DOLNOPOČERNICKÝ
ZPRAVODAJ 3–4/2006

Dolnopočernická premiéra Svátku sousedů
Den dětí letos již podeváté

Informace RMČ

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice
Rada na svých zasedáních m. j.
č. 130 – 6. 4. 2006
schválila
–
návrh smlouvy se SŽD na pronájem pozemků na účel stavby
„Průjezd železničním uzlem Praha modernizace traťového úseku
Běchovice – Libeň“
souhlasila
–
s využitím pozemků MČ pod Vinicí pro areál lesoparku
vzala na vědomí
–
informaci starosty o jednání se spol. NATURAL, s. r. o. ve věci
soudního sporu
–
abdikaci paní Brettové na funkci šéfredaktorky DPZ
–
dopis ředitele ZŠ ve věci splnění požadavků RMČ
č. 131 – 13. 4. 2006
schválila
–
vyhodnocení a pořadí nabídek na stavbu „Regionální informační
centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem“:
1. VODOMONT-VS, a. s. 2. SKANSKA CZ, a. s.; 3. DOSTAV Praha, a. s.
č. 132 – 20. 4. 2006
schválila
–
uvolnění fin. prostředků ve výši 25 tis. Kč na akci „Svátek sousedů“
–
úpravu rozpočtu MČ do měsíce dubna 2006
–
výhodnější nabídku f. Dolmen servis, s. r. o. na vypracování
znaleckých posudků na pronajaté nemovitosti MČ čp. 7 a 284
za cenu 96 300 Kč
–
dodatek mandátní smlouvy se spol. Finanční poradenství, s. r. o.
na administraci projektů JPD2 (EU) „Regionální informační centrum“
souhlasila
–
se smlouvou o výpůjčce pozemků se spol. ZAVOS v souvislosti
s rekonstrukcí prostoru u čp. 38 – Barborka
–
s vydáním souhlasného stanoviska ve věci úplatného převodu
pozemků ve vlastnictví HMP mezi Českobrodskou ul. a železniční tratí
za podmínky, že zde bude dodrženo funkční využití dle ÚP
–
s využitím místnosti 0.05 v čp. 10 pro zkoušky chrámového
sboru v Dolních Počernicích
rozhodla
–
o vypsánívýběrovéhořízenínadlouhodobýpronájemsuterénních
prostor čp. 3 pivovar
vzala na vědomí
–
hospodaření MČ za 1. – 3. 2006
–
spolupráciMgr. J.Šmídapřipřípravěpublikaceo DolníchPočernicích
–
průběhjednánísezástupciČes.poštyo pronájmunebyt.prostorv čp.5

centrum MČ Praha-Dolní Počernice a Praha 14“, zahrnující
administrativní úpravy smlouvy
– navýšení rozpočtu MČ o částku 500 tis. Kč na zakoupení techniky
pro údržbu veř. prostranství v MČ
– dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu zahradnictví za účelem
vybudování dětského hřiště
pověřila starostu
–
přípravou materiálů do ZMČ, týkajících se duplicitních vlastnictví
pozemků v MČ
–
projednáním záměrů na změnu stavby před dokončením
(čp. 3 – pivovar) s Centrem pro reg. rozvoj
–
podpisemsmlouvysespol.VODOMONTVS,a.s.narealizacistavby
„Regionální informační centrum v Dolních Počernicích“ v čp. 6
–
projednáním záměrů na využití pozemků za statkem čp. 4
s atelierem UAD studio
vzala na vědomí
–
informaci tajemníka ÚMČ a zást.starosty MČ o havarijním stavu
čp. 45 – hájovna a návrh na odstranění tohoto stavu
č. 135 – 18. 5. 2006
schválila
–
smlouvu o dílo s f. Lesy hl. m. Prahy na údržbu vodního systému
v zámeckém parku
–
smlouvu „o užívání veřejné zeleně“ s občany MČ
–
provedenízměnypřirekonstrukciúsekůkomunikacíNaVinohradech
–
ustoupeníodvymáháníúrokůz prodleníu pohledávkyp. Červenky
z důvodů jeho tíživé finanční situace
nesouhlasila
–
s účastíMČvevýběrovémřízenínaodkoupeníobjektučp.46–Český
Telecom
–
s podporouprojektu–encyklopedienázvůpražskýchulica náměstí
souhlasila
–
sezáměremrealizaceobchodníchplochnapozemkuč.parc.1495/1
(za Citröenem), a to pouze v souladu s ÚP
–
s projektovým záměrem Golf Resort Black Bridge na realizaci
golfového areálu v k. ú. Dolní Počernice

č. 133 – 27. 4. 2006
schválila
–
zadání výroby mapy MČ spol. Citadela za cenu 83 350 Kč
–
úpravu rozpočtu MČ do měsíce dubna
–
uzavření smlouvy o dílo s f. Lesy hl. m. Prahy na údržbu vodního
systému v zámeckém parku
–
konání Dne dětí 2006 dne 27. 5. 2006 a uvolnění částky 25 tis. Kč
na tuto akci
vzala na vědomí
– informaci o konání dražby domu čp. 65 a pozemku
č. parc. 664 za účelem uspokojení pohledávek naší MČ

č. 136 – 1. 6. 2006
schválila
–
úpravu rozpočtu MČ do měsíce května 2006
–
návrh Závěrečného účtu MČ za r. 2005
–
program 28. zasedání ZMČ
souhlasila
–
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části ul. Nár. hrdinů z důvodu
rekonstrukce mostu přes Rokytku
–
s přímýmúplatnýmpřevodempozemkůhl.m.Prahy(bývalásušička)
f. České nemovitosti za podmínky dodržení ustanovení územního plánu
vzala na vědomí
–
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní
Počernice za r. 2005 bez připomínek
–
návrh na doplnění fin. výboru ZMČ o Ing. Olgu Svědínkovou
(roz.Vaisovou)
–
pokračování územního řízení „Bytový areál Jahodnice“
pověřila starostu
–
MČ zpracováním připomínek občanů MČ k jízdním řádům linky
MHD 163 a jejich následným projednáním s ROPIDem

č. 134 – 4. 5. 2006
schválila
– dodatek č. 1 smlouvy o dílo s f. FASS na stavbu „Společné kulturní

č. 137 – 8. 6. 2006
schválila
–
objednávku na zajištění dozoru stavby „Regionální
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informační centrum“ Ing. F. Smetanovi za cenu 300 Kč / hod
podání odvolání do vydání stavebního povolení stavby „Průjezd
žel. uzlem Praha – modernizace traťového úseku Běchovice-Libeň“
–
úpravuobjednávkynazhotoveníinformačnímapyDolníchPočernic
za cenu 88 777 Kč
nesouhlasila
–
s prodejem pozemku MČ f. Demokritos za účelem vybudování
parkovacích stání před čp. 214 – Jadran
vzala na vědomí
–
krajinářskou studii přírodního parku „Na Čeňku“ bez připomínek
–

Informace ZMČ
Jednání Zastupitelstva
Informace o jednání Zastupitelstva
městské části Praha – Dolní Počernice

28. zasedání dne 13. 6. 2006

Přítomno 12 zastupitelů. Zahájení v 17.10 hod., ukončení

č. 138 – 15. 6. 2006
v 19.45 hod. Nejprve byl upraven a schválen program zasedání
schválila
a určeni ověřovatelé zápisu.
– „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
na financování akce Regionální informační centrum v Dolních
1.) Starosta předložil a okomentoval závěrečný účet městské
Počernicích s veřejně přístupným internetem“
části za rok 2005. Součástí předloženého materiálu byla i infor–
dodatek č. 3 nájemní smlouvy s f. Kontejnery Novák
mace o výsledcích auditu za dané období. Zastupitelstvo schváprojednala
lilo
závěrečný účet bez výhrad.
–
záměr na umístění sportovního rehabilitačního centra v některé
z vhodných lokalit MČ
2.) Na podnět Katastrálního úřadu se MČ vzdala nároků na po–
podmínky dražby domu čp. 65 v Českobrodské ul.
zemky, kde bylo zjištěno duplicitní vlastnictví s dalšími osobami
–
záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 3 – pivovar
v k. ú. Dolní Počernice a bylo zřejmé vlastnictví dotyčných osob.
na vybudování gastronomického centra s malým pivovarem
doporučila
–
vyzvat k podání nabídky na vybudování víceúčelového hřiště 3.) Zastupitelé dohodli strategii při dražbě č.p. 65.
ve Svatoňovické ul. tyto firmy: Sport-technik Bohemia, s. r. o.
Pragosport, a. s. ; EKKL-sportovní povrchy, s. r. o.; Nisainvest, s. r. o. 4.) Připomínky a dotazy přítomných občanů se týkaly rekonstrukce hřiště ve Svatoňovické ulici, provozu linky MHD 163,
			
lepšího označení přechodu u stanice Rtyňská, údržby zeleně.
č. 139 – 29. 6. 2006
Dále starosta vysvětlil, že pro nepříznivé klimatické podmínky
schválila
–
a doporučujeZMČprodejpozemkuč.parc.820u Českobrodskéul. v zimním období nebude patrně dodržen termín napouštění
(tržátko)
rybníka, který byl původně plánován na konec června t.r.
–
pronájem parkovacích stání spol. Demokritos, s. r. o. na pozemku
5.) Byla schválena úprava rozpočtu s tím, že byla začleněna do
MČ č. parc. 222/1 v ul. K Zámku. Nájemné za jedno stání činí
1000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
jednotlivých kapitol částka rezervovaná původně na eventuální
Výše nájmu je stanovena na 5 let.
koupi č. p. 46 (pošta).
–
úpravu rozpočtu do měsíce června 2006
–
výběr zhotovitele na rekonstrukci kuchyně v MŠ Duha
6.) Zastupitelstvo zmocnilo RMČ provádět všechny úpravy rozrozhodla
počtu, které se týkají dotací ze státních prostředků, příspěvků
–
o vypsání výběrového řízení na pronájem prostor čp. 2 (mlýn Evropské unie a půjček MHMP v souvislosti s investičními akcea hospodářská budova) za účelem využití na „Poradenské
mi, které jsou realizovány v rámci projektu JPD2.
a vzdělávací centrum pro zvýšení konkurenceschopnosti českých
podnikatelských subjektů v rámci EU“
7.) Ing. Olga Svědínková byla schválena do funkce členky finesouhlasí
nančního výboru ZMČ.
–
s prodejem pozemku mezi ul. Českobrodská a Bohuslavická
(pod parčíkem U Váhy)
8.) Zastupitelstvo potvrdilo, že MČ disponuje finanční částkou,
vzala na vědomí
potřebnou pro krytí 1. etapy projektu „Regionální informační
– zprávu o hospodaření MČ za období 1. – 5. 2006 bez připomínek

centrum s veřejně přístupným internetem“.

č. 140 – 3. 7. 2006
9.) Byl schválen počet členů zastupitelstva pro volební období
schválila
2006 – 2010 a to opět 15 zastupitelů a zastupitelek.
–
prodloužení nájemních smluv v čp. 10 na další 2 roky
–
nabídku firmy FASS na úpravu vstupního prostoru čp. 2
11.) Informační blok otevřel starosta nabídkou dokumentů
–
uvolnění50tis.Kčz kapitoly„doprava“nazbudování5parkovacích
a materiálů, které souvisí s činností ÚMČ a vedení městské
míst ve Svatoňovické ulici
části.
–
výběr zhotovitele na rekonstrukci veřejného hřiště ve Svatoňovické Dále zástupce starosty podal informace o probíhajících
a připravovaných investičních akcích. Jeho vystoupení doplulici
nil vedoucí stavebního oddělení. Předseda redakční rady DPZ
–
cenovou nabídku na terénní úpravy nového hřbitova
se zabýval současnou situací při přípravě a tisku zpravodaje
–
cenovou nabídku na zhotovení základnové desky
shromaždiště na novém hřbitově
a o práci na přípravě publikace o Dolních Počernicích.
Zápisy z jednání RMČ jsou v plném znění uváděny na internetových
stránkách naší MČ na adrese:
www.dpocernice.cz a jsou k nahlédnutí na úřadě MČ. Pokud by někdo
z občanů naší MČ projevil zájem o podrobnější informace o některém
z projednávaných bodů RMČ, rád je poskytnu po předem dohodnuté
návštěvě na ÚMČ.
					
Zbyněk Richter, starosta

11.) Dotazy a připomínky zastupitelů se týkaly zejména dopravního značení, údržby a ochrany zeleně a cyklistických stezek.
Toto jsou pouze stručné informace o jednání ZMČ. Podrobnější
přesný text zápisu je k dispozici na ÚMČ a na webových stránkách www.dpocernice.cz
		
Dr. Tomáš Jirsák

informace RMČ / ZMČ



Volby 2006

Životní prostředí
Informace Magistrátu

Výsledky hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky
ze dne 2. a 3. 6. 2006 v MČ Praha-Dolní Počernice

Informace Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí
(dále OOP MHMP) o chování v případě zjištění znečištění vod.
Pokud má občan podezření na ohrožení jakosti vod, je možné
konzultovat tuto skutečnost s nepřetržitou pohotovostní službou OOP MHMP na mobilním tel. č. 603 504 621.
Každý únik ropných látek nebo jiných zvlášť nebezpečných
látek je též možno hlásit 24 hodin denně – Operačnímu středisku Krizového štábu hl. m. Prahy na tel. č. 222 022 201-4.
Konkrétně se jedná o únik závadných látek do kanalizace, úniky provozních kapalin při dopravních nehodách, nálezy sudů
s obsahem neznámých kapalin na nezpevněném terénu nebo
v korytě vodního toku, výskyt olejových nebo ropných skvrn na
hladině vodních toků, úhyn ryb z neznámých důvodů atd.

celkový počet občanů oprávněných hlasovat.... 1600
zúčastnilo se.......................................................... 1192 ....... 74,5%
platných hlasů bylo odevzdáno ......................... 1189
Z TOHO PRO JEDNOTLIVÉ STRANY..............počet hlasů........... %
ODS...........................................................................624.............52,5
ČSSD.........................................................................216.............18,2
Strana zelených.......................................................101...............8,5
KSČM.........................................................................98................8,2
KDU-ČSL.....................................................................74................6,2
Sdruž. nezáv. kandidátů a Evr. demokraté............ 38................3,2
Pravý blok.................................................................10................0,8
Nezávislí.....................................................................5...............0,41
Strana rovnost šancí.................................................5...............0,41
Balbínova poetická strana.......................................3...............0,26
Národní strana...........................................................3...............0,26
Nezávislí demokraté..................................................3...............0,26
Humanistická strana.................................................2...............0,18
Koruna Česká.............................................................2...............0,18
Právo a spravedlnost................................................2...............0,18
Strana zdravého rozumu..........................................2...............0,18
Unie svobody – Demokr. unie..................................1...............0,08

Změny ve vydávání
cestovních dokladů
Od 1. 9. 2006 začne vydávání pasů s biometrickými prvky, konkrétně s digitální fotografií žadatele. Tuto pořídí přímo úřednice,
přebírající žádost o pas. Úřednice vytiskne žádost včetně takto
pořízené fotografie a žadatel se na ni podepíše. Systém následně sejme také podpis žadatele.
Pasy budou vydávány ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti s platností 10 let.Požádá-li občan o vydání pasu v kratší lhůtě (pas-blesk), obdrží pas bez strojově čitelných a biometrických prvků,
s dobou platnosti pouze 6 měsíců. Pro tyto pasy je stanovena
lhůta dodání 15 dnů, ale většinou je tato lhůta zkrácena na
3 dny dle možností úřadu. Nově budou muset mít pas všechny
děti. Všem pasům vydaným do 1. 9. 2006 zůstává i nadále platnost na 10 let od data jejich vydání.
Přehled časové platnosti pasů a poplatků za jejich vydání:
Biopas: do 5 let věku se nevydává
od 5 do 15 let.......platnost 5 let....... poplatek 100 Kč
od 15 let ............. platnost 10 let...... poplatek 600 Kč
Pas-blesk: do 5 let................. platnost 1 rok......... poplatek 50 Kč
od 5 do 15 let.....platnost 6 měs......... popl. 1 000 Kč
od 15 let ...........platnost 6 měsíců...... popl. 1 500 Kč
ÚMČ Praha 14, Občanskosprávní odbor, odd. osobních dokladů
Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most, tel. 225 295 555-6
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..... a školní rok skončil

Stručné shrnutí povinností
pro majitele psů
Psa staršího 3 měsíců zaevidovat na příslušném úřadě – dle trvalého pobytu chovatele (formulář Přiznání k poplatku ze psa).
Zaplatit místní poplatek ze psa (s přihlédnutím k možným slevám – osoby nevýdělečně činné, invalidní, pes převzat z útulku,
pes čipován a registrován na MHMP).
Psa staršího 6 měsíců dát označit tetováním nebo čipem (provádí veterinář) a zároveň zaregistrovat na Magistrátě hl. m. Prahy (formulář „Registrační karta chovatele psa“ – pozor – bývá
zaměňován za formulář Národního registru psů).
U psa označeného čipem lze uplatnit úlevu z místního poplatku až následující 2 roky po čipování a zaregistrování na MHMP
(pokud byl tedy pes čipován v roce 2005, ale zaregistrován až
v roce 2006, lze uplatnit slevu až v roce 2007 a 2008).
Zároveň upozorňujeme chovatele psů, že jsme byli vyzváni
Městskou policií hl. m. Prahy k poskytnutí údajů o psech a jejich majitelích za účelem kontroly plnění požadavků vyplývajících z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb.

Dne 30. června 2006 se žákům rozdala vysvědčení, pochvaly nis, základní a rekreační Tv, taneční, angličtina pro 1. – 3. tř.).
i kárná opatření. Byli poučeni o tom, jak se slušně chovat na Spolupracovali jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou
veřejnosti i o prázdninách, jak předcházet úrazům. Někteří do- Praha 9, s Městskou policií i Kriminální službou Policie ČR,
stanou i zadané úkoly, aby se připravili na reparát svých vědo- s Dětským domovem v Dolních Počernicích. Na škole působí
speciální pedagožka, především k individuální nápravě potíží
mostí a znalostí.
Školní rok 2005/2006 byl ukončen s 210 žáky a přinesl mnoho integrovaných žáků. Na pomoc při profesní orientaci žáků 8.
činností i mimoškolních ve vztahu k výchově ke zdraví, k příro- třídy jsme si pozvali k besedě socioložku. Ta měla prostor promluvit a besedovat i s rodiči žáků.
dě i k prevenci sociálně-patologických jevů.
Začali jsme projektem „Den tolerance“, kterého se zúčastnili Může již být realizován projekt „1*“, kde hodnocení prospěchu
žáci celé školy, projektem „Chráníme životní prostředí“ a s tím a chování žáků lze kontrolovat přes internet. Věřím, že rodiče
spojený organizovaný sběr starého papíru. Sebrali a odevzdali této možnosti plně využijí.
jsme téměř 7,5 t sběru. Poděkování zaslouží téměř všichni žáci Žáci v rámci vyučování navštívili památná místa Prahy (Vyšea kol. A. Kubelková – ZŘ, která zajišťovala akci organizačně s žá- hrad, Pražský hrad, vycházky za historií Prahy) i atraktivní místa
(ZOO Praha, vyjížďka parníkem po Vltavě atd.). V rámci exkurzí
ky už bývalé 9. třídy.
Zrealizovali jsme s uspokojením projekt „Klub mladých čtená- navštívili i jiná místa republiky (Kutná Hora,Český Krumlov, Kařů“, kde poděkování zaslouží pí. kolegyně H. Hubáčková a „Klub rlštejn atd.).
mladých diváků“, kde poděkování zaslouží pí. kol. E. Novotná V tomto školním roce proběhla kontrola české školní inspekce.
a ing. Kutílková, které ve svém volnu organizují návštěvy diva- Výsledky inspekční zprávy mají možnost rodiče shlédnout u ředitele školy nebo u zřizovatele školy. Nedopadli jsme špatně.
delních představení v pražských divadlech.
Nastal
čas prázdnin a dovolených, čas k nasbírání dalších fyVelice úspěšné bylo dvojutkání základních škol Dolní Chabry
a Dolní Počernice. Po té, co jsme pohár získali do trvalého dr- zických a psychických sil, čas letních radovánek a rodinných
žení, jsme letos sice velice těsně prohráli, ale to je pro další rekreací. Týká se to žáků i nás zaměstnanců školy.
Děkuji všem za zdárné plnění všech úkolů uplynulého školního
ročníky velká výzva, abychom opět zvítězili.
roku,
které jsme si naplánovali.
Zúčastnili jsme se „Běhu Terryho Foxe“, „Běhu Mladých Běchovic“, uspořádali jsme turnaj škol ve florballu „Démon Cup“, Přeji hezké prožití prázdnin, bez bolestí, ve zdraví a spokojenosspolupracujeme s „Ústavem životního prostředí ČR“. Zúčastnili ti jak žákům, tak zaměstnancům školy a všem čtenářům DPZ.
jsme se mimo vyučování divadelních a filmových představení, Těším se na nové žáky 1. tř., na další spolupráci s rodiči, se zřimnozí umělci, artisté i kouzelníci zavítali se svým programem zovatelem školy – ÚMČ, Radou i Zastupitelstvem a všemi, kteří
do naší školy. Spolupracovali jsme i na akcích pořádaných MČ mohou a chtějí pomoci škole.
Dolní Počernice – Masopust, Velikonoce, Den dětí, Babí léto, Školní rok začíná v pondělí 4. září 2006 v 8.00 hodin slavnostním přivítáním našich prvňáčků. Zvu rodiče i příznivce školy.
vzpomínka Výročí republiky, Vánoce.
Nabídli jsme žákům čtyři nepovinné předměty (přípravný a sboDr. Petr Krejza, ředitel školy
rový zpěv, instrumentální soubor, školní sportovní klub) a pět 		
kroužků zaměřených na hudbu, zpěv, sport a jazyk ( florball, te-

z počernických škol



Byla – nebyla – nyní již opět je a bude
aneb zpráva o nadační kasičce

Společenská kronika
Jubilanti z našich řad

Letní nástrahy
aneb jak si nezkazit dovolenou

„Naděje vidí klas, když můj tělesný zrak vidí jen hnijící zrnko.“ P. Mazzolari
Jubilanti z našich řad ve II. a III. čtvrtletí 2006
Vážení spoluobčané, milí dárci,
uvědomuji si, že Vám dosud dlužím informaci, na kterou jistě
čekáte. Omlouvám se, že jsem nebyla dost pohotová, a tudíž
nestihla uzávěrku předminulého čísla našeho Dolnopočernického zpravodaje (dále jen DPZ). Následující číslo jsem si sice už
„pohlídala“, ale tehdy pro změnu vstoupil do dění organizační šotek a vyvinul značnou aktivitu, čímž způsobil, že se moje
zprávička opět nedostala do sazby. Snad tedy do třetice, ale
tentokráte včetně aktualizace původního textu, neboť za tu
dlouhou dobu uběhlo nejen hodně vody v Rokytce, ale změnila
se i mnohá fakta.
S ohledem na proběhlé změny jsem svůj původní zatoulaný článek přepracovala a znovu zaslala do redakce DPZ, abych Vám
touto cestou objasnila osud skleněné pokladničky Nadace pro
transplantace kostní dřeně (dále
již jen NTKD), která až do 19. ledna 2006 stála na stolečku ve vestibulu Úřadu naší MČ hned vedle
okénka podatelny. Poté stoleček
zůstal prázdný a pokladnička Vám
na dlouhou dobu zmizela z očí, aby
se na své stávající místo po pěti
měsících vrátila. Ano, celých 5 měsíců „zel“ stoleček u okénka podatelny prázdnotou. (Nechce se tomu ani věřit, leč kalendář je
neúprosný.) Co se tedy dělo? Proč vlastně stoleček osiřel? Co se
stalo s pokladničkou? Proč byla sbírka přerušena a jak vlastně
dopadla? A...
Tyto a podobné otázky nutně musel vyvolávat pohled na nezvykle prázdný stoleček.
Abych předešla případným dohadům a spekulacím, ráda bych
předeslala, že se jednalo o jaksi předem plánovanou odstávku,
podmíněnou legislativně, a sbírka v tuto chvíli již POKRAČUJE.
Nadační pokladnička se na své místo u podatelny vrátila. Věřím,
že jste to již zaregistrovali a že i nadále zachováte tomuto dobrému dílu svou přízeň. Děkuji za všechny pacienty odkázané na
služby registru.
NTKD provozuje veřejnou sbírku na pomoc budování Českého
národního registru dárců kostní dřeně na základě povolení Ministerstva vnitra podle zákona o veřejných sbírkách. Toto povo-

lení je vždy udělováno s časovým omezením, aby byla zajištěna
dostatečná kontrola prostřednictvím veřejné sbírky získaných
finančních prostředků. Podle posledního povolení mohla NTKD
provozovat svou sbírku do 25. března t. r. Nejpozději k tomuto datu musely být všechny kasičky bez výjimky rozpečetěny
a vybrány, jejich hotovost složena na sbírkový účet a NTKD jako
provozovatel byla povinna předložit vyúčtování a teprve po
jeho schválení mohla žádat o nové povolení ke sbírce. Tento
proces úspěšně proběhnul a já obdržela z Plzně nové povolení
ke sbírce a plnou moc, proto se dolnopočernická nadační kasička mohla z depozitáře po zapečetění znovu vrátit na své původní stanoviště, t. j. mohla jsem dosud odpočívající pokladničku
znovu instalovat na stoleček ve vestibulu našeho Úřadu MČ, aby
opět plnila svou funkci.
A jak dopadla naše místní sbírka
prostřednictvím nadační pokladničky? Pokladnička NTKD fungovala na
svém novém místě (podrobněji jsem
k tomuto tématu informovala v DPZ
3/2005, zde alespoň znovu uvádím
internetový odkaz: www.kostnidren.
cz) od 9. 3. 2005. Poprvé byla vybrána dne 7. 6. 2005, kdy byla
získána hotovost ve výši 1 041,– Kč. Týž den byla pokladnička
znovu zapečetěna a sbírka pokračovala dál, až do 19. 1. 2006,
kdy byla rozpečetěna a vybrána a já na nadační sbírkový účet
složila hotovost ve výši 1 162,– Kč. Celkem jste prostřednictvím
na ÚMČ umístěné pokladničky darovali 2 203,– Kč (a připomínám, že za celou dobu trvání sbírky na území Dolních Počernic
jste na pomoc nemocným darovali již přes 12 000,– Kč).
Jako spolupracovnice NTKD Vám touto cestou velmi děkuji za
Vaši solidaritu a věřím, že legislativně vynucená přestávka nic
nezměnila na Vašich sympatiích. Vždyť každá Vámi darovaná
korunka vhozená do nadační kasičky s příznačným logem vycházejícího slunce znamená naději. Naději na život....
Krásné léto a hodně sluníčka přeje a za přízeň děkuje
Ing. Miroslava Šílová, dobrovolná spolupracovnice NPKD

Pro příznivce cyklistiky
Od roku 2003 vydal Magistrát hl. m. Prahy už
tři emise cyklistických map Prahy a okolí, které
odráží postupné změny pražské sítě cyklokomunikací a vedou cyklisty k jejímu snazšímu a
bezpečnějšímu užívání. Nejnovější mapa vyšla



charita / pro příznivce cyklistiky

v polovině měsíce června a je zdarma k dispozici na úřadu naší
městské části. V případě krátkodobého výpadku v zásobování
jednotlivých městských částí lze mapu získat přímo na Magistrátě hl. m. Prahy v informačním centru.Veškeré další informace
jsou uvedeny na webové stránce www.praha-město.cz/cyklo.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí
patří našim spoluobčanům:
DUBEN:
František Petr, Hana Hálová, Jaroslav Valter,
Zdeňka Šindelářová, Jaroslav Kalouš, Marie Chuchvalcová
KVĚTEN:
Marie Kovářová, Hana Mašková, Josef Suchý
ČERVEN:
Čeněk Pokorný, Marie Osvaldová, Antonie Šírová,
Božena Cikánková, Josef Šmíd, Zdeňka Černá,
Květoslava Zemorová, Pavel Balcar
ČERVENEC:
Olga Jedličková, Václav Kocourek, Anna Brůnová,
Anežka Klímová, Anna Trakslová, Božena Navrátilová,
Anna Fiedlerová
SRPEN:
Růžena Paloučková, Alena Kšádová, Ilona Vavřichová,
Jaroslav Kopecký, Otomar Bříza, Ludmila Valášková,
František Chmela
ZÁŘÍ:
Bohuslav Ruchař, Jiří Nováček, Josef Hampl
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní
pohody.
			
Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Slova k zamyšlení
Tři vlastnosti, které máme milovat: odvaha, mírnost, pravda
které máme nenávidět: hrubost, pýcha a nevděk
za které máme prosit: víra, pokoj a čisté srdce
kterých se máme varovat: lenost, žvanivost a plané řeči
které máme ovládat: mysl, jazyk a způsob života
na které je třeba myslit: život, smrt, věčnost
Zdenka Polívková – ze zápisníku mojí maminky

Každý rok na stránkách DPZ upozorňuji na některá letní nebezpečí, která nám mohou čas dovolených a oddychu pokazit. Snad
mi nebudete mít za zlé si zase některé zásady zopakovat. Sluneční záření je intenzivní a silné, zvláště v jižních krajinách. Samozřejmě musíme používat ochranné krémy. Není snadné určit,
kdo jaký ochranný faktor potřebuje, ale řídíme se typem kůže
– čím světlejší, čím senzitivnější, tak stoupá i číslo faktoru. Slunce může vyvolat spálení kůže, poté je potřeba takovou kůži chladit či ošetřit flamigelem či panthenolem pěnou. V poslední době
je stále častější tzv. solárka. Jde o alergii na slunce, v červeně
opálené kůži se vysejí pupínky, drobné, ale tvrdší, svědivé. Proto
lidem, kteří se s tímto onemocněním již setkali, doporučuji před
pobytem na slunci brát claritin 5–7 dní jako prevenci solární
alergie. Samozřejmě, že pobyt na slunci je rizikový i z hlediska možné dehydratace organismu a při nedostatečném příjmu
tekutin se mohou dostavit příznaky úpalu – zvracení, třesavka,
bolesti hlavy, střídání tělesných teplot. Proto je nutné dodržovat
pitný režim, děti do 20 kg aspoň 1 l tekutin, 20–40 kg vážící děti
2 litry a mládež a dospělí minimálně 3 l. Při sportu nutno příjem
tekutin ještě zvýšit. Častými návštěvníky pohotovostí v létě jsou
pacienti s průjmy. Je třeba dávat pozor na zdroje pitné vody, jak
je zpracováno a ošetřeno ovoce, možným zdrojem infekce jsou
také majonézové a vaječné výrobky. Imodium, dieta či smecta
jsou prvními opatřeními, jak se rozvíjejícímu průjmu bránit.
I dnes však vidíme často těžké případy dehydratace u infekčních
průjmů, zvláště u malých kojenců či batolat. Kousnutí hmyzem
je také častou letní příhodou. Zde hrozí dvojí nebezpečí – alergická reakce v místě vpichu či dokonce celková, život ohrožující alergická reakce, například bodnutí do oblasti hlavy a krku,
potom je nutné ihned vyhledat lékaře. První pomoc při lokální
reakci je chlazení, ledování, fenistil gel. Zase celkově lze použít
claritin. Místo vpichu také může být infikováno, pak je dobré
navštívit lékaře, zvláště pokud přetrvává zarudnutí v okolí místa
vpichu. Pokud na sobě objevíte klíště, je dobré znát, jaká je promořenost v oblasti, kde jste klíště „chytli“. Hodně již cestujeme,
a tak nutno podotknout, že cestovatelé do tropických zemí jsou
vystaveni nemalému riziku. Pobyt v přírodě, místní zdroje vody
či ovoce a zelenina, které nejsou ošetřeny, jsou rizikové. Stejně
tak neznámá jídla, koupání v různých spíše stojatých vodách
a konečně sexuální turismus nemusí skončit jen potěšením.
Proto je dobré před odjezdem do rizikových, byť krásných krajin,
kontaktovat centra tropické, resp. cestovní medicíny a nechat
se očkovat. Tak se vyvarujeme komplikací po návratu a jistě budeme mít bezpečnější pocit i během vlastní dovolené. Tak ať se
nám ta letošní vydaří a nejlépe se ordinacím vyhnout.
		
MUDr. Pavel Boček

jubilanti / zamyšlení / letní nástrahy



Svátek sousedů
fotografiie Karel Vosátka

M ě s t s k á č á s t P r a h a - D o l n í Po č e r n i c e s p o l u s M ě s t s k o u č á s t í P r a h a 1 4 , z á k l a d n í š k o l o u , d ě t s k ý m
domovem, Linhartovou nadací, občanským sdružením POČIN a NADACÍ K APK A NADĚJE vás zvou na

XI. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2006
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– 09.00 XII. ročník TURNAJE V ODBÍJENÉ smíšených družstev
– 10.00 PETANQUE
– po celý den FINÁLE TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER

HŘIŠTĚ ZŠ, UL . NÁRODNÍCH HRDINŮ 70
– 10.00 h TURNAJ ve STREETBALLU

AREÁL ZÁVODIŠTĚ „U KONÍ“

– 14.00 h VELKÝ JEZDECKÝ PARKÚR

ULICE NÁRODNÍCH HRDINŮ

– 12.30 h PRŮVOD dechové hudby KREJZOVANKA
a PRAŽSKÝCH MAŽORETEK (řídí Dr.Petr Krejza)

AMFITEÁTR V ZÁMECKÉM PARKU

– 13.00 h SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ starostové MČ Praha-Dolní 		
Počernice a Praha 14 Zbyněk RICHTER a Ing. Miroslav FRONĚK
– 13.00 h VYSTOUPENÍ VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍHO
SOUBORU ZŠ – řídí Dr.Petr Krejza
– 13.30 h KONCERT DECHOVÉ HUDBY KREJZOVANKA
+ PRAŽSKÉ MAŽORETKY
– 14.00 h KAPKA NADĚJE – o poslání nadace promluví její
ředitel MUDr. Pavel BOČEK, v hudebním bloku vystoupí
populární zpěvačky Monika ABSOLONOVÁ, Linda FINKOVÁ
– 15.00 h BRONTOSAUŘI revival Františka NEDVĚDA mladšího
– 16.00 h MAGABEJ
– 17.00 h ZLOMZAS
– 18.00 h QUITE QUIET
– 19.00 h Recitál Hanky KŘÍŽKOVÉ
– 20.00 h CZ
– 21.00 h MEDVĚD 009
– 22.00 h SWEET PAIN
– 23.00 h HEGEŠ
– 24.00 h LAZY FUCKERS

mínkovou výstavu fotografií mapující kulturní, společenské
i sportovní akce, které naše městská část pořádala v rozmezí
posledních deseti let. K dobré atmosféře přispělo voňavé rožněné maso i některými sousedy donesené speciality jak sladké,
tak slané kuchyně ( z nichž snad největší úspěch zaznamenaly
koláčky paní Evy Vavrouškové). Všichni přítomní si pochvalovali
i řízný mok, který byl k dispozici (hezky po ruce) v improvizované hospůdce, kterou pro tuto příležitost přímo na místě otevřel
Pension Český statek. Panující příjemná atmosféra dala brzy
zapomenout, že kolem je zima jak v listopadu. Líbila se i kutnohorská kapela Tomášovka, která v lidovém i populárním tónu
vyhrávala k poslechu a později i k bujarému tanečnímu reji. Lze
jen konstatovat, že premiéra Svátku sousedů dopadla v Počernicích na výbornou. Bylo by proto velmi pěkné, kdyby se tento
svátek stal brzy i tradicí.
							
			
Vlasta Václavková
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která se bude konat v sobotu dne 16. září 2006 od 09.00 do 01.00 hodin v zámeckém parku a přilehlých objektech v Praze-Dolních Počernicích

AREÁL TJ SOKOL „V RÁJI“

V posledních letech přejímáme i některé nové svátky, doposud
slavené v jiných zemích. Jmenujme například Svátek zamilovaných (Sv. Valentýn) či „ bodující“ Halloween. Mezi ty nové,
takřka neznámé, patří i Svátek sousedů. Zrodil se před šesti
lety ve Francii. Jeho hlavním účelem je – seznámit a tak nenásilně přimět k soudržnosti mnohdy anonymní spoluobyvatele
domů, sídlišť a dalších obytných celků. Naše městská část se
k této oslavě postavila po svém. Oproti původnímu poslání
svátku – utužit přátelství s nejbližšími sousedy na soukromých
dvorcích, v ulicích, či na prostranstvích před domovními bloky,
pojala oslavu trochu šířeji. K svátkové premiéře, která se konala
v úterý 30. května 2006 večer v prostorách Úřadu MČ Praha
– Dolní Počernice, pozvala nejenom své nejbližší „opravdové“
sousedy, ale i „sousedy“ z Ráje, Staré obce, Vinice, Vinohrad,
z Horních Počernic i Jahodnice. Přes nepřízeň počasí, která
toho dne panovala, se na nádvoří úřadu sešlo kolem stovky
„oslavenců“. Všichni ocenili doprovodnou retrospektivní, vzpo-

Í

ZÁMEK ( čp.1, ul. Národních hrdinů)

– od 13.30 do 17.30 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁMECKÁ ORANŽÉRIE (ul. Národních hrdinů, čp. 39)

– po celé odpoledne – VÝTVARNÁ DÍLNA – OTEVŘENÉ ATELIÉRY

HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA MLÝNA Přízemí a terasa – po celé odpoledne

P R O G R A M

H O S T A V I C E

14.00 – 14.30 h HANNY DANCE – STEPSTUDIO ZŠ Chvaletická
14.30 – 15.00 h DĚTSKÝ CANDRBÁL – Divadlo Androméda
15.00 – 16.00 h ČAROVÁNÍ KLAUNA ČÁRYFUKA
17.00 – 18.00 h JIŽNÍ SPOJKA – taneční orchestr ZUŠ Křtinská, P4
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MLYNÁŘSKÁ HOSPODA

Podkroví – po celé odpoledne VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ D. POČERNICE
– po celé odpoledne VÝSTAVA: NA STARÉ PŮDĚ

PROSTORY ZÁMECKÉHO PARKU

od 15.00 do 16.00 h
– JÍZDY NA HUCULSKÝCH KONÍCH
– po celé odpoledne
– BANDŽÍDŽAMPING (pod hrází rybníka)
– UKÁZKY VÝCVIKU HASIČSKÉHO SBORU, SOUTĚŽE pro děti
– PRODEJ VÝROBKŮ chráněné dílny Svatý Prokop U červeného javoru
– VELKÝ BUŘTOPEK (u totemu)
– SKÁKACÍ NAFUKOVACÍ HRAD
– po celé odpoledne FESTIVAL HISTORICKÝCH TANCŮ
– od 19.00 h Představení divadelního souboru BOŘANOVICKÁ
KRÁLOVSKÁ OPERA: „ LOKAJOVÉ“
– po celé odpoledne a večer STÁNKOVÉ OBČERSTVENÍ

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

– 19.00 h BOHOSLUŽBA za doprovodu Dolnopočernického
chrámového sboru, sbor řídí Marcela BABKOVÁ

ÚŘAD MČ

Stará obec čp. 10
– po celé odpoledne VÝSTAVA Malovaná móda Terezy ŠNAJDROVÉ
– po celé odpoledne PREZENTACE „STUDIA AT“ (animovaná tvorba)
Praha-Dolní Počernice
– od 14.00 a od 15.00 h – Alšovo divadlo LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO
DĚTI: „Příhody Kašpárka a jeho kamarádů“, divad. soubor SVĚTLUŠKY
– VÝSTAVA OBRAZŮ A OBJEKTŮ Olgy STÁRKOVÉ, Aleny ŠLAPÁKOVÉ,
Antonína BŘICHÁČKA, Mgr. Jiřiny OLIVOVÉ-BŘICHÁČKOVÉ,
ak. mal. Romana FRANTY, Václava NYKLA, Vladimíra VESELÉHO....

DVŮR ÚMČ

– 16.00 h HELIGONKÁŘI skupina Miroslava ŠŮSE
– 17.00 h HUDEBNÍ POŘAD „Písničky Jaroslava Ježka“ účinkují
Drahomíra VLACHOVÁ a Jan VÍZNER
– po celé odpoledne – VÝSTAVA SOCH
– po celé odpoledne a podvečer – OBČERSTVENÍ „U Lubora“

MEDIAN (bývalý Zelený dvůr, Národních hrdinů 73)
– od 14. 00 a od 15.00 hodin PROHLÍDKA OBJEKTU

/

Z Á M E C K Á

Z A H R A D A

V areálu zámku bude dále pro děti:
HOROLEZECKÁ STĚNA, PONY JÍZDÁRNA, NAFUKOVACÍ SKÁKADLO,
ELEKTRICKÝ VLÁČEK, SUCHÝ BAZÉN S KULIČKAMI, STÁNKY
S OBČERSTVENÍM

DOPRAVA: Vlak: z Masarykova nádraží ve směru na Kolín, Autobusy MHD: Palmovka č. 109, Želivského č. 208, Skalka č.163 a Hloubětín č. 110
MÍSTNÍ DOPRAVA: Terénními vozy HUMMER, Zastávky: Rybník Martiňák, Pension Český statek, Hotel Svornost (zastávka ČD), Hostavický zámek
OBČERSTVENÍ: Mlynářská hospoda, Camping Sokol, cukrárna U Kauckých, Hotel Svornost, kiosek V Zámeckém parku, Lahůdky Lary,
občerstvení „U Lubora“, kiosky V Hostavicích



svátek sousedů

Vstupné dobrovolné ve prospěch NADACE KAPKA NADĚJE, KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ

um
a l bDen
dětí letos – už podeváté

bum
a lDen
dětí – letos už podeváté
fotografiie Karel Vosátka

Poslední květnovou sobotu jsme oslavili svátek dětí. Vzhledem
k tomu, že vedení obce bylo v minulých obdobích úspěšné ve
využívání fondů Evropské unie pro zvelebení Dolních Počernic,
stavební ruch nám značně zkomplikoval organizační a hlavně
bezpečnostní zajištění celé akce. Rybník vypuštěný, hráz v opravě, pivovar a mlýn v rekonstrukci a nový amfiteátr v závěrečné
fázi výstavby. To vše se spolu s provozem těžké stavební techniky projevilo i na dějišti Dne dětí – zámeckém parku. Slabší
povahy by se v takové situaci vymluvily na objektivní podmínky
a rok počkaly. To si ale u nás nemůžeme dovolit. Stovky natěšených návštěvníků a desítky obětavých organizátorů by nám
takové porušení tradice nedovolily. A tak bez ohledu na vnější
podmínky mohu opět konstatovat, že Den dětí se vydařil a že
to bylo díky nasazení všech organizátorů v čele s paní V. Václavkovou, spolupracujících institucí (Základní škola, Dětský domov, Palestra, POČIN, Salesiáni a sponzoři), ale zejména dobrovolných pomocníků jak z těchto institucí, tak i dalších občanů
a příznivců Dolních Počernic, včetně seniorů. Jsme vděčni rovněž vedení městské části za pochopení a podporu. V podmínkách, kdy jsme neměli k dispozici žádný zastřešený prostor, si
zaslouží poděkování i sv. Petr, který spustil déšť až po skončení
posledního bodu programu – diskotéky.
					
Dr. Tomáš Jirsák
Poděkování: Městská část Praha-Dolní Počernice děkuje všem,
kteří sponzorsky, či jiným způsobem, přispěli ke zdaru letošního Dne dětí. Byli jimi: Autodoprava Martin Vaněček, Kadeřnictví
Jarka Krčálová a dále pak paní Zdena Krčálová, Irena Živsová
a Vlasta Knitlová
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Počin o svých počinech (41)
Jezdecký klub Počin v ráji

občanské sdružení POČIN – počernická iniciativa, U Koní 592,
281 931 131, 737 766 383, 603 212 272, pocin@volny.cz
konto: Poštovní spořitelna 158412996/0300
Během loňského roku se u koní V Ráji hodně změnilo, ustálila
se skupinka dospělých, kteří si rozdělili odpolední i dopolední tréninky. Parta dětí, které chodí pravidelně do jezdeckého
kroužku, je fajn a tvoří ji spolehlivé děti, které v kroužku tráví
již pátý rok. Jenom málo dětí muselo odejít – především pro
školní povinnosti.
Začátkem loňského roku jsme léčili našeho největšího koníka
Matýska, který kulhal a nedalo se přijít na příčinu. Čas bohužel
ukázal, že má artrózu, a tak má volnější režim, ale jeho neotřesitelnou pozici vůdce stáda to nijak neohrozilo. Dál si jediným
pohledem sjedná pořádek v celém svém stádě. Jako správný
pacient musel denně vypít 3 litry bylinkového čaje a ten ho postavil na nohy. Díky čaji namíchanému přímo koni na míru se
Matýsek mohl vrátit do práce – především na hypoterapii. Dělá
ji s radostí a je to na něm vidět. Na jaře jsme přivedli do stáda
nového koně Šamana, který trochu doplnil stavy o vyšší plemeno a umožňuje dětem učit se i na temperamentnějším koni.
Před prázdninami si na novém koni a osvědčené Vesně udělali
jezdeckou licenci dva členové oddílu a na podzim jsme zvládli
ještě jednu. Rozšiřuje se nám tak skupinka kvalifikovaných jezdců na závody a potenciálních cvičitelů oddílu. V letošním roce
chceme na licenci poslat další 3 – 4 jezdkyně.
Na letní měsíce vždy opouštíme počernické zázemí a stěhujeme
se i s koníky na mlýn Rousínov u Čáslavi, kde již pátým rokem
pořádáme jezdecké soustředění pro děti z našeho oddílu. Vloni
byl tábor delší o týden a děti si samy vařily. Přijelo k nám na návštěvu dalších 7 koní, a tak bylo v létě veselo. Na tábor jsme naplánovali také přírůstek – poslední do našeho stáda, kterým je
koník Helemes. Je to šikovný kůň, ochotný pracovat i s úplným
začátečníkem a trpělivě s ním absolvovat i vyjížďku do terénu.
Je 100% spolehlivý. Děti si na táboře hodně zajezdí v terénu
a získávají zkušenosti z delších putování, poznávají lépe koně
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i své jezdecké dovednosti. Tábor budeme pořádat i v letošním
roce ve stejném rozsahu jako vloni.
Po návratu z prázdnin jsme se dali do úprav areálu. Bylo třeba
dodělat oba seníky, jízdárny, natřít překážky a hlavně uklidit
spousty dřeva a větví za malou jízdárnou, kde loni shnily balíky se slámou, kterou jsme ještě neměli kam dát. To už by nás
nemělo potkávat, protože máme za pomoci rodičů a přispění
MHMP postavené seníky. Od loňského roku mají děti svou klubovnu v maringotce. Samy si ji opravily a natřely.
Za vydatné pomoci rodičů dětí jsme opravili poslední domeček
– slamník u rampy pro nakládání osob s handicapem. Na zimu
jsme měli zavezené seníky voňavým senem a slamník slámou.
Jediné, ale pro nás hodně důležité, co nás trápí, je nedostatek
pitné vody – vlastně jakékoliv vody. Koně jí vypijí denně asi
200 litrů a my ji musíme nanosit ve kbelících z Rokytky nebo
navozit v kanystrech. Všichni se těší, až se nám podaří sehnat
dostatek financí a vybudovat studnu s pitnou a dobrou vodou
pro všechny koně. Už bychom si to zasloužili za léta neustálého
budování a uklízení. Věříme, že to zvládneme.
Rádi bychom se teď věnovali více výcviku koní než budování
a tak po vyřešení vážné situace s vodou se těšíme na absolvování dalších kurzů výcviku koní podle Pata Parelliho, přirozené
partnerství koní a jezdců.
Náš klub provozuje léčebné ježdění na koni, navštěvuje nás integrační centrum Zahrada, Chráněná dílna U červeného javoru,
Paraple, Roska Praha a řada dětí po úrazech. Touto činností se
zabýváme 3 dopoledne v týdnu. Velké poděkování patří paní
Jarmile Vítové, která chodí pravidelně a nezištně pomáhat vodit koně a pro léčebné ježdění je nepostradatelným člověkem.
V odpoledních hodinách jsou kroužky pro zdravé děti – a tak
si i koně mohou zaběhat po libosti a vyrovnat tak psychické
vytížení...

Které akce jsme s koníky vloni absolvovali?
– masopustní průvod v Dolních a Horních Počernicích
– Májování
– vožení na Den dětí v zámeckém parku
– vožení v Chráněné dílně u Sv. Prokopa u červeného javoru
– vožení dětí z dolnopočernického dětského domova při
sportovním setkání
– čerti přijeli na koních s Mikulášem až k peklu
– třídenní putování v létě, celkem 4x
– čtrnáctidenní tábor
– oddílové jarní a podzimní závody
– Babí léto
Co jsme si vloni postavili a opravili?
– dva velké seníky
– maringotku jako klubovnu
– slamník na podestýlku
– nástěnku pro prezentaci naší činnosti během roku
– nové překážky na skákání
– povrch jízdárny
– dva nové krásné boxy pro koně
– a spoustu drobností potřebných pro každodenní činnost
Je nás 45 stálých a vytrvalých jezdců, 6 koní a dohromady jsme
fajn kamarádi.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům dětí, kteří nás sponzorsky
podporují v naší činnosti, panu Lonskému za pomoc při rovnání terénu pro podlahu na boxy, všem, kteří mi pomáhají zvládnout poměrně náročnou činnost kolem koní – panu RNDr. Tomáši Jirsákovi, CSc, Štěpce Kratochvílové, Jitce Francové, Zuzce
Hůzové, Lucce a Pavlíně Žekovým a všem, kteří mi dobrovolně
a jenom za svezení na koni pomáhají.
				

Hanka Špindlerová

Počin o svých počinech
Septiro(c)k je pryč, osmý rok před námi
Vzhledem k tomu, kolik času již uteklo
od konce posledního půlročníku FESTu
26, který jsme v souladu s tradicí pojmenovali SeptiRo©k, protože jsme si jím
mj. připomněli již 7. narozeniny Klubu
26, musím konstatovat, že se mi hlavou už honí více myšlenky na půlročník
následující, který chystáme na září, než
vzpomínky na letošní březnový. Nicméně,
mám-li vám zde poskytnout několik nejvýznamnějších informací, okamžitě se mi
vybavuje tolik vzpomínek, že bude těžké
vybírat. Na co bych však rozhodně nerad
zapomněl, je poděkování. Opět musím poděkovat za obětavost,
nasazení, trpělivost, houževnatou vytrvalost a ochotu nabídnout se (mnohdy i své zdraví) k dispozici. A největší díky opět
patří základnímu organizačnímu týmu, tj. pánům ing. Petru
Honzíkovi, Janu Roušovi a Martinu Hájkovi a jejich partnerkám,
dále tradičnímu záložníkovi Tomáši Kocábovi a bezejmenným
pomocníkům z JaBoKu. Kromě toho, že jsme se jako vždy v le-

dových sklepech museli vypořádat s krutou zimou, zasáhly nás tentokrát silně
také chřipky rozběhnuvší se ještě před
nastuzením v ledových sklepích. Z toho
důvodu jednak nemohly vystoupit dvě
z 15 avizovaných kapel, jednak nemohla
být zorganizována tradiční výstava děl
mladých umělců a dále v neposlední
řadě naši dlouholetí Smysly – přátelé
nemohli zařídit a provozovat bar. Zde
je třeba vyzvednout odhodlání a cílevědomost, s jakou se tohoto problému
zhostil Honza Rouš (JaRo) se svým týmem, takto ředitel sekce nehudebních uměleckých děl tč. ve
stavu nemocných. Díky JaRovi a jeho pomocníkům (či spíše
pomocnicím) se ukázalo, že jsme schopni si bar zorganizovat
sami, čímž opět o něco málo vzrostl náš zisk. A když už mluvím o zisku, musím zdůraznit, že jsme jej již tradičně věnovali
na Adopci na dálku, takže všichni, kdo se pro FEST 26 jakkoli
nasazovali, tak činili bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

Počin o svých počinech
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Vedle toho, že musím samozřejmě poděkovat všem vystupují- děkujeme především VJ Tree (za technickou podporu) a studencím kapelám, na nichž celý festival vlastně stojí (a padá), rád tům VOŠ Václava Hollara, kteří poskytli své děsivé horory. Věbych tentokrát se zvláštním důrazem poděkoval také hudeb- řím, že i tento první krok předznamenává naše budoucí kráčení
níkům neživým, tedy provozujícím reprodukovanou hudbu. Již po nové cestě. Vzhledem k tomu, že jsem většinu času strávil
se stalo samozřejmostí, že FEST 26 má kromě scény živé hudby venku před dveřmi u pokladny, nemohu hodnotit jednotlivé
také „neživou sekci“, tj. scénu, kde se v režii ředitele této sekce kapely a DJe, ale podle spokojenosti stovek návštěvníků, kteří
Martina Háji představují různí DJové. Tentokrát to byli DJské se z ledových sklepů čas od času vycházeli ohřát na zemský
party Closetek a >>Stepforward>>. O tom, že se panu řediteli povrch, můžu snad konstatovat, že se nám opět jeden festival
podařilo sekci neživé hudby pozdvihnout z bahna a vytáhnout – díky všem zapojeným! – příjemně vydařil. Doufejme, že si tana světlo (stroboskopů atp.), svědčí překvapení, které nám ten- kové pocity budeme moci prožít i po blížícím se festivalu zářitokrát připravila divácká anketa Zlatý havran, v níž jako nejlepší jovém. Ten se bude konat 8. a 9. září 2006 pod názvem VixFest.
nezvítězila žádná kapela (i když na 2. – 5. místě se stejným Vyhlašuji zde soutěž spojenou s tímto názvem. Komu se podaří
počtem hlasů jen o málo nižším než u vítěze umístily hned rozluštit tento „rébus“ a přijít na to, jak název následujícího
4 kapely), ale již výše zmíněná skupina DJů, kteří si dohromady půlročníku vznikl, či jaká informace je v něm skryta, ten může
říkají >>Stepforward Team>>. Vítězům gratulujeme a zároveň vyhrát vstup na VixFest zdarma. Stačí odeslat správnou odpojejich vítězství chápeme jako vzkaz publika nám pořadatelům, věď na e-mailovou adresu, kterou naleznete na www.fest26.tk
že na sekci neživé hudby nesmíme hledět jen jako na ocásek v sekci kontakty. Ať již budete soutěžit, či nikoli, přijďte všichni!
vlající za hlavní, živou scénou, ale jako na plnohodnotnou alter- Podpoříte tím dvě dobré věci: jednak FEST 26 a jednak ADOPCI
nativu. Náš festival se tím jistě trochu proměňuje, ale doufejme NA DÁLKU, na niž věnujeme veškerý výtěžek. Takže na viděnou
že k lepšímu. K tomu měla také přispět další novinka letošního 8. a 9. září na VixFestu se těší
půlročníku – již dlouho očekávané projekce. Za jejich umožnění 		
generální prezident FESTU 26 HAVRAN…!

Dění v naší farnosti
Pouť do Luže
někdejším jezuitským kolejím. Dnes tato rozlehlá budova, v minulosti několikrát využívaná též jako kasárna různých vojsk,
slouží jako víceúčelové pastorační a kulturně společenské centrum královéhradeckého biskupství vybavené dokonce i vlastní
restaurací a hotelem. Průvodcem nám v něm byl P. Karel Moravec, který nám na závěr naší prohlídky v přilehlém kostele
Panny Marie požehnal na zpáteční cestu.
Příjemné slunné a ne příliš horké počasí doplňovalo všechny
krásné zážitky tak, že jsme, myslím, všichni byli z poutě opět
nadšeni. Jen doufejme, že se nás příště sejde na pouť více,
protože program, který naše pouti nabízejí je neopakovatelný
a mnohdy velmi výjimečný.

Jarmark Dětského domova
Dolní Počernice
Letos jsme už potřetí díky projektu Nadace Terezy Maxové a České spořitelny Život rozkvétá v tvých rukou, jehož cílem je podpořit tvořivost dětí z dětských domovů, získali finanční grant
a zároveň možnost zúčastnit se s našimi výrobky Jarmarku pro
šikovné ručičky, tentokrát 24. června 2006 na Horním náměstí
překrásného města Olomouc. Dětem se tak opět naskytla příležitost zrealizovat své nápady z keramiky, textilu, papíru, skla
a dalších materiálů. A nejen to. Mohli si také na již zmíněném
jarmarku vyzkoušet jaké je to „jít s kůží na trh“.
Musím říct, že toho náležitě využily. I přesto, že naše tržby nebyly nijak závratné, odjížděli jsme po krásně prožitém letním
dni spokojeni. A i když se nám nepodaří, abychom byli jako
nejlepší výrobci a „trhovci“ vybráni na celostátní jarmark, který
se bude již tradičně konat 9. září v ZOO Praha, určitě nás to
neodradí od dalšího tvoření.
A jestli budete mít chuť, přijďte se podívat jakoukoliv středu
od 15. do 17. hodiny do naší Zámecké dílny. Ale ne teď, až po
prázdninách. Těšíme se na Vás.
Mgr. Andrea Veselá, Dětský domov Dolní Počernice

3. ročník pétanque dvojic
17. června pořádal Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice (nový název Dětského domova) ve svém areálu 3. ročník
pétanque dvojic. Připravena byla tři hřiště a na nich se dalo do
bojů o putovní pohár a ceny 25 dvojic. Nezáleželo na věku ani
pohlaví. A ani na poměru dvojice. Letos se hrálo na dvě prohry.
Takže první dvojice skončily turnaj ještě před tím, než bylo ugrilováno chutné občerstvení pro všechny zúčastněné. Ale to nebyl
důvod k odchodu. Počasí nám přálo, atmosféra byla tradičně
přátelská, takže převaha dvojic vydržela až na předání putovního poháru. Ten loňští vítězové (Michaela a Jana Lněničkovy – le-
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tos 4. místo) předali Tomášovi a Lídě Charvátovým z Říčan, kteří
nepoznali, co je to prohra. Na druhém místě skončila dvojice
Lenka a Hana Jedelské a třetí byla dvojice Šutová, Tomeková.
A co říci na závěr? Turnaj se vydařil a můžeme se těšit na další.
Nejbližší akce, kterou domov pořádá je Běh Babího léta – letos
poosmé. Takže 9. 9. 2006 v 9.30 hod. v zámeckém parku v Dolních Počernicích na viděnou.
Poděkování patří Magistrátu hlavního města Praha, Made a pořadatelům.
			
Martin Lněnička, ředitel DD

Na každoroční pouť jsme se tentokrát vypravili do Luže, Pardubic a Hradce Králové. Nejprve jsme se zastavili v Luži. Nádherný
poutní kostel na vrchu nad obcí nás ohromil především úchvatnými dřevořezbami, kterými je bohatě vyzdoben. O tom, kdo je
vytvořil i o dalších zajímavostech spojených s tímto chrámem
nás seznámil poutavým způsobem pan Jirásko. Vyprovázelo nás
požehnání místního faráře P. Josefa Hubálka.
Naší další zastávkou pak bylo salesiánské středisko v Pardubicích. Toto středisko je dolnopočerničákům zvláště blízké tím, že
tam působí Luboš Laža, na kterého mají mnozí z nás ty nejkrásnější vzpomínky jako na Indiána z fary. Od ředitele střediska
P. Jindry Čápa, SDB, jsme se dozvěděli celou dramatickou historii tamního domu a zároveň i leccos o jeho současnosti, o práci
salesiánů v Pardubicích i o plánech do budoucna. Součástí výkladu byla i prohlídka hlavních částí domu a obou kaplí, které
jsou jeho součástí. Předtím jsme se však ještě společně naobědvali částečně z vlastních zásob a částečně z toho, co nám salesiáni nabídli. Na rozloučenou s Pardubicemi ještě každý z nás
dostal pardubický perník.
Z Pardubic už vedla naše cesta přímo do hlavního cíle naší svatodušní pouti – do katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové.
I tam se nás ujal kostelník, přesněji řečeno milá paní kostelnice.
Nejprve nám pomohla s přípravou i průběhem vigilijní mše svaté svátku Svatého Ducha, která byla duchovním vrcholem celé
naší pouti. Prožívat zrovna tento svátek v tak starobylé a krásné
katedrále, jejíž zasvěcení právě Duchu Svatému je celosvětově
ojedinělé, byl neobyčejně silný zážitek pro všechny poutníky. Po
skončení mše svaté nám paní kostelnice Milada Fejtková udělala stručnou přednášku o pozoruhodnostech katedrály a zavedla
nás i do sousední kaple svatého Klimenta, která spolu s přilehlou katedrální zvonicí – Bílou věží a samotnou katedrálou tvoří
symbolickou panoramatickou trojici královéhradeckého náměstí Jana Pavla II. Paní kostelnice nám zde zahrála na nové varhany
a současně svým zvučným hlasem zazpívala sloku z mariánské
písně a my jsme se nechali všichni společně vyfotografovat.
Závěr naší pouti patřil Novému Adalbertinu – rekonstruovaným

III. benefiční farní ples byl v květnu
III. benefiční farní ples se nesetkal s takovým zájmem, jak by
si jistě organizátoři přáli. V hotelu Svornost se nás 26. května
2006 sešlo mnohem méně, než dovolovala kapacita sálu. Přesto
ti, kdo se zúčastnili, jistě prožili velmi příjemný večer. Živou
hudbu k tanci i poslechu nám zajišťovala kapela Akcent. Večer
zpestřila tři strhující předtančení tanečních souborů z hornopočernického Domečku a bohatá tombola, již zajišťovalo naše
dolnopočernické společenství mladých. Nízká účast umožnila
takřka rodinnou atmosféru plesu. Doufám, že na příští farní
ples nás přijde více. Vždyť to, že ples pořádají křesťané neznamená, že se jej mohou zúčastnit jen jejich spoluvěrci. Ples je
pro všechny!
Výtěžek plesu jsme opět věnovali na Adopci na dálku. Proto
dolnopočernická farnost děkuje hotelu Svornost za velkorysou
podporu při pořádání III. benefičního farního plesu.
Z DoPoLí – občasníku dolnopočernické farnosti pro DPZ upravil
		

Tomáš V. F. Jirsák Havran (foto autor)

dění v naší farnosti
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Informace o dopravě

Knihovna
Výběr z nových knih

Pro informaci o možnosti přeložení zastávky autobusové linky „Rtyňská“ přetiskujeme úplné znění odpovědi TSK ze dne
5. 6. 2006.		
		
ÚMČ

Michal Viewegh ....................................Báječný rok (deník 2005)
Martin Šmaus..................................... Děvčátko, rozdělej ohníček
Olga Sommerová....................................................O čem sní muži
Vladimír Charouzek ....................................... Příběhy zpod oblak
Jan Šťovíček ....................................................Překročit řeku Styx
Arto Paasilinna................................................Les oběšených lišek
Ian McEwan........................................................................... Sobota
Ira Levin............................................................ Rosemary a její syn
Kate Longová..............................................Příručka špatné matky
Barbara Erskinová................................................... Šepoty v písku
Barbara Woodová...........................................................Hra osudu
Danielle Steel........................................................................ Ozvěny
Barbara Taylor Bradford.......................................... Vlastní cestou
Linda Fairsteinová............................................. Předčasný pohřeb
Sheila Dainowová........................ Jak přežít dospívání svých dětí
Kolektiv .................................... Nová pravidla silničního provozu

Osazování veřejného
prostranství a jeho údržba

PRO MLÁDEŽ
Viola Fischerová .................................Co vyprávěla dlouhá chvíle
Svatopluk Hrnčíř, Adolf Born........ Vynálezy pana SEMTAMŤUKA
Astrid Lindgrenová.......................................................... Emil a Ida
Astrid Lindgrenová....................................Emilovy další skopičiny

Poděkování
Nemohu jinak – musím poděkovat
paní Ludmile Havlíkové, která naší
knihovně darovala přes 50 nových
knih. Nepřála si, aby bylo její jméno zveřejněno, jinak si knihy zase
vezme zpět. Doufám, že tak neučiní
a čtenáři budou obohaceni o nové
tituly. Takže ještě jednou děkuji!
V měsíci srpnu bude Místní knihovna uzavřena. Od září bude
rozšířen provoz o další návštěvní dny a měl by již být k dispozici
přístup na internet pro registrované čtenáře.
		

Světla Parkanová, knihovnice

Plánované akce
8. a 9. září 2006 VixFest (pořádá občanské sdružení Počin)
9. září 2006 Běh Babího léta
(závod organizuje Dětský domov Dolní Počernice)
16. září 2006 Zahradní slavnost Babí léto
(hl. pořadatel MČ Dolní Počernice a MČ Praha 14)
41. ročník Mladých Běchovic se koná v sobotu 23. září 2006
Podrobné informace o závodu jsou k dispozici na internetové adrese http://mb.jechsoft.cz/, kde je i možnost elektronic-
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ké přihlášky. K závodu se můžete přihlásit i telefonicky na č.
606 481 222 nebo prostřednictvím pošty na adrese: Organizační výbor závodu Mladé Běchovice, 190 11 Praha – Běchovice.
4. ročník jízdy In-line Běchovice se koná v neděli 24. září 2006
pro příznivce jízdy na kolečkových bruslích na trati mezi Běchovicemi a Jiráskovou čtvrtí v Kyjích. Zúčastnit se mohou dospělí
i mládež, u dětí do 12ti let je nutný doprovod dospělé osoby.
Přihlášky jsou přijímány v Základní škola Praze-Běchovicích
dne 24. 9. mezi 8.00 a 10.15 hod.

Vzhledem k tomu, že všechny nově zbudované zelené plochy, vzniklé v rámci rekonstrukce komunikací, budou dle projektu pouze osety travou a protože někteří občané projevili zájem o osazení
těchto ploch před svými domy dřevinami pořízenými z vlastních zdrojů, schválila Rada MČ svým usnesením 135.8 ze dne
18. 5. 2006 Smlouvu o užívání veřejné zeleně, která stanoví podmínky užívání tohoto veřejného prostranství a jeho následné údržby. Smlouvu je třeba uzavřít ještě před zahájením jakékoliv výsadby.
Upozorňujeme, že v případě výsadby vzrostlé zeleně (stromů a
keřů nad 1 m) je třeba předchozího souhlasu ze strany úřadu z
důvodu zamezení poškození inženýrských sítí a posouzení případného zhoršení přehlednosti na křižovatkách ulic.
O bližší informace se obracejte na p. Moravcovou, tel. 281 021 090.
				
ÚMČ

Životní prostředí
Rekultivace skládky
Vážení občané a návštěvníci Dolních Počernic, vedení naší
MČ již dlouhou dobu trápí neutěšený stav stále se rozrůstající
skládky za hřbitovem na pozemku č. parc. 1356 a 1357. V poslední době se podařilo, že jsme společně s hl. m. Prahou nalezli řešení, jak tuto skládku rekultivovat. Ve 3. výzvě programu
JPD2 pro hl. m. Prahu byla úspěšně podána žádost na rekultivaci skládky s následným vybudováním parkové plochy. Tomuto
kroku předcházela několikerá jednání a příprava potřebné dokumentace. V současné době je tato stavba zahájena. Bohužel
naše občany i návštěvníky Dolních Počernic čeká nepříjemné
období, které budou muset během stavby vytrpět. Toto se týká
zejména obyvatel bydlících v ul. Bakurinova a Nad Rokytkou.
Touto trasou bude odvážen přebytečný inertní materiál mimo
k. ú. Dolní Počernice. Uvádíme několik základních údajů o probíhající stavbě:
– stavba je prováděna v rámci programu JPD2 pro hl. m. Prahu
s podporou strukturálních fondů Evropské unie
– investorem stavby je hl. m. Praha, odbor správy majetku,
zastoupený ing. Radkem Svobodou
– technický dozor investora provádí spol. ACTON, zastoupená
p. Radovanem Borlovanem
– dodavatelem stavby je firma Gabriel, zastoupená jednatelem
ing. Tomášem Gabrielem
– hlavním stavbyvedoucím je p. Leoš Pospíchal
– termín zahájení stavby je 26. 7. 2006
– termín ukončení stavby včetně výsadeb je listopad 2006
Projektová dokumentace na stavbu je k nahlédnutí na ÚMČ
Praha-Dolní Počernice. Účelem stavby je definitivní zamezení
černého skládkování na výše uvedených pozemcích, vytvoření
příjemného prostředí pro občany a návštěvníky Dolních Počernic a ochrana přilehlé přírodní rezervace V pískovně. Na to vše
se po překonání určitých nepříjemností, spojených se stavbou,
můžeme těšit.
					
ÚMČ

Umístění kontejnerů
Umístění kontejnerů na objemný odpad
v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pol. r. 2006:
stanoviště: ul. Úpická (u tel. budky), ul. V Ráji (parkoviště u
fotbalového hřiště), ul. V Čeňku (u úřední desky), ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 163) 		
termíny přistavení (v odpoledních hodinách):
12. 9., 7. 11. 2006
		

životní prostředí
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Vzpomínky

S bolestí v srdci vzpomínám na svého bratra pana Jiřího Görnera z Dolních Počernic. Jsou to dva roky, co
utichlo jeho statečné, obětavé srdce plné lásky a dobra
pro všechny. Ve věčnosti spánku vzpomínek zkropených slzami Tvůj obraz uzřím na chvíli a pak zas ticho,
smutek. Vzpomínám na všechny, jež jsou s Tebou.

Dne 29. září vzpomeneme na 1. smutné výročí, co nás
opustila navždy naše milovaná maminka a babička
Rudolfa Kratochvílová.
Stále vzpomínají snacha Laďka a vnučka Zuzanka

Tvá sestra Marie Mařencová a synovci s rodinami

Z dějin naší obce
92. Květnová revoluce (5. – 6. květen 1945)
Josef Novák a František Paclt,
kteří byli zastřeleni ustupujícím
německým oddílem
5. května 1945

Statečný boj, který se odehrával v sobotu 5. května odpoledne
v okolí naší křižovatky, trval téměř hodinu. Jeho – pro vlastenecké bojovníky nepříznivý – závěr uspíšil vojenský vlak projíždějící směrem do Prahy. Byl plný ozbrojených německých vojáků, kteří z něho ihned zahájili palbu a donutili místní bojovníky
k ústupu. Ti se stáhli do oblasti u železniční zastávky a centrum
obce opět ovládli Němci. Když po zdolání revolučního odporu
vtrhli do budovy záložny, zastihli zde se zraněnými Neužilem,
Ježkem a německými vojáky pouze ošetřujícího Václava Urbana. Ten později potvrdil, že se vojáci chovali k němu a k raněným slušně a vydatně pomáhali. Nezbytnou odbornou pomoc
poskytl raněným MUDr. Madar, který se sem následně dostavil.
Za nastalé situace došlo k dalšímu vyjednávání členů místního
odboje s velitelem německé posádky. Vyjednávači v čele s nadporučíkem Hlouškem a podporučíkem Richterem ovšem opět
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nebyli úspěšní. Velitel měl tehdy
odpoledne údajně již ověřenou
zprávu, že mu přijíždí na pomoc
silný oddíl ze Kbel, jehož podstatnou část tvořili příslušníci zbraní
SS. Podle záznamů pana Vučky
byli poslední vyjednávači ihned
zajati, spolu s některými dalšími
účastníky odboje a jinými občany.
Takto bylo soustředěno na zahradě a v kůlně na velitelství „u Dubských“ několik desítek našich občanů (podle vzpomínek jednoho z nich – p. B. Macha – až 160).
Kolem 17. hod. kbelský vojenský oddíl skutečně obec obsadil,
když jeho část neúspěšně směrem od Vinice zaútočila na běchovické nádraží, obsazené revolučními bojovníky. Velitelství přepadového oddílu v prvé řadě vyzvalo telefonicky místní obecní
úřad, aby jim byli ihned vydáni zastřelení němečtí vojáci, jinak
že postřílí všechny zajaté rukojmí. Příslušníci počernické vojenské posádky pak naložili své mrtvé a raněné a základní vybavení
velitelství do dvou nákladních aut a kolem 19. hod. večer začali
obec vyklízet. Ustupovali směrem na Chvaly. Před sebou hnali
asi 30 zajatých občanů, na střechách aut muselo sedět několik
dalších rukojmích a další skupiny rukojmích byly rozmístěny
mezi jednotlivými auty, aby se tak ustupující chránili před napadením. Cestou došlo k dalším krvavým incidentům, když vojáci
stříleli do oken domů a po každém, kdo se nestačil včas ukrýt.

Tak byl také před budovou chorobince zastřelen jeden z jeho
chovanců Josef Žlutický. V úseku cesty vedoucí k háji sledovala
ústup Němců skupina revolučních bojovníků z Vinice a byla zde
překvapena německou hlídkou. Při přestřelce tehdy padl Josef
Novák (z čp. 423) a zajati byli František Paclt a Vilém Kanta.
V ohybu silnice byli potom oba zajatci přinuceni ulehnout do
příkopu a dvěma ranami z revolveru popraveni. Šestatřicetiletý František Paclt byl na místě mrtev, těžce zraněnému Vilému
Kantovi s prostřelenou čelistí se však po vzdálení kolony podařilo doplížit zpátky do obce, kde byl ošetřen doktorem Madarem
a ze zranění se později vyléčil.
Ustupující vojenská jednotka s ostatními zajatými počernickými
občany se ještě zastavila na silnici mezi Chvaly a Satalicemi, kde
ji dohnalo nákladní auto vyslané počernickým Revolučním národním výborem, které mělo údajně přivézt a předat posledního
– třetího zastřeleného německého vojáka a další zajaté a raněné
vojáky, jak se výbor zavázal po výhružce bombardování obce.
Po ústupu Němců dal MUDr. Madar odvézt těžce zraněného Neužila a kyjského Ježka nákladním autem do nemocnice
v Českém Brodě. Květoslav Ježek zemřel ještě cestou a Jaroslav
Neužil druhý den během operace. Bylo mu tehdy stejně jako
Františku Pacltovi pouhých 36 let.
V neděli 6. května se časně ráno vrátili propuštění rukojmí
ustupující německé jednotky (kromě Josefa Kronose, u kterého
Němci nalezli pistoli. Dočkal se propuštění až večer 8. května
po jednání o výměně zajatců). Na budově záložny byl vyvěšen
prapor červeného kříže a začala se tu našimi občany provozovat sanitní služba. Brzy ráno se rovněž začalo v obci stavět
několik barikád, které měly očekávaným německým oddílům
omezit postup na Prahu. Hlavní barikáda přehradila Českobrodskou silnici mezi vchodem do hostince Na Barborce a protějším
domkem čp. 48. Byla stavěna (v délce téměř 17 m) místními
občany s radou a pomocí místních stavitelů Engela, Veselého
a Neubauera a místních truhlářů a tesařů velice důkladně –
s hluboko zapuštěnými traverzami a dřevěnými sloupy, zpevněná armovacími betonářskými pruty, škvárou, hnojem a dalším
materiálem. Případný průjezd nádvořím Barborky znemožňovala další barikáda, zatarasená zadní vrata a vykopaný příkop.
Navíc tu byla na silnici v místech dnešního obratiště městských
autobusů zřízena jakási předložená vozová hradba z různých
zemědělských povozů.
Druhá barikáda byla vybudována na chvalské silnici ve Staré
obci, v jejím nejužším místě mezi usedlostí čp. 5 a protější zdí
zámecké zahrady. Třetí barikáda zamezovala průjezd do obce od
Štěrbohol v místech před zahradnictvím manželů Smrkovských.
Přes trvalý déšť byly práce na barikádách včas dokončeny.
Mezitím je občas slyšet z Prahy silnou dělostřelbu. Z rozhlasu
se občané dozvídají, že spojenecká vojska obsazují Plzeň a probíjí se dále do vnitrozemí. Na bývalém obecním úřadě Na Barborce zasedají a úřadují Jan Bílek, František Mařenec a Alois
Cihelka. Počerničtí občané, kteří spolupracovali s okupanty,
Kozlovi a Duškovi, byli odvedeni do domu Kozlových (pozdější
místní národní výbor při státní silnici) a tam hlídáni. Německé
letadlo shazovalo i nad Počernicemi letáky, vyzývající k zastavení bojových akcí. Z Prahy stále duní střelba, na trati nejel celý
den ani jediný vlak, elektrický proud je již druhý den přerušen. Vedení revolučního pracoviště v četnické stanici organizuje hlídky u barikád a spojky, které vyjíždějí zjišťovat informace
o německém tankovém oddílu, který se blížil k naší obci po českobrodské silnici.
		

Doc. Ing. arch. F. Kašička, CSc.

+ FOTO

Barikáda postavená 6. 5. 1945 ve Staré obci mezi č. p. 5
a zámeckou zahradou

Barikáda postavená 6. 5. 1945 na křižovatce před Barborkou

Ze starých Počernic 45

Stará fotografie z doby před 2. světovou válkou zachycuje křižovatku státní silnice od vjezdu do dvora pana F. Mařence
(bývalé vinopalny) – dosud s užší poklidnou vozovkou, nově
vysazenými stromy a s řeznictvím pana Poláka na rohu
odbočky do Štěrbohol.

z dějin naší obce
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Z dolnopočernických škol
Konec školního roku byl významný i pro nejmenší žáky, kteří právě zdárně absolvovali 1. rok školní docházky. Předposlední školní
den byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Slavnostní pasování probíhalo pod vedením třídní učitelky paní Dany Kadlecové a za hudebního doprovodu pana ředitele Dr. Petra
Krejzy. Samotné pasování prováděli žáci 9. třídy – Lenka Voráčová, Michal Kalimon a Michael Sedlický. Prvňáčci přebírali pasovací
listinu a darovanou knihu s vážnou tváří, ostřílení deváťáci se zhostili svého úkolu s vlídným nadhledem.
.
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