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babí léto
u sochaře
milana kuzici
foto Světla Parkanová

Úvodník
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice projednalo na svém 22. zasedání výsledky
ankety, které spolu s výsledky jednání 4. Fóra naší MČ vygenerovaly deset problémů,
které naše občany nejvíce tíží. Je pravdou, že řešení některých problémů je obtížné,
jiné problémy je možno řešit až v dlouhodobém horizontu. ZMČ ke každému problému
přijalo usnesení na jeho odstranění – viz dále v Informacích ZMČ. V roce 2014 se bude
samospráva MČ našim občanům „zpovídat“ na 5. Fóru z plnění přijatých usnesení.
Zbyněk Richter, starosta

Informace zMČ
21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dol
ní Počernice ze dne 17. 6. 2013

Počernice na opravu tenisových kurtů v areálu
TJ v ul. V Ráji zničených červnovými povodněmi

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha
– Dolní Počernice za rok 2012
■ souhlasí s celoročním hospodařením MČ
Praha – Dolní Počernice za rok 2012 bez výhrad

2. Úprava rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2013
■ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice do měsíce září 2013

2. Prodej nemovitosti Rtyňská 605
■ schvaluje prodej nemovitosti č.p. 605 ve
Rtyňské ul. včetně pozemků parc. č. 1220 o vý
měře 63m² a parc. č. 1221 o výměře 504m²
v k.ú. Dolní Počernice panu Václavu Šínovi za
cenu 3 165 000 Kč s podmínkou úhrady nejpoz
ději do 15. 12. 2013

3. Zásobník investičních akcí
■ schvaluje Zásobník investičních akcí na roky
2014–2019 v následující podobě:

3. Projednání podmínek půjčky obyvatelům
bytového domu č. 68 v ul. Nad Rybníkem
■ schvaluje
1. poskytnutí bezúročné finanční půjčky maji
telům objektu č.p. 68 v ul. Nad Rybníkem ve
výši 200 000 Kč za účelem rekonstrukce střeš
ního pláště objektu
2. splátkový kalendář na vypořádání této půjč
ky v 16 měsíčních splátkách ve výši 12 000 Kč
a poslední, 17. splátce ve výši 8000 Kč
4. Výstavba skateboardového parku
■ nepodporuje výstavbu skateboardového
areálu pod dálničním mostem při ul. Nad
Rybníkem
5. Žádost spol. ARBOR – výstavba nové základnové stanice mobilních operátorů
■ nesouhlasí s výstavbou nové základnové
stanice mobilní sítě Telefónica Czech Repub
lic, a.s. na pozemku parc. č. 1641/25 v k.ú.
Dolní Počernice
22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dol
ní Počernice ze dne 9. 9. 2013
1. Změna účelovosti finančních prostředků
pro TJ Sokol Dolní Počernice
■ revokuje své usnesení č. 10.8 ze dne 16.1. 2012
■ schvaluje změnu účelovosti finančních pro
středků ve výši 150 tis. Kč pro TJ Sokol Dolní

2 Úvodník, ZMč

akce nové:
■ MŠ DUHA – rozšíření
■ Rekonstrukce č.p. 366
akce zahájené:
■ Revitalizace území v okolí ÚMČ, včetně objek
tu č.p. 11
■ Rekonstrukce hájovny č.p. 45
■ Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Po
černicích
žádá:
■ Radu MČ o zahrnutí do další úpravy rozpočtu
MČ na r. 2013 fin. prostředků na úpravu bez
bariérového vstupu do objektu MŠ DUHA
4. Vyhodnocení ankety ze 4. Fóra Zdravé MČ
Praha – Dolní Počernice
■ 1) Dopravní opatření pro snížení provo
zu v ulicích Kněžická, Záblatská, Vlčická.
ZMČ požaduje řešit problém formou kulatého
stolu za účasti všech obyvatel lokality V Ráji
a za účasti zástupce Dopravního inspektorátu
Policie ČR.
■ 2) Likvidace černého odpadu v katastru
MČ Praha – Dolní Počernice. ZMČ vnímá
tento problém jako velmi významný. Prostřed
nictvím ÚMČ budou černé skládky průběžně
odstraňovány, bohužel při nezjištění viníka na
náklady MČ Praha – Dolní Počernice, což může
naší MČ způsobit nemalé finanční potíže. Jed
ná se o dlouhodobý problém.
■ 3) Nerozšiřovat stávající zástavbu nad rá
mec stávajícího územního plánu. ZMČ se

zavazuje, že nebude rozšiřovat zastavitelnost
území MČ nad rámec platného územního plá
nu hl. m. Prahy.
■ 4) Dokončení rekonstrukce budov č.p.
11 a 366 s možností využití pro klubo
vou činnost. ZMČ využije všechny dostupné
prostředky k dokončení rekonstrukce č.p. 11
a 366. Záměrem MČ na využití obou objektů
budou i sociální, vzdělávací a kulturní aktivity.
■ 5) Úklid soukromých pozemků (tráva, sta
vební materiál, větve a pod.). ZMČ konsta
tuje, že v této věci již průběžně koná – ÚMČ
stav soukromých pozemků spolu s policií kon
troluje a vyzývá jejich vlastníky k nápravě.
■ 6) Vrácení linky 263 do původní trasy (Vi
nice – Zdravotní středisko – Rtyňská). ZMČ
pověřuje v této věci oba zástupce starosty
k jednání s městskou organizací ROPID za
účelem zajištění možnosti optimálního vede
ní linek BUS MHD na území MČ Praha – Dolní
Počernice.
■ 7) Výstavba nové školy. ZMČ ukládá staros
tovi MČ, aby vyvinul zvýšenou aktivitu smě
rem k vedení HMP za účelem zajištění pokra
čování projektových příprav na výstavbu nové
základní školy.
■ 8) Využití hájovny (ekologické centrum,
minizoo, lesní školka, klubová činnost).
ZMČ konstatuje, že vedení MČ není schopno
bez pomoci HMP, či soukromého investora
zajistit kompletní rekonstrukci hájovny, ukládá
RMČ využít všechny dostupné možnosti k od
stranění tohoto problému.
■ 9) Rozšíření služeb poskytovaných senio
rům. ZMČ konstatuje, že z pohledu samosprá
vy MČ jsou základní služby seniorům zajiště
ny, avšak nebrání se zavedení dalších služeb,
pokud o ně bude mezi seniory odpovídající
zájem, požaduje zveřejnit v DPZ a na interne
tových stránkách MČ možnosti zajištění sociál
ních služeb pro občany Dolních Počernic v rámci
správního obvodu Praha 14.

Informace RMČ
■ 10) Investory nových výstaveb pod

nítit k finanční podpoře občanské
vybavenosti, zejména v oblasti škol
ství. ZMČ ukládá RMČ využít možnosti
rozšíření a umístění nových služeb
a vzdělávacích aktivit pro naše občany
v rámci projednávání a realizace výstav
by nových obytných souborů. Jedná se
o dlouhodobý průběžný problém. ZMČ
Praha – Dolní Počernice požaduje před
ložit výsledky plnění tohoto usnesení
v I. čtvrtletí roku 2014.

5. Vyslovení zániku mandátu člena
ZMČ Praha – Dolní Počernice
■ vyslovuje, v souladu s ust. zák.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitel
stev obcí a o změně některých zákonů
ve znění p.p. , zánik mandátu člena
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počer
nice panu PeadDr. Petru Krejzovi z dů
vodu jeho ukončení trvalého pobytu na
území MČ Praha – Dolní Počernice.
6. Prodej č.p. 605 ve Rtyňské ul.
■ pověřuje Radu MČ dalším zveřejněním
záměru na prodej nemovitosti č.p. 605
ve Rtyňské ul. za stejných podmínek
jako dosud. (Pan Šína od koupě odstoupil – pozn. red.)
7. Záměr na prodej části pozemku parc.
č. 1567/1 v k.ú. Dolní Počernice
■ souhlasí se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 1576/1 v k.ú. Dolní
Počernice za minimální cenu dle znalec
kého posudku
■ pověřuje RMČ k provedení všech po
třebných úkonů k uskutečnění tohoto
záměru, vyjma schválení kupní ceny po
zemku, a zajištění technických podmí
nek vůči trafostanici umístěné na tomto
pozemku
8. Návrh na umístění základnové stanice mobilních telefonů
■ nesouhlasí s umístěním základnové
stanice mobilních telefonů společnosti T
Mobile Czech Republic a.s. na pozemku
parc. č. 1356/2 v k.ú. Dolní Počernice

Rada na svých zasedáních v období od 12. 6.
2013 do 11. 9. 2013 m. j. projednávala
schválila:
■ poskytnutí příspěvku TJ Sokol Dolní Počernice ve
výši 150 tis. Kč z rozpočtu MČ na podporu sportu
(oprava tenisových kurtů zničených povodní)

■ zveřejnění záměru na prodej č.p. 58 v ul. Česko
brodská min. za cenu dle znaleckého posudku

■ nabídku na zakázku „Odstranění havarijního stavu
kanalizace v ul. V Pařezinách, Praha – Dolní Počer
nice“ od spol. PRAGIS, a.s. za cenu 1 783 618,43 Kč
bez DPH (cena s DPH 2 158 178,31 Kč) jako nej
výhodnější

■ pronájem části komunikace v ul. K Zámku za

účelem vyhrazeného parkování vozidel stavby
„Bytové domy V Čeňku“ v termínu od 8. 7. 2013
do 31. 10. 2013 za cenu 10 tis. Kč

■ účetní uzávěrku za rok 2012 svých zřizovaných
příspěvkových organizací, tj. MŠ DUHA a ZŠ Dol
ní Počernice

■ zveřejnění záměru jednomu zájemci na roz

šíření předmětu podnikání spol. Počernic
ký pivovar s.r.o. o provoz wellnes a masáží
v prostoru č.p. 2 – hospodářská budova a zříze
ní příležitostného ubytování pro zaměstnance
a návštěvníky v rámci doplňkové činnosti

■ pronájem nebytových prostor a bezplatné za

půjčení „tělocvičny“ v suterénu č.p. 10 pro spol.
ORANGERY, s.r.o. ve šk. r. 2013/2014

■ poskytnutí účelové dotace ve výši 15,7 tis. Kč

TJ Sokol Dolní Počernice na nákup sportovního
nářadí, dresů pro mládež, dovybavení sportovišť
a rozdělení dotace ve výši 15,6 tis. Kč na sociální
příspěvky ve výši 10 tis. Kč a kulturní akce MČ
ve výši 5,6 tis. Kč, kdy finanční prostředky byly
získány z odvodů z výherních hracích přístrojů

■ rozšíření vjezdů na 6 m v ul. V Pařezinách na

tů Svatoňovická 587 (MŠ), Rtyňská 605, Česko
brodská 58 (pekárna) společnosti 3+S s. r.o.

■ poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč na věc

né ceny v rámci běžeckého závodu Mladé Bě
chovice

■ zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku

parc. č. 1567/1 pro TJ Sokol Dolní Počernice na
dobu 10 let, který bude sloužit jako přístupová
cesta na pozemek parc. č. 1353 (tréninkové
hřiště a zámečnická dílna v areálu TJ Sokol
v ul. V Ráji)

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku
parc. č. 1354/1 v k.ú. Dolní Počernice s OS POČIN
– jezdecký klub

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2013
se spol. PRAGIS a.s. – Rekonstrukce dešťové
kanalizace v ul. V Pařezinách, Praha 9 – Dolní
Počernice

■ předloženou dokumentaci „Komunikace a te

rénní úpravy – Rodinné domy k.ú. Dolní Počer
nice; parc. č. 1328/1,11,23,24; lokalita „Nová
Úpická“ – první etapa – stavba 50 RD s tím,
že stavba bude doplněna o výstavbu chodníku
k nové autobusové zastávce MHD na ul. Ná
rodních hrdinů včetně nástupiště, doplněno
parkování min. o 3 místa pro osobní automo
bily a dále, že staveništní doprava bude napo
jena v nejvyšším místě na ul. Národních hrdinů
podél areálu AutoExner v místě uvažovaného
kruhového objezdu

■ opravu havarijního stavu koryta Rokytky v zá
meckém parku, způsobenou červnovými povod
němi, spol. PRAGIS a.s. a objednávku na zajiště
ní inženýrské činnosti této stavby spol. ZAVOS

■ objednávku pro spol. Finanční poradenství, s.r.o.
na zpracování výběrového řízení, administrace
a monitoring projektu na pořízení zametacího
stroje prostřednictvím dotace SFŽP

soukromé pozemky řadových domů, kde pro
bíhá stavba nové komunikace s podmínkou,
že vícepráce budou hrazeny žadateli a bude
vydáno kladné stanovisko DI Policie ČR a bude
zajištěna koordinace se zhotovitelem stavby
a záruka min. 5 let

vzala na vědomí:
■ informaci ředitelky MŠ DUHA o odstranění ná
sledků povodně v areálu č.p. 587

■ uvolnění finanční částky ve výši 100 tis. Kč na

■ záznam o činnosti povodňové komise MČ Praha

konání 18. Zahradní slavnosti Babí léto 2013

9. Personální změny v Kontrolním výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice
■ odvolává z funkce člena KV ZMČ
pana Jiřího Herolda
■ volí za člena KV ZMČ paní Ing. Adélu
Pelechovou

■ změnu využití stodoly č.p. 7, Stará obec (areál

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo
vých stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.

■ Dohodu o spolupráci se spol. Rozvojové pro

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

■ zadání zpracování energetických auditů u objek

penzionu Český statek) pro společenské akce
s hudební produkcí s tím, že budou nájemcem
splněny podmínky HS a HZS dle sdělení OV ÚMČ
Praha 14 č.j. UMCP14/13/29023/OV/BARJ ze dne
17. 7. 2013

jekty Praha, a.s., IČ 25649329, týkající se zve
řejňování záměrů prodeje/pronájmu nemovi
tostí ve správě MČ Praha – Dolní Počernice na
realitním portálu hl. m. Prahy

■ úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících

– Dolní Počernice

■ nárokování úhrady škod vzniklých v důsledku
povodní na hl. m. Praha

■ Zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní Počer
nice, ZŠ a MŠ DUHA za období 1 – 6/2013 bez
připomínek

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových strán
kách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala
Hana Moravcová

RMč 3

Informace o době a místě
konání VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 26. 10. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství ČR a údaje
o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu
s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými
pro realizaci volebního práva.
4. Místem konání voleb bude:
a) ve volebním okrsku č. 723 je volební místnost v budově MŠ DUHA, Svatoňovická
587, Praha 9
pro občany trvale hlášené na adrese: Bernartická, Bohuslaviská, českobrodská – jižní
strana, Dolnobranská, Dubenecká, Hrabačovská, Jinolická, Kohoutovská, Listopadová,
Makovská, Národních hrdinů (jižně od křižovatky s ul. českobrodská), Pilníkovská, Podkrkonošská, Rtyňská, Rudníkovská, Staropacká, Strážkovická, Svatoňovická, Štěpanická,
Třebihošťská, U Konečné, Úpická, V Záhorském, Ždírnická.
b) ve volebním okrsku č. 724 je místnost pro hlasování v budově úřadu MČ, Stará
obec 10, Praha 9
pro občany trvale hlášené na adrese: Bakurinova, Bezděkovská, českobrodská-severní
strana, Hruškovská, Hřibojedská, Jana Bílka, K čihadlům, K Háji, K Zámku, Ke Hrázi,
Kněžická, Lanžovská, Libotovská, Madarova, Nad Rokytkou, Nad Rybníkem, Národních
hrdinů (severně od křižovatky s ul. českobrodskou), Novozámecká, Příchovická, Stará
obec, Studenecká, U Koní, U Výzkumu, V čeňku, V Padolině, V Pařezinách, V Ráji, Vlčická,
Za Luhem, Záblatská.

Nová výstavba
V Čeňku
Bytový komplex V Čeňku, který navazuje na
stávající obytnou zástavbu v ulici Za Luhem,
tvoří šest nízkoenergetických bytových domů
(tři dvojice) s 53 byty.
Domy jsou provedeny ve třech nadzemních
podlažích o 10 bytových jednotkách typů
1+k.k. a 3+k.k., výjimečně i 4+k.k. Každá
dvojice bytových domů má společné podzem
ní garáže, kryté zatravněnými terasami, které
plní funkci střechy.
Předností viladomů V Čeňku je nízkoenerge
tický standard, který bude výhodný především
pro své nastávající majitele, ale i šetrný k život
nímu prostředí, a nezasáhne tak škodlivě do
přírodního okolí Dolních Počernic. Doufejme,
že noví obyvatelé těchto viladomů se brzy za
pojí do veřejného života v naší městské části.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice
Vážení čtenáři,
poslední víkend v říjnu se uskuteční volby do parlamentu České republiky. Kandiduje více jak 20 stran či politických subjektů. Některé se na naši
redakci obrátili s možností inzerovat své propagační materiály na stránkách našeho zpravodaje. Redakční rada by si ráda zachovala nezávislost
a náš zpravodaj není určen k propagaci názoru té či oné politické strany. Navíc považujeme naše čtenáře a občany za natolik rozumné, že svoje
rozhodnutí pečlivě zváží a informace o politických stranách či seskupení najdou na jejich webových stránkách a podobně. Samozřejmě jsme se
také nechtěli nechat vystavit otázkám, proč o jedné straně píšeme, a o jiných ne. Doufáme, že naše rozhodnutí budete s pochopením akceptovat,
a přejeme Vám i sobě kvalitní, rozumnou vládu, vzešlou ze svobodných/předčasných voleb.
MUDr. Pavel Boček, předseda redakční rady

Zveme Vás na oslavu
95. VýROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
SPOJENOU S LAMPIÓNOVýM PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM

24. října v 18:00 hodin

sraz před amfiteátrem v zámeckém parku
v Dolních Počernicích

Po projevu pana starosty zazpíváme státní hymnu a s lampióny projdeme
OSVĚTLENÝM ZÁMECKÝM PARKEM na hráz rybníka, kde se potěšíme OHŇOSTROJEM.
Pořádá MČ Dolní Počernice, o.s. POČIN, Dětský domov

4 Volby, Nová výstavba

V červnovém čísle jsme Vás informovali o výsledcích pilotního projektu „Index čistoty – meto
dika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“, který byl realizován s finančním přispěním
Hlavního města Prahy v období 9/2012–4/2013. V období od 5/2013–8/2013 se městská část
rozhodla monitorování uskutečnit na vlastní náklady tak, aby vznikly ucelené údaje měření
čistoty za období 12 měsíců.
Kontrolor čistoty pan Václav Hašek pečlivě celý rok měřil čistotu na níže uvedených veřejných
místech.
Lavičku v parku u ul. Bohuslavická si oblíbila mládež...
Je opravdu odpadkový koš tak daleko?

Projekt měření
čistoty veřejných
prostranství
přinesl roční
výsledky

•
•
•
•

křižovatka ulic Českobrodská a Národních hrdinů a její okolí
dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi
zastávka ČD a přilehlé okolí
okolí mateřské školy a zdravotního centra ve Svatoňovické ulici

Celkový roční vypočtený Index čistoty za všechna měřená stanoviště dosáhl hodnoty 4,48.

Změna
v autobusové
dopravě v naší
městské části
Nutnost zajištění bezpečné dopravy dětí do
základní školy a zlepšení dostupnosti na úřad
městské části i poštovní úřad nás vedla k opa
kovaným jednáním s firmou Ropid, která zazna
menává a projednává připomínky cestujících
i jednotlivých městských částí k hromadní praž
ské dopravě. Výsledkem bylo schválení opráv
něnosti našeho požadavku na rozšíření autobu
sové linky č. 296 od 1. 7. 2013 následovně :
Linka 296 ve směru Háje – Horní Počerni
ce nebude zajíždět do stanice Dolní Počer
nice (u Barborky), nýbrž pojede ze stanice
Rtyňská rovnou do zastávky Škola Dolní
Počernice a zpět do zastávky Stará obec
(u úřadu) a dále bude pokračovat po své
původní trase do stanice Studenecká.
V opačném směru zůstává trasa linky za
tím nezměněna. Příslib k rozšíření této
změny i opačným směrem od firmy Ro
pid trvá až do zajištění dalších finančních
prostředků
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Vypočtený Index čistoty je stanoven tak, že čím vyšší je hodnota indexu, tím je lokalita čistší.
Stupnice je stanovena od 0 do 5.
0 – 1 extrémně znečištěná lokalita
1 – 2 velmi znečištěná lokalita
2 – 3 znečištěná lokalita
3 – 4 lehce znečištěná lokalita
4 – 5 čistá lokalita
Ze čtyř měřených stanovišť lze tři z nich označit jako čisté lokality a pouze jednu – zastávku ČD
a přilehlé okolí – jako lehce znečištěnou lokalitu. Z těchto výsledků vyplývá, že se naší městské
části daří udržovat veřejná prostranství čistá, a pokud dojde k drobným výkyvům, tak jsou
přijímána účinná opatření k jejich nápravě.
Pro dokonalejší úklid naší MČ bude pořízen zametací stroj. Prostředky na nákup budou
z 90 % hrazeny dotací, která již byla schválena na základě naší žádosti v projektu Ope
račního programu životního prostředí prioritní osa 2, pod titulem "Čistější silnice a chod
níky v Dolních Počernicích".
V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na
dodávku samosběrného čistícího stroje zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Mgr. Edita Hejdová, tajemnice

čistota, MHD 5

SBĚR
BIOODPADU
V sobotu 16. listopadu 2013 od 9:00 do 12:00 budou
kontejnery přistaveny na stanovištích:
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky) u parčíku

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

■ VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze,
■ druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, nezne
čištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky,

■ V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo
štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit
na menší kusy.

Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský
odpad!!!
ÚMČ Praha – Dolní Počernice

UPOZORNĚNí
– černé skládky

Havarijní oprava dešťové
kanalizace ul. Národních
hrdinů
Možná si někdo z občanů Dolních Počernic všiml, že v září docházelo k omezení do
pravy na ul. Národních hrdinů poblíž mostu na Rokytce. Možná při zastavení a bližším
průzkumu někteří zjistili i příčinu tohoto dopravního omezení.
Co je jisté, že dešťová kanalizace v ulici Národních hrdinů přestala plnit svoji funkci
– neodváděla povrchové vody a bylo nutné rychle zajistit nápravu.
Po zpracování dokumentace a soutěži o zhotovitele, došlo na základě nejlevnější
nabídky k zahájení vlastní opravy společností Pragis a.s..
Zde při vlastních výkopech, čištění a kamerových prohlídkách bylo zjištěno, že úsek
dešťové kanalizace před č.p. 11 je v daleko horším stavu než předpokládala doku
mentace. Betonové kanalizační vedení bylo místy rozpadlé, zanesené a někde i zcela
chybělo.
Proto po technické poradě, na návrh projektanta, byla část potrubí navržena na
výměnu a část na opravu bezvýkopovou technikou. Tedy zatažením nové plastové
vložky do stávajícího profilu.
Tento postup byl projednán a schválen na Radě MČ Dolní Počernice dne 11. září a ná
sledně ihned realizován specializovanou firmou REPO a.s .Výhoda tohoto řešení je
mimo nižší ceny i rychlost a neomezení dopravy na hlavní komunikaci.
Toto oprava zprovoznila odvod dešťových vod ve spodní části ul. Národních hrdinů
v délce cca 80 m kanalizace. Co z finančních důvodů neřešila, je vyčištění celého
úseku dešťové kanalizace na ul. Národních hrdinů a jejího zkapacitnění, které je ná
rokováno na MHMP.
Současně v rámci této opravy bylo provedeno i přepojení kanalizace v ul. V Pařezi
nách, kdy uliční vpustě byly přepojeny ze splaškové kanalizace do dešťové a opra
veny dvě revizní šachty v komunikaci. Na tuto opravu navazuje pak celková nová
úprava komunikace v ul. V Pařezinách, kterou provádí společnost DUMA s.r.o.
Petr Stránský, stavební odd.
Zanesená a rozpadlá část kanalizace

Vzhledem k tomu, že se objevilo – se začínajícím pod
zimem – několik míst, kde byly našimi občany založeny
černé skládky (převážně se jedná o biologický odpad ze
zahrad), dovolujeme si opět upozornit na skutečnost, že
veškerý bioodpad ze zahrady je nutno na vlastním po
zemku buď zkompostovat, nebo odložit do biopopelnice.
Další možností likvidace je odvezení odpadu do kom
postárny či sběrného dvora. (V posledních letech jsou
na veřejná prostranství přistavovány i kontejnery na bio
odpad.) V žádném případě není možné zahradní odpad
pálit, anebo odvézt na sousední pozemek (veřejná zeleň,
pole, příkop, lesík apod.), jak se poslední dobou stává.
Upozorňujeme proto některé z našich občanů, že
pokuta za založení černé skládky může dosáhnout
výše až 50 tis. Kč.
Sběrný dvůr Běchovice nachází v areálu
bývalých výzkumných ústavů. Je dobře do
pravně dostupný, např. z Českobrodské ulice
ve směru z centra se odbočí na ulici Mladých
Běchovic, podjede se železniční viadukt a za
točí vlevo, do Podnikatelské ulice. Vjezd do
sběrného dvora je vpravo.
Provozní doba: pondělí až pátek 8:30–17:00
hodin (v období platnosti letního času do
18:00 hodin), v sobotu 8:30–15:00 hodin,
ve dnech pracovního klidu jsou sběrné dvory
uzavřeny. Tel. č. 602 202 191

VýZVA
Večerní procházky se psy
Vzhledem k tomu, že přibývá stížností na hluk způsobený štěkotem psů, dovolujeme
si požádat jejich majitele, aby ve večerních, ale hlavně v nočních hodinách omezili
venčení v obytných částech Dolních Počernic.
Děkujeme za pochopení za všechny, kteří by rádi spali s otevřenými okny.

K čemu je
nám úřad
V tomto zpravodaji bychom vám chtěli
přiblížit činnost paní Hany Moravcové,
která je dlouholetou pracovníci úřadu
(ve smyslu zkušeností, ne věku!). Pracu
je v sekretariátu pana starosty v horním
patře budovy. Na starosti má vyřizování
telefonických hovorů směrovaných na
ústřednu ÚMČ, vyřizování koresponden
ce a technický servis.
V samosprávě zajišťuje vše potřebné pro
jednání ZMČ (příprava materiálů, pozván
ky, pořízení zápisu, následně pak vyřizuje
korespondenci...), pořizuje zápisy jednání
RMČ. Stručné informace z obou jednání
poskytuje Dolnopočernickému zpravodaji.
Paní Moravcová vede agendu evidence
obyvatel (přihlašování k trvalému poby
tu, správní řízenírozhodování o rušení
údaje o trvalém pobytu, zprávy z místa
bydliště pro policii, soud apod.), dále
agendu přestupkovou (člen přestupko
vé komise, pořizování protokolů, vyho
tovování rozhodnutí, kontrola plnění,
vymáhání pohledávek a příprava pod
kladů pro případné soudní řízení).
Do pracovní náplně Hany Moravco
vé spadá i oblast životního prostředí
(správní řízení, povolování kácení, po
kutování dle z.č. 114/92 Sb., odpadové
hospodářství – kontrola podnikatelů,
spolupráce s Pražskými službami – tří
děný odpad v obci, černé skládky...).

AL MULINO

– historie a současnost mlýna
V roce 1862 byl v duchu anglické novogotiky vystavěn mlýn, který se stal součástí areálu rekon
struovaného naší městskou částí v několika posledních letech. Jelikož podmínky finančních dotací
se změnily, jak ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, tak i EU, navrhla Rada MČ, z důvodu nedostat
ku vlastních prostředků, řešit tuto situaci pronájmem celého areálu. Zastupitelstvo MČ schválilo
zveřejnění záměru na pronájem areálu Počernického pivovaru a mlýna, který obsahoval jako účel
využití provoz malého pivovaru, gastronomických provozů, kanceláře, prodejních a skladovacích
prostor, zázemí pro personál a dalších souvisejících prostor. Zvítězila firma Gastro Group Počernice
s.r.o. splněním všech požadavků záměru a finančním převýšením nabídek pronájmu.
V létě 2013 byl otevřen provoz restaurace mlýna AL MULINO Pasta&Pizza&Shop, jehož úspěšná
a především citlivá rekonstrukce je dobrým příslibem pro kvalitní dokončení záměru celého areálu.
AL MULINO nabízí nejen pestrý sortiment italské kuchyně pro dospělé návštěvníky, ale i kvalitní
gastronomické zázemí pro rodiče s dětmi, což vhodně doplnilo nabídku těchto služeb nejen pro
obyvatele Dolních Počernic ale i celého okolí.
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Tato pracovnice je pověřena ověřováním lis
tin a podpisů a neméně důležitá je i její čin
nost v době komunálních i celostátních vo
leb (celá agenda k přípravě + zapisovatel).
Je až s podivem, že při vší práci, kterou pro
fesionálně zvládá, zůstává paní Moravco
vá v dobré náladě, a aby toho nebylo málo,
stačí se ještě starat o květenu – při pohledu
na budovu úřadu nelze přehlédnout nád
herné muškáty a obdivuhodná je i její usi
lovná snaha, aby afrikány v truhlících stále
zdobily most přes Rokytku.
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Výsadby na hřbitově a jeho okolí
V letošním roce jsme se mohli poprvé těšit
z rozkvetlých růží a dalších nových výsadeb
v nové části hřbitova.
Projekt s názvem Výsadba dřevin v areálu
nového hřbitova v Dolních Počernicích byl
realizován v průběhu let 2012–2013, z gran
tového systému hl. m.
Prahy v oblasti životního
prostředí a to za aktivní
pomoci vedení Městské
části Praha – Dolní Po
černice. Předkladatelem
a realizátorem grantu
byla spol. Finanční pora
denství, s.r.o, Kvestorská
5, Praha 4. V naší měst
ské části bylo v roce
2009 částečně dokon
čeno rozšíření hřbitova
o jeho „novou“ část. V rámci rozšíření hřbitova
však nebyla realizována cestní síť v plném roz
sahu a nebyly též provedeny výsadby zeleně.
Předmětem projektu bylo dotvoření prostoru
hřbitova, a to především výsadbou dřevin a
pokračování realizace cestní sítě.

solitérní javor klen

■ prostor u kolumbární zdi – lípa srd
čitá, půdokryvné růže

■ jihozápadně orientovaný svah – pů
dokryvné růže, nízké sadové růže, plané
pokryvné růže

■ tři úseky u obvodo
vých zdí hřbitova – pří
savník trojcípý

■ u budovy obřadní síně – štíhlé slou

Po ukončení byl projekt pře
dán do trvalé péče Městské
části Praha – Dolní Počernice,
která zajišťuje jeho udržitel
nost vytvořením podmínek
s trvalou činností správce
areálu a také rozvodem vody
po areálu, takže mohou být rostliny pravidelně
zalévány. Celá jižní část nového hřbitova je nyní
díky ukončení projektu ve velmi pěkném stavu.
Novými výsadbami získává prostor důstojnost
a vzniká zde příjemné klidové prostředí. V mi
nulých dnech zde již byly umístěny nové hroby.
Cílem MČ je ještě dokončení cestní sítě a koneč
né úpravy prostoru hřbitova dle projektové do
kumentace. Na přiložených fotografiích je vidět
realizace projektu a jeho konečný vzhled.

■ před východním průčelím obřadní

Zbyněk Richter, starosta

Výsadby byly realizovány v tomto rozsahu:
povité habry

síně – řada čtyř listnatých stromů

Zamykání zámeckého parku
Z důvodu zajištění ochrany majetku před vandalizmem rozhodla RMČ uzavírat v nočních hodinách
prostory zámeckého parku. Park je uzavírán od 24 hodin do 6. hodiny ranní, a to jak uzamykáním
obou vrat na hrázi rybníka, tak i hlavního vchodu z ulice Národních hrdinů a branky u dětského
hřiště. Přínosem tohoto opatření by mělo být zachování úrovně čistoty a hygieny zámeckého parku,
zamezení ničení zeleně a vandalizmu sprejerů.

Péče o stromy v MČ Praha
– Dolní Počernice

Před

V průběhu léta bylo v rámci projektu „Zdravotní a výchovný řez stromů v MČ Praha – Dolní
Počernice“ financovaného z grantové podpory hl. m. Prahy ošetřeno více než 500 stromů na
veřejných prostranstvích Dolních Počernic. V rámci grantu byly ošetřeny stromy mladé, vysa
zené v předcházejících letech, a vzrostlé stromy, které byly řezány profesionálními stromolezci
pracujícími ve výškách na lanech.
Péče o stromy v městském prostředí je nutná v několikaletých intervalech, aby byla zajištěna
bezpečnost v jejich bezprostředním okolí. Ošetření bylo provedeno odborníky (arboristy) a byly
dodrženy zásady správné péče o stromy dle současných vědomostí z této oblasti. Včasnou péčí
v podobě výchovného řezu mladých stromů lze zamezit budoucím problémům se stabilitou
jejich korun a ušetřit tak mimo jiné případné budoucí náklady.
Tento projekt je financován z prostředků Hlavního města Prahy. Městská část Praha – Dolní
Počernice se na financování a získání tohoto grantu projektu podílela.
Ing. Jan Albert

8 Péče o zeleň

■ před boční fasádou obřadní síně –

Po

Kultur a

Oprava kostelních varhan
v Dolních Počernicích
Jak se již psalo v minulých číslech, v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie se nachází
varhany, které se používají k hudebnímu doprovodu při bohoslužbách a nejen při nich. Ten
to nástroj, který byl postaven pražským varhanářem Em. Š. Petrem kolem r. 1890, potřebu
je rekonstrukci, a tak se farnost pomocí vlastní iniciativy (pořádání benefičních koncertů,
benefičních plesů, sbírek), ale i ve spolupráci s MČ Dolní Počernice snaží sehnat potřebné
prostředky na jejich opravu. Díky příspěvkům našich dárců jsme již vybrali 108 440 Kč, ale
přesto nám značná část peněz chybí, protože celková cena za rekonstrukci je 350 000 Kč.
Rádi bychom letos v listopadu nebo v prosinci uspořádali další benefiční koncert ve pro
spěch opravy varhan. Až budeme vědět přesný termín koncertu, zveřejníme ho na našich
webových stránkách, na vývěskách a nástěnkách u kostela i v obci. Přijďte se potěšit po
slechem hudby a podpořit naši sbírku. Spoléháme na podporu všech, kteří chtějí jakýmkoli
obnosem přispět. V kostele je k dispozici označená kasička, ale dárci mohou peníze posílat
také na účet farnosti 2400040748/2010 pod V.S. 1890. Podrobnou zprávu o stavu, opravě
varhan i termínu koncertu najdete na našich webových stránkách: www.farnostdolnipo
cernice.cz v rubrice oprava varhan.
Všem dárcům, kteří nám přispěli, a nebo přispějí, ze srdce děkujeme.
Marcela Krňávková

Dobrý den,
dobrý den ...
v čertíku si pohrajem
V novém pololetí opět nabízíme velké množství zajíma
vých kurzů pro děti i rodiče. Z jednorázových akcí jsme si
pro Vás na podzim připravili následující:
18. 10.

15:00–18:00

19. 10.

od 14:00

Halloweenská výtvarná dílna

25. 10.

15:00–18:00

Halloweenská párty

5. 11.

15:00–18:00

Dětská kadeřnice stříhá
malé čertíky

6. 11.

od 20:00

Kurz kresby pro dospělé

13. 11.

od 20:00

Sushi workshop

15./16. 11.

od 18:00

Pyžámková noc

27. 11.

od 20:00

Keramika pro dospělé

29. 11.

od 15:00

Vánoční tvoření s vánočním
fotoateliérem

Velký čertovský BAZAR

RODINNÝ KLUB VESELÝ ČERTÍK:
Národních hrdinů 3, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: +420 777 001 320 • www.veselycertik.cz
Navštivte nás na facebooku.

XVIII. ZAHRADNí SLAVNOST
BABí LÉTO 2013
Pokud se něco opakuje stále dokola, může se
stát, že to ztratí své kouzlo, oslava babího léta
v Dolních Počernicích si ale své kouzlo naštěstí
uchovává. V sobotu 14. září sluníčko z domovů
vytáhlo snad i ty, kteří si řekli, že letos zůsta
nou raději doma. A jistě nelitovali...
V ranních hodinách proběhly na školním hřišti
turnaje v odbíjené smíšených družstev, a po
poledni si už každý mohl vybrat, kam nasmě
ruje své kroky. V areálu U Koní se opět konal
jezdecký parkúr, v informačním centru byla
otevřena výstava všestranných dřevořezeb
Antonína Štemprocha, do regionálního muzea
lákala vůně čerstvě pečeného štrúdlu. Děti byly
přivítány na úřadě MČ – v improvizovaném di
vadélku – Čarodějnickou pohádkou, skvěle za
hranou divadelním souborem ZUŠ Český Brod.
V přízemí úřadu pak děti ukazovaly rodičům

výtvarná díla svá i svých kamarádů na výstavě,
kterou uspořádala místní základní škola. A kdo
se již nemohl dočkat hudebních vystoupení,
zamířil do přírodního amfiteátru, kde dobrou
náladu rozdávala skupina Rangers Band.
Ve 14. hodin byla Zahradní slavnost Babí léto
2013 oficiálně zahájena panem starostou
Zbyňkem Richterem, který krátce promluvil
o charitativním poslání akce a při této příle
žitosti předal panu MUDr. Pavlu Bočkovi šek
na částku 10 000 Kč ve prospěch občanského
sdružení Sluneční paprsek. Poté již následo
val hudební program, ve kterém se střídaly
hudební žánry, a profesionálním a milým
vystoupením přispěly i zpěvačky Hanka
Křížková a Monika Absolonová. V programu
zazářili mladí tanečníci AT STUDIA DOMINO
PRAHA pod vedením Ivy Bičišťové. Celému

programu dával řád a „šťávu“ pohotový pan
Jaroslav Suchánek.
Během odpoledne mohli návštěvníci nahléd
nout do Dětského domova a rodinného klubu
Veselý čertík, kde se konal „den otevřených
dveří“. U svého ateliéru za místním hřbito
vem vítal příchozí malíř a sochař Milan Kuzica.
V zámeckém parku vozili děti huculové z JK
Počin, zábavu pro děti připravila i skupina Mo
lechet, některé vyzkoušely bandžídžamping
a mnoho z nich si užilo na atrakcích u vchodu
do parku. Ostatní vypoví fotorgafie...
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje
všem, kteří se na přípravě a zdárném
průběhu Babího léta 2013 podíleli,
a návštěvníky zve na příští
XIX. Zahradní slavnost.

Kultura 9

MILÍ ČTENářI,
dovolte mi poděkovat jménem OS Sluneční paprsek
MČ Dolní Počernice za příspěvek pro naše sdružení.
Naše poslání – pomáhat dětem po onkologické
léčbě formou rekondičního pobytu u moře – se se
tkalo s příznivým ohlasem široké veřejnosti, u na
šich partnerů, sponzorů. Jsme rádi, že náš projekt
a naše snaha pomáhat dětem je také blízká právě
třeba Hance Křížkové a Monice Absolonové, které
tak pro vás (za nás) při Babím létě v Dolních Počer
nicích zpívaly.
Děkujeme těm, jež přispěli, a pokud znáte někoho,
kdo by chtěl také pomoci, doporučte naše OS – naše
děti budou spolu s námi vděčné.
Více informací o naší činnosti najdete na webových
stránkách www.slunecnipaprsek.cz.
MUDr. Pavel Boček
Předseda rady sdružení OS Sluneční paprsek

základní škola
MILÍ ČTENářI,
jak již tomu tak v posledních letech bývá, za
čínající školní rok přináší větší počet našich
žáčků, zaměstnanců a zvýšených nároků na
organizaci i prostorové umístění nových tříd.
V aktuálním školním roce navštěvuje naši ško
lu 272 žáků ve 12 třídách (navýšení o cca 110
žáků za posledních 5 let) a otevíráme 5 oddě
lení školní družiny.
Přivítali jsme rovněž nové pedagogy paní Mgr.
Hanu Beránkovou (Čj, Nj), paní Ing.Bc. Sabi
nu Hübschmannovou (M, F) a paní Ing. Alenu
Vyskočilovou (Př, Hv, F). Do školní družiny na
stoupila nově paní Monika Šípová. Doufám, že
paní učitelky budou u nás spokojené. Budou
zejména pro II. stupeň přínosem a pro naše děti přísnými i spravedlivými
pedagogy.
V rámci rekonstrukcí, které charakterizují prázdninové měsíce, se nám
podařilo zrekonstruovat opět jednu třídu v budově I. stupně ZŠ a školní
cvičnou kuchyňku tak přesunout do budovy stupně II. Dále pak proběhlo
dokončení potřebných úprav klimatizace školní kuchyně. Nově byl také
zprovozněn systém domácích videotelefonů v budově I. stupně.
Rád bych též popřál našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a vydr
žela jim co nejdéle radost a spokojenost, nebo chceteli takové to školní
nadšení. Žákům 5. třídy hodně odvahy, trpělivosti a síly zvládnout učivo
a nároky jednotlivých vyučujících, a co nejméně obav spojených se ško
lou. Našim deváťákům úspěšné zvládnutí závěrečného ročníku na naší
ZŠ a přijetí na jejich další nová působiště, ať již se jedná o střední školy,
či odborná učiliště. No a všem zaměstnancům, žákům i rodičům úspěšný
nový školní rok plný těch nejlepších zážitků.

Nový školní rok ve
školce Orangery
Po prázdninách se děti sešly i v mateřské školce Orangery. Bě
hem dvou měsíců, kdy byl ve školce tematický prázdninový re
žim, děti prožily spoustu dobrodružství. Vyzkoušely si, jaké je to
být astronauty, zažily život v Kocourkově, podnikly paroplavbu
po Vltavě a k tomu všemu každodenní hry v parku.
Září ale znamená návrat do školního roku, během kterého si budou
děti nejenom hrát, malovat a zpívat, ale také se každý den budou
učit novým věcem. Abychom dětem návrat do školky usnadnili,
připravili jsme si pro ně malé překvapení – celou chodbu jsme na
plnili vznášejícími se balonky. Snad i toto pomohlo novým dětem
rozkoukat se první den v neznámém prostředí.
Jako každý rok, i tentokrát máme pro děti připravenu spoustu
zajímavých akcí. Už v září na děti čekal v rámci Týdne komunika
ce osob se sluchovým postižením jeden den, kdy si vyzkoušely,
jaké je to neslyšet. Za pomoci neslyšících se naučily některé zna
ky znakového jazyka, naučily se zásadám při komunikaci s ne
slyšícími, a měly možnost ptát se na vše, co je zajímá. Dále jsme
pro děti připravili preventivní přednášku pořádanou Policií ČR
– Medvídek Brumla. Do konce roku ještě zažijí Den se světluškou
– o životě nevidomých. Děti v tento budou zkoušet plnit úkoly
bez použití zraku. Také nás čeká tradiční Broučkiáda v místním
parku – kostýmovaná procházka s rodiči plná her a úkolů.
Ještě bychom rádi touto cestou popřáli všem dětem, které v červ
nu opustily naši školku a nyní jsou z nich školáci, aby se jim ve
škole nejen dařilo a měly úspěchy, ale také to, aby se dokázaly
poprat i s tím, když občas něco nevyjde. I na to by je měla škola
do života připravit
Hanka Švamberková

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ

Mateřská škola DUHA

Novinky a začátek školního roku v MŠ DUHA

Prázdniny skončily a nám začal další školní rok... Od září
máme novou kolegyni paní učitelku Lucii Duškovou,
která pracuje ve třídě Broučků. Další novinkou
je zahájení provozu mateřské školy s navýše
nou kapacitou ze 100 na 108 dětí. Počty dětí
v jednotlivých třídách se nám tak navýšily
z 25 na 27 dětí. Tímto navýšením jsme pře
devším uspokojili potřeby rodičů – mít své
děti umístěné v MŠ, ale hlavně bylo nutné
z ekonomického hlediska. Magistrát hl. m.
Prahy nám díky normativům a úsporným
opatřením pro tento kalendářní rok ne
pokryl finančními prostředky platy našich
zaměstnanců a zdůvodnil nám to nízkým
počtem dětí na třídu. Navýšením kapacity dětí
jsme se dostali do finančních limitů, ale je k zamy
šlení, kolik dětí má na starost jeden pedagog s přihléd
nutím k věku dětí. Mrzí nás, že musíme počty dětí navyšovat,
tím se ztrácí čas a prostor pro individuální přístup k dětem a zvyšuje se
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i riziko úrazů… To se týká i pobytu venku, protože dle vyhlášky o MŠ
je učitelka mimo prostory mateřské školy odpovědná pouze za 20 dětí,
a tím se omezují vycházky dětí do okolí MŠ. Přesto věříme, že všechna
tato úskalí se nám podaří zvládnout se šikovným a odpovědným kolekti
vem učitelek, které na škole pracují, a také s pochopením rodičů.
Během prázdnin byly prováděny opravné a údržbové práce – výmal
ba na třídě Hvězdiček, v prostorách školní kuchyně, natření radiátorů,
dále byla opravena pískoviště a v nich vyměněn písek, vytvořeny do
padové plochy u skluzavek na školní zahradě a další...
V nejbližší době čeká naše předškoláky a jejich rodiče beseda s paní Mgr. Sto
lařovou na téma „ Příprava dětí na vstup do základní školy “. Další při
pravované akce jsou například EKO výchovný program o zdravé výživě
„Zdravá pětka" a divadelní představení, na které se mohou děti těšit
každý měsíc.
Věříme, že i tento školní rok bude plný pohody a nových poznatků, které
budou pro děti přínosem.
Danka Exnerová, ředitelka MŠ a Jaroslava Pasáková, učitelka MŠ

Dětský domov
IV. díl Dětského domov cupu
vyhrál Nepomuk
36 týmů z dětských domovů přijelo
do Prahy v sobotu 14. září na čtvrtý
díl Dětského domov cupu 2013. Tur
naj v beachpřehazované se hrál, jako
každý rok, v Beachklubu Ládví.
Čtyřčlenné týmy z dětských domovů
bojovaly celou sobotu na devíti hři
štích O pohár Michala Novotného.
Reprezentant ČR ve snowboardcros
su, několikanásobný mistr ČR a vítěz
závodu světového poháru byl opět
patronem tohoto dílu Dětského domov cupu. Po mnoha dramatických zápasech zvítězil Nepomuk,
když porazil Čeladnou, třetí skončil Sedlec.
Partnerům projektu i dětským domovům moc děkujeme a těšíme se na další, poslední soutěžní
5. díl Dětského domov cupu. Při cyklistickém závodě budou mít dětské domovy poslední šanci
nasbírat body do celkového ohodnocení DDCUP 2013. Cyklistický závod Prevencí proti neho
dám proběhne 5. a 6. října v Praze Dolních Počernicích pod patronátem Městské Policie Praha.
Poděkování patří partnerům:
Hlavní město Praha, Beachklub Ládví, Crocodille, České dráhy, Dorty Domů, Sabe, ACCOR
Hospitality
Pořádali:
Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní občanské sdružení

Jak vozíčkáři z MUP jeli
Běchovice 2013
Metropolitní univerzita Praha se v rámci letoš
ního výročí 10. let programu Škola bez bariér,
určeného pro studenty s pohybovým postiže
ním, zúčastnila jako partner 117. ročníku závodu
Běchovice – Praha.

foto Jakub Šaroun

V neděli 29. 9. se vozíčkáři poprvé v historii
mohli zúčastnit tohoto závodu v podkategorii
Inline. Pro kategorii Inline to byl již 10. ročník,
ovšem pro vozíčkáře samotné to byl ročník 1.
Tuto možnost získali vozíčkáři díky spolupráci
MUP a pořadatele – TJ Sokol Běchovice. Bar
vy univerzity hájili mezi vozíčkáři – absolventi
Terezka Doležalová, David Drahonínský, Martin

Hanibal a student Václav Uher. Závodníkům
počasí přálo, se sluncem v zádech a ve velké
pohodě po 5 km společně v Kyjích projeli cílem,
kde obdrželi pohár, diplomy, medaile s pamětní
mincí a hodnotné věcné ceny od sponzorů.
Velký dík patří pořadatelům, kteří umožnili vozíč
kářům účast v tomto prestižním a již tradičním
závodu. Pořadatelé tak posunuli v tom dobrém
celospolečenské hranice a ukázali osobám se
zdravotním postižením další možnost zapojení do
sportovních aktivit.
Mgr. Martin Hanibal

Dětský domov
15. ročník
Běhu Babího léta
Závod probíhal za příznivého počasí. Kromě lehké
ho časového skluzu při startu žáků a dvou pádů,
bylo vše bez problémů a v příjemné atmosféře.
Závodu se zúčastnilo rekordních 227 běžců podle
věkových kategorií (délka tratě 60, 200, 400, 650,
1250 a 3700 metrů). Kvalita závodu byla vysoká,
a to i díky tomu, že je závod zařazen do Poháru
pražských běžeckých nadějí. Padly také dva traťo
vé rekordy. O ty se postarali chlapci ze Spartaku
Prahy 4 – Petr Novák (chlapci 2002–2003 na 400
metrů, čas 01:13,45) a Lukáš Svěchota (dorostenci
– 1996–1997 na 2500 metrů, čas 08:57,0).
Velké díky patří pořadatelům, partnerům – Hlav
ní město Praha, restaurace Léta Páně, Sabe a MČ
Dolní Počernice. Ale i účastníkům, kteří na dobro
volném příspěvku, věnovali pořádajícímu Dětské
mu domovu Dolní Počernice částku 6087 Kč. I toto
je rekordní suma a bude použita na volnočasové
aktivity dětí z pořadatelského domova. Navíc pří
tomní zakoupili i výrobky vyráběné dětmi, a tím
podpořili výtvarný a keramický kroužek.
Z kapacitních důvodů uvádíme pouze bodování
soutěže rodinných dvojic do 15. místa, kompletní
výsledky 15. ročníku Běhu Babího léta najdete na
webových stránkách domovpocernice.cz.
Martin Lněnička, ředitel DD
RODINNÉ DVOJICE

BODy

1. Rokosovi Lucie a Michal*

19

2. Novákovi Petr a Sofi Ema

19

3. Trnková, Florová

19

4. Hejzlar Jan a Jakub

19

5. Bláhová N. a N.

18

6. Čepek M. a R.

17

7. Stodolovi J. a P.

14

7. Hartmanovi B. a Š.

14

9. Santolíkovi J. a V.

14

10. Poborské E. a H.

14

11. Zimmermanová, Kratochvílová

13

12. Erbsovi S. a D.

12

13. Dobiášovi J. a J.

12

14. Brožovi T. a M.

12

15. Michálkovi J. a M.

11

*o vítězi rozhodl menší věkový průměr
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POČIN o svých počinech
Koně v létě rozhodně nezaháleli, strávili dva slunečné měsíce na letních
pastvinách, kde si každoročně s dětmi užíváme na koňských táborech.
Jeden zaměřený spíš na ježdění na koních a druhý na cvičení, tzv. voltiž.
Počasí nám přálo, dětí se sešla bezvadná parta, která se spolu s vedou
cími nechala unést programem – pravěkým putováním. Všichni jsme
si léto moc užili a nabytí energií se vrátili zpět do Počernic. Tady nás čeká
dokončení prací po povodních, a už se na novou podobu areálu všichni
moc těšíme.

JAK VyPADá NAŠE POPRáZDNINOVá ČINNOST?
14. 9. Babí léto a parkurové závody v JK Dolní Počernice, a abychom ni
kde nechyběli, tak ještě Stop Zevling a Městečko volnočasových aktivit na
Praze 14. Všechny tyto tři akce jsme zvládli během jednoho dne a všechny
byly vydařené. Dva koníci si zazávodili na parkúru, odpoledne povozili
děti v zámeckém parku a ponička Šelinka se s námi vydala na Černý Most,
kde coby maskot klubu lákala malé děti k pomazlení.

foto Martin Hozák

Jezdecký kroužek, hipoterapie i paravoltižní kroužek se již rozjel v plném
proudu a všechny naše aktivity jsou obsazené, v tuto chvíli nemáme žád
né volné místo, ale případní zájemci nebuďte smutní. Zima vždy prověří
nové členy a na jaře se pravidelně pár místeček uvolní.

CO NáS ČEKá?

■ 12.10. Pochod kolem Prahy 14, kdy budeme vozit účastníky
pochodu na koních
■ 12.10. Mistrovství České republiky v paravoltiži, konané
v Brně – účastníme se s celým družstvem závodníků, držte nám
palce
■ 20.10. Rozlučka s létem a velký podzimní úklid areálu a okolí.

Další akce a fotografie z akcí najdete na www.jkpocin.cz
Děkujeme za suchý chlebík a pečivo, případně jablíčka. Hrušky koníci
a kozy nesmí.
Hanka Špindlerová

POZVÁNKA
Výlov Velkého počernického rybníka,
spojený s výchovně vzdělávací akcí LESŮ hl. m. Prahy, se uskuteční ve

čtvrtek 17. října

14 Počin, Výlov

Sport
Počernický triatlon podruhé
V neděli 21. července se u nás v zámeckém parku konal 2. ročník triatlonového závodu,
který pořádalo občanské sdružení HTriatlon ve spolupráci s partnery.
Počasí perfektní, nebe bez mráčku, teplo – možná až moc, ale při prezentaci kolem
deváté hodiny ranní to ještě jde. Jen koukám, kolik je v parku lidí – jak závodníků, tak
přihlížejících – oproti loňsku téměř dvojnásobek. To bude na trati asi pěkně husto.
Moje pocity se potvrzují hned při startu. Místo z pozvolného vstupu do vody (jako loni)
se startuje od schodů, kde je hned hloubka. Šlapu vodu už asi 5 minut, ale proud zá
vodníků valících se ze schodů stále nekončí. Pomalu začínám z nedostatku místa chytat
amok, každý kolem sebe máchá rukama nohama a nechtěně tak občas tahá pod vodu
své sousedy. Připadám si jak sardinka v síti, zdá se mi, že nemůžu volně dýchat a raději
se přesouvám k bójce, kde se můžu chytit. Nejsem sama, kdo má tenhle nápad, i za cenu
několika ztracených metrů na trati. Z vody se ozývají nespokojené výkřiky na adresu
pořadatele: „Už to konečně pusť!“. A tak po pár dalších nekonečně vleklých minutách je
odstartováno, i když někteří závodníci jsou stále ještě na břehu. Teď už se však soustře
dím jen na to, abych plavala svým střídavým stylem prsaouškokraul (ten však maximál
ně 4 tempa) co nejrychleji a nevypila přitom moc vody.
Konečně na břehu! Běžím po hrázi ke kolu, soukám na mokré tělo triko a kraťasy a už
vyrážím na cyklistickou část. Těším se, jak si vylepším čas z loňska, vypůjčila jsem si přece
proto vhodnější kolo s galuzkama, ne? Ovšem není to tak jednoduché, jak se zdá, nemám na něm skoro nic najeto, jen jsem si v týdnu zkusmo dala
dva okruhy. Navíc nějaký dobrák vysypal zatáčku z hlavní před viaduktem v Běchovicích drobným štěrkem. Asi chtěl závodníkům vyrovnat na trati
nerovnosti, ale já se teda rozhodně nechtěla vyválet, tohle divadlo jsem už zařídila loni, tak jsem radši svou rychlost zpomalila na minimum. Po čtyřech
okruzích mířím zpět do depa na hrázi, kde zanechávám kolo a dál už pokračuji po svých na poslední běžeckou část po parku.
Začínám pociťovat únavu, nohy neposlouchají, ale přesto je nutím uběhnout ty čtyři kiláky. Nevzdávám se a nakonec přece jen dobíhám do cíle. S hřejivým
pocitem, že jsem to zvládla. Ale podcenila jsem fyzické
potřeby svého těla a nevzala si žádné jídlo ani pití, což se
ukázalo v tomhle vedru jako veliká chyba a nejspíš se po
depsalo i na mém celkovém výkonu. Poučení pro příště…
Druhý ročník tohoto závodu se opět vydařil. Perfektní
práce organizátora, snad až na podcenění hromadného
startu velkého množství závodníků. Skvělé výkony
všech soutěžících, z nichž někteří si sáhli na dno svých
sil a další závodili s úsměvem jen tak pro radost. Vý
borná atmosféra, kterou svým povzbuzováním tvořili
přátelé, rodinní příslušníci a mnoho dalších návštěv
níků parku i náhodní pozorovatelé podél trati. Těm
to všem mockrát děkuji a těším se NA SHLEDANOU
PŘÍŠTĚ!
Markéta Brožová

Kopaná
v Dolních
Počernicích
oslavila 100 let!

V sobotu 7. 9. 2013 proběhly ve fotbalovém
areálu V Ráji oslavy 100 let od založení oddílu
kopané Sokola Dolní Počernice. Za krásného
letního počasí probíhal od 9:00 celodenní
program, který vyvrcholil utkáním staré gardy
Dolních Počernic s týmem REAL TOP Praha.
Na oslavy dorazilo velké množství bývalých
i současných hráčů, funkcionářů a fanoušků
dolnopočernické kopané. Když k tomu připoč
teme mnoho místních obyvatel, kteří se přišli

podívat, tak se počet osob, který se ten den
objevil u nás na hřišti, blížil k počtu 1000 ná
vštěvníků. Po celý den byly v prostorách areálu
prodejní stánky s občerstvením a nezapomně
lo se ani na ty nejmenší, kterým bylo k dispozici
malé hřiště a skákací hrad. Celým dnem prová
zel moderátor rádia Blaník Petr Kozák.
Během dne se představila všechna mládež
nická družstva našeho oddílu. Starší příprav
ka a mladší žáci sehráli mistrovská utkání ve
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svých soutěžích řízených PFS. Po nich sehráli
exhibiční zápas naši nejmenší fotbalisté – klu
ci ve věku 5–7 let. Následoval zápas mladšího
dorostu proti juniorkám z Fotbalového klubu
Bohemians Praha a.s, které hrají I. ligu.
Pak už přišel vrchol programu, zápas naší staré
gardy proti výše zmiňovanému týmu REAL TOP
Praha. Při slavnostním zahájení předal předse
da fotbalového oddílu Vladimír Exner symbolic
ký šek na 25 000 Kč herci Ivanu Trojanovi, který
je patronem nadace Klubu nemocných cystic
kou fibrózou. Před samotným výkopem přivítal
všechny přítomné starosta městské části Dolní
Počernice pan Zbyněk Richter.
V dresu REAL TOP Praha se objevili: herec a ka
pitán mužstva Ivan Trojan, herec Jakub Štáfek,
naši dva nejlepší sportovní komentátoři Robert
Záruba a Jaromír Bosák a dále pak bývalí fot
baloví reprezentanti Peter Herda, Karel Rada,
Marcel Lička, Tomáš Pešír a Libor Sionko. Z la
vičky vše šéfoval vedoucí týmu Alexandr Smita
s hercem Davidem Suchařípou. Zápas pak řídil
prvoligový rozhodčí Ondra Lerch.

Zápas vedený v přátelské atmosféře vyhrál REAL
TOP Praha 6:5, následný penaltový rozstřel skon
čil nerozhodně 7:7. V utkání byly k vidění skvělé
fotbalové momenty a nádherné branky. Zvláště
gól počernického Radka Šediny téměř ze 40 me
trů by mohl kandidovat na gól měsíce!
Další skvělý zážitek připravily divákům o poloča
se Pražské Baby mažoretky z oddílu TJ Sokola Vy
sočany, což jsou mistryně zemského finále Čechy
v kategorii Děti mladší.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce, hlavně pak panu
Petrovi Linhartovi za pečlivě připravenou foto
dokumentaci a přípravu hojně navštěvovaného
koutku s historickými fotografiemi.
Kopané v Dolních Počernicích přejeme šťastné
vykročení do druhé stovky své existence, hod
ně spokojených fanoušků a co nejvíce vítězných
zápasů!
Za výbor kopané Petr Štěpánek,
sekretář oddílu

zDRAVÍ

Objevte
rakovinu včas!
16 Sport, Zdraví

Většina lidí ví, že včasné stano
vení diagnózy rakoviny a rychlé
zahájení její léčby dává paci
entovi mnohem větší šanci na
úspěšné vyléčení, než když je ra
kovina objevena pozdě. Bohužel,
viditelné příznaky se u naprosté
většiny nádorových onemocně
ní projevují až ve chvíli, kdy už
je šance na přežití a úspěšnou
léčbu velmi malá. Proto má vel
ký smysl pátrat po známkách
rakoviny ještě v době, kdy se sice
navenek neprojevuje, ale aktiv
ním přístupem a vyšetřením je
už možné ji objevit. Klasickými
příklady takových onemocnění

jsou rakoviny prsu, děložního
hrdla a tlustého střeva. U všech
těchto druhů rakoviny víme, že
v určitém věku výrazně stoupá
riziko jejich vzniku a je proto vel
mi efektivní právě tyto věkové
skupiny pacientů aktivně vyše
třovat. Mluvíme o tzv. screenin
gových vyšetřeních. Ta jsou plně
hrazena z veřejného zdravotního
pojištění a neplatí se u nich ani
regulační poplatky. Člověk však
musí na toto vyšetření přijít! A to
je v ČR největší kámen úrazu. Na
rozdíl od např. severských zemí
se u nás lidé ve středním věku
o své zdraví totiž moc nestarají

a na tato vyšetření nechodí. Mi
nisterstvo zdravotnictví proto
organizuje projekt „Adresného
zvaní na screeningová vyšetře
ní“, jehož cílem je zvýšit počet
takto vyšetřených lidí a zachrá
nit tak co nejvíce životů. Pokud
tedy dostanete od vaší zdravotní
pojišťovny a ministerstva zdra
votnictví dopis s pozvánkou na
screeningové vyšetření, nevá
hejte a jděte. Můžete si zachrá
nit život! Více informací najdete
na www.mzcr.cz.
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

Jubilanti z našich řad
v IV. čtvrtletí 2013

Žili mezi námi

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří
našim spoluobčanům:

řÍJEN
Ludmila Cikánková, Svatoslav Polášek, Miloslav Kaucký,
Jana Ridvanová, Věra Nováková, Bohuslava Jechová,
Antonín Dick, Jaroslav Vojáček, Helena Roulová, Jan Modr

LISTOPAD
Zdeněk Terber, Božena Hamplová, Evžen Smrkovský

PROSINEC
Dagmar Jedličková, Miloslav Kolář, Miloslav Král, Alena Urbanová
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní
pohody!
Komise sociální, zdravotní a bytová

Aktivity dříve
narozených

ONDřEJ LUKEŠ
V minulých dnech jsme byli ve Strašnickém krematoriu svědky smutné
ho aktu posledního rozloučení s dolnopočernickým rodákem Ondřejem
Lukešem, který tragicky zahynul ve švýcarských Alpách. Přestože byl již
občanem Kolovrat, na Počernice nedal dopustit a byl zde od dětství čin
ný v oddílu košíkové a později i tenisu. Byl velmi platným členem výboru
TJ Sokol i tenisového oddílu a nepřehlédnutelnou osobností obou oddílů
na palubovce i na červené antuce. S jeho odchodem před nedožitými
čtyřicátými narozeninami se budou všichni jeho kamarádi a známí těžko
smiřovat o rodině ani nemluvě.

Klub důchodců, který je organizací
naší městské části, je otevřen ne
ne
jen pro všechny dolnopočernické
obyva
seniory, ale navštěvují ho i obyva
telé sousedních městských částí.

■ Sídlí v budově úřadu v ulici Sta
rá obec č.10 (v přízemí se zvláštním
vchodem). Vedoucí KD je paní Irena
Heerová.
■ Kromě běžné klubové činnosti v prostorách
klubovny, zajišťuje KD pořádání oslav význačných jubileí jako např.
počátkem letošního roku 102. narozeniny nejstarší občanky Dol
ních Počernic paní Marie Mařencové.
■ Mezi další významné aktivity patří jednodenní autobusové
zájezdy za poznáním krásných míst naší vlasti a dvakrát až třikrát
do roka do polského příhraničí.
■ Členové KD rovněž spolupracují při kulturních akcích kona
ných naší MČ. A to jak při pořadatelské činnosti, tak i jako účin
kující – vše samozřejmě zcela dobrovolně a dle svých možností.
Mezi akce, kde nesmějí senioři chybět patří Masopust, Dolnopo
černické Velikonoce, Svátek sousedů, Den dětí, Zahradní slavnost
Babí léto, Dolnopočernické Vánoce, Vítání občánků...
■ Ke konci roku se již po několik let koná Adventní setká
ní seniorů v hotelu Svornost, kterou KD pořádá ve spolupráci
s MČ Praha – Dolní Počernice.
Budeli mít zájem o klubovou činnost i Vy, neváhejte – budete
vítáni!
Telefonní spojení do klubu – 281 931 928 (středa od 14:00 do
18:00 hodin)
Vlasta Václavková

Na snímku ze 40. výročí založení oddílu košíkové v Dolních Počernicích
drží mezi dalšími legendami tohoto sportu míč.

VLADIMÍR KRŇáK
Další počernický rodák zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let. O tom,
jak Počernice miloval, svědčí jeho nedávné příspěvky v Dolnopočer
nickém zpravodaji, ve kterých láskyplně popisuje své dětství a zážitky
z Vinice, kde celý život bydlel. Vystudoval gymnázium ve Štěpánské ulici
v Praze a následně Institut tělesné výchovy a sportu. Později pracoval
v ČKD. Málokdo ví, že Vláďa Krňák byl platným hráčem oddílu košíkové,
kde mu stáli po boku další počernické legendy tohoto sportu jako Jarda
Řízek, Evžen Čech, Franta Pacl a další.
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Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Vlastimil Vondruška

Přemyslovská epopej I.–III.
Msta písecké paní

Tereza Boučková

Šíleně smutné povídky

Petra Hůlová

Čechy, země zaslíbená

Ivanka Devátá

Jak jsem se zbláznila

Jakuba Katalpa

Němci

Michaela Klevisová

Kroky vraha

Jaroslav Rudiš

Národní třída

Jo Nesbö

Švábi

Camilla Läckberg

Elsyino tajemství

Daphne du Maurier

Francouzova zátoka

Rikka Pulkkinen

Zapomenuté šaty

J. K. Rowlingová

Prázdné místo

Vražda s vůní mandlí

Doron Rabinovici

Jinde

Audur Ava Ólafsdóttir

Výhonek osmilisté růže

Torey L. Hayden

Spratek

Nová publikace
o historii
Dolních Počernic

Sebranka
NAUČNÁ LITERATURA
Therese von Schwarzenberg Má cesta zpátky do života
Andre Agasssi

Open. Otevřená zpověď

Christopher McDougall

Born to run. Zrozeni k běhu

Marie Blahutková

V dobré kondici i po šedesátce

Stanislava Jarolímková

Aby vám znovu chutnalo
Co možná nevíte o životě
našich předků

Leslie Kaminoff

Jóga – anatomie

Václav Cílek

Tři svíce za budoucnost

Daniel Coyle

Prodejte svůj talent

Jana Kolářová, Ivan Pilný

Aby vám neuplavalo mejdlo

Steve SemSandberg

Ravensbrück. Příběh
Mileny Jesenské

Linda Bress Silbert

Proč chytré děti dostávají
špatné známky

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Ivona Březinová

Johanka z parku
Teta to zase plete

Miloš Kratochvíl

Pes nám spadla

Eva Papoušková

Kosprd a telecí

Ilona Eichlerová

Logopedické pohádky

René Goscinny

Malý Mikuláš.
Červený balónek a jiné příběhy

Annie Auerbachová

Horseland díl 6. až 9.

Veronica Rothová

Rezistence

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Igor Vítek, překlad

Jak to, že... počítače mají paměť?

Jiří Dvořák

Rostlinopis

Peter Nialänder

Popeláři jedou

Andrea Erne

Bagry, traktory a náklaďáky

Na základě kladného ohlasu po vydání knihy o Dolních Počernicích (v r.
2007) a zájmu občanů, kterým chybělo více informací z minulosti naší
obce, rozhodla Rada MČ vydat novou – doplňující publikaci "Dolní Po
černice – Z dějin naší obce". Jejím autorem je erudovaný odborník pan
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. V současné době je již kniha při
pravena k tisku (po korekturách textové i obrazové části) a plánovaný
termín uvedení do čtenářského světa je konec listopadu. Kniha bude
opět v prodeji v informačním centru Dolních Počernic za 315 Kč.
Pro ty, kdo knihu již netrpělivě a se zvědavostí (zvídavostí) očekávají,
uvádíme alespoň přehled kapitol...

■
■
■
■
■
■

Krajina a její obyvatelé v pravěku
Dolní Počernice v raném středověku
V pozdním středověku
Počátky nového věku
V průběhu třicetileté války a 2. polovina 17. století
V období vrcholného baroka a do konce vlády Marie Terezie
(1700–1780)

■ Od josefínských reforem do poloviny 19. století
■ „Za císaře pána“ Františka Josefa I. ve druhé polovině
19. století

■ Úvod do 20. století a I. světová válka
■ Období tzv. I. republiky v Dolních Počernicích
■ V naší obci během německé okupace, Květnová revoluce
a první dny po válce

inzerce

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

TELESIS Technologies s.r.o

DoDáVka • moNTáž • SERVIS
telefonů, bezpečnostních systémů EZS,
CCTV, kabeláže slaboproudé
i silnoproudé
Nad Rybníkem 4

190 12 Praha 12

Dolní Počernice

tel.: 775777973

servis@telesis.cz

www.telesis.cz

WHITE SPORT
• prodej značkového sportovního zboží • vyplétání
tenisových raket • zapůjčení testovacích
tenisových raket

VETERINa
DoLNí PoČERNIcE
Českobrodská 79,
Praha 9 – Dolní Počernice
si Vám dovoluje oznámit,
že zahájila

cELoDENNí PRoVoz
oRDINacE
PoNDěLí–PáTEk
9:00–19:00 hodin
oPERaČNI HoDINY
Po–Pá 12:00–15:00

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON
Černý Vlastislav

tel.: 775 777 973

Nad Rybníkem 4

obchod@telesis.cz

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

www.whitesport.cz

Jan V ycpálek
V o d a ● t o p e n í ● p ly n
V záhorském 597
dolní počernice
190 12 praha 9

janvycpalek@seznam.cz
+420 606 309 223
ičo: 71723480
Rozloučení, Jubilanti, Užitečné tipy 19

Nabízím ELEKTRO opravy a montáže v bytech
i domech.
Provádím také revize elektroinstalací
a elektrických spotřebičů.
Cena dohodou.
Tomáš Kaněra – tel. 723 256 575 • e-mail: tomas.kanera@email. cz

tel:

281 863 350

mobil:

775 493 154
775 487 440

TěšímE SE Na VáS!

Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice
spolu se ZŠ, DD, O.S.POČIN, R.K.VESELÝ ČERTÍK, PANSKÝM DVOREM A SPOLEČENSTVÍM MOLECHET vás zve na tradiční

DolnopoČernickou
naDílkovou 2013
která se uskuteční

v sobotu dne 7. 12. 2013 v době od 13:30 do 18:00 hodin
v prostorách Panského dvora (bývalý pivovar a mlýn), informačního centra
a regionálního muzea.

co připravujeme?
leDové sklepY

DivaDlo

POhÁDKA O statečné
princezně Máně (od 13:30 hodin)

PEKLO (od 16:00 do 17:30 hodin)
příroDní amFiteÁtr

PŘÍJEZD MIKULÁŠE (v 15:00 hodin)

Špejchar

VÝSTAVY

práce žáků základní školy a práce dětí
z dětského domova,
dále pak vizovické těsto, keramika, květinová
aranžmá, perníčky a další vánoční inspirace.
Otevřeno v sobotu od 13:00 do 18:00 hodin
a v neděli 8. 12. od 10:00 do 17:00 hodin

zÁmeckÝ park

RYTÍŘSKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
(po celé odpoledne)

STŘEDOVĚKÝ JARMARK
OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU
inFormaČní centrum

nÁDvoří pivovaru

ŽIVÝ BETLÉM

(od 16:00 do 17:00 hodin)
spojeno s akcí

DÁRKY PRO JEŽÍŠKA

VÝSTAVA BETLÉMŮ
reGionÁlní muzeum

STAROČESKÉ VÁNOCE

(otevřeno v sobotu od 13:00 do 18:00 hodin
a v neděli 8. 12. od 10:00 do 17:00 hodin)

Zdravá městská část Praha – Dolní Počernice zve všechny seniory na jejich

TRADIČNí ADVENTNí
SETKÁNí SENIORů
v neděli 8. 12. od 10:00 do 14:00 hodin
v sále hotelu Svornost

co vás čeká?

Popovídání s panem starostou, hudební kulturní program
i malé občerstvení.

PřIJďTE SE POBAVIT, POTĚŠIT A SPOLU S NÁMI
PřIVíTAT NADCHÁZEJíCí VELEBNý PřEDVÁNOČNí ČAS.
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