil
Mgr. Milan Kuzica a zdejší dětský domov dal, tak jako každoročně, nahlédnout návštěvníkům Babího léta do svých zámeckých prostor.
Během odpoledne nás na hlavní scéně přírodního amfiteátru opět svými
vystoupeními potěšili Monika Absolonová, Hanka Křížková, Rangers band,
Steamboat stompers, skupina Bumerang, Dobré ráno blues band a k pestrosti žánrů byla zařazena i „vážná hudba“ - Procházka vídeňskou operetou.
Ovace a úsměvy si vysloužilo vystoupení populárních podkrkonošských
mažoretů Artróza. V podvečer se představili mimo jiné počerničtí - zpěvačka Kristýna Štromajerová a kytarista Daniel Meca, skupina Last Station.
Také milovníci sportu si přišli na své. Jednak při jezdeckém parkuru v areálu závodiště U Koní a dále pak při XIX. turnaji odbíjené smíšených družstev.
Zvláštní poděkování pak patří vedení restaurace Léta Páně, která připravila pestrou skladbu občerstvení, a dále pak v kiosku působícímu zdejšímu hotelu Svornost.
Městská část Praha – Dolní Počernice se zhostila i dalšího veledůležitého
počinu, kdy při slavnostním zahájení obdržel počernický rodák p. MUDr. Pavel Boček, prezident o.s. Sluneční paprsek z rukou starosty MČ Praha – Dolní Počernice pana Zbyňka Richtera šek znějící na částku 10 000 Kč. Peníze
jsou určeny pro děti s onkologickým onemocněním, které se i díky Dolním
Počernicím mohou účastnit ozdravných pobytů u moře.
XIX. Zahradní slavnost Babí léto 2014, která se konala v sobotu 13. září
v prostorách zámeckého parku a jeho bezprostředního okolí, se může
směle zařadit mezi ta předchozí - úspěšná.



Vlasta Václavková,
Foto: Martin Féneš, Světla Parkanová

Již nyní vás zveme na tradiční MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 6. prosince od 13.30 hod.
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Žili mezi námi

Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.
Letos v červenci jsme se naposledy rozloučili s MUDr. Evženem
Čechem. Odešel výjimečný člověk, svůj život naplnil až po okraj
svojí jedinečnou prací. Člověk
pracovitý, srdečný, vtipný, přátelský, starostlivý, svědomitý, společenský, hodný a jistě bychom
našli ještě jiná pěkná slova, která
by ho charakterizovala. Narodil
se 17. dubna 1932 v Dolních Počernicích. Jeho rodina zde žila již
několik generací. S Počernicemi byl spjat svými přátelskými
vztahy i svou činností odbornou.
Pracovní curriculum vitae citujeme ze Zdravotnických novin dne 11. 7. 2011:
„...patří mezi nejvýznamnější osobnosti české gynekologie.
Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., se stal průkopníkem ultrazvukové diagnostiky u nás a spolu se svými spolupracovníky ji rozšířil po celé republice i do dalších oborů. Několik let stál v čele
I. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Byl členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a třicet let předsedou její sekce ultrazvukové
diagnostiky. Je členem Vědecké rady 1. LF UK v Praze a České
lékařské akademie. Jako autor, spoluautor či editor publikoval
sedm monografií a čtyři učebnice, mezi nejvýznamnější patří
„Ultrazvuková diagnostika v porodnictví a gynekologii“ (1974),
„Atlas der Allgemeinen Ultraschalltomographie“ (1983), „Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii“ (1984) nebo učebnice
„Porodnictví“ (1999, 2004). Za svou publikační činnost obdržel
cenu České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, dvakrát cenu Českého
literárního fondu. Za celoživotní práci v oblasti ultrazvuku mu
byla udělena Pamětní medaile J. E. Purkyně České biologické
společnosti AV ČR.“
O Počernice se vždy zajímal, byl počernickým patriotem.
Jeho životním posláním byla medicína a významně se zapsal v jejím rozvoji v oboru gynekologie. I v důchodovém věku působil jako
emeritní profesor a konzultant kliniky. Ve své malé soukromé ordinaci
v Kyjích a poslední léta ve Zdravotním středisku v Dolních Počernicích
se staral o své pacientky. Přivedl na svět nepočítaně počernických miminek, vlastně miminka dvou generací maminek, vždy velmi pozorný
a citlivý ke svým pacientkám, které na něho jistě nezapomenou.
Na Evžena Čecha v Počernicích nevzpomínají jen jeho pacientky a jejich rodiny, ale měl hodně přátel mezi lidmi, se kterými přišel do styku v běžném lidském životě, byl milý a vtipný společník.
V mládí byl náruživým sportovcem, a to jak v praxi, tak také v teorii. Málokdo ví, že byl dlouholetým členem místního Sokola a oddílu
košíkové. V této souvislosti pamětníci vzpomínají na jeho originální způsob střelby na koš od pasu, kterému se dalo jen velmi těžko
ubránit. Byl také několik let lékařem našich fotbalových reprezentací.
Jeho láska ke skautingu je popsána na jiném místě tohoto výtisku,
proto se také do posledních dnů účastnil setkání bývalých dolnopočernických skautů v klubovně našeho úřadu.
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Svůj volný čas později věnoval kynologii, choval plemeno labradorského retrievra, což byl jeho velký koníček. V myslích těch, kteří ho
dobře znali, zůstane navždy věčným optimistou, vtipným bavičem
a skvělým vypravěčem příběhů z historie, sportu, kultury a dalších
odvětví.
Po studiích pracoval několik let v Českém Krumlově, což mělo za následek, že si zamiloval Jižní Čechy a zejména Šumavu, kde trávil podstatnou část svých dovolených. Ve vzpomínkách nás, kteří jsme ho
dobře znali, zůstane Evžen Čech natrvalo.
V rozhovorech ve Zdravotních novinách z r. 2011 Evžen Čech
vzpomíná na své začátky v medicíně…
„...Moji pradědové byli jihočeští kováři, a pro mě to tedy byl kraj,
ke kterému mám velkou vazbu. Přidělili mě až do dalekého Českého
Krumlova, který jsem předtím znal jen jako vodák. Musím ale říci, že
na tu dobu velmi rád vzpomínám. Podle mého názoru by měl každý po promoci začínat právě takhle, je to velmi dobrá zkušenost.
Nemůžete volat primáře kvůli každé maličkosti, naučíte se velké samostatnosti. Při této praxi jsem často vděčně vzpomínal a v duchu
děkoval všem těm, kteří mne v minulosti něco naučili. Vedle gynekologie a porodnice jsem pracoval i na chirurgii, kde jsem vzhledem
k blízkosti vojenského prostoru zažil i velmi těžké úrazy. Také jsem
v zimě čtvrt roku v Horní Plané zastupoval praktického lékaře, který
byl na předatestačním školení. Tam jsem se setkal s mnoha různorodými případy a naučil se neocenitelné množství věcí. Navíc jsem
poznal obtížnost práce lékaře v horském terénu, a proto je ta moje
láska k Šumavě tak neformální.
Někdy jsem jezdil k neplánovaným porodům v domácnosti. Vzpomínám si, že jednou to bylo skutečně dramatické – jednalo se o paní
hajnou někde u hranic, kterou kvůli ohromnému množství sněhu
nebylo možné odvézt do porodnice. Ani vojáci nedokázali pomoci.
Již 24 hodin tam byla porodní bába a nešlo jim to. Dovezli mě k nejbližšímu možnému místu a tam už čekali lesáci a ozbrojený pohraničník – asi abych se nebál. Dál jsme se prodírali hlubokým sněhem
na běžkách. Přišlo mi, že hájovna je snad až na konci světa. Když jsme
tam již za tmy dorazili, bylo to opravdu jak z filmu. Černá kuchyně,
děti na peci, já šel do další místnosti a paní jsem vyšetřil. Byla už unavená, protože se porod vlekl. Dal jsem jí injekci na posílení kontrakcí
a za dvě hodiny jsme porodili zdravého kluka. Nálada se uvolnila, objevila se harmonika a začalo se slavit. Pak jsem se ráno probudil a měl
dvě hlavy. Jednu velkou a druhou malou – podle Švejka ta větší byla
v té menší. Když jsem se již po zmizení drátů do těchto končin znovu
dostal, poznal jsem to místo pouze podle dvou křivých jabloní a zbytku zdiva. Tak tady jsem jako mladý doktor prožil své dobrodružství…
Vzpomínka na kamaráda
12. 7. 2014 nás opustil vzácný člověk a ve svém oboru vynikající lékař
prof. MUDr. Evžen Čech. Pro pisatele těchto řádků je to ztráta obzvláště
bolestná. Ztratil jsem v něm od mládí důvěrného přítele a kamaráda,
jakých člověk v životě mnoho nepotká. Šumava - v ní Horská Kvilda
a přilehlá oblast byla místa, kam jsme se opakovaně rádi vraceli. Na vzájemné návštěvy a srdečné rozhovory na toto téma, ale i naše dětství, či
dospívání až po současnost, jsem se vždy těšil. Stejně příjemná byla jeho
pravidelná účast na schůzkách dříve narozených skautů v našem Klubu
důchodců.
Budeš nám chybět, Evžo!
S úctou a pohnutím na Tebe vzpomíná a po zbytek života nezapomene Láďa Svoboda.
Připojujeme se k panu Svobodovi, budeme jistě rádi na Evžena vzpomínat, zvláště maminky a jejich děti. Jsme rádi, že jsme mohli zažít
a trochu poznat tak význačnou osobnost odborného světa, a jemného skromného člověka v běžném lidském životě.

Olga Stárková, Zbyněk Richter

Handicapovaní se učí
samostatnosti ve Slunečním
domově
Sluneční domov, který se stará o klienty s těžkým kombinovaným
postižením, dokončil dostavbu 1. nadzemního podlaží. Díky tomu
nabídne chráněné bydlení a poskytne sociální služby mladým lidem
s handicapem. Dá jim šanci více se osamostatnit a přiblížit se k plnohodnotnému životu. Nadace ČEZ přispěla na dostavbu prvního
nadzemního podlaží částkou 850 tisíc korun.
Celý projekt Slunečního domova je navržen jako bezbariérový třípodlažní domek pro 16 osob. Právě dokončené 1. nadzemní podlaží
představuje samostatnou bytovou jednotku s chráněným bydlením
pro osm klientů s těžkým kombinovaným postižením. Zároveň je
místem k poskytování dalších sociálních služeb jako stacionáře, odlehčovacích pobytů, poradenství či rehabilitací.
Sluneční domov je určen těžce handicapovaným, kteří ve 26 letech
ukončí povinnou školní docházku v Integračním centru Zahrada a zatím stále vyrůstají ve své původní rodině. „Naším cílem je pomoci těmto lidem se částečně osamostatnit od rodiny a zachovat přitom kolektiv mladých lidí, kteří se navzájem znají, mají se rádi a mezi sebou se
podporují,“ vysvětlil Petr Stránský, předseda Slunečního domova.
Na dokončení 1. nadzemního podlaží Slunečního domova přispěla Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je
zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané
projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, vzdělání, sportu,
kultury nebo právě sociálních služeb. „Snahu o zapojování těžce handicapovaných lidí do běžné společnosti bereme jako smysluplnou
a prospěšnou pomoc. Slunečního domov jim pomůže osamostatnit
se, přitom jim však poskytuje jistotu a potřebné zázemí,“ uvedl Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.
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Tenis pro dobrou věc
Léto skončilo a tím i naše letní tenisová sezóna. Nyní si v myšlenkách vybavujeme toto krásné období, kdy se my tenisté radujeme z nádherné příležitosti hrát pod otevřenou modrou oblohou.
Spolu s přáteli, se kterými je nám dobře, si můžeme užívat zdravý
pohyb na slunci. Občas během našich zápasů přijdou okamžiky,
kdy si tak trochu rouhavě postěžujeme na příliš ostrý sluneční
paprsek, který nám tu a tam zhatí odehrání toho „vážně nejdůležitějšího“ míčku našeho utkání...
Občanské sdružení SLUNEČNÍ PAPRSEK je tím paprskem, díky kterému si uvědomíme malichernost našich úvah o prohraném míčku či
tenisovém zápasu. SLUNEČNÍ PAPRSEK je občanské sdružení, které
se již řadu let snaží vracet úsměv do tváří dětí poznamenaných nepřízní osudu v podobě závažného onemocnění.
Jsme velmi hrdí, že v naší tenisové partě je někdo, kdo pomáhá vyhrávat míčky těm, kteří to opravdu potřebují. Je jím předseda rady
sdružení SLUNEČNÍ PAPRSEK MUDr. Pavel Boček. Protože si Pavlovy
práce nesmírně vážíme, rozhodli jsme se mu alespoň v rámci našich
možností pomoci uspořádáním charitativního tenisového turnaje
pro dobrou věc.
Turnaj se uskutečnil 16. srpna v tenisovém areálu TJ Sokol Dolní
Počernice a kromě tradiční hojné účasti, pohody a kvalitních sportovních výkonů všechny účastníky tentokrát provázela hřejivá síla
jednoho zcela mimořádného „slunečního paprsku“. Je nám ctí, že
jsme mohli skromně přispět na dobrou věc a předat výtěžek celé
akce v podobě šeku v hodnotě 23 200 Kč zástupci sdružení SLUNEČNÍ PAPRSEK, našemu kamarádovi MUDr. Pavlu Bočkovi.
Děkujeme tímto všem, kteří se k nám přidali, aktivním hráčům turnaje, ale i těm kteří nehráli a přispěli.
Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na zpříjemnění celé akce
v podobě občerstvení, zejména panu Trčkovi z lahůdek na Zlatém
kříži a samozřejmě naší Květě a Janě.
Podrobné sportovní výsledky a fota si můžete prohlédnout na
www.sodopo.cz. Ještě jednou všem děkujeme a všechny srdečně
zveme na příští ročník v srpnu 2015.


Výbor tenisového oddílu SODOPO

TURNAJ BABÍHO LÉTA V TENISE

„MEMORIÁL ONDRY LUKEŠE“
V sobotu 6. září se trochu s předstihem velké počernické oslavy
„Babího léta“ sešli na tenisových kurtech příznivci tohoto krásného
sportu. Ale tak už to každoročně bývá, protože všichni dohromady
se i s volejbalovými družstvy prostě nevejdeme.
Turnaj zahájil předseda klubu Jirka Brejcha přivítáním všech zúčastněných a tichou vzpomínkou na našeho kamaráda Ondru, který
před rokem tragicky zahynul. Jeho milá povaha a zapálení pro tenisovou hru nám bude už navždycky chybět.
Na začátku proběhlo rozdělení účastníků do čtyř skupin. V nich pak
dvojice, které se po každé hře měnily, sehrály deblové zápasy. Hrací
doba jednotlivých utkání byla dána limitem 20ti minut, rozehraná
hra se samozřejmě dokončila. Body ve skupině sbíral každý jednotlivec sám, počítaly se body za výhru a rozhodující byl také celkový
počet vyhraných her v zápasech. Nejlepší ze skupiny pak postoupili
a vytvořili nové páry, které se utkaly o stupně vítězů.
A takhle to dopadlo:
1. Michal Lajbl + Michal Novotný
			2. Jiří Brejcha + Antonín Melč
			3. Pavel Dočekal + Regina Novotná
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Atmosféra turnaje byla výborná, sportovní výkony taktéž a počasí letos vyšlo nádherně. Trochu vody spadlo až někdy k večeru
po odehraných zápasech. Po celý den nás opět vzorně zásobovaly
jídlem a pitím Květa s Janou a ještě pár ostatních, kteří přinesli něco
na zub. Všichni se už těšíme na další tenisové setkání.

TENISOVÁ LIGA

SODOPO

V rámci turnaje proběhlo i slavnostní vyhlášení místní amatérské
ligy, kterou pro hráče oddílu již druhým rokem s úspěchem organizuje Tonda Zoubek. Jednotlivci rozdělení do hracích skupin po pěti
hráčích, každý měsíc vždy v trochu obměněné skupině (2 postupují,
2 sestupují), sbírají od jara do podzimu body do tabulky pro celkové umístění. Největším plusem toho všeho je, že si člověk zahraje
s různými typy hráčů a může tak získávat cenné zkušenosti pro svou
další tenisovou hru.
A zde jsou letošní výsledky:
1. Antonín Melč 2. Štěpán Lukeš 3. Jan Kolečko
Více na: www.sodopo.cz

Sluneční paprsek děkuje

I v letošním roce se zúčastnilo více jak 100 dětí ozdravného pobytu na Turecké riviéře.
Než jakékoli psaní, poslouží jako naše poděkování básnička jedné dívenky, účastnice
ozdravného pobytu.
Jsme rádi, že o nás zájem máte,
a děkujem, co pro nás děláte.
Těch 15 dní s Vámi bylo suprových,
kamarádů mám spoustu nových.

O půl jedné jsme obědvali,
pak jsme si poledňák dali.
Ve tři sraz u ratanu byl,
bazén s tobogány se nám líbil.

Telefonem byl budíček každý den,
vyrušil nám krásný sen.
Každé ráno rozcvičky byly,
v neděli nikomu nechyběly.

Zmrzlinu a sváču jsme měli,
pak do bazénu jsme jít chtěli.
Potápění vedoucích bylo samozřejmostí,
nebojte, vše bylo bez surovostí.

Po rozcvičce byla snídaně,
Jéé palačinky, hrrr na ně.
Na pokoji jsme si plavky vzali,
pak jsme se opalovákem namazali.

Do sedmi čas jsme měli,
na večeři jsme jít chtěli.
Následovalo vyhlášení soutěží,
na prvním místě být, šlo stěží.

V půl desáté jsme sraz u palmy měli,
většina oddílů přehazku hrát chtěli.
Po přehazcce se soutěž v moři konala,
občas vlna nám prostor nedala.

Večer volnější program byl,
mě se odraz měsíce v moři líbil.
Disco bylo každou noc,
hudba míchala se moc.

V 11 k bazénu se šlo,
je fajn, že vůbec nepršelo.
U jídelny byl ten bazén,
do kterého byl každý házen.

V půl 11 jsme na pokoji měli být,
a v 11 jsme měli dávno snít.
Zážitky s Vámi máme krásný, doufám, že
to řeknu touto básní

Jsem moc ráda, že Vás všechny znám, ráda Vás moc mám!!! Sluneční paprsek je úžasný.


Alice Mašková

TURNAJ BABÍHO LÉTA
VE VOLEJBALE

Jak je již na místních slavnostech Babího léta tradicí, tak i letos náš volejbalový
oddíl Sokol – Dolní Počernice uspořádal turnaj smíšených družstev.
V sobotu ráno 13. 9. se na kurtech sešlo sedm družstev. Po úvodním slovu a přivítání účastníků panem starostou byli všichni seznámeni s pravidly turnaje. Hrálo
se na dvou kurtech každý s každým na dva hrané sety. Všechny zápasy proběhly
v přátelském duchu, končilo se až někdy kolem půl šesté večer. Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo „Blážinec“, naše dvě skupiny skončily na 5. a 6. místě. Děkujeme také Sokolu a MČ Dolní Počernice za hodnotné ceny pro všechna
družstva, nikdo neodešel s prázdnou. Koupením některých cen jsme opět podpořili i místní chráněnou dílnu „U červeného javoru“.
Dobrá nálada, bezproblémová organizace, zajištěné občerstvení a komfortní
technické zázemí – to vše přispělo k hladkému průběhu letošního již 19. ročníku.
Tak ahoj napřesrok!

Markéta Brožová
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Jezdecký klub Počin Mistrovství Evropy
zahájení činnosti v novém
školním roce

Zápis do našeho klubu byl 8. září a přišlo na něj rekordních 54
zájemkyň a 2 zájemci. Je tomu tak již mnoho let, kluků se nedostává a holčiček přebývá. Až na malé výjimky jsme mohli najít
místo prakticky pro všechny malé jezdkyně a věřím, že se vyjezdí v šikovné závodnice a bude se jim u nás líbit.
S novým rokem jsme nabídli zájemcům i AVK aktivity s využitím koní, což je hravá a velmi přínosná část hiporehabilitace.
V tomto kroužku si děti s koňmi hrají, vzájemně komunikují
na dlouhém pevném vodítku, různými postoji a gesty si vysílají vzájemně signály a snaží se o jejich správné rozluštění. Je
úžasné pozorovat děti, jak přesvědčují koně, že jsou teď pro něj
jediným zájmem a že by si toho měl kůň vlastně vážit víc, než té
trávy, která ho všude kolem láká k ukousnutí. Člověk musí opanovat své pohyby, kontrolovat zvukové projevy a přitom stále
vnímat, co se mu snaží jeho čtyřnohý kamarád sdělit. Často tak
lidé v sobě probudí utajované schopnosti neverbální komunikace, která vede k oboustrannému uspokojení ze společně stráveného času.

Jezdecký areál také čeká řada terénních úprav, výstavba ohrazení jízdárny a zároveň vybudování plotu uvnitř areálu, který
umožní volný pohyb malých zvířat a tím i volný přístup v návštěvních hodinách pro veřejnost. Věříme, že již do vydání příštího čísla zpravodaje zvládneme mít valnou část prací za sebou
a budeme se těšit na společné přírodopisné a naučné povídání
o tom, jak spolu na jednom místě vychází příroda, lidé i naše
zvířata. Jak si mohou být vzájemně prospěšní a užiteční. Přesný rozpis setkání bude v říjnu k dispozici v informačním centru
Dolních Počernic a na stránkách našeho klubu www.jk-pocin.cz.
Besedy jsou určeny především dětem ze základních škol, ale ledacos zajímavého se mohou dozvědět i starší návštěvníci.
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Hanka Špindlerová

veteránů v atletice 2014
Velké atletické veteránské soutěže, jako Mistrovství světa či Evropy, se konají jednou za dva roky. Jeden rok „svět“ a jednou „Evropa“ a protože v loňském roce se konalo v Brazílii mistrovství světa,
tak na rok 2014 připadlo mistrovství Evropy konající se v tureckém
Izmiru.

Na tento šampionát se v posledním srpnovém týdnu vydaly bezmála čtyři desítky českých reprezentantů (34 mužů a 5 žen). Vrcholné
akce atletických „vysloužilců“ se zúčastnilo více jak 2 000 závodníků
z 38 zemí Evropy.
V horkém počasí se závodilo velmi těžce, ale česká výprava se v nabité mezinárodní konkurenci v žádném případě neztratila a získala celkem 36 cenných kovů. V hodnocení zemí se Česká republika
zařadila s 11 zlatými, 14 stříbrnými a 11 bronzovými medailemi
na krásné 14. místo.
Jsem šťastná, že jsem k úspěchu českých reprezentantů mohla přispět i já ziskem dvou bronzových medailí v hodu kladivem a v hodu
břemenem v kategorii Ženy 40 - 44 let. Tímto se nechci chlubit svými úspěchy, ale chtěla bych poděkovat Radě MČ Praha – Dolní Počernice za možnost změřit své síly s evropskou konkurencí, neboť
mi poskytla finanční příspěvek. Velmi si vážím této podpory a věřím, že i v dalších letech budu moci řádně a úspěšně ČR reprezentovat. Samozřejmě mne mé umístění těší, ale zároveň jsem i hrdá
na skutečnost, že celá česká reprezentace v evropském souboji tak
dobře obstála.
Pokud máte pocit, že sport je jen pro mladíky či mladice, jsou právě
veteránské akce a veteránská mistrovství důkazem opaku. Startovat
v soutěžích pro veterány mohou atleti od 35 let. Maximální věková
hranice není omezena, takže pokud zdraví dovolí, startují na různých soutěžích atleti i ve velmi pokročilém věku. Pro srovnatelnost
výkonů soutěží závodníci v pětiletých kategoriích, tedy přibližně
věkově stejně zralí. Nejinak tomu bylo i v Izmiru. Nejstarší účastnicí
byla 92 letá estonská závodnice, která se velmi úspěšně „poprala“
s diskem, koulí či kladivem.
Věřte tedy, že sportovat se může a má v každém věku a že nikdy
není pozdě začít.

Jana Čapková, dolnopočernická rodačka

Začátek školního roku

v MŠ Orangery

Prázdniny nám utekly jako voda, z některých dětí ze školky se najednou stali prvňáčci a my ostatní jsme se opět sešli ve školce, abychom si hráli, malovali, zpívali, zkrátka užívali každodenní aktivity
se svými kamarády v Orangery.
V polovině září jsme pro rodiče s dětmi uspořádali novou akci – Babí
léto v Orangery. Toto krásné teplé zářijové odpoledne bylo zorganizováno především proto, aby se rodiče seznámili s našimi novými
kolegy z řad rodilých mluvčích. Ti si připravili pro děti výtvarné aktivity a typické znaky jejich domovských zemí. Také české učitelky
představily kraj, ze kterého pochází. S dětmi jsme pekli dobroty, připravovali typickou limonádu, vařili polévku, dále si děti pochutnaly
na oblíbeném popcornu a opět bylo odpoledne v parku v duchu
her, hlavolamů a hlavně bylo plné dobré a přátelské nálady.
Také jsme v září podnikli výlet do Štefánikovy hvězdárny na Petříně,
kde jsme žasli nad střechou, která jde otevřít a která se otáčí, pozorovali jsme dalekohledem turisty na Petřínské rozhledně a největší
zážitek děti měly z jízdy lanovkou.
Naše školka opět otevírá dvě české a dvě anglické třídy, v obou
programech máme ještě pár míst volných, stále funguje i odpolední AfterClub pro školní děti, kde jsou poslední volná místa a i letos
nabízíme lekce angličtiny – pro děti i dospělé, skupinové i individuální. Všechny kurzy angličtiny vedou rodilí mluvčí s mnohými zkušenostmi s výukou angličtiny.


Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

Ze života

MŠ DUHA
Krátce před letními prázdninami i během nich došlo v naší školce
k mnoha změnám:

V novém školním roce máme opět pro děti připravené vzdělávací činnosti, které budou vhodně doplňovat výukové programy v jednotlivých třídách s ohledem na jejich věk. Doufáme, že se dětem budou
líbit stejně jako v uplynulém školním roce. Také se těšíme na spolupráci rodičů, která byla i v minulých letech na výborné úrovni.
Danka Exnerová – ředitelka MŠ
Jarka Pasáková – učitelka třídy Kvítka

• na školní zahradě máme 4 nové houpací pružiny, průlezku draka,
celý pedagog. sbor se podílel na malbě obrázků na cestách, které
slouží jako další herní prvky, vedení MŠ zařídilo úpravu terénu vedle pískoviště
• šatna třídy Broučků byla sponzorsky vymalována (zařídila paní uč.
Lucie Dušková), ve spolupráci s paní Požárovou byla třída i šatna
vyzdobena veselými obrázky
• došlo k výmalbě v šatně i ve třídě Kvítek, barevnost byla zvolena
tak, aby se v nich děti cítily příjemně
• byly ošetřeny podlahové krytiny, čímž došlo k úspoře finančního
rozpočtu za koupi krytiny nové
V současné době řešíme připomínku ohledně bezpečnosti dětí
s tím, že vedení zařídilo elektronické zámky na dveřích do šaten
dětí. Na školní zahradě přibude další oplocení. Nicméně pokud rodiče nebudou zavírat branku u hlavního vchodu i u nového oplocení, je bezpečnost dětí na pedagogickém sboru, který svým přístupem a profesionalitou bezpečnost dětí zabezpečuje.
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základní škola

Nově v základní škole
Vážení čtenáři,
i v období letošních hlavních prázdnin prošla naše základní škola určitými proměnami. Již po čtvrté v řadě jsme otevřeli dvě první třídy.
Dostali jsme důvěru od mnoha rodičů, kteří nám svěřili své ratolesti. Počet dětí v naší základní škole se opět navýšil, a to na 283 žáků.
S touto skutečností souvisí i nutné prostorové a organizační změny.
V budově I. stupně je umístěno aktuálně sedm tříd, od 1. až po 4. A.
Na druhém stupni, v nízké budově jsou třídy od 4. B až po třídu devátou. V období hlavních prázdnin tak škola nezahálela a procházela nutnými úpravami. Asi každý, kdo přichází do budovy I. stupně, si
všimne krásně zrenovovaných historických dveří s novou informační vývěskou. Perfektně odvedenou práci má na svědomí truhlářství
pana Lomnického, za což mu děkujeme.
Nový kabát dostala kompletně sborovna I. stupně. Dále proběhla kompletní rekonstrukce vnitřních omítek ve třech třídách. Kdo
rekonstruuje, ví, jak náročný je poté úklid, za který bych velmi rád
poděkoval všem provozním zaměstnancům. Nezahálelo se ani
v budově II. stupně, kde ze sborovny vznikla velmi útulná třída
a do bývalého skladu byla umístěna cvičná kuchyňka. Další tři třídy
dostaly nové barvy a nové vnitřní vybavení.
V současné době připravujeme celkové internetové zasíťování
obou budov tak, abychom měli v každé třídě počítač s připojením

Vítání prvňáčků

na internet. Žáci II. stupně mají možnost připojení na školní wifi.
Rád bych, aby si naše děti všech nových věcí vážily, a aby se jim
v jejich škole líbilo.
Pro letošní rok připravujeme rozšíření nabídky kroužků, spuštění
nových webových stránek, zavedení projektu ovoce do škol (zatím
na I. stupni), žáci budou zasedat v samosprávném celku školního
parlamentu a dále chystáme celou řadu drobných novinek. Doufám, že pomohou ke zvýšení prestiže naší školy.
Žáci druhého stupně mají v rámci
podpory řemesel dílny, pozemky, volbu povolání a vaření, to
vše v rámci předmětu Pracovní
činnosti. Žáci 8. a 9. třídy se učí
druhému cizímu jazyku v rozsahu
tří hodin týdně. Nastoupili nám
i noví zaměstnanci. Do 1. třídy paní
Mgr. Nataša Heráková, do školní
družiny paní Renata Koczsková
a nový pan školník Jaroslav Švarc.
Přeji všem dost sil a trpělivosti
v novém školním roce a těším se
na vzájemnou spolupráci.
Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy

Pasování na čtenáře
Před vysvědčením byli žáci 1. A (třídní učitelky Ilony Bradáčové) pasováni
na čtenáře v romantických prostorách na zámku Radim. Bylo krásné sledovat rozzářené obličeje dětí, které s důstojným obdivem přijímaly v historických kostýmech pasování pravým kordem. Nádherné prostory, historické
kostýmy a výborně připravený ceremoniál vytvořily kouzelnou atmosféru,
na kterou nezapomenou děti ani přítomní rodiče.
Jiří Lenk

Tašku na záda, kytku pro paní učitelku do ruky a vykročit
pravou nohou. Tak vypadalo ráno prvního září pro čtyřicet pět dětí, které nastoupily do prvních tříd naší školy.
Po slavnostním přivítání panem ředitelem a panem starostou, byly pasovány nejstaršími žáky na prvňáky. Pak
ve svých třídách poprvé zasedly do lavic. Následovalo
představování, seznamování, dokonce poznávání některých písmenek. Na závěr si děti odnesly domů pár drobností a svůj první domácí úkol.
Mgr. Jolana Lukášová – třídní učitelka 1. B
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Výlov Velkého
Počernického rybníka
dne 16. 10. 2014 se uskuteční cca od 8 hod. výlov Velkého Počernického rybníka. V rámci výlovu proběhne výchovně vzdělávací akce
ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Vodní záchranné služby, která bude zaměřena
převážně na školní mládež. V průběhu výlovu se děti seznámí s rybničním hospodářstvím, s druhy ryb a vodního ptactva, s technikou
rybolovu a s dalšími tématy, souvisejícími s přírodou a životním prostředím. Novinkou bude prezentace Vodní záchranné služby v oblasti
styku obyvatel s vodou a prováděním záchranných akcí při tonutí. Přijďte strávit hezké a poučné dopoledne na hráz Počernického rybníka.

Krátké zprávy
z Dětského domova
Zahradní úpravy
Ošetřování stromů v areálu DD probíhá podle návrhu na opatření
Lesů hl. města Prahy a to po posouzení zdravotního stavu tomografem.

16. ročník běhu babího léta
Závod probíhal v sobotu 6. září za krásného počasí, v příjemné atmosféře a bez protestů. Zúčastnilo se rekordních 287 běžců a kvalita závodu byla opět vysoká. To i díky tomu, že je závod zařazen
do Poháru pražských běžeckých nadějí. Byl překonán jeden traťový
rekord a to Adamem Štýbrem z Bohemians 1905 - 200 m s časem
37,39 min. (kategorie chlapci r. 2007 - 2008).
Nepříjemností bylo zranění Andrey Duchoňové, která ale i přes
pád a odřeniny vyhrála svoji kategorii. Velké díky patří pořadatelům (mezi ně se zařadili dobrovolníci z Penny Market), partnerům Hl. m. Praha, nadace ČEZ, restaurace Léta Páně, Sabe, Miluji vodu
a MČ Praha – Dolní Počernice. Velké poděkování patří i všem účastníkům, kteří na dobrovolném příspěvku věnovali pořádajícímu Dětskému domovu Dolní Počernice částku 8 198 Kč. I toto je rekordní suma
a bude použita na volnočasové aktivity dětí z našeho domova.
Děkujeme!!!

dětský domov cup 2014 – 11. ročník
4. díl 13. 9. – 6. ročník o pohár michala novotného - beachpřehazovaná
Z 29 zúčastněných družstev zvítězili sportovci z našeho dětského
domova se 64 body.
V průběžném celoročním bodování jednotlivých závodních disciplín jsou nyní naši závodníci na 10. místě se 103 body.
Martin Lněnička, ředitel DD

Pozvánka na
11. roČník
PéTanQUe JednoTlivcŮ
bez rozdílu věku

v sobotu 18. 10. 2014
areál dětského domova

Přihlášky do 14. 10.
na dd_dolpoc@volny.cz
nebo 281 930 129, 602 873 693
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Novinky v MHD

Zastávkové informační systémy
Na základě jednání s hl. m. Praha, MČ Praha 21 a zástupcem ROPIDu (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) bude pro obousměrnou autobusovou zastávku Dolní Počernice (u Barborky) vypracována dokumentace a následně i realizován zastávkový digitální informační systém.
Tento systém umožní zobrazovat nejen čísla linek a cílových zastávek, ale navíc i plánovaný odjezd ze zastávky dle centrálního informačního systému, aktualizovat jej a spolu se sledováním
polohy informovat o reálném čase případného zpoždění autobusové linky. Tedy veškerá aktuální
data o provozu všech linek na dané zastávce.
Jedná se o pilotní projekt, kterým dochází ke zlepšení informovanosti cestujících hromadnou dopravou. Jak informační systém vypadá napoví ilustrační foto.
Petr Stránský

Poznávejste s námi jiné kraje, jiné mravy...
Vážení přátelé,
se začátkem nového školního roku se po dvouměsíční odmlce do velké zasedací síně naší radnice opět vrací
pravidelný cyklus cestopisných besed s názvem „každý poslední čtvrtek novou zemi“, v němž Vám vždy poslední čtvrtek v měsíci
občanské sdružení POČIN - počernická iniciativa s podporou ÚMČ představuje známé i neznámé cestovatele, horolezce, dobrodruhy,
odborníky, členy expedic nebo prostě lidi, kteří navštívili zajímavé kouty naší krásné planety. Ti se s námi podělí nejen o své zážitky,
zkušenosti, poznatky a prožitky, ale své cesty nám přiblíží i promítáním fotografií nebo i videí a filmů a mnohdy ještě přinesou ukázat
nějaké zajímavé předměty související s danou zemí nebo cílem či způsobem cesty. A aby byl Váš prožitek co nejkomplexnější, chystáme pro Vás na každou besedu také stylové občerstvení z kuchyně dané země či oblasti nebo odpovídající specifické stravě našich
cestovatelů na konkrétní akci. Přestože jsme vděčni za jakýkoli příspěvek na náklady spojené s pořádáním besed, je vstup na všechny
naše akce volný. Zaznamenejte si tedy do svých diářů, abyste před každým posledním čtvrtkem v měsíci sledovali nástěnky v naší
obci, na kterých se vždy objeví tradiční plakátky zvoucí Vás na naše besedy. Pak už neváhejte a procestujte s námi celý svět, vystupte
na nejvyšší hory, přeplavte se přes široká moře, překonejte nehostinné pouště a ledovce, prodírejte se hustými pralesy a bušemi,
poznejte podivuhodné živočichy a pozoruhodné rostliny, ale navštivte i starobylá nebo moderní města, vstupte do obydlí domorodců a poznejte jejich život a kulturu a okuste jejich stravu. To vše a mnohé další Vám nabízí náš cyklus besed. Přijďte, uvidíte, uslyšíte,
ochutnáte... Těšíme se na setkání s vámi!
Tomáš V. F. Jirsák Havran - předseda OS POČIN
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Pražském triatlonu
v Dolních Počernicích
aneb i v 39 letech lze vyhrávat,
když si vyberete tu správnou
kategorii!
Sobota 20. 7. 2014. „Zkušeně“ přicházím do Dolnopočernického
parku hned v počátku času vymezeného pro registraci, abych pak
nebyla ve stresu jako vloni, kdy jsem si odstála dlouhou frontu, než
jsem dostala startovní tašku se všemi těmi čísly, popsali mi ruce
a nohy fixou a poslali do depa. Jenže kde je? A co si tam mám dát?
A jak budu pít? A co budu pít? A kde nechávám běžecké věci? Hlavou se mi honily spousty dalších otázek, které už jsou pro zkušeného triatlonového harcovníka samozřejmostí, ale pro zmateného
triatlonového nováčka na úvod dost nepříjemný zážitek…ale to
bylo vloni.
Letos v klidu s časovou rezervou polepuji příslušnými samolepkami své kolo, helmu i tělo a mířím s předpisově zapnutou helmou
mezi hrazení na hrázi Dolnopočernického rybníka. Zde nechávám
všechny věci na kolo i běh, občerstvení v podobě proteinové tyčinky Herbalife a H24 Hydrate, hezky na zemi ručníček na očištění nohou po výběhu z vody a startovní číslo na gumičce. Akorát v klidu
a pohodě poslouchám rozpravu k trati, stručná pravidla triatlonu
a až poté začíná v žaludku to příjemné předzávodové šimrání. To
zintenzívní poté, co do vody naskáče kategorie Sport a my „Klasici“
jsme hned další na řadě… O pár minut později lezu do kalné vody
rybníka – ráda mezi prvními, několik minut v přední řadě šlapu
vodu, abych si ušetřila pár kopanců od svých spolubojovníků ze
zadních řad. Prásk! Vyrážíme kolem první bóje, všichni bez neoprénů, protože sluníčko praží o sto šest…au, první rána, druhá….kopanec z boku, pak už to nepočítám a snažím se plavat mimo hlavní
proud. Po 11 minutách vybíhám z vody a přichází to, čeho jsem se
trochu obávala. Vedu si k výjezdu na cyklistickou trať nádherného

miláčka. Jen nejsme vůbec sehraní, na silničním kole jsem večer
před závodem seděla poprvé a to cca 5 minut po montáži pedálů…
snažím se na to ale nemyslet, jak je kolo proti horskému vratké a šlapu do pedálů, co to dá. První okruh zbytečně váhám v zatáčkách
a vyhýbám se vláčkům, ale brzy přijdu na chuť rychlému plynulému
tempu a užívám si vítr ve vlasech, 36 km uběhlo jako nic. Při přezouvání do běžeckých bot se cítím svěží - pchá, 4 km je přeci jen krátký
výklus! Ve 32 stupních ve stínu se neběží úplně ideálně a doslova
každý metr je utrpením. Vše je ale zapomenuto, když probíhám cílovou bránou a vidím, že jsem opět první v kategorii žen 35 – 40
let. Přesto ale doma dětem nedokážu odpovědět na otázku: „Mami,
a proč to děláš?“ Sama nevím. Ale půjdu zas.
Foto: Martin Féneš		

Jana Lenková

Pražský triatlon

Další „poprvé“ na
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inzerce

bydlení U golFového greenU
Pro ránU „na JiSToTU“ Si golFiSTé vĚTšinoU beroU devíTkU ŽeleZo. kdyŽ chce Pod Par ZahráT develoPer, mUSí nabídnoUT
PodobnoU JiSToTU – blíZkoST ZelenĚ, níZkoenergeTické bydlení, dobroU doPravní obSlUŽnoST. ProJekT dolní PoČernice ii
PŘeSnĚ TakovÝm úderem Je.
Výše zmíněnou golfovou terminologii jsme nepoužili náhodou. Špičkové osmnáctijamkové golfové hřiště Black Bridge Golf Resort je
od pozemků na prodej v Dolních Počernicích, vzdálené na jeden pořádný švih golfovou holí. A to je i královské eso v rukávu samotného
developera – společnosti Sekyra Group. Byť ne jediné.
Vedle golfového resortu Sekyra Group nabízí 62 atraktivních pozemků o výměrách 300 – 900 m2 pro výstavbu rodinných domů
o rozloze až 215 m2. Pokud chce někdo domek takříkajíc „na klíč“, pro
toho Sekyra Group připravuje nabídku hned dvanácti různých typů
domů i dvojdomků splňujících nízkoenergetický či pasivní standard.
V budoucnu se rodinné domy i dvojdomky budou utápět v zeleni
chystaného rekreačního parku V Čeňku, který propojí Dolní Počernice
s Černým Mostem.
Momentálně Sekyra Group poskytuje slevu až 1 100 000 kč na vybrané
pozemky. Tahle jamka vypadá u Sekyra Group minimálně na birdie...
Autor: Jan Dušek, úpravy Sekyra Group, a.s.

Více na www.sekyragroup.cz

OČNÍ OPTIKA PECAN

Brýle.RQWčočky. Doplňky. Opravy.
KONTROLUJEMEZRAKLEH] objednání
Oplanská 2614 (Blatov,u Penny), Újezd nad Lesy
tel: 608 261 242 www.optikapecan.cz
Otevřeno: Po – Pá 9h – 12h, 13h – 18h

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

WHITE SPORT
•

•

prodej značkového sportovního zboží vyplétání
tenisových raket zapůjčení testovacích tenisových raket

•

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

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

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

PROVÁDÍM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ,
ZNALECKÉ POSUDKY, NABÍZÍM REALITNÍ SLUŽBY,
JSEM ČLENEM ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR.

JAN ČECH
mobil: 602 336 198
e-mail: treko@cmail.cz
Českobrodská 46, Praha 9

TeleSiS Technologies s.r.o.

dodávka • monTáŽ • ServiS
telefonů, bezpečnostních systémů EZS,
CCTV, kabeláže slaboproudé
i silnoproudé

Nad Rybníkem 4
tel: 775 777 973

dolnopočernický zpravodaj / ročník XXiX / číslo 7,8,9 / 2014 vychází v říjnu 2014

24

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