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Úvodník
chodníků a komunikací. Dále MČ za tímto
účelem podala žádost v OPŽP na nákup
čistícího stroje.

VÝSLEDKY ANKETY K 3. FÓRU ZDRAVÉ
MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Vážení spoluobčané,
na základě jednání a výsledků květnového fóra
vám byla rozeslána anketa, ve které jste měli
ověřit 10 problémů, které naše obyvatele nejvíce trápí. Děkujeme všem, kteří nám vyplněnou anketu odevzdali a sdělujeme, že v ní bylo
potvrzeno pouze 9 problémů, které Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice na svém zasedání dne 17. 9. 2012 projednalo. Níže uvádíme
opatření, která ZMČ přijalo formou usnesení
na odstranění vygenerovaných problémů.
Věříme, že v dalším období se na projednávání veřejného dění v Dolních Počernicích
bude podílet více našich obyvatel.
Schválené návrhy opatření předložených
Radou MČ:
1. Častější úklid komunikací a chodníků
» 36 hlasů
Za tímto účelem byla ustavena nová pracovní četa ÚMČ, jejíž náplň je mj. úklid

2. Přeložení trasy silničního okruhu
kolem Prahy do Středočeského kraje
» 35 hlasů
Pro přeložení silničního okruhu nejsou k dispozici žádné relevantní podklady, Středočeský kraj nemá variantu tohoto silničního
okruhu ve svém územním plánu. Dosavadní
platné usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice bylo schváleno ve smyslu podpory
dokončení Pražského okruhu (stavby 510
a 511) avšak za podmínky, že budou dodrženy platné hygienické limity, které mohou mít
vliv na území Dolních Počernic. ZMČ bude
v budoucnu podporovat výstavbu silničního
okruhu v trase navržené ve Středočeském
kraji, avšak pouze na základě podkladů,
doručených na ÚMČ v zákonně probíhajícím
řízení na tzv. Středočeskou variantu.
3. Opatření proti vykrádání aut a domů
» 24 hlasů
MČ již v této věci zahájila osvětu mezi
obyvateli prostřednictvím Městské policie
a Policie ČR. Tato osvěta bude pokračovat
formou upozornění v DPZ a na webu MČ.
ZMČ vyzývá občany, aby důsledně dbali
preventivních opatření při parkování svých
vozidel a snížili tak na nejnižší možnou
míru jejich vykrádání.
4. Dokončení rekonstrukce budov č. p.
11 a č. p. 366 » 21 hlasů
Obě stavby jsou zařazeny do střednědobého investičního výhledu MČ. Na pokračování rekonstrukce č. p. 11 odsouhlasilo ZMČ
pro rok 2012 částku 500 tis. Kč. Dále byla
na dokončení této stavby podána žádost
o dotaci v rozpočtu HMP na rok 2013 ve
výši 3,5 mil. Kč. Na rekonstrukci č. p. 366

byly ZMČ odsouhlaseny ﬁnanční prostředky ve střednědobém investičním výhledu
a pro rok 2013 bylo požádáno HMP o dotaci
ve výši 2 mil. Kč do rozpočtu na rok 2013.
5. Stanovení klidového času o víkendech
» 15 hlasů
ZMČ nesouhlasí s předložením návrhu vyhlášky HMP o stanovení klidového času
o víkendech.
6. Klub pro děti a mládež » 10 hlasů
Klubové prostory pro děti a mládež budou
vyčleněny v rekonstruovaných objektech
č.p. 11 a 366, případně v jiných uvolněných prostorách objektů ve vlastnictví MČ.
7. Podpora MČ mateřskému centru
„Veselý čertík“ » 10 hlasů
Centrum Veselý čertík je umístěno v prostorách bývalého pivovaru č.p. 3. MČ tento
objekt pronajala a tím ztratila přímý vliv
na podporu klubu. Přesto bude vedení MČ
činnost této organizace sledovat a v rámci
svých možností podporovat.
8. Zvážení možnosti služby nákupu pro
seniory » 6 hlasů
ZMČ konstatuje, že tyto služby jsou již poskytovány občanům, kterým jsou po schválení praktické lékařky rozváženy obědy,
souhlasí s rozšířením těchto služeb dalším
občanům po předložení stanoviska praktické lékařky o mobilitě žadatele. Poskytování těchto služeb je podmíněno ﬁnančními
možnostmi MČ.
9. Opatření proti pálení zahradního
a jiného odpadu » 5 hlasů
Vedení MČ a ÚMČ spolu s Městskou policií monitorují výskyt pálení odpadu v MČ
se snahou o okamžitou nápravu zjištěného
stavu. V rámci řešení tohoto problému bude
probíhat osvěta v DPZ a na stránkách MČ.
Zbyněk Richter, starosta

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
27. 6. 2012 do 12. 9. 2012 m. j.

■ objednávku na zpracování posudku a ná-

schválila:
■ cenu při prodeji palivového dřeva ve výši
500 Kč/m3 (včetně DPH)

vrh opatření na zvýšení neprůzvučnosti
objektu stodoly č. p. 7 (penzion Český statek) za cenu 15 tis. Kč (bez DPH) na základě připomínek OHS a občanů MČ

■ prodej traktoru Zetor 7711 včetně příslu-

■ pronájem nebytových prostor v suterénu

šenství za cenu 127 tis. Kč panu Ludvíku
Luňáčkovi

č. p. 10 spol. ORANGERY, s.r.o. pro provozování školní družiny ve školní rok 2012/2013
s tím, že nájemné bude navýšeno na
4 tis. Kč měsíčně

■ zadání zakázky „Úprava školních kabinetů na
dílnu, ZŠ Praha 9, Dolní Počernice “ spol. PERFECTSTAV s.r.o. za cenu 95 272 Kč (bez DPH)
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■ umístění provozovny spol. KONTEJNERY

NOVÁK s.r.o. na pozemku č. parc. 24/1
v k.ú. Dolní Počernice
■ úplatný převod pozemku parc. č. 211
(bývalá sušička), částí pozemků parc. č.
1438/1, 1606/3 a 1443/3 o celkové výměře
25.592 m² vše v k.ú. Dolní Počernice za podmínky, že bude zachováno dopravní propojení přes výše uvedené pozemky, navržené
v rozpracované „Urbanistické studii Dolní
Počernice – sever“ se sousedícími pozemky
■ Smlouvu o pronájmu části objektu č.p. 587
Integračnímu centru ZAHRADA za účelem

provozování denního stacionáře, sociálně
terapeutické dílny a prádelny pro veřejnost

■ zadání zakázky „Poskytování pojistných
služeb“ spol. Kooperativa pojišťovna, a.s.

■ zadání zakázky „Stavební úpravy výtahu
v č.p. 587, Svatoňovická, Praha 9“ (zdravotní centrum) spol. ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. za cenu 630 tis. Kč (včetně DPH)

■ úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících
■ přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA
■ přidělení uvolněných bytů v majetku MČ
vzala na vědomí
■ sdělení MHMP ohledně 100% podílu vrácení daně z příjmů právnických osob hl. m.
Prahy za r. 2011

■ zajištění opravy oplocení mezi domem č.p.

■ zápis ze setkání starostů malých MČ ze

470 ve vlastnictví MČ a č.p. 597 formou
drátěného pletiva za cenu do 20 tis. Kč

■ usn. Rady HMP č. 1275 o vyhlášení Celoměst-

dne 25. 6. 2012

ských programů podpory využití volného
času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na
r. 2013 a usn. Rady HMP č. 1276 o vyhlášení
Celoměstských programů podpory sportu
a tělovýchovy v hl. m. Praze na r. 2013

■ usn. Rady HMP č. 1439 ze dne 11. 9. 2012
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy vůči městským částem
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webu MČ
a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Informace ZMČ
16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice dne 17. 9. 2012
1. Úprava rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice do měsíce září 2012
■ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha
– Dolní Počernice do měsíce září 2012
2. Návrh rozpočtového výhledu na r.
2013 – 18
■ schvaluje návrh rozpočtového výhledu
na r. 2013 – 18, uvedeného v přílohách
předkládaného materiálu

■ pověřuje starostu jeho zasláním v kom-

■ pověřuje starostu přípravou tohoto
dokumentu ve spolupráci s právním zástupcem MČ a zástupci spol. Auto-Exner s.r.o. a jeho následným předložením
k projednání v ZMČ
5. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
■ schvaluje
1. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA,
se sídlem Svatoňovická 587, Praha 9
– Dolní Počernice

čtu 22 měsíčních splátek ve výši 1 000 Kč
a 1 splátce ve výši 415 Kč počínaje dnem
1. 10. 2012 s možností dlužnou částku odpracovat
10. Žádost HMP o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1493/1 v k.ú. Dol. Počernice
■ schvaluje koncept stanoviska MČ Praha
– Dolní Počernice k výběrovému řízení na
prodej pozemků ve vlastnictví HMP parc.
č. 1493/1 a 1493/2 v k.ú. Dolní Počernice
zpracovaný Ing. arch. Pavlem Švábem ze
dne 8. 7. 2011

pletní podobě a v požadovaném termínu
na MHMP

2. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Národních hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice

■ pověřuje starostu ve stanovisku MČ

3. Úprava územního plánu v lokalitě Nová
Úpická
■ schvaluje úpravu Územního plánu SÚHMP navrženou v přiložené projektové
dokumentaci s názvem „Bytové domy,
k.ú. Dolní Počernice, parc. č. 1328/24, 25,
Lokalita „Nová Úpická“, etapa B“

6. Další postup MČ ve věci prodeje objektů
čp. 68 a 393
1. revokuje usnesení ZMČ č. 15.5 ze dne
20. 6. 2012 s tím, že ustupuje od prodeje
půdních nástaveb v objektech č. p. 68
a 393 v ul. Nad Rybníkem

11. Dovolba nového člena FV ZMČ
■ bere na vědomí rezignaci Ing. Olgy
Svědínkové na funkci členky Finančního
výboru ZMČ

4. Žádosti Auto – Exner s.r.o. o souhlas na
trvalé stavby areálů WW a AUDI
■ revokuje usn. ZMČ č. 9.4 ze dne 28. 11.
2011

■ souhlasí se změnou charakteru stavby ev.
č. 42 v ul. Českobrodská, Praha 9 – Dolní
Počernice v areálu Auto – Exner s.r.o. z dočasné na trvalou

■ souhlasí s vytvořením právního dokumentu, kterým by byla zabezpečena realizace budoucí komunikace „Nová Úpická“ na pozemku č. parc. 1328/12 v k.ú.
Dolní Počernice, ve společném jmění
manželů Pavla a Marcely Exnerových,
ve smyslu schválené změny ÚP HMP č.
1157/06 a na základě kterého by zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
mohlo vydat souhlasné stanovisko ke
změně charakteru stavby č. p. 474 v ul.
Národních hrdinů – areál AUDI z dočasné
na trvalou

2. pověřuje Radu MČ prodejem bytových
domů č.p. 68 a 393 v ul. Nad Rybníkem
dle zásad schválených na 6. zasedání ZMČ
dne 18. 6. 2007
7. Vyhodnocení ankety ze 3. Fóra MČ
Praha – Dolní Počernice
■ schvaluje návrh opatření předložených
Radou MČ k řešení 9 problémů, které byly
vygenerovány na základě jednání 3. Fóra
MČ Praha – Dolní Počernice a ověřeny anketou mezi obyvateli MČ
8. Registrace ve Svazu MČ hl. m. Prahy
■ nesouhlasí s členstvím MČ Praha – Dolní Počernice v zájmovém sdružení „Svaz
městských částí hlavního města Prahy“
9. Projednání návrhu splátkového kalendáře za úhradu dlužného nájemného za byt
■ schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného za užívání bytu č. 13 na adrese Stará obec č. p.
10 v Praze – Dolních Počernicích a to v po-

zdůrazněním priorit MČ v oblasti veřejného života

■ schvaluje paní Jarmilu Douděrovou členem Finančního výboru ZMČ Praha Dolní Počernice
ZMČ vzalo na vědomí bez připomínek:
■ Zprávy z výborů ZMČ
■ Zprávy o hospodaření MČ za 1 – 6 měsíc
r. 2012
■ Zprávy o hospodaření MŠ a ZŠ za 1 – 6
měsíc r. 2012
■ Prodej majetku státu v areálu kopané TJ
Sokol Dolní Počernice – čj. 1245/12
■ Stanovisko k poškození památného stromu v zámeckém parku – čj. 880/12
■ informaci starosty o současném stavu ve
věci výstavby nové budovy ZŠ – ﬁn. prostředky v rozpočtu HMP byly přesunuty
na odstranění havarijního stavu jiné školy na území HMP
■ Zprávu o činnosti RMČ za I. pol. r. 2012
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

ZMČ 3

ul. Národních hrdinů před úpravou...

...a s novou výsadbou

Nově upravená zeleň
Na sklonku léta došlo v naší MČ k některým úpravám veřejné zeleně. První dva snímky ukazují, jak se změnila část ulice Národních hrdinů před
železničním mostem. Na dalších snímcích jsou zachyceny nové výsadby při vstupu do areálu staré a nové budovy ZŠ a celkový pohled na upravenou zeleň v okolí II. stupně ZŠ. Nové výsadby v ZŠ byly ﬁnancovány z grantového systému hl. m. Prahy, úpravu v ul. Národních hrdinů ﬁnancovala
naše MČ z vlastních ﬁnančních prostředků.

okolí pomníku Jana Husa u ZŠ...

...zeleň před novou budouvou ZŠ...

...nová výsadba u vchodu do ZŠ

Stručně o působnosti UPOZORNĚNÍ
Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice
Kontakt: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice,
tel.: 281 021 090, email: dpocernice@dpocernice.cz
CO VYŘÍDÍTE ZDE:
■ přihlášení osob k trvalému pobytu
■ přiznání k místním poplatkům a jejich platba (např. místní poplatek: ze psů, za užívání veřejného prostranství, lázeňský nebo
rekreační pobyt, ze vstupného,...)
■ vyjádření v rámci územního a stavebního řízení
■ ověřování listin a podpisu
■ Czech point (výpis z: rejstříku trestů, katastru nemovitostí,...)
V JAKÉM PŘÍPADĚ SE MUSÍTE OBRÁTIT NA MČ PRAHA 14:
Kontakt: Bratří Venclíků 1072 a 1073, 198 00 Praha – Černý Most,
tel.: 281 005 111, 225 295 111
■ vystavení občanského průkazu a cestovního pasu
Kontakt: Generála Janouška 844/18, 198 00 Praha – Černý Most,
tel.: 950 178 111
■ kontaktní pracoviště Úřadu práce pro státní sociální podporu
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY – VYSTAVENÍ, VÝMĚNA
Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác v Jungmannově ulici 35, Praha 1
tel.: 236 002 800 (call centrum), 236 005 490 (informace)
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V rámci zabezpečení bezproblémového chodu pokladny ÚMČ Praha
– Dolní Počernice je od října letošního roku zavedena otevírací pokladní
doba: pondělí a středa
8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.
Žádáme všechny občany, aby své hotovostní platby prováděli pouze
v tuto dobu.

Úprava otevírací doby
Informačního centra Dolních Počernic
Z důvodu hospodárnosti byla od října zavedena nová provozní doba
informačního centra a to:

■ letní provoz (1. 4. – 30. 9.)
■ zimní provoz (1. 10. – 31. 3.)

10.00 – 17.00 hod.
10.00 – 16.00 hod.

(polední přestávka vždy od 12.00 do 13.00 hod.)
V době konání farmářských trhů tj. od 1. 4. do 30. 11. (každý pátek) bude
informační centrum otevřeno do 18.00 hodin.

PROJEKT MĚŘENÍ ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POSTOUPIL
DO DALŠÍ FÁZE
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, naše městská část se zapojila do pilotního projektu hodnocení čistoty veřejných
prostranství – tzv. Indexu čistoty. Projekt
připravila společnosti MCN, o.p.s, která také
zodpovídá za jeho zdárný průběh. Záměr byl
podpořen z grantu HMP pro oblast životního
prostředí. Jeho cílem je zpracovat objektivní
postupy k posouzení čistoty veřejných prostranství. Účast v projektu přijaly městské
části Praha – Dolní Počernice, Praha 9 a Praha – Troja.
Občané měli možnost se s připravovaným záměrem podrobně seznámit v červnu na jednotlivých setkáních „u kulatého stolu“. Zde

Nadměrný
hluk
o víkendu

byly vybrány jednak lokality, které budou
monitorovány, a také „kontroloři čistoty“,
kteří budou měření provádět. V naší městské
části se této funkce ujal pan Václav Hašek.
Hodnocení bude probíhat v těchto místech:
» křižovatka ulic Českobrodská a Národních
hrdinů
» dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi
» okolí zastávky ČD
» okolí mateřské školy a zdravotního centra
ve Svatoňovické ulici
Dne 27. 8. 2012 se uskutečnil v naší městské
části workshop. Administrátorka projektu ze
společnosti MCN spolu s kontrolorem čistoty prošli vytipovaná území, společně přesně

deﬁnovali měřené lokality a projednali postup měření.
Hodnocení bude probíhat 1x týdně po dobu
8 měsíců (od září 2012 do dubna 2013).
V každé lokalitě kontrolor posoudí celkový
vizuální dojem, místo vyfotografuje a zaznamená do „karty obchůzky“ množství a druhy
odpadů (sklo, plasty, papír, zbytky potravin
apod.). Výstupy měření budou následně předány společnosti MCN ke zpracování. Dle
míry znečištění bude stanoven Index čistoty
pro jednotlivé týdny, měsíce a celkový Index
čistoty za sledované období. S výsledky měření a navrženými opatřeními vás seznámíme
v příštím roce.

Příroda v Dolních Počernicích
očima a objektivem RNDr. Aleše Střechy

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice projednalo na svém zasedání dne
17. 9. 2012 návrh opatření k řešení problémů, které byly vygenerovány na základě jednání 3. Fóra MČ Praha – Dolní
Počernice a byly ověřeny anketou mezi
obyvateli MČ.
Jedním z problémových bodů bylo
i „Stanovení klidového času o víkendech“.
Tento klidový čas o víkendech musí být
stanoven vyhláškou, kterou vydává
HMP. Zastupitelstvo MČ na svém zasedání konstatovalo, že jedinou možností,
jak dosáhnout ustanovení této vyhlášky, je oslovit všech 57 městských částí
HMP a získat jejich podporu pro tuto
věc. Uvedený postup však naše zastupitelstvo neodsouhlasilo.

Poštolka obecná

Straka obecná

Strakapoud velký

Rákosník velký

Vzhledem k tomu, že tento problém zde
existuje, nezbývá nic jiného než touto
cestou apelovat na všechny naše občany, aby v době volna a o víkendech
omezili na co nejmenší míru aktivity,
které ruší klid v naší obci. Jedná se například o sečení trávníků, řezání dříví
a obecně prací, které provází hluk.
Chápu, že práce na zahradách se nedají
stihnout v týdnu, přesto si Vás všechny
dovoluji požádat jménem zastupitelů
naší městské části o minimalizaci těchto
činností ve dnech volna.
Bc. Milan Nedvědil,
radní MČ Dolních Počernic
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Krádeže
registračních
značek
Máte své vozidlo zabezpečené mechanickým
či elektronickým zabezpečovacím systémem
a domníváte se, že je před zloději dobře chráněné? Zloděje však v dnešní době nelákají
jenom vozidla, případně jejich kola či xenonové světlomety. Velký problém majitelům
může způsobit i krádež registračních značek
umístěných na vozidle!
Jak vyplývá ze statistických výstupů,
bylo v Praze od ledna do konce
srpna letošního roku odcizeno
2006 registračních značek (dále
jen RZ). V průměru je tedy každý den odcizeno 8 RZ. Pachatelé
takto odcizené RZ často umísťují
na svá vozidla, se kterými následně
na čerpacích stanicích natankují pohonné
hmoty a odjíždějí bez zaplacení. Odcizené RZ
po jednom či více újezdech ze svého vozidla
odstraní a zahodí.
Ze zadokumentovaných případů je zřejmá
jedna zásadní skutečnost, pachatelé si téměř
výhradně vybírají vozidla, na kterých jsou registrační značky pouze zastrčené či „zacvaklé“ do plastového rámečku upevněného na
přední a zadní části vozidla. Samotná krádež
spočívající ve vytažení značky z tohoto rámečku trvá jen několik sekund. K samotným
krádežím dochází převážně v nočních hodinách, nejčastěji na parkovištích v sídlištní

zástavbě. Výjimkou však nejsou ani krádeže
značek z vozidel zaparkovaných v okrajových
částech Prahy i v jeho centru.

Doprava

Počet nahlášených případů krádeží RZ v Praze vykazuje sestupnou tendenci. V období
od ledna do konce srpna 2010 bylo v Praze
odcizeno 2600 RZ. Za stejné období roku
2011 bylo odcizeno 2286 RZ a v roce 2012 za
stejné období 2006 RZ.

Vyhodnocování nové MHD v Praze
proběhne za úzké spolupráce
starostů všech městských částí

Samotná krádež RZ přináší majiteli vozidla
nemalé komplikace. Nejprve musí krádež
nahlásit na místně příslušné policejní oddělení, kde policisté případ zaprotokolují a RZ
zanesou do evidence odcizených RZ. Oznamovatel obdrží potvrzení o nahlášení případu, se kterým musí navštívit některé z pracovišť Oddělení dopravně správních
agend Magistrátu hl. m. Prahy, kde
zažádá o vydání nových RZ. Dále
musí kontaktovat svou pojišťovnu, u které má povinné ručení či
pojištění. Zde musí doložit, že má
jinou RZ a požádat o vydání nového dokladu o povinném ručení.
Další komplikací je fakt, že pokud užije vozidlo bez RZ, dostane se do hledáčku
téměř každé projíždějící policejní hlídky.
Rada jak ochránit své vozidlo před krádeží RZ
je celkem jednoduchá. Stačí, pokud své RZ
přišroubujete několika vruty do plastového
rámečku či nárazníku vozidla. V tomto případě platí čím více tím lépe, vhodné je umístit
vruty do rohů značky, po jejím obvodu i do
střední části. Jedinou podmínkou je, že vruty
nesmí zasahovat do číslic a písmen RZ a také
do nálepek potvrzujících absolvování technické prohlídky a měření emisí!
kpt. Bc. Ladislav Beránek

Náměstek primátora hl. města Prahy Josef
Nosek se sešel v pondělí 10. 9. 2012 s představiteli organizace ROPID a Dopravního
podniku, aby společně se zástupci 15 největších městských částí vyhodnotili začátek
fungování nové MHD v Praze. Cílem bylo
vyslechnout aktuální připomínky městských
částí. Organizace ROPID jejich první postřehy vyhodnotí a v následujících týdnech se je
bude snažit vyřešit.
„Naším cílem je mít spokojené cestující. V následujících týdnech a měsících se proto chci
jednotlivě setkat se zástupci všech městských
částí, abychom mohli situaci každé z nich
projednat individuálně a co nejzodpovědněji,“ řekl Josef Nosek.
„Z dnešního setkání si odnáším nové podněty, jak zpříjemnit lidem jejich cestování tak,
aby jim nový systém MHD dobře sloužil. Na
první aktuální připomínky už jsme v minulých dnech reagovali například navýšením
počtu autobusů nebo zkrácením intervalu“,
dodal Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID.
Současně s tím se provádějí nové aktuální
přepravní průzkumy, aby se ověřila vytíženost spojů jednotlivých linek. Získané údaje
budou podkladem pro případné úpravy a celkové vyhodnocení provozu.
V případě Dolních Počernic došlo ke změně
autobusové linky 163, jejíž trasa byla prodloužena do konečné zastávky Želivského.

O dpady
Umístění kontejnerů na objemný odpad v II. pololetí r. 2012:
13. 11. 2012 od 16.00 do 20.00 hod. na stanoviště:
■
■

ul.V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul.Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

POZOR – NOVÉ 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. do VOK je možné odložit např.: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo, kovové předměty
4. do VOK nelze odložit: živnostenský odpad !!!, a dále: bioodpad (větve, tráva...), nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od jich apod.), stavební odpad,pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky, sporáky.
6 Policie ČR, PID, Odpady

Neekologické pálení biologického odpadu
Vážení spoluobčané,
blíží se neodvratně podzimní období a s ním
i úklid zahrádek před jejich přezimováním.
Většina z nás má asi problém, kam se shrabaným listím, vytrhaným plevelem, ořezanými větvemi apod. Pokud nemůžete využívat
kompost na své zahrádce, máte možnost odložit bioodpad do přistaveného kontejneru
– viz informace dále.
Byli bychom rádi, kdybyste tyto možnosti
využívali a neuchylovali se v případě likvidace biologického odpadu k jeho pálení. Vedení MČ důrazně upozorňuje, že pálení listí
a ostatních přírodnin bude monitorováno
městskou policií, samosprávou naší MČ i úřadem MČ. Dovolujeme si vás požádat, abyste
od pálení upustili a sami se aktivně zapojili
do kampaně proti tomuto neekologickému
způsobu likvidace s ohledem na jeho původ.
Přispějeme tak všichni ke zlepšení kvality již
tak poškozeného ovzduší Dolních Počernic
– např. dopravou.
Rada MČ

K AM S BIOODPADEM
KAM
BIOODPADEM
ZDARMA PRO OBYVATELE S TRVALÝM
POBYTEM V PRAZE:
1. do sběrného dvora
2. do kompostárny
3. do přistavených velkoobjemových kontejnerů na bioodpad na území MČ

ZA ÚPLATU:
4. do speciální popelnice pro odkládání bioodpadu (nutno zajistit individuálně).
Podrobné informace o možnostech likvidace
bioodpadu v hl. m. Praze najdete na adrese:
ht tp://envis.praha-mesto.cz /(pu1jtp554x103qiqngudgq55)/default.aspx?ido=5351&sh=-665680933
1. NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ DVORY:
■ Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje
tel.: 272 700 952 , 777 30 12 01

■ Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
tel.: 281 924 959

■ Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice
tel.: 602 202 191

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod.
– v době letního času

So

8.30 – 17.00 hod.
– v době zimního času)

3. VOK NA BIOODPAD NA ÚZEMÍ MČ VE
II. POLOLETÍ R. 2012 NA ÚZEMÍ MČ
DOLNÍ POČERNICE:
V neděli 21. října 2012 – 13.00 až 16.00 hod.
budou kontejnery přistaveny na stanovištích:

8.30 – 15.00 hod.

1. ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
2. ul.V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

2. KOMPOSTÁRNA – STABILNÍ SBĚRNÉ
MÍSTO PRO SBĚR BIOODPADU
■ Dřevčická 803/25, Praha 10 – Malešice

3. ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

PROVOZNÍ DOBA
v období od 1. 3. do 21. 12. 2012:
Po – Pá 7.00 – 18.00 hod.
– v době letního času

V sobotu 17. listopadu 2012 – 13.00 až
16.00 hod. budou kontejnery přistaveny na
stanovištích:
1. ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)

7.00 – 17.00 hod.
– v době zimního času
So

4. ul. V Čeňku (u úřední desky) u parčíku

2. ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

7.00 – 15.00 hod.

Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany
zdarma je předložení platného občanského
průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.

Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného bioodpadu,

Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg
měsíčně.

VOK je určen pouze trvale hlášené občany
v Praze.

Doprava bioodpadu občany na zařízení je
povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).

Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu; NE živočišné
zbytky,

Občané přivážející bioodpad jsou povinni
řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska
dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání bioodpadu. Pokud dojde
k porušení této povinnosti, bude bioodpad
přijat pouze za úhradu.
Ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné pouze
za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři
zařízení.
KOMPOST jako odměna pro občany odevzdávající bioodpad
Občan získá zdarma 35 % vyrobeného kompostu (přepočítávací koeﬁcient je 0,175 z odevzdaného množství odpadu). Nárok na odběr
kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako
suma ze předcházející rok. Kompost si musí
každý občan naložit sám. Odběr musí být proveden v období od 1. 4. do 30. 11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán.
Jinak nárok na poskytnutí kompostu propadá.

V rámci projektu nebude k dispozici mobilní
drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné
např. přinesené větve upravit na menší kusy.
Do kontejneru je zakázáno odkládat
živnostenský odpad!!!

4. SPECIÁLNÍ POPELNICE PRO ODKLÁDÁNÍ
BIOODPADU
více na: http://www.psas.cz/index.cfm/
sluzby-ﬁrmam/odpady/svoz-bioodpadu/
co-je-bioodpad/
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POČIN o svých počinech
JK POČIN V NOVÉM
Prázdniny jsou za námi a koníci se do jezdeckého klubu Počin opět vrátili.
V létě si odpočinuli na rozlehlých pastvinách a potěšili děti na dvou dětských táborech. Koncem srpna se vykoupali v místním rybníku a potom
zčerstva zpátky do Počernic, kde začíná jezdecký kroužek, voltiž a hipoterapie.
JK Počin je v Počernicích již 12 let, a to doposud se stejným stádem věrných
koní. Práce v jezdeckém kroužku, s klienty hipoterapie a s dětmi na voltiži
je hodně náročná, a tak jsme některé z našich koní poslali na pastviny, kde
si od dětí odpočinou. Nově do stáda přišly kobylky Shelly – malinká ponička
pro děti, Grace a Sunny, které jsou pro výcvik dětí v jezdeckém kroužku
a Sunny také pro voltiž. Všechny kobylky hlídá nový šimlík – Šibal, kterému
koluje v žilách kladrubská krev. Bude jistě nějaký čas trvat, než se ustálí
nová stádová hierarchie, ale věříme, že koním se bude v Počernicích líbit
a budou nám dělat radost.

Shelly

Grace

Sunny

Šibal

6.září proběhl zápis do kroužků jezdeckého oddílu.
Kapacita kroužků je zcela zaplněna, klub má v tuto chvíli 52 členů včetně
náhradníků, závodní voltižní družstvo 14 dětí. Na pravidelný výcvik již nemůžeme přijmout žádné děti, ale kdo by se chtěl přijít podívat na koníčky,
kozy a ovečku, může nás navštívit každý den od 15.00 do 18:00 hodin.
8. září jsme se zúčastnili akce STOP ZEVLING, kde JK Počin prezentoval
svůj projekt „Malovaná podkova“. Návštěvníci si mohli zakoupit namalované podkovy s věnováním tvůrců a fotečkou koníka, kterému patřila,
současně si v místní tvořivé dílničce mohly děti samy podkovu namalovat,
čehož hojně využívaly. Svoji podkůvku si zde namalovalo 42 dětí, které si ji
pyšně odnesly domů.
15. září BABÍ LÉTO a PARKÚR, to byly akce, které následovaly hned další
víkend, jezdeckých závodů se zúčastnila 4 děvčata se 3 koníky, absolvovali
pěkné závody v přátelské atmosféře, odnesli jsme si i pěkný pohár za 2.
místo a spokojení jsme odešli vozit děti do zámeckého parku. Pět koní hravě
zvládlo udělat radost dětem, které se ihned po našem příchodu seskupily
u zelené louky v parku.

ČEKÁ NÁS:

■ Mistrovství ČR v paravoltiži 13.10. v Olšanech u Brna
■ 6. října jsme opět vozili účastníky Pochodu kolem Prahy 14
Děkujeme všem návštěvníkům za tvrdé pečivo, jablíčka nebo mrkvičku,
kterou nám nosíte, nechávejte nám ji na kovové rampě před areálem. Koně
vše dostanou spravedlivě k večeři.
Hanka Špindlerová

8 Počin

Kultur a
Babí léto 2012
Je naprosto nezbytné, aby nebe
bylo blankytné....

POZVÁNKY

na sobotu 1. prosince
Dolnopočernické Vánoce 2012
se uskuteční od 14.30 hod. v prostorách zámeckého parku,
Počernického pivovaru, informačního centra
a jejich bezprostředním okolí.
Čeká na Vás: Mikulášská nadílková, pohádka, živý Betlém, spousta
výstav i zajímavých stánků s nekonvenčním zbožím. Přijďte společně
s námi vstoupit do letošního Adventu.

Adventní setkání seniorů
se bude konat v čase od 10.00 do 14.00 hod. v příjemném
prostředí hotelu Svornost.
Tradičně je pro Vás připraveno drobné pohoštění
a kulturní program.

Jubilanti z našich
řad ve IV. čtvrtletí 2012
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim
spoluobčanům:

ŘÍJEN
Věra Vondráková, Eva Udržalová, Věra Nováková, Bohuslava Jechová,
František Beneš, Stanislav Kábele, Marcela Petráková

LISTOPAD

říkali si všichni pořadatelé a účinkující XVII. zahradní slavnosti Babí léto 2012, která měla na plakátech uvedeno (v závěru
předlouhého výčtu chystaných akcí): „Koná se za každého počasí“. Bylo sice chladno, ale zřejmě jsou Počernice „nahoře“ dobře
zapsány, protože po dlouhých deštivých dnech ani nekáplo.
V sobotu 15. září ožil dolnopočernický zámecký park, přilehlá hřiště i vyčleněné výstavní plochy (v bezprostředním okolí
zámeckého parku) nejprve přípravným a následně početným
návštěvnickým ruchem. Kapely různých žánrů se na přírodním
amﬁteátru střídaly jak na drátku až do pozdních večerních hodin. Líbily se RANGERS BAND, ABBA REVIVAL, HORVÁT BAND,
legendární rock and rollová kapela MEFISTO s Vikrorem Sodomou, Pavlem Chrastinou a takřka opravdickým Elvisem Presleyem, mezinárodní THE WAVEMEN, LAST STATION i objev letošního ročníku zpívající počerničtí sourozenci David a Kristýna
Štromajerovi. Zaskvěla se děvčátka ze zdejší základní školy,
soustředěná v tanečním kroužku HIT Hany Jozové, která rozpohybovala návštěvníky latinsko – americkými rytmy. Velký ohlas
zaznamenaly i výstavy – Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, dále nádherné fotograﬁe pana RNDr. Aleše Střechy – Příroda v Dolních Počernicích i půvabná výstava prací žáků zdejší
základní školy. Jejich pojetí „podzimu“ bylo naprosto skvostné.
Velkou pozornost si zasloužila i výstava: „Realizované projekty
a rozvojové vize Dolních Počernic“ i netradiční výstava, vzniklá
na základě nápadu pana Josefa Vavrouška, který každoročně
úspěšně organizuje oblíbený dolnopočernický MALÝ PARKÚR.
Kupodivu nešlo o téma, které by se nabízelo – “Kůň“, ale řekl:
„Což takhle staré svatební fotograﬁe?“ A to již byl úkol jak dělaný pro jeho manželku Evu, která rozhodila sítě po svých sousedech a známých a vznikla tak výstava: „Když si náš dědeček
babičku bral“. Nesmíme opomenout workshop dětí zdejšího
dětského domova, příspěvek ekocentra Koniklec v ateliéru Mgr.
Milana Kuzicy, kde si děti mohly hrát, kreslit i soutěžit. Svých
oblíbených jízd se dočkaly i děti, které každoročně nedočkavě
v zámeckém parku vyhlížejí koníky jezdeckého klubu Počin.
Velké návštěvnické dilema je pro návštěvníky při podobných
akcích skutečnost, že běží několik pořadů ve stejné časové rovině. Návštěvníci se tak musí rozhodnout, čemu dají přednost,
zda sportovnímu klání – turnajům v odbíjené, či tenise nebo
koncertům, či divadelním představením. Letos to byla pohádka
O Smolíčkovi a večer pak představení pro dospělé diváky: „Mrtvá nevěsta aneb Máleňkij vieršok,“ které patřilo k vrcholům
letošního Babího léta.

Anežka Horčáková, Vlasta Keclíková

PROSINEC
Miluška Nováčková, Bohumil Karban, Dagmar Jedličková, Zdeňka
Petráňová, Hana Šebestová
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová

MČ Praha – Dolní Počernice, za grantové podpory Hlavního
města Prahy, MCN – obecně prospěšné společnosti, základní
školy, dětského domova, TJ Sokol, Občanského sdružení Počin,
Počernického pivovaru s.r.o., hotelu Svornost , společenství Molechet i ﬁrmy AUTO Exner, která přispěla ještě narychlo instalovaným malým autosalónem v zámeckém parku, si může zapsat,
že úsilí věnované letošní XVII. zahradní slavnosti Babí léto 2012
bylo mnohonásobně zúročeno.
Vlasta Václavková
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Z ákladní škola
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
V novém školním roce navštěvuje naši základní
školu 240 dětí. Na prvním stupni byly otevřeny
dvě I. a dvě II. třídy. V této souvislosti proběhla
i nutná organizační a materiální opatření.
V době hlavních prázdnin došlo k realizaci nutných
úprav v budově I. stupně, kde se z odborné učebny dílen stala jedna z nejhezčích kmenových tříd
(2. A) i se samostatnou šatnou. Učebna dílen pak
byla nově vybudována v budově materiálního zázemí školní tělocvičny. Rádi bychom touto cestou
poděkovali ÚMČ Dolní Počernice za ﬁnanční krytí
těchto úprav.
Samotný školní rok 2012/2013 byl již tradičně
slavnostně zahájen přivítáním našich prvňáčků,
opět za velmi vysoké účasti rodičů.
Přivítali jsme rovněž dvě nové kolegyně paní Mgr.
Šárku Brabencovou (1. B) a paní Ing. Martinu Súkeníkovou (vyučující Aj). Tímto bychom také rádi
poděkovali paní Mgr. Michaele Pospíšilové, která
svou pedagogickou činnost na naší ZŠ ukončila.
Rozšířila se i naše školní družina, která má pro
aktuální školní rok čtyři oddělení a 92 žáků. Ve
školní jídelně se stravuje 220 žáků.
Z volnočasových aktivit nabízíme našim dětem hru
na kytaru, na ﬂétnu, dramatický kroužek, němčina
hrou, jógu, šachový kroužek, ﬂorbal. Ve spolupráci
s dalšími subjekty bojové sporty, keramiku, taneční kroužek, tenisovou školu. Děti mohou také navštěvovat oddíly basketbalu, atletiky a kopané při
Sokolu DP (většina aktivit mládeže Sokola probíhá
v areálu ZŠ).
Rádi bychom touto cestou popřáli co nejméně starostí spojených se školou, aby se dětem v naší škole
líbilo, a rodiče aby byli s nabízenými službami spokojeni. Vyučujícím a zaměstnancům ZŠ nelze přát
nic jiného, než hodně sil a trpělivosti v započatém
školním roce.
Bc. Jiří Schwarz
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Mateřská škola DUHA
A ZAČAL NÁM DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK …
3. září jsme v naší školce přivítali 34 nových kluků a holčiček. I přes počáteční
slzičky adaptace probíhá úspěšně a děti si tu začínají zvykat.
O prázdninách se malovala školní kuchyně, ve které došlo také k výměně
dveří a třída Broučků má nové barevné kryty na topení. Do školní kuchyně
nově nastoupily vedoucí kuchařka – paní Z. Dobšová a pomocná kuchařka
– paní M. Šťastná.
Děti mohou v letošním šk. roce navštěvovat tři zájmové kroužky: Keramika
hrou, Jóga pro nejmenší, Dramatická výchova v pohádkách.
Na podzim plánujeme pro starší děti krátký výukový program – Cesta jablka,
předškoláci projdou Testem školní zralosti. Každý měsíc se děti mohou těšit
na divadelní představení a konec roku nám již tradičně zpříjemní Mikulášská
nadílka v Léta Páně a kulturně-výtvarná akce – Vánoční dílny s rodiči, ale to
trochu předbíháme, teď se ještě radujme z barevného podzimu …
Jarka Pasáková, učitelka třídy Kvítka

Mateřská školka Orangery zahájila již čtvrtý školní rok. První školní den vítal
děti veselý klaun, se kterým se všichni mohli zapojit do her a radovánek.
Všichni věříme, že se děti v novém prostředí budou cítit dobře a přirozeně. Interiér školky je nově vymalován v příjemných barevných tónech a je doplněn
pomůckami pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Do školky jsme pořídili novou
interaktivní tabuli SMART Board, reagující na pouhý dotyk. Díky dokonalému
softwaru můžeme s dětmi pracovat formou hry přiměřené věku a schopnostem.
Děti se tak nenásilně zdokonalují ve svých rozumových i tvůrčích schopnostech.
V zahradě naší školky je nově umístěna vzduchová trampolína, která poskytuje
nejen radost z pohybu, ale formuje i vnitřní stabilitu těla dítěte. Trampolína je
atraktivním herním prvkem pro všechny věkové skupiny již od 1 roku a vzhledem k její konstrukci prakticky nehrozí žádné riziko úrazu.
S radostí se na všechny těší celý tým školky Orangery.
Mgr. Diana Vránová

MŠ, Orangery 13

Dětský domov
POČÍTAČE PRO DĚTI
Děti z dětského domova v Dolních Počernicích
dostaly plně funkční počítače od společnosti
ASEKOL. Ta se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení a organizuje rovněž
projekt Věnuj počítač, z něhož přístroje pocházejí.
Zástupci dětského domova v Dolních Počernicích obdrželi tři plně funkční počítače
pro své děti. „Počítače budou dětem sloužit
ke vzdělávání, ale i zábavě, a jsou pro děti
odměnou a motivací, takovým dárkem do
nového školního roku. Velmi oceňujeme, že
existují projekty, které dovedou skutečně
pomoci. V současné době se žáci ZŠ a SŠ bez
počítače neobejdou, a tak je potřeba jejich
počet rozšířit. Proto jsme rádi za tento dar,“
uvedl ředitel dětského domova v Dolních Počernicích Martin Lněnička. Počítače pro děti
z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj počítač, který organizuje společnost
ASEKOL. Ten má za cíl nejen podpořit sběr
a opětovné využití počítačů a notebooků, ale
elektrozařízení celkově. Věnuj počítač navíc
funguje i jako osvěta pro jednotlivé zaměstnance a vede k lepšímu porozumění možnostem třídění elektroodpadu. Více o projektu
na www.venujpocitac.cz.

Průzkum společnosti ASEKOL ukázal, že
60 % ﬁrem nakupuje počítače jednou za dva
až pět let, přičemž faktická životnost počítačů dosahuje i deseti let. Vzniká tak spousta elektroodpadu, který často zůstává ve
ﬁrmách nevyužitý. ASEKOL od přihlášených
ﬁrem sváží vyřazené počítače a navíc jim poskytl tzv. E-box, do nějž mohou zaměstnanci
vhazovat ostatní drobný elektroodpad. Proto se společnost rozhodla v červenci tohoto
roku projekt spustit a ten nyní přinesl první
plody. „Projektem Věnuj počítač získáváme
elektrozařízení k odborné recyklaci, provádíme osvětu, rozšiřujeme povědomí o nutnostech třídění elektroodpadu a ještě navíc
můžeme funkčními přístroji udělat radost
potřebným dětem a přispět k jejich rozvoji,“
vysvětlila pozitiva projektu Hana Ansorgová,
manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

volný čas a sport, přístroje pro monitorování
a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny
3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny
smlouvy o zřízení míst zpětného odběru
s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami
a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných
míst vznikly díky vývoji a instalaci různých
druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných
míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší
sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze
všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě.
V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.

Z tiskové zprávy ze dne 12. 9. 2012
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém
zpětného odběru elektrozařízení. Na základě
zápisu vedeného u Ministerstva životního
prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební
elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro

Sportovní akce pro 14. ročník
veřejnost do konce r. 2012 Běhu Babího léta
20. 10. 2012

■ 9. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu věku, přihlášky
do 15. 10. 2012 na dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693
– areál dětského domova

8. 12. 2012

■ 14. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie,
přihlášky na místě – zámecký park Dolní Počernice

PŘEHLED AKCÍ 9. ROČNÍKU DĚTSKÝ DOMOV
CUP 2012
■ 1. díl leden » 8. ročník ve stolním tenise družstev
■ 2. díl květen » 14. ročník Memoriálu Lucie Hanušové
■ 3. díl květen/červen » 9. ročník turnaje v malé kopané
■ 4. díl září » 4. ročník Beachpřehazované
■ 5. díl říjen » 11. ročník Prevencí proti nehodám
■ 6. díl 24. listopad » Slavnostní vyhlášení výsledků
14 Dětská domov

Závod byl podruhé zařazen do Poháru pražských běžeckých nadějí.
Dětí běželo i z tohoto důvodu více než v loňském roce a zastavilo to
propad účastníků. Mužů a žen bylo ale méně než bývalo zvykem. Celkem doběhlo 189 běžců.
Byly překonány dva traťové rekordy. Jeden v nejmenších chlapcích
Adam Štýbr zaběhl 60 m za 11,67 s a ve starších žácích Vojtěch
Obhlídal uběhl 1 250 m v čase 4:29,51.
V kategoii žen vyhrála podruhé a tedy i putovní pohár stále drží Helena
Poborská. U mužů si ho poprvé odvezl Tomáš Hunčovský. Celkově
byla úroveň závodu vyšší.
Účastníci dali dar pořádajícímu dětskému domovu ve výši 4 088 Kč na
volnočasové aktivity dětí. Navíc zde poprvé proběhl workshop pletení
košíků a úspěšná byla také prodejní výstava.
Děkuji pořadatelům, restauraci Léta Páně za poukázky pro vítěze, Magistrátu hlavního města Prahy a MČ Dolní Počernice za poskytnutí parku.
Výsledkovou tabulku 14. ročníku Běhu Babího léta naleznete na
www.domovpocernice.cz
Martin Lněnička, ředitel DD

Sport
NABÍDKA SPORTOVNÍHO VYŽITÍ V DOLNÍCH POČERNICÍCH
TJ SOKOL DOLNÍ POČERNICE

ZUMBA S KATKOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

www.sodopo.cz
■ Fotbal – fotbalové hřiště
Vladimír Exner, tel.: 602 269 741

sokolovna (hřiště ZŠ), Katka, tel.: 602 108 052
» úterý a čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.

■ Basketbal – Petr Polcar, tel.: 736 486 360
■ Atletika – pro děti sokolovna (hřiště ZŠ)

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

www.zsdolnipocernice.cz, tel. 281 930 136
■ jóga
■ ﬂorbal
■ šachový kroužek

Míša Kolcová, tel.: 777 137 527
» středa 17.00 – 18.00 hod. (menší)
18.00 – 19.00 hod. (větší)

■ Volejbal – pro dospělé (sokolovna)
Dana Hartmanová, tel.: 605 745 214
» pondělí 20.00 – 22.00 hod.
» čtvrtek 19.00 – 21.00 hod.

■ Tenis – tenisový areál
Květa Langhamerová, tel.: 776 058 221

budova ÚMČ,
Hana Moravcová, tel.: 281 021 090
» čtvrtek 20.00 – 21.00 hod.

REHABILITAČNÍ KROUŽEK
PŘI KLUBU DŮCHODCŮ

zprostředkovaně s jinými subjekty:
■ taneční kroužek (taneční škola HIT)
■ tenisová škola
■ bojové sporty
■ členství ve sportovních oddílech místní TJ
Sokol

Bližší informace Vám rádi podají v době
cvičení manželé Svobodovi.
Kroužek se schází 2x týdně v suterénu budovy ÚMČ (Stará obec 10), nabízí zdravotní
cvičení pod odborným vedením paní Anežky
Svobodové. Je určen všem, kteří chtějí podpořit své zdraví i přes pokročilejší věk.
» úterý 17.00 – 19.00 hod.
» středa 15.00 – 17.00 hod.

CENTRUM ZDRAVÍ
A POHYBU FIALKA
www.ﬁalkacentrum.cz,
Kamila Kraftová,
tel.: 777 090 931
■ Jóga, Gravid jóga
■ Bosu, SM systém
■ Taneční kurz pro děti, Zdravotní cvičení…
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Triatlon na
vlastní kůži
Akce:
Místo:
Datum:
Start:

Pražský triatlon 2012
Praha – Dolní Počernice
22. červenec 2012
10.00 hod.

Probouzím se do lehce podmračeného rána
s balvanem v břiše. Ten tam je jako na potvoru vždycky, když mě čeká nějaká zkouška,
závod, či třeba návštěva u doktora – prostě
něco s nejistým výsledkem. Podvědomě sice
věřím, že to dobře dopadne, ale nervy stejně
pracují, břicho bolí a já mám trému i tento
den, kdy mě čeká můj první triatlon.
Donedávna jsem věděla akorát to, že musím uplavat, ujet na kole a uběhnout určitou
vzdálenost. Moje návštěva jednoho podniku
v Horních Počernicích asi dva týdny předtím
všechno změnila. Jela jsem na kole koupit
nějaké věci do práce, kolo zamkla venku
u zábradlí a přilbu si nesla v ruce s sebou.
No a vevnitř seděla moc milá a sympatická
holčina – teď už kamarádka Jiřka. Zeptala se,
jestli taky trochu běhám a plavu – že jezdím
na kole, to viděla. A prý jestli nechci zkusit
triatlon, navíc když se koná tady u nás. Slovo dalo slovo a už mi diktovala internetové
stránky www.htriatlon.cz, kde se prý dozvím
vše potřebné. S myšlenkou absolvovat podobný závod jsem si v duchu pohrávala už
nějakou dobu a protože mám ráda výzvy, tak
jsem do toho šla. Pro jistotu jsem se zaregistrovala a zaplatila startovné 150 Kč přes internet hned vzápětí. Doma jsem to ale raději
neřekla, pouze kamarádka Světla to ze mne
v pátek před závodem „vytáhla“ – a nakonec jsem byla ráda, že tam někoho blízkého
mám.
To vše se mi teď před startem honí hlavou
a já chvílemi přemýšlím, co tu vlastně mezi
těmi nadupanými sportovci dělám. Já, která plavu akorát tak prsa nebo ouško (znak
si v tom davu bohužel risknout nemůžu), na
kole jezdím víceméně jen do práce a z práce a běhat chodím teprve od jara… Protože
však sportuju celý život a delší dobu bez pohybu mám absťák, tak se i přes problémy se
zády v tom snažím pokračovat dál.
A tak se spolu s ostatními nadrženci stavím
na start, respektive nořím do vody u břehu
našeho dolnopočernického rybníka. Voda je
po nočním dešti pěkně studená, takže asi
třetina lidí má neopreny, což jsem netušila, že lze, a tak se smutkem vzpomínám na
ten, co doma visí ve skříni. Ani se nestačím
pořádně osmělit a už mi za uchem zní starostův výstřel ze startovní pistole. Na té mé
prostřední trati „Klasik“, kterou jsem si vybrala, startuje zároveň asi stovka lidí v různých věkových kategoriích, tak je na startu
docela husto. Vyrážím vpřed asi v první tře-
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tině závodního pole, záhy jsou však všechny
ty „dravé kosatky“ se stylem kraul daleko
přede mnou. Mám husí kůži, nevím jestli
víc z toho, jaká je mi zima, nebo je to tím,
jak mi každou chvíli někdo zezadu hrábne
po nohách, což není zrovna příjemný pocit.
Nicméně plavu, co to jde, těch 400m přece
vydržím! Sice u toho spolykám pár deci vody
z rybníka, ale od poslední bóje k cíli je mi už
i teplo a kupodivu nejsem úplně poslední :-)
A je na řadě prostřední část závodu, 36 km
na kole. Vybíhám z vody, do ruky beru boty,
do kterých jsem se chtěla přezout, ale teď
mi to připadá jako ztráta času, a běžím bosa
na kraj depa – to je ohrazená část na hrázi
rybníka, kde má každý závodník kolo, přilbu a něco na sebe. Neznalá věci zkouším na
mokré tělo v plavkách nasoukat termotriko
s dlouhým rukávem, což mě stálo dost času.
Konečně zapínám přilbu a vyrážím na čtyři
9-ti km okruhy od rybníka kolem golfu, pak
přes Horní Počernice do ulice Ve Žlíbku, před
železničním mostem v Běchovicích doprava
na cyklostezku na Vinici, pak dolů k rybníku
a to celé ještě 3x. Na kole jezdím ráda, ale
se svým málo nafouknutým a neupraveným
„rádobyhorákem“, navíc ověšeným takovými
zbytečnostmi jako je nosič, blatníky apod.,
nemůžu konkurovat silničním galuzkám na
lehounkých kolech. Tuto část přípravy jsem
teda dost podcenila. Nicméně šlapu, jak
můžu, na rovince a do kopce po silnici mě
každý předjíždí, ten kousek po štěrku na
cyklostezce a kopeček dolů k rybníku občas
předjedu někoho i já :-). Konečně se řítím do
cíle a z radosti z toho (nebo spíš z únavy) se
u dojezdu poroučím z kola na zem. Alespoň
nějaké vzrůšo pro přihlížející. A kamarádka
Světla s foťákem je samozřejmě u toho.
Poslední etapa závodu, na kterou si zprvu nejvíc věřím, se nakonec ukazuje skoro
jako nejobtížnější. Po usilovném šlapání do
pedálů se nohy ne a ne rozeběhnout, jsou
jako z olova, a to mě čekají čtyři kilometrové okruhy po parku! První okruh dávám
jakžtakž, druhý a třetí myslím, že vypustím
duši, začíná mě píchat v boku a supím jak
parní válec, hlavně se nesmím zastavit… Ve
čtvrtém seberu poslední zbytky sil, dokonce
trochu zrychlím a nakonec předběhnu i pár
podobných opozdilců. Hurá, jsem v cíli!!!
Světla opět fotí, ale tuhle fotku bych nikomu
nepřála vidět.
Mám toho docela dost, ale endorﬁny pracují a mě zalévá blažený pocit z toho, že jsem
to vydržela a dorazila do cíle – to je pro mě

takové malé vítězství. Neumím dělat věci napůl, šla jsem do všech částí závodu naplno,
ale nějaké rezervy tam určitě byly a pro příště snad už budu připravena lépe minimálně
o tyto dnešní zkušenosti.
Teprv teď ze mne padá všechno to napětí
a můžu sledovat a povzbuzovat dobíhající
závodníky a užívat si doprovodný program
ve formě příjemné živé hudby. Škoda jen,
že jsem nejmladší závodníky na trati viděla
pouze na fotkách, některé kategorie se totiž
časově překrývaly.

A mé největší dojmy z triatlonu? Příjemná atmosféra mezi závodníky na startu i během závodu, úžasní diváci, kteří povzbuzovali téměř
podél celé trati všechny bez rozdílu a téměř bezchybná práce organizátora. Přesvědčení, že v každém věku je možné si splnit svůj sen a zúčastnit se ne jen pro nějaké umístění, ale hlavně pro radost z pohybu
(mimochodem někteří „veteráni“ svými výsledky předčili i o několik
desítek let mladší závodníky).
A nakonec nadšení v očích některých přihlížejících, kteří ve skrytu duše
touží po podobném zážitku. Ty bych chtěla touto cestou přesvědčit
k tomu, aby se konečně rozhoupali a šli to příště zkusit taky. Je o co stát.
Markéta Brožová
Protože je Markéta velice skromná, nepochlubila se, že při své první
účasti v triatlonu vybojovala ve své kategorii (Klasik-Michovsky Group)
3. místo s celkovým časem 2 hodiny 6 min. 17 sek. Gratulujeme!!!
Pozn. red.

Foto: Světla Parkanová

Autorka článku v poslední třetině závodu.

Triatlon 17

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
provede MVDr. Jan Hlaváč před budovou úřadu v úterý

30. října od 13.30 do 14.30 hod.

Výstava pro kočku
PODZIMNÍ UMISŤOVACÍ VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK

Výskyt divokých
prasat
Na základě podnětu našich občanů zejména z oblasti Vinice, kteří si stěžovali na neúměrný výskyt černé
zvěře v okolí jejich bydlišť a při cestě k nádraží Běchovice, jsem vyvolal jednání se zástupcem mysliveckého
sdružení Horní Počernice Ing. Vokřínkem. Z tohoto jednání uvádím několik postřehů.
Všichni si musíme uvědomit, že černou zvěř úplně vyhubit nelze! Myslivci si problémy, související s jejím výskytem v okolí bytové zástavby, plně uvědomují a snaží se
je řešit. V prvé řadě je třeba posunout hranici honiteb
Horní Počernice a Dubeč z drážního tělesa na Českobrodskou ulici. Tento krok má podporu starostů Dolních
Počernic, Běchovic i Dubče.
Posunutím hranice bude možno zbudovat posedy a krmeliště u drážního tělesa, což v současné době není
možné, neboť vzdálenost posedů od hranice honitby
musí být minimálně 200 metrů. Zvěř bude následně
v krmelišti přikrmována a za přijetí bezpečnostních
opatření tamtéž regulována (odstřelována). Cílem
myslivců je výskyt černé zvěře ztlumit, aby škody napáchané na majetku občanů byly minimální.
Při styku s prasaty je občanům doporučováno, aby
zachovali klid a hlasitě mluvili, prasata jsou citlivá na
hluk a měla by utéct.
Další informace se týkají připravovaných honů. Každou sobotu až do konce listopadu okolo 19 hod. bude
probíhat odstřel kachen v lokalitách V Pískovně a na
rybníku Martiňák.
Termíny honů v oblasti Dolních Počernic a okolí jsou
stanoveny na 3. a 17. listopad dále na 8. a 22. prosinec letošního roku. Hony budou probíhat za standardních bezpečnostních opatření. Žádáme všechny
občany, aby dbali v uvedených termínech zvýšené
opatrnosti.
Závěrem všem občanům sděluji, že zástupci mysliveckého sdružení jsou ve spolupráci s vedením naší MČ
na požádání ochotni uspořádat besedu o myslivosti
a současně odpovědět na případné dotazy ze strany
našich obyvatel.
Zbyněk Richter, starosta

18 Divoká prasata, Očkování, Výstava pro kočku

V neděli 11. listopadu 2012 od 10,00 do 17,00 hod. se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 15. VÝSTAVA PRO KOČKU. Cílem
akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé
neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné
koupit i na místě.
CO NA VÁS NA VÝSTAVĚ ČEKÁ?
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba sto padesát koček a koťat, která se těší na
nový domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale
najdou i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími
dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do poklidného života většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který
ještě na místě prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí kastrace. Kočky, jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých
útulků, převážně v Praze a okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které
se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně
nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu
vlastnoručně namalovaný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Jaroslav Žák

NAUČNÁ LITERATURA

Konec starých časů

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Na úsvitě nové doby

Rafael Nadal

Rafa. Můj příběh

Petr Sís

Miloš Urban

Boletus arcanus

Jarmila Novotná

Jiří Stránský

Tóny

Metoda Ludmily
Mojžíšové

Martina Drijverová Sísa Kyselá
a ušmudlaný rytíř

Ivanka Devátá

Mezi nebem
a peklem

Stanislava
Jarolímková

Co v průvodcích
o Praze nebývá I.+II

Ivana Peroutková

Anička a cirkus

Pavel Kohout

Můj život s Hitlerem,
Stalinem a Havlem I.+II..

Ivona Březinová

F jako Fík

Ian McEwan

Amsterdam

Johan Fabricius

Tajný deník čínské
císařovny

Ptačí sněm

Zlobilky

Natálčin andulák

Christina Larsson

Pátá kniha Mojžíšova

Marie Formáčková Waldemar Matuška
a zlatá šedesátá
v Divadle Rokoko

Natsuo Kirino

Zrůda

Adele Faber

Bill Bryson

Zápisky z malého
ostrova

Sourozenci bez
rivality

Karolin Kützelová

Lucie Lomová

Divoši

Dům na Charles
Street

Prima máma, prima
dcera

Kolektiv

Dětský atlas světa

Uschi Dyballová

Prima máma, prima syn

Kolektiv

Skautské století

Daniela
Krolupperová

Proč mluvíme česky

Dotek smrtelnosti
Poslední slova

Kolektiv

Ještě jsme ve válce

Zdeněk Svěrák

Když je pěkné počasí

Danielle Steel
Ann Granger

Petra Braunová

Kuba nechce číst

Daren Shan

Příběhy Darena
Shana VII. až XI. díl

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

inzerce

MINIMARKET U BARBORKY
DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ CEN OD 15. 10. 2012
stará cena
ROHLÍK
HOUSKA
MIŇONKY
SNICKERS 51 g
SNICKERS 75 g
TOFFIFFE
COCA COLA 2 l
SEMTEX energy 0,5 l
SHOCK energy 0,5 l
TOP TOPIC 1,5 l
MATTONI 1,5 l různé příchutě
VÍNO JAGOT 0,7 l více druhů
VÍNO MJ 1 l, více druhů
KRÁLOVSKÝ HROZEN 2 l
LAMBRUSCO 750 ml, více druhů
PIVO BRANÍK 0,5 l
SARDINKY v rostlinném oleji
SARDINKY v tomatové omáčce
HELLO dětské přesnídávky
OKURKY ARO 720 ml
NESCAFE CLASSIC 200 g
JACOBS VELVET 200 g
JIHLAVANKA STANDARD 1 kg
JACOBS AROMA 250 g
DOUWE EGBERTS 100 g
MONKATEL 3 in 1
MONKATEL 2 in 1

2 Kč
2 Kč
11 Kč
11 Kč
16 Kč
40 Kč
35 Kč
30 Kč
28 Kč
20 Kč
17 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
9 Kč
18 Kč
18 Kč
14 Kč
26 Kč
139 Kč
150 Kč
150 Kč
70 Kč
32 Kč
40 Kč
40 Kč

nová cena
1,50 Kč
1,50 Kč
9,90 Kč
9,90 Kč
13,90 Kč
34,90 Kč
31,90 Kč
26,90 Kč
24,90 Kč
16,90 Kč
15,90 Kč
44,90 Kč
44,90 Kč
44,90 Kč
44,90 Kč
7,90 Kč
14,90 Kč
14,90 Kč
11,90 Kč
21,90 Kč
109 Kč
119 Kč
135 Kč
49,90 Kč
29,90 Kč
34,90 Kč
34,90 Kč

Oslavy vzniku
Československého státu
Každoročně si již několik let v Dolních Počernicích připomínáme Den vzniku samostatného
československého státu, který patří také posledních téměř dvacet let od vzniku České republiky ke státním svátkům, dokonce ho lze
označit za náš hlavní či nejdůležitější svátek.
Pro naše nejmladší bývá tento den spojený především s tajemnou procházkou potemnělým
parkem s lampióny a podívanou na ohňostroj,
ale i jim, a zejména starším dětem a mládeži,
bychom neměli zapomínat předat, co vlastně
„slavíme“. Vždyť příslušnost ke svému státu
jako ke společenství občanů žijících v určitém
teritoriu si připomínají snad všechny státy
světa, a to mnohem hlasitěji (a hrději) než my.
Samozřejmě, po druhé světové válce a zvlášť
po roce 1948 se na tento den mělo spíš zapomenout, dokonce byl překryt jiným výročím,
a totiž Dnem znárodnění. Přesto můžeme navázat na oslavy prvorepublikové, které bývaly
doslova mohutné. Asi už nebudeme organizovat krojované přehlídky a sokolská vystoupení,
jejichž popis ve starých kronikách nebo dochovaný ﬁlmový záznam dnes vyvolávají skoro
úsměv na tváři, přesto je jistě důležité na den
vzniku Československa nezapomenout.

Jeho vznik – stejně jako dalších národních
států – byl dílem předchozího, v mnoha směrech slibného, vývoje české společnosti v 19.
století. Co tedy, jednoduše řečeno, vadilo
mnoha Čechům i Slovákům na RakouskuUhersku? Bylo to především neřešení nahromaděných problémů, které během „dlouhého 19. století“ zejména v českých zemích
vyvolávaly pocit odstrčení, a nerespektování
politických či jazykových požadavků. Vždyť
koncem tohoto století patřily české země
k ekonomickým a průmyslovým „tahounům“
rakousko-uherské monarchie, české měšťanstvo se emancipovalo a nijak nezaostávalo
za jazykově německým, stále častěji se jak
měšťané, podnikatelé, tak především umělci
zapojovali do celoevropského dění. I český
venkov, kam se dařilo zavádět do zemědělství mnohé novinky a kde se úspěšně rozvíjel
potravinářský průmysl, snesl srovnání s venkovem západoevropským.
Představy českých politiků o jakémsi autonomním postavení historických zemí Koruny
české v Rakousku-Uhersku, nebo o „federalizaci“ monarchie vzaly za své v první světové
válce, která vývoj snad i urychlila. To, že se

koncem této války počítá se samostatným
státem Čechů a Slováků, není však jen dílem
několika politicky činných osob. Nesmíme
zapomínat na naše legie v Rusku, Francii
a Itálii, které v zahraničí bojovaly a osvědčily
své vynikající kvality tak, že jejich podíl na
vzniku samostatného státu byl rozhodující.
Vyhlášení samostatnosti Československa 28.
října 1918 (ještě tedy před koncem první světové války a také bez přítomnosti legionářů
ve vlasti) však nalezlo ve společnosti silnou
odezvu a bylo přijato nejdříve národnostně
českým obyvatelstvem přímo s nadšením.
Nový stát, jehož existenci stvrdilo mezinárodní společenství po mírových jednáních
ve Versailles, se brzy zapojil do „Evropy“
a patřil mezi země, u nichž se oceňovalo jak
hospodářství a průmysl, tak i vysoká míra
demokracie; dařilo se tu vědě, kultuře, ale
třeba také sportu a spolkovým činnostem.
Přestože si dnes první republiku obecně
spíše idealizujeme, můžeme ji označit za období, v němž náš stát slavil mnoho úspěchů.
Bohužel krátce – koncem třicátých let 20.
století už začíná jiná historie.
Mgr. Markéta Stehlíková

Zveme Vás na oslavu

94. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
29. října v 18.00 hod.
SPOJENOU S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM
A OHŇOSTROJEM
Po projevu pana starosty zazpíváme státní hymnu a s lampióny projdeme
osvětleným zámeckým parkem na hráz rybníka, kde se potěšíme ohňostrojem.
Všechny srdečně zve Úřad MČ a POČIN.
Sejdeme se před amﬁteátrem v zámeckém parku v Dolních Počernicích.
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