DOLNOPOČERNICKÝ
ZPRAVODAJ

6/2006

Sv. Mikuláš a jeho nebeská i pekelná družina
Dolnopočernický betlém
foto Hana Venclová a Karel Vosátka

Úvodník
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v závěru roku oslovil v souvislosti s mým opětovným zvolením
do funkce starosty naší městské části.
Na jiném místě v tomto čísle DPZ se dočtete
o výsledcích komunálních voleb do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice. Tyto
výsledky korespondují s trendem volebních
výsledků v celém hlavním městě. I v případě Dolních Počernic získala převahu Občanská demokratická
strana. Pro její reprezentanty v Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Počernice je to skutečnost zavazující, nikoliv však nová,
neboť po celých uplynulých osm let členové ODS stáli v čele
naší městské části ve funkcích starosty, zástupce starosty, či
členů rady a zastupitelstva. Vy sami jste svými hlasy potvrdili,
že neřídili naši městskou část špatně. Pro mne osobně jsou výsledná volební čísla velmi motivující, avšak s vědomím, že navázat na úspěšná uplynulá léta a zejména na rok 2006 nebude
jednoduché. V budoucnu bude důležité, aby aktivně pracovaly
všechny samosprávné orgány naší MČ a dovolím si požádat
i vás, občany Dolních Počernic, abyste našemu úsilí o co nejlepší výsledky byli nápomocni radou, konstruktivní kritikou a
třeba i fyzickou prací. Příležitostí k tomu bude jistě dost.
V nejbližší době zveřejní rada své Programové prohlášení na
roky 2006-2010 a zastupitelstvo Rozvojový plán na totéž období. Oba dokumenty budou transparentně deﬁnovat, jakým
směrem by se měly Dolní Počernice rozvíjet a jakou cestu ve-

dení MČ k naplnění našich rozvojových cílů zvolí.
Možná jste si povšimli, že v následujícím volebním období budeme mít své zastoupení i v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Po několika marných pokusech zástupců naší samosprávy o účast
v nejvyšším pražském samosprávném orgánu jsme v letošní
roce konečně uspěli a byl jsem zvolen za člena Zastupitelstva
hlavního města Prahy. Znamená to, že budu usilovat nejen
o rozvoj Dolních Počernic, ale i o naplňování strategických cílů
hl. m. Prahy. Dovolím si vyjádřit přesvědčení, že souběh obou
mých funkcí bude pro naši MČ prospěšný. Stejně jako vy i já
vím, že k úspěchu vede každodenní vysoké pracovní tempo,
osobní nasazení, ale také přísun nových informací a budování
kvalitních kontaktů. To vše ode mne můžete očekávat v nastávajícím volebním období a já budu totéž očekávat a vyžadovat
od svých nejbližších spolupracovníků.
Blíží se závěr roku 2006. Kdo se, byť jen okrajově zajímá
o dění v Dolních Počernicích, zjistí, že je u nás v současné
době rozpracováno velké množství staveb. Většina z nich má
být dokončena v roce 2007 a my se tím posuneme zase o hezký kus cesty dál. Nové akce však na svoji realizaci čekají.
Rád bych Vám v závěru roku popřál úspěch, zdraví a co nejméně nepříjemností v osobním i pracovním životě. Vánoční
svátky prožijte v klidu, pohodě a s mnoho pěknými předsevzetími.
Váš staronový starosta Zbyněk Richter

Informace RMČ
Jednání Rady MČ Praha - Dolní Počernice
Rada na svých zasedáních m. j.
č. 148 - 6. 10. 2006
schválila
- program 30. zasedání ZMČ
- návrh darů členům ZMČ
- schválila zbudování vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemek č.parc. 820 (tržátko)
- smlouvu o půjčce s HMP na krytí podílu ze strukturálních
fondů EU projektu „Regionální informační centrum
v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem“
ve výši 4 985 500 Kč
vzala na vědomí
- podání projektu v 5. výzvě JPD2 - „Revitalizace historického
centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích - likvidace
ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj
podporovaného území “
- PD ke stavbě č. 0134 TV Dolní Počernice - etapa 3 Rekonstrukce a nový chodník v úseku Dolní Počernice Běchovice
č. 149 - 11. 10. 2006
projednala
- dokumentaci k územnímu řízení na golfové hřiště
vzala na vědomí
- hospodaření MČ 1. - 8. 2006 bez připomínek
souhlasí
- s úplatným převodem části pozemku č.parc. 1606 v k.ú. Dolní
Počernice v lokalitě s funkčním využitím OV za předpokladu
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dodržení regulativů daných Územním plánem hl.m.Prahy
- s prováděním rekonstrukce ulic na Vinohradech v tomto
pořadí: Bernartická, Štěpanická, Pilníkovská, Bohuslavická.
č. 150 - 19. 10. 2006
schválila
- dodatek ke smlouvě o dílo se spol. FASS, s.r.o. týkající se
změny termínu ukončení stavby
- přidělení uvolněného bytu v čp. 10 p. Josefu Vavrouškovi ml.
- nájemní smlouvu na část objektu čp. 5 České poště, s.p.
- úpravu rozpočtu do měsíce října 2006
navrhuje
- zahájit jednání s p. Víškem o pronájmu pozemku č.parc. 943
a 944 na Českobrodské ul.
č. 151 - 2. 11. 2006
schválila
- smlouvy o dílo v rámci projektu „Revitalizace historického
centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích, likvidace
ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj
podporovaného území“
- dokončení osvětlení sportovního hřiště v areálu ZŠ a uvolnění
částky 30 tis. Kč na jeho realizaci
- uvolnění 4 tis. Kč na podporu konání vánočních koncertů
Dolnopočernického chrámového sboru
- konání vánoční nadílky dne 2. 12. 2006 a uvolnění ﬁnančních
prostředků ve výši 27 tis. Kč na realizaci této akce
- program ustavujícího zasedání ZMČ
- odměnu tajemníkovi ÚMČ ve výši jednoho měsíčního platu
- nákup příslušenství k malotraktoru na zajištění letní i zimní
údržby komunikací v MČ

vzala na vědomí
- novou cenovou mapu k. ú. Dolní Počernice bez připomínek
- zprávu o hospodaření MČ v období 1. - 9. 2006 bez připomínek
nemá námitek k předloženému návrhu na změnu ÚP na
parcele č.parc. 1856/3 v k.ú. Dubeč z funkce ZN na funkci OC,
pokud řešení této změny umožní zachovat stávající vedení
cyklotrasy
č. 152 - 9. 11. 2006
projednala
- Studii rekreačního parku U Čeňku (čj. 2403/06)
schválila
- uzavření smlouvy o dílo se spol. EKIS, s.r.o. na realizaci
cyklostezky u rybníka
- přijetí daru od spol. BeA CS, s.r.o. ve výši
50 tis. Kč na realizaci dětských hřišť na území MČ
souhlasí
- se zadáním zpracování webových stránek MČ a zakoupením
redakčního SW v celkové výši do 55 tis. Kč
č. 1 - 23. 11. 2006
požaduje
- doplnění odpadkových košů a laviček na veřejných hřištích a
v intravilánech MČ
schválila
- nájemní smlouvu se spol. ACTON týkající se části pozemku
č.parc. 1589 v k.ú. Dolní Počernice z důvodu úpravy povrchu
pro „cyklostezku u rybníka“
- dodatek smlouvy o dílo č. 20/2Q/2006 se spol. TeS, s.r.o.

Chotěboř - doplnění technologického vybavení kuchyně MŠ
- nájemní smlouvu na část pozemku č.parc. 820 (tržátko)
s panem Jozefem Šiškou a dodatek č. 1 ke stávající nájemní
smlouvě na část pozemku č.parc. 820 s panem Milanem
Hrabou
- objednávku pro spol. Lesy hl.m.Praha na rekonstrukci mostku
a úpravu vstupních prostor před budovou bývalého mlýna
v zámeckém areálu
- rozdělení kompetencí jednotlivých členů RMČ
- návrh odměn ředitelce MŠ a řediteli ZŠ
vzala na vědomí
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MČ v r. 2006, ze
kterého vyplývá, že nebyly zjištěny žádné podstatné závady
- výsledky kontroly zřizovatele (MČ) provedené v Mateřské a
Základní škole v Dolních Počernicích - nebyly zjištěny žádné
významné závady
- návrh rozpočtu hl.m.Prahy na r. 2007
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, ráda je poskytnu po předem
dohodnuté návštěvě na ÚMČ.
Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty MČ

Informace ZMČ
Informace o ustavujícím (1.) jednání Zastupitelstva
městské části Praha – Dolní Počernice dne 13. 11. 2006

následovala vlastní volba. Starostou městské části
Praha – Dolní Počernice byl zvolen Zbyněk Richter
(hlasování 11/2/2). Výsledek hlasování pro Ing.
Nožičku byl 3/8/4.
3. Nově zvolený starosta se ujal řízení schůze a přednesl
a zdůvodnil potřebu zvolit dva zástupce starosty,
s ohledem na své povinnosti v Zastupitelstvu hl. m.
Prahy. Tento návrh byl přijat .
4.
Pokračovala volba zvolením zástupců starosty. Byli
zvoleni Ing. M. Král (10/2/3) a Ing. H. Jaklová (11/
2/2), neuspěl Ing. J. Nožička (3/8/4).
5. Byli zvoleni zbývající členové Rady městské části a
to : MUDr. P. Boček (10/3/2) a M. Nedvědil (13/0/2),
neuspěl Mgr. J. Šantl (3/9/3)
6. Starosta poblahopřál všem zvoleným funkcionářům a
vyslovil přání, aby spolupráce celého zastupitelstva
byla ku prospěchu naší městské časti a jejích obyvatel.
Tím bylo úvodní zasedání zakončeno.

Přítomno všech zvolených 15 zastupitelů. S ohledem na
závažnost jednání, probíhalo zasedání ve velkém sále hotelu
SVORNOST za účasti mnoha občanů Dolních Počernic.
Zahájení v 18. 20 hod, ukončení v 19.10 hod.
Zasedání zahájil a zpočátku řídil nejstarší ze zvolených
zastupitelů Dr. T. Jirsák. Do jeho rukou nejprve složili všichni
zastupitelé slib tohoto znění:
„Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního
města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Poté byli určeni ověřovatelé zápisu a schválen program
jednání.
1.
2.

Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení
Ing. E. Smrkovský, MUDr P. Boček a P. Stránský.
Proběhla volba starosty. Navrženi byli Z. Richter a Ing.
J. Nožička. Oba kandidáti přednesli krátké projevy a

Dr. Tomáš Jirsák

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
konaných ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2006
Kandidátní listina

Hlasy
abs.

v%

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet
mandátů

1 Obč.sdr.Za Počernice krásnější

1 341

9.86

9.85

1

2 Za zlepšení veřejné správy

1 986

14.60

14.59

2

3 Občanská demokratická strana

6 041

44.41

44.40

8

949

6.98

6.97

1

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1 014

7.45

7.45

1

6 SNK Evropští demokraté

1 300

9.56

9.55

1

973

7.15

7.15

1

4 Komunistická str.Čech a Moravy

7 Česká str.sociálně demokrat.
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Seznam zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
Kandidátní
listina

Kandidát

Věk

Polit.
přísl.

1 Obč.sdr.Za Počernice krásnější

Schwarz Jiří

Bc.

32

BEZPP

2 Za zlepšení veřejné správy

Nožička Josef

Ing. CSc.

60

BEZPP

2 Za zlepšení veřejné správy

Kanta Josef

60

BEZPP

3 Občanská demokratická strana

Richter Zbyněk

61

ODS

3 Občanská demokratická strana

Král Miloslav

Ing.

62

ODS

3 Občanská demokratická strana

Jaklová Hana

Ing.

61

ODS

JUDr.

3 Občanská demokratická strana

Kšáda Petr

41

BEZPP

3 Občanská demokratická strana

Stránský Petr

45

ODS

3 Občanská demokratická strana

Nedvědil Milan

44

ODS

3 Občanská demokratická strana

Loos Michal

59

BEZPP

3 Občanská demokratická strana

Jílek Tomáš

Ing.

53

BEZPP

4 Komunistická str.Čech a Moravy

Smrkovský Evžen

Ing. CSc.

62

BEZPP

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Jirsák Tomáš

RNDr. CSc.

69

KDU-ČSL

6 SNK Evropští demokraté

Boček Pavel

MUDr.

45

BEZPP

7 Česká str.sociálně demokrat.

Šantl Jan

Mgr.

60

BEZPP

Započaté a dokončené stavby
Vážení občané,

i v současné předvánoční době je možné na mnoha
místech naší městské části vidět v pohybu stavební techniku
a čilý stavební ruch a proto vám pro informaci ve stručnosti
předkládám přehled o investičních akcích, či opravách, které u
nás v současné době probíhají.
1. V závěrečné fázi se nachází vybudování společného
kulturního centra MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha
14, v budově bývalého pivovaru v zámeckém areálu. Byla
dokončena 1. etapa a zahajuje se etapa druhá, tj. vybavení
interiérů centra. Stavba bude ukončena v červnu r. 2007.
2. V bezprostřední blízkosti pivovaru byla v těchto dnech
dokončena výstavba venkovního amﬁteátru, který byl u
příležitosti Dolnopočernických Vánoc 2006 slavnostně otevřen
a předán naší MČ do užívání. Obě stavby prování ﬁrma FASS
spol. s r.o.
3. Bylo předáno staveniště pro rekonstrukci kamenného
můstku před mlýnem a kamenných schodů směrem do
zámeckého parku a současně pro vybudování zpevněného
prostoru ze žulové, štětové dlažby před budovou mlýna a
komunikace směrem k pivovaru. Stavbu bude provádět ﬁrma
Lesy hl.m.Prahy
4. Začala další etapa výstavby nových zpevněných
komunikací
ze zámkové
dlažby v oblasti Vinohrad
a
to
postupně
ulice
Bernartické,
Štěpanické,
Pilníkovské a Bohuslavické. Stavbu provádí ﬁrma
VALCO CZ spol.s r.o.
5. V nejbližší době začne výstavba nové cyklostezky od ul.
Národních hrdinů, podél trati ČD a podél Velkého počernického
rybníka až k železničnímu propustku pod tratí. Tato
cyklostezka bude ukončena u čerpací stanice PHM PETR, kde
za Českobrodskou ulicí naváže na již vybudovanou cyklostezku
směrem k MČ Dubeč. Vybudování cyklostezky provede fa
EKIS spol. s r.o.
6. V závěrečné fázi se nachází rekonstrukce sportovního
areálu v ul. Svatoňovické (za MŠ Duha).Provádí ﬁrma Sporttechnik Bohemia spol. s r.o.
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7. Správa železniční dopravní cesty začala s rekonstrukcí
drážního tělesa a staveb s tím souvisejících mezi ŽS Praha
-Běchovice a ŽS Praha – Libeň. Na katastru naší MČ se začínají
betonovat patky pro sloupy nového trakčního vedení a patky
pro protihlukové stěny. Byla rovněž zahájena rekonstrukce
podchodu k naší železniční zastávce. Provádí ﬁrma SKANSKA
DS a.s.
8. Na našem novém hřbitově bylo předáno staveniště pro
vybudování základové desky budoucí obřadní síně. Provádí fa
FASS spol. s r.o.
9. Pokračování dalších zpevněných komunikací na novém
hřbitově bude provádět ﬁrma EKIS.
10. V polovině výstavby se nachází Informační centrum MČ
Praha – Dolní Počernice s veřejně přístupným internetem a
muzeem, které bude umístěno v čp. 6, ul. Národních hrdinů.
Stavba bude dokončena v červenci r. 2007. Provádí fa
VODOMONT – VS a.s.
11. V oblasti Vinice byla v těchto dnech opravena ulice
Příchovická, kde byl položen živičný povrch a vybudovány nové
chodníky ze zámkové dlažby. Rovněž se provádí úprava do
původního stavu části ul. Nad Rybníkem (mezi ul. Příchovickou
a koncem katastru směrem k Běchovicím). Provádí
fa PRAGIS a.s.
12. V těchto dnech byla dokončena úprava vodoteče (mezi
mlýnem a pivovarem) z kamene porﬁr včetně laguny před
novým amﬁteátrem. Prováděla fa Lesy hl.m.Prahy
13. Rovněž bylo zahájeno několik akcí z prostředků,které
jsme získali z vypsaných grantů hl.m.Prahy: a) bude zahájena
další etapa vybavení dětského hřiště v zámeckém parku na
pozemku bývalé štěpnice (za zahradnictvím pana Syrovátky)
b) vysazováno je 19 ks dubů podél Hostavického potoka poblíž
motýlího hradu
14. Byl prořezán břehový porost podél Rokytky od mostu
přes Rokytku až ke konci našeho katastru směrem
k Praze 14. Provedla fa Lesy hl.m.Prahy
15. Zahájeno bylo čištění koryta Rokytky od zámeckého parku
k silničnímu mostu. Provádí fa Lesy hl.m.Prahy

16.Probíhá
výměna
sloupů
veřejného
osvětlení
na ul. Národních hrdinů v úseku od Českobrodské ul. směrem
na Horní Počernice. Provádí fa Eltodo Citelum
17. TJ Sokol provádí rekonstrukci a přístavbu kabin na hřišti
kopané za přispění dotace od hl. m. Prahy. Stavbu provádí
fa REALDOM s.r.o.

Nově otevřený venkovní amﬁteátr

Po dokončení všech těchto staveb získají Dolní Počernice
vyšší úroveň v oblasti kultury, dopravy a životního
prostředí.
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

Nově upravená vodoteč mezi mlýnem a pivovarem

Modernizace traťového úseku
Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali o stavbě „Průjezd
železničním uzlem Praha – modernizace traťového úseku Praha
– Libeň – Praha Běchovice“, která realizací svých některých
částí bude zasahovat určitou formou do průběhu života naší
městské části. Realizace této stavby beze sporu přinese mnohé
výhody pro dopravní obslužnost naší MČ jak v kvalitě, tak i ve
zvýšení četnosti vlakových spojů. V rámci této stavby dojde ke
zkapacitnění stávající železniční trati doplněním třetí koleje,
bude provedena rekonstrukce železničního spodku, tj. všech
podkladových vrstev, dále svrchní stavby (pokládka pražců a
kolejí, výhybek a dalších traťových zařízení), bude zrealizováno
vystrojení trati moderním signalizačním a zabezpečovacím
zařízením, bude provedena rekonstrukce části železničního
nadjezdu v ulici Národních hrdinů, rekonstrukce stávajícího
železničního mostu v oblasti Počernického rybníka, instalace
protihlukových stěn, atd., atd. V neposlední řadě dojde též i
k celkové modernizaci vlakové zastávky „Dolní Počernice“.
Budou zbourány nefunkční objekty v prostoru vlakové zastávky,
obousměrně změněny délky nástupišť, která budou nově
zrekonstruována, realizovány budou zcela nové přístřešky
čekáren, osvětlení jak nástupních peronů, tak i podchodu a ten
bude též kompletně zrenovován včetně přístupových schodišť,
která budou zastřešena. Schodiště budou vybavena na žádost
naší MČ pohyblivými plošinami pro invalidní spoluobčany
a snazší provoz dětských kočárků. V neposlední řadě dojde
též k vykácení a úpravě náletových dřevin v prostorách
železničního tělesa.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali také o
časovém harmonogramu některých částí této stavby, který nám
byl předložen zhotovitelem stavby, ﬁrmou SKANSKA-DS, a.s.,
Běchovice. Jde o časový průběh realizace těch objektů, které
jsou umístěny na katastru naší MČ a které se bezprostředně
nějakým způsobem dotknou života v naší MČ.
Jedná se především o rekonstrukci železničního
mostu v ulici Národních hrdinů, která započne 22/06/2007
a bude ukončena 30/6/2008. V rozsahu této lhůty v 1. etapě

rekonstrukce mostu v době od 2/7/2007 do 27/9/2007 bude
tento pouze průchozí pro pěší a bude umožněn průjezd cyklistů.
Automobilová doprava a doprava MHD bude v této lhůtě
vedena po objízdné trase, která bude stanovena dopravně
inženýrským rozhodnutím v průběhu roku 2007. Obdobná
situace vznikne ve 2. etapě rekonstrukce mostu, v době od
5/3/2008 do 30/6/2008, kdy tento opět bude pouze průchozí
pro pěší a průjezdný pro cyklisty a ostatní doprava bude opět
vedena náhradní trasou.
Co se týká železniční zastávky Dolní Počernice,
příchod pro cestující bude ve všech etapách rekonstrukce
umožněn jak ze směru od Českobrodské ulice, tak i od ulice
Novozámecké. Vlakové spoje zůstanou obousměrně v průběhu
stavby pro cestující zachovány. Práce na zastávce započnou
rekonstrukcí rozhlasu a informačního zařízení v termínu
od 1/9/2007 do 30/9/2008. Dále od 1/3/2008 do 30/9 /2008
budou prováděny ostatní výše zmíněné práce související
s rekonstrukcí vlakové zastávky a podchodu pod tratí.
V rámci stavby budou zřízeny v naší MČ dvě linie
protihlukových stěn. Linie označovaná jako „Českobrodská“
-podél Českobrodské ulice bude realizována cca od
listopadu roku 2006 a potrvá cca do dubna roku 2007. Linie
nazývaná pracovně „Dolní Počernice“(kopírující na trati směr
Novozámecké ulice) bude dle předloženého harmonogramu
realizována v době od 15/7/2007 do 30/6/2008. Obě linie
protihlukových stěn budou umístěny na drážním tělese,
budou provedeny z betonových prefabrikátů a dle možností
budou ozeleněny popínavou zelení. V současnosti jsou již
zahájeny přípravné práce stavby, odehrávající se převážně
z drážního tělesa.
Zmíněná data harmonogramu ﬁrma SKANSKA DS,
a.s. bohužel nepovažuje za zcela ﬁxní, neboť dle jejich sdělení
dopravní obslužnost této trati může vyvolat v průběhu stavby
některé změny.
Hana Venclová
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Halloween v našich školách

MŠ DUHA
Na konci měsíce října proběhla
v naší školce oslava Halloweenu. Děti
oslavily tento svátek v maskách princezen, čarodějnic, duchů či jiných pohádkových postav. Všechny strašidlácké
bytosti si společně vyzdobily třídu a nechybělo ani vybarvování dýní.
Nedílnou součástí bylo zajímavé soutěžení a tanec strašidel, kde děti
mohly předvést své pohybové dovednosti. Věříme, že každý odcházel
s pocitem příjemně stráveného dne.
Závěrem bychom chtěly poděkovat pí Pavlíkové za věnované
hračky pro děti do školky.
Kymrová L., Lněničková J., Dufková D.

Základní škola
Každoročně 31. října se v anglosaských zemích slaví
Halloween, svátek kouzel a čar, duchů a čarodějnic. Svátek,
kdy se během magické noci otevírají hranice mezi světy živých
a mrtvých a kdy mohou mrtví navštěvovat živé. V posledních
letech se tento svátek objevuje i u nás a pomalu se začíná
stávat tradicí. A není to tak úplně od věci. Halloween má totiž
kořeny ve starém keltském svátku „Samhain“ a souvisí tedy i s
naší dávnou minulostí.
Letos poprvé proběhly oslavy Halloweenu na Základní
škole v Dolních Počernicích. Tělocvična, vyzdobená tradičními
dýněmi a barevnými balónky, se na celý den proměnila ve strašidelné doupě plné čarodějnic, duchů, upírů, kostlivců a dalších
nestvůr. Pro žáky 1. stupně bylo připraveno dvanáct úkolů, jako
například skládání anglických slovíček, anglický jazykolam,
puzzle či kreslení tužkou v ústech. K nejoblíbenějším disciplínám patřil podle reakcí dětí labyrint, dále vytahování předmětů
z tajemné kouzelné krabice a lovení gumových červů z mísy
plné vařených špaget. Úkoly nebyly nijak obtížné a většinou je
děti zvládly bez větších problémů. Po splnění všech dvanácti úkolů chodily děti koledovat. Čekala je zasloužená odměna
– lízátka, žvýkačky, lentilky a jiné sladkosti. Během soutěžení
se děti nejen pobavily, ale naučily se také spoustu nových slovíček a poznaly něco málo z anglické kultury. A to bylo také
cílem celé akce.
Kromě toho si děti zatancovaly, zahrály si společenskou hru bingo a naučily se písničku o čarodějnicích Ten little
witches (Deset malých čarodějnic). Vyvrcholením oslav bylo
vyhlášení soutěže o nejkrásnější masku. Je třeba říci, že porota neměla při rozhodování snadný úkol, neboť všechny masky
byly krásné a originální. Asi dvacet nejhezčích masek bylo odměněno plyšovými hračkami, všichni ostatní obdrželi alespoň
čestné diplomy.
Poděkování patří především paní učitelce Věře Burdové, autorce a hlavní organizátorce celého projektu, dále všem
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učitelům a žákům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce,
a samozřejmě rodičům, kteří nejenom pomohli svým ratolestem
s přípravou masek, ale navíc ještě přichystali skvělé halloweenské pohoštění.
Doufáme, že se 1. Dolnopočernický Halloween všem
líbil a že bude mít pokračování i v příštích letech.
Helena Marvanová

Řádky pro zdraví
ZIMA - Respirační onemocnění a čas chřipek se blíží
Pravidelně před Vánocemi, či v průběhu zimy, přibývá
onemocnění horních i dolních cest dýchacích.
Co je podstatné vědět, je skutečnost, že více jak 70
procent respiračních (dýchacích) infekcí je virových. Tudíž antibiotická terapie je zbytečná. V zásadě se také musíme naučit
rozlišovat dva typy kašle. Kašel vlhký, produktivní se vyznačuje
přítomností hlenu v dýchacích cestách. Je spojen se zánětem
přímo dýchacích cest a organismus si pomáhá kašlem nadbytečného hlenu se zbavit. Podáváme mukolytika (léky, jež hlen
rozpouštějí) např. mucosolvan a expectorantia – léky, jež povzbuzují vykašláváni s čistící funkcí dýchacích cest.
Kašel suchý, jež bývá právě v podzimních měsících
častý, je převážně virový. Zde nás spíše cosi dráždí, kašel je
namáhavý, úporný a často po delší době vyvolá až bolesti na
prsou. Jde především o to, utlumit kašel, aby si dýchací cesty
odpočinuly (antitussika – např. sinecod, silomat, robitussin aj.).
Při nachlazení, jež často vzniká prostydnutím, po stresech, či
pobytem v nezdravém prostředí, je dobré držet se zásady - odpočívat aspoň 3 dny, nohy v teple, vysoké dávky vitamínu C,
přísun tekutin, nepobývat v suché a přetopené místnosti. Při
úporném kašli můžeme použít olejový teplý zábal na prsa.
Jak se orientovat, zda máme „jen respirační onemocnění„ či „klasickou chřipku“?
Příznaky chřipky přicházejí prudce, náhle: vysoká teplota, bolest svalů, kloubů, hlavy a pocit naprostého vyčerpání.

Z dějin Dětské psychiatrické léčebny
v Dolních Počernicích /I.část/
Jako zdravotnické zařízení pro děti byla založena v roce 1953. Sama budova byla postavena v letech
1898-1899 jako Okresní chorobinec města Karlína. Na mramorové desce u vchodu stojí: „K úlevě trpících věnováno a
na paměť věků nazváno“. Objekt obklopovala zahrada a
ovocný sad o rozloze asi tří hektarů. Od správce pozdější
léčebny, pana E. Skowronka, jsem se dozvěděla, že jak zahrada, tak sad byly vzorně opečovávány řádovými sestrami,
které tvořily personál chorobince.
Dětská psychiatrická léčebna byla prvním zařízením v tehdejší Československé republice, které se věnovalo dětem trpícím drobnými odchylkami ve vývoji některých
psychických funkcí, lehčím oslabením centrálního nervového systému. Tehdy se tyto odchylky nazývaly „perinatální encefalopathie“, později „lehké dětské encefalopathie“,
nyní se používá termín „porucha pozornosti a aktivity “. Tým
specialistů (lékaři, psychologové, pedagogové) se tehdy
též věnoval velmi úspěšně dětem s vývojovou poruchou
čtení (dyslexie).
Prvním primářem léčebny byl MUDr.et JUDr. Otokar Kučera,CSc., který přešel i s částí kvaliﬁkovaného kolektivu dětských sester z dětského oddělení léčebny v Havlíčkově Brodě. Byl to význačný československý psychoterapeut,
který se zaměřil od počátku na rozpracování systému
péče o děti s výše popsanými problémy.
Obklopil se vynikajícími odborníky v oboru psychologie (PhDr.Jirásek, Z.Matějček, J.Šturma, Z.Žlab), kteří
spolu s pedagogy (K.Dostál, K.Rayman) v roce 1964 zřídili
třídu pro děti s poruchami čtení a v roce 1984 se podíleli na
formulaci zásad klasiﬁkace na základních školách, kde je
na tyto děti výslovně pamatováno.

Příznaky nachlazení spíše provází otoky sliznic, rýma, kašel,
pozvolné narůstání příznaků, někdy teplota, spíše jen zvýšená,
často kašel. Režimová opatření u chřipky známe - klid na lůžku
minimálně 3 dny, paralen, vitamíny, dostatek tekutin, vysoké
dávky vitamínu C. Nikdy nelze podceňovat chřipku, ještě dnes
jsou popsány stovky úmrtí na chřipku a její komplikace. A tak
nelze než závěrem doporučit otužování, stranit se míst s výskytem velkého množství lidí v době chřipkové (i respirační)
epidemie, dostatek tekutin, přísun vitamínů (citrusy, paprika,
zelí - vynikající zdroj C vitamínu).
A procházka krásným počernickým parkem určitě jen
zdraví utuží!
MUDr. Pavel Boček

Lékařská pohotovostní služba

pro dospělé a děti je pro Dolní Počernice
v budově polikliniky Praha 9, sídliště Černý Most,
ulice gen.Janouška,tzv. „Parník“.
Telefon pro pacienty dospělé: 281914072,
pro dětské pacienty: 281912372

V letech 1958 až 1985 byl primářem léčebny
MUDr. Luděk Černý,CSc. Ten orientoval léčebnu na prevenci a léčbu zneužívání alkoholu a jiných látek a neunikly
mu ani další závažné problémy, jako sebevražedné a protispolečenské jednání dětí a mladistvých. Byl to mimořádný
odborník v pedopsychiatrii a originální osobnost. Měla jsem
tu možnost jej blíže poznat v době, kdy jsem krátce v léčebně pracovala (později jsem s ním léta spolupracovala
jako soudní znalec z oboru psychiatrie dětí a mladistvých).
Pan primář založil v okrese Praha –východ i potřebnou péči
ambulantní. Byl totiž v roce 1975 jedním z členů pracovní
skupiny Světové zdravotnické organizace WHO, která rozpracovávala nové formy poradenské péče pro mládež.
Ráda bych se jeho osobě, dalším lékařům a sestrám i osudům léčebny věnovala ještě v příštím pokračování tohoto příspěvku.
MUDr. Jana Drtilová

MUDr. Luděk Černý a MUDr. Otokar Kučera na
snímku z roku 1976 (foto zapůjčila paní Alenka Kšádová)
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Dolnopočernické Vánoce 2006
Krásným vstupem do nadcházejících svátků vánočních byla
letošní Dolnopočernická vánoční nadílková. Na všechny, kdož v sobotu dne 2.prosince 2006 zavítali do našeho zámeckého parku čekalo
nespočet krásných vánočních dárků. Tím prvním, snad největším,
byl dárek naší MČ (za ﬁnančního přispěním EU) – předání nového,
nádherného venkovního amﬁteátru, který ještě umocnil krásu celého
zámeckého areálu a který bude jistě kulturním přínosem nejen pro
počernické, ale určitě obohatí i kulturní vyžití celého regionu. Následovaly pak dárky hudební, taneční, výtvarné i gastronomické, o které
se postaraly jednak naše MČ a dále pak základní škola, dětský domov, občanské sdružení Počin a především Společenství Molechet,
které se zasloužilo nejenom o krásný vánoční jarmark, ale i o četná
hudební, taneční i bojová vystoupení, rytířský výcvikový tábor, fantasy
larpshop nevyjímaje. Skupina místních nadšenců, soustředěná kolem
„výtvarné“ Mgr. Hany Králové, přispěla k vánoční atmosféře podnětnou
výstavou „HVĚZDY“.
Dětem se pak dostalo v hojné míře dárků nejočekávanějších
– setkaly se s nadpozemskými bytostmi - Sv. Mikulášem a jeho nebeskou i pekelnou družinou, navštívily peklo s ohňovou show a dočkaly
se i poetického živého Betléma, který každoročně patří k nejnavštěvovanějším. Hlavní postavy Betléma (s malými ﬁgurálními obměnami)
zůstávají stále tytéž, mění se pouze představitelé Panny Marie s Ježíškem. Pro tentokrát jimi byli půvabná paní Mirka s roztomilým Péťou
Abrahamem.
Věřím, že každý, kdo navštívil letošní počernické Vánoce,
odcházel spokojen.
Více již snímky v barevné dvoustraně od: Karla Vosátky, Hany
Venclové, Mgr.Hany Králové, Elišky Čančíkové, Ing. Josefa Stříšky a
Taťány Kalimonové.
Dovolte mi prosím ještě tuto doušku:
Už nyní vás zveme na příští Nadílkovou - v roce 2007, kdy budou zpřístupněny již zrekonstruované prostory bývalého pivovaru v ul. Národních
hrdinů 2 a nové Informační centrum s muzeem, které se buduje ve Staré
obci čp.6.
Vlasta Václavková

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem,
kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru letošních
Dolnopočernických Vánoc 2006.
Byli jimi: Kadeřnictví Jarky Krčálové, Koloniál U
Janatů z Hostavic, Koloniál Lenky Lefnerové, Textil
Zdeny Papežové a dále pak :
p. František Beneš , p.Miroslava Richterová, p.
Václav Urban, starosta MČ Praha Štěrboholy, který
nám zapůjčil telátka pro dotvoření iluze betlémského
chléva a obětavé dámy místního klubu důchodců.
Ing.Miloslav Král - zástupce starosty

Dolnopočernické Vánoce 2006

Zdeněk Madar - otec a syn
Není mnoho jmen, jež by byla tak bytostně spjata s novodobou historií
Dolních Počernic, respektive jež jsou mezi občany Dolních Počernic známa.
Pan MUDr. Zdeněk Madar byl po odchodu MUDr. Nedošínského jmenován státním
obvodním lékařem v Dolních Počernicích. Nastoupil 31. 12. 1931 a ze začátku
vykonával praxi v tehdejším Jadranu. Do jeho působnosti patřila také starost a péče
o školní děti, o osoby žijící ve starobinci, o chovance tehdejšího Domova mládeže
a o hygienickou situaci v obci. Postavil nedaleko Jadranu dům a usadil se v Dolních
Počernicích.
Kromě místních pacientů se postupně začal starat i o pacienty z Hostavic,
Jahodnice, Štěrbohol a Běchovic. Byl skutečným vesnickým lékařem v tom nejlepším
slova smyslu, rádcem, odborníkem a váženým člověkem. Zapojil se do místních
aktivit, měl rád kopanou, působil v místní organizaci Červeného kříže a po válce
až do své smrti ve zdravotní komisi MNV. Na jeho odkaz navázali postupně lékaři
MUDr. Majrich, Zástěra, Zavadil a po něm dlouhou dobu MUDr. Hrouda, již působící
v prostorách počernického zámku.
Doc. JUDr. Zdeněk Madar nesledoval otcovu medicínskou dráhu. Během
studia na právnické fakultě studoval 6 cizích jazyků a také hudební kompozici u prof.
Jaroslava Řídkého. Z mnoha zájmů však zvítězilo právo a následně pak právnické
otázky, spojené se životním prostředím. Tato oblast byla něčím novým a Doc.
Madar dosáhl rychle světového věhlasu. Byl vědeckým pracovníkem Ústavu státu
a práva ČSAV. Pedagogicky působil na Právnické fakultě, kde založil obor právo
životního prostředí.
V letech 1964 -1966 studoval na Mezinárodním institutu pro evropská
studia v Torinu. Ve světě však získal věhlas svými publikacemi a přednáškami a
byl oceněn řadou vyznamenání, z nichž nejcennější je cena Elizabeth Haub, jíž
je odměňován každý rok jen jeden kandidát z celého světa. Byl a je členem řady
mezinárodních skupin a rad, jež se zabývají právem a životním prostředím. V roce
2001 se stal prorektorem Vysoké školy aplikovaného práva. O našem spoluobčanovi
se můžeme dočíst i v řadě publikací (Kdo je kdo,1992, Československý biograﬁcký
slovník,1992, Encyklopedie Universum, 2000).
S použitím materiálů pana Doc. JUDr. Madara zpracoval MUDr. Pavel Boček

Dětský domov v Dolních Počernicích
Dětský domov cup - Prevencí proti nehodám

Prevencí proti nehodám, tak se jmenoval další díl
Dětského domov cupu – terénního závodu v jízdě na kole,
který proběhl o víkendu na počátku října. Pod dohledem
Městské policie absolvovaly děti ze 30ti dětských domovů
z celé ČR školení, testy, průjezd křižovatkou, jízdy zručnosti
a rychlostní jízdy.
Přestože byli policisté přísní, všechny děti získaly řidičské průkazy, opravňující k jízdě na kole na silnici.
Podpořit malé závodníky přijel také Vláďa Hron a kromě zpívání stihl i společně s dětmi fandit našim fotbalistům při
sledování kvaliﬁkačního zápasu se San Marinem.
Jménem muzikálu Tajemství a Divadla Kalich předali
dětem ceny v neděli při slavnostním vyhlášení výsledků Míša
Kuklová a Richard Tesařík. Právě
Divadlo Kalich totiž darovalo výtěžek z charitativního představení s
Danem Landou („Muzikál Tajemství a česká fotbalová reprezentace dětem“) na projekt Dětský
domov cup, soutěž o nejvšestrannější dětský domov.
Na prvním místě skončil
favorit závodu - Dětský domov
z Horního Slavkova před Žíchov-
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cem a třetím Dolním Lánovem. Krásný víkend na kolech si ale
užili všichni!
Pořadatelé akce: Dětský domov Dolní Počernice
a 1. Sportovní o.s.
Martin Lněnička
Dětský domov Dolní Počernice
Michaela Bártů
1. Sportovní o.s.

Místní knihovna

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
LENKA REINEROVÁ - Bez adresy
KOLEKTIV - Mistr dialogu Milan Machovec
PETRA HŮLOVÁ - Cirkus Les Mémoires
KVĚTA LEGÁTOVÁ - Návraty do Želar
JÁCHYM TOPOL - Kloktat dehet
SOŇA KODETOVÁ, ALENA ŠLOUFOVÁ - Jiří Kodet
o sobě (…ten báječný život, plný útrap…)
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON - Jak si vypěstovat
na anglické zahrádce českého trpaslíka
JAROSLAV MAREŠ - Kurupira – zlověstné tajemství
JAROSLAV RUDIŠ - Grandhotel
TOM TYKWER - Lola běží o život
EUGÉNE IONESCO - Fotografie plukovníka
J. A. JANCEOVÁ - Dávný případ
ED MCBAIN - Hudlaři
ALEX BARCLAYOVÁ - Zrádný maják
JEFFREY DEAVER - Kamenná opice
IAN MACEWAN - Betonová zahrada
TOBY CLEMENTS - Šifra Asti Spumante Parodie
na Da Vinciho šifru
DAVID ŠŤÁHLAVSKÝ - Německo mezi řády
PETER CONRADI - Hitlerův pianista
RADIM UZEL - Mýty a pověry v sexu

BERND NOWAK - Tropické plody
PAVEL KOSATÍK - Sulek maluje
J. BOUSFIELD, R. HUMPHREYS - Turistický průvodce
Vídeň
FIONA BARNETT - Aranžování sušených rostlin
JAN BAUER - Co v učebnicích dějepisu
nebylo 2.,3.,4. díl
HELENA VRÁBKOVÁ - Keltský horoskop aneb Když stromy
vyprávějí
PRO MLÁDEŽ
TONY DITERLIZZI - Kronika rodu Spiderwicků
2. až 5. díl
JIŘÍ ŽÁČEK - Na svatýho Dyndy
IVONA BŘEZINOVÁ - Básník v báglu
LUKÁŠ FIBICH - Mourrison
OLGA ELMANOVÁ - Rozum pod lavicí
MARIE SOCHROVÁ - Čtenářský deník k Literatuře v kostce

Otevírací doba:
pondělí 13.00 – 17.00 hod
úterý 8.30 – 11.30 hod
středa 13.00 – 17.00 hod
čtvrtek 13.00 – 18.00 hod
pátek zavřeno
Světla Parkanová, knihovnice

Psí poradna
Chcete si pořídit psa?
Nevíte si rady při výběru, jaký pes je pro Vás vhodný?
Nebo už psa máte a potřebujete se poradit o problémech
v běžném soužití?
Nevíte, kam se obrátit s otázkami na výchovu a výcvik,
při problémech zdravotních, při odchovu a umisťování
štěňat?
Potřebujete poradit, kam na dovolenou se psem nebo
kam ho umístit v době dovolené?
Nevíte si rady při jednání s úřady ohledně psa?
K tomu můžete využít bezplatné Psí poradny, která je
k dispozici každou první středu v měsíci od 18.00 do 20.00
v sídle Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, Praha 4
Nutno předem objednat na tel. 222135460.
Můžete se přijít poradit s odborníky o jakýchkoliv otázkách, spojených
s vlastnictvím psa. Co nevíme, rychle dohledáme.
Poradce:
paní
Vladimíra
Tichá,
dlouholetá
chovatelka
a rozhodčí, autorka několika publikací a mnoha článků
v odborných časopisech.

Bližší informace:
Nadace na ochranu zvířat
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
Tel. 222135460, 731526120
E-mail: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
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Veřejná a soukromá zeleň
Předzahrádky

Někteří občané se pohoršují nad tím, že mají uzavřít s ÚMČ Smlouvu o užívání veřejné zeleně. Jak jsme
vás informovali v Dolnopočenickém zpravodaji č. 3-4/2006, jedná se o způsob ochrany nově vybudovaných ploch
před možným nevhodným využitím – nesprávnou výsadbou by mohlo dojít k poškození inženýrských sítí, zhoršení
přehlednosti při odbočování na křižovatkách,…
Vážíme si obětavosti lidí, kteří pečují o vzhled naší MČ, ale jsme rovněž povinni zajistit správnou funkci nově
zrekonstruovaných komunikací. Občané mají na výběr – buď nechají plochy před svými domy pouze osázené trávou
(dvakrát do roka ÚMČ zajistí posekání) nebo vlastník přilehlé nemovitosti uzavře s ÚMČ shora uvedenou smlouvu
(v tomto případě poskytne úřad zdarma mulčovací kůru a občan si upraví předzahrádku dle svého rozhodnutí,
s ohledem na podmínky dané ve smlouvě).
ÚMČ

Kam s odpadem
Jak naložit s bioodpadem?
Každý zahrádkář ví, že při péči o zahradu vzniká „odpad“ – posekaná tráva, ořezané větve, opadané listí, těžce vydobytý plevel.
Už při zakládání zahrádky je tedy dobré zamyslet se nad tím, kde vyčlenit místo na kompost - nejlépe mírně zastíněný kout, který
je snadno dostupný. Dále je výborným pomocníkem štěpkovač větví, jenž nám pomůže zmenšit objem odpadu a zároveň urychlit
jeho rozložení na kvalitní kompost.
Pokud nemáme možnost (z důvodu zdravotních či časových) na svém pozemku přebytečný odpad likvidovat a následně
pak využívat pro zlepšení půdy, je řešením odvoz bioodpadu do kompostárny.
Pro naše občany je nejbližší kompostárna v Praze – Malešicích. Vjezd je povolen osobními vozidly o hmotnosti do 3,5 t a po
prokázání trvalého pobytu na území hl. m. Prahy je bioodpad odebrán bezplatně, a to do množství 250 kg. Dále je zde možnost
zakoupit již hotový kompost, borku apod.
Jedná se o specializované pracoviště, které bychom měli upřednostnit při likvidaci bioodpadu před sběrnými dvory, neboť tyto jsou
určeny především pro odkládání ostatního domovního odpadu (nábytek, lednice, suť…).
Nejblíže naší MČ jsou tyto sběrné dvory: Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany, dále Teplárenská, Praha 14 - Kyje a Chvalkovická,
Praha - Horní Počernice.
Jsme přesvědčeni, že tyto možnosti jsou (s přihlédnutím k možnosti využití vlastního kompostu) pro všechny občany
dostačující, a proto je zarážející, kolik lidí je ochotno odpad pálit na zahradě nebo ho odložit kdekoliv mimo svůj pozemek (na cizí
pole, k lesu, za keře v parku,…). Při zjištění takového chování budeme nuceni řešit situaci jako přestupek, ale doufáme, že se nám
podaří tomu předejít uvedením předešlých informací.
ÚMČ

Kompostárna, Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul. 803/25, tel. 274 772 694
Provozní doba

v době letního času:

pondělí až pátek
od 8.30 do 18.00 hodin
sobota
od 8.30 do 15.00 hodin
v době zimního času:
pondělí až pátek
od 8.30 do 17.00 hodin
sobota
od 8.30 do 15.00 hodin
Přijímaný bioodpad: tráva, listí, hnůj, větve, ornice, pařezy, kořeny.

Umístění kontejnerů na objemný odpad v MČ Praha-Dolní Počernice v I. pol. 2007
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): 13.2.,17.4.,15.5., 12.6.
za správnost: Hana Moravcová, tel. 281021090
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Informační servis
JAK SI ZAŘÍDIT ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
vydání mezinárodního řidičského průkazu
Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým pobytem
nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY
Jungmannova 35/29, Praha 1, 236 002 800 (call centrum), 236 005 490 (informace)
Návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7,00 – 20,00 hod.
(s přestávkou v době od 16,15 do 16,45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování)
Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost a následně převzít průkaz osobně; zastupitelnost je nepřípustná.
Žadatel je povinen úřadu předložit:
- vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (tiskopis Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici v informacích registru řidičů, současně je možné použítí vytištěného tiskopisu, který je umístěn na
webových stránkách www.praha-město.cz nebo stažení elektronického formuláře s možností jej elektronicky vyplnit
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní
doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad
s fotograﬁí, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu )
- jedna fotograﬁe rozměru 35 x 45 mm
- řidičský průkaz
- 50,- Kč (správní poplatek bude vybrán v hotovosti)

Platnost ŘP:

vydané v době od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 … platnost do 31. 12. 2007
vydané v době od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 … platnost do 31. 12. 2010
vydané v době od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004 … platnost do 31. 12. 2013

Městská policie
K Městské policii jsem nastoupil v roce 1998. Po absolvování
vstupního kurzu jsem sloužil na OŘ Městské policie na Praze 8., jako
řadový strážník. Po dvou letech jsem poté přešel na Obvodní ředitelství Prahy 14 – Černý Most, kde jsem nastoupil k okrskářům v Horních
Počernicích. Od prosince letošního roku mám na starosti okrsek Dolní
Počernice.
Ve své práci bych se zde chtěl zaměřit na problémy, které nejvíce trápí občany této městské části. Jedná se zejména o narušování
veřejného pořádku, jako je neoprávněné zakládání skládek, znečišťování veřejného prostranství a v neposlední řadě na projevy vandalizmu
a ničení i poškozování inventáře dětských hřišť a parků. Ve své práci
bych rád uvítal, kdyby se na mne občané obraceli se svými problémy a
nebáli se mi oznamovat negativní jevy ve svém okolí. K tomu budou mít
k dispozici úřední hodiny jako doposud vždy ve středu od 16:00 - 18:00
hod. ve spodní části úřadu Dolních Počernic, kde je okrsková služebna
Městské policie. V případě mé nepřítomnosti se mohou občané obracet
na Obvodní ředitelství, které sídlí na Černém Mostě, ul. Vlčkova 1067,
tel: 281 918 886 nebo na linku 156.
Věřím, že se nám společně podaří případné problémy
vždy vyřešit.
Inspektor Vlastimil Frančík
Okrskář Dolních Počernic
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Společenská kronika
Jubilanti z našich řad v I. čtvrtletí 2007
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří
našim spoluobčanům:

LEDEN
Pravoslav Hála, Josef Kropáček, Zdeňka Bártová, Josef Novák,
Marta Malbeková, Božena Koryntová

BŘEZEN
Jaroslav Šebesta, Josef Vavroušek, Jiří Eckstein, Marie Havlicová,
Josef Moravec, Zdenka Šimková, Růžena Hašková, Marie
Mařencová, Josef Šíla, Miluše Brunhoferová

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

ÚNOR
Jiří Kolc, Josef Mráček, Marie Faberová, Emilie Mařencová, Hana
Štarhová

Z dějin naší obce
94. Závěr květnové revoluce r. 1945 a první poválečné dny a měsíce.
Ve středu 9. května po 6. hodině ranní bylo již v obci
všeobecně známo, že se sem od východu blíží vítězné jednotky Rudé armády. Zástupy občanů podél silnice pak s vlajkami a květinami celý den vítaly přijíždějící jednotlivé tankové,
dělostřelecké, raketové a další útvary, které přivezly deﬁnitivní
ukončení šestileté okupace země.
Krásný slunný den – první v osvobozené obci – plný
radosti a optimismu, který nikdy nevymizel z paměti účastníků.
Z obecního úřadu na Barborce zaznívá státní hymna, rozhlas
hlásí poslední aktuální zprávy ( v nichž se např. železničáři
a pošťáci vyzývají, aby nastoupili do práce), u křižovatky se
umísťují portréty našich a sovětských státníků.
V Praze mezitím pokračují útvary Rudé armády v
pročišťování města od posledních německých vojenských jednotek a v příštích dnech svou aktivitu rozšiřují na další území
Čech a Moravy.
Smutnou připomínku předchozích dní představovalo
v 1 hodinu odpoledne přivezení zemřelého Jaroslava Neužila z
českobrodské nemocnice.
Průjezd části gardové tankové armády následujícího
10. května doprovázela další smutná událost, když unavený
voják Ivan Bakurin zde spadl z tanku a pod jeho pásy zahynul.
Byl potom se všemi vojenskými zvyklostmi mateřské armády a
za hojné účasti našich občanů pochován na zdejším hřbitově.
Jeho hrob byl později opatřen důstojným náhrobkem tak, jak
jej zde spatřujeme dodnes, podle návrhu sochaře D. Stefana
a hradního architekta O. Rotmayera. Jedna z posledních částí
projíždějících útvarů Rudé armády se v naší obci utábořila. Její
příslušníci, zejména důstojníci, se ubytovali v řadě našich domků a domácností.
S příjezdem Rudé armády byla v naší obci sestavena
jednotka Revoluční gardy v počtu asi 30 mužů. Jejím velitelem
se stal Ladislav Marvan a zástupcem velitele Jan Dvořák. Velitelství jednotky s červenými páskami s iniciálami RG na rukávech mělo sídlo na Barborce. Příslušníci gardy následně zajišťovali všechny rodiny místních Němců a dalších občanů, kteří
byli podezřelí ze spolupráce s okupanty. Všichni byli soustředěni ve sklepě domu čp. 72 při Českobrodské silnici – pozdější
úřadovny MNV. Současně byla zajištěna a střežena příslušníky
RG i skupina tzv. „německých hostů“ – uprchlíků před postupující frontou.
Doklady potvrzují, že již od 10. května byl ustavený
Revoluční národní výbor s Janem Bílkem v čele ve stálém styku s velitelstvím posádky Rudé armády, která si vybudovala
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stanový vojenský tábor v místním háji podél cesty ke staré myslivně.
Pro vyšetřování občanů podezřelých ze spolupráce s
Němci byla ustavena zvláštní „očistná“ komise ve složení JUDr.
Vojtěch Görner, Josef Brožovský a Josef Štangl. Mezitím bylo
možno spatřit místní Němce a kolaboranty s namalovanými bílými hákovými kříži na zádech svých kabátů, střežené ozbrojenými gardisty, jak pracují na úklidu obce nebo pomáhají na
polích. Někteří z nich byli potupně ostříháni a od přihlížejících

občanů mnohdy do krve ztlučeni. Na dvoře usedlosti čp. 29
„u Mařenců“ při státní silnici proti Barborce byli popraveni dva
vlasovci – zajatí příslušníci ruské vojenské jednotky, bojující po
boku německé armády. Místní Němci je museli odvézt na káře
na hřbitov a vykopat pro ně společný hrob. Proslýchalo se, že
byla na místním hřbitově popravena jedna místní fanatická fašistka německé národnosti. Příslušníci RG rovněž doprovázeli civilní německé občany z Počernic ke hranicím katastru,
kde je předávali strážnímu oddílu ze sousední Jahodnice, aby
pak pokračovali do pražských sběrných táborů. Tento odsun
německých rodin a zajištěných německých uprchlíků provádělo
až do 15. srpna 1945 místní velitelství Rudé armády. Po odsunu Němců z obce byla jednotka Revoluční gardy rozpuštěna.

Jen velmi pomalu přerůstala situace v obci do normálních mírových poměrů. Nadále byly potraviny na lístky, mnozí
si přilepšovali příděly velkých zelených konzerv, které dodávala
UNRA (Správa spojených národů pro pomoc státům, poškozeným válkou), obsahující i dlouho postrádané sladkosti. V ulicích
s chodníky rozježděnými od tanků i na přilehlých polích zůstávalo množství opuštěných osobních i nákladních aut, případně
poškozené vojenské techniky, ze kterých mizely nejdříve pneumatiky a postupně vše, co šlo odmontovat, vyšroubovat nebo
vysadit.
10. 5. odpoledne přiletěla na letiště ve Kbelích téměř
celá československá vláda, ustavená v zahraničí. Dekretem

prezidenta Beneše došlo ke znárodnění dolů, některých průmyslových podniků, bank a pojišťoven. Začaly odsuny Němců
z území republiky, zprvu tzv. divoké a po červnu 1945 organizované. Celkem jich bylo odsunuto kolem tří milionů.
Následujícího roku 1946 patřila k mimořádným událostem veřejná poprava K. H. Franka (německého státního ministra, velitele SS a policie v protektorátu) na Pankráci. Prezident republiky v červenci jmenoval novou vládu Národní fronty
a ústavodárné Národní shromáždění následně přijalo zákon o
dvouletém hospodářském plánu, jehož cílem mělo být úplné
obnovení válkou poničeného hospodářství.
Ve všeobecném přehledu z r. 1946 se konstatuje,
že Dolní Počernice mají regulační plán z r. 1927, potvrzený r.
1935. Ten však již nevyhovuje. Navrhoval např. velké seřazovací nádraží při západním okraji obce a další zásahy, které se
naštěstí nezrealizovaly.
Nadále se obec postupně s celým státem posouvala
do další fáze svých neklidných dějin, jejichž stopy na sobě a
kolem sebe cítíme dodnes.

Doc. Ing. arch. F. Kašička, CSc.

Obrazová příloha:
1.
Vítání osvoboditelů na křižovatce 9.5.1945
2.
Popravení vlasovci na dvoře u Mařenců
3.
Počerničtí očekávají příjezd vlaku s prezidentem Dr.
Edvardem Benešem

Ze starých Počernic č. 47

Místní dámy, které se
jistě navzájem domluvily a
takto jednotně půvabně oblečeny tancovaly v r.1937 na
počernických Šibřinkách.
F.K

Zleva doprava vedle sebe stojí: 1. paní Vernerová, 2. Liduška Kovandová,
náčelnice Sokola, 3. paní Kočárková-Rejhonová, 4. A.Nováková z Hostavic,
5. Anička Kovandová-Nováková, 6. Františka Turková. Dole sedí Julie Dvorná
a paní Marie Mařencová, které tímto přejeme stále pevné zdraví.
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Již tradičně děti ze třídy Sluníček prožily krásný podzimní týden na
škole v přírodě v Příchovicích v Jizerských horách.

Poznávaly přírodu – barevné jeřabiny se hodily na výrobu dárku pro
maminky,po kterých se trošičku stýskalo.

Psí kamarádi od chaty nám byli stále v patách a tak jsme našli cestu
zpět i z delších procházek.

Na farmě jsme se podívali na Jizerky z koňského hřbetu – to byla
jízda.

Vláčkem jsme podnikli cestu do Harrachova. V místní sklárně jsme
poznali jakou dřinu to dá, než se vyrobí sklenička.

Poslední večer jsme prožili jako pohádkové bytosti a vyřádili jsme se
na karnevalu.A pak honem spát a ráno hurá – zpět domů.
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