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Úvodník

DOPAD SOUČASNÉ EKONOMICKÉ
SITUACE NA HOSPODAŘENÍ
MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v úvodu tohoto čísla
DPZ seznámil s dopady, které má současná
celosvětová ekonomická situace na hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice.
Prakticky denně můžeme v našich mediích
sledovat její negativní dopady nejen na náš
stát, ale i na města, obce a tím i prakticky na
každého z nás.
Že se současná krize nevyhne ani naší MČ je
nabíledni, neboť jsme jakousi pupeční šňůrou
spojeni s hl. m. Prahou jako jedna z jejích 57
městských částí.
Hl. m. Praha počítá s reálným propadem
svých příjmů v letošním roce o cca 5 mld. Kč.
Lze předpokládat, že o mnoho lepší to nebude ani v následujícím období. Tento propad

Informace
o grantech
Městská část Praha – Dolní Počernice se
v posledních letech snaží využívat možnosti
grantových systémů, které jsou vypisovány
jak v rámci hlavního města Prahy, tak i v rámci České republiky.
Dovolte mi, abych vás informoval o podaných
žádostech za naší městskou část a o jejich
úspěšnosti.
V prvé řadě jsme byli úspěšní v Revolvingovém fondu Ministerstva životního prostředí
ČR, ze kterého se podařilo získat ﬁnanční prostředky ve výši 1mil. Kč na realizaci důležitých
rozvojových dokumentů (Strategický plán,
Pasportizace zeleně). Součástí projektu je
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je zapříčiněn nenaplněním položek rozpočtu
hl. m. Prahy v oblasti daňových příjmů. Vedení hl. m. Prahy tedy začne zákonitě uvažovat,
kterých oblastí veřejného života (rozpočtových kapitol) se budou úsporná rozpočtová
opatření v r. 2010 nejvíce dotýkat.

oblast, výkon samosprávy a státní správy,
správu majetku a smluvní závazky.

Je známo, že Rada hl. m. Prahy vydala na
začátku tohoto volebního období programové prohlášení, jehož obsah bude chtít dodržet
a v závěru svého funkčního období se z něho
Pražanům „vyzpovídat“. O jaké priority se
v tomto programovém prohlášení jedná, je možno nalézt na webových stránkách hl. m. Prahy.

ZMČ rozhodlo svým usnesením č. 20/2 ze dne
14. 9. 2009, že naše MČ bude hospodařit v prvních měsících r. 2010 v rozpočtovém provizoriu. Není to pro nás nic neobvyklého a tento
model hospodaření praktikujeme v posledních letech pravidelně bez větších problémů.
Schválení rozpočtu naší MČ na r. 2010 předpokládáme v průběhu měsíce března příštího
roku. Nemůžeme však očekávat, že v rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2010 se pro jeho městské
části, tedy i pro Dolní Počernice, objeví nějaké
závratné ﬁnanční částky v kapitálových výdajích. Podle informací z vedení města však bude
v jeho rozpočtu dodržena rezerva pro MČ ve
výši 500 mil. Kč, která mezi ně bude rozdělena
v prvních měsících r. 2010. Naše MČ má díky
dobrým výsledkům hospodářské činnosti v letošním roce naspořeny nějaké ﬁnanční prostředky, tak bychom rok 2010 mohli celkem
úspěšně zvládnout bez větších ﬁnančních problémů. Přes veškeré černé celosvětové scénáře
je třeba dodat, že hl. m. Praha díky své silné
ﬁnanční pozici si s předpokládanými ﬁnančními propady poradí a totéž můžeme zatím říkat
i my. Při pohledu na Dolní Počernice můžeme
konstatovat, že čilý stavební ruch na jejich
zkrášlení se nezastavil, naopak se zdá, že
v závěru letošního roku ještě zesílil. O probíhajících nebo již dokončených stavbách v naší MČ
Vás budeme informovat v některém z dalších
čísel našeho dolnopočernického zpravodaje.

Naše MČ již první dopad ekonomické krize
pocítila, lépe řečeno pocítí v r. 2010, neboť již
při projednávání dotačních vztahů hl. m. Prahy s městskými částmi v září letošního roku
jsme museli vzít na vědomí, že neinvestiční
dotace pro MČ na r. 2010 se krátí v průměru
o 6,5% oproti roku 2009, což v případě Dolních Počernic činí cca 500 tis. Kč.
Další krok, který bude mít vliv na výši rozpočtových příjmů naší MČ v r. 2010, učinila
sama RMČ, když na základě žádostí několika
podnikatelských subjektů, které si od naší MČ
pronajímají nebytové prostory (BeA, Český
statek), odsouhlasila dočasné snížení nájmů.
Plošně pak RMČ „odpustila“ valorizaci
nájemného pro r. 2009 všem nájemcům. Tyto
údaje lze vyčíst ze zápisů RMČ, které jsou
umístěny na našich webových stránkách.
S velkými starostmi se budeme potýkat při přípravě rozpočtu naší MČ na rok 2010. V něm
musíme nejprve naplnit výdajové položky
tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod
naší MČ. Jedná se zejména o školství, sociální

i úprava některých zanedbaných lokalit v MČ,
která bude probíhat za účasti veřejnosti včetně výsadeb nové zeleně. Do projektu je zapojena i základní škola a nová mateřská škola
„Orangery“ se sídlem v zámecké oranžerii.
Úspěšnou realizací celého projektu získáme
možnost postupu do vyšší kategorie „C“
v rámci celoevropského hnutí za zdravá města pod názvem Místní agenda 21.
Druhou žádostí se naše MČ pokusila již podruhé získat ﬁnanční prostředky na dokončení
rekonstrukce objektů bývalého mlýna a pivovaru zámeckého areálu s možností vybudování „Centra environmentálního vzdělávání.“
Bohužel hodnotící kriteria v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost, ve kterém byla naše žádost podána, byla nastavena
pro náš projekt nepříznivě, takže jsme skončili
těsně „pod čarou“, která oddělovala úspěšné
projekty od neúspěšných. Rada městské části

Pokud budeme muset šetřit, tak zřejmě
v oblastech údržby zeleně a veřejného pořádku, v kultuře, dopravě a možná i v dalších,
ﬁnančně méně náročných kapitolách.

Zbyněk Richter, starosta

nyní stojí před rozhodnutím, jak postupovat
v následujícím období v záměru dokončení
revitalizace zámeckého areálu.
Třetím projektem, který se však dočká realizace, bude dotvoření výsadeb v areálu mlýna
a pivovaru. Grant, vypsaný hlavním městem
pro oblast životního prostředí získala nezisková organizace MCN, o.p.s., se kterou úspěšně
spolupracujeme – např. realizovaná naučná
stezka v Dolních Počernicích. Cílem projektu je
výsadba popínavých rostlin na stěnách, oddělujících ulici Národních hrdinů a areál kostela
od zámeckého dvora a umístění dekorativních
kontejnerů s výsadbou menších jehličnanů na
vhodných místech opěrných zdí.
Výše uvedenými aktivitami se snaží vedení
městské části zkvalitnit prostředí a životní podmínky nás všech, obyvatel Dolních Počernic.
Zbyněk Richter, starosta

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
9. 7. 2009 do 10. 9. 2009 m. j.
vzala na vědomí
■ zprávu z provedené inspekce v MŠ DUHA
s konstatováním uznání ředitelce MŠ DUHA
p. D. Exnerové za její kvalitní práci ve vedení mateřské školy

■ oznámení MUDr. Nožičkové o ukončení její
pediatrické praxe v Dolních Počernicích

■ usnesení Rady HMP č. 922 k dotačním
vztahům HMP vůči městským částem ze
dne 21. 7. 2009

■ Výroční zprávu Základní školy v Dolních
Počernicích za šk. r. 2008/2009, schválenou
Školskou radou, bez připomínek

■ předání ﬁnančního příspěvku na konto oddělení urgentního příjmu na podporu a léčbu
pacientů chronicky nemocných Fakultní
nemocnici v Motole ve výši 13.063 Kč,
vybraných v průběhu dolnopočernického
Babího léta

■ informaci o získání dotace z Revolvingového fondu MŽP ČR ve výši 999.310 Kč na
projekt „Zdravá městská část Praha – Dolní Počernice“ a její postup v MA21
schválila
■ zveřejnění záměru na pronájem části čp. 3
na vybudování a provoz malého pivovaru

■ zadávací podmínky pro záměr na zbudování
pomníku obětem II. světové války v parčíku
U Váhy

■ zprávu o hospodaření MČ za období
1 – 6/2009

výhledu investičních akcí v MČ na období
2009 – 2014“

■ Dohodu o vybudování veřejné komunikace
se spol. Auto-Exner, s.r.o.

■ projektovou dokumentaci ke stavbě „Revi-

■ zprávu o čerpání dotace příspěvkových
organizací MČ (základní a mateřská škola)
za období 1 – 6/2009

■ uvolnění ﬁnančních prostředků z fondu
reprodukce majetku MŠ DUHA na realizaci
samostatného zabezpečovacího systému
pro objekty MŠ

■ záměr na dlouhodobý pronájem pozemků
č. parc. 1462, 1463 a 1464 v k.ú. Dolní
Počernice včetně budovy čp. 45 (hájovna) jednomu zájemci spol. LANUSEY, s.r.o.
za účelem jejich využití na „Areál zdraví
a ekologické výchovy“

■ snížení nájemného z nebytových prostor
v čp. 6 pro spol. Český statek, s. r. o. o 30%
ze stanovené částky na rok 2009

■ ukončení nájemní smlouvy dohodou na
část čp. 3 s Ing. Janou Lenkovou a uzavřením nájemní smlouvy na tyto prostory za
stejných podmínek s občanským sdružením
Veselý čertík

talizace zámecké zahrady“ v areálu Dětského domova

■ přidělení bytu v čp. 10 paní Heleně Černé
■ navýšení cen za inzerci v Dolnopočernickém zpravodaji o 100%

■ uvolnění ﬁn. částky 70 000 Kč na akci Babí
léto 2009

■ snížení výše nájmu spol. BeA CS s r.o.
o 20 tis. Kč měsíčně do 31. 12. 2009

■ smlouvu o dílo k provedení stavby „Centrum environmentálního vzdělávání v Dolních Počernicích“ se společností Starkon
Jihlava CZ a.s

■ jednostranné zvýšení nájemného dle zák.
č.107/2006 Sb. ve znění p. p. a Sdělení MMR
č.180/2009 pro období od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010

■ zadání realizace pomníku obětem II. světové války dle vítězného návrhu p. Danielu
Paulovi

■ aktualizovaný návrh „Střednědobého

Zpracovala Hana Moravcová

Informace ZMČ
20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice dne 14. 9. 2009
Zastupitelstvo MČ
schválilo
■ úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice do měsíce září 2009

■ pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice v období rozpočtového provizoria pro rok 2010

■ dodatky ke Zřizovacím listinám základní
a mateřské školy

■ návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2010
– 2015 včetně příloh č.1, 2 a 3

■ zásobník investičních akcí MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2010 – 2015

■ prodej pozemku parc. č. 820/4 v k.ú. Dolní
Počernice (Tržátko) panu Romanu Pavlasovi za nabídnutou cenu 1 700 001 Kč

■ zapojení MČ Praha – Dolní Počernice do
projektu „eGovernment v Praze“, který je
předkládán v rámci Operačního projektu
Praha – Konkurenceschopnost

■ aktualizaci určení klíčových oblastí pro
zpracování Strategického plánu MČ Praha
– Dolní Počernice
vzalo na vědomí
■ návrh dotačních vztahů hlavního města
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na
rok 2010

■ hospodaření MČ za 1 – 6 měsíc r. 2009
■ čerpání dotace příspěvkových organizací
MČ za 1 – 6 měsíc r. 2009

■ hodnocení revolvingového fondu MŽP ČR
– žádost MČ byla úspěšná

■ hodnocení 2. výzvy OPPK – žádost MČ
nebyla vybrána

■ informaci p. Stránského o průběhu stavby
TV Dolní Počernice

■ Zprávu ředitele ZŠ o zahájení nového školního roku a činnosti ZŠ

■ zápis z jednání redakční rady DPZ
■ Zprávu o činnosti Rady MČ za I. pololetí
r. 2009

■ pozvání na Babí léto 19. 9. 2009
■ informaci o chystané akci „Týden mobility“, která proběhne v základní škole 22. 9.
2009

■ informaci pracovní skupiny, vedené Ing.
Smrkovským, o průběhu jednání ohledně zlepšení dopravní obslužnosti Dolních
Počernic prostřednictvím MHD
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových
stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Zpracovala Hana Moravcová

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice se bude konat v pondělí dne 23. 11. 2009.
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Probíhající
stavby
REKONSTRUKCE OKOLÍ BARBORKY
Jak si naši občané jistě všimli, okolí hostince
Barborka je od konce září provizorně oploceno a je zde vidět čilý stavební ruch. V rámci stavby č. 0134 TV Dolní Počernice, etapy
0003, zde probíhá rekonstrukce chodníků
a ploch u nároží ulic Českobrodská a Národních hrdinů. Tato stavba je investována HMP,
odborem městského investora a zhotovitelem
stavby je společnost WALCO CZ, s.r.o. Stavebními úpravami bude docíleno bezpečné
procházení občanů podél frekventované křižovatky – chodník u světelného semaforu na
ulici Českobrodské bude rozšířen, zvětšena
bude v rámci možností i kapacita parkování
vozidel u ulice Národních hrdinů, bude provedena rampa pro možnost sjíždění invalidních
vozíků od zastávky autobusů k restauraci
Barborka. V současné době již zmizely nepěkné betonové opěrné zdi, ohraničující značné
výškové rozdíly v terénu a budou nahrazeny
zdmi kamennými v upravené vyhovující trase.
Stávající poškozené asfaltové povrchy všech
ploch okolí hostince Barborka již byly odstraněny a vzniknou zde nové povrchy z betonové
zámkové dlažby. Rekonstrukce zahrnuje i okolí
současné zastávky autobusů. Tyto práce vyvolají dočasné posunutí zastávky autobusů směrem ke stanici PHM – a sice cca od 2. 11. 2009
do 4. 12. 2009.
Není opomenuta ani oprava stávající studny,
nalézající se před objektem pekařství. Bude
obložena kamenem, její okolí upraveno, vlastní studna bude vyčištěna, repasována a osazena novými krycími deskami. Z křižovatky
zmizí zprohýbané zábradlí a budou zde umístěny betonové ozdobné patníky.
Celá stavba má být kompletně dokončena do
konce letošního roku. Snaha zhotovitele je

tento termín urychlit tak, aby již před Vánocemi bylo vše dohotoveno a všichni jsme se
mohli těšit z dalšího krásně upraveného prostoru, který bude bezpečnější a praktičtější.
Vlastní prostor pro zastavení autobusů ve
vozovce bude zrekonstruován z prostředků
TSK v příštím roce v rámci jiné stavby. Z důvodu omezených ﬁnančních prostředků na opravy komunikací spadajících do kompetence TSK
nebylo možno obě stavby časově sloučit.

STAVBA „PNEUSERVIS ŠAFRÁNEK“
Stavba nového „Pneuservisu Šafránek“ vyvolává mnoho dotazů, které bychom Vám touto
cestou rádi stručně zodpověděli.
Podél ulice Národních hrdinů nedaleko jejího
křížení se Štěrboholskou radiálou vznikne
nový areál Pneuservisu Šafránek. Tento areál,
sestávající ze souboru tří vzájemně provázaných budov – provozní budovy, haly servisní
a skladové, bude sloužit pro servis pneumatik
a jejich sezónní uskladnění. Ve dvoupodlažní
provozní části bude prostor pro kontakt se
zákazníky, zázemí personálu, zasedací síň pro
jednání pracovníků a obchodních partnerů
pneuservisu s kapacitou cca 20 osob. Servisní
část je navržena jako jednopodlažní hala určená pro servis pneumatik osobních vozidel.

Upozornění
pro majitele
motorových vozidel
Vzhledem k tomu, že v naší městské části bylo
v poslední době zaznamenáno zvyšující se
množství případů znečistění komunikací unikajícími ropnými látkami z parkujících vozidel, požádalo vedení MČ strážníky Městské
policie o provádění četnějších kontrol zaparkovaných vozidel na místních komunikacích.
Upozorňujeme majitele vozů, u kterých bude zjištěno, že došlo k úniku ropných látek na komunikaci, že jim může být dle přestupkového zákona
uložena pokuta až do výše 20 tis. Kč. Abychom
předešli této situaci, žádáme majitele motorových vozidel, aby zkontrolovali stav svého vozidla
při parkování na ulici.
ÚMČ Praha - Dolní Počernice

Kontejnery na
dočasné
textil –odstranění
Z důvodu technických problémů společnosti,
která zajišťuje provoz kontejnerů na odložený
textil, budou tyto kontejnery dočasně staženy.
Provoz bude obnoven pravděpodobně začátkem roku 2010.
ÚMČ
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Skladová hala je navržena také jako jednopodlažní s prostory pro uskladnění nových
pneumatik, pro vlastní servisní činnost a zároveň bude sloužit jako sezónní sklad pneumatik
pravidelných klientů pneuservisu. V malé části zde vznikne i prostor pro servis nákladních
automobilů. Pro svoji činnost počítá nový servis s cca 6 stálými pracovníky.
Stavba obsahuje další podmíněné investice
– jako připojení na inženýrské sítě, rozšíření
komunikace Národních hrdinů s připojením
na tuto komunikaci, terénní úpravy, které
jsou již patrné, oplocení areálu a v neposlední
řadě jímání dešťových vod s jejich následným
využitím v plánovaných sadových úpravách
areálu. V této souvislosti vznikne poblíž
stávající cyklistické stezky malé jezírko a za
objektem pneuservisu budou provedeny nové
keřové výsadby.
Hana Venclová, stavební odd.

Obnova části
topolového
lesa u ulice
V Záhorském

V průběhu letošní zimy proběhne další etapa
obnovy topolového lesa poblíž ulice V Záhorském. Protože již v průběhu celého letošního
roku bylo zaznamenáno zrychlené usychání
kosterních větví na řadě topolů podél dětského hřiště v jižní části porostu, proběhne další
etapa postupné obnovy topolového lesa právě v tomto místě. Suché silné větve jsou nyní
potenciálním zdrojem ohrožení a s ohledem
na věk a zdravotní stav stromů bude provedeno pokácení cca 35 topolů.
Připravovaný zásah je v souladu s lesním
zákonem (č. 289/1995 Sb., v platném znění)
a rovněž se schváleným lesním hospodářským
plánem pro tyto lesní pozemky. Uvolněná
plocha bude bezprostředně po zásahu – na
jaře příštího roku – osázena novými stromky
odpovídající dřevinné skladby, tj. převážně
duby a jasany tak, aby byla plocha co nejdříve
opět porostlá lesním porostem, stejně jako
na místech, kde obnova proběhla již v dřívějších letech.
Odbor ochrany prostředí MHMP

Rekonstrukce
železničního koridoru
Libeň - Běchovice je před dokončením
V roce 2006 byla zahájena rekonstrukce předposledního úseku I. železničního tranzitního koridoru Děčín – Břeclav mezi Běchovicemi a Libní. Účelem stavby byla celková modernizace stávající
trati a doplnění další, třetí traťové koleje. Doplnění třetí koleje umožní od roku 2011 zavedení
patnáctiminutového intervalu příměstské vlakové dopravy. Nový železniční svršek s tzv. pružným
upevněním snižuje úroveň hluku projíždějících vlaků. Rekonstrukce přinese občanům zvýšení
úrovně služeb při cestování vlakem a zlepší celkové soužití obce s železnicí. Občané si určitě
všimli nových zastávek, protihlukových stěn či opravených podchodů.
Dne 16. 11. 2009 bude ukončena poslední velká výluka a zmizí provizorní nástupiště, která omezují nástup a výstup pouze předními dveřmi vlakových souprav. Od poloviny prosince 2009, kdy
začne platit nový jízdní řád, začnou vlaky využívat plnou traťovou rychlost, která ve zmíněném
úseku činí 130 km/h, v případě souprav Pendolino 160 km/h. Všechny tři koleje umožňují obousměrný provoz, jenž bude podle momentální dopravní situace využíván. Znamená to, že běžně
dojde k situaci, kdy se po obou krajních kolejích budou řítit rychlostí 160 km/h soupravy Pendolino a zároveň po prostřední koleji pojede rychlík „pouze“ 130 km/h. Za těchto podmínek je
přecházení kolejí mimo podchody smrtelně nebezpečný hazard! Už neplatí, že po jedné koleji se
jezdí do Prahy a po druhé obráceně! Už neplatí, že vlak je zdálky slyšet! Prosím všechny občany,
aby toto vzali na zřetel a aby zejména rodiče řádně poučili své děti.
Dovolte mi, abych Vám, občanům obce dotčené výstavbou, poděkoval za trpělivost, se kterou
jste snášeli všechna omezení dopravy, zvýšený hluk a prašnost a další podobné dopady stavební
činnosti. Snažili jsme se je omezit na co nejmenší míru, nicméně vyloučit je nelze. Vaše pochopení
umožnilo plynulý průběh stavby a její dokončení v plánovaném termínu. Ještě jednou děkuji.
Vojtěch Klofec
hlavní inženýr stavby

Nový územní
plán
Vážení spoluobčané,
v současné době byl zveřejněn koncept nového
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Tento významný dokument je veřejně vystaven
v termínu od 2. 11. do 2. 12. 2009 v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy v přízemí Škodova paláce, Jungmannova 29 (budova MHMP) nebo na
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57,
Praha 2 (velký sál budovy A).

Naše spoluobčany si dovolujeme upozornit,
že do konceptu nového ÚP lze nahlédnout
i na ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec
10 v úředních hodinách a to bez výkladu.
ZMČ Praha – Dolní Počernice bude koncept
nového ÚP projednávat na svém zasedání
v pondělí 23. listopadu 2009.
Zveme všechny naše občany k účasti na tomto zasedání neboť se jedná o velmi důležitý
dokument, který ovlivní na další léta podobu
a rozvoj hl. m. Prahy a jeho městských částí.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Nové plastiky
v zámeckém
parku
Návštěvníci „Babího léta“ v Dolních Počernicích si jistě povšimli, že v zámeckém parku se
během této akce rodila nová umělecká díla.
Naše MČ tak využila kmenů stromů, které
zde zůstaly „trčet“ po zásazích přírodních
živlů. Diváci mohli na místě obdivovat zručnost autorů, kteří tyto kmeny v krátké době
přetvořili dle svých představ do podob, které
nutí kolemjdoucí k zamyšlení a hledání výrazu
v souvislosti s názvy jednotlivých plastik.
Pro informaci uvádíme, že autoři jsou členy
agentury A4A spol. s.r.o.
Milenci – Mgr. A. Dagmar Hrabalová
a Miroslav Hrabal
Kapička – Jaroslav Holec a Pavel Macháček
Za bezplatnou realizaci uměleckých děl děkujeme.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Na internetu jej lze nalézt v digitální podobě na stránkách www.uppraha.cz nebo na
www.magistrat.praha-mesto.cz, kde je možno k podání připomínky využít předem připravený formulář.
Veřejné projednání konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy bylo stanoveno na den
23. listopadu 2009 od 9.00 hod. ve velkém
zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy na
Mariánském náměstí 2, Praha 1.
Přednášky pro veřejnost se budou konat ve
dnech 9. 11. od 17 hod. a 16. 11. od 10
hod. vždy ve velkém zasedacím sále MHMP
na Mariánském náměstí 2. Půjde však pouze
o výklad bez diskusní části.
Podávání námitek a připomínek je možné
v rámci veřejného projednávání, nejpozději
však do 9. prosince včetně.
Rekonstrukce železnice, Územní plán, Nové plastiky 5

Jak přišli Norové
do Počernic …
Jak to všechno začalo? Zcela prozaicky.
Ministerstvo ﬁnancí České republiky vyhlásilo
tzv. Blokový grant „Fondu technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska na
výměnu zkušeností mezi norskými a českými
odborníky.
Naše obecně prospěšná společnost MCN,
o.p.s. připravila projektovou žádost, kterou
zaměřila na partnerství mezi municipalitami v oblasti životního prostředí a požádala
o ﬁnanční podporu. Grant byl přidělen. A pak
to skutečně začalo. Psaly se emaily, telefonovalo se a zařizovalo a zařizovalo. Celý záměr
sestává z několika aktivit. První částí byla návštěva norských představitelů veřejné správy
v České republice, která vyvrcholila celostátní
konferencí na téma OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI
V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
A PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ.
Druhou částí bude na jaře příštího roku
studijní pobyt českých odborníků v Norsku
a poslední součástí bude realizace putovní
výstavy, která zdokumentuje důležité postřehy z obou výměnných pobytů a bude instalována v několika českých městech a městských
částech hlavního města.
Nyní bych Vám ráda přiblížila podrobnosti
z návštěvy norských odborníků v naší republice,
která proběhla ve dnech 21. – 25. 10. 2009.
Členy norské delegace, byl starosta města Fræna
Kommune, pan Kjell Lode, urbanistka města,
paní Linn Eidem Myrstad a dva pedagogové,
pan Emil Aas a Asbjørn Eriksen, dále zde byla
konzultanka společnosti, zastupující města při
jednání s vládou Norska a předseda poradního
výboru Světové zdravotnické organizace.
Následující den po jejich příletu se konala již
zmíněná konference a měla opravdu slavnostní
ráz. Místo pro její uskutečnění jsme nemuseli
dlouho vybírat. Tak jako s dvěma předchozími

konferencemi, které jsme pořádali, jsme se
samozřejmě uchýlili k Vám do Společného
kulturního centra v Dolních Počernicích. Konference se zúčastnilo 80 odborníků na životní
prostředí z celé České republiky, mezi nimiž byli
například starostové a místostarostové obcí,
tajemníci obecních úřadů, zástupci odborů
životního prostředí či koordinátoři MA21.
Mezi oﬁciálními hosty jsme mohli přivítat
také velvyslance Norského království v České
republice pana Jense Eikkase, ale také zástupce Ministerstva ﬁnancí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního
prostředí ČR, Národní sítě zdravých měst ČR,
České informační agentury životního prostředí Cenia. A samozřejmě vedení Městské části
Praha – Dolní Počernice zastoupené panem
starostou Zbyňkem Richterem a panem místostarostou Ing. Miloslavem Králem.
Po slavnostním přivítání začala pracovní část
konference, ve které přednesli jednotliví hosté
své odborné příspěvky a prezentace, pracovalo se i v rámci tzv. workshopů. Značná část
programu byla věnována prezentaci norských
zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí a na jejich základě vznikla velmi živá
a zajímavá diskuse. Celá konference byla
tlumočena do angličtiny a norské příspěvky
zase do češtiny. Těší nás, že konference byla
dle ohlasů jednotlivých účastníků opravdu
úspěšná. Pozitivně ji hodnotili jak čeští, tak
norští aktéři.
Důležité je, že beze zbytku splnila svůj účel a přinesla řadu zajímavých podnětů a poznatků.

Jistě Vás bude zajímat, co jsme Norům ukázali
a čím jsme se chtěli pochlubit. První co viděli,
byly samozřejmě Dolní Počernice a naši hosté
byli opravdu překvapeni, co všechno se zvládlo za ﬁnančního přispění fondů EU a zdrojů
MHMP v Počernicích vybudovat. Po konferenci měli norští přátelé možnost navštívit
koncert České ﬁlharmonie v Rudolﬁnu a dle
pochvalných vyjádření patřil koncert mezi
jejich největší hudební zážitky. V pátek jsme
pro ně připravili návštěvu města Benátky
nad Jizerou, které v oblasti ochrany životního
prostředí ušlo velký kus cesty. Benátky nad
Jizerou za doby minulého režimu patřily mezi
města s nejvíce znečištěným ovzduším. Předčily například i Chomutov. Vedení města, které pracuje v Benátkách již delší dobu, odvedlo
skutečně velký kus práce a město se stává
příjemným místem pro život i práci. V sobotu
se podívali do Národního parku České Švýcarsko, ve kterém je velmi oslovila nádherná
a čistá příroda a způsob práce ochranářů této
krásné části naší vlasti. V nabitém programu
samozřejmě nemohla chybět ani procházka
historickým centrem Prahy.
Část našeho projektového záměru máme tedy
úspěšně za sebou a již intenzivně připravujeme část druhou – návštěvu českých odborníků
v Norsku. Studijní cesty se zúčastní 15 představitelů českých municipalit a budou intenzivně sledovat, jak se v Norsku starají o svá
města, obce, ale také o krásnou přírodu.
Po jejich návratu připravíme výstavu, která
vše zdokumentuje a bude instalována také
u Vás v Dolních Počernicích.
A na závěr bych chtěla velmi poděkovat vedení
městské části, ale také zaměstnancům Úřadu
městské části Praha – Dolní Počernice, kteří
nám vyšli maximálně vstříc a pomohli nám
s přípravou tak náročné akce, jakou celostátní konference byla. Dík patří také společnosti
Svornost, s.r.o., která pro naše norské hosty,
ale i pro celou konferenci vytvořila perfektní
a velmi příjemné zázemí.
Celá akce bude mít jednoznačný přínos pro
rozšíření znalostí v oblasti péče o životní
prostředí a vzájemný přenos zkušeností, ale
musím říci, že setkání s norskými hosty, kteří
byli velmi milí a otevření, mělo velký přínos
i pro mne osobně.
Mgr. Vladimíra Jilečková

6 Jak přišli Norové do Počernic

Kultura
Rozhovor se zpěvačkou Monikou Absolonovou
Moniko, vzpomeneš si, jak jsme se my
dva vlastně potkali?
Milý doktore Georgy Clooney, těžko říct, známe se tak dlouho a stal ses natolik součástí
mého života, nejen zdraví, že na to nedokážu
zodpovědně odpovědět...
Co se Ti vybaví, když se řekne Dolní
Počernice?
MUDr. Pavel Boček, jeho maminka a vajíčka od
nich, rodina Exnerova a jejich autosalony a moje
tři auta (první, druhé a to poslední - všechny VW)
a dolnopočernické zářijové slavnosti, na kterých
takřka pravidelně už fůru let vystupuji.

Lampiónový
průvod
V pondělí 26. října jsme si připomněli 91.
výročí vzniku samostatného Československa.
Krásnou tradici lampiónových průvodů inicioval již před mnoha lety Dr. Tomáš Jirsák spolu
s občanským sdružením POČIN. Podporu našel
i u vedení naší městské části a tak se můžeme
každoročně nechat okouzlit nasvícenými cestičkami naší zámecké zahrady a blikajícím
světelným hadem, který je rok od roku delší.
V úvodu vzpomínkové akce krátce promluvil
starosta Zbyněk Richter, zazněla naše hymna
(na klávesy zahrála Anežka Heroldová) a poté
se průvod vydal zámeckým parkem na hráz
rybníka, odkud byl dokonalý výhled na závěrečný ohňostroj.

Vím, že často zpíváš na charitativních
akcích. Vybíráš si je ?
Teď už ano. Byla doba, kdy jsem zpívala kdekoliv, protože jsem neměla moc práce a tak
jsem i malé vystoupení na charitě brala jako
koncert... Naštěstí se doba změnila a změnil
se i můj postoj. To znamená, že vždy, pokud
mám čas, ráda zazpívám tam, kde mám jistotu, že peníze dojdou tam kam mají...
Kde všude momentálně účinkuješ a kde
Tě můžeme vidět?
Momentálně účinkuji v divadle Broadway, jako
už posledních sedm let, a to v muzikálu Mona
Lisa, od prosince pak v obnovené Kleopatře na

pár představení a od února v Angelice. V divadle Hybernia v Draculovi, v HDK V noci na Karlštejně a v Branickém divadle či na zájezdech
ve hře Den na zkoušku... Jinak vystupuji na
různých plesech a akcích, ráda bych natočila
nové CD a 7. listopadu již počtvrté moderuji
s Alešem Hámou anketu Atlet roku.
Odpočíváš vůbec někdy? A jak?
Málo, ale o to radši. Odpočívám spánkem,
se svým psem a se svými blízkými, kam i Ty
doktore, patříš a momentálně se svou láskou
v Jeruzalémě...
Na otázky MUDr. Pavla Bočka s úsměvem
odpovídala Monika Absolonová

Babí léto 2009
Vůbec jsem se nedivil, že paní Václavkovou lidé žertem v sobotu 19. září nazývali čarodějnicí.
Ano, to krásné počasí zřejmě zase přikouzlila. Městské části Dolní Počernice a Hostavice nachystaly pro své občany a návštěvníky ze širokého i dalekého okolí rozmanitý, krásný program, v němž
si ti malí (děti, teenageři), my středního věku i ti pokročilejší našli to svoje. Nechci zde provádět
celým Babím létem, ostatně to, co bylo na programu, nám bylo dopřáno. A už vůbec se nepouštím do srovnávání jednotlivých žánrů, stylů či směrů, vystoupení. I na žaludky bylo pamatováno
v míře přebohaté, jiterničkové, jelítkové či jiné.
V posledních letech nebo ročnících se snažím spíše nasát ten vzduch plný entuziasmu, sousedských pozdravů a setkání lidí po letech, spolužáků z různých stupňů škol a podobně. Denně na
nás útočí krize, bacily, sem tam komár i v září a často – a to je nejhorší – neschopnost si porozumět, navázat kontakt, dokonce i pozdravit.
Jako by to alespoň na ten jeden den zmizelo. Zkusme mít Babí léto a jeho vjemy v duši, v žilách
co nejdéle.Vždyť na to laskavé slovo čeká tolik lidí, a dokonce dětí, třeba ty z dětského domova
v Žatci, které se také přijely na Babí léto podívat, či ty z počernického dětského domova. Poděkování patří všem, kteří podpořili svým příspěvkem humanitární rozměr akce. Výtěžek bude předán
do FN Motol pro oddělení urgentního příjmu na pomoc chronicky nemocným dětem.
MUDr. Pavel Boček

...Zastupitelstvo naší MČ obdrželo email
jedné z návštěvnic Babího léta. Její srdečné
a bezprostřední ocenění jistě všechny zúčastněné potěšilo...
Vážení zastupitelé Dolních Počernic,
občas vaše Počernice navštívím cestou za
přáteli. Tentokrát jsem se dostala přímo
do víru akcí Babího léta a otevřeně musím
přiznat, že jsem žasla. Nad pestrostí akcí,
nad krásným prostředím, ale především
nad zanícením počernických, s jakým bylo
vše promyšlené a připravené. Z dospělých
se zejména v akcích pro děti stali nevídaně chápající aktivní spoluhráči. A to nejen
při úporném zápolení malých jezdců na
parkúru.
Výjevy z pohádek v budově starého mlýna
byly okouzlující! Nádherné prostředí vaše-

ho malého muzea, které pamatuji jako
nevábnou polozříceninu, půvabná expozice žní s přítomností autorky paní Vavrouškové, srdečná vstřícnost k návštěvníkům,
zajímavé výstavy a zábavné programy, to
vše na mne udělalo veliký dojem.
Odnášela jsem si cestou domů pocit
nesmírného obdivu. Nad dnes ne tak často
viděným nadšením dobrovolných organizátorů, s jakým celou akci připravili. Nad
pochopením a podporou vás, kdo stojíte
v čele obce, aby se Babí léto mohlo konat.
A trochu humorně i nad přízní počasí, pravým babím létem.
Tedy srdečný dík za nečekaně báječné
odpoledne vám všem počernickým
od Mgr. Heleny Šarounové
z Prahy – Žižkova

Kultura 7

Foto Karel Vosátka

POČIN o svých počinech
FEST 26/XX
ComiXX
– tradiční komedie
Expozice – kolize – krize – peripetie – katastrofa. Toto jsou jednotlivé fáze klasické tragédie podle Aristotela. FEST 26 však každopádně žádnou tragédií není, a pokud bych
měl zůstat u dramatické terminologie, zdá se
mi, že nejlépe jej vystihuje spíše slovo komedie – a to v tom nejlepším slova smyslu (tedy
rozhodně ne fraška!). Pokud si mohu dovolit
navázat na Aristotela, odvažuji se tvrdit, že
historie FESTu 26 již má za sebou expozici či
prolog (první FEST 26 konaný ještě ve stísněných prostorách Klubu 26), dále pak peripetie
v někdejším litinovém sále, ledových sklepích,
na pódiu pod hrází a ve mlýně, během nichž
jsme překonávali různé kolize. A v posledních
letech se zdá, že procházíme jistou fází krizí, způsobených zejména tím, že posledních
několik půlročníků jsme vždy museli postrádat minimálně jednoho člena generálního
štábu (týmu pořadatelů) FESTu 26, který právě v době konání FESTu 26 pobýval studijně či
pracovně v zahraničí.
Tím jsme tedy vyčerpali všechny fáze tragédie kromě katastrofy. Ale vzhledem k tomu,
že FEST 26 rozhodně tragicky nepůsobí,
jsem přesvědčen, že ta nás ani nikdy nečeká.

Voltiž
Voltiž je akrobatické a gymnastické cvičení
vykonávané na koni v kroku nebo ve cvalu,
někdy je také nazývána „tanec na koni“. Kůň
je vedený lonžérem a pohybuje se na 12 – 15
metrovém kruhu, soutěžící v této jezdecké
disciplíně se nazývá voltižér. Pozornost se

Poslední – již dvacátý (!) – půlročník nás
v tom jen utvrdil. Přestože pan doktor Honzík
– jeden z hlavních tahounů generality pobývá
již rok ve Francii a i ostatní členové štábu jsou
časově mnohem vytíženější než v dobách, kdy
jsme všichni byli studenty, podařilo se nám
opět zorganizovat festival, za který se – myslím – nemusíme stydět. Opět jsme publiku
nabídli pestrou škálu hudebních stylů, a to jak
v živém provedení, tak v „DJských setech“.
20. půlročník byl oproti těm předchozím
z hudebního hlediska mnohem avantgardnější a experimentálnější, takže na posluchače
kladl asi vyšší nároky než dřívější „mainstreamovější“ styly. Tím více mne těšilo, že
diváci neodcházeli předčasně, a když na konci
opouštěli prostory tzv. „počernické rockové
katedrály“ – mlýna, vyjadřovali spokojenost
a očekávání dalších půlročníků. Přesto se vítězem tradiční divácké ankety „Zlatý havran“
stala stálice FESTu 26, skupina X Masso, která
na našem festivalu vystupovala již více než
desetkrát. A zvítězili i přes to, že její frontman
tentokrát nepoužil dříve tak populární lákadlo hlasů (zejména něžnější části) publika,
totiž odhalení své drsné hrudi.
Novinkou byly videoprojekce, provázející
nejen neživou hudbu, ale i všechna živá vystoupení. Za ně a za přípravu všech ostatních

při voltiži soustředí hlavně na takové tělesné
schopnosti voltižéra, jakými jsou např. koordinace pohybu, rovnováha a pohyblivost. Důraz
se klade i na vytvoření harmonie a důvěry
s voltižním koněm.
Voltiž patří k nejstarším druhům sportu. Podle některých zdrojů sahají kořeny voltižního
ježdění až do římských dob, kdy program
každoročních starořímských her pozůstával
ze zápřahů, dostihů a z akrobatického cvičení
na cválajícím koni. Jiné prameny uvádějí, že
už v antické Krétě lidé předváděli akrobatické a taneční pohyby na cválajících koních.
Z obou zdrojů vyplývá, že se tomuto sportu
lidé věnují už více 2000 let.
Mezi základní disciplíny ve voltiži patří soutěž jednotlivců, soutěž dvojic a soutěž skupin.
Soutěžící v doprovodu předem vybrané hudby
předvádějí jak volnou tak povinnou sestavu.
Všechny sestavy ve všech kolech musí být předvedeny na jednom koni a s jedním lonžérem.

Porota hodnotí i provedení nástupu družstev
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Také voltižní kůň musí splňovat předepsaná
kritéria: musí být zdravý, mít klidnou a trpělivou povahu, pro mezinárodní závody minimálně sedm let starý, pro národní závody alespoň pětiletý. Kůň může v jednom soutěžním

vizuálně světelných efektů patří dík Martinovi Hájkovi. Za vynikající guláš, obložené
housky a vůbec celou občerstvovací „perníkovou chaloupku“ (pozůstatek výzdoby
z Babího léta) vděčíme jeho snoubence
Andree. Janu Roušovi děkuji za péči o technicko-zvukovou stránku FESTu 26 a jeho
bratru Jiřímu za tradičně originální plakátky a všestrannou pomoc při organizaci.
A poděkovat musím také restauraci Léta
páně, která nás zachránila v situaci, kdy
jsme těsně před zahájením festivalu zjistili,
že pípu, se kterou jsme počítali, nebudeme
moci použít. A v neposlední řadě děkuji bratrům Bechyňákovým za bezplatné zapůjčení zvukového aparátu a dolnopočernickým
radním za tradiční vstřícnost.
I díky tomu jsme opět mohli shromáždit nemalou sumu na podporu naší Ugandské holčičky
Caroline Namabiro, jejíž studia FEST 26 dotuje. Všem, kteří k tomu přispěli, ještě jednou
děkuji a s napětím očekávám další vývoj naší
„festovní komedie“. Všichni, kdo jste ochotni
si v ní jakkoli zahrát, jste velmi vítáni. Ostatní
se alespoň přijďte podívat v březnu na FEST
26/XXI. Více informací naleznete na www.
fest26.cz.
generální prezident FESTu 26
HAVRAN

dni startovat nejvíc s jednou skupinou a dvěma jednotlivci.
Voltiž se pod pojmem paravoltiž využívá
i jako terapeutické ježdění, které pomáhá při
léčbě různých druhů onemocnění, nebo jako
soutěžní disciplína pro sportovce s různým
typem zdravotního handicapu.
Závodily jsme na koni jménem Astor

Bára, Petra a Lenka s patronem závodů, hercem Bolkem Polívkou

Příjemné posezení
nejen na koni

Jezdecký klub Počin na ranči
Bolka Polívky
V sobotu 10. října v 5.30 hod vyjelo ve dvou osobních autech z Prahy po brněnské dálnici 10
členů z JK POČIN. Jejich cílem byl ranč Bolka Polívky v Olšanech u Brna. V 10 hodin tam bude
zahájeno mistrovství České republiky v paravoltiži, během kterého před odbornou porotou předvedou na koni povinnou a volnou sestavu cvičenci se zdravotním handicapem. Podle stupně
postižení jsou rozděleni do několika kategorií. Hobby kategorie je určena pro ty, kteří s touto
elegantní disciplínou teprve začínají.
Bára, Lenka a Petra z POČINU se na závody pilně připravovaly. Sestavy trénovaly nejen na koni,
ale i na kovových barelech, které oddíl právě pro tento účel pořídil z grantu MHMP. Další dva
členy oddílu čekala v Olšanech lonžérská zkouška, po jejímž úspěšném složení budou moci na
voltižních závodech lonžovat koně pod cvičencem.

můžeme od října svým klientům nabídnout
v Jezdeckém klubu POČIN. Po dlouholetém
úsilí se nám díky podpoře sponzorů a také díky
nezištné pomoci některých našich příznivců
podařilo koupit malý zahradní domek. Je určen
pro klienty se zdravotním handicapem, kteří
k nám docházejí na hiporehabilitaci během
celého roku. Široké dvoudílné dveře a umístění
domku poskytují pohodlný bezbarierový přístup i lidem s těžším zdravotním handicapem
a vozíčkářům. Uvnitř jsou židle a malá kamínka a klienti si tu budou moci před i po jízdě na
koni odpočinout nebo se ohřát, neboť většina
z nich nechce přerušit docházku ani v zimě.
Útulné zařízení domku využijí také ke společnému posezení či pro konzultaci s fyzioterapeutem. Získání tohoto zázemí je podstatným
přínosem pro klienty jezdeckého klubu a umožní jim absolvovat hiporehabilitaci i v chladném a deštivém počasí.
JEZDECKÝ KLUB DĚKUJE:
» SUZUKI Ters, za ﬁnanční přispění na nákup
» Miroslavu Lonskému za úpravu terénu
» ﬁrmě ESPRIT, za transport a usazení domku
» Panu Cihlářovi za pomoc při terénních
úpravách

Do Olšan se sjelo téměř 50 soutěžících z celé ČR, dva oddíly přijely i ze Slovenska. Všichni,
i přes svůj zdravotní handicap, podali úžasné sportovní výkony, z jejich projevu vyzařovala radost
z pohybu i maximální snaha o bezchybné provedení sestavy. Přátelská atmosféra závodů vydržela
až do jejich slavnostního zakončení, jehož součástí bylo exhibiční vystoupení mistrů ČR ve voltiži
a předávání cen, kterého se ujal patron závodů herec Bolek Polívka.
Do Prahy jsme se vraceli až ve večerních hodinách s diplomy za umístění mezi první desítkou
soutěžících a se dvěma úspěšně složenými lonžérskými zkouškami. Věříme, že to je další úspěšný krok v našich plánech. V létě totiž oddíl pořídil nového koně, který nyní prochází voltižním
výcvikem, aby mohl být v budoucnu využit právě v této netradiční jezdecké disciplíně. Nebude to
práce jednoduchá, koník Lukáš strávil většinu života na pastvinách a jen pomalu si zvyká na nové
prostředí i na náročnější práci. Ale obdivuhodné výkony dětí se zdravotním handicapem v Olšanech nás přesvědčily, že kde nechybí nadšení, píle a cílevědomost a kde si lidé umějí pomáhat,
lze dosáhnout i zdánlivě nereálných cílů.
Jitka Francová

Dětský domov
SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST NA ROK 2010
6. 2. 2010

» 11. ročník O pohár ZŠ a DD – turnaj v halové kopané – bez rozdílu věku – přihlášky do 25. 1. 2010

26. 6. 2010 » 7. ročník pétanque dvojic bez rozdílu věku - přihlášky do 18. 6. 2010 na dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693
– areál dětského domova

4. 9. 2010

» 12. ročník Běhu Babího léta – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě – zámecký park Dolní Počernice

23. 10. 2010 » 7. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu věku – přihlášky do 15. 10. 2010 na dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129,
602 873 693 – areál Dětského domova

11. 12. 2010 » 12. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě – zámecký park Dolní Počernice
Počin, Dětský domov 11

Základní škola
Dne 22. září 2009 se žáci naší základní školy
zúčastnili akce Den evropské mobility, která se konala pod záštitou starosty Zbyňka
Richtera v rámci Zdravé MČ Praha – Dolní
Počernice, zaměřená na dopravní výchovu dětí a mládeže, bezpečnost a udržitelné
formy dopravy. Mimo jiné se tímto naše MČ
zapojila do celoevropské kampaně proti klimatickým změnám „Evropský týden mobility“, konané letos již poosmé. V letošním roce
bylo klíčovým heslem „Naše město – naše
klima!“.
Program zahájila Ing. Jaklová, která dětem
přiblížila historii kampaně „Evropský týden
mobility“, kdy v roce 2002 jednodenní Evropský den bez aut byl poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň.

Protože se tato akce věnuje v letošním roce
situaci v dopravě z hlediska její bezpečnosti,
frekventovanosti a úspornosti, předala slovo hlavním aktérům – zástupcům Policie ČR
a Městské policie. Příslušníci policie seznámili děti nejen se základními principy dopravy
z hlediska bezpečnosti, ale zajímavou formou
s dětmi diskutovali o úskalích, se kterými se
mohou setkat při cestě do školy, při hrách na
veřejných prostranstvích i při jiných soukromých aktivitách.
Druhá část programu byla spojena s praktickou ukázkou a seznámení dětí s vozy policie,
jejich vybavením a technickými možnostmi.
Akce byla nesporně přínosem pro informovanost dětí v oblasti bezpečnosti v dopravě
i jejím vlivu na prostředí.

Mateřská škola
Na začátku letošního školního roku jsme v naší MŠ přivítali nové kluky a holčičky. I když se u některých z nich vstup do nového prostředí neobešel bez
slziček, postupně se všichni velmi dobře zadaptovali.
Od října probíhají v naší školce tři zájmové kroužky – keramika, aerobic a výuka anglického jazyka.
Na celý rok jsme pro děti připravili spoustu zajímavých akcí pro radost i poučení. Kromě pravidelných divadelních představení, např. přednášku o zubní
prevenci, mikulášskou nadílku, vánoční dílny s rodiči, masopustní rej, exkurzi
do místní knihovny, účast na velikonoční výstavě naší městské části a mnoho
dalších. Za zmínku také stojí zimní škola v přírodě. Ta podzimní se nekonala
z důvodu nízkého zájmu rodičů, tak doufáme, že to v březnu vyjde.
Věříme, že i v tomto školním roce bude spolupráce mezi školkou, rodinou a obcí
na stejně vysoké úrovni jako v roce předešlém a přinese nám spoustu radosti
a nových zážitků…
Jaroslava Pasáková, učitelka

Ranní cvičení

Hrajeme pohádku O velké řepě
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Na terase před obědem...

Sport
DOLNOPOČERNIČTÍ MARATÓNCI
Kdo z Pražanů navštívil v sobotu 17. října uplakanou pražskou Stromovku, mohl spatřit nesouvislého hada běžců, kteří krouží po jejích cestičkách. Důvodem této, pro mnohé těžko pochopitelné
činnosti, bylo konání 47. ročníku nejstaršího maratónu v Čechách - Pražského maratónu. Osm
okruhů dávalo dohromady 42,2 km a více než dvě stovky běžců se snažilo tuto úctyhodnou
vzdálenost překonat vůbec, v lepších případech si pak zlepšit své osobní rekordy.
Mezi kroužícími postavami byly k zahlédnutí i známé tváře z Dolních Počernic. V nejlepším světle
se představil zkušený běžec Ondřej Uher, který trať zdolal na pěkném 40. místě ve výborném
čase 3 hod. 13min. První maratón v životě si vyzkoušel Jan Richter, který doběhl na 123. místě ve
velmi slušném čase 3 hod. 52 min. Třetí známou tváří byla jedna z mála žen – Eliška Richterová,
která sice maratón nedokončila pro silné bolesti v nohách, ale i tak je jejích uběhnutých 28 km
úctyhodným výkonem. Pro úplnost uvádíme, že vítěz Daniel Orálek doběhl v čase 2 hod. 32min.
V cíli jsme však mohli pozorovat, že dosažené časy jsou pro většinu běžců až na druhém místě, vítězstvím všech bylo zcela nepochybně překonání této mýtické vzdálenosti včetně doběhových pocitů,
které si vzájemně sdělovali staří matadoři i nováčci a zejména nově navázaná sportovní přátelství.
Redakční rada

Honza Richter v cíli

Ondra Uher na trati

Bojující Eliška Richterová

Z draví
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, tel. 283 842 222, 283 842 223
pondělí – pátek 19,00 – 07,00 hod.

sobota, neděle, svátek - nepřetržitě

Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9, tel 286 881 518
pondělí – pátek 19,00 – 06,00 hod.

sobota, neděle, svátek – nepřetržitě

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST PRO DĚTI
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, tel. 283 842 224, 266 082 673
pondělí – pátek 19,00 – 07,00 hod.

sobota, neděle, svátek – nepřetržitě

Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9, tel 286 881 517
pondělí – pátek 19,00 – 06,00 hod.

sobota, neděle, svátek – nepřetržitě

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, tel. 224 433 654
pondělí – pátek 19,00 – 06,00 hod.

sobota, neděle, svátek – nepřetržitě

Kontakt na ostatní Lékařské pohotovosti (Lékařské služby první pomoci) najdete na webových
stránkách www.lekarskapohotovost.cz

Lékaři v době
vánočních svátků
MUDr. Hana Nováková bude ordinovat v obvyklých ordinačních hodinách.
Dětský lékař MUDr. Radina nebude ordinovat
v termínu: 28. 12. 2009 až 3. 1. 2010
Plnohodnotný zástup je v této době zajištěn
u MUDr. Hany Kučerové, Žižkova 419, Šestajovice
Telefon: 281 961 359
Ordinační doba
pro nemocné: Pondělí 8 – 12 hod.
Úterý
8 – 11 hod.
Středa 13 – 18 hod.
Čtvrtek 8 – 11 hod.
Pátek
8 – 12 hod.
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Jubilanti z našich řad
ve IV. čtvrtletí 2009
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ŘÍJEN
Marie Marešová, Ludmila Havlíková, Věra Nováková, Marie Jelínková, Marie Suchá,
Oldřich Vostárek

LISTOPAD
Josef Ridvan, Marta Hájková, Ludmila Krňanská, Jiří Faber

PROSINEC
Jiří Brož, Werner Wild, Josef Hnis, Jiří Novák

KSZB rady MČ Praha – Dolní Počernice a
Bezpečnostní komise rady MČ Praha 14 ve
spolupráci s Městskou policií Praha v rámci
projektu

STOP
kriminalitě páchané
na seniorech a ZTP
vás zvou na

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

besedu o prevenci kriminality
v úterý 24. listopadu od 14 hodin
v hotelu SVORNOST v Novozámecké
ulici v Dolních Počernicích

Žádost o spolupráci
Je již zavedeným zvykem v Dolních Počernicích, že se členové naší komise KSZB (sociální, zdravotní a bytové) připojují ke gratulacím k významným životním jubileím našich seniorů i k narození nových občánků. Rádi bychom tuto aktivitu rozšířili o blahopřání k dlouholetým manželským
svazkům ( ke „stříbrné“, „zlaté“ nebo dokonce „diamantové“ svatbě). K tomu nám však chybí
potřebné informace. Zatímco data narození máme v evidenci obyvatel a narození nových občanů se dozvíme (někdy se značným zpožděním) úřední cestou, o datu sňatku žádnou evidenci
nemáme. Jsme tedy odkázáni pouze na informace, které se dozvíme od Vás. Žádáme Vás proto
o spolupráci a slibujeme respektovat případné požadavky oslavenců na diskrétnost.
Za KSBZ Dr. Tomáš Jirsák

V rámci programu bude promítnut ﬁlm
o preventivních opatřeních proti kriminalitě,
páchané na seniorech . Na toto téma promluví i zkušení pracovníci městské policie.
Účastníci besedy obdrží předměty pro zvýšení
osobní bezpečnosti (panoramatická kukátka
a řetízky na dveře a osobní alarmy) instruktážní materiály a malé občerstvení.

Na tuto akci srdečně zveme všechny seniory
a ZTP Prahy 14 a Dolních Počernic

Manželé Blažena a Čeněk Pokorní dne 5. 11. 2009 oslavili ZLATOU SVATBU.

za KSZB Dr. T. Jirsák

Vše nejlepší do dalších společných let za všechny přeje Dr. Tomáš Jirsák

Adventní
setkání
seniorů

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Emil Hakl

Let čarodějnice

Peter Mayle

Dobrý ročník

pořádané Městskou částí Praha – Dolní
Počernice se uskuteční

Tomáš Zmeškal

Milostný dopis klínovým písmem

Olga Tokarczuk

Běguni

Jak jsem zabila
maminku

P. G. Wodehouse

Šibal Keggs

v neděli dne 6. prosince 2009

Olga Walló

Conn Iggulden

Vlk plání

od 10.00 hod.

Irena Dousková

O bílých slonech

Deborah Crombie Zelený hrob

v sále hotelu Svornost

Zdeněk Šmíd

Bubny Berberů aneb
Proč bychom se nesušili

Ed McBain

K tanci i poslechu zahrají TOMÁŠOVÉ
z Kutné Hory. Jako vždy bude připraveno
i malé občerstvení.

Petra Hůlová

Stanice Tajga

Jane Green

Stieg Larsson

Muži, kteří nenávidí
ženy

Iris Johansenová Na stopě

Srdečně zve Zbyněk Richter, starosta
a RNDr. Tomáš Jirsák, CSc., předseda
komise KSZB

Stieg Larsson

Dívka, která si hrála s
ohněm
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Zlo na ostrově

Richard Bachman Blaze

Janet Daileyová
Miloš Fikejz

Domek na pláži
Rivalové
Český ﬁlm (3 díly, A – Ž)

Lowe Malcolm

Encyklopedie letectví
(1939-1945)

James Wyllie

Vlk a beránek Bratři
Göringové

William Dalrymple Město džinů Rok v Dillí
Průvodce Marco
Polo

Madrid, Nizozemsko,
Slovensko

Literatura pro mládež
Jiří Havel

Barbánek a já!

František Kožík

Čarovný prsten

Lucie Lomová

Zlaté české pohádky

Julia Boehme

Týna a Pony

Stephenie Meyer Rozbřesk

inzerce

Naučná literatura pro mládež
Ester Stará

Žežicha se neříká
(logopedické říkanky
a jazykolamy)

Jan Nedvěd

Zpěvník

Craig Glenday

Guinness World
Records 2009

Debby Slyová

Praktická příručka
Jezdectví

Angela Wilkes

Malá kniha her pro
každý den

Jane Elliott

Kapesní dětská
obrazová encyklopedie

Své umění předváděly zkušené kosmetičky a kadeřnice Salonu
Julia zdarma na letošním Babím létě.
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Předvánoční čas
Netradiční nadílka
Vážení rodiče a prarodiče, tato výzva je sice určena malým dětem, ale vzhledem k tomu, že ty
nebývají čtenáři zpravodaje, prosím Vás o její zprostředkování a zároveň o podporu dětí v její
realizaci.

Milé děti,
5. prosince 2009 se v našem zámeckém parku uskuteční další tzv. Dolnopočernická vánoční nadílka. Jedná se o krásnou tradici, která se v Dolních Počernicích postupně vyvinula z mikulášských veselic s nadílkou
pořádaných hotelem Svornost a mikulášských besídek připravovaných
salesiány z dolnopočernické fary. Bezpochyby nejpůsobivější součástí
této akce je již po několik let živý betlém, ale jsem přesvědčen, že vy se
ještě více těšíte na Mikuláše, který vám za pomoci andělů a snad i čertů
rozdává svou bohatou nadílku. Přesto bych se rád věnoval spíše živému betlému - před dvěma roky se zde stalo něco, co mne silně zasáhlo.
Aniž k tomu kdokoli vyzýval, přišel jeden chlapeček k živému betlému, bázlivě vystoupil na pódium a před malého „Ježíška“ položil svůj
dáreček – malé červené autíčko. Zarážející je, že to byl Číňánek, který
Vánoce, tak jak je znáte vy, nikdy neprožil a o Ježíškovi věděl jen to, že
je to malé chudé děťátko, kterému lidé přinášejí dárečky. Tak se připojil a dal mu svoji hračku. Tehdy jsem si uvědomil, že bychom mohli naší
tradiční vánoční akci obohatit a pojmenovat ji „Netradiční nadílka“.
Nemusel by jen Mikuláš nadělovat vám, ale mohly byste i vy nadělovat
Ježíškovi a jeho prostřednictvím dětem, které se nemají tak dobře jako
vy. Jestlipak vás někdy napadlo, že naprostá většina dětí na světě je
mnohem chudší než vy a že pro mnohé z nich by jedna hračka z těch,
kterých asi máte doma mnoho, znamenala úplný poklad. Pojďme se
připojit k chudým pastýřům, kteří ještě chudšímu Ježíškovi přinášeli ze
svého mála dárečky a přinesme mu i my nějaký malý dárek – například
jednu ze svých hraček. Ježíšek si je nenechá pro sebe. Letos jimi potěší
děti u nás, které nemají možnost žít ve své rodině a v budoucnu snad
obdaruje děti v některé chudší zemi, kde jsou hračky vzácností.
Předem vám, děti, děkuji za vaši štědrost. Nechte se překvapit, jak
krásný zážitek si budete odnášet z této „Netradiční nadílky“.
Havran – mudrc Baltazar

MČ Praha – Dolní Počernice
ve spolupráci s Dětským domovem,
hotelem Svornost, o. s. POČIN,
pensionem Český statek, restaurací
Léta páně, společenstvím Molechet
a Základní školou
Vás zvou na

DOLNOPOČERNICKOU

VÁNOČNÍ
NADÍLKU
v sobotu 5. prosince 2009
od 13,30 do 19,00 hod.
v objektech kulturního centra,
zámeckého parku, informačního
centra, regionálního muzea, stodoly
pensionu Český statek, základní
školy a mlýna
Již tradičně se mimo příjezdu Mikuláše
můžete těšit na živý betlém, pekelné peklo,
vánoční výstavu tentokrát na téma Vánoce
v nebi, výstavu betlémů, hudební zážitek se
Steamboard Stompers, zabíjačkové hody,
středověký jarmark a rytířský výcvikový tábor,
výtvarné práce žáků našich škol a letos poprvé
na setkání s hercem a výtvarníkem Milošem
Nesvatbou. Chybět nebude ani oblíbená dětská vánoční diskotéka.
Podrobný program naleznete ve venkovních
informačních vitrínách a na webové stránce
www.praha-dolnipocernice.cz

v Dolních Počernicích otvírá dvě výstavy
dne 1. 11. „DOLNÍ POČERNICE VE FOTOGRAFII KARLA VOSÁTKY“
Výstava otevřena každou sobotu 1.11. – 21.11. 15 – 18 hod. a příležitostně
nebo na tel. 737 111 482

dne 28. 11. „5. VÁNOČNÍ VÝSTAVA“
/Obrazy, graﬁka, keramika, malba na hedvábí, reliéfy ze dřeva, vitráže atd./
Výstava otevřena každou sobotu a neděli 28.11. – 20.12.2009 15 – 18 hod.
a příležitostně nebo na tel. 737 111 482
Galerie atelier, Dolní Počernice, naproti hotelu Svornost
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