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Májování 2007
Parkúr v areálu U Koní
foto: Ondřej Mamula
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v úvodníku tohoto čísla DPZ se nebudu věnovat dění v naší MČ, ale dovolím si podělit se
s vámi o zážitky dvou akcí, kterých jsem se v poslední době zúčastnil. První se odehrála
těsně za hranicemi naší MČ v sousedních Štěrboholích a druhá v poněkud vzdálenějším belgickém hlavním městě Bruselu. Doufám jen, že vás svými postřehy nebudu nudit.
Zbyněk Richter, starosta
a za zvuků ohlušující palby z děl a pušek se k sobě přibližovala.
Přitom jsme mohli sledovat tryskem se ženoucí kurýry a zvědy
na koních a výpady oddílů pěšáků do řad nepřítele, kdy docházelo k inscenovaným šarvátkám celých oddílů i bojům muže
proti muži s vynucenými ústupy a opakovanými postupy obou
armád. Možná jsme si povzdechli nad naivitou tehdejšího
způsobu boje, ale taková byla doba. Diváci vydrželi až do konce
bitvy a ještě si odnesli hezké zážitky z příjemně stráveného
nedělního dopoledne. Našim štěrboholským sousedům můžeme
blahopřát k dobře zorganizované a povedené akci.
Zaznamenal účastník oslav, starosta MČ Zbyněk Richter

foto poskytl p. Pláteník, kronikář MČ Štěrboholy

V neděli 29. dubna se již od časných ranních hodin u našich
sousedů ve Štěrboholích schylovalo k velké události. Místní
občané v čele s vedením MČ a panem starostou se připravovali
oslavit 250. výročí bitvy u Schwerinu. Před čtvrt tisíciletím
se totiž na poli u Štěrbohol odehrála bitva mezi pruskými
a rakousko-uherskými vojsky. Důvody bitvy a statistické údaje
přenechme historikům a podívejme se na oslavy výročí této
bitvy očima jejich dolnopočernického účastníka. Před desátou
hodinou byly ještě štěrboholské ulice prázdné, ale to proto, že
většina občanů se již připravovala k slavnostnímu průvodu přes
celou městskou část. Kdo však přišel po desáté, mohl již spatřit
vinoucího se hada obou armád v historických uniformách v plné
zbroji, ve které nechyběla ani děla. Pyšně si vykračující koně se
svými jezdci jen umocňovali nádheru celého průvodu, v jehož
závěru šli štěrboholští občané; k nim se postupně přidávali další
návštěvníci, kteří přišli zhlédnout tuto významnou událost.
Za zvuku hudby a víření bubnů došel průvod až k místu historické bitvy, kde se všichni jeho účastníci shromáždili okolo
nově postaveného památníku. Po slavnostním projevu pana starosty Urbana přednesli své projevy členové rodiny Schwerinů,
jejichž slavný předek generál Schwerin v této bitvě padl a další
významní hosté. Těch se zde sešla celá řada, ale potěšitelné
bylo hlavně zastoupení samospráv okolních městských částí,
dolnopočernické nevyjímaje. Starosta Liška z Horních Počernic
si s sebou dokonce přivedl své francouzské družební přátele,
které jsme při následném rozhovoru pozvali i k nám do Dolních Počernic. Po krátké přestávce došlo k očekávané rekonstrukci historické bitvy mezi oběma armádami, profesionálně
komentované ing. Sissákem, který je v této oblasti expertem.
Proti sobě se postavila vojska v modrých a červených kabátcích
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Brusel
Jako zastupitel hl. m. Prahy a člen výboru fondů Evropské
unie jsem měl možnost s některými kolegy z pražského zastupitelstva navštívit hlavní město Belgie, které je též sídlem mnoha
institucí majících spojitost s fungováním Evropské unie (dále
jen EU). Předesílám, že návštěva Bruselu byla čistě pracovní
a náš program byl rozvržen téměř na minuty. Po příletu a ubytování jsme navštívili Berlaymont, což je hlavní budova Evropské komise. Největším dojmem na mne zapůsobila místnost,
ve které Evropská komise zasedá, a to z důvodu důležitosti jednání a rozhodování, která se v ní odehrávají. Vyzkoušeli jsme si
i sedadlo našeho zástupce v komisi Vladimíra Špidly. Po obědě
jsme se zúčastnili spolu s mnoha významnými hosty z různých
evropských regionů vernisáže Slovenského moderního umění.
Podle reakce zúčastněných i podle mne byla tato výstava velmi
zdařilá.
Potom jsme již pospíchali do centra Bruselu, kde nás
očekával jeho primátor. Po zdvořilostním aktu a předání dárků
jsme si krátce popovídali o tématech, která mají obě naše hlavní
města společná. Okouzlil nás interiér bruselské radnice, stejně
jako její budova, která je ostatně součástí jednoho z nejhezčích
světových náměstí. Stihli jsme i krátkou prohlídku centra města
a ve večerních hodinách jsme již byli účastníky oslav pátého
výročí existence Pražského domu v Bruselu. Po oﬁciálních pro-

slovech, ve kterých bezkonkurenčně zaujala svým přednesem
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Markéta Reedová, jsme
měli možnost setkat se s některými našimi ministry a hejtmany
a s mnoha dalšími zajímavými lidmi. Největší dojem na mě zanechal Pražský dům svou příhodnou polohou v kontextu s evropskými institucemi, pěkným a účelným interiérem a klidným
okolím v blízkosti jednoho z bruselských parků. Jestli kdy někdo
pochyboval o efektivnosti koupě Pražského domu v Bruselu,
tak tyto pochyby dokážu směle vyvrátit.
Dopolední program druhého dne vyplnila setkání s některými
našimi diplomaty a návštěva budovy zastoupení Středočeského
kraje. Tématy těchto setkání byla spolupráce regionů, české
předsednictví EU 2009, příprava politiky soudržnosti a operační
programy Prahy.
Odpoledne jsme si prohlédli budovu Výboru regionů
a část budovy Evropského parlamentu. V časové tísni jsme se
přesunuli do nedalekého města Lovaně, kde nás přijal jeho starosta v historických prostorách tamější radnice, které jsme obdivovali stejně jako srdečný přístup pana starosty, s nímž jsme
strávili příjemné chvíle diskusí o fungování našich samospráv.
Poslední den našeho zájezdu jsme strávili v sídle NATO
besedou s naším velvyslancem v této důležité vojenské instituci. Jestliže všechny doposud námi navštívené instituce na nás
působily honosným dojmem, pak budovy NATO byly nanejvýš
strohé, účelné a prosty jakékoliv pompéznosti. Stihli jsme ještě
navštívit monumentální atomium na výstavišti Expo 58 a udělat
nezbytné nákupy dárků, mj. výborné belgické čokolády.
V celkovém dojmu naší třídenní návštěvy Bruselu převládala
monumentálnost, okázalost a množství evropských institucí,
podiv nad počtem desetitisíců úředníků, kteří v tomto celém
evropském kolosu pracují, a údiv nad ﬁnancemi, které jsou na
chod Evropské unie vynakládány. Dalším silným dojmem byla
architektura Bruselu, při jejímž vnímání jsme nemohli nevzpomenout naše památkáře, kteří by v mnoha případech obraceli oči
v sloup nad některými necitlivými a nevratnými urbanistickými
a stavebními zásahy Bruselanů na svém městě. Potvrdili jsme
si, že Praha je opravdu nejkrásnějším městem na světě.
Naše poděkování patřilo řediteli Pražského domu Martinu
Dubovi, který nás po celé tři dny doprovázel a nezištně se o nás
po všech stránkách postaral.
Zbyněk Richter, starosta

Brusel
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Informace RMČ
Rada na svých zasedáních m. j.

č. 15 – 29. 3. 2007
vzala na vědomí
■ nabídku spol. KFD makléři, s.r.o. na prověření výhodnosti
stávajících pojistných smluv MČ
schválila
■ bezplatné provedení hodnotící studie pojistných smluv MČ
společností KFD makléři, s.r.o.
■ spoluúčast MČ na pořádání kult. akce Art festival slona Linharta ve dnech 6. – 9. 9. 2007
■ přezkoumání hospodaření MČ za r. 2007 Magistrátem hl.m.
Prahy
■ spoluúčast MČ na pořádání kulturní akce Svatojánská noc do
výše 100 tis. Kč a to:
■ bezplatný pronájem části čp.2 divadelní skupině BAUCHGLANZ, který bude kompenzován dvěma nehonorovanými vystoupeními na kulturních akcích MČ v r.2007
■ vydání publikace o Dolních Počernicích v nákladu 1 500 ks do
výše 500 tis. Kč (včetně DPH) s tím, že bude zajištěn maximálně
možný podíl z této částky formou sponzorských darů

č. 16 – 5. 4. 2007
schválila
■ podání žádosti o grant p. Z. Richtera na výsadbu dubového
stromořadí podél Hostavického potoka s tím, že po realizaci
grantu MČ zajistí péči o nově vysazené dřeviny
■ podání žádosti o grant spol. Finanční poradenství, s.r.o. na
realizaci naučné stezky v Dolních Počernicích
■ umístění informačních tabulí na pozemcích a objektech MČ
Praha-Dolní Počernice dle předloženého seznamu
■ poskytnutí 1000 ks informačních letáků o amﬁteátru v zámeckém parku pro potřeby Pražské informační služby
■ navýšení rozpočtu v HČ pro MŠ DUHA ve výši 100 tis. Kč na
vnitřní vybavení nové třídy a s tím souvisejících prostor MŠ
■ zadání oprav laviček a botníků v MŠ z VHČ ve výši 70 tis. Kč
■ uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného
břemene k uložení kabelového vedení se společností TELEFÓNICA O2 Czech Republik, a.s. a Ministerstvem dopravy ČR

č. 17 – 17. 4. 2007
schválila
■ navýšení ﬁnančního příspěvku MČ Linhartově nadaci o 40 tis.
Kč na konání Art festivalu slona Linharta s tím, že Linhartova
nadace zajistí v rámci Babího léta dne 15. 9. 2007 program ve
stejné hodnotě

č. 18 – 19. 4. 2007
vzala na vědomí
■ doplňující kritéria pro přijímací řízení dětí do MŠ DUHA
■ zprávu o plnění usnesení RMČ za období od 1. 1. do 13. 4.
2007.
■ informaci ze setkání starostů okolních MČ o záměru na zřízení
autobusového propojení stanic metra Opatov a Černý Most přes
Dolní Počernice
■ rozhodnutí nám. primátora HMP Mgr. Rudolfa Blažka
o navýšení počtu strážníků Mě Policie pro Dolní Počernice na
celkový počet dvou strážníků.
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schválila
■ projektovou dokumentaci na přemístění zastávky MHD
„Rtyňská“ ve směru do Dolních Počernic
■ pořádání akcí Májování a Den sousedů a uvolnění ﬁnančních
prostředků na jejich zajištění v celkové výši cca 55 tis.Kč
■ pořádání Dětského dne 2. w6. 2007
■ pořádání sportovních akcí Dětského domova v D.P. v areálu
zámeckého parku na r. 2007 s tím, že prostory amﬁteátru, kde
budou vyhlašovány výsledky těchto soutěží, budou poskytnuty
zdarma
■ zařazení informačního listu spol. Auto-Exner,s.r.o. do publikace o Dolních Počernicích, pro kterou je tato společnost generálním sponzorem
pověřuje
starostu projednáním možnosti zajištění oprav mostků přes
Rokytku a přes Hostavický potok se správci toků

č. 19 – 27. 4. 2007
schválila
■ PD pro „Středisko služeb pro motoristy“ – Českobrodská
č.parc. 596 za podmínky, že bude dodržen koeﬁcient zeleně
a ust. vyhl. 26/1999 Sb. , především vzhledem k parkovacím
plochám v areálu „střediska“
■ uzavírku části komunikace Národních hrdinů od křižovatky
s ulicí Českobrodskou po křižovatku s ulicí Novozámeckou
v době od 15. 5. 2007 do 15. 8. 2007 za těchto podmínek:
1) Po celou dobu uzávěry bude umožněn bezpečný průchod pro
pěší zároveň s možností průjezdu cyklistů. Parametry tohoto
koridoru musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 369/ 2001 Sb.
2) Příjezd vozidel stavby na staveniště bude veden ulicí
Českobrodskou a Národních hrdinů.
3) Před zahájením uzavírky bude uzavřena s MČ smlouva
o zapůjčení komunikace Novozámecké a chodníků v ulici
Národních hrdinů.
4) K datu uzavření smlouvy o výpůjčce bude MČ předložen protokol o měření hladiny hluku – dle podmínek HS hl.m. Prahy,
zakotvených ve vyjádření HS ze dne 18. 1. 2006.
■ úpravu rozpočtu MČ do měsíce dubna 2007
■ uzavření smlouvy o dílo se spol. FASS, s.r.o. s cenovou nabídkou 1 986 476,83 Kč a lhůtou výstavby 45 kalendářních dnů na
Revitalizaci vodního systému v parku
■ zadání pronájmu čp. 72 prostřednictvím realitní kanceláře
■ výpomoc s údržbou zeleně v areálu ZŠ prostřednictvím ÚMČ
vzala na vědomí
■ zprávu o hospodaření MČ za období 1. – 3. 2007 bez
připomínek
■ zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za 1. čtvrtletí 2007
■ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za r. 2006
požaduje zajistit samostatný odpočet režií (el. energie, plyn,
voda) pro sportovní halu v areálu ZŠ

č. 20 – 10. 5. 2007
schválila
■ poskytnutí bytu č. 13 v čp. 10 pro potřeby Policie ČR
■ materiál „Výsledky kontroly vybírání správních poplatků“ bez
připomínek s konstatováním, že tato agenda byla shledána bez
nedostatků
■ prodloužení nájemní smlouvy p. Bukovcové na byt č. 4 v penzionu ZŠ do 31. 7. 2007

■ zajištění urychlené opravy plotů mezi MŠ DUHA a veřejným

č. 22 – 31. 5. 2007

sportovištěm ve Svatoňovické ul. a do Rudníkovské ul.

stanovila podmínky pronájmu amﬁteátru na dobu svatebního
obřadu:
■ výše nájemného po dobu obřadu 2 tis. Kč
■ ÚMČ bude 14 dní předem informovat provozovatele restaurace Léta Páně, který zajistí vyklizení prostoru amﬁteátru a po
dobu obřadu nebude využívat vnější prostory restaurace
schválila
■ dohodu o zapůjčování služebního vozidla strážníkům Městské
policie
■ smlouvu o reklamě v publikaci o Dolních Počernicích s jejím
generálním sponzorem spol. Auto-Exner, s.r.o.
■ přidělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za r. 2006
z doplňkové činnosti ve výši 1 776,50 Kč do rezervního fondu
■ vypořádání hospodářského výsledku (ztráty) ZŠ za r. 2006
ve výši 196 486,31 Kč dle předloženého návrhu

č. 21 – 24. 5. 2007
schválila
■ dopravní omezení na cestě k rybníku Martiňák s tím, že vjezd
na tuto cestu bude povolen pouze pro zásobování zahrádkářské
kolonie V Čeňku
■ cenovou nabídku spol. DOZNA, s.r.o. na doplnění informačního
a směrového značení v MČ v celkové výši 89 300 Kč
■ vyhrazení 4 parkovacích míst při ul. Českobrodská pouze pro
potřeby pneuservisu Schubert, a to v době od pondělí do pátku
od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 s tím, že dopravní značky budou osazeny na náklady žadatele
■ předloženou „Zastavovací studií č.parc. 1495/1“ ze dne
25. 1. 2007 spol. Pro-Sin, s.r.o. pouze za splnění těchto podmínek:
a) zajistit propojení pro pěší a cyklisty z centra MČ podél celého
areálu směrem na Běchovice podél drážního tělesa, pokud to
umožní majetkové vztahy a technické podmínky
b) zachovat stávající cestu na pozemku č.parc. 1586 pro budoucí pěší propojení severní a jižní části MČ, která je přirozeným
pokračováním hráze Počernického rybníka. (Toto propojení
včetně budoucího podchodu pod drážním tělesem je navrhováno v US Dolní Počernice – sever). Stromořadí na této cestě realizovat nové, dle PD, kterou má MČ připravenu
c) v rámci budoucí investice bude zohledněn již vyprojektovaný
chodník podél Českobrodské ulice k MČ Praha-Běchovice
d) dodržet podmínku stanovenou výběrovým řízením – výstavba menšího nákupního centra
■ pronájem části pozemku č.parc. 820 v k.ú. Dolní Počernice
o výměře 470 m2 panu Edmundovi Vocáskovi za účelem parkování soukromých vozidel za cenu 3300 Kč/měsíc
■ zveřejnění záměru po dobu 30 dnů na pronájem nebytových
prostor v bývalé administrativní budově čp. 3 speciﬁkovaných
dle projektové dokumentace
■ podmínky pronájmu nebyt.prostor čp. 3:
a) cena nájmu ve výši minimálně 2200 Kč/m2/rok (v ceně jsou
zahrnuty paušální platby za odběr el.energie, vody, plynu, likvidace odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor, soc.
zařízení, kuchyňka, zabezpečení, správce)
b) nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
■ záměr spol. GO biz.s.r.o. na realizaci výstavby komplexu
obchodu a služeb s administrativním zázemím na pozemcích
č.parc. 1492 a 1586 v k.ú. Dolní Počernice v souladu s ÚP a podmínkami výběrového řízení na prodej uvedených pozemků
■ vyjádření MČ do řízení o odstranění stavby (kiosek U Splavu): MČ trvá na odstranění stavby s ohledem na skutečnost, že
stavba je zde umístěna v rozporu s platným ÚP, nemá zajištěn
přístup z veřejného prostranství a provozem kiosku je již léta
poškozováno ochranné pásmo přírodní rezervace V Pískovně na
sousedním pozemku č.parc. 1362
vzala na vědomí
■ dopis Útvaru rozvoje HMP, který ocenil kvalitu předloženého
Rozvojového plánu MČ na období 2006-2010
■ dopis zástupce starosty MČ Praha 15 ve věci nové autobusové
linky MHD pro spojení stanic metra Chodov – Černý Most přes
Dolní Počernice
■ přehled kulturních akcí MČ za 1. pol. 2007
■ publikaci Cestujeme po Praze s prezentací naší MČ
■ informaci o průběhu soudního řízení se spol. NATURAL, s.r.o.
■ dopis ředitele ZŠ čj. 1436/07 ze dne 22. 5. 2007 a dopis
rodičů žáků ZŠ, týkající se záměru na sloučení dvou 3. tříd.
V této věci bude svoláno mimořádné jednání RMČ.

■ žádost MČ o bezúplatné připojení čp. 3 (pivovar) a čp. 6 (Infocentrum) na Poplachový monitorovací systém hl.m.Prahy
vzala na vědomí
■ zápis z jednání Školské rady ze dne 17. 5. 2007
■ vyjádření OOA MHMP k usnesení ZMČ Praha-Dolní Počernice
a petici občanů ve věci „zastavovací studie spol. České nemovitosti“
č. 23 – 14. 6. 2007
schválila
■ dodatek č. 1 ke smlouvě o spoluﬁnancování s hl.m.Prahou na
projekt č. 0038 – Společné kulturní centrum MČ Praha-Dolní
Počernice a MČ Praha 14, který umožňuje pronájem nebytových
prostor daného objektu
■ pronájmem kanceláře a rozšíření pronájmu venkovní plochy
spol. Počernický pivovar, s.r.o.
■ umístění snímatelných reklamních štítů z dřevěné deskoviny
na budově čp. 3 pouze po obou stranách vstupních dveří do
restaurace Léta páně s tím, že podmínky umístění budou zapracovány do nájemní smlouvy
■ uzavření nájemních smluv mezi HMP a uživateli zahrádek
na pozemcích č.parc. 23, 24/1 a 1447 v k.ú. Dolní Počernice
s tím, že doporučuje, aby OOA MHMP ve smlouvách zohlednil
skutečnost, že v současné době probíhá projednávání US Dolní
Počernice-sever, která v budoucnu umístění zahrádek na výše
uvedených pozemcích nebude umožňovat
■ sazby pro krátkodobý pronájem nebytových prostor čp. 3
– Společné kulturní centrum takto:
zasedací místnost ve 3. NP
2000 Kč/den
výstavní prostor (půda)
2000 Kč/den
trámový sál (špejchar) ve 2. NP
3000 Kč/den
divadelní sál
4000 Kč/den
■ záměr MČ na podání žádosti o svěření pozemků č.parc.
349 a 1589 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha-Dolní
Počernice
nesouhlasí s návrhem ředitele ZŠ na úhradě chybějících
mzdových prostředků pro zajištění jednoho pedagogického pracovníka ZŠ od 1. 9. 2007 z rozpočtu MČ
vzala na vědomí
■ upravenou verzi projektové dokumentace na projekt „Revitalizace historického centra zámeckého areálu“ a dosavadní
postup při projednávání tohoto projektu s NPÚ pro hl.m.Prahu
a OKP MHMP
■ vyjádření ředitele OSMK MHMP JUDr. Maříka ze dne 30. 5.
2007, kterým odpovídá na podněty člena ZMČ Praha-Dolní
Počernice Ing. Nožičky ohledně hospodaření MČ a konstatuje
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s uspokojením, že hl.m.Prahou nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření MČ
■ stav ﬁnančních prostředků na účtech MČ Praha – Dolní
Počernice k 31. 5. 2007
■ usnesení Rady HMP č. 868 o poskytnutí bezúročné půjčky MČ
Praha-Dolní Počernice na předﬁnancování projektu Revitalizace
historického centra zámeckého areálu v rámci 6. výzvy JPD2

č. 24 – 21. 6. 2007
požaduje
■ projednat současné znění nájemních smluv ZŠ na sportovní zařízení s právním zástupcem MČ a vypracovat příslušné
doporučení vedení ZŠ pro přepracování těchto smluv v souladu
se zákonnými ustanoveními
■ provedení zhodnocení dosud provedených úkonů ve věci
pronájmu čp. 72 (bývalé sídlo ÚMČ), rozšíření inzerce na
pronájem čp. 72 na realitním serveru a zpracování znaleckého
posudku na tento objekt a zařazení bodu, týkajícího se využití
čp. 72, na jednání ZMČ
schválila
■ dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku č.parc.
211 se spol. WALCO CZ, s.r.o. ze dne 15. 12. 2004, týkající se
prodloužení doby nájmu
■ návrh požadavku na investiční akce v objektech ZŠ, předložený
KIVU a pověřuje stavební odd. ÚMČ zajištěním projektové dokumentace na realizaci této rekonstrukce tak, aby mohlo být
požádáno o čerpání investičních prostředků z Norských fondů
■ poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 20 tis. Kč TJ Sokol Dolní
Počernice, družstvu žákyň basketbalu, za vzornou reprezentaci
a propagaci Dolních Počernic získáním 1. místa v Českomoravské
basketbalové lize
■ smlouvu o bezplatné výpůjčce krytého venkovního pódia
s MČ Praha 14 na akci Svatojánská noc
■ umístění sídla spol. Dolnopočernická, o.p.s. na adrese Stará
obec 10
revokuje všechna dosud přijatá usnesení RMČ, týkající se krátkodobých pronájmů v zámeckém areálu a Společném kulturním
centru – čp. 3
schválila výši krátkodobých pronájmů takto:
Pronájem parku:
Uzavřeno pro veřejnost – celý prostor
20.000,- Kč/den
Uzavřeno pro veřejnost – ½ prostoru
8.000,- Kč/den
Pronájem na méně jak 3 hodiny
4.000,- Kč
Pronájem pro svatby (nouzově divadelní sál)
3.000,- Kč/den
Pronájem pro svatby (bez divadelního sálu)
2.000,- Kč/den
Pronájem amﬁteátru:
Méně jak 3 hodiny
2.000,- Kč
Více jak 3 hodiny
2.000,- Kč + 300,- Kč/hod.
Pivovar:
III. podlaží – zasedací místnost
1.000,- Kč + 200,- Kč/hod.
III. podlaží – výstavní prostor
2.000,- Kč + 200,- Kč/hod.
II. podlaží – špejchar (školení apod.) 2.000,- Kč + 200,- Kč/hod.
■ špejchar pro účely svateb
3.000,- Kč/den
I. podlaží – divadelní sál
2.000,- Kč + 200,- Kč/hod.
■ divadelní sál pro účely svateb
3.000,- Kč/den
U nájemních smluv na vnitřní prostory, které nebudou garantovány partnerskými subjekty, je nájemce povinen složit kauci
ve výši 10 tis. Kč na účet MČ.
Ceny jsou stanoveny na zkušební dobu do 31. 12. 2007.
Užívání prostor pro zájmové kroužky, akce MČ Praha – Dolní
Počernice, klubovou činnost apod. bude podléhat zvláštnímu
režimu, jehož podmínky stanoví vždy Rada MČ individuálně
pověřuje paní Elišku Čančíkovou a Markétu Brožovou, pra-
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covnice ÚMČ, provedením dohlídky při průběžné inventuře
ve Školní jídelně při Základní škole ke konci školního roku
2006/2007 v souvislosti s ukončením činnosti vedoucí školní
jídelny
vzala na vědomí
■ Vyjádření k „Zápisu z Finančního výboru ZMČ ze dne 13. 6.
2007, vypracované Ing. Ondruškovou, ekonomem ZŠ, týkající
se otázky spotřeby el.energie v ZŠ v letech 2002-2007
■ jmenný seznam žáků budoucí spojené 4. třídy ZŠ, ze kterého
vyplývá, že v této třídě do 1. 9. 2007 bude zapsáno 29 žáků
■ informaci starosty o současném stavu příprav publikace
o Dolních Počernicích, kde probíhají poslední korektury

č. 25 – 28. 6. 2007
schválila
■ objednávku pro arch. Jana Hájka na zpracování PD na stavební úpravy k využití půdních prostor staré budovy ZŠ (sanace
vlhkosti, statika krovů a stropů, rozvody vody, kanalizace) za
cenu 200 tis. Kč (včetně DPH)
■ objednávku na provedení opravy osvětlení ve staré budově ZŠ
na základě požadavku Mě HS ve výši 105 tis. Kč (bez DPH)
■ úpravu rozpočtu MČ do měsíce června 2007
■ objednávku pro Ervína Lomnického – truhlářství na provedení
opravy 3 krytů radiátorů ústředního topení v MŠ DUHA ve výši
37 413 Kč (bez DPH)
■ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. EKIS, s.r.o. ze dne
20. 11. 2006 ohledně zmenšení objemu prací na cyklostezce
u rybníka ve výši 98 699 Kč v důsledku stavby železničního
tělesa
■ vedení nákladní dopravy pro stavbu Čihadla-revitalizace koryta Rokytky v prostorách retenční nádrže po ul. Českobrodská
v termínu červenec 2007 – konec dubna 2008 za podmínky, že
tato komunikace nebude touto dopravou znečišťována
■ prodloužení nájemní smlouvy s p. Bukovcovou na byt. č. 4
v penzionu v areálu ZŠ do 31. 8. 2007 s tím, že pokud nebude
ředitel ZŠ požadovat tento byt pro potřeby ZŠ, může být doba
nájmu prodloužena do 31. 12. 2007
■ smlouvu o půjčce s hl.m.Prahou na krytí podílu ze strukturálních fondů a st. rozpočtu na projekt Revitalizace historického
centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích (dvůr čp. 3)
■ prodloužení pronájmu části pozemku č.parc. 820 (tržátko) za
stávajících podmínek
■ zveřejnění záměru na pronájem cca 20 m2 ve Společném kulturním centru paní Dr. Daušové za účelem vedení výtvarného
kroužku pro mládež za cenu 50 Kč/hod na dobu od 1. 9. 2007
do 30. 6. 2008
■ zveřejnění záměru na rozšíření pronájmu spol. Počernický
pivovar, s.r.o. o celý prostor dřevěného jeviště amﬁteátru v zámeckém parku za cenu 300 Kč/m2/rok
■ doplnění usn. RMČ č. 23.3 k žádosti spol. Počernický pivovar
čj. 1249/07 takto:
■ nesouhlasí s umístěním reklamního štítu na čelní stěně čp. 3
dle předloženého návrhu
■ souhlasí s navrženým umístěním reklamního štítu po obou
stranách schodiště k amﬁteátru s podmínkou uvedení odkazu
na „amﬁteátr“ na tomto reklamním štítě s tím, že nový návrh
bude znovu předložen RMČ ke schválení
doporučuje
ZMČ ke schválení navýšení nájemného ve sportovní hale ZŠ dle
předloženého návrhu jako minimální výši pro uvedené kategorie nájemců
vzala na vědomí
■ žádosti ředitele ZŠ čj. 1750 – 1762/07, které budou projed-

nány postupně v průběhu dalších jednání RMČ
■ výsledky zápisu do MŠ DUHA – čj. 1726/07
■ souhlasné stanovisko MMR ČR s pronájmem Společného kulturního centra
■ návrhy na zpracování dodatku k nájemní smlouvě se spol.
Počernický pivovar, s.r.o.

č. 26 – 3. 7. 2007
schválila
■ předloženou PD na zbudování protihlukové stěny při ul.
Českobrodská v rámci projektu „Bytový areál Jahodnice“ na
pozemku č.parc. 1515/1 v k.ú. Dolní Počernice, která bude
5 m vysoká, 156 m dlouhá a bude sestavena ve spodní části
z dřevěných a ve vrchní části z prosklených panelů za podmínky, že budou splněny podmínky stanovené OOP MHMP ze
dne 18. 6. 2007
■ umístění oboustranného, nereﬂexního, osvětleného reklamního zařízení na pozemku č.parc. 1435/1 při křížení komunikací Pražský okruh a Olomoucká směr Štěrboholy za podmínek
stanovených v usn. RMČ č. 32.3 z 9. 10. 2003
■ Smlouvu o spolupráci a partnerství na projektu „Bezdrátová
Praha“
■ umístění bankomatu v prostorách pošty se sídlem Stará obec

5, které jsou majetkem MČ Praha-Dolní Počernice
nesouhlasí
■ s povolením stavby reklamních zařízení na pozemku 1475/2
a 1492 v k.ú. Dolní Počernice z důvodu plánované výstavby
chodníku a budoucí zástavby uvedených pozemků
vzala na vědomí
■ usn. RHMP č. 1006 o přidělení grantů hl.m.Prahy v oblasti ŽP
v r. 2007, kdy prostřednictvím jiných subjektů budou na území
MČ realizovány granty v celkové výši 400 tis. Kč a vyslovila
poděkování žadatelům těchto grantů za jejich aktivitu v zájmu
MČ
■ informaci JUDr. Baladové ve věci soudního řízení se spol.
NATURAL, s.r.o.

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
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5. zasedání 14. 5. 2007

6. zasedání 18. 6. 2007

Přítomni všichni zastupitelé.
Zahájení 17.10 hod, ukončení 20.30 hod.
S ohledem na přání přítomných občanů byla jako první bod
zařazena otázka průjezdnosti Bakurinovy ulice. Po diskusi, v níž
vystoupilo i několik občanů, přijalo zastupitelstvo usnesení,
v němž se mj. zavazuje k této otázce vrátit zejména po vyřešení
komunikačních vazeb na pozemcích, které jsou v nynější době
v majetku spol. České nemovitosti. Při řešení bude brán ohled
i na názory, které odezněly v diskusi.
Byla schválena žádost o bezúročnou půjčku na krytí výdajů
podílu ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu na projekt „Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území“.
Zastupitelstvo souhlasí s realizací projektu „Dům pro bydlení“,
který má za cíl vybudovat objekt umožňující chráněné bydlení
pro dospívající mládež s různým postižením.
Byla schválena změna územního plánu v Novozámecké ulici.
Po projednání žádosti spol. AMADA vyslovilo zastupitelstvo
požadavek na vypracování prostorové zastavovací studie bytových domů na parc.č. 1328/11 a 1328/14, aby bylo možno
posoudit vlivy této výstavby.
Informace se týkaly zejména připravovaných kulturních akcí
a probíhajících investičních aktivit, projektu autobusového spojení Chodova a Černého Mostu přes Horní a Dolní Počernice,
problematiky našich škol a hospodaření MČ v 1. čtvrtletí.

Přítomno 14 zastupitelů.
Zahájení 17.05 hod., ukončení 20.30. hod.
Byl projednán a schválen závěrečný účet MČ Praha-Dolní
Počernice za rok 2006.
Byla schválena žádost MČ o svěření pozemku parc. č. 349
(bývalý Svazarm) a pozemku č. parc. 1589.
Byl projednán další postup v oblasti US Dolní Počernice – sever. Po
diskusi, v níž vystoupili i zástupci majitele dotčených pozemků
a OS Perspektiva Dolních Počernic, byly vyjasněny některé
otázky a zastupitelstvo vyslovilo své požadavky na další úpravy
zastavovací studie.
„Okénko pro občany“ otevřel ředitel ZŠ a diskuse se týkala
školské problematiky.
Byly schváleny zásady pro prodej bytových domů čp. 68 a 393.
Byla schválena půjčka od České spořitelny na krytí projektu
„Revitalizace historického centra zámeckého areálu“.
Byla schválena bezúročná překlenovací půjčka společnosti History na kulturní akci Svatojanská noc ve výši 100 000 Kč.
Novým členem ﬁnančního výboru byla zvolena p. Jarmila
Douděrová.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření OSMK Magistrátu hl.
města Prahy, které se zabývalo podnětem Ing. Nožičky o údajné
nezákonné činnosti orgánů MČ Praha – Dolní Počernice, ze
kterého vyplývá, že kontrolní orgány Magistrátu nezjistily žádná
pochybení v hospodaření naší MČ .

Toto jsou pouze stručné informace o jednání ZMČ. Úplný text zápisu je k dispozici na ÚMČ a na webových stránkách:
www.dpocernice.cz
Dr. Tomáš Jirsák
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Májování
MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14 za spoluúčasti
Občanského sdružení Počin, Linhartovy nadace, Dětského domova Dolní Počernice, klubu důchodců Dolní Počernice, fy Hummer - Martin Mikulenčák a společenství Molechet uspořádaly
v sobotu dne 19. května v Zámeckém parku Dolní Počernice,
v areálu U Koní a v Zámecké zahradě v Hostavicích společný
projekt „Májování“.
Návštěvníci zhlédli v novém venkovním amﬁteátru dvě divadelní představení – prvním byla pohádka pro děti „Dlouhý,
Široký a Bystrozraký“, druhým byla klasická hra Ladislava
Stroupežnického „Naši furianti“ v podání divadelního spolku
Scéna z Libochovic. Před zraky návštěvníků amﬁteátru se odehrávaly středověké bojůvky skupiny historického šermu Černá
zmije i anglické renesanční tance skupiny Molechet. V parku
u stánků byl pestrý výběr zboží jako na příklad: keramika,
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koření, zpracované kameny, sklo, kůže a další zajímavé umělecky
ztvárněné předměty denní potřeby. Nechybělo ani občerstvení
všeho druhu. Děti mohly navštívit rytířský výcvikový tábor
nazvaný Dřevěné meče, svézt se na huculských koních. Svoji
dovednost si pak mohly vyzkoušet ve výtvarné dílně připravené
Linhartovou nadací nazvané „Věci ze šuplíku“.
Zvláštní kapitolou Májování byl i malý parkúr, který se konal
v areálu „U Koní“ (účastnilo se kolem 30 koní a jezdců).
Spojení mezi Černým Mostem, Dolními Počernicemi a Hostavicemi zajišťoval terénní vůz Hummer fy Martina Mikulenčáka.
O bohatém programu a zájmu dospělích i dětí vypovídají fotograﬁe pořízené Ondřejem Mamulou (parkúr), Pavlou Moravcovou a Světlou Parkanovu.
Ing. Miloslav Král, hlavní koordinátor

Za pověstnou třešničku na dortu se zasloužila paní Vlasta Václavková, která s panem Maslukem přeměnila mlýn na ráj pro vodníky a hastrmanky seniory.

kultura
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Svátek sousedů
Ve Francii před sedmi lety vymysleli, úspěšně realizovali
a poslali dál do Evropy nový svátek. Svátek nevyžaduje žádnou
vlajkoslávu ani plamenné projevy. Postačí jen dobrá vůle,
přátelský stisk ruky, radost z toho, že si všichni spolu chvilku
posedí, popovídají a užijí si sousedské pohody.
V regulích stojí, že se Svátek sousedů slaví vždy poslední
úterý v měsíci květnu. Média o této události informovala již od
rána. V Počernicích však bylo ticho a klid. Nedopatřením se totiž
stalo (zůstali nám nepoužité magistrátní plakáty z loňska), že
jsme místo na úterý pozvali počernické „sousedy“ až na středu
30. května 2007. A jak se ukázalo, udělali jsme dobře. Sychravé,
skoro podzimní počasí skončilo v úterý v noci a ve středu ráno
už bylo zase jaro.
Naše městská část již podruhé (v sídle svého úřadu) nabídla
„Sousedům“ své prostory a postarala se nejen o dobré jídlo (dvě
rožněná selata) a výbornou kutnohorskou kapelu „Tomášové“,
která hrála k poslechu a posléze i k tanci, ale zajistila také
něco pro povznesení ducha. Tím něčím byla výstava graﬁk
dolnopočernického výtvarníka pana Miloslava Koláře. Krásná
výstava pak pro velký úspěch zůstala v prostorách úřadu ještě
několik dalších týdnů.
A nemyslete si, že “sousedé“ (a že jich přišlo kolem dvou
stovek) zůstali se svým příspěvkem pozadu! Všichni jsme si díky

jejich štědrosti pochutnávali na koláčích, pernících, taštičkách,
řezech, čipsech a slaných tyčinkách a dalších a dalších
pamlscích přinesených takříkajíc „na revanš“.
Svátek sousedů byl opravdu pohodový. Většina účastníků si ale
přece trochu posteskla: „Škoda že se slaví jen jednou do roka!“
Vlasta Václavková

Pozvánka na Babí léto
Městská část Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14 si vás již nyní dovolují pozvat na XII. Zahradní slavnost Babí léto 2007,
která se bude konat v sobotu dne 15. září 2007 od 14.00 do 24.00 hodin v zámeckém parku a přilehlých objektech v Praze – Dolních Počernicích a v zámecké zahradě v Praze – Hostavicích.
Tato kulturní a společenská událost, která se dostala do povědomí široké veřejnosti, přispívá nejenom ke kulturnímu
a společenskému dění, ale pomáhá také nemocným dětem. Výtěžek celé akce (dobrovolné vstupné) bude opět věnováno na
charitativní účely ve prospěch Nadačního fondu Kapka naděje. Kapka naděje, jak známo, pomáhá dětem postiženým poruchou
krvetvorby.
Při letošním Babím létě na vás čekají opět v míře převeliké koncertní vystoupení populárních zpěváků i doposud méně známých
kapel, divadelní představení pro děti, IV. festival historických tanců, rytířská klání, výstavy obrazů a spousty dalších a dalších aktivit. Nebudou chybět ani sportovní akce připravené dolnopočernickými oddíly TJ Sokol a samozřejmě ani malý parkúr Josefa
Vavrouška. Vše bude korunováno velkým zámeckým jarmarkem a gastronomicky zajímavým zbožím.
Úplný program na plakátcích nebo www.dpocernice.cz
Přijďte. Těšíme se na vás Vlasta Václavková.
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Desátý Dětský den
spolupráce s Linhartovou nadací. Od prvních ročníků nám
obohacovali program chovatelé koní. Nejprve to byli parkuroví
koně týmu pana J. Vavrouška. Vznikla tradice malého parkúru
jako samostatné akce, která se ale v poslední době připojila
k „Májování“. Ale bez koní jsme nezůstali, již mnoho let nám
ochotně pomáhají členové jezdeckého oddílu POČIN, kteří na
svých malých konících obětavě vozí dětské zájemce.
Velkou radost máme z toho, že se do organizace přidalo
i mnoho spoluobčanů, kteří mají profesi daleko od pedagogiky,
a hodně z nich je dokonce již v seniorském věku. V současné
době se říká, že peníze jsou až na prvním místě. Deset ročníků
dětského dne tuto tezi vyvrací. Když se najdou dobří lidé, seženou
se nějak i peníze. V prvních ročnících paní Václavková psala supliky sponzorům, později nám prostřednictvím grantových darů
pro občanské sdružení POČIN přispíval Magistrát a nyní již se
s jistou (ale stále nevelkou) částkou počítá i v rozpočtu MČ.
Máme pak na odměny soutěžícím, profesionální loutkové divadlo, DJ a malé občerstvení pro pořadatele.
Na závěr děkuji hasičům ze Satalic a všem, kteří opět ve
svém volnu nezištně pomohli.
RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.

foto: Šárka Parkanová

Je to neuvěřitelné, ale již desetkrát se nám podařilo
uspořádat v Dolních Počernicích akci, která potěší malé i velké
a zapojí aktivně nejen děti, ale všechny, kdo mají k dětem dobrý
vztah ať již svou profesí, nebo prostě proto, že je mají rádi. Když
jsme s paní Vlastou Václavkovou vymýšleli program prvního
Dětského dne v Dolních Počernicích, netušili jsme, že startujeme tradici, kterou není možno přerušit. A tak za každého
počasí ať jsme zdraví,nebo ne, v zámeckém parku i okolí je
připraven zábavný pestrý program pro děti i jejich doprovod
a vše organizují pořadatelé bez nároku na odměnu (a často se
stane, že jim neúmyslně nestihneme dostatečně poděkovat).
Nadšení dětí, se kterým se pouštějí do soutěží, sledují divadelní představení a vše, co je „ke koukání“, je však za všechny
peníze. Základem organizačního týmu jsou pedagogové naší
školy, která doplňovala i kulturní část programu jak hudebními produkcemi, tak i výzdobou a výstavami. Zúčastňovali se
i obyvatelé zámku, jak vychovatelé, tak i starší klienti. Tradičně
je „Počernický bandžížampink“ v péči Salesiánů. Výtvarné
soutěže jsou v rukou profesionálních výtvarníků – dětem se
věnoval akad. mal. R. Franta a v posledních letech je i úspěšná

kultura
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Janobraní, Svatojánská noc
i výtvarně cítící návštěvníci, neboť v nově instalované výstavní
síni proběhla vernisáž graﬁk akademického malíře Oldřicha Kulhánka za účasti autora a kurátorky výstavy paní Kumbárové.
Svými obrazy instalovanými na lávce přes Rokytku přispěl i výtvarník Ivo Sokol. Na stromech v zámeckém parku poletovali
svatojánští broučci na obrázcích žáků naší základní školy.
Starosta Zbyněk Richter v rámci svého proslovu, ve kterém
poděkoval radní hl. m. Prahy Ing. Marii Kousalíkové, Ing. Miroslavu Froňkovi,starostovi městské části Praha 14, radním
a zastupitelům naší MČ, zároveň poděkoval za vzornou reprezentaci v oblasti sportu našemu žákovskému oddílu košíkové pod
vedením Petra Polcara a Lubora Novotného (podrobněji v samostatném článku).
I přes nepřízeň počasí, která se odrazila na návštěvnosti
prvního dne, se jednalo o zdařilou akci, jež byla startem ke kulturnímu a zároveň komerčnímu využití nově rekonstruovaných
prostor.

foto: Karel Vosátka

Dne 22. a 23. června pořádala společnost HISTORY ve
spolupráci s naší městskou částí, MČ Praha 14 a za podpory
hl. m. Prahy (program Partnerství) kulturní akce „Janobraní“
a „Svatojánská noc“.
V rámci těchto akcí bylo slavnostně otevřeno Společné kulturní centrum MČ Praha-Dolní Počernice a MČ Praha 14 – objekt
bývalého pivovaru, jehož rekonstrukce byla spoluﬁnancována
z prostředků Evropské unie.
V pestrém programu vystoupila jak místní umělecká seskupení – Dolnopočernický chrámový sbor, pěvecký sbor ZŠ,
tak i populární osobnosti – Jan Rosák, Jan Vodňanský, skupina
Traxleři, kapela NOID CREW. Z méně známých, ale vynikajících
účinkujících např. cimbálová muzika s Jarkou Hrunkovou,
Crazy Lady, X-tet Víta Fialy, Věra Křížků, Vera kvartet, Big Band
ZUŠ Třemošná, skupina historického šermu Dominik a další.
Hlavním večerním programem druhého dne byla scénická
koláž Václava Bárty nazvaná Erotikon letní noci. Na své si přišli
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Janobraní, Svatojánská noc

Základní škola
OPĚT SKONČIL ŠKOLNÍ ROK!
Dnem 29. 6. 2007 skončil školní rok 2006/2007. Pro
žáky 9. třídy skončila i školní docházka a nastupují do
dalšího vzdělávání, tentokrát už ne povinného, na středních
školách.
Všem budoucím studentům na uměleckých školách a na
gymnáziích, obchodních akademiích a odborných učilištích,
přejeme mnoho úspěchů ve studiu ukončeném maturitou
i vyučením v dalších oborech. I tak mají od nás příslib pomoci, pokud budou chtít a pomoc u nás vyhledají. Nastoupí
však noví žáci do jedné první třídy a doufám, že se jim na naší
škole bude líbit a budou spokojeni jak žáci, tak jejich rodiče.
V závěru školního roku nastala velká diskuse s některými
rodiči žáků obou třetích tříd. Vzhledem k tomu, že školství
obecně prohrává svůj souboj se škrty ve veřejných ﬁnancích,
rozhodl jsem se pro absolvování „trivia“ základního učebního
bloku v 1. – 3. třídách snížit i pracovní „přezaměstnanost“
a dodržet limit pracovních míst stanovený MgÚ HMP i v rámci
pedagogických pracovníků. Proto má snaha spojit dvě podlimitní 3. třídy v jednu 4. třídu (ve smyslu zák.561/2004 Sb.
a vyhl. MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. §4). Rodiče požadovali zachovat dvě 4. třídy s tím, že by v rozpočtu školy z ﬁnancí MČ Dolní
Počernice v položce „ostatní příjmy a výdaje“ byla zabezpečena
mzda paní učitelky – nebo další alternativa – sponzorování
ﬁrem podnikatelů a příspěvek rodičů. Jejich snahu chápu
coby učitel a rodič. Ale vzhledem k „Listině základních práv“,
k „školskému zákonu“ a obecné legislativě úplatu na vzdělání
v základních školách nelze praktikovat. Ta je hrazena jen a jen
ze státního rozpočtu normativně a také k němu se, v závěru
ekonomického roku, musíme statisticky srovnat. V roce 2006
jsme měli deﬁcit. Proto musela nastat optimalizace, přesuny
úvazků a odchody a příchody pracovníků školy.
Pro učitele, kteří jsou dnes maximálně vytíženi vedle výuky
tvorbou ŠVP, kteří řeší narůstající počet výchovných problémů
a kteří jsou přímo zavaleni stále hrozivější lavinou administrativy, je čím dál těžší hledat motivaci pro každým dnem časově
náročnější práci. Hlavní roli, byť to může znít jako klišé, zde
samozřejmě hrají peníze. Dotační programy jsou těžkopádné
a zdlouhavé. A tak se paradoxně ocitám v nedůstojné roli
prosebníka, který na nejrůznějších místech žadoní o ﬁnanční
podporu, abych mohl vyhovět trendům moderního vyučování.
Většinou totiž nezbývá než sáhnout doslova do vlastní kapsy a realizaci, třeba projektů, zabezpečit i materiálně.
A když vidím pracovní nasazení, nápady a obětovaný volný
čas učitelů školy, rád bych ocenil nadtarifními složkami platu takový přístup k práci. Kde však na to vzít? Je mně stále
předkládáno, že zkrátka musím chápat, že ﬁnance do školství
proudí jaksi rozpačitě a nejistě. A tak jsme my učitelé státem
nuceni přijmout roli pilného kuřete, které neklade odpor
a v rámci pedagogické poslušnosti zadarmo hrabe na čím dál
méně přehledném políčku českého školství.
Škola pro žáky 2. stupně zorganizovala školu v přírodě ve
Svoru u Nového Boru (Lužické hory), která byla dle hodnocení
učitelů i žáků velice hezká a úspěšná. Proto v září 2007 organizujeme tuto ŠVP pro celou školu. Žáci se úspěšně zhostili
přijímacího řízení na víceletá gymnázia i střední školy. Žáci se
zúčastnili 5 výchovných koncertů, v rámci Klubu mladých diváků
i 5 divadelních představení. Ty se konají v sobotu odpoledne,

tudíž v osobním volnu žáků i učitelů.
Vzhledem k obecně známému faktu, že žáci čtou knihy
minimálně, mám radost, že úspěšně funguje činnost Klubu
mladých čtenářů, který zajišťuje p. uč. Hubáčková. Žáci mají
možnost se aktivně zapojit do sportovních aktivit ve ﬂorbale,
kopané, volejbalu, tenisu, gymnastice. V rámci ŠD měli možnost
další hodiny Tv, pěveckého kroužku a divadelních představení
přímo v prostorách ŠD.
V tomto školním roce se pro nedostatek sněhových podmínek neuskutečnil lyžařský výcvik. Přesouvá se, podle podmínek, na příští školní rok. Také se neuskutečnil plánovaný
zahraniční zájezd žáků školy do maltského města Gharb. Přesto
zůstáváme v jednání s Velvyslanectvím ČR v Římě, neboť
konkrétním bodem spolupráce se stává „angličtina“ a Malťané
jsou známi vysokou úrovní výuky angličtiny. Proto by tento
zájezd mohl být velice přínosným pro naše žáky. Rodiče bychom včas informovali. S výukou angličtiny z mého pohledu
problém nemám. Žáci, kteří se potýkají s češtinou, mají problém s výukou cizího jazyka a nezdá se jim přísnost a důslednost
paní učitelky. Obecně vzato však s výukou jazyků je problém.
Kdo je ovládá, většinou prchá pryč ze školství.
Na škole proběhlo několik projektových dní. Tyto projektové dny jsou pro žáky vítaným zpestřením, pro učitele však
zátěží navíc. V projektových dnech se využívá výrazně odlišných
způsobů organizace a forem práce, aby žáci uplatnili znalosti
z různých předmětů, dokázali pracovat ve skupině a uměli také
výsledky svého snažení vhodně a účinně prezentovat. Velice
mile mne v tomto směru překvapili někteří žáci 5. třídy. Snad
i to, že je to i nadějí pro léta příští.
Žáci se zúčastnili obvodních kol soutěží a porovnali své
znalosti s žáky jiných škol. Nevhodné je, že do těchto soutěží
mají přístup vybraní žáci víceletých gymnázií. To samozřejmě
ovlivní výsledky soutěží.
Přes všechna pozitiva průběhu školního roku je jedno
velké negativum. Stále nízký počet žáků v některých třídách.
Podle mého názoru to může ovlivnit i technický stav budov,
vybavení pro výuku, ale i subjektivní aspekty, změny personální a také podmínka přijetí dítěte do MŠ v jiné MČ, docházkou staršího sourozence do tamější ZŠ, snad i požadavky na
rodiče při domácí přípravě a korigování nevhodného chování jejich dětí. Všichni, kteří poukazují na to, že spousta
dolnopočernických dětí navštěvuje školu v jiných MČ, se už
neptají, zdali úspěšnost v prospěchu nebo chování je lepší
než u nás. Je to závažný bod k zamyšlení, komunikaci zainteresovaných a k dalším opatřením.
Žáci se aktivně podílejí na všech kulturněspolečenských akcích MČ (Masopust, Velikonoce, Dětský den, Svatojánská noc,
Babí léto, Mikulášská) i na školním vánočním i závěrečném koncertu ve Svornosti i ve škole.
Přestože škola získala na sponzorských darech téměř
80 000 Kč, stále vidím v ochotě místních ﬁrem a podnikatelů
sponzorovat různé aktivity školy, mimoškolní aktivity a technické vybavení školy možnost ke zlepšení spolupráce. Jde však
o oboustrannou spolupráci.
Přeji všem rodičům a přátelům školy hezkou, bezproblémovou dovolenou a žákům hezké prázdniny.
Dr. Petr Krejza, ředitel ZŠ

Základní škola

13

Škola v přírodě
Od 19. do 25. 5. si všichni třeťáci přáli pěkné počasí. Jestlipak víte proč? Jeli na školu v přírodě do Pece pod Sněžkou.
A protože děti byly vzorné, odměnil se jim sluníčkem i Krakonoš. Celý týden zůstaly pláštěnky ukryté a žáci měli výuku pod širým
nebem – poznávali přírodu a objevovali její zákonitosti v praxi.
Eva Drnková a Jolana Lukášová, třídní učitelky

Pasování na čtenáře
Paní učitelka Hana Hubáčková, třídní letošních prvňáčků – absolventů, nám poskytla několik fotograﬁí ze slavnostní akce „Pasování na čtenáře“, která se uskutečnila na závěr letošního školního roku.
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Škola základ života
Úsměvnou formou je toto téma obsaženo ve stejnojmenném
ﬁlmu, jehož jsou mnozí z nás pamětníky. I v naší obci je škola
vzdělávacím zařízením a zdrojem poznání, není však již do jisté
míry chloubou ani ozdobou obce. Vytrácí se úcta a respekt části
rodičů, vázne spolupráce vedení školy nejen s rodiči, ale i s vedením městské části. Tato skutečnost se projevila při zápisech
dětí místní mateřské školy do prvních tříd. Z celkového počtu
28 dětí bylo do naší základní školy zapsáno pouze asi 10. Je
tedy nasnadě otázka, co je příčinou tohoto hromadného odlivu
dětí, kde se stala chyba, co nutí rodiče k tomu, aby své děti
přihlašovali jinam. Určitý odliv dětí jsme sledovali i z vyšších
tříd, tedy dětí, které již žáky místní ZŠ byli. Nezbývá než konstatovat, že mezi některými rodiči našich žáků panuje určitá
nespokojenost.
Protože situace v popularitě naší ZŠ úsměvná není, zabývalo
se vedení naší MČ touto otázkou a vyzvalo rodiče školáků ke spolupráci formou anonymní ankety. Anketa obsahovala otázky „chodí,
nechodí vaše dítě do naší školy a proč?, sdělte nám své poznatky
a připomínky“. Výsledek ankety, byť se jí zúčastnilo pouze asi 20
% oslovených rodičů, nebyl v žádném případě pro vedení školy
lichotivý. Připomínky směřovaly především k úrovni práce a komunikace vedení školy směrem k rodičům. Protože jsme přesvědčeni
o tom, že tím dochází i k často zkreslenému pohledu na práci
pedagogů, kteří především na prvním stupni sklízí pochvaly rodičů,
rozhodlo se vedení MČ svolat společné jednání s vedením školy za
přítomnosti učitelů, na kterém byly projednány otázky týkající se
hlavních připomínek RMČ k vedení školy:
1. Úroveň komunikace vedení školy v oblasti spolupráce
s rodiči a vedením MČ
2. Úroveň a rozsah zájmové činnosti kroužků a jiných iniciativ mimo hudební, která jak známo, je ve škole dostatečná

3. Využívání internetu a počítačové techniky jak ve škole,
tak v oblasti vnější komunikace s rodiči a okolím
4. Školní družina – její náplň, využití a časové rozpětí její
činnosti vzhledem k potřebám zaměstnaných rodičů
5. Tělocvična a celý sportovní areál – jeho využití pro školu,
mimoškolní iniciativy dětí a ekonomický pronájem, který je
předpokladem ekonomického přínosu pro školu
6. Školní jídelna – stížnosti na kvalitu a rozsah jídel
7. Hodnocení školy ze strany Školní inspekce
8. Vlastní hospodaření vedení školy v souvislosti
s přidělenými ﬁnančními prostředky, aktivita v oblasti grantů
a sponzorů
9. Odměny pro pedagogy a jejich výše vzhledem k celkovému počtu žáků ve škole, který je základním kritériem pro
přidělovaní ﬁnančních prostředků do rozpočtu školy od Magistrátu hl.m.Prahy.
Do 10. 8. 2007 očekává MČ jako zřizovatel písemné návrhy
na shora uvedená opatření, která musí vést k výraznému
zlepšení práce školy.
Na tomto místě je třeba zvážit a přehodnotit ﬁnanční pomoc ze strany MČ pro ZŠ.
Musíme se však podívat pravdě do očí a konstatovat, že
vše nevyřeší jen peníze, kterých nemá škola přebytek. Když
MČ podá v této oblasti škole pomocnou ruku, je především na
řediteli školy, aby nezůstalo jenom u nářků a slibů, ale aby našel
urychleně cestu k nápravě. Zda se s touto skutečností pozitivně
vyrovná a zda úroveň jeho navržených a následně realizovaných
opatření bude pro MČ jako zřizovatele školy dostatečná a akceptovatelná, budeme rodiče dětí a čtenáře včas informovat.
Ing. Hana Jaklová, zástupkyně starosty MČ

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:
Beletrie
Jindřiška Smetanová......................................Pozor, vyletí ptáček!
Zdena Frýbová ......................................................Dvě dámy v tísni
Věra Nosková ....................................................................Obsazeno
Milan Kundera ....................................... Nesnesitelná lehkost bytí
Michal Viewegh............................................. Andělé všedního dne
Joy Fielding ................................................. Dámy z Grand Avenue
E. M. Forster ..............................................................Cesta do Indie
John Katzenbach .....................................................Zpověď šílence
Cormac McCarthy ................................. Tahle země není pro starý
Ken McClure .............................................................................Dárce
Thomas O´Callaghan ................................................... Zloděj kostí
Val McDermidová .................................................................Průšvih
Karin Slaughter....................................................................Bez víry
Lauren Weisberger ..............................................Ďábel nosí Pradu

Naučná literatura
Jan Bauer ......................................................... Čeští světci a kacíři
ed. Zdeněk Volný ........................................Toulky minulostí světa
1. až 7. díl
Richard van Dülmen ........... Kultura a každodenní život v raném
novověku 2. a 3. díl
Ian Westwell................................. První světová válka den po dni
Antony Shaw...............................Druhá světová válka den po dni
Rick Archbold..............................Hindenburg Historie v obrazech
Tomasz Panﬁl ............................................................ Evropská unie
Barbora Schnelle ........Elfride Jelinek a její divadlo proti divadlu
Hugh McManners ............................................Jak přežít v přírodě
Literatura pro mládež
Jana Pohanková................................................... Červený panáček
Jan Karaﬁát .......................................................................... Broučci
John Farndon ................................................................. Atlas zvířat

Množství nových knih, které nejsou v tomto výběru, darovala Místní knihovně paní Blanka Sikorová a pan Ivo Kratochvíl. Touto
cestou jim ještě jednou děkuji.
Od září knihovna otevřena v obvyklé provozní době

Světla Parkanová, knihovnice

Základní škola, knihovna
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Mateřská škola DUHA
ČERVENCOVÉ OZVĚNY
Všechny děti z naší mateřské školy oslavily Svátek dětí
výletem do Obory Žleby, kam se vypravily za bílými jeleny,
dravými ptáky a dalšími zvířátky.
Velkou událostí byla již tradiční rozlučka s předškoláky.
Oslavu jsme zahájili podvečerní pohádkou Princezna a drak,
která potěšila nejen naše „Sluníčka“, ale i jejich sourozence
a rodiče. Do organizace soutěží, přípravy občerstvení, udržování
ohně a opékání buřtů, ale i další zábavy, se letos aktivně zapojili i rodiče – děkujeme. Odměnou nám všem byly rozzářené
tvářičky našich – vašich dětí. Budoucím prvňáčkům přejeme
krásné prázdniny a hodně úspěchů v základní škole.
Třídní učitelky Lenka Kymrová a Jana Lněničková
i všichni zaměstnanci MŠ
Na závěr školního roku chci poděkovat všem rodičům za
jejich přízeň a sponzorské dary pro děti jak v peněžité formě,
tak i v podobě materiálu. Velké poděkování patří také p. Syrovátkovi za bezplatné sekání a údržbu naší školní zahrady, p.
Korytovi za zakoupení nové telefonní ústředny a telefonu naší
MŠ. Děkuji i všem zaměstnancům ÚMČ Dolní Počernice za spolupráci, vstřícnost a ochotu při řešení záležitostí, které jsou
důležité pro klidný chod mateřské školy.
Přeji všem krásné léto a na shledanou v září, kdy zahajujeme provoz již ve čtyřech třídách.
Danka Exnerová, ředitelka MŠ
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Slavnostní přípitek a písničky

Sponzorský dar pro MŠ

Buřty nesměly chybět

Výlet do Obory Žleby

Již tradiční nocování ve školce

Mateřská škola

Dětský domov
Blíží se den, kdy budu v Dětském domově a Školní jídelně v Dolních Počernicích (zřizovatelem je Magistrát hlavního města Praha)
jako ředitel čtyři roky. Rád bych toho využil a přiblížil vám, co se za
tu dobu v domově změnilo. Prvním významným krokem bylo zvýšení
počtu rodinných skupin ze 4 na 5. Při zachování stejného počtu
dětí (kapacitu máme 42 dětí) se opět snížil počet dětí na rodinné
skupině, a to na 8 (při plném stavu dvě rodinky mají 9 dětí).
Další významná změna navazovala. Zrušil jsem službu nočních
vychovatelů a přešel na systém pouze denních vychovatelů. Ti
mají aktuálně předepsané vzdělání vysokoškolské – „speciální
pedagogiku“ nebo „celoživotní vzdělávání“ v tomtéž oboru.
Na toto však nepamatuje odměňování, protože nejsou placeni
ve vysokoškolské třídě. Dříve jsme využívali noční pohotovost
na pracovišti, ale to od 1. 1. 2007 nelze. Z původních 3,5
zaměstnance na rodinnou skupinu jsme tedy přešli na 4 vychovatele na rodinné skupině. Máme v tuto chvíli 20 pedagogů +
dva ve vedení (ředitel a zástupkyně paní Jedelská).
Následovala změna v zajišťování stravy. Zde se nejdříve
strava (mimo oběda) vynášela z centrální kuchyně na rodinné
skupiny. Postupně se došlo až k dnešnímu stavu, který funguje
tak, že děti chodí na obědy do škol a zbytek stravy si musí zajistit s vychovateli sami. A to nakoupit i připravit. Znamenalo to
pozastavení provozu kuchyně, propuštění kuchařky a pomocné
kuchařky (v tuto chvíli máme mimo vychovatele ještě uklízečku
a na částečné úvazky sociální pracovnici, referentku správy budov). Na rodinné skupiny byly dodány nové kuchyňské linky,
které mají mimo jiné i sklokeramický sporák a myčku.
Velmi významná změna se stala i v rámci kompetencí. Vychovatelé na rodinných skupinách již rozhodují téměř o všem,
co se týká jejich rodinky. Nejen o tom, čeho se děti zúčastní,
ale také o délce jejich vycházek, o výchovných opatřeních,
o jídelníčku apod.
Byly dorozděleny rodinné skupiny tak, že připomínají bytovou jednotku. V ní tedy žije převážně 8 dětí a střídají se tam
ve směnách 4 vychovatelé. Sami se starají téměř o všechno.
Mají ﬁnanční prostředky na provoz – na MHD, školní a hygienické potřeby, oblečení apod. Dále dostávají peníze na stravu
a v rámci ﬁnanční hry mají virtuální peníze, z nichž platí nájem,
případné opravy anebo prádelnu, pokud si všechno oblečení
nevyperou na rodince sami.
Nyní v domově žije 35 dětí (19 z nich starších 15. let) a po
prázdninách bychom měli mít pouze 30 dětí. Dvě malé děti by
měly přejít do pěstounské péče a tři již od nás odcházejí. „Do
života“ děti mohou odejít buď v 18 letech, pokud chtějí, anebo po ukončení přípravy na povolání (max. ve 26 letech). Za
poslední čtyři roky odešlo celkem 18 dětí do života, 14 dětí do
pěstounské péče, 11 se vrátilo do původní rodiny, 3 děti jsme
přemístili do výchovných ústavů a 3 do jiných zařízení.
Naším přáním do budoucna je, abychom se přestěhovali
do klasických bytů s klasickými sousedy. Rodinné skupiny by
neměly být v jednom domě, ale dále od sebe. Myslím si, že touto cestou by mohl směřovat vývoj ústavní výchovy. Tak by se
domovy opět přiblížily klasické rodinné péči.
Případné dotazy rád zodpovím.
Martin Lněnička, ředitel

4. ROČNÍK PÉTANQUE DVOJIC
V sobotu 16. 6. 2007 se na třech hřištích v areálu Dětského
domova a Školní jídelny Dolní Počernice konal 4. ročník Pétanque dvojic. Za hezkého počasí a dobré nálady se sešlo 18
dvojic. Všichni si zahráli v základních skupinách. Dvě dvojice
nepostoupily do následného “pavouka.” V něm se již hrálo
vyřazovacím způsobem. To už ale všichni v sobě měli dobře
ogrilované maso a v průběhu odpoledne si pak mohli dát ještě
klobásu. Ačkoli zápasy měly velmi dramatický průběh a šlo
o hodně, tak přátelská atmosféra zůstala.
Loňští vítězové Charvátovi ze Říčan (letos 9.) předali putovní
skleněný pohár vítězné dvojici Dědek, Roub. Ti ve ﬁnále zvítězili
13:12 nad dvojicí Vlková, Klíma. Na třetím místě skončila dvojice Mlejnková, Vycpálková. Ta vyhrála souboj o 3. místo nad
Suchánkovými.
Turnaj se velmi vydařil a byl to ostrůvek klidu v uspěchaném
a dravém světě. Velice děkuji pořadatelům, Magistrátu hlavního
města Praha, ﬁrmě Made a o. s. Tradice.
Martin Lněnička, ředitel
DĚTSKÝ DOMOV CUP 2007
4. ročník soutěže o nejvšestrannější sportovní dětský domov
má za sebou tři ze čtyř sportovních víkendů. Do čela se dostal
dvojnásobný vítěz z Horního Slavkova (1. ročník vyhrál Dolní
Lánov). Děti hrály v lednu stolní tenis, v březnu halový fotbal
a v květnu si zaběhaly při Memoriálu Lucie Hanušové. V říjnu
je pak čeká soutěž na kolech (koná se v Dolních Počernicích
5. – 7. 10. 2007) a Slavnostní vyhlášení v Multikině Ládví
24. 11. 2007.
Pevně věřím, že tato soutěž, kde je vidět plno sportovního
úsilí i zábavy, bude zdárně pokračovat.
Martin Lněnička, ředitel
JARMARK 2007
Jako každým rokem, ani letos, nesměly chybět děti a tety
ze zámku na IV. ročníku Jarmarku pro šikovné ručičky, jež je
součástí projektu Nadace Terezy Maxové a České spořitelny
„Život rozkvétá v Tvých rukou“. Již počtvrté se naše děti pokusily zaujmout návštěvníky svými výrobky z keramiky, skla, proutí,
korálků a látek, obrázky a výšivkami. Nejšikovnější prodejci mají
šanci postoupit do celostátního kola, které se bude konat 15. 9.
2007 tentokrát v Zoo v pražské Troji.
Tak nám držte palce !
Mgr. Andrea Veselá, vychovatelka

Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
tel: 281930129, 602873693, dd_dolpoc@volny.cz
www.dddp.wz.cz
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Žijí mezi námi
Rozhodli jsme se vám představit našeho starousedlíka, pamětníka dob minulých, který v naší obci prožil své dětství a mládí.
Narodil se r. 1924. V Dolních Počernicích dle jeho slov „vystudoval vysokou obecní školu“, byl spoluzakladatelem skautu v Dolních Počernicích, členem Masarykovy letecké ligy, jež působila na našem území před 2. světovou válkou. V roce 1943 vystudoval
lékařskou fakultu UK, pracoval „ﬁškusoval“ u prof. Knoblocha na Bulovce a později na chirurgickém oddělení ve Vysočanech,
kde v konkurzu získal místo primáře. Zde se zasloužil o rozvoj tohoto oddělení vybudováním nového oddělení ARO. Vždy se
osobně ujal pacientů z Dolních Počernic.
Olga Stárková
VZPOMÍNKY LUĎKA SEIDLA
Ve svých 83 letech mám již právo na vzpomínky, a na co a dlouhé kosti, neboť tehdy se již začínaly operovat zlomeniny.
člověk v tomto věku vzpomíná, ne-li na mládí. Celé jsem ho prožil V roce 1953 jsem nastoupil vojenskou službu. Když začala
v Dolních Počernicích, kam jsme se přestěhovali z Prahy, když válka v Koreji, tak nás vzbudili a na rozkaz generála Čepičky
mi byly čtyři roky. Bylo to v roce 1929 a žil jsem zde plných 25 jsem dostal tzv. paragraf a ze svobodníka aspiranta jsem byl
let. V rodinném domku V Ráji bydlí dosud mladší bratr Jaromír povýšen na kapitána a zároveň jsem byl určen na pětiletou
a na zdejším hřbitově máme rodinný hrob. Byli jsme celkem vojenskou službu. Naštěstí jsem byl převelen do Střešovic do
čtyři bratři, takže se maminka starala celkem o 5 chlapů. Vy- Ústřední vojenské nemocnice, kde díky svým jazykovým schopchodil jsem zde, jak naše generace říká, vysokou školu obecnou, nostem a pochopení vedoucího III. interny plk. Šedivého jsem
která měla výbornou úroveň a velmi dobré učitele, takže na ni se během dvou měsíců dostal do civilu. Díky Dezideru Herczovi
rádi vzpomínáme. Mými kamarády byli bratři Jiří a Karel Marva- z Bulovky jsem se dostal na vznikající chirurgické oddělení ve
novi a František Neužil. Tehdy se nás ujal kapitán v.v. B. Pospíšil, Vysočanech, kde jsem zpočátku sloužil jako zástupce primáře
který s námi trávil celé dny. Učil nás poznávat přírodu a v ní a po onemocnění primáře jsem zvítězil v konkursu na místo
vše živé. Také s námi chodil pěšky na letiště do Kbel, kde měl primáře. Zde jsem založil traumatologii, kde jsme začali operoznámé, a tak jsme se mohli podívat do tehdejších dopravních
letadel (typu Foker a Junkers) a poznali jsme zde také zblízka
npor. Nováka, tehdejšího nejlepšího akrobatického pilota, jehož
bustu jsem jako cenu třikrát vyhrál v orientačním závodě na
5 km.
Tehdy v každém domku chovali kozu, a třebaže jsme ji u nás
neměli, chodil jsem s kamarády pást na neobdělané pole do
Hostavic. Ve druhé obecné jsme šli do počernické pískovny,
kde archeologové našli celou osadu skrčenců a kromě zbytků
těl zde byly i zbytky popelnic, a to v obou pískovnách. Také
jsem byl členem MLL (Masarykova letecká liga). V klubovně
a dílně jsme vyráběli z papíru, špejlí a balzy modely létající na
svazek gumy. Vedl nás Ladislav Marvan. Jinak se u dospělých
po domácnostech pomalu rodil kluzák „Dolnopočernický KL 1“,
který měl slavnostně vzlétnout na kopci za bývalou továrnou
Bedřicha Kliky. Dnes je tato plocha zcela zastavěna. Této akce
jsem se zúčastnil jako člen táhnoucí gumové lano, kterým měl
být kluzák vytažen do vzduchu jako při vystřelení prakem. Pilotem byl tehdy František Weiss, který byl mechanikem letecké
továrny Aero. Start skončil neslavně havárií a zbytky vraku bylo
možno vidět ve sladovně bývalého pivovaru ještě za nacistické
okupace.
Po okupaci jsem založil kromě 1. D. P. oddílu Skaut – Junáka
také pobočku aeroklubu, ten se však pro nedostatek ﬁnancí rozpadl. Já sám jsem se ještě zúčastnil školení a kursu na Rané
u Loun, který vedl p. Šilhan, výborný plachtař České republiky.
Od roku 1936 jsem byl členem 52. odd. se sídlem v Praze, který
u nás založil jako dislokovaný oddíl Dalibor Lounek z Vinohrad.
Po nacistické okupaci jsme s J. Maternou založili 1. oddíl
Junáka – svazu skautů a skautek Dolních Počernic. Loni jsem
založil klub OS (Old skautů) D. P., který se schází 1x za měsíc
v klubu důchodců. V roce 1943 jsem maturoval a byl povolán
do kurzu pro konstruktéry leteckých přípravků. Po zbylou dobu
okupace jsem byl totálně nasazen v letecké továrně Aero. Po
skončení okupace jsem vystudoval lékařskou fakultu UK. Jako
syn živnostníka jsem musel jít dělat chirurgickou praxi na
Slovensko, ačkoliv jsem poslední dva roky studia „ﬁškusoval“
na chirurgickém oddělení prof. Knoblocha na Bulovce, kde
Zakladatelé oddílu Skautu v Dolních Počernicích
jsem již ke konci studia samostatně operoval kýly, appendixy
Dalibor Lounek a Luděk Seidl r. 1938
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vat úrazy hlavy, zejména nitrolební krvácení. Také počet lůžek
se mi podařilo zvýšit až na 100. Podílel jsem se zde také na
vybudování nového oddělení ARO. Jako chirurg jsem pracoval
až do roku 2001, kdy jsem odešel do výslužby. Ze studentů
reálného gymnázia jsem dal dohromady klub Bakalářů a poté
Peliko klub (Peliko je mé skautské jméno). Bakaláři se scházeli
v bývalé pokladně SK Dolní Počernice u mostu přes Rokytku
a Peliko klub na hrázi u rybníka. Dále vznikla také parta Sokola
D. P. ve Sloupu. Z původních 11 jsme zbyli jen 4.

Jako chirurg jsem se vždy osobně ujal nemocných z Dolních Počernic. Tím jsem vysvětlil, že jsem se vždy považoval
a považuji spíše za Počerňáka a ne za Pražáka. Je toho ještě
mnoho, co by měli dnešní mladí vědět, ale to snad později.
Dolní Počernice se dnes nedají porovnat s obcí před válkou,
a právem se staly součástí Prahy a každoročně dále rozkvétají,
za což patří dík současnému vedení.
MUDr. Luděk Seidl – Peliko, Praskaut a Sokol

Vzpomínka na dobrého člověka
V září 2007 uplyne už plných
10 let od smrti našeho občana
a zastupitele pana Vladimíra
Bráta. Myslím že je to dostatečně
dlouhá doba k tomu, aby jeho
příznivci i odpůrci bez afektu
a emocí, které nutně každý poctivý a nezkorumpovaný občan
a tím spíše místní funkcionář
musí ve svém okolí vyvolávat,
si mohli jeho práci i život v obci
připomenout.
Pan Vladimír Brát se narodil
v r. 1929, vyučil se zahradníkem
a po vyučení krátce pracoval
v oboru. V r. 1950 nastoupil základní vojenskou službu, kterou
vykonával u PTP, tj. služba beze zbraně, a byl zařazen na práci
v přímé uhelné těžbě – rubař. Vojákem přestal být po podpisu
smlouvy o následném dalším setrvání v práci na dole po dobu
10 let. Po jejím uplynutí se překvaliﬁkoval na topiče a tuto práci
zastával prakticky do smrti.
Pana Bráta mohou mít naši občané v paměti i jako velmi
schopného zahradníka, který ve vedlejším pracovním poměru
pomohl zřídit zelinářskou zahradu v rámci místních komunálních služeb, a tak významně přispěl k zlepšení zásobovací situace

v obci. Později se již věnoval jen zahrádkaření a sadbou, výpěstky
i odbornými radami zlepšoval společenské klima v obci. Přitom
měl vždy na zřeteli občana – spotřebitele a za kvalitní zboží
požadoval velmi rozumné ceny.
Po r. 1989 založil v obci pobočku strany Národně sociální, za
niž dvakrát úspěšně kandidoval do MZ, když posléze v r. 1996
onemocněl, odstoupil z funkce zastupitele. Byl to poctivý
funkcionář, který - na rozdíl od běžné praxe - na výkon své funkce
doplácel – vybavení k jejímu výkonu dotoval ze svého. Práci, kterou jako předseda komise pro veřejný pořádek vykonával, byla
velmi nevděčná, protože se při ní jednoznačně opíral o práva
a povinnosti občana a v tomto směru neznal kamarády, a to ani
zastupitele. Tam, kde si nebyl jistý, se opíral o výklad právníka
Magistrátu. Myslím, že řadu zastupitelů z té doby může mrzet, že
ho v jeho úsilí citelněji nepodporovali.
Pan Brát neměl snadný život. Osud mu obvykle nabízel tu
tvrdší cestu a on ji vždy přijal ať už to bylo jeho narukování
k útvaru PTP, jeho následné „vykoupení se“ v dolech či funkce
v MZ. Pan Brát svůj úděl přijímal bez reptání a vždy usiloval o to,
aby jediným kritériem pro jeho konání byla pravda, pokud zjistil
následně svůj omyl, neváhal ho poctivě přiznat a uměl se omluvit.
Takových občanů žádný stát nemá nadbytek, a proto si dovoluji
tímto krátkým příspěvkem připomenout jeho památku.
Ing. Evžen Smrkovský, CSc.

Jubilanti
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ PATŘÍ NAŠIM SPOLUOBČANŮM:
ČERVENEC
Kazimíra Hamplová, Jiří Urban, Vladimír Masluk, Anna Brůnová, Alžběta Zeithammerová, Anna Trakslová, Božena Navrátilová
SRPEN
Olga Šádová, Helena Turková, Miroslav Mařenec, Ludmila Valášková
ZÁŘÍ
Věra Bálková, Marie Koutská, Tomáš Jirsák, Rudolf Novák, Josef Hampl
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Pozvánka
Dětský domov a Školní jídelna v Praze 9 – Dolních Počernicích vás zve
NA 9. ROČNÍK BĚHU BABÍHO LÉTA DNE 8. 9. 2007 V ZÁMECKÉM PARKU

Start dle kategorií od 10.00 hod., podrobné informace viz www.dddp.wz.cz

vzpomínka na dobrého člověka, jubilanti
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Sport
DOLNOPOČERNICKÉ ŽIRAFY VÍTĚZEM ČESKOMORAVSKÉ LIGY
Družstvo starších žákyň dosáhlo zatím největšího úspěchu
v historii mládežnického basketbalu v Dolních Počernicích.
Odehrálo v základní části ČML v konkurenci dalších třinácti
družstev 26 zápasů a další 3 ve ﬁnálovém turnaji konaném
v Ústí nad Labem.
Zde dívky zabojovaly, zaslouženě získaly zlato a udělaly nám
tím velkou radost.
Bylo velmi příjemné vidět, když Žirafy z Dolních Počernic
dokázaly porazit družstvo Karlových Varů, Pelhřimova, Ústí nad
Labem, Tábora, Pardubic, České Lípy, Velkého Meziříčí, Kladna nebo Borotína. A i když jsme také někdy prohráli, tak měl
soupeř neskrývanou radost, že dokázal porazit holky z Dolních
Počernic, a to také nebylo špatné…
Chtěl bych poděkovat nejen hráčkám za bojovnost, vytrvalost
a za pěkné sportovní zážitky, ale také vedení naší MČ, které nenechalo tento úspěch bez povšimnutí a obdarovalo počernické
Žirafy šekem ve výši 20 000 Kč na další rozvoj mládežnického
basketbalu v naší TJ. Naše poděkování patří i všem rodičům,
fanouškům, technickým vedoucím a všem, kteří nás v průběhu
mimořádně dlouhé sezóny podporovali a pomáhali nám.

I vedení MČ Praha – Dolní Počernice zaznamenalo významný úspěch našich mladých basketbalistek. Potěšila nás
nálada, která se kolem družstva vytvořila, podpora hráčů
ostatních družstev oddílu košíkové a také rodičů některých
hráček, kteří zajišťují dopravu děvčat k zápasům soukromými
auty i jinak družstvu pomáhají. Největší zásluhu na úspěchu
našich děvčat však mají jejich trenéři Petr Polcar a Lubor
Novotný, kteří svému družstvu věnují většinu svého volného
času a kterým patří naše poděkování. Když si uvědomíme,
že Dolní Počernice se svými dvěma tisíci obyvatel se směle
měří s některými krajskými městy a s význačnými pražskými
basketbalovými oddíly Spartou, Aritmou, Basketem Slovanka
a dalšími, tak nezbývá, než našim děvčatům, jejich trenérům
a rodičům, znovu poděkovat a popřát jim mnoho dalších
úspěchů.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Spokojení trenéři Petr Polcar a Lubor Novotný
Podrobnosti ze života oddílu košíkové a výsledkový servis
můžete sledovat na www.sodopo.cz

Placená inzerce
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V BYTĚ KLIENTŮ
■ Pomoc při osobní hygieně, běžný úklid a údržba
domácnosti.
Hotel Svornost v roce 2007 oslaví 15 let od svého otevření .
K tomuto výročí jsme pro Vás připravili některé novinky : dětské hřiště, dětský
koutek , wiﬁ připojení k internetu ( zdarma ), míchané nápoje, nový jídelní ,
vinný a nápojový lístek .
Rádi pro Vás uspořádáme rodinnou oslavu , svatební hostinu nebo Vás rádi
pohostíme při obědě či věčeři .
Vaše návštěva pro nás bude velkým potěšením

■ Donáška vody, běžné nákupy a pochůzky.
■ Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
■ Pomoc při prostorové orientaci, pohybu v bytě.
■ Asistenční služba (pomoc je možné zajistit i několik
hodin denně).
KONTAKT: RENATA ČERNÁ, VAŠÁTKOVA 1033/9, PRAHA 9
MOBIL: 775 914 112 (volat můžete kdykoliv)
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Odpady
KONTEJNERY
Umístění kontejnerů na objemný odpad v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pol. r. 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): 11. 9., 6. 11.
BIOODPAD
Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená
místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách
městské části Praha – Dolní Počernice: www.dpocernice.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vyplnění
dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do
31.10.2007.
Tento průzkum je prováděn hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného
sběru bioodpadu v Praze.
1/

§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech

Klíště a jeho hrozby
V letošním roce hrozí – a již proběhlé měsíce to potvrdily
– vyšší výskyt klíšťat v přírodě. V roce 2006 byl nahlášen
rekordní počet (1028) nejzávažnější komplikace po přisátí
klíštětem – zápal mozkových blan. Původcem onemocnění je
virus klíšťové encefalitidy, jenž je obsažen v klíštěti, resp. v jeho slinách. Výskyt inﬁkovaných klíšťat je závislý na určitých
přírodních podmínkách – vlhkost a teplo v prostředí, kde
se klíště vyskytuje. Pravděpodobnost nákazy člověka je dána
chováním klíšťat a promořeností (procento inﬁkovaných
klíšťat). Přisátí klíštěte nahrávají letní aktivity – houbaření,
procházky lesem, křovinami, jogging, jízda na kole, válení se
v trávě a podobně. Pokud se dostane virus do krve, příznaky
jsou velmi necharakteristické – jakoby chřipkové: bolesti hlavy,
teplota, zvracení. Vlastní zánět mozkomíšních blan je závažným
onemocněním, má mnoho variant, průběh je závislý i na věku
inﬁkovaného. Nejčastější jsou horečky, úporné bolesti hlavy,

zvracení. Léčba by měla probíhat na specializovaném pracovišti
(infekční či neurologické oddělení).
Prevencí je naše chování v přírodě – rychlá prohlídka po
návratu z lesa a dobré oblečení. Obecně: několikrát měněné
schéma, jak se zbavit klíštěte, je dnes jednoznačné. Začínáme
desinfekcí v místě, kde je klíště přisáté, počkáme asi 10 minut,
klíště nekroutíme, netočíme, snažíme se ho vykývat. Jakmile je mimo kůži, znovu pečlivě desinﬁkujeme. Samozřejmě
nejúčelnější prevencí je očkování, ale bohužel v letošním roce
není dostatek vakcín…
Druhým onemocněním, které může klíště, resp. přisátí
klíštěte způsobit, je lymeská borrelioza. Sledujeme, zda místo po štípnutí klíštětem nebo i jiným hmyzem se nezvětšuje
či nečervená. Pokud se vytvoří červená skvrna velikosti asi
pětikoruny, je lepší se poradit s lékařem.
MUDr. Pavel Boček

Cévní onemocnění - Pražská iktová centra
Horké letní měsíce ohrožují především kardiaky a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod. Cévní mozková
příhoda (iktus, lidově mrtvice), jež je v České republice třetí
nejčastější příčinou úmrtí, patří k postižením cév, na jejímž konci bývá často i smrt. Klíčovou roli v záchraně pacientů s mozkovou příhodou hraje čas, protože účinná léčba zabraňující
těžkému funkčnímu postižení a někdy zachraňující i život
musí být zahájena nejpozději do tří hodin od vzniku prvních
příznaků. Důležitý je bezodkladný transport pacienta do nemocnice, nejlépe na specializované klinické pracoviště (tzv. iktovou
jednotku, iktové centrum), kde je mu poskytnuta odborná péče.
V Praze je k dispozici celkem 43 lůžek v šesti nemocnicích. Víte
kde?

PRAŽSKÁ IKTOVÁ CENTRA
V průběhu uplynulých zhruba deseti let byla na území
Hlavního města Prahy zřízena následující tzv. iktová centra,
která jsou součástí neurologických klinik:
■ Všeobecná fakultní nemocnice, Iktové centrum, Kateřinská
30, Praha 2 – celkem 8 lůžek
■ lFN Královské Vinohrady, Iktové centrum, Šrobárova 50, Praha
10 – celkem 5 lůžek
■ Fakultní Thomayerova nemocnice, Iktové centrum, Vídeňská
800, Praha 4 – celkem 8 lůžek
■ Fakultní nemocnice Motol, Iktové centrum, V Úvalu 84, Praha
5 – celkem 10 lůžek
■ Nemocnice Na Homolce, Iktové centrum, Roentgenova 2,

odpady, zdraví
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Praha 5 – celkem 6 lůžek
■ Ústřední vojenská nemocnice, Iktové centrum, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – celkem 6 lůžek

schopni sami rozeznat závažnost svého stavu a jsou proto odkázáni na to, že příznaky CMP rozeznají jejich blízcí, kolegové či
kolemjdoucí. A není to vůbec těžké!

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
Cévní mozková příhoda je závažné a rozšířené civilizační
onemocnění, které se vyskytuje ve dvou podobách. Ve zhruba
80 procentech případů se jedná o mozkový infarkt a ve zbylých
20 procentech o mozkové krvácení. Mozkový infarkt vzniká
podobně jako srdeční infarkt uzávěrem tepny. Důsledkem je,
že mozková tkáň přestává být zásobena krví a rychle odumírá.
Každou minutu zemřou až 2 miliony buněk. Poškození, které
vzniká, je obvykle těžké a často trvalé.
Nejčastější příčinou mozkové příhody je civilizační
onemocnění ateroskleróza. Na jejím vzniku mají hlavní podíl
vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu
a nevhodná životospráva: kouření, nadváha, nadměrná konzumace alkoholu a další. Ateroskleróza vede buď k ucpání mozkových cév aterosklerotickými pláty, na kterých vzniká krevní
sraženina (mozkový infarkt) nebo k zeslabení stěny tepny,
následně jejímu prasknutí (mozkové krvácení).

TEST ANEB JAK RYCHLE POZNAT CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODU
Tvář Požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal
zuby. U člověka s iktem dochází k poklesu ústního koutku.
Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické.
Ruce Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe
a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.
Řeč Požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu,
například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk
s cévní mozkovou příhodou toho není schopen, nebo bude slova komolit.
Tyto příznaky mohou být i jen krátkodobé a mohou odeznít
do několika minut. I v těchto případech je však zcela nezbytné
rychlé ošetření, neboť riziko vzniku náhledné závažné cévní
mozkové příhody je velmi vysoké!

PROJEVY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla
■ Brní Vás tvář nebo úplně ztuhne – nemůžete se usmát, zapískat, polykat
■ Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají Vám z ní
věci
■ Vaše dolní končetina Vás přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi
Náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním
■ Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně rozumět
nebo nerozumíte okolí
■ Špatně se Vám píše nebo čte
Náhlá porucha zraku
■ Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku
■ Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje
Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě
■ Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat
Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny
■ Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku
Projevy cévní mozkové příhody nejsou obvykle provázeny
bolestí, což je také jeden z důvodů, proč jsou počáteční příznaky
tohoto onemocnění často podceňovány. Nemocní nejsou často

LINKA 155 – PRVNÍ KROK K ZÁCHRANĚ
Pokud pozorujete tyto příznaky, okamžitě zavolejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Zdravotnická záchranná služba stabilizuje životní funkce pacienta a podle situace podnikne kroky, které zabrání dalšímu poškozování
mozku. Protože účinná pomoc může být poskytnuta pouze
v prvních hodinách, musí být pacient rychle dopraven do nemocnice na specializované neurologické pracoviště, kde mu je
poskytnuta komplexní zdravotnická péče.
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE:
Doc. MUDr. JiříBauer
Iktové centrum AMI Communications
Neurologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
Tel.: 234 124 112
Tel.: 224 965 12, 606 353 384
e-mail: jiri.bauer@lf1.cuni.cz
CSc. Markéta Němcová,
Markéta Ostřížková
Týn 4,110 00 Praha 1
e-mail: marketa.nemcova@amic.cz
e-mail: marketa.ostrizkova@amic.cz

FN Královské Vinohrady
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Tel.: 267 162 380
Fakultní Thomayerova nemocnice
MUDr. Michal Brzák
Tel.: 261 083 193
Fakultní nemocnice Motol
MUDr. Helena Dvořáková
Tel.: 224 436 853
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Miroslav Kalina
Tel.: 257 272 584
Ústřední vojenská nemocnice
MUDr. Jaroslav Elis
Tel.: 973 203 230

Z dějin obce
Č. 97 - POVÁLEČNÁ LÉTA 1946 A 1947 - SLAVNOSTI A PRŮVODY
Záhy po válce oživila v Počernicích svá působení řada
předválečných spolků a organizací. Vzniklo i několik nových.
Vedle skautského oddílu a místní sokolské jednoty, které jsme
stačili připomenout v minulém povídání, byl to např. místní
hasičský sbor, hudební kroužek, Okrašlovací spolek, Červený
kříž a jistě i další spolky. V r. 1946 tu vznikla odbočka Svazu
české mládeže pod vedením pana Bohumila Macha, dále
odbočka Svazu národní revoluce, Svazu politických vězňů,
Jednotného svazu českých zemědělců. O rok později – r.1947
– byl tu založen Svaz brannosti. Kromě odboček celostátních
organizací a spolků v obci samozřejmě působily po válce ob-
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z dějin obce

novené organizace politických stran – sociálně demokratické,
národně socialistické, komunistické a lidově demokratické.
Mnozí občané byli současně členy několika spolků a organizací
a v jejich rámci se zúčastňovali slavností a průvodů v obci, se
kterými se po letech útlumu a beznaděje jakoby roztrhl pytel.
Některé z nich si připomeneme.
Oslavy 1. výročí osvobození od německé okupace 9. května
1946 byly v obci završeny bujarou veselicí na hřišti za sokolovnou, na několika místech se stavěly máje, vyvěšovaly se
prapory a výkladní skříně řady tehdejších obchodů zdobily
obrazy prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše a současně J. V.

Stalina. Odpolední veselici 9. 5. 1946 s večerní taneční zábavou v sokolovně předcházel 4. května vzpomínkový večer na
události předchozího roku, pořádaný Místní radou osvětovou,
s otevřením výstavky o národním odboji a večerním zapálením
vatry. Následující den 5. 5. se konala v kostele mše za padlé
v revoluci a na hřbitově jim byl slavnostně odhalen pomník.
Slavnostní odpoledne bylo ukončeno hrou Karla Čapka „Bílá
nemoc“.
V úterý 7. 5. jeli přes naši obec do Prahy maršálové Koněv
a Rybalko se svými doprovody. Zvědaví občané je očekávali
kolem státní silnice již od poledne, ale projíždějící generalita
se tu objevila až kolem čtvrté odpoledne. Silnice byla tehdy
vyzdobena hesly, hvězdami a státními symboly, obrazy prezidenta Beneše a J. V. Stalina. Ve středu na to, 8. 5., se u Velkého
počernického rybníka konal promenádní koncert a večer následoval ohňostroj. Bezprostředně před uvedenou všelidovou
veselicí na hřišti za sokolovnou ve čtvrtek 9. 5. procházel obcí
slavnostní alegorický průvod za účasti řady místních spolků
a konala se slavnostní mše církve Československé. Alegorický
průvod se tehdy řadil na štěrboholské silnici za statkem pana
Richtera. Se svými vozy zabočil potom do čtvrti Na Vinohradech
a odtud se po státní silnici vracel na křižovatku a pokračoval do
staré obce k sokolovně. Záhy po velkolepých slavnostech následovalo hned v sobotu 11. května ve Svornosti pásmo poezie ke
Svátku matek, nazvané „Srdce matčino“.
O měsíc později – v červnu 1946 – se u nás konal „Týden
dětské radosti“, který byl zahájen, jak jinak, průvodem. Ten se
řadil tentokrát u železniční zastávky a odtud prošly počernické
děti, některé v národních krojích, doprovázené skauty, sokoly
a hudbou ke státní silnici, starou obcí do zámeckého parku, kde
následoval hlavní zábavný program.
Společenský život v obci se nadále vcelku utěšeně rozvíjel
přes zřetelně narůstající politickou krizi ve státě.
Rok 1947 byl – jak známo – slavný vítězstvím našeho národního mužstva na mistrovství světa v ledním hokeji, které se tehdy
konalo v lednu v Praze „Na Štvanici“. Vítězství bylo nepochybně
náležitě oslavováno i našimi občany. Z „Pamětí“ pana J. Vučky
se dozvídáme o řadě následujících slavností s průvody, které se
v tomto roce konaly. Např. že v březnu pořádala Místní rada
osvětová ve Svornosti slavnostní připomínku narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na dlouhou dobu asi poslední. Účinkovalo
tu tehdy smyčcové kvarteto České ﬁlharmonie a pěvecký soubor prof. J. Brychty.
Bez průvodu se neobešly ani oslavy 2. výročí osvobození
v květnu 1947. Směřoval na místní hřbitov, kde byl tehdy
odhalen náhrobek rudoarmějce Ivana Bakurina. U hrobu stála

čestná stráž sedmi mužů z posádkového velitelství čs. armády
z Prahy. Mezi řečníky měl proslov i tehdejší zástupce sovětského
velvyslanectví. Současně se tu uskutečnila vzpomínka u hrobu
obětí Květnové revoluce. Tady stáli čestnou stráž členové místní
odbočky Svazu národní revoluce.
Četné veřejné slavnosti téhož roku pokračovaly slavnostním
večerem ve Svornosti u příležitosti 63. narozenin prezidenta
Edvarda Beneše. Následoval večer ruských písní a tanců. V zámeckém parku se 8. června opět konala dětská slavnost v rámci „Týdne dětské radosti“, která se samozřejmě neobešla bez
průvodu. Ještě v červnu rovněž v zámeckém parku proběhla
výroční slavnost založení čsl. sociální demokracie, na níž
promluvil tehdejší ministr výživy Majer a další hosté. V červnu
1947 také Počerničtí mávali prezidentu Benešovi, který obcí
projížděl s chotí do Prahy ze své dovolené na Moravě. I druhou
polovinu roku 1947 vyplňovala řada dalších slavnostních
akcí, které v červenci zahájil podpůrný spolek „Rokytka“ zahradní zábavou v hliníku bývalé cihelny v bloku mezi dnešní
Českobrodskou, Svatoňovickou a ulicí Národních hrdinů. Již
nechyběl slavnostní večer k 30. výročí ruské říjnové revoluce
a oslava národního svátku 28. října se štafetou k pomníku
padlých ve staré obci.
Ve výčtu příkladů bohatého kulturního života v obci s řadou
různých slavností a průvodů nelze vynechat některé průvody
smuteční. Ten první se konal v květnu 1946 při pohřbu pana
Josefa Votrubce, majitele zdejší malé továrny na marmeládu,
který byl patrně nešťastnými okolnostmi dohnán k dobrovolnému konci na železniční trati za dvorním křídlem hostince
Barborky. Podle současníků byl pan Votrubec člověk ryzího charakteru, místní sportovní klub v něm ztratil obětavého člena
a podporovatele. Druhý velký smuteční průvod doprovázel více
než o rok později – v říjnu 1947 – na místní hřbitov tehdejšího
prvního předsedu MNV pana Jana Bílka. Při přecházení
odbočky železniční trati do Malešic cestou od dolnopočernické
železniční zastávky byl nešťastnou náhodou zachycen lokomotivou projíždějícího vlaku a na místě usmrcen. Jeho ostatky byly
tehdy naloženy do prozatímní rakve a odvezeny do márnice na
zdejším hřbitově. V obci byl Jan Bílek vážen pro své neohrožené
postoje v Květnové revoluci 1945 a nestranictví, kdy „měřil“
každému stejně bez ohledu na politickou příslušnost, nikým
a ničím se nedal ovlivnit (citováno z „Pamětí“ pana J. Vučky).
Rakev se zemřelým byla potom vystavena v sále ve Svornosti,
odtud po smutečním projevu p. Nejedlého a po smutečním
chorálu lesních rohů nesena obcí na hřbitov za velké účasti
místních občanů.
Doc.ing.arch. František Kašička, CSc.

Jeden z řady poválečných průvodů obcí v letech 1946-1947

Herec Jaroslav Vojta v divadelním představení „Pasekáři“
v dolnopočernickém zámeckém parku r. 1946

z dějin obce
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Pohřební průvod předsedy Jana Bílka

Předseda Jan Bílek – kresba v sokolském „Zpravodaji“ z r. 1947 s připomínkou jeho tragického úmrtí 25. října
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