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HOR NOPOČE RNICKÝ

VÝDEJ DEZINFEKCE
ZDARMA

PRAHOU PŘES
TŘI JEZY

OSKAR PRO NAŠE
FILMAŘE

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK
od 13. 11. do 20. 11.
Prodloužený detektivní týden
od 9.00 do 18.00 hod.
do 22. 11.
Filmový svět Miloše Fikejze
od 9.00 do 18.00 hod.
do 21. 11.
100 let počernického fotbalu
od 9.00 do 18.00 hod.
29. 11.
Adventní trhy
od 12.00 do 18.00 hod.
do 10. 1.
Leonardo – interaktivní výstava
od 9.00 do 18.00 hod.
DIVADLO
15. 11.
*Žebrácká opera

od 19.30 hod.

18. 11.
Normální debil
21. 11.
Pinocchio

od 19.30 hod.

od 17.00 hod.

22. 11.
Snow film fest

od 18.00 hod.

27. 11.
Adventní věnce

20. 11. – 6. 12.
Třetí Podzimkova tvořivá výzva

28. 11.
Vánoční dílničky

29. 11.
Vánoční veselí

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM
26. 11.
Krize jako příležitost
od 18.30 do 21.00 hod.
MUMRAJ
19. 10. – 8. 11.
Podzimkova počítací hra
20. 10. – 8. 11.
Podzimkova tvořivá výzva
4. 11. – 22. 11.
Podzimkova poznávací hra
9. 11. – 22. 11.
Druhá Podzimkova tvořivá výzva
10. 11.
Adventní svícen - výroba doma
s návodem a hlínou
18. 11. – 6. 12.
Podzimkova průzkumnická hra

25. 11.
Očima a nejen perem Rudolfa Polláka
aneb Krajina a žena česká jak je hezká…
od 18.00 hod.
26. 11.
Pusťte Donnu k maturitě!
od 19.30 hod.
28. 11.
Princezna zakletá v čase
od 17.00 hod.
29. 11.
Ve stodole u slepic
od 19.30 hod.
10. 12.
Bábovky

od 19.30 hod.

DDM
7. 11.
Celodenní tvoření
od 10.00 hod.
22. 11.
Adventní kalendář
od 14.00 hod.
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29. 11. – 19. 12.
Adventní šifrovací hra
STODOLA
14. 11., 28. 11.
Burza rybiček
od 9.00 do 12.00 hod.
27. 11.
Tančírna
od 19.00 do 22.00 hod.
OSTATNÍ
5. 11.
Výdej dezinfekce na ruce
parkoviště u OD Albert a OD Penny
od 16.00 do 18.30 hod.
19. 11.
Výdej dezinfekce na ruce
parkoviště u OD Albert a OD Penny
od 16.00 do 18.30 hod.

VZHLEDEM K MĚNÍCÍ SE
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
SLEDUJTE, PROSÍM, JEDNOTLIVÉ
WEB STRÁNKY ORGANIZACÍ.

ÚVOD

SLOVO
STAROSTY
První říjnový víkend patřil krajským
a senátních volbám. Krajské zastupitele
lidé volili v celé České republice mimo
Prahy. Senátní volby se týkaly 27 obvodů,
z toho tří pražských, včetně naší městské
části. Dnes, jak všichni dobře víme, volby
letos celkově ovládli Starostové. Je tedy
zřejmé, že voliči našli ve volebních lístcích
tváře nové, které mají tu vůli pohnout
naší zemí dopředu. Dali tak najevo svůj
postoj k současné politické reprezentaci.
Přejme horní komoře plné demokratů
klid na práci, ať jim optimismus a dobrá
nálada vydrží co nejdéle. Za sebe chci
hlavně poděkovat všem našim hornopočernickým občanům, kteří využili svého
volebního práva a přišli, byť za zvýšených
hygienicko-protiepidemických opatření,
podpořit svého kandidáta. Mé poděkování
patří také všem členům našich volebních komisí, kteří připravili a učebnicově

zorganizovali průběh voleb ve volebních
místnostech i přesto, že měli po celou
dobu voleb mnohem více povinností než
obvykle. Ať už se jednalo o dezinfikování
místností a prostor mezi plentami, tak
i dohlížení na to, aby se lidé pohybovali
v rouškách a dodržovali potřebné rozestupy.
Jsme na začátku listopadu, v době,
kdy se pracuje na rozpočtu pro rok 2021.
Lze pochopit, že se těžko odhaduje, jak
s rozpočtem zamává aktuální pandemie
a vládní opatření proti ní včetně např.
zrušení superhrubé mzdy. Už teď je jasné,
že na příjmové straně našeho městského
rozpočtu bude znát úbytek a z tohoto
pohledu jsou budoucí investice, které jsou
před námi, velkou neznámou.
Od 14. října do 2. listopadu vláda
rozhodla, že všechny stupně škol s výjimkou těch mateřských přejdou na dis-

tanční výuku. Pro nikoho, ať už pro děti,
rodiče ani pedagogy není tato forma
výuky vůbec jednoduchá. První stupeň
základních škol by měl být znovu otevřen
2. listopadu, bude však záležet na aktuální epidemiologické situaci. Kdy se tedy
žáci budou moci do škol vrátit, není ještě
v tuto chvíli vůbec jisté.
S přicházející zimou, kdy se den krátí
a venku je čím dál tím nevlídněji, budu
rád, když se tímto časem přeneseme
všichni ve zdraví. Musíme si uvědomit, že
nejvíce senioři a chronicky nemocní lidé
procházejí v současné době velmi náročnými týdny, kdy se znovu ocitají v sociál
ní izolaci jako již na jaře. To znamená,
že se nemohou vídat se svými blízkými,
nemohou se jich dotknout, cítit jejich
vůni, mít pocit, že se o ně někdo zajímá či
bojí. Buďme jim na blízku. Buďme s nimi
ve spojení. Pro mnohé je přitom setkání
s nejbližšími jedinou radostí. Nevíme,
co bude, ale víme, že jsme v tom spolu,
a proto nezapomeňme, že jakoukoli krizi
dokážeme zvládnout, když budeme jednat
společně.
Petr Měšťan,
starosta

VÝDEJ DEZINFEKCE
NA RUCE ZDARMA
Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v těchto dnech:
V měsíci listopadu – vždy ve čtvrtek 5. 11. a 19. 11. od 16.00
hod. do 18.30 hod. Místa výdeje:
1. PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO DOMU ALBERT
2. PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO DOMU PENNY
Děkujeme našim skautům, kteří dezinfekci plní
a pomáhají s její distribucí!
Petr Měšťan, starosta
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INFORMACE
Z RADNICE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)
PŘIJETÍ PENĚŽNÍCH DARŮ OD OBCÍ
ŠESTAJOVICE A HOROUŠANY
Městská část přijme finanční dar ve výši 42 tis. Kč od obce Horoušany a 42 tis. kč od obce Šestajovice za přijetí dětí s trvalým
pobytem v těchto obcích k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole zřizované městskou částí Praha 20. Přijetí darů je podmíněno předchozím schválením v zastupitelstvech obou středočeských obcí.
PŘIJETÍ DARU NA OBĚDY PRO DĚTI
Rada městské části schválila přijetí daru ve výši 82,1 tis. Kč
od organizace Women for Women, o. p. s. účelově určeného na úhradu stravného (od 1. října 2020 do 30. června 2021)
ve školení jídelně pro patnáct žáků ze sociálně slabých rodin.
Organizaci Women for Women tímto za opakovanou pomoc
mnohokrát děkujeme.
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU ZŠ STOLIŇSKÁ
Rada schválila souhlas s čerpáním prostředků z investičního
fondu ZŠ Stoliňská (150,5 tis. Kč) na pořízení varného kotle pro
školní jídelnu, a to včetně jeho montáže a dopravy.
ZMĚNA ČERPÁNÍ DOTACE ZŠ STOLIŇSKÁ
Rada schválila změnu účelu čerpání poskytnuté neinvestiční
dotace ve výši 500 tis. Kč, která byla určena na malování budovy
Stoliňská č. 2440. V důsledku úspory bude část této dotace
využita na pokrytí nákladů spojených s dalšími pracemi v budově Stoliňská č. 2440 - opravy a nátěr fasády budovy, výmalby
schodiště ke kotelně a strojovně vzduchotechniky a v budově
Stoliňská 823/16 opravy výmalby tříd a chodeb.
PŘIJETÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA POSÍLENÍ MEZD
PRACOVNÍKŮ ŠKOL
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 5 592,6
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tis. Kč pro MČ Praha 20 určenou pro zřizované školy a školská
zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců
škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.
Ředitelé škol a školských zařízení na základě konkretizujících
částek přidělených jednotlivým organizacím dle výkaznictví
k 4. Q 2019, které jsou vyčísleny v příloze č. 1 a v příloze č. 2
usnesení ZHMP č. 19/125 ze dne 17. 9. 2020, budou přidělovat
finanční prostředky v rámci své kompetence všem zaměstnancům. V MČ Praha 20 se dle výkaznictví jedná o celkový limit
úvazků 281,2 (PP a NP – 241,9 a pracovníci ve stravování 39,3).
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Rada městské části
1) přijala účelovou neinvestiční dotaci (určenou pro ZŠ Stoliňská) ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 881,0 tis. Kč;
2) p řijala účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce
2020 ve výši 583,0 tis. Kč;
3) zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši
167,0 tis. Kč na financování rekonstrukcí a výstaveb služeben
Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 –
do služebny městské policie na Chvalské tvrzi bude pořízena
a instalována klimatizace;
4) zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.
m. Prahy pro rok 2020 ve výši 698,0 tis. Kč;
5) přijala účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy
(v celkové výši 5 592,6 tis. Kč) na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Rada městské části souhlasila s poskytnutím částky 40 tis. Kč na materiálové
náklady pro spolek BikeRanch
Team na podporu cyklistického
oddílu; konečné slovo bude
mít zastupitelstvo. Rada
schválila dotaci ve výši 45
tis. Kč Nadačnímu fondu
Dům umění, a to na pořádání výstav.

AKTUALITY

MA 21 A ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST
Rada městské části schválila výsledky
veřejného hlasování podaných projektů
v souladu s Pravidly pro předkladatele
projektů v rámci participativního rozpočtování
ze Zdravé MČ Praha 20 pro rok 2020, realizovaného
pod názvem Investice na přání IV. Rada dále schválila poskytnutí finančních prostředků na investiční akci projektu „Žít.
Bydlet. Číst. Sdílet.“ ve výši 598 tis. Kč paní Monice Hruškové,
kdy se jedná o částku vč. DPH, za účelem realizace vítězného
návrhu Investice na přání IV. Schválení přecházela stanoviska
právního oddělení ÚMČ a advokátní kanceláře se specializací
na autorské právo. Přijetím tohoto usnesení rada respektuje
vítěze veřejného hlasování. Rada zároveň uložila místostarostovi
pro legislativu připravit návrh nových pravidel pro participativní
rozpočtování v roce 2021. Jejich cílem bude, mj. odstranit nedostatky pravidel stávajících – schválených na květnovém zastupitelstvu hlasy všech přítomných zastupitelů.

INVESTICE
ŽÁDOST O SPOLUFINANCOVÁNÍ ZATEPLENÍ
BUDOVY ÚŘADU
Rada schválila podání žádosti o dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy
na r. 2020 na projekt „Zateplení původní části budovy ÚMČ
Praha 20, Jívanská 647“. V případě úspěchu ušetří městská část
až 2 284 tis. Kč.
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O DOTACI NA VÝSTAVBU TĚLOCVIČNY
Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování odborného poradenství při podání žádosti o dotaci do investiční výzvy Národní
sportovní agentury na projekt „Výstavba tělocvičny v Horních
Počernicích“ se společností B&P Research, s. r. o., za cenu
50 000 Kč bez DPH.

MAJETEK
VYBUDOVÁNÍ CVIČEBNÍHO SÁLU – MUMRAJ, Z. S.
Rada městské části souhlasila s pořízením projektové dokumentace pro změnu stavby „Rekonstrukce a rozšíření MUM“
za účelem vybudování cvičebního sálu a uložila OHSaI přeložit
na jednání rady příslušný tisk.
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
Rada souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4244/26
o výměře 4 m 2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4244/16
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického
plánu za cenu 6 970 Kč/m 2, z důvodu sjednocení vlastnického
vztahu ke stavbě a pozemku pod stavbou. Konečné slovo bude
mít zastupitelstvo městské části.

LEGISLATIVA
PODNĚT NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
V LOKALITĚ HORNÍ POČERNICE-VÝCHOD
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 10. září 2020 neschválilo podnět
na změnu územního plánu v lokalitě Horní Počernice-východ
ze zastavitelného území na nezastavitelné území. V příslušném
tisku je uvedeno následující stanovisko Odboru územního roz-

voje MHMP: „Návrh je podán za účelem
navrácení historických ploch s rozdílným
způsobem využití před schválením změny
Z 1405. Žadatelé však nemají souhlasy vlastníků pozemků s touto změnou a dle dodaného právního rozboru odmítají souhlasy/plné
moci vlastníků dodat. Plné moci jsou vyžadovány dle metodického pokynu. Změnou by mohlo
dojít k znehodnocení pozemků soukromých žadatelů a hl. m. Praze by mohla vzniknout povinnost
vyrovnat škodu. Z důvodu odmítnutí doplnit souhlasy vlastníků
a z důvodu podstaty této žádosti nemůže pořizovatel doporučit
ke schválení tento podnět.“

KULTURA
PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
Rada městské části schválila pravidla pro elektronickou komunikaci s úřadem. V jejich rámci nalezneme také pravidla pro
zveřejňování kulturních akcí v kalendáři akcí: „Zveřejňujeme
akce konané na území Horních Počernic i mimo něj pořádané
úřadem MČ Praha 20. Zveřejňujeme akce pořádané na území
Horních Počernic příspěvkovými organizacemi MČ Praha 20.
Zveřejňujeme akce konané na území MČ Praha 20 pořádané
ostatními subjekty a organizacemi po schválení webmasterem
MČ Praha 20.“ Žádosti o vyvěšení do kalendáře akcí, prosím,
zasílejte na webmastera MČ Praha 20 (karolina_prokupkova@
pocernice.cz). Vzor žádosti musí obsahovat následující údaje:
1. Jaká instituce/kdo; 2. Kategorie = kalendář akcí; 3. Jasný
a stručný nadpis; 4. Obsah/popis akce; 5. Místo pořádání akce; 6.
Den a hodina pořádání akce, případně kdy akce končí; 7. Přílohy
ve formátu JPG, PNG, PDF; 8. Náhledový obrázek; 9. Zveřejnění
na FB – ANO/NE; 10. Zveřejnění na E-zpravodaji – ANO/NE.
Chystáte nějakou společenskou akci s přáteli
nebo s vaším spolkem? Dejte o sobě vědět
a pozvěte celé Počernice!

HPZ
NOVÝ STATUT SCHVÁLEN
Rada městské části schválila nový statut HPZ, který odstraňuje cenzurní prvky statutu schváleného předchozí radou.
Vzhledem k tomu, že mezi volebními stranami zastoupenými
v ZMČ nedošlo k jednoznačnému konsenzu na zřízení výboru
zastupitelstva, zůstává redakční rada poradním orgánem rady
městské části, což potvrdilo svým usnesením i ZMČ dne 21.
září 2020. Schválení novely statutu předcházelo zveřejnění jeho
pracovní verze na webu městské části, sběr připomínek občanů,
jednání u kulatého stolu dne 8. června, kam byli pozváni všichni
zastupitelé. S ohledem, že na toto jednání nedorazil nikdo ze
zástupců opozičních stran, proběhla s nimi jednání separátně.
Limit znaků pro zastupitele bude od 1. ledna 2021 činit 2 500
znaků, namísto dnešních (pouhých) 2 000 znaků pro celou
volební stranu. Celkový limit znaků pro jednotlivé volební strany vychází z počtu ve volbách získaných mandátů (HOP – 7x
2 500; Šance – 6x 2 500; ODS-NHP – 4x 2 500; Společně pro
Počernice – 3x 2 500; Počernice JINAK 2x 2 500; ANO 2011 –
2x 2 500; KSČM – 1x 2 500 znaků) – je tedy spravedlivější než
stávající model a respektuje výsledky voleb. Poskytneme tak
více prostoru všem zastupitelům, i těm opozičním. Děkujeme
za spolupráci všem kolegům, kteří se na přípravě a diskusích
o novém statutu podíleli.
Petr Měšťan, starosta
Vilém Čáp, 1. místostarosta
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AKTUALITY

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ
OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ A MILÍ
PŘÁTELÉ,
v minulém příspěvku jsem začínal optimisticky, věřil jsem, že letošní školní
rok bude „normálním“. Bohužel současná
vyhlídka příliš optimistická není, ale snad
se zase brzy začne vše obracet k lepšímu.
Nezbývá nám, než se snažit dodržovat
všechna doporučená hygienická opatření
a být maximálně ohleduplnými ke všem
v našem okolí. To je totiž jediná cesta,
jak úspěšně porazit COVID-19. Z tohoto
důvodu jsem požádal vedení úřadu, aby
zintenzivnilo nákupy ochranných pomůcek nejenom pro potřebu úřadu, ale
zejména pro potřeby naší pečovatelské
služby, sociálních pracovníků a dalších.
Minule jsem vás informoval o opětovném setkávání v Komunitním centru,

jeho činnost však s ohledem na současnou situaci byla přerušena. Došlo také
k ukončení příprav velké děkovné akce,
která měla být určena všem dobrovolníkům, včetně plesu seniorů, veselky, výstavy fotografií pana Cudlína a dalších.
Přesto všechno byl konec měsíce září
a říjen nabitý různými akcemi a novinkami, o kterých bych vás rád informoval.
V sociální oblasti s platností od pondělí
28. září došlo k pozastavení naší služby
„Senior auto“, a to z důvodu ochrany uživatelů této služby. Tento nepopulární krok
byl nutnou reakcí na omezování sociálních služeb v rámci nařízení Ministerstva
práce a sociálních věcí. Pokud byste potřebovali akutně zajistit dopravu k lékaři
a nevěděli si rady, prosím, kontaktujte náš
Odbor sociálních věcí a školství na tel.

č.: 271 071 799 nebo
271 071 640, kde se
vám pokusí zajistit možnou náhradu.
Proběhla velmi vydařená akce „Zdravíme
Mezilesí“ pořádaná organizací Neposeda.
Děkuji Neposedovi a všem účastníkům.
Současně také děkuji malířským potřebám Artikon, jejichž stánek měl na akci
zastoupení. Prodejnu mají naproti naší
knihovně, určitě ji nepřehlédnete, jejich
pomalovaná fasáda je velmi hezká.
Ve zdravotní oblasti vás nejvíce zajímalo,
kde můžete získat zpátky svoji zdravotnickou dokumentaci (kartu) po paní
doktorce Zdeňce Gerákové. Veškerá dokumentace však nepřechází pod náš úřad
městské části, ale na nadřazený orgán, tj.
MHMP. Níže uvádím kontakty na odpovědné osoby z MHMP a odkaz na webové
stránky, kde by vám měly v této věci
poradit. Pro získání dokumentace je
nutné vyplnit žádost o vydání, kterou lze
poslat poštou nebo odevzdat na podatelnu
MHMP. V případě potíží s žádostí můžete
opět kontaktovat náš Odbor sociálních
věcí a školství, kde vám vše vysvětlí
na tel. č.: 271 071 640.
Mgr. Olga Matoušková, 236 004 181,
olga.matouskova@praha.eu
Jaroslava Müllerová, 236 004 133,
jaroslava.mullerova@praha.eu
www.zdravotni.praha.eu/jnp/cz/informace_pro_pacienty/zdravotnicka_dokumentace.html
Na zasedání zastupitelstva MČ došlo
ke schválení mnou předložených žádostí
v oblasti sociální a zdravotní následovně:
Žádost organizace Neposeda, z. ú. o individuální dotaci na projekt „HoPo - provozní náklady sociální služby“.
Žádost schválena a podpořena v plné
výši.
Žádost organizace Neposeda, z. ú. o individuální dotaci na projekt „Křižovatka
- provozní náklady sociální služby“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu
domova pro seniory Bethesda.
Žádost schválena a podpořena v plné
výši.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2020

AKTUALITY

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu
chráněného bydlení na Xaverově.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Žádost organizace LRS Chvaly, o. p. s.
o individuální dotaci na projekt „Pečovatelská služba“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost organizace LRS Chval, o. p. s. o individuální dotaci na projekt „Terénní péče“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Žádost organizace LRS Chvaly, o. p. s.
o individuální dotaci na projekt „Následná
a rehabilitační péče v LRS Chvaly“.
Žádost schválena a podpořena
v částečné výši.
Žádost spolku Mumraj, z. s. o individuální
dotaci na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Žádost spolku Mumraj, z. s. o individuální
dotaci na projekt „ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní
prázdninové příměstské tábory“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Ve spolkové činnosti mě velmi potěšil
skvěle odvedený a vydařený 7. ročník
Hudebního festivalu u kostela sv. Ludmily. Rád jsem se této akce zúčastnil.

Poděkování patří nejenom všem skvělým
vystupujícím, ale především pořadatelům
a organizátorům, tj. jmenovitě panu faráři
Eliášovi, panu docentu Jansovi, ředitelce
Chvalského zámku paní Beránkové, paní
inženýrce Švábové a všem dalším. Už nyní
se těším na další ročník.
Na zasedání zastupitelstva MČ došlo
ke schválení mé předložené žádosti v oblasti spolkové činnosti, a to konkrétně:
Žádost spolku Chvalská beseda, z. s.
o poskytnutí finančního daru na pořádání
akcí „Procházka staropražskými kabarety a šantány“ a „Vánoční vůně svařáčku
s českou vánoční písničkou a koledou“.
Žádost schválena a podpořena v plné výši.
Přeji vám všem pevné zdraví a hezké
podzimní dny.
S úctou

Petr Růžička, váš radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka

VÝSADBY ZELENĚ V NAŠICH
PARCÍCH I ULICÍCH
Nastal podzim a s ním přišlo i období vhodné pro vysazování dřevin. Odbor místního hospodářství provádí opět na území městské části vysazování dřevin – stromů, keřů, ale i cibulovin a trvalek, aby nejen parky, ale i ulice byly hezčí a dělaly
návštěvníkům radost.
V lokalitách jako je park U Divadla, Ratibořický park, lokalita Podsychrovského
rybníka, ulice Běchorská, Na Pozorce
a dalších se vysazuje na 52 stromů a cca
300 keřů. Některé z nich jsou předepsány
rozhodnutím Odboru životního prostředí
a dopravy jako náhradní výsadby za pokácené provozně nebezpečné nebo suché
stromy. Zároveň s výsadbou dřevin je
prováděna i výsadba různých druhů trvalek a cibulovin, které v jarních měsících
příštího roku potěší oko návštěvníků
našich parků.
Eva Alexová,
místostarostka MČ Praha 20
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PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINÁČ HORNÍCH
POČERNIC“ ZNÁ VÍTĚZE
Fotografie osázených květináčů nebo truhlíků jste nám posílali od začátku prázdnin až do poloviny září.
Z obdržených fotografií vybírala porota ty nejpovedenější a rozhodování o vítězích pro nás nebylo vůbec jednoduché. Odměnu - poukázky
do Hornbachu a na pizzu - nakonec získali:
1. MÍSTO – JÁN KRAJCER,
2. MÍSTO – LUCIE ZEMANOVÁ,
3. MÍSTO – TEREZA FIALOVÁ.
Moc gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím, kteří se zapojili.
Jana Hájková,
radní městské části

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZLATÝ ERB 2020
Dne 14. 9. 2020 jsme obdrželi při slavnostním ceremoniálu v Rezidenci
primátora hlavního města Prahy
DIPLOM za 3. místo v krajském
kole 17. ročníku soutěže Zlatý erb
2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
DĚKUJEME NAŠEMU IT ODBORU
ZA PARTICIPACI.
S úctou
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Zbyněk Římal, Jaroslav Kočí ml.
Radní Městské části Praha 20
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NA ČEM PRACUJEME…
Sportovní hala – hledáme možnosti financování stavby haly. Bohužel v této složité
době je to velmi komplikované. Rádi
bychom ale začali stavět v průběhu roku
2021.
Skatepark – vytipovali jsme vhodný pozemek pro výstavbu skateparku. Po splnění
všech náležitostí bychom rádi skatepark
s parkourovým hřištěm realizovali v roce
2021.
Dětské hřiště – připravujeme na příští
rok harmonogram oprav a modernizací
dětských hřišť.
Vodní prvky – hledáme vhodné místo pro
umístění vodních prvků.
Čertousy – vnímáme nepříjemnou
dopravní situaci v lokalitě Čertousy. Hledáme možnosti, které by vedly ke snížení dopravní zátěže, kterou vytvářejí
většinou neukáznění řidiči ze středních
Čech.
Optimalizace železniční tratě - žádáme
občany o shovívavost, bohužel při pracích
spojených s optimalizací tratě vzniká
leckdy nepříjemný hluk.
Podjezd v Bystré.
Kanalizace v ulici Ve Slavětíně.
Ulice Otovická – na podnět občanů se
snažíme ve spolupráci s městskou policií
korigovat nesprávné parkování aut. V poslední době řidiči ulici často využívají jako
záchytné parkoviště.
Bezpečnost – podařilo se nám vytvořit
společné hlídky městské policie a Policie
ČR, které se zaměřují na cizince posedávající v parcích a i v jiných lokalitách HP,
kteří konzumují alkohol. Řešíme legální
i nelegální ubytovny v katastru Horních
Počernic.

Připravujeme návrh rozpočtu na rok 2021.
Hledáme možné úspory v běžných výdajích stávajícího rozpočtu.

Ve Slavětíně. Když půjde všechno podle
předpokladů, bude v nejbližší době vydáno územní rozhodnutí.

Vytváříme nová pravidla pro participativní
rozpočtování v roce 2021.

Jelikož se ukázalo, že některé zastávky
MHD, které byly letos na jaře umísťovány, nevyhovovaly většímu počtu našich
obyvatel, jednáme s ROPID o změně. Snažíme se vyjednat celou situaci ku prospěchu
našich obyvatel, a proto žádáme o obsloužení zastávky v ulici Krahulčí bez ohledu
na umístění zastávky v Komárovské ulici.

Ve spolupráci s IT odborem zpracováváme
možnost podávat žádosti o granty elektronicky, a to od příštího roku.
V zásadách pro poskytování dotací pro
rok 2021 chystáme další změny, které včas
představíme žadatelům.
Zaměříme se na vyšší efektivitu vynakládání finančních prostředků z rozpočtu
městské části pro příští rok.
Připravujeme nová pravidla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací.
Příprava dopravního průzkumu v oblasti Chval - Takto se zjistí velice přesně
intenzita dopravy, množství tranzitní
dopravy, počet osobních vozidel / vozidel
nad 3,5 t. Výsledky měření pak posoudí
odborníci a navrhnou jistě adekvátní řešení. Stejným způsobem plánujeme posoudit i situaci v Čertousích.
Netrpělivě sledujeme portál.cenia.cz - 7. 7.
2020 se konalo veřejné projednání záměru
Nový Zeleneč, kde jsme vznesli zásadní
připomínky a to hlavně ve smyslu dopravních dopadů na naší MČ. V případě,
že naše připomínky nebudou zohledněny
v projektu, jsme připraveni bránit se.
Nadále jednáme jak se Správou železnic,
tak i se zástupci přilehlých areálů ohledně
podjezdu Bystrá, a to zejména o odkanalizování areálů Yugo Alloys a Airmedia.
S tímto zároveň souvisí i navrhované
směny pozemků v této lokalitě.
Dobrá zpráva je, že by se už v nejbližší
době měla posunout kupředu i realizace
kanalizace a rekonstrukce komunikace

Studie sportovního areálu FZŠ Chodovická – chceme dotvořit areál pro jeho lepší
využití a jeho následnou údržbu.
Podpora trenérů v našich spolcích a následná výměna zkušeností pro kvalitnější
rozvoj našich sportovců.
Územní studie Počernice východ.
Dořešení územní změny – hřiště v Lukách.
Jednání s Ekospolem ohledně výstavby
Nad Palečkem.
Robotnice – komplexní řešení území.
Tvorba nových webových stránek.
Pracujeme na výstavbě optických sítí v obci
a následném zrychlení internetu pro občany.
Chceme zpříjemnit komunikaci s úřadem
pomocí online uživatelského prostředí.
Pracujeme na zprovoznění moštárny v nových prostorech.
Chceme podpořit dobrovolné hasiče
v jejich snaze stát se znovu akceschopnou
a prospěšnou jednotkou pro občany.
Podporujeme záměr úprav areálu Diakonie ECM Horní Počernice - SKP HoPo.
Radní Městské části Praha 20
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JAKÉ PROBLÉMY
PŘINESLO UZAVŘENÍ
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT?
Druhá vlna pandemie udeřila mohutným rozsahem a zavření volnočasových aktivit na sebe bohužel nenechalo
dlouho čekat. Na dva týdny se zcela uzavřel zámek, divadlo, vnitřní sportoviště, zrušeny musely být veškeré
kulturní akce. Pro organizace je letošní rok díky odlivu
návštěvníků těžký a je jen na nás, jestli jim pomůžeme
po rozvolnění vládních opatření postavit se opět na nohy.
RŮŽENA BERÁNKOVÁ,
CHVALSKÝ ZÁMEK:

Od června do konce prázdnin jsme
na zámku zažívali po tichém jaru
neuvěřitelnou renesanci. Tržby ze
vstupného byly dvojnásobné i vyšší
než touto dobou v minulých letech.
Během koronové uzávěry jsme se
zapojili do několika platforem
na podporu cestovního ruchu
a vyplatilo se to. A v létě jsme
nabídli inspirativní a bezpečné místo. Zato už počátkem
září jsme pocítili kritický
odliv návštěvníků, ač jsme
zahájili letošní TOP – interaktivní výstavu o Leonardu
da Vincim. V současné době
se nám podařilo vyjednat bezplatné prodloužení této výstavy
až do začátku nového roku. Nechceme
o ni návštěvníky ochudit a zároveň stále
doufáme, že díky tomuto unikátnímu
výstavnímu projektu alespoň částečně
vyrovnáme letošní rozpočet.
Další program ladíme tak, abychom
v rámci možností přinášeli kulturu,
kterou lze v těchto dnech nabízet, aniž
bychom prohlubovali ekonomické ztráty.
Oproti soukromým kulturním institucím
máme ovšem dobrého parťáka v zádech
– zřizovatele MČ Praha 20, který si je
vědom, že kultura je důležitou součástí života obce i reprezentací navenek a vyplatí
se ji podržet.

BÁRA JELÍNKOVÁ, DIVADLO:

Vládní omezení kultury je pro nás
samozřejmě velmi nepříjemné. A nejen
současné totální uzavření, ale obecně vývoj situace, protože lidé do divadel skoro

nechodí. Část se bojí nákazy, část nechce
sedět v rouškách, další nevěří, že se
představení nakonec odehrají a nikdo
navíc dopředu neví, jestli sám neonemocní. To všechno způsobuje, že
jsme v současné době tak na 10 %
obvyklé návštěvnosti. Během
září už to vypadalo, že se to
trochu zlepší, ale po postupném
zpřísňování opatření a doporučení ministra Plagy školám, že
nemají chodit do divadel, jsme
se dostali do této dost zoufalé
situace. Totální uzavření způsobí ještě
větší pokles prodeje, protože už nikdo
nebude věřit tomu, že se za těch 14 dní
divadla opět otevřou. Tím pádem máme
samozřejmě obrovský ušlý zisk, ale náklady nám stále běží.
ZDEŇKA HORVÁTHOVÁ, DDM:

Nařízením Hygienické stanice hl. m.
Prahy č. 15/2020 byla ve střediscích volného času od 5. do 18. 10. 2020 zakázána
osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Bohužel, vzhledem k tomu, že toto
nařízení se týkalo jen středisek volného
času a na jiné organizace se nevztahovalo,
zde vzniklo diskriminační prostředí, kde
stejnou činnost jedna organizace dělat
mohla a druhá ne, a to jen na základě
typu organizace, ne na základě činnosti
a toho, že by byla vyhodnocena jako riziková. Navíc to bylo v médiích chybně
interpretováno a několikrát byla
veřejnost informována, že kroužků
se nařízení netýká, že ty fungovat
mohou. Média však nezveřejnila, že mohou fungovat jen ty
kroužky, které nepracují pod
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DDM. V reálu to znamenalo, že pokud
dítě chodilo na míčové hry do Sokola,
normálně sportovalo dál, pokud chodilo
na míčové hry do DDM, sportovat nesmělo. Což samozřejmě vyvolávalo
dotazy a rozhořčení rodičů a i nám
to připadalo nespravedlivé, nesystémové a diskriminační.
Zároveň s informováním rodičů
o uzavření DDM a rušení všech
naplánovaných aktivit jsme
hned začali pracovat na spuštění online výuky tam, kde to je
alespoň trochu možné, případně na možnosti různých online konzultací, výukových videí, apod., protože nám bylo moc
líto, že dětem není umožněno věnovat se
aktivitám, které mají rády. Chtěli jsme
jim nabídnout alespoň nějakou alternativu. Kromě toho, že uzavření DDM
nám přineslo více práce, tak má pro nás
samozřejmě i ekonomický dopad, protože
příjmy ze zájmové činnosti financujeme
naše provozní náklady.
DAVID LUKEŠ, FOTBAL:

Naposledy jsme hráli utkání o víkendu,
kdy to ještě bylo povoleno. Další týdny
budeme alespoň trénovat podle nových
nařízení a doporučení vlády, samozřejmě
pouze venku. Vnitřní prostory využívat
nebudeme.
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LENKA BAREŠOVÁ,
GYMNASTIKA, AEROBIC:

Od začátku zákazu až do jeho odvolání
netrénujeme. Jsme ale hrozně rády, že
jsme poslední možný víkend stihly ještě
závody.

JAROSLAV KOČÍ, FLORBAL:

Na sportovní kluby, které jsou registrovány a jdou za jasným cílem někam
své svěřence posunout, je vládní nařízení
po zhruba měsíci jejich činnosti dosti
tvrdé. Ale pravidla se respektovat
musí. Doporučuji,
aby děti chodily
ven a volnou pohybovou hrou čehokoliv se posouvaly v rámci
zábavy ve svém volném
čase. Samozřejmě
v rámci dodržování
vládních nařízení.
KLÁRA HLAVÁČKOVÁ, ATLETIKA:

od doby, co jsou
omezení jsme museli
tréningy přerušit.

JIŘÍ KOTÍK, KOSAGYM:

Každé omezení sportovní
činnosti v době koronakrize
na nás dopadá velmi tvrdě,
zejména v oblasti důvěry
lidí využívat naše sportoviště a tréninky k pravidelnému cvičení. Veškeré závazky
a smlouvy plnit musíme i když
naší činnost nesmíme vykonávat, což je
velmi komplikované a nutí nás to sahat
hluboko do finančních rezerv. Uzavření
tělocvičen na 14 dní zvládneme,
pokud budou omezení delší,
tak je budoucnost naší
organizace ve hvězdách. Zvažujeme
možnost tréninků venku
a pravděpodobně
ji našim
členům
nabídneme.
Je to ale
samozřejmě
otázka stálosti
počasí, v pod-

zimní období už mnoho
vhodných dnů ke sportování venku nebývá.
JINDŘICH JUKL,
TJ SOKOL:

Omezení to pro naše kluby
znamená výrazné, lidé si sice mohou jít zaběhat, ale nesmí sportovat
v klubech a týmech, což je pro organizovaný sport špatné. Sotva se nastartovala
sezona, jsou zastavené veškeré soutěže
a nevíme, zda budou vůbec dokončené. A samozřejmě to bude mít na lidi
i psychický dopad, zda má vůbec cenu
sportovat, když nikdo neví, zda ve svém
sportu vůbec bude moci pokračovat. Být
v týmu je závazek a ten je teď narušený,
bez sportu se nedá být. Finanční ztráty
budou také značné, jestli budou refundace zrušených nájmů, ještě nevíme, ale
samozřejmě to ovlivní i provoz a údržbu.
Lenka Bartáková,
redaktorka

KRIZOVÁ LINKA
HORNÍCH POČERNIC
Zřízená v souvislosti s COVID-19.
Volejte v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hodin.
271 071 799 | 724 829 333 | 271 071 640 | 604 554 194

Linka je určena pro občany,
kteří potřebují pomoct nebo získat
základní informace o možnostech
ve stavu nouze.

NEBOJTE SE
ZATELEFONOVAT,
JSME TU PRO VÁS!
Pokud potřebujete pomoct mimo dobu
fungování krizové linky Horních Počernic,
kontaktujte krizovou linku Centra pomoci
hlavního města Prahy pro seniory 800 160 166.
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ZASTUPITELÉ

Transparentnost nadevše aneb nic vám
nedáme, kolego!
Vykonávat řádně funkci zastupitele můžete tehdy, když máte dostatek informací.
Když je nemáte, máte právo si o ně požádat. Požádala jsem úřad o kopie zápisů
z jednání Rady MČ Praha 20. O tom, zda
je můj požadavek oprávněný, jsem se nejdříve dotazovala úředníků z Ministerstva
vnitra ČR (MV ČR). MV ČR písemně
potvrdilo, že na požadované informace,
tedy na kopii zápisu z jednání rady mám
právo, neboť souvisejí s výkonem funkce
zastupitele dle zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze. A nakonec jsem
se po dvou stížnostech na hl. m. Praha
po měsíci a půl dočkala. Zápisy jsem
obdržela s poučujícím komentářem

Dopravě na Chvalech (snad) svítá
na lepší časy…
V minulém čísle HPZ byl velmi dobře
okomentován projekt „školní ulice“. Jsme
první pražskou městskou částí, která tímto
způsobem reaguje na to, co se každé ráno
odehrává před pražskými školami, a jsem
velmi rád, že je dnes obecná snaha situaci
řešit. Osobně se snažím o změnu dopravního režimu v oblasti Chval od roku 2010.
Souvisí s tím i dlouhodobá snaha
obyvatel Chval o vyřešení nedodržování
dopravního značení v celé lokalitě. Vzhledem k neochotě minulé RMČ řešit tento
problém, podepsali občané Chval naši petici, aby si vynutili nápravu. Peticí (podanou
15. ledna 2020), kterou podpořilo bezmála
100 chvalských obyvatel, se fakticky začalo

Prosadili jsme podporu pro Mumraj
a Neposedu
Na jednání zastupitelstva naší městské
části v pondělí 21. září 2020 byl schválen
můj protinávrh na poskytnutí finanční
dotace pro spolek Mumraj z. s. v plné
výši. Radní totiž ponížili náklady v jejich
žádosti o položky na účetnictví a platby
lektorům ve výši 18 000 Kč. Pokud by
spolek Mumraj potřebné finance nezískal, jistě by to v jeho potřebné a aktivní
práci v rámci naší městské části způsobilo
nemalé problémy.
Současná koalice si před hlasováním o protinávrhu dala pětiminutovou
přestávku na poradu a poté byly oba naše
protinávrhy na plnou podporu Mumraje
schváleny.

tajemnice úřadu, že se stále domnívá,
že to k výkonu své funkce nepotřebuji.
Naštěstí o tom tajemnice nerozhoduje.
Stále máme platnou legislativu! A přesto
se zde o svá práva musíte prostě s naší
transparentní radnicí poprat. Kolegovi
Ing. Miloši Vackovi, který se na úřad
dostavil osobně, aby si kopii zápisu
z jednání rady pořídil, řekli doslova:
„Starosta Petr Měšťan konstatoval, že
na to kolega Vacek nemá právo! Prý si
může zápis jen přečíst, bez pořízení fotodokumentace“. Místostarosta Ing. Čáp
doplnil následující: „Víte co, tak nám dejte
písemnou žádost a my ji písemně vyřešíme. Do žádosti dejte, na základě jakého
ustanovení a jaké právní normy ten nárok
máte!“ Přitom pan Ing. Vilém Čáp v HPZ
06/2020 uvedl: „Svých opozičních kolegů

si vážím a chci napomoci tomu, aby měli
takové podmínky pro práci ve prospěch
Horních Počernic, aby se do ní rádi hojně
a pravidelně zapojovali.“ Bohužel jen slova
na papíře.
Vedení radnice v březnu 2020 schválilo
jednací řád rady, kde bylo uvedeno, že
zápisy z jednání rady jsou po schválení
zveřejňovány na webu. Žádný zápis však
zveřejněn nikdy nebyl. Upozornila jsem
na to na jednání zastupitelstva. A co na to
naši šikovní radní? Dne 30. 9. 2020 změnili raději jednací řád a zápisy zveřejňovat
nebudou, není to povinnost. Kam zmizela
otevřenost úřadu, kterou Počernice Jinak
hlásalo?

vážně zabývat až současné vedení městské
části. Došlo ke vzniku pracovní skupiny,
jež měla formulovat pracovní návrh zadání
dopravní studie. Vzhledem k tomu, že
v minulosti byly konkrétní návrhy občanů
na vyřešení opakovaně reprezentací MČ
odmítány, pracovní skupina navrhla zadání
dopravní studie obecně a očekává od profesionálů návrhy možností k posouzení
a následné možné realizaci.
V pátek 9. října schválila rada městské
části provedení dopravního průzkumu,
který prověří dopravní intenzity v lokalitě
Chvaly i podíl tranzitní dopravy na celkovém dopravním zatížení tohoto území.
Takto se zjistí velice přesně intenzity dopravy, množství tranzitní dopravy a počet
osobních vozidel / vozidel nad 3,5 tuny.
Na základě dat z průzkumu bude moci být

vytvořeno přesné zadání dopravní studie
šité „na míru“ této lokalitě.
Studie má umožnit navrhnout řešení,
jak současný nevyhovující stav odstranit.
Lze samozřejmě namítnout, že to nebude
zadarmo… Ano, je to pravda, ale problémy
s dopravou se netýkají jen lokality Chval
a bezpečnost a kvalita života obyvatel za to
určitě stojí. Doufám proto, že v budoucnosti, pokud se objeví podobné problémy
v jiných lokalitách, už nebude třeba petice
sepisovat.

Cením si toho, že zastupitelé schválili
i protinávrh mojí kolegyně Aleny Štrobové, která prosadila plnou částku návratné
finanční výpomoci pro spolek Neposeda. O půjčku ve výši 100 000 Kč žádá
spolek Neposeda každý rok. Důvodem
pro žádost o půjčku jsou zpožděné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Každý rok tak Neposeda potřebuje
překlenout první tři měsíce roku a půjčku vždy pravidelně a do koruny vrací.
Letos mu rada navrhovala 50 000 Kč,
ale přijat byl nakonec náš protinávrh
na celkovou požadovanou částku. Jsme
velice rádi, že spolky v Horních Počernicích získají i letos dotační podporu,
jakou potřebují. Tolik dobré zprávy.
O to více mě ale mrzí situace, do které
se dostal můj kolega, zastupitel Miloš

Vacek. Chtěl nahlédnout do zápisu Rady
MČ Praha 20 ze dne 3. 8. 2020, pořídit si
fotodokumentaci a uplatnit tím své právo
na informace. Navštívil proto Úřad MČ
Praha 20, avšak tvrdě narazil! Starosta
Petr Měšťan konstatoval, že na to kolega
Vacek nemá právo! Prý si může zápis jen
přečíst, bez pořízení fotodokumentace.
Místostarosta Ing. Čáp k tomu ještě dodal, ať si podá písemnou žádost a vedení
to písemně vyřeší. Zároveň aby kolega
upřesnil dle jaké právní normy má nárok!
Tak si tedy transparentní a otevřený úřad
nepředstavuji. Toto bych si ve své bývalé
funkci místostarostky nikdy ke kolegům
nedovolila!

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2020

Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

Vladimír Hošek,
zastupitel, Počernice JINAK

Daria Češpivová,
zastupitelka, Hnutí občanů Počernic

ZASTUPITELÉ

Na projednání petice
stále čekáme!
Společnost EKOSPOL a. s. zamýšlí
realizovat v souladu s platným územním
plánem (ÚP) výstavbu 15 bytových domů
s 900 byty. Není pravdou, že předchozí
vedení radnice záměru projektu „Nad
Palečkem“ jen pasivně přihlíželo. S navrženou podobou záměru jsme jednohlasně
nesouhlasili a považovali jej za naddimenzovaný. Proto jsme oslovili (11/2018)
advokátní kancelář, která vypracovala
analýzu, z které vyplývá „pokud se hl. m.
Praha rozhodne zastavitelnost pozemků
změnou ÚP omezit či zrušit, EKOSPOL
a. s. nemá nárok na náhradu za změnu v území dle § 102 odst. 2 stav. zák.”
Změna ÚP je náš oprávněný požadavek.

Magistrát by měl nejprve projednat petici,
která má snížit koeficient míry využitelnosti plochy z „E“ na „C,“ což by znamenalo snížení koeficientu podlažních
ploch a počtu podlaží. Petici předala
osobně bývalá starostka Alena Štrobová
primátorovi Zdeňku Hřibovi (05/2019).
Bohužel ani po registraci petice dosud
nedošlo k jejímu projednání. I když jiné
petice byly projednávány! Kdy můžeme
očekávat projednání té naší? Trpělivost
s odpovědí mi došla v srpnu. Požádala
jsem o zjištění, v jakém stavu je posouzení „Petice za změnu ÚP v lokalitě
Nad Palečkem“ na magistrátu. A výsledek? Po měsíci jsme obdrželi omluvu od primátora: „Po prověření celé
záležitosti musím bohužel konstatovat,
že prozatím skutečně nedošlo k jejímu

projednání v Zastupitelstvu hl. města
Prahy. Průvodní dopis této petice, který
byl adresovaný přímo na mou osobu,
jsem předal k přímému vyřízení panu
náměstku Hlaváčkovi, což učinil. Došlo
však k přehlédnutí skutečnosti, že dle
vlastního textu petice bylo požadováno
její projednání v Zastupitelstvu hl. m.
Prahy. Dovoluji si Vás proto informovat,
že tento nežádoucí stav bude neprodleně napraven. Petice byla již předána
na Kontrolní výbor Zastupitelstva hl.
m. Prahy, který ji projedná na svém následujícím zasedání a následně předloží
k projednání na nejbližším Zastupitelstvu
hl. m. Prahy.“
Jana Hájková, radní MČ
ANO 2011

INZERCE
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RYCHLONABÍJECÍ
STANICE
Investicí Elektromobility
& Smart City PRE byla
na pozemku bezprostředně
sousedícím s parkovištěm
v ulici Obchodní umístěna veřejná rychlodobíjecí
stanice ABB s výkonem
50 kW (30-60 min.) při
stejnosměrném dobíjení,
nebo 22 kW při použití
konektoru pro běžné dobíjení (3-5 hod.). Rychlonabíjecí stanice slouží
veřejnosti od září letošního roku.
Zdeněk Vavruška, Odbor
hospodářské správy a investic

RE-USE: NEVYHAZUJTE TO.
POUŽIJTE TO ZNOVU
OTEVÍRÁME RE-USE CENTRUM
Od listopadu jsme na našem sběrném
dvoře ve Chvalkovické ulici otevřeli
Re-use centrum. Použitelné věci, které
na sběrný dvůr přivezete, už nemusíte vyhazovat, ale můžete je nově darovat k opětovnému užití. Darovat můžete staré, ale
ještě použitelné věci jako je třeba nábytek,
vybavení domácnosti, sportovní vybavení
či hračky. Smyslem celého projektu je
prodloužit životní cyklus věcem, které
dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích
a sběrných dvorech. Jedinečný je nejen

v tom, že přispívá k ochraně životního
prostředí, ale také tím, že pomáhá počernickým rodinám ušetřit a přispět Chráněnému bydlení na Xaverově.
Pokud se rozhodnete nabídnout věc,
kterou už nepotřebujete, ale někomu jinému může ještě dobře sloužit, pracovníci
Re-use centra předmět vyfotí a nabídnou
sociálním odborům městských částí
a vybraným neziskovým organizacím
prostřednictvím portálu Nevyhazujto.
cz. V případě, že o nabízené věci uvedené
organizace nebudou mít zájem, budou
k dispozici všem uživatelům portálu Nevyhazujto.cz. Zde si
po vstupní registraci předmět jednoduše zarezervujete
a poté vyzvednete
u nás ve sběrném
dvoře v Re-use
centru v otevírací
době od pondělí
do pátku od 9.00
– 16.00 a sobotu
od 8.30 do 14.00
hodin za dobrovolný
příspěvek. Veškeré
finanční příspěvky jsou věnovány
na veřejnou sbírku
s názvem „Bezba-

riérové Chráněné bydlení na Xaverově“,
která podpoří klienty tohoto zařízení. Číslo
sbírkového účtu je: 5660227/0100.
Projekt je podporován Magistrátem hl.
m. Prahy, ve spolupráci s Pražskými službami. V rámci této spolupráce jsme získali
podporu portálu Nevyhazujto.cz.
Těší nás, že jsme jedni z prvních sběrných dvorů, kteří ve zkušebním provozu
Re-use centrum otevírají. Kromě naší
městské části se do projektu zapojil také
Sběrný dvůr Pod Šancemi – Praha 9
a Sběrný dvůr Zakrytá – Praha 4.
Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru
místního hospodářství

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

INFORMACE PRO JUBILANTY
A RODIČE
Z důvodu zhoršení epidemiologické
situace dočasně pozastavujeme osobní
gratulace seniorům a společné vítání
občánků. Přihlášky pro vítání občánků
však přijímáme i nadále a společně je
přivítáme v nejbližším možném termínu.
Přihlášku na vítání občánků naleznete
na stránce https://www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a můžete
ji zaslat na e-mailovou adresu: vitani@
pocernice.cz. Do přihlášky je nutné
napsat také příjmení matky, protože
v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a nemohli bychom vám
doručit pozvánku. Vítáme děti pouze
z Městské části Praha 20. Vítání občánků
není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni
Chvalského zámku.

Jubilanty, kteří oslaví 75., 80. a vyšší
narozeniny, uveřejníme ve společenské
rubrice Hornopočernického zpravodaje. Z důvodu ochrany zdraví je dočasně
nenavštívíme s osobní gratulací, tak jak
bylo doposud zvykem. Pevně věříme, že
za několik měsíců se současná situace
natolik zlepší, že budeme mít možnost
se vrátit k dobré tradici osobních gratulací.
Pokud o blahopřání či zveřejnění
vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo:
271 071 607 Haně Vostré nebo pište
na e-mail: vitani@pocernice.cz.
Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru živnostenského
a občanskosprávních agend

86. NAROZENINY A DIAMANTOVÁ
SVATBA KRONIKÁŘE HUBERTA ANTESE
V pátek 25. září jsme společně s paní matrikářkou
Martinou Krátkou pogratulovali počernickému
kronikáři, panu Hubertovi Antesovi, ke krásným
86. narozeninám a zároveň k diamantové svatbě
manželů Antesových.

Velmi si vážím práce pana Antese, který se historii
Horních Počernic a vedení naší kroniky věnuje už celých
42 let. Společně jsme probrali zajímavosti z let minulých.
Prošli jsme také poslední zápisy hornopočernické kroniky.
Manželům Antesovým přeji všechno dobré, hlavně hodně
zdraví a elánu do dalších let.
Petr Růžička, radní MČ Praha 20

BLAHOPŘEJEME:
Beňa
Bendzáková
Bísek
Budská
Černý
Dolnáková
Dvořáková
Fabiánková
Fojtová
Foubík
Fürbachová
Janáček
Janáčková
Jirková
Knihová
Kopejtková
Kordová
Koštelová

Andrej
Libuše
Tomáš
Věra
Ladislav
Libuše
Věra
Vlasta
Hana
Pavel
Jana
Stanislav
Jaroslava
Milena
Věra
Hana
Věra
Danuše

Kotová
Kovaříková
Králíčková
Ledvinka
Luxová
Makalová
Málková
Markupová
Mlejnková
Moravec
Motyčková
Nechánská
Novák
Pohnanová
Sedláčková
Sládková
Soukup
Soukupová

Eva
Ludmila
Jaroslava
Jaroslav
Vlasta
Anna
Anna
Radmila
Miluše
Bohumil
Hana
Eva
Václav
Irena
Vlasta
Helena
Vladimír
Hana

Stehlíková
Strnadová
Šeborová
Štický
Šulcová
Švec
Tachecí
Vančura
Veverková
Volf
Vomáčková
Wágner
Zajíčková

Marie
Helena
Marie
Karel
Julie
Jaromír
Alena
Josef
Alena
František
Marie
Jan
Marie

NAŠI MILÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,
PONDĚLÍ 9. LISTOPADU
VYCHÁZKA

Klánovice - sraz ve 13.00 hod.
u Alberta, vede L. Frouzová
a L. Kopsová
PONDĚLÍ 16. LISTOPADU
VYCHÁZKA

Hrnčíře – Křeslice - sraz ve vestibulu
metra Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
PONDĚLÍ 30. LISTOPADU
ZAHRADA U BARCALŮ

Výroba vánočních dekorací, zájemci
se předem přihlásí na tel.: 281 927 099
nebo na mobil: 720 346 227,
vede H. Barcalová
Cvičení v Domečku každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.,
poplatek 40 Kč.
Výbor Klubu seniorů oznamuje, že
vzhledem k nepříznivé pandemické
situaci v Praze pozastavuje do odvolání středeční setkávání seniorů
v klubovně. Toto stále platí.
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru živnostenského
a občanskosprávních agend
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SPORT A HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ
CESTY PROVÁZÍ CELÝ MŮJ ŽIVOT
Jaroslav Kočí mladší je sportovec tělem i duší, a to byl také důvod, proč vstoupil
do komunální politiky. Jeho cílem bylo vytvořit v Horních Počernicích více
prostoru pro sport. Jako radní má ve sdílených kompetencích informatiku,
územní plán, spolkovou činnost a samozřejmě sport.
V Horních Počernicích se narodil
a s krátkými přestávkami zde žije celou
dobu. Prošel místními školami a v páté
třídě základní školy odešel na sportovní
hokejovou školu do Slavie. Následovala
střední strojírenská škola, vyšší odborná
škola a studium završil vysokou školou
jako pedagog volného času a sportovní
trenér. Rok a půl vykonával civilní službu
na FZŠ Chodovická, další rok pracoval
jako pedagog v mateřské školce Chodovická. Poté až do teď pracoval jako
vedoucí sportovního oddělení a trenér
florbalového týmu HorsePower v DDM
Horní Počernice. Je ženatý a s manželkou
vychovává dceru a syna.
Co pro Vás znamená sport?
Sport provází celý můj život. Je to paráda být s kamarády a bavit se pohybem,
či oslavit gól nebo sehrát nějaký pěkný
ťukec. V životě mám spoustu snů. Jedním
byl stát se reprezentantem ČR v hokeji.
To mi bohužel nevyšlo, a tak jsem chtěl
založit hokejový nebo florbalový tým
a třeba díky tomu si nějaký kluk splní
svůj sen. Dopadlo to tak, že jsem se stal
šéftrenérem florbalového týmu a hraji
hokej za tým HC Horní Počernice, který
před 41 lety založil Petr Jirgl starší. Nyní
nosím kapitánské „céčko“, v mém případě
„K“ a jsem na to hrdý. Také jsem velkým
fanouškem motorsportu, hlavně rallye.
Pod místním Domem dětí a mládeže
jste založil florbalový klub HorsePower,

který stále vedete. Popište nám, jaká
byla Vaše sportovní kariéra?
Před patnácti lety jsem založil florbalový tým a za tu dobu se nám podařilo
vytvořit strukturu hráčů od šestiletých
dětí až po osmnáctileté skoro chlapy.
Díky obci a DDM HP za tuto příležitost.
Bohužel tým mužů zatím nemáme, jelikož
nám chybí hala, kde by bylo hřiště s parametry pro hru dospělých. Doufám, že se
to již brzy změní s plánovanou tělocvičnou
Jívanská v areálu FZŠ Chodovická.
Od dětství jsem byl stále v pohybu,
zejména jsem hrál hokej a tato snaha
byla korunována dvěma tituly juniorského mistra republiky s týmem HC Slavia
Praha, kde jsem působil od svých začátků.
S profesionálním sportem jsem skončil
s příchodem rodiny a pracovních závazků. Posledních deset let hraji pro radost
za HCHP.
Čeho byste s florbalovým klubem rád
dosáhl?
Přeji si, aby u nás hráli místní kluci
z Počernic a ne „žoldáci“ z různých koutů
republiky. Aby když u nás začnou děti
v šesti letech hrát, tak aby mohly hrát až
do dospělosti a nejlépe ještě za veterány.
Vytvořit z týmu a jejich rodiny komunitu přátel. Nechceme profesionální tým,
ale tým, kde se schází lidé z obce a mají
ze hry radost. Proto taky hrajeme jen
to, na co máme. V Počernicích nemáme
ideální podmínky jako jinde, ale zato jsme
nadšenci a hrajeme srdcem a fair play.
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Jaká byla Vaše hlavní motivace pro vstup
do politiky?
Hlavní motivace proč jít do politiky
byla jednoduchá. Chtěl jsem pro děti více
balonů, lepší žíněnky a prostory pro sport.
Neměli jsme zde kvalitní podmínky pro
rozvoj hornopočernického sportu. Nemáme zde Odbor sportu, ale konečně máme
alespoň sportovní koordinátorku. Díky
zpracování studie sportu v Horních Počernicích se potvrdilo, co zasvěcení věděli,
že se o sport nikdo koncepčně nestará
a chybí zde sportovní hala. Při nástupu
do funkce jsem založil skupinu vedoucích
sportovních klubů, abych se dostával
ke skutečně relevantním informacím
přímo od nich. Na základě této skupiny
vzniklo setkání trenérů ve Stodole, které
vzešlo z mé motivace, aby se počerničtí
občané mohli spolehnout, že vedení obce
má zájem, abychom zde měli kvalitní
trenéry. Další důvod pro založení skupiny
bylo, abychom se znali i osobně, což je
taky důležité, a mohli sdílet zkušenosti.
V minulosti vznikaly mezi některými
kluby rozbroje a ty byly zapříčiněny i tím,
že jsme se neznali.
V komunální politice jste byl za ODS
a nyní za Šanci pro Počernice, nicméně
vždy nezávislý.
Ano, byl jsem nezávislý za ODS, teď
jsem opět jako nezávislý za Šanci pro
Počernice. Snažím se hrát za tým Horní
Počernice, ve spolupráci se stranou nebo
politickým uskupením.

ROZHOVOR

Co máte za kompetence a s kým je sdílíte?
S kolegou Zbyňkem Římalem mám
IT, spolkovou činnost s Petrem Růžičkou a územní plán s Jindřichem Juklem
a sport mám sám.
Územní plán je mi blízký, jelikož si
přeji rozvoj obce, mám rád mapy a jsem
cyklista a ten se dostane na různá místa.
Někteří bydlí například na západě
a vůbec neví, co se děje na východě. Díky
mým toulkám po území znám katastr
poměrně dobře, a to usnadňuje přemýšlet
o některých projektech komplexně. Můj
sen je tady vybudovat skatepark, místo pro
lední bruslení nebo halu pro esport. To je
ideální propojení sportu a IT, což je ve světě
celkem rychle se rozvíjející odvětví.
Jaké změny nás čekají v oblasti IT?
Chystáme nové webové
stránky. Připravujeme ZFO
formuláře, díky nimž by
se všechny žádosti o dotace podávaly elektronicky.
Tím ušetříme práci našim
úředníkům a zjednodušíme
podávání žádostí spolkům.
Je potřeba, aby i díky covidu, mohlo být co nejvíce
věcí děláno online. Chceme,
aby celé Počernice byly
pokryty optickými sítěmi
a byl tady rychlý a silný
internet. I díky distanční
výuce jsme zjistili, že máme
velmi pomalé sítě, které
neodpovídají požadavkům
dnešní doby. A není to jen
distanční výuka, ale i práce
z domova, online zastupitelstvo a další požadavky, které si nynější
covidová doba žádá. Momentálně jsme
v jednání s firmou, která byla nadšená, že
jsme ji jako městská část oslovili a díky
tomu se o Počernice začala více zajímat.
Připravují podklady, které optické sítě zde
jsou a kde je bude potřeba ještě rozmístit. Optické sítě tady jsou, ale ne skrz
celé Počernice a díky tomu je problém
s připojením. Díky občanovi ze Svépravic
a naší společné komunikaci jsme zjistili,
že právě zrovna ve Svépravicích je připojení nedostatečné. Naším zájmem je tady
co nejrychleji vytvořit síť s co nejlepším
pokrytím v celých Počernicích. Ve chvíli,
kdy bude optika, tak lze propojit všechny
místní příspěvkové organizace.
V jakém horizontu by mělo být plné
pokrytí Počernic?
Věřím, že během dvou až tří let by
mohlo být kompletní pokrytí, ale kdo ví,
jak to v dnešní nejisté době bude.
Poslední dobou je velmi probíraný územní
plán. Co vás v této oblasti nejvíce trápí?
Oblast Počernice východ musí odpovídat požadavkům dnešní doby, na což

chceme vytvořit studii. Minulé vedení
chtělo, aby se tam nic už nepostavilo
a byla zde jen orná půda, Prahou byl
tento návrh shozen a nás teď čeká toto
území připravit, aby mohlo fungovat
na základě územní studie a odpovídalo
požadavkům dnešní doby. Zatím ale
platí stávající územní plán.
Dále chceme, aby byl developery
skutečně dodržován územní plán, což se
u nás neděje. Problémy někdy vytvářejí
novousedlíci. Je s podivem, že se někdo
přistěhuje, nepodívá se do územního
plánu, a pak se rozčiluje, že se má vedle
něj cokoliv v budoucnu stavět. Někteří
pak sepisují petice, místo aby korektně
jednali. Toto jednání považuji za neprofesionální a rozvoj obce to jenom zdržuje.

Přejděme na spolky, kde momentálně
také není jednoduchá situace.
Činnost spolků je teď opravdu složitá
a neví se, co kdy a jak bude. To je pro
všechny spolky velmi složité, nemohou
nic plánovat, scházet se. Spolky máme
rozděleny s Petrem Růžičkou, kdy právě
řešíme například zahrádkáře, jelikož
nemají moštárnu, kterou by potřebovali
a která by mohla fungovat v prostorách,
o které se starají skauti. Druhý spolek,
který teď řešíme, jsou hasiči, kteří chtějí
být zase prospěšní. Generačně se obměnili a mají sen pomáhat opět Počernicím.
Vstoupit pod registrované hasiče a fungovat jako dobrovolní hasiči, popřípadě
rozjet hasičský sport pro děti.
Největší investicí, která nás v oblasti
sportu čeká, bude stavba haly. V jaké
fázi je dnes?
Díky práci kolegů zastupitelů je hala
připravena, máme stavební povolení, jen
nemáme zatím potřebné finance. Bohužel
bývalým vedením deklarovaných 40 milionů se jaksi někde pozastavilo a na náš
účet zatím nedoteklo. Připravujeme žádost
o dotaci a čekáme na výzvu Sportovní

agentury. Podle položkového rozpočtu je
potřeba 121 milionů korun.
Jaké sporty v hale najdou své místo?
Basketbal, volejbal, florbal, házená,
futsal, pak se zde může hrát či cvičit cokoliv. Bude to hala nejen pro děti, ale pro
všechny generace. Budeme mít tréninkový
prostor, kde se dají hrát všechny soutěže
od dětských až po dospělé. Budu se snažit
o to, aby tady hala stála.
Je stále ve hře i gymnastická hala?
Gymnastickou halu si řeší sokolové
na svém pozemku. Sen mají krásný, ale
díky finanční náročnosti nevím, jestli je
v této době splnitelný. Přemýšlíme o alternativě k využití již stávajících existujících budov pro jejich gymnastickou halu.
Co dalšího se kromě haly
bude dít v oblasti sportu?
Udělali jsme pasportizaci
všech sportovišť, které pod nás
spadají, a díky tomu víme, co
kde je potřeba vylepšit a během
příštích dvou let se to budeme
snažit dát do pořádku. Mluvíme o venkovních sportovních
a dětských hřištích.
Přemýšlíme o skateparku, rozšíření pumptracku,
vodních prvcích do parku,
studii sportovního areálu FZŠ
Chodovická. Můj poslední sen
je vytvořit dráhu pro zábavu
na odrážedlech a pro autíčka
na dálkové ovládání. V našem
katastru je plocha, kde by se
taková dráha dala nakreslit.
Inspiroval mě nápad participativního rozpočtu na pomalování chodníků. Pracuji
proto na materiálu, který chci předložit
radě, abychom některé nápady po domluvě s předkladatelkou nápadu realizovali
pro rozvoj našich dětí.
Co je Vaším cílem v práci radního?
Aby byli naši občané spokojeni, i když
vím, že nikdy nebudou spokojeni všichni.
Aby děti i jejich rodiče a prarodiče měli
radost z pohybu a tím naše společnost
byla zdravější. A hlavně jak se říká ve zdravém těle zdravý duch. Abychom
skutečně všichni pracovali pro Počernice
a byla mezi zastupiteli větší profesionalita
a míra spolupráce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
spolkům a spoluobčanům, kteří se podílejí na rozvoji naší obce a tak tvoří naše
novodobé dějiny. Covidu vzkazuji: „My si
na tebe dáme pozor a společně tě zvládneme zahnat na trestnou lavici pomocí
selského rozumu a dodržování vládních
a hygienických nařízení.“
Lenka Bartáková,
redaktorka
16 | 17

ROKYTKA NEZAHÁLÍ!
Od začátku školního roku už uplynul
nějaký čas a stejně jako všichni ostatní i my
v Rokytce se musíme přizpůsobovat častým
a nepředvídatelným změnám souvisejícím
s aktuální situací a vládními opatřeními.
Jsme proto moc rádi, že se nám podařilo
nastartovat letošní sezónu aktivně a dokud to ještě bylo možné, tak se naplno
prozpívat celým zářím.
V prvním týdnu po prázdninách
proběhly ukázkové hodiny a my jsme
mezi námi s radostí přivítali plno nových
zpěváčků, s nimiž jsme se pustili do nacvičování nových písniček.
O víkendu 11. – 13. září proběhlo v Dolních Počernicích soustředění
Rokytky a Pramínku II. Pramínci celé
páteční odpoledne intenzivně nacvičovali
vybrané písničky z cyklu „Ahoj, moře“
včetně básniček a pohybových choreografií, a společně s Rokytkou se naučili několik úryvků z kantáty „Carmina Burana“.
Rokytka v rámci soustředění vystoupila
v sobotu na tradičním hudebním festivalu
BABÍ LÉTO. Děti zde s chutí zazpívaly
několik vícehlasých lidových písní, jednu
židovskou s flétnou a na závěr si s nimi
diváci mohli zabroukat Ježkovu písničku
„Ezop a brabenec“.
Menší děti z přípravných oddělení
Beránků a Pramínku I nadšeně a ochotně
absolvovaly mimořádné zkoušky nebo se
samostatně učily písničky doma podle na-

hraných videí. Moc jim a jejich rodičům
děkujeme! Jen díky takovému nasazení
bylo možné si krásně zazpívat 20. září
u Svépravické kapličky a rybníka Eliška
v rámci víkendu pro Horní Počernice ZAŽÍT MĚSTO JINAK. Na akci vystoupily
děti ze všech našich sborových oddělení
od nejmenších Beránků s pohádkovými
písničkami, přes Pramínky s námořnickým programem až po koncertní sbor
Rokytky. Celá akce se moc povedla!
V říjnu jsme s dětmi museli opět přejít
na zpívání na dálku prostřednictvím online zkoušek a já ve stejné
době píši tento příspěvek
v naději, že brzy bude zase
možné pokračovat normálně a proběhnou alespoň
některé z plánovaných
akcí a koncertů, které pro
Vás chystáme na adventní
a vánoční čas.
Bohužel Vás musím
informovat, že benefiční koncert na podporu
Azylového domu pro
matky s dětmi v Horních
Počernicích, který měl
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proběhnout 22. listopadu na Chvalském zámku, byl vzhledem k současné
epidemiologické situaci zrušen. Snad
se podaří koncert zrealizovat v novém
termínu 11. dubna 2021.
Všem držíme palce, ať tohle náročné období zvládáte co nejlépe a hlavně
ve zdraví!
Zuzana Celerýnová,
sbormistryně přípravných
oddělení Rokytky

Obrázek 1

HUDEBNÍ FESTIVAL
U SV. LUDMILY
NA CHVALECH
SE VYDAŘIL
V poněkud nejisté situaci, která nepřeje
živé kultuře, proběhl pod záštitou starosty
MČ Praha 20 pana Mgr. Petra Měšťana
s úspěchem sedmý ročník Hudebního
festivalu u sv. Ludmily na Chvalech.
První koncert patřil komornímu souboru Collegium Marianum, který vystoupil v kostele sv. Ludmily s programem
„Europa Galante“. Ve stylové interpretaci
zazněla díla velikánů baroka i klasicismu.
Druhý koncert se tradičně konal
na Chvalském zámku. Komorní soubor
Prah-a-harP kvartet zaujal nejen svým
neobvyklým a unikátním složením
(čtyři harfy), ale především posluchačsky
vděčným programem komponovaným
zejména ze zdařilých úprav známých
skladeb (Bachův Braniborský koncert č.
3, Griegova Suita Peer Gynt, Čajkovského
Květinový valčík z baletu Louskáček nebo
Smetanova Vltava). S velkým úspěchem se
také setkala neformální příležitost prohléhnout si harfy a diskutovat s účinkujícími o tajích tohoto nástroje po skončení
koncertu.
Na závěrečném koncertě vystoupil varhaník
Michal Novenko. Připravil program s názvem
„S J. S. Bachem z Čech
až na konec světa“. Michal Novenko se podílel
na přípravě zvukového
konceptu chvalských
varhan a cílem programu

Obrázek 2

jeho koncertu v letošním roce významného bachovského výročí bylo ukázat široké
spektrum zvukových možností chvalského
nástroje při interpretaci skladeb nejen
J. S. Bacha, ale také jeho českých současníků a francouzských a iberských barokních skladatelů.
Pořadatelé (ŘK farnost Chvaly spolu s Chvalským zámkem) jsou vděčni,
že v koronavirové době mnozí partneři
festivalu (především městská část Praha - Horní Počernice a pak řada dalších:
společnost P3 Park Horní Počernice, a. s,
Restaurace Sezóna, Oční klinika Horní
Počernice, s. r. o., květinářství Belle rose,
s. r. o., Newton Media, a. s. a Pekařství Moravec, s. r. o.) měli ochotu tuto
kulturní aktivitu opět podpořit a četní
posluchači měli odvahu se koncertů zúčastnit. Věříme, že to tak bude i v příštích
letech, v nichž festival, doufejme, bude
úspěšně pokračovat.
Za organizátory: Pavel Jansa
Obrázek 1:
Collegium Marianum v kostele sv.
Ludmily v rámci 7. ročníku Hudebního
festivalu u sv. Ludmily

centrum Locika nabízí

možnost
okamžité
anonymní
pomoci

pokud Vy nebo někd
o ve Vašem
okolí zažívá v rodin
ě násilí.
přímá podpora pro děti a rodiče,
poradenství pro učitele a odborníky.
VoLEJtE...
poradenskou linku DĚtstVí BEZ nÁsiLí
tel.: 601 500 196

(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

@ piŠtE...
na mail: poradna@centrumlocika.cz
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
pŘiJĎtE...
k nám na adresu:
centrum Locika, Umělecká 6, praha 7

Obrázek 2:
Vystoupení souboru Prah-a-harP kvartet
na Chvalském zámku v rámci 7. ročníku
Hudebního festivalu u sv. Ludmily

www.detstvibeznasili.cz
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NEZISKOVKY

PRAHOU PŘES TŘI JEZY
V den státního svátku sv. Václava se uskutečnila tradiční celorepubliková akce Závod přes tři jezy. A my jsme byli u toho!
Každoroční závod se odehrává na Vltavě na trase
mezi Císařskou loukou a Štvanicí. Celkem je trasa
dlouhá zhruba 6 km, cestou však musí týmy na pramicích, kajacích i raftech sjet přes tři vlnité jezy.
Původně jsme měli v plánu zkusit jen volné splutí
bez závodu. To však bylo kvůli pandemii zrušené,
proto jsme vyrazili i jako soutěžní loď. Vodní skauti
sice nejsme, naše oblíbené jsou spíš louky a lesy, ale
pár pramic k dispozici naše středisko má a vody ani
soutěžení se rozhodně nebojíme!
Počasí bylo vcelku nepřející a průtok vody abnormální, ale ani jedno nám dobrou náladu nezkazilo.
Z naší soutěžní skupiny 30 posádek jsme skončili
na hezkém 22. místě. Kromě nás se závodu zúčastnilo zhruba tisíc malých i velkých závodníků z řad
skautů a skautek.
Jsme moc vděční organizátorům, kteří to tentokrát
neměli lehké, ale i tuhle výzvu zvládli výborně!

Foto: Petr Kalousek

Za středisko Oheň: Damián Koch

CÍRKEV

MOŽNÁ TO TAKÉ ZNÁTE
Člověk se podívá na nějaký film a najednou jsou tam scény ať už násilné, sexuální či jakékoliv jiné šokující jevy. Stačí, aby
to bylo jen na pár vteřin, ale člověku se to i přesto vryje do hlavy. A nejednou se přistihneme, jak nám tyto jevy přicházejí
na mysl i několik týdnů poté. Někdy, když chci usnout, stále se
mi přetáčí ty scény před očima a myslím na ně. Znáte to?
Možná jste se již setkali se slovy Martina
Luthera:

Apoštol Pavel nám radí:

„Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali
nad našimi hlavami, ale nedovolíme jim, aby
si na nich udělali hnízda.“

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ Fil.4, 8

Stejné to je s naší myslí. Mysl nám byla
Bohem darovaná, abychom ji uměli
zodpovědně používat. Naše mysl nemůže být prázdná, stejně jako nad našimi
hlavami není vzduchoprázdno. Nemůžeme
zabránit myšlence, aby přilétla, ale záleží
na nás, kolik jí dáme prostoru. Jestliže se
zahnízdí, pak nás může ovládnout! Proto
je důležité dát si pozor na to, čím naplňujeme naši mysl.

Bůh nám dává tolik impulzů, příležitostí,
tolik okamžiků, kdy můžeme naplnit naši
mysl vděčností, chválou, radostí, … Jen
je vidět a dát jim prostor. Když otevřeme
Bibli, když se procházíme přírodou, když
jsme s těmi, které milujeme, ale i když se
setkáváme s problémy, s utrpením, s nepřijetím, stále jde o jediné - co nechám
vstoupit do své mysli? Jakou myšlenku
nechám zakořenit? Rozhodnu se pro ne-
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spokojenost, kritiku, hořkost? Nebo pro
důvěru, pokoj, odpuštění? Budu hledat tu
těžší cestu, která buduje, či raději za sebou
spálím mosty?
Možná máme v tomto čase více
prostoru pro přemýšlení, pro zklidnění
duše. Možná jsme vystaveni intenzivnější
konfrontaci se svým nejbližším okolím.
Buďme proto opatrní na to, co v sobě
necháváme zakořenit.
Benjamín Kaleta,
sbor Církve bratrské v Horních Počernicích

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

VYHODNOCENÍ PROJEKTU
„ŠKOLNÍ ULICE“
Od 7. 9. do 25. 9. 2020 probíhal před základními školami Stoliňská a Chodovická pilotní projekt „školní ulice“.
Do projektu jsme se zapojili jako první městská část v Praze, a to s cílem zvýšit bezpečnost u škol a upozornit na jiné
možnosti dopravy, než je automobil.
Každý, kdo se pohybuje v ranní špičce
před těmito školami, ví, jaká je zde dopravní situace. Auta vjíždějící do zákazů,
parkování na zákazech, otáčení se na přechodu, příliš mnoho aut, jedním slovem
- chaos. Tímto projektem jsme chtěli
poukázat na to, že do školy se dá dopravit
i jinak než autem, a to hlavně bezpečně!
Pěšky, na kole, koloběžce, aj.
Vyzkoušeli jsme proto dopravní režim
tzv. školní ulice – zákaz vjezdu motorových vozidel v čase 7.30 – 8.00 hod. před
začátkem vyučování. Na vozovce byly navíc rozloženy dopravní kužely, které vjezd
automobilům fakticky znemožňovaly.
V průběhu pilotní realizace jsme sbírali
od rodičů a veřejnosti názory na tento
dopravní experiment, kromě jiného prostřednictvím elektronického dotazníku
dostupného na Facebooku a webových
stránkách městské části i obou škol.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 269

respondentů, drtivá většina (přes 90 %)
byli rodiče a přes 79 % všech hodnotících
vyjádřilo přání ponechat „školní ulici“
v místě i nadále. Mezi veškerými došlými
ohlasy byly některé i negativní, ale je nám
velkým potěšením konstatovat, že drtivá
většina byla milá a fandící.
Na začátku října proběhlo na základě
získaných dat vyhodnocení projektu se
zástupci městské části, policie, zapojených
škol a TSK hl. města Prahy. Ředitelé
škol projekt kvitovali s uznáním. Situace se výrazně zlepšila především u ZŠ
Stoliňská. U FZŠ Chodovická „školní
ulice“ probudila diskusi o dopravní situaci
před školou a věříme, že se situace zlepší
v důsledku zamýšlené komplexní úpravy
dopravního režimu v širším okolí školy.
Dle průzkumu mezi žáky obou škol se
v průběhu pilotní realizace zvýšil podíl
dětí, které se do školy dopravily jinak než
automobilem – to znamená, že se situace

zlepšuje pro všechny! V době významných
omezení volného pohybu a aktivit důležitých pro zdraví – tj. pohyb na čerstvém
vzduchu a tělesné cvičení – může být cesta
do školy a ze školy po svých tou nejzdravější částí celého dne.
Ukázalo se, že pro naprostou většinu
rodičů je bezpečnost dětí před školou
klíčová. Ulice, kde neprojíždějí auta, je
v očích rodičů bezpečná a v očích dětí –
prostě prima!
Dočasné opatření v rámci „školní
ulice“ je platné do konce roku 2020 – a to
i přesto, že na vozovce nejsou umístěny
kužely. Děkujeme všem, kteří nám zaslali
tolik pozitivních zpráv, ředitelům škol, že
se projektu zúčastnili a všem dobrovolníkům, kteří se na něm podíleli.
Veronika Jáně,
Zdravá městská část
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VÁŽENÍ DIVÁCI,
vzhledem k nařízení vlády do 3. listopadu divadlo nehraje a zároveň uzavíráme od 22. října do 3. listopadu 2020 pokladnu divadla.
V souvislosti s výše uvedeným nařízením jsme byli nuceni:

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Milí diváci,
dnes bych vám chtěla především poděkovat. Poděkovat za vaši přízeň, za to, že si
i přes velkou nejistotu, která v dnešní době
panuje, stále kupujete vstupenky a tím
podporujete nejen nás, ale kulturu všeobecně. Mohu vám slíbit, že uděláme vše
pro to, abychom vám i nadále mohli dělat
radost a aspoň na chvíli pomohli zapomenout na všední starosti. Program přizpůsobujeme aktuálním opatřením vydaným
vládou a dodržujeme všechna hygienická
opatření. Veškeré společenské prostory
pečlivě dezinfikujeme a v divadelním sále
navíc používáme generátory ozonu, což je
nejúčinnější způsob dezinfekce. Nemusíte
se tedy bát, u nás v divadle je bezpečno.
Sledujte prosím naše webové stránky
a sociální sítě, kde se včas dozvíte o všech
případných změnách programu. Děkuji
vám.

• Přesunout většinu představení na náhradní termíny. U přeložených představení
zůstávají vstupenky v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Přesný přehled přeložených představení najdete na našem webu.
• Předprodej vstupenek na listopad a prosinec probíhá v on-line režimu.
• Platnost rezervace vstupenek se od 22. října prodlužuje na 21 dní. Pokud vám
končí platnost rezervace v době uzavření pokladny, kontaktujte prosím kancelář
divadla nebo si udělejte rezervaci novou, která bude mít automaticky delší platnost.
• V případě dotazů se prosím obracejte na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz,
případně na telefon: 281 920 326.
Vážení a milí diváci, dovolte, abychom vám všem poděkovali za vstřícnost a podporu. My všichni věříme, že jakmile to bude možné, znovu se s vámi v hledišti
Divadla Horní Počernice setkáme.
Těšíme se na shledanou!
Vaše divadlo

LISTOPAD
neděle 15. listopadu v 19.30 hod.
ČE
Václav Havel
D IV C H Ů V
AD
* ŽEBRÁCKÁ OPERA
P O D E LN Í
ZIM
DS Našlose, Sedlčany
Režie: Jaroslava Trojanová
Komedii se silným tématem korupce,
spolupráce policie a podsvětí uvádíme
u příležitosti 45. výročí světové premiéry
v Horních Počernicích v sále restaurace
U Čelikovských.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(sleva 20 % pro seniory nad
60 let a studenty)

Režie: Robert Bellan
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš Noha, Lenka Zbranková, Veronika Čermák Macková
Deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu. Retro komedie, kdy základem
vyprávění jsou příhody z autorova dětství
prožitého v socialistickém Československu.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
sobota 21. listopadu v 17.00 hod.
PINOCCHIO

středa 18. listopadu v 19.30 hod.
Robert Bellan, kulturní portál.cz
NORMÁLNÍ DEBIL

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

It, VB, Fr/ P / 125 min. / dabing
(přeložené představení ze 17. října)
Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou
tvůrců Harryho Pottera.
Vstupné: 120 Kč
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neděle 22. listopadu v 18.00 hod.
SNOW FILM FEST

Zažijte dobrodružství na plátně kina!
Ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní
filmy z celého světa i z domácí produkce.
Vstupné: 100 Kč

sobota 28. listopadu v 17.00 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

čtvrtek 3. prosince
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Veronika Freimanová, Martin Dejda a další
Pohádková fantasy o princezně, která je
odsouzena prožívat stále dokola den svých
dvacátých narozenin.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Host: Pavlína Filipovská
Milé povídání, zpívání, vzpomínání. Vánoční koledy si s paní Pavlínou zazpíváme
všichni společně.
Vstupné: 210 Kč

neděle 29. listopadu v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC

středa 25. listopadu v 18.00 hod.
OČIMA A NEJEN PEREM
RUDOLFA POLLÁKA ANEB KRAJINA A ŽENA ČESKÁ JAK JE HEZKÁ...
Průřez autorovou tvorbou - kolorované
perokresby, kombinované techniky a ryté
malované obrazy na dřevě.
Vstup volný.
čtvrtek 26. listopadu v 19.30 hod.
Tomáš Dianiška
NE
KON BUĎ
PUSŤTE DONNU
ZE R
VA
K MATURITĚ!

Divadlo pod Palmovkou
Režie: kol.
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek, Tereza Dočkalová, Robert Mikluš, Erika
Stárková a další
„Nekompromisní ponor do devadesátek,
do období, kdy všechny otázky dokázalo
zodpovědět Bravíčko. Kdy jsme všichni
toužili chodit na West Beverly High.
Kdy jsme trsali na Spice girls. Láska, sex
a něžnosti na 90210 způsobů...“
Představení není vhodné
pro diváky do 14 let.
Vstupné: 350, 330, 300 Kč
(20% sleva pro studenty)

neděle 6. prosince v 15.00 hod.
KOLEDY A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
OD JAKUBA JANA RYBY
Kühnův dětský sbor
Vánoční koncert.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 7. prosince v 19.30 hod.

DS Nakafráno, Turnov
Režie: Jan Baron Marek
Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela
Kunetková, Alena Tomášová a Romana
Zemenová
Troufáme si tvrdit, že naše nová divadelní hra - „teátrnovela“ je první vlaštovkou svého druhu. Divák se stane svědkem
toho, jak jde čas, jak pevná jsou rodinná
pouta, a že život není jen procházka růžovou zahradou. Takový příběh se může stát
i ve vaší ulici.
Doprodej přesunutého představení.
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

PROSINEC
úterý 1. prosince v 19.30 hod.
Emma Peirson
CAVEWOMAN
Agentura Point
Režie: Irena Žantovská
Hraje: Daniela Choděrová
Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní oneman show Caveman.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Edward Taylor
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...
Agentura Harlekýn
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek /
Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., Jan
Čenský, Máša Málková / Kateřina Sedláková, Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová
a další
Komedie s pověstným anglickým humorem.
Vstupné: 460, 440, 420 Kč
čtvrtek 10. prosince v 19.30 hod.
(přeložené představení z 15. října)
BÁBOVKY
ČR / 12 / 97 min.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková,
Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák
ml., Jiří Langmajer a další
Film podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové.
Vstupné: 130 Kč
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sobota 12. prosince v 15.00 hod.
J. Kincl, D. Dašková, L. Winterová
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Divadlo Anfas
Výpravná činoherní pohádka podle známého večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 21. prosince v 18.00 hod.
HARFA JANY BOUŠKOVÉ

PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ
z 12. – 25. 10. 2020
Vážení diváci,
je nám velmi líto, ale z nařízení vlády jsme
byli nuceni zrušit program od pondělí 12.
října až do neděle 25. října. Všechna představení jsme přeložili na náhradní termíny.
Děkujeme, že si v tuto chvíli ponecháváte vstupenky. Pokud by vám náhradní
termín nevyhovoval, vystavíme vám
voucher ve stejné hodnotě, který můžete
využít k nákupu vstupenek na jiné představení z našeho programu.
Děkujeme za pochopení a trpělivost
a omlouváme se za komplikace.

pondělí 14. prosince v 19.30 hod.
Brigitte Buc
ČAS POD PSA

15. 10. BÁBOVKY
přeloženo na 10. prosince

Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Karel Zima / Pavel Nečas
Náhodné setkání tří žen, každé více
méně na konci svých sil, v zadní místnosti
jedné pařížské kavárničky, kde jsou posléze nuceny nedobrovolně strávit celou noc.
To vše pod „dohledem“ místního číšníka,
ironika a nepřítele žen.
Doprodej přesunutého představení.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
neděle 20. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Tradiční setkání s Ditou Hořínkovou
a jejím hostem v Přírodním divadle Dády
Stoklasy.
Vstup volný.

17. 10. PINOCCHIO
přeloženo na 21. listopadu
Hostem světové harfenistky bude klavírista Karel Košárek.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou doplňována
do programu průběžně. Aktuální program najdete na www.divadlopocernice.cz
Přístupnost filmů je značena následovně:
P – přístupný,
12 – do 12 let nevhodný,
15 – do 15 let nevhodný,
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak, je film promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

18. 10. NÁPLAVKA GROTESQUE
aneb TO JSME MY!
přeloženo na 16. ledna 2021
20. 10. TRENÉR
přeloženo na 6. 1. 2021
22. 10. KAREL
přeloženo na 10. 11.
24. 10. POHÁDKA O TŘECH
NÁMOŘNÍCÍCH
zrušeno bez náhrady
25. 10. LÍZINKA
přeloženo na 20. 3. 2021
3. 11. KAREL PLÍHAL
přeloženo na 9. 2. 2021

KURZY
V KS DOMEČEK
VOTUZSKÁ 12
SENSO UNICO - I v průběhu školního
roku je možné se dohlašovat do jazykových kurzů angličtiny, španělštiny,
francouzštiny, italštiny, ruštiny a portugalštiny.
Více informací na: www.sensounico.cz.

VÝSTAVA V DIVADLE
(25. 10. - 22. 11.)
OHLÉDNUTÍ
„HLEDÁNÍ SVĚTLA“
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Výběr z dosavadní tvorby obrazů, koláží, grafik a fotografií
Vladimíra Kočičky
Vstup volný.

KURZY ŠITÍ – Poslední volná místa pro lehce
pokročilé ve středu dopoledne a pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18.00 hodin.
Více informací na tel.:
281 920 339.

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 140
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky.
Pravidelně dvakrát v roce navštěvoval
probošt se dvěma Mistry nadační vsi
k běžnému řízení, a to vždy v období dvou
týdnů po sv. Jiří a po sv. Havlu, aby vybrali případně pozdržené platy, vyslechli
žádosti nebo stížnosti poddaných, rozsoudili vzniklé rozepře a provedli obnovu
rychtáře a konšelů pro Hořejší Počernice
a Čertousy společně. Náklady spojené
s tímto výjezdem nesli Mistři a poddaní
zajišťovali jen pohoštění a případně
nocleh. Mimořádný vyžádaný
výjezd, například k řešení vážnější rozepře nad pravomocí
rychtáře, hradil žadatel. Jinak
v mezidobí návštěv probošta
a Mistrů rozhodoval rozepře
do hodnoty 15 grošů rychtář
s konšely. Z udělených pokut si
rychtář směl ponechat polovinu.
Mistři měli k souzení vyhrazeno násilí činěné ženám nebo pannám, požár, vraždu
a vinu kněze.
Jako odznak své hodnosti a potvrzovaní
rozhodnutí řešených rozepří měl rychtář
jako předmět tak zvané „právo“. To bylo
utvořeno z krátké silné hůlky zapletené
do řemínků. Obvykle mělo v průměru
4 centimetry a délku asi 60 cm. Na povrchu mívalo někdy i různé ozdoby. Při
jednáních měl rychtář „právo“ před sebou
položené na stole. V případě vznik-lého
nepokoje při jednání stačilo k zjednání
pořádku, aby rychtář „právo“ pozdvihl
a pořádek opět nastal.
Duchovní správou v této době patřily Hořejší Počernice, Čertousy a Svépravice pod
faru Svémyslickou. K povinnostem a výši
poplatků z nich zaznamenal svémyslický
kněz Šimon Čermák Litoměřický roku
1609 na zadní stranu misálu, pocházejícího z roku 1522, že v nale-zených zápisech
předcházejícího kněze Jana Karlovského
byly pro faru stanoveny následující desátky: z nadačních vsí pánů Mistrů z každého gruntu 2 korce žita a 2 korce ovsa a ze
samostatně uvedené krčmy Sychrovské 1,5
korce žita a 2 korce ječmene. Ze vsi Svépravice kmet Matěj 2 korce žita a 2 korce
ovsa. (Objemová jednotka korec se rovnala
4 věrtelům - to je 0,94 hektolitru).
Podle výsledků sčítání hospodářského
zvířectva na počátku 17. století, ještě před
třicetiletou válkou, bylo na gruntech hospodářů nadačních vsí Karlovy koleje u nás
napočítáno 54 koní, 90 kusů hovězího
dobytka, 72 kusů dobytka vepřového, 120
kusů skopového bravu, 170 slepic a 40

husí. Toto zjištění může být také dokladem dobrého hospodaření poddaných
hospodářů na straně jedné a na straně
druhé i vstřícných podmínek ze strany
kolejní vrchnosti.
Rok 1608 byl v Českém království počátkem těžkých a nebezpečných časů. Tehdy
počaly nájezdy vojenských oddílů ve válce
mezi císařem Rudolfem a jeho bratrem
Matyášem. Tyto nájezdy vojsk střídající
se z obou válčících stran, pro blízkost
ku Praze, doléhaly často také na naše
původní vsi. K uvedenému roku bylo
například zaznamenáno, že 1. května
přišel rychtář se sousedy k Mistrům do Koleje se stížností, že
se u nich i na dvoře panském
v Čertousích (tři praporce)
třista mužů jízdního vojska
císařského usadilo, kteří nejen
slepice a jiný dobytek zabíjejí,
ale i do zamčených pokojů mocí
se dobývají, zámky urážejí a z truhel
šaty a další svršky berou, lidi při tom bijí,
na což někteří poddaní reagují útěkem
z gruntů. Mistři na ochranu ihned sestavili písmo k císaři se žádostí, aby lidu
vojenskému bylo nakázáno ode všech nátlaků vůči poddaným vsím Koleje Karlovy
upustit a aby velitel vojsko odvelel jinam.
Žádost byla ihned předána nejvyššímu
kancléři, který dal Mistrům odpověď,
aby měli ještě malou chvilku strpení.
K urychlenému řešení budou mezi vojáky
ihned vysláni komisaři. To se také stalo
a dokonce už 7. května také vojsko odešlo
jinam.
Po odchodu vojska přijeli Mistři ke zjištění škod. Sepsán byl jejich soupis a Mistři
nařídili rychtáři a konšelům, aby na nejbližším „právu“ v Brandýse nad Labem
pod svou přísahou, že zjištění je pravda,
nechali soupis škod stvrdit a pečetit.
Stvrzený soupis ať pak přinesou do Koleje,
aby jej Mistři mohli připojit jako podklad
k žádosti o náhradu škody.
V krátkém čase poté, se však do blízkého
sousedství přiblížilo vojsko arciknížete
Matyáše vyvolávajíce strach a zmatek ve vsích. Mistři tehdy neprodleně
k ochraně dobytka, zásob a části již
sklizené nové úrody nařídili urychleně odvést dobytek a přemístit zásoby
do měst pražských, ovce zahnat a hlídat
na příhodném místě v okolních lesích.
Sami poddaní se do těchto lesů utekli
schovat. Přesto škody napáchané loupeživou soldateskou uherskou byly veliké.
Zbývající úroda na polích byla úmyslným přejížděním zcela zničena, zbytky
zásob a ponechaná zvířata byla pobrána a zapáleny byly dokonce včelí úly.

Ve vsích byly dvě osoby zabity. Co bylo
ze železa včetně hospodářského nářadí
a nádobí bylo pobráno a ve světnicích
byla pobořena kamna. Založen nebyl
naštěstí žádný požár.
Ani odchodem tohoto vojska nebylo
neštěstí konec, protože pro nevyplacení
žoldů zase vojáci císařští spolu s najatými do žoldu Valony v širokém pražském
okolí opakovaným rabováním obyvatele
přepadených vsí sužovali. K tomu bylo
zaznamenáno, že jednou nevelká skupina
Valonů ze dvora čertouzského asi 30 ovcí
odehnala. Hlídači ode dvora pana Jiřího
Vtelenského jim je po zápase sebrali
a vrátili do dvora kolejního. Za ten čin
jim Mistři jako odměnu poslali 30 míšeňských grošů a slíbili dát jim dalších 30
budou-li u kolejního dvora strážit.
Po bělohorské bitvě dne 8. listopadu 1620
zmocnil se dvora čertouzského a obou
vsí mnich Jan Babtista, savojský apoštolský vizitátor řádu Milosrdných bratří.
Protože byl mužem nemalého vlivu, sdělil
Mistrům, že se majetku ujmul právem
války, když spatřil, jak žoldnéři polští
chtějí dvůr a ves spálit. Přesvědčil je,
aby od toho upustili a tuto svoji kořist
jemu postoupili, protože chce, aby tento
majetek byl císařem darován Milosrdným
bratřím. Poláci mu posléze vyhověli a on
hned o darování císaře požádal a nyní
čeká již brzkou odpověď. Protože od skázy majetek zachránil, očekává, že Mistři
budou jemu v zastoupení řádu zachráněné zboží přát. Když po osobním setkání
s ním dne 17. prosince 1620 dle dohody
k němu 26. prosince vyslali písaře, ukázal
jemu list od místodržitele Karla, knížete
z Lichtenštejna, kterým se mu povoluje,
aby ves Hořejší Počernice se vším příslušenstvím, poddanými, dvorem čertouzským a ovčínem měl svým majetkem.
K tomu navíc ještě sám doložil: „Abych
pravdu řekl, Karolinum již nebude Karolínem, budou v něm učiti Jezuité.“ Mistrům
pak ještě vzkázal, že si jich váží, a proto
je ochoten jim případně část majetku
ponechat. Chtějí-li, tak ať o něj u císaře
prosí. Vnitřně je ale přesvědčen, že jako
zachránci bude majetek ponechán jemu.
Mistři přesto 2. ledna 1621 žádost císaři
podali prostřednictvím nejvyššího hofmistra království Českého pana Adama
z Valdštejna. Dne 26. ledna 1621 vydal
místodržitel Karel jménem císaře dekret,
kterým nařídil ves Hořejší Počernice
a dvůr v Čertousích navrátit Mistrům
Koleje císaře Karla IV. na Starém Městě
pražském.
O dalším dění opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář
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CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz,
www.chvalskyzamek.cz

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI RENESANČNÍHO
GÉNIA LEONARDA DA VINCI / INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
29. 8. 2020 – 10. 1. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.,
PRODLOUŽENO

Skvělá zpráva! Výstavu prodlužujeme. Až do 10. ledna můžete
zavítat do světa slavného Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo z produkce společnosti Objevárium nabízí dětem
i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy, uměním
a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které před více jak
500 lety předběhly dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické modely, prověřit funkčnost
mechanických strojů, budovat geometrické struktury či vynálezcův přenosný most. Obdivovat model Leonardova slavného
obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit
Vitruviánským mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy
slavné Mony Lisy. A nejenom to! Díky spolupráci s počernickou společností VIRTUPLEX si na naší výstavě prostřednictvím virtuální reality prohlédnete i další modely Leonardových
vynálezů.
Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

26. 10. - až do otevření
výstavních prostor: - ONLINE soutěže pro děti, tentokrát
s Leonardem da Vinci
13. 11. – 20. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
aneb pátrej na vlastní pěst!

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ
FILMOVÝ SVĚT MILOŠE FIKEJZE

100 LET POČERNICKÉHO FOTBALU

29. 8. – 22. 11. 2020, denně od 9.00
do 18.00 hod., PRODLOUŽENO

9. 10. – 21. 11. 2020,
denně od 9.00 do 18.00 hod.,
PRODLOUŽENO

Fotografie zahraničních filmových celebrit
zachycených objektivem Miloše Fikejze (1959–2019) - filmového publicisty,
encyklopedisty a fotografa, který prožil
téměř dvacet let svého života v Horních
Počernicích, můžete obdivovat v prostorách Prodejní galerie Chvalského zámku.
Uznávaný fotograf fotil na černobílý
kinofilmový negativ a zásadně bez blesku,
pouze v přirozených, byť někdy extrémních světelných podmínkách. Zahraniční
umělce nejčastěji dokumentoval na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových
Varech, na pražském Febiofestu, v Uherském Hradišti při Letní filmové škole či
v rámci festivalu Dny evropského a francouzského filmu v Praze.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2020

Výstava k výročí 100 let xaverovského fotbalu představí klubové
tradice několika generací počernických fotbalistů i fanoušků
a prostřednictvím exponátů, od tiskových
a fotografických materiálů až po nablýskané
trofeje, provede jedním stoletím oblíbeného
sportu v naší městské části.
SLEDUJTE, PROSÍM, NAŠE WEBOVÉ
I FCB STRÁNKY, KDE SE VČAS
DOZVÍTE O VŠECH PŘÍPADNÝCH
ZMĚNÁCH V PROGRAMU
CHVALSKÉHO ZÁMKU. DĚKUJEME.

ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY
8. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – ZRUŠENO

Vážení přátelé a fanoušci Počernických světýlek, letošní Počernická světýlka jsme pro vás s nadšením připravovali a těšili
se, že se opět na Chvalech potkáme. V tuto chvíli ale vidíme,
že není rozumné a ani zodpovědné vytvářet další příležitosti
pro potkávání se lidí napříč komunitami. Termín 8. listopadu tedy rušíme, ale rádi bychom akci nabídli později v čase,
který bude pro setkávání opět příhodný. Děkujeme za pochopení. S přáním pevného zdraví:
Skauti, Chvalský zámek, spolek Molechet, ZŠ Stoliňská,
DDM Horní Počernice, MUMRAJ, SKP HOPO, Divadlo
Horní Počernice a skřetí klan RakTaarbami.
13. 11. - 20. 11. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

V listopadu máte poslední možnost zjistit, kdo vlastně byla
múza zámeckého malíře Prokopa. Stopy vedou zámkem i výstavou Leonardo. Pomůžete Prokopovi tuto záhadnou dívku
najít a dát mu naději na další setkání? Akce je vhodná pro
školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku.
Na zcela nový příběh se můžete těšit v novém roce společně
s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové.
29. 11. od 12.00 do 18.00 hod.
ADVENTNÍ TRHY NA CHVALSKÉ TVRZI

Přijďte se vánočně
naladit, nakoupit
a dát si svařené víno
na tradiční adventní
trhy ve venkovním
areálu Chvalské
tvrze. Děti, napište
předem Ježíškovi
a své vánoční přání
předejte andělovi
ve stánku Ježíškovy
pošty - kdykoli v čase od 12 do 18 hodin. Na akci srdečně
zve MČ Praha 20 a Chvalský zámek.
Bohatý doprovodný program:
od 9.00 do 18.00 hod. – v ýstavy na Chvalském zámku:
interaktivní výstava LEONARDO
+ Vánoční les aneb pojďme spolu
do Betléma
od 12.00 do 18.00 hod. – Adventní trhy v areálu
Chvalské tvrze
od 12.00 do 18.00 hod. – Ježíškova pošta v areálu
Chvalské tvrze
– Návštěva Lucií na trzích
ve 14.00 hod.
od 14.00 do 17.00 hod. – Vánoční veselí centra MUMRAJ
v zámecké kočárovně.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

29. 11. – 10. 1. – interaktivní výstava LEONARDO + Vánoční les aneb pojďme spolu do Betléma
13. 12. – Adventní neděle s andělem Gabrielem
a vánočními tradicemi.

HORNÍ POČERNICE ČERNOBÍLÉ
Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, máme pro
vás výzvu roku. Pokuste se zachytit emoce a náladu Horních
Počernic pomocí černobílé fotografie! Nejzajímavější fotografie
vybrané komisí budou vystaveny v měsíci červenci 2021 v Kočárovně Chvalského zámku ve formátu A3.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic
od 13 do 100 let. Výherci získají nabité karty do Obchodního
centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je 16. května
2021. V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasednou i profesionální fotografové.
Velikost fotografií: ideálně 3 500 pixelů na kratší straně, minimálně však 1 750 pixelů na kratší straně. Jeden autor může zaslat
nejvýše 5 fotografií.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) na adresu: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo
přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku.
Více na: www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

UNIKÁTNÍ HISTORICKÝ STOLNÍ
KALENDÁŘ MČ PRAHA 20
NA ROK 2022 – SOUSEDSKÁ VÝZVA
Milí sousedé, po deseti letech bychom opět rádi vydali stolní
kalendář obsahující historické fotografie Horních Počernic.
Obracíme se na vás s výzvou: máte-li doma fotografie z Horních
Počernic z období první poloviny 20. století či starší a jste ochotni nám je zapůjčit na ofocení a zveřejnění v kalendáři, obraťte se
prosím na Kláru Tökölyovou na adrese: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz. Odměnou vám bude možnost zapojit se do přípravy
nového kalendáře a také hotový kalendář zdarma, který získáte
jako poděkování za spolupráci na jeho přípravě.
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STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST
LISTOPAD/PROSINEC:
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU – ZRUŠENO
Po 2. 11. a 30. 11. od 17.00 do 19.00 hod.

Listopadové termíny jsou zrušeny. Připravujeme nový termín
v pondělí 4. ledna.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI – ZRUŠENO
So 7. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 14. 11., 28. 11., 2. 12. a 16. 12. od 9.00 do 12.00 hod.

Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Více info na: www.burzarybicek.cz
TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pá 27. 11. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou a tancem.
Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 hod.
ZA NAŠÍM ZDRAVÍM DO CHVALSKÉ STODOLY
Út 1. 12. od 17 do 19 hod.

Hostem setkání je MUDr. Jana Čepová, primářka Ústavu klinické
biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol v Praze a expertka
na hubnutí. Akci pořádá MČ Praha 20.
VESELÁ STODOLA II.
Ne 5. 12. od 15 hod.

Spolek Chvalská beseda srdečně zve na další odpoledne se skvělou
hudbou i občerstvením. K tanci a k poslechu zahraje Pražský lázeňský orchestr. Součástí programu bude i módní přehlídka dobového
oblečení z 30. let.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2020
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NENÍ
SKŘÍTEK JAKO SKŘÍTEK
Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou soutěž,
díky níž nahlédneme do světa skřítků, se kterými se
potkáváte v pohádkách a dost možná i v běžném životě.
Namalujte nám svého skřítka! Letošní téma zní: Není
skřítek jako skřítek. Všechna výtvarná díla budou
vystavena současně s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové, která nás zavede do světa skřítků, víl,
vodníků i dalších pohádkových bytostí, s nimiž byla
výtvarnice během svého života zadobře.
Termín odevzdání: do 30. prosince 2020, na recepci
Chvalského zámku.
Podrobnější informace na: www.chvalskyzamek.cz
v sekci Akce nebo u produkční Kláry Tökölyové na:
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

INZERCE

Hledáme ŘIDIČE VZV
a šikovné skladníky
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy
✓ sezonní bonus až 25 000 Kč
✓ možnost práce i brigádně

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.datart.jobs.cz

Lékárna
Lékárna

Příznivé
doplatky
Příznivé
doplatky
a ceny
pro
všechny!
a ceny pro všechny!
Dermikelp
Dermikelp
Zklidňující
krém 50g
Zklidňující
krém 50g

Imunoglukan
Imunoglukan
P4H 60P4H
kapslí
60 kapslí

597 Kč
597 Kč

*Akce platí
doplatí
vyprodání
zásob na
pobočce
v Horních
Počernicích
a ve Vysočanech.
*Akce
do vyprodání
zásob
na pobočce
v Horních
Počernicích
a ve Vysočanech.

HorníHorní
Počernice
Počernice

Vysočany
Vysočany

9, 1909,00,
9
Lipí 2556/3,
193 00,193Praha
9
U Svobodárny
190Praha
00, Praha
9
Lipí 2556/3,
00, Praha
9U Svobodárny
vysocany@oohp.cz
info@ocnioptikahp.cz
vysocany@oohp.cz
info@ocnioptikahp.cz
284 818
281 865
284267
818 267
281665
865 665

Arnidol
Arnidol
spray spray

Vitamín
D3 D3
Vitamín
40 kapslí
40 kapslí

95 Kč
95 Kč

150 Kč
150 Kč

Přípravek
k urychlení
regenerace
Bioaktivní
VitaminVitamin
D3 Pearls
Přípravek
k urychlení
regenerace
Bioaktivní
D3 Pearls
pohybového
aparátu
po úrazech
obsahuje
20 mikrogramů
vitaminu
pohybového
aparátu
po úrazech
obsahuje
20 mikrogramů
vitaminu
a při a
únavě
nebo nebo
námaze
svalů svalů
a
D3 v jedné
kapsli. kapsli.
Pomáhá
udržovat
při únavě
námaze
a
D3 v jedné
Pomáhá
udržovat
kloubů.
(Pro osoby
starší starší
15 let.)15 let.)
správnou
funkci funkci
imunitního
systému
kloubů.
(Pro osoby
správnou
imunitního
systému
a normální
stav kostí
zubů.
a normální
stavakostí
a zubů.

*ceny platí do vyprodání zásob

BRÝLOVÁ
BRÝLOVÁ
SKLA
SKLA

Výživový
doplněk,
obsahující
přírodnípřírodní
Dermikelp
zklidňující
krém uklidňuje
Výživový
doplněk,
obsahující
Dermikelp
zklidňující
krém uklidňuje
Imunoglukan
a vitamin
C, kterýC,přispívá
podrážděnou,
zarudlou
pokožku.
Imunoglukan
a vitamin
který přispívá
podrážděnou,
zarudlou
pokožku.
ke správnému
fungování
imunitního
Pomáhá
při
atopickém
ekzému,
alergické
ke správnému fungování imunitního
Pomáhá při atopickém ekzému,
alergické
systému,
ke
snížení
vyčerpání
a
únavy
reakci,
nebo
svědící
vyrážky.
Neobsahuje
systému, ke snížení vyčerpání a únavy reakci, nebo svědící vyrážky. Neobsahuje
a k ochraně
buněk
před
stresem.
parabeny,
barviva
ani
parfémy.
a k ochraně buněk před stresem.
parabeny, barviva ani parfémy.

*ceny platí do vyprodání zásob

40
%
40
%
SLEVA
SLEVANANA

318 Kč
318 Kč

Dovoz
lékůléků
domů
v nejbližším
okolí
Dovoz
domů
v nejbližším
okolí
Lipí 2556/3,
Lipí 2556/3,
Otevírací
doba:
Otevírací
doba:
193 00,
Počernice
193Horní
00, Horní
Počernice
Po -Po
Čt - Čt8:008:00
- 18:00
- 18:00
info@lekarnalipi.cz
info@lekarnalipi.cz
725 537
725096
537 096
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POLOMASKA MÁ NEJLEPŠÍ
ÚČINKY PROTI NÁKAZE COVID-19
Na začátku vypuknutí pandemie vymyslel Alexandr Lazarov z Českého
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT unikátní polomasku
vyrobenou na 3D tiskárně. Jedná se o nejvyšší možný způsob ochrany, který
je účinnější i než respirátory s ochranou FFP3. Od té doby jich bylo vyrobeno
okolo 100 000 kusů. Díky evropské certifikaci, kterou polomaska s názvem
RP95 získala, znají vynález našeho spoluobčana nejen u nás, ale i ve světě.
Na začátku jarní pandemie jste vynalezli
respirátory na 3D tiskárně. Jak od té
doby pokročila výroba?
V současné chvíli probíhá sériová výroba
masek na Vstřikolisech. To už se ale
neděje u nás, ale postoupili jsme licenci
na tento produkt firmě Cardam s. r. o.,
která tuto technologii vlastní.
Z jakého důvodu jste postoupili tuto
licenci dál? Nebylo by pro vás výhodnější
si výrobu ponechat?
Dokážeme vyrábět jen na 3D tiskárnách
a jelikož je výroba na Vstřikolisech výrazně rychlejší a my jsme chtěli zajistit co
největší dostupnost polomasek, tak jsme
přistoupili k tomuto kroku.
Jak velký rozdíl je mezi výrobou na 3D

tiskárně a na vstřikolisu?
Ten rozdíl je opravdu markantní. Na 3D
tiskárně můžeme vyrobit 70 polomasek
denně, vstřikolis může vyrobit 1 000 kusů
denně.
Je maska úplně stejná, jako jste vymysleli vy nebo se v něčem liší?
Polomaska je identická, jen na 3D tiskárně měla otvory pro filtr z každé strany,
u Vstřikolisu má jen jeden filtr, což ale
nemá žádný vliv na funkčnost polomasky.
Máte představu, kolik respirátorů jste již
vyrobili?
Přesná čísla teď nevím, ale blížíme se
ke 100 000 kusů. Na 3D tiskárnách se
jich vyrobilo okolo 7 000 kusů.
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Kam všude putovaly respirátory a měla
o ně zájem i naše vláda?
Firma Cardam se účastnila několika
výběrových řízení pro dodání ochranných
pomůcek pro vládu, avšak
ta výběrová řízení mají
zvláštně nastavené podmínky,
které vyhovují
jen respirátorům
a nikoliv polomaskám. Přitom je to
opravdu škoda, jelikož respirátor FFP3
nedosahuje takové
nepropustnosti
vůči virům, jako
polomaska. Ta
je u obličeje

ROZHOVOR

úplně utěsněna, a zajištuje tak i při použití
stejného filtračního materiálu vyšší míru
ochrany. Respirátor opravdu není možné
takto utěsnit kolem obličeje, aby bylo zabráněno nákaze. Nicméně se nám alespoň
podařilo doručit polomasky do státních
hmotných rezerv a některých krajských
nemocnic.
V čem je polomaska lepší než respirátor
FFP3? Myslela jsem si, že ten je dostatečně spolehlivý.
Polomaska má největší míru utěsnění
vůči obličeji a tím pádem je zde minimální riziko, že dýcháte nepřefiltrovaný
vzduch. U respirátoru nemůžete dokonale
utěsnit část mezi respirátorem a obličejem. Navíc máme aktuálně k dispozici
předběžné výsledky měření propustnosti
respirátorů a z nich vyplývá, že některé
čínské respirátory FFP3 neposkytují dostačenou ochranu proti částicím o velikosti 100 nanometrů tzn. virům. Problém
může být zakotvený v samotné metodice
měření průniku částic a je potřeba tento
problém řešit. Na druhou stranu máme
v Česku velkou řadu firem a institucí,
které se zabývají nanotechnologií - například Spur nebo Pardam. Mají funkční respirátory, které jsou prokazatelně účinnější než současně dodávané. Již od začátku
pandemie upozorňovali na problematiku
měření a nedostatečnost filtrace u konvenčních respirátorů třídy FFP3.

nemocnici. Nicméně tato otázka by měla
spíše směřovat na Ministerstvo zdravotnictví, které vypisuje veřejné zakázky.
Nerozumím tomu, proč se nakupují méně
účinné respirátory než ať už naše nebo
konkurenční polomasky. Navíc provoz
polomasky vychází pětkrát levněji než
respirátory. Stejně tak proč se kupují obyčejné roušky z Číny, když ve stejné cenové
relaci je možné mít nanoroušky z Čech,
které navíc opravdu fungují.
Může si koncový zákazník někde objednat polomasku?
Ano, jsou běžně k dostání přes výrobce
Cardam s. r. o.
Na čem pracujete nyní?
Stále se zabýváme výzkumem ochran-

ných pomůcek proti koronaviru. Momentálně dokončujeme vývoj unikátních
filtračních materiálů a filtru samotného.
Tento materiál by měl být zcela přelomový ať už co se týče použití nanomateriálů
tak i cenové dostupnosti. Kromě toho
pracujeme i na IT technologii programu
pro využití zdravotnické kapacity, online
evidence, automatického call centra…
Kdy by mohl jít nový materiál na trh?
Věřím tomu, že do konce října bude
výzkum ukončen a následně začne dvouměsíční testování, abychom mohli opět
získat evropský certifikát. Ve chvíli, kdy
získáme certifikát, začne výroba a produkt
půjde ihned na trh.
Lenka Bartáková, redaktorka

Vzpomínám si, jak jsme si při branných
cvičeních zkoušeli masky a jejich nošení
rozhodně nebylo příjemné. Polomaska se
sice od starých plynových masek hodně
liší, nicméně se také jedná o umělou
hmotu, a to při dlouhodobém nošení asi
není úplně příjemné.
Samozřejmě je rouška na nošení příjemnější, maska bude vždy trochu tlačit,
ale díky tomu právě získává na rozdíl
od roušky tu nepropustnost proti virům
a je to jediný způsob, jak se opravdu
nenakazit. Co se týká pocitu vlhkosti,
tak ten je u roušky častým jevem, avšak
u polomasek není. Vzduch jde ven přes
výdechový ventil, a tak vlhkost nezůstává
v polomasce. Při vstupu ze studeného
do teplého prostředí se orosí vnitřní stěna
polomasky, ale tím, že s ní není uživatel
v kontaktu, nepociťuje diskomfort. Maska
má zkrátka své výhody a nevýhody, pokud
se ale bavíme o účinnosti, tak tu má
nejlepší.
Mluvil jste o tom, že vaše polomasky
putovaly i do některých nemocnic. Já
jsem je ale na lékařích, kteří byli viděni
v médiích, prakticky nezaznamenala.
Čím to je, že lidé, kteří by potřebovali
tu největší ochranu, tyto polomasky
nemají?
Naše polomasky určitě mají Na Homolce
a v brněnské i královéhradecké fakultní
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NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - 270 006 060
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ - BELETRIE: 270 006 038,
NAUČNÁ LIT.: 270 006 061
KANCELÁŘ – 605 400 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ,
NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK: PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ
FACEBOOK: MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE,
WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

NEZAPOMEŇME –
PŘÍBĚHY PAMĚTI
NÁRODA (KNIHA ZLÍN)

Společnost Post Bellum
ve sbírce Paměť národa
dokumentuje příběhy,
na které se zapomnělo
či zapomenout mělo
a vypráví je dál. Kniha
přináší osudy ženy, která pomáhala Židům přímo v Heydrichově sídle, a mnoho
dalších osudů.
Tyto skutečné příběhy jsou mnohdy napínavější než smyšlený thriller.
GRÜN, A.:
NEPROMARNI SVŮJ
ŽIVOT
(ALPHA BOOK)

Skutečnost,že lidé marní
svůj život, často souvisí
s tím, že nevědí, pro co
by měli žít a vůči čemu
má smysl mít závazek.
To se týká mladých lidí, kteří se teprve
připravují na profesní dráhu, ale i starších, kterým se třeba rozpadlo z různých
důvodů rodinné zázemí či byli nuceni
změnit kariéru. Dnes se do nás ukládá
tisíc věcí, přijímáme obrovské množství
informací, které leckdy smysl našemu
životu nedávají. Jen to, co přijmeme a zároveň proměníme, náš život také vyživuje.
A vše, co nás vyživuje, nám dává impulz
k tomu, abychom živili i ostatní.

WOHLLEBEN, P.:
TAJEMNÉ POUTO
MEZI ČLOVĚKEM
A PŘÍRODOU (KAZDA)

Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím
nejnovějších vědeckých
poznatků a v kontextu
svých vlastních zkušeností otevírá oči pro podivuhodné jevy
přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé
s přírodou jsme a nakolik s ní zůstáváme
propojeni. Kniha rozšiřuje naše vnímání
světa.
VOJTKO, H.: VZTAHY
A MÝTY – PÁROVÁ
TERAPIE DO KAPSY
(NAKL. PASEKA)

Není snad nikdo, komu
by na harmonických
partnerských vztazích
nezáleželo. V období
singlovství i během
vztahu snadno podléháme mýtům a pohádkám, které nám okolí podává jako
obecný fakt. Jaké mýty jsou ty nejčastější
a do jaké míry bychom jim měli naslouchat, objasňuje odborně, ale s nadhledem
kniha, která zároveň dokáže čtenářům
dodat klid. Je to terapeutův gauč v knižní
podobě.
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KNIHOVNĚ
JE 115 LET
V ŘÍJNU JSME SI PŘIPOMNĚLI
115 LET OD ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ
KNIHOVNY. TENTOKRÁT TO
ZŮSTALO BEZ OSLAV, ZATO
JSME SE ZAMĚŘILI NA NÁKUP
KNIH. OSLAVU PŘESUNEME
NA PŘÍZNIVĚJŠÍ DOBU.
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

ZAVŘENO
10.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

STEHLÍK, E.: JAN KUBIŠ – NEZASTAVÍ MNE
ANI TO NEJHORŠÍ
(NAKL. TVÁŘE)

Tato kniha na základě
neznámých archivních
dokumentů a svědectví pamětníků vypravuje životní příběh neobyčejného mladého muže, jehož jméno zná v této zemi
prakticky každý. Kniha staví důstojný
pomník nejen Janu Kubišovi, ale i mnoha
dalším lidem, mužům, ženám i dětem,
bez jejichž nezištné pomoci by spolu s Jozefem Gabčíkem nikdy nemohl splnit svůj
úkol. Tuto publikaci a knihu Legionáři
naší knihovně daroval sám autor. Srdečně
děkujeme.

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754, BUDOVA MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HP

KULTURNĚ
KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ
POČERNICE

KURZY
KURZ STUDIA BIBLE

Každý první a třetí čtvrtek v měsíci
od 19.30 do 21.00 hod.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST

každou středu
od 17.15 do 20.20 hod.
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity
School, www.infinityschool.cz.
Kurzy vede lektor Mgr. Jan Fršlínek.
Objednávky předem na tel.: 774 073 366
a info@infinityschool.cz.

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA, každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny se můžete i předem objednat na tel.: 728 480 434.
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

vedená JUDr. Ivou Svobodovou, každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny se můžete i předem objednat na tel.: 725 516 927.
BEZPLATNÁ PORADNA PRO PEČUJÍCÍ

vedená Ivanou Kotrčovou,
od 6. října 2020 každé úterý od 10.00 do 12.00 hod.
Staráte se doma o svého blízkého? Poradíme vám.
Informace na tel.: 730 195 346 a Ivana.kotrcova@pecujdoma.cz
BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

vede Jon-Paul Ott, každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovedností v AJ,
od 15.15 do 16.00 hod.

PROGRAM
NA LISTOPAD
26. listopadu 2020
od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST III
Hledání vize našeho života bude věnováno třetí setkání. Budeme se spojovat s naší upřímnou a opravdovou touhou, která nám může
ukázat směr.
V semináři budou použité techniky arteterapie,
vizualizace, meditace, hudby a pohybu.
Rezervace na tel.: 777 570 756.
Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.
Více na: www.knihovnapocernice.cz/kulturne-komunitni-centrum/.
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Naplánovali a přichystali jsme pro vás řadu akcí.
Vzhledem k současné situaci však nevíme, kdy a jak je
budeme moci uskutečnit. Sledujte proto naše stránky
www.ddm-hp.cz, kde naleznete aktuální informace
a kde se můžete na jednotlivé akce přihlásit.

NABÍZÍME:

OHLÉDNUTÍ

Tam, kde to je alespoň trošku možné, snažíme se vést kroužky i dílničky online. Na našich webových stránkách naleznete
odkazy pro online výuku, případně podporu v podobě Moodle
kurzů. V říjnu proběhlo například historicky první online Dýňování. Záznam z online akcí najdete na našem YouTube kanálu
i Facebooku.

SINGLTREK POD SMRKEM

CELODENNÍ TVOŘENÍ

7. 11. 2020 budete mít možnost navštívit od 10.00 hodin dílničku šití s Lenkou Kocourkovou, na které si můžete ušít dárky
na Vánoce. Odpoledne od 14.00 hodin dílničku papírového
tvoření. Tentokrát si vyzkoušíme novou techniku při výrobě
deníku. Budeme používat razítka, šablony a barvy ve spreji
na papír. Na deník si vyrobíme i desky.
NERF ARÉNA

Přijďte si s námi zasportovat a zažít adrenalin s Nerfkami!
Na děti od 7 do 14 let se těšíme v Nerf Aréně pro veřejnost
21. 11. 2020.
ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Děti, které už se nemohou dočkat Vánoc, si mohou
22. 11. 2020 ve 14.00 hodin vlastnoručně vyrobit adventní kalendář za pomoci barev, razítek a své fantazie.
ADVENTNÍ VĚNCE

V pátek 27. 11. 2020 si opět
můžete přijít k nám do DDM
vyrobit věnce na stůl či
k pověšení. Máme pro vás
připravený veškerý materiál
na zdobení i zelené větve
na výrobu věnce.

Říjnová parádní 32 km dlouhá jízda
s převýšením více než 700 m se
uskutečnila v ráji dynamických
stezek pro horská kola - v Novém
Městě pod Smrkem. Kromě výjimečného bikerského zážitku jsme
si užili také úchvatnou přírodu
Jizerských hor a Frýdlantského
výběžku. Své cenné zkušenosti
ze závodní dráhy předal dětem pan
Vojtěch Dobšovič, který jako etapový
jezdec vybojoval medailové umístění, což děti
velmi chytlo. Již teď se těšíme na jaro a další fajn akce s dětmi
na kole.
TURISŤÁK – VLČÍ ROKLE

Počátkem října jsme se vydali
do Posázaví, do přírodního parku
Hornopožárský les. Cestou z Krhanic do Kamenného Přívozu
jsme se pokochali nádhernou
vyhlídkou z Panské skály. Kdo
by ale v těchto místech čekal
moře? Pravda, šlo o moře
kamenné, tvořené obrovskými
žulovými balvany velikosti až
několik metrů. Našli jsme je
ve Vlčí rokli, přírodní památce,
kde bublá Vlčí potok protékající
podzemím, a nad mořem balvanů se
sklání staleté buky.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

V sobotu 28. 11. 2020 se můžete těšit na tradiční kreativní
výtvarné dílny, na kterých si
vyrobíte drobné dárečky nebo
dekorace. Těšíme se na krásné
společné prožití předadventní
soboty. Na tuto akci není nutné
přihlášení.
MIKULÁŠSKÉ NOCOVÁNÍ

Z pátku na sobotu 4. - 5. 12. 2020 od 18.00 hodin
bychom rádi pozvali děti od 6 let na další nocování v DDM
s Mikulášem. Pro děti bude připraven výjimečný program, kterého se zúčastní i sám Mikuláš. Čerty nechá v pekle.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2020

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!
PŘIJMEME DRUHÉHO PEDAGOGA
NA KROUŽEK SPORTOVNÍ STŘELBY
(INFO: KOCI.LENKA@DDM-HP.CZ).
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 605 600 772.

slavíme

20 let

MUMRAJ

HRY PRO CELOU RODINU
Milí přátelé Mumraje,
současná doba je nevyzpytatelná. Většinu
aktivit jsme museli zavřít. Hledáme cesty,
jak i v tomto období přinášet do počernických
rodin radost a tvoříme pro vás venkovní hry.
Opět koordinujeme dobrovolníky, abychom si
společně pomohli v tomto náročném čase.
Sledujte aktuální dění na webu a facebooku.
Přejeme hlavně hodně zdraví a klidu.
Hana Holá a Barbora Zálohová
vedení Mumraje z.s.
AKCE PRO CELOU RODINU
ANDĚLSKÝ SVÍCEN – KERAMICKÝ
PODVEČER
10. 11. od 18.00 do 19.30
Přijďte si vyrobit keramický svícen s andělem,
který poslouží jako krásná dekorace vašeho
domova nebo ho věnujte jako milý dárek.
Pro případ, že budou omezení pokračovat
i v listopadu, dáme vám hlínu s návodem
a pak svícny u nás vypálíme.
Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
13. 11. od 17.00 do 19.30
14. 11. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce závěsné síti zažijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu při
cvičení, špetku adrenalinu i relaxu.
A rozhodně vás přesvědčíme o tom, že
létat může každý.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
Lektorky: Daniela, Ilona a Vlasta
Cena: 160 Kč děti, 200 Kč dospělí
RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S MONTESSORI*
21. 11. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech
oblastí Montessori vzdělávacího systému.
Specialitou jsou mokré aktivity a netradiční výtvarka.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
Lektorky: Alena V. a Daniela K.
Cena: 180 Kč dítě, dospělí zdarma
VÁNOČNÍ VESELÍ
29. 11. od 14.00 do 17.00
Přijďte s celou rodinou na kus řeči, dobroty s čajem a dílničky pro děti do kočárovny
na Chvalském zámku.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ONLINE ZÁBAVA S MÁJOU
Každé po, út, st od 15.00 do 15.45

Po dobu uzavření 1. stupně ZŠ jsme vytvořili
zábavu pro děti, které v daný čas nemohou být
venku. Stačí se připojit přes odkaz:
https://tinyurl.com/mumraj2020.

HRY S PODZIMKEM
Od října mohou děti hrát hry se skřítkem
Podzimkem. Bude se luštit i vyrábět, a to
vše venku. Každé 2 týdny vás čekají nové
úkoly. Více na webu/akce a facebooku.
ŠIFROVACÍ HRA
29. 11.–19. 12.

Adventní šifrovací hra s 8 zastávkami pro děti
i dospělé. Více informací k průběhu hry
naleznete na webu/akce.

PODZIMNÍ

BAZAR

6. 11. 9.00–12.00 + 15.00–18.00
7. 11. 9.00–12.00

• oblečení a boty pro těhotné
a děti, velikosti 48–176
• sportovní potřeby
• hračky
PŘÍJEM OBLEČENÍ DO PRODEJE:
4. 11. 9.00–12.00, 5. 11. 9.00–12.00
a 17.00–20.00

Uskuteční se, pokud situace dovolí.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PRO NEJMENŠÍ

HRAJTE S NÁMI BOJOVKU
O PIRÁTSKÝ POKLAD
HORNÍCH POČERNIC
• 9 zastavení s hádankami
• délka trasy 3 km
• pro děti od 6–10 let
• zakoupením hry nás podpoříte
Více o hře na našem webu/akce.

4. 12. od 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00 nebo od 11.30
Máte doma mrňousky, kterým byste rádi
přichystali nadílku bez slziček a strašení?
Právě takového Mikuláše můžete zažít u nás.
Zn.: náš hodný čertík zůstává za oknem.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
Cena: 70 Kč/dítě

KONZULTAČNÍ CENTRUM
Máte problém s online výukou?
Náš IT specialista Václav Moravec
vás na holičkách nenechá.
Potřebujete podpořit psychicky?
Psycholožka Mgr. Míša Šorfová si
s vámi ráda promluví o čemkoliv.
Konzultace probíhají i online.

MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA AŽ DOMŮ
5. 12. od 16.00 do 20.00
Užijte si nadílku v pohodlí vašeho domova.
Zn.: náš hodný čertík může zůstat venku.
A bát se nemusíte ani o svou bezpečnost.
Právě na bezpečí klademe velký důraz
Celou Mikulášovu družinu tvoří dobrovolníci bez nároku na odměnu. Částka 400 Kč,
kterou zaplatíte, jde na dobrou věc.
Rezervace obou Mikulášů: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz

SEMINÁŘE*
JAK MLUVIT S DĚTMI O SMRTI*
19. 11. od 19.00 do 21.00
Na semináři vám své zkušenosti s prací
v rodinách „kde někdo umřel” předá Pavel
Duba - psychosociální pracovník domácího
hospice Cesta domů.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
Lektor: Mgr. Pavel Duba
Cena: 100 Kč
ŠIKANA DO KLECE*
21. 11. od 15.00 do 18.00
Workshop pro děti od 10-13 let. Hravou
formou se děti dozví, jak zatočit s problémy jako jsou šikana či obtěžování.
Uskuteční se, pokud situace dovolí.
Lektoři: Martina a Josef Ptáčkovi
Cena: 100 Kč
*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj
je vícegenerační dům, který je podpořen
z dotačního programu Rodina Ministerstva
práce a sociálních věcí. Za podporu projektu
děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha –
Horní Počernice.

POMÁHÁME / POMÁHEJTE
Ocitli jste se v karanténě či izolaci
a nemáte nikoho, kdo by vám pomohl? Díky dobrovolníkům umíme
vyvenčit pejska, povozit miminko
v kočárku, koupit léky a potraviny.
Pište: pomahame@domumraje.cz
nebo sms 728 616 197.
Chcete naopak pomoci ostatním?
Pište: pomahame@domumraje.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
RODINNÉ A KOMUNITNÍ
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6
Praha 9 – Horní Počernice

Více info k programu a rezervace u Hanky:

hana.schovancova@domumraje.cz
nebo 775 720 585
WWW.DOMUMRAJE.CZ
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

„OSCAR“ PRO
NAŠE FILMAŘE
Pod vedením učitelů mediální tvorby Ing. Petra Hubeného a Mgr. Michala Čančary natočili naši studenti Matěj Stingl, Iva Svitáková, Matěj Kraus, Sára
Hanzlová, Michal Turek, Markéta Svobodová, Jakub
Jenšovský, Anna Boháčová a Eliška Chocholová další
povedený a především velmi úspěšný film Absolutní
environmentalista. Zvítězili s ním totiž v soutěži Febiofestu, druhého nejvýznamnějšího filmového festivalu v České republice, v kategorii I ty jsi filmařem.
Porota ocenila „odvahu vyprávět každodenní realitu řady z nás se sebereflexí.
Rytmicky podaná satira nastavuje zrcadlo naší společnosti s lehkým humorem.
Film ukazuje, že ekologický a udržitelný
život je skryt v jednoduchosti.“
Předávání cen vítězům proběhlo 24.
září ve Slovanském domě, kde nechyběl
pověstný červený koberec, fotografové ani
televizní kamery. Celý tým převzal za první místo šek v hodnotě 30.000 korun.
Částka je určena na vzdělávací akce v oblasti internetové a mediální gramotnosti.
Našim šampionům srdečně gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci

školy a přejeme hodně invence v další
tvůrčí práci.
OCENĚNÍ ZA ZAHRANIČNÍ PRAXE

Dalším úspěchem se můžeme pochlubit i na poli zahraničních stáží, které
se staly nezbytnou součástí vzdělávací
nabídky naší školy. Při příležitosti 20.
výročí Programu odborných praxí v Německu a Česku jsme převzali Jubilejní
ocenění za dlouholetou účast v tomto
programu. Zahraniční stáže umožňují
našim praktikantům poznat pracovní
prostředí sousední země, rozšířit si odborné i jazykové znalosti a dovednosti,
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a tím samozřejmě zvýšit šance na uplatnění na evropském pracovním trhu.
Naši studenti nevyjíždějí pouze
do Německa, ale s Erasmem+ také
do Velké Británie, Irska, Španělska
a Francie. Kromě měsíčních stáží se
mohou zúčastnit i stáží dlouhodobých,
které trvají čtrnáct týdnů. Víme, že
absolvování těchto praxí zvyšuje i sebevědomí našich žáků a ti pak i díky této
zkušenosti odcházejí studovat na zahraniční vysoké školy.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

ŠKOLY

ZŠ STOLIŇSKÁ
VE STOLÍNĚ

ZŠ STOLÍŇSKÁ

A proč ve Stolíně? Co je Stolín? Stolín je
vesnice v okrese Náchod, podle které se
jmenuje ulice a naše škola. A tak jsme si
řekli, že se do Stolína pojedeme podívat.
A nezůstalo jen u vesničky Stolín, navštívili jsme také Ratibořice, místo spojené se
spisovatelkou Boženou Němcovou, od jejíhož narození uplynulo letos 200 let a také
se podle Ratibořic jmenuje další škola
a ulice v Počernicích. Jsme rádi, že jsme
na výlet vyrazili, od února jsme na žádný
výlet jet nemohli a jak to bohužel vypadá,
zase nějakou dobu nepojedeme.
Žáci 7. B a 8. A

MŠ A ZŠ BÁRTLOVA

ZPRÁVY
Z BÁRTLOVKY
Již druhým rokem se naše škola v září
zúčastnila projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zapojily se všechny třídy naší
školy. Úklid probíhal na zahradě školy
i v jejím okolí, kde žáci nasbírali spoustu
odpadků do speciálních pytlů. Samozřejmostí bylo dodržování hygienických
pravidel a používání rukavic. Za odvoz
odpadu děkujeme pracovníkům Odboru
místního hospodářství Horní Počernice.
Oproti loňskému roku bylo nasbíráno
méně odpadků, což považujeme za pozitivní zprávu pro naše životní prostředí.
Zároveň žáci trávili čas venku na čerstvém
vzduchu, což je nyní v době covidové
přínosné.
Jedelská Lenka, učitelka
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ŠKOLY

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

MEZINÁRODNÍ PROJEKT
„ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY“
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně letos již po jedenácté vyhlásily téma projektu,
do kterého se mohou zapojit školy z celého Česka i Slovenska. Letošní
téma zní Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Smyslem
projektu je podnítit zájem dětí o čtení a navázat spolupráci mezi
českými a slovenskými školami.
I my jsme letos tradičně (u nás na škole již 4. rokem) vyráběli záložky. Místo
opakování vyjmenovaných slov měl každý
možnost vyrobit si záložku podle svých
představ. Záložky si budeme vyměňovat s žáky z Gymnázia Alejová z Košic.
Jsme si jisté, že si s nimi vyhráli jako
my, možná ještě více. Jsme zvědavé, jak
na naše záložky zareagují, a těšíme se, jaké
záložky dostaneme. Všechny záložky měly
mít literární téma, tak jen doufáme, že
všechny nebudou s Harrym Potterem jako
minulý rok. Naše kresby na záložkách
hezky vynikaly a vypadalo to, že většina
spolužáků si chce svoji záložku nechat.
Záložky jsme však museli odevzdat paní
profesorce, která je poslala na Slovensko.
Jaké literární téma byste nakreslili vy?
Veronika Vlčková,
Sára Poledníková,
2. A

KYTIČKOVÝ DEN
Ve středu 30. 9. 2020 jsme se zúčastnili Českého dne
proti rakovině. Z důvodu epidemie COVID–19 byla
sbírka přesunuta z květnového termínu. Sbírku jsme
zorganizovali tentokrát jinak.
Kytičky prodávaly paní vrátné v obou
budovách gymnázia. Hned při příchodu
do školy jsme si koupili kytičku, do vaku
jsme vložili peníze a mnozí z nás kytičku
hrdě nosili celý školní den. Někteří kupovali kytičky i pro své blízké. Na někoho
už symbol boje proti rakovině nezbyl, ale
přesto do vaku přidal peníze.
Všechny kytičky byly prodány a na konto Ligy proti rakovině odeslala naše škola
7 009 Kč.

Děkuji všem, kteří se na zmíněné částce
podíleli. Děkuji za dobrovolné finanční
příspěvky, podporu a zapojení do 24.
ročníku celonárodní veřejné sbírky.
Jsme rádi, že jsme se i letos, byť omezeně, akce zúčastnili. Příští 25. ročník bude
určitě probíhat v tradičním květnovém
termínu a s naší účastí.
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Marie Štěpánková,
organizátorka sbírky

SPORT

PODZIM SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
V sobotu 3. 10. se naše tři
gymnastky s trenérkou
Lenkou Šotolovou zúčastnily
Děčínské kotvy a Poháru
Věry Čáslavské. Nejlépe si
vedla Laura Bohatová, která
ve dvojboji kladina, prostná
vybojovala zlatou medaili
a na prostných – v poháru
Věry Čáslavské - byla
stříbrná. V. Šlajsna obsadila 7.
příčku a N. Fulemová byla 11.

Náš oddíl uspořádal po dlouhé pauze závodů v neděli 11. 10. Přebor Prahy družstev.
Závod probíhal celý den za dodržování hygienických pravidel, při vstupu do tělocvičny se měřila teplota, dezinfikovalo se, rozhodčí, trenéři a funkcionáři trávili celý den
v rouškách, diváci do tělocvičny nesměli.
151 gymnastek ze 13 oddílů z Prahy i mimopražských závodilo v šesti sledech,
které se společně nepotkaly. Všechny závodnice obdržely po předvedení svých výkonů
na čtyřech nářadích účastnické medaile, na kterých byl i název „covid“.
První tři jednotlivkyně v jednotlivých kategoriích dostaly zlaté, stříbrné a bronzové
přebornické medaile, první tři družstva pak poháry.
Naše děvčata tentokrát na stupních vítězů nestála, ale spokojenost z toho, že si
mohla zazávodit, jim zářila z očí. V obou kategoriích družstev VS1 i VS2 obsadila
5. místo. V jednotlivkyních si nejlépe vedla Z. Grundová – 4. místo v kategorii VS1
B a dále L. Řezníčková 7. místo.
Držme pěsti, ať mohou naše děvčata opět trénovat.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

SETKÁNÍ POČERNICKÝCH
TRENÉRŮ
V neděli 27. 9. se uskutečnilo setkání místních trenérů a trenérek z řad fotbalistů,
atletů, volejbalistů, florbalistů, kickboxu
a dalších. Program byl opravdu poutavý.
Všichni víme, jak je důležitá znalost první
pomoci, a to nejen při sportu, Proto jsme
pozvali odborníky, profesionální záchranáře. Zúčastnění si vyzkoušeli resuscitaci
a odnesli spoustu užitečných rad z této
oblasti.
Po lekci první pomoci následovalo povídání s psychologem a lektorem Mgr. Milanem Studničkou. Tématem bylo jak
přistupovat k trénování dívek a chlapců.
Milan je opravdu člověk na svém místě,
jeho výklad byl naprosto fascinující.

Po skončení programu proběhla diskuse
o tématech a vzešla z nich myšlenka
pořídit defibrilátory do Horních Počernic. Předmětem se bude dále zabývat
rada MČ.
Shledání proběhlo pod záštitou radního
Bc. Jaroslava Kočí ve spolupráci s SC
Xaverov.
Věříme, že setkání bylo pro naše trenéry přínosné a již teď se těšíme na další.
Veronika Jáně, referent sportu
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PTÁČKOVI V BULHARSKU
I v této těžké době, která ničemu nepřeje, se
podařilo sourozencům Martině a Pepovi Ptáčkovým uskutečnit turné po Bulharsku. Jejich
oficiální cesta začala ve Varně, kde se setkali
se zástupci vedení města. Dále se zúčastnili
konference proti šikaně za účasti předních bulharských činitelů. Českou stranu přijel podpořit
i velvyslanec České republiky v Bulharsku pan
Lukáš Kaucký. Sourozenci Ptáčkovi zde mluvili
o spolupráci i s policejní školou, kde předávali své dovednosti a myšlenky. Součástí byly
i praktické ukázky sebeobrany.
PAK NÁSLEDOVAL PŘESUN DO SOFIE,
KDE BYLA DALŠÍ JEDNÁNÍ.

Skvělé ale je, že projekt proti šikaně „Šikana do klece“ získal v Bulharsku podporu a měl by se rozběhnout na bulharských
školách a institucích. Záležet však bude
v nynější době i na coronavirové situaci.
Součástí tour bylo i mnoho rozhovorů
po bulharských médiích.
Pak opět následovat návrat do Varny,
kde se sourozenci zúčastnili nejdříve tréninkového kempu v kickboxu pod vedením bulharského reprezentačního trenéra
Viktora Velikova a nakonec následovala
nabídka na exhibiční zápasy.
V prvním zápase nastoupil Josef.
Dlouho držel krok se svým soupeřem,
ale nakonec zvítězil těsně jeho protivník.
Určitě se projevil i fakt, že Pepa na mezinárodní scéně kickboxu nemá tolik
zkušeností. Ale i tak všichni měli z jeho
výkonu dobrý pocit. V druhém utkání

nastoupila Martina, hlad po vítězství ji
hnal dopředu. Na rozdíl od Pepy patří
kickbox mezi její hlavní disciplíny a bylo
to od začátku znát. Své soupeřce nic nedarovala a od začátku ji zasypávala tvrdými
údery. O osudu zápasu bylo brzy rozhodnuto. Martina slavila vítězství a vyrovnala
stav – sourozenci Ptáčkovi vs. Bulharsko
na 1:1.
Po pauze mělo následovat další utkání
Pepy a Martiny, ovšem soupeřka Martiny
ke druhému zápasu nemohla nastoupit.
A tak se vedení obou táborů dohodlo, že o osudu klání rozhodne až zápas
Pepy se svým vyzyvatelem. Utkání mělo
od začátku opravdu velký náboj. Na rozdíl
od prvního zápasu měl tentokrát navrch
Pepa, který si soupeře lépe pohlídal. Zlepšil údery a především měl velkou převahu
v kopech. A jelikož se bojovalo bez helem,
měly jeho kopy opravdu smrtící účinek,
což se projevilo na konci zápasu, kdy
svého soka knockautoval. O osudu klání
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bylo tedy rozhodnuto. Za každé vyhrané
utkání byla odměnou medaile a za vítězství celého týmu si s Martinou odváží
vítězný pohár.
POSLEDNÍ DNY PAK BYLY
VĚNOVÁNY RELAXU.

Bulharská mise byla velmi úspěšná
po všech stránkách, jak po pracovní,
sportovní, dovolenkové a materiální, a to
i díky podpoře jejich partnerů – Městská
část Praha 20, 24Print.eu, Thajský ráj,
Kinisi centrum fyzioterapie, Pizza hut,
Atex, Hollandia, Aktivní zvíře, Respilon,
Bagalio, Alchymista, Aqualand Moravia,
Zámek Liblice, Zoo Chleby, Svatební
centrum Adina, John Reed fitness, Moje
zmrzlina, Oriflame, Vizážistka Romana
Čížková, Cryolife, Jíme lépe.
Josef Ptáček,
trenér

SPORT

NABITÉ ZÁŘÍ V SC XAVEROV
Během září měli v SC Xaverov napilno. Konal se zde nábor malých fotbalistů, setkání trenérů, do klubu zavítal bývalý hráč a nyní trenér rezervy Dukly Praha Aleš
Majer a z 1. předkola Ondrášovky se podařilo postoupit ročníkům U11, U12, U13.
NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ

Ve čtvrtek 10. 9. na hřišti s umělým
povrchem proběhl nábor nových šikulů.
Za krásného počasí dorazilo k naší radosti spoustu nových šikulů, kteří si pod
dohledem našich trenérů vyzkoušeli ukázkový trénink. Děti i trenéři si trénink
náležitě užili, na konci si udělali společné
foto. Na cestu domů šikulové dostali pár
drobností a malý doping na doplnění
energie.

kujeme ještě jednou Alešovi za návštěvu
a přejeme mu hodně zdaru v další práci.

ONDRÁŠOVKA CUP

V nabitém programu se v září dostalo
i na předkola Ondrášovky. Náš klub pořádal několik kol a obstál na jedničku, a to
díky obětavé práci pana Maliny a pomoci
pánů Lukeše st. a Jakla, kteří se postarali
o hladký průběh všech kol. Naše ročníky
U11, U12, U13 pak postoupily z 1. předkola. V dalším předkole byly úspěšné

SETKÁNÍ TRENÉRŮ

NÁVŠTĚVA Z DUKLY

V úterý 15. 9. k nám zavítal Aleš Majer,
lektor a zároveň trenér rezervy Dukly
Praha. Aleš je bývalý odchovanec našeho
klubu, bylo to už naše druhé setkání.
Tentokrát byl trénink pro kategorii starších žáků a mladšího dorostu zaměřený
na založení hry, vedení útoku a řešení
situací na poslední třetině hřiště. Dě-

V neděli 27. 9. se uskutečnilo setkání
trenérů z Horních Počernic, kterého se
zúčastnili trenéři atletiky, florbalu, volejbalu, kickboxu i učitelé. Naše fotbalová
skupina byla součástí a byla vidět i slyšet.
Setkání bylo zaměřeno na školení první
pomoci, každý účastník si vyzkoušel
i samotnou resuscitaci a seznámil se, jak
se v určitých situacích chovat a co dělat.
Na to navázala přednáška o tréninku dětí,
konkrétně jak přistupovat k tréninku
chlapců a dívek. Přednášku vedl Milan
Studnička. Celá akce byla opravdu přínosná a nesla se v přátelském duchu. Každý si
odnesl spoustu užitečných rad. Jsme rádi,
že jsme byli součástí.

ročníky U11 a U12 a čeká je závěrečná
kvalifikace, odkud se týmy mohou dostat
do republikového finále. Všem našim
ročníkům, které se účastnily, je potřeba
poděkovat za sportovní výkony a postoupivším ročníkům držíme palce do dalších
utkání.
David Lukeš,
šéftrenér mládeže

100 LET FOTBALU V HORNÍCH POČERNICÍCH
Ve čtvrtek 8. října v 17.00
hodin byla zahájena výstava
na Chvalském zámku ke 100
letům fotbalu v Horních
Počernicích.

Otevření výstavy se zúčastnili i starosta městské části
Petr Měšťan a radní pro sport Jaroslav Kočí, kteří
podpořili pořádání výstavy. Samozřejmě dorazili bývalí
hráči, trenéři a fanoušci xaverovského fotbalu. Atmosféra se nesla v přátelském duchu, hodně se vzpomínalo. Na výstavě samotné je k vidění nejen historie, ale
i současnost klubu. Je potřeba poděkovat všem, kteří
propůjčili svoje příspěvky a kteří se podíleli na samotné realizaci výstavy. Touto cestou ještě jednou velké
díky a xaverovskému fotbalu přejeme dalších sto let.
David Lukeš, předseda spolku
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PRAVDA A LŽI O VELAZU,
PANÍ POLYDOROVÉ A HNUTÍ
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE
Předem musím sdělit, že nevím, od koho
autoři článku Jana Sůvová, Dana Bochová
a Jiří Špaček ml. získali informace, které
zveřejnili v minulém vydání Zpravodaje.
Zveřejněné informace jsou lži a ráda bych
to zde dokázala.
1) Autoři článku naznačují, že sdružení
Společně pro Počernice nesouhlasí
se změnou územního plánu (ÚP)
na zrušení historického jádra v areálu
Velazu. Přitom tato žádost o změnu
ÚP byla podaná již 5. 4. 2018, v době,
kdy sdružení Společně pro Počernice
ještě neexistovalo. Žádost posuzovala
komise výstavby a územního rozvoje, která v dané věci přijala usnesení
v dubnu 2018. Z tohoto usnesení
vyplývá, že komise požaduje doplnit informace od zpracovatele ÚP
o tom, jak a kdy bylo na daném území
historické jádro vymezeno. Po doplnění stanoviska IPR komise přijala
v květnu 2018 usnesení, že se zrušením historického jádra nesouhlasí.
(vše na webu MČ Praha 20).
V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí
komise výstavby byla žádost z programu
jednání Rady MČ Praha 20 dne 5. 6. 2018
stažena a bylo požádáno o přezkum vymezení historického jádra obce, tedy o vyjádření IPR hl. m. Prahy a Magistrátu
hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje
(UZR). Následně na jednání RMČ Praha
20 dne 7. 8. 2018 vzala rada na vědomí podání podnětu na pořízení změny územního plánu spočívajícího ve zrušení vymezení historického jádra bývalé samostatné
obce a doporučila zastupitelstvu schválit
předání podnětu v k. ú. Horní Počernice
pořizovateli ÚP - Magistrátu hl. m. Prahy
(UZR), a to k přezkoumání správnosti
vymezení historického jádra bývalé samostatné obce v daném území.
• Při hlasování jsem se zdržela, a to
z důvodu, že mně bylo referentkou
z Odboru územního rozvoje Magistrátu sděleno, že si nevybavuje, že by se
kdy řešil přezkum správnosti určení
historického jádra. Řešilo se to vždy
pouze změnou ÚP na úpravu hranic
historického jádra. To konec konců
potvrdilo stanovisko MHMP UZR.
(Usnesení RMČ ze dne 7. 8. 2018
na straně č. 4).

Jako radní MČ Praha 20 jsem oslovila
rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj.
Cituji ze závěru: „ Po nabytí účinnosti
územního plánu má pořizovatel zákonnou
povinnost předložit zastupitelstvu obce
nejpozději do 4 let zprávu o uplatňování
ÚP. Pokud je v ÚP vymezeno historické jádro v místě, kde neplní svůj účel,
zpráva o uplatňování by tento poznatek
měla zahrnout.“
• Nestalo se tak, nikdo žádnou změnu
od roku 2000 neuplatňoval až do doby,
kdy se objevil stavební záměr, který
naprosto neodpovídá platnému územnímu plánu a proto je nutné územní plán
změnit.
Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 24. 9.
2018 záměr na zrušení historického jádra
neschválilo. Návrh na nesouhlas se změnou
předložil JUDr. Blahovec. Návrh na nesouhlas podpořilo 13 zastupitelů. Viz zápis
na webu MČ Praha 20 ZMČ ze dne 24. 9.
2020, strana 9-11.
• Hnutí Společně pro Počernice s podáním žádosti na zrušení historického
jádra nemá vůbec nic společného.
Do vedení úřadu se dostalo až po volbách 2018 v listopadu a tedy po neodsouhlasení návrhu na ZMČ Praha 20.
2) D
 alší žádost na změnu v areálu Velazu
byla podána dne 26. 9. 2019, a to změna
spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská
a krajinná a zastavitelné plochy SV
- všeobecně smíšené na zastavitelnou
plochu SV - všeobecně smíšené (s kódem míry využití C).

Komise výstavby a územního rozvoje na absenci infrastruktury i občanské vybavenosti
v tomto území.“
 návaznosti na výše uvedené tedy tuto
•V
druhou změnu, a to v rozsahu o jaký
bylo požádáno, naše Rada MČ Praha 20
v listopadu 2019 neschválila. Šlo o vymezení zastavitelnosti pro celé území
v areálu, bez ponechání plochy pro zeleň
(ZMK).Na základě výše uvedených
skutečností budu požadovat od autorů
článku, aby prokázali a doložili svá
následující tvrzení:
1) Sdružení „Společně pro Počernice“ delší
dobu šíří o našich aktivitách polopravdy
ke svému zviditelnění. Zvažujeme proto
i příslušné právní kroky. Nedávno si
Sdružení vybralo jako hlavní téma k naší
rodině areál VELAZ u křižovatky ulic
Božanovská a Ke Xaverovu.
• Vysvětlení: Společně pro Počernice
nic o aktivitách autorů článků nešíří,
nejsou mu známy. Byl pouze zveřejněn
jeden článek k areálu Velaz, ve kterém
je vše vysvětleno a doloženo a to dne
22. 8.2020 na fcb stránce Společně pro
Počernice, kratší verze byla zaslána
i do čísla Zpravodaje na měsíc 10/2020.
A to vše, až na základě oficiálně podaných informací z Úřadu MČ Praha
20. Společně pro Počernice nic nešíří
a v našich textech nejsou žádné polopravdy, ale jen fakta doložená přílohami a dokumenty z úřadů.

• Tuto změnu nám vedoucí stavebního
úřadu Ing. Richard Měšťan jako zpracovatel materiálu na jednání Rady MČ
Praha 20 nedoporučil. Cituji z materiálu
na jednání RMČ Praha 20:

2) Poslední dezinformací je konspirace
zveřejněná sdružením „Společně pro
Počernice“ o personálním propojení
spojeném s Ing. Ivanem Martinčou.
Jediným pravdivým faktem je, že pan
Martinča pro nás úspěšně pracuje už
čtyři roky jako fyzická osoba. Takovému hledání osobních propojení se
divíme.

„Navrhovanou míru rozšíření zastavitelných ploch a i navrhovaný kód míry využití
(„C“) však zpracovatel považuje za zcela
nepřijatelné. Územně analytické podklady
dané území evidují jako lokalitu s vesnickou strukturou zástavby. Studie obytného
souboru, pro který by měla být změna
pořizována, vůbec této struktuře neodpovídá. Je třeba se i ztotožnit s názorem

• Vysvětlení: V našem článku zveřejněném na Fcb dne 22. 8. 2020 nic takového uvedeno není. Žádná konspirace!
V našem textu se o zástupci investora
vůbec nezmiňujeme. Zveřejnili jsme
pouze veřejně přístupný zápis z jednání
Výboru pro územní rozvoj hl. m. Prahy
MHMP, ve kterém je pan Ing. Martinča
uveden jako zástupce investora.
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3) Přes veškerou snahu tehdejší samosprávy, po stavební stránce zastupovanou paní Polydorovou ze „Společně
pro Počernice“, která dala zamítavé
stanovisko bez jednání s námi a bez
seznámení se se všemi podklady, odborníci z Magistrátu uznali, že historické jádro je tu vedeno neoprávněně.
íloha jednání o ploše SP-s MHMP).
• Vysvětlení: Nevydala jsem žádné
stanovisko ani k žádosti o zrušení
historického jádra ani k žádnému
jinému podání na změnu územního
plánu autorů článku. Za prvé jsem
na to neměla právo a za druhé jsem
neměla důvod. Mimochodem toto
tvrzení autorů článku pouze ukazuje
na jejich zásadní neznalost o fungování samosprávy, protože v samosprávě vydává rozhodná stanoviska,
resp. usnesení rada, popř. zastupitelstvo a nikoliv paní Polydorová, popř.
jiný radní.
Ráda bych ještě zdůraznila, že není
pravdou, že jsem s nikým z vlastníků
nejednala. Jednala! V listopadu 2019
jsem jednala s Jiřím Špačkem ml., který

je rovněž pod textem podepsaný, o všech
6 podaných žádostech na změnu územního plánu a svůj názor ke všem podaným změnám jsem mu osobně sdělila.
Zároveň jsem před tímto jednáním
o všech podaných návrzích jednala
s Magistrátem hl. m. Prahy (UZR)
a s IPR hl. m. Prahy a přijala jsem jejich
doporučení. Následně tedy Rada MČ
Praha 20 dne 21. 11. 2019 schválila dvě
z podaných žádostí ve prospěch žadatele
(viz příloha soupis žádostí). Ostatně, jak
všichni dobře víme, o změnách územních plánů nerozhoduje paní Polydorová, ale hl. m. Praha. Rovněž ve snaze
žadatelům pomoci, jsem vedla jednání
s radním hl. m. Prahy pro sport, a to
ve věci, zda by hl. m. Praha pro svoji
koncepci sportu a rozvoje nemělo zájem
o tak strategický pozemek pro sport.
Tuto plochu chtějí totiž autoři článků
také změnit z nezastavitelné plochy
ZMK - zeleň městská a krajinná a zastavitelné plochy SP – sportu na zastavitelnou plochu SV - všeobecně smíšené. A byl předběžně domluven termín
jednání v této věci na měsíc březen 2020.
Bohužel k tomuto jednání už nedošlo,
byla jsem v únoru odvolána.

Mrzí mě, že žijeme v době, kdy stačí
převzít od kohokoli nepravdivé informace a pomluvy a klidně je zveřejnit, bez
jakéhokoliv ověření skutečností a stavu
danných věcí.
Vážení autoři, vaším protiprávním
jednáním jsem znepokojena tím více,
že jste se ve svém textu nedopustili jen
ojedinělého excesu, ale celý text je systematicky prostoupen sérií zavádějících
a nepravdivých tvrzení. Celé znění článku včetně příloh (stanovisek MHMP,
MMR, IPR) najdete na webu:
www.spolecnepropocernice.cz
Karla Polydorová,
Společně pro Počernice
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Běluňská 2913/11,
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Výstavba v lokalitě Nad Palečkem, kterou v Horních Počernicích realizuje společnost Ekospol, byla pro naši radu
zásadním tématem. Společnost Ekospol má záměr postavit Nad Palečkem 20 bytových domů se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími, kde bude přes 900 bytů. K navýšení podílu zastavitelných ploch z koeficientu C na E v této oblasti
došlo v roce 2007. Stalo se tak za jednohlasné podpory tehdejší Rady MČ Praha 20 vedené ODS, spolu s členy dnešní
Šance pro Počernice, usnesením RMČ 10/7.1(07 z 15. 3. 2007. Výstavba znamená obrovský zásah do urbanistické
koncepce naší městské části. Je to ale i obrovský a neomluvitelný zásah do životního prostředí, dopravy a především
do života obyvatel. Lidé z Horních Počernic iniciovali i petici „Za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem
na pozemku p.č. 4232/4 v k.ú. Horní Počernice“, která má více než 1300 signatářů.

Zájmem našeho vedení nebylo vyjít vstříc
investorovi, ale naopak zástavbu co nejvíce
snížit, a to v souladu s usnesením ZMČ Praha
20 (ZMC/29/25/0193/18) ze dne 25. 6. 2018, které
schválilo podání žádosti o změnu kódu míry využití
území v lokalitě Nad Palečkem.

NÁŠ POSTUP:
• listopad/2018 – jako rada jsme oslovili Advokátní kancelář Frank Bold (dále AK FB) a požádali jsme ji o spolupráci
za účelem dosažení zmírnění předmětné zástavby.

• prosinec/2018 – kontaktoval nás zástupce investora
(projektant) s žádostí o projednání záměru bytové výstavby
Nad Palečkem a prověření situace, jak se nové vedení MČ
Praha 20 staví k jejich plánovanému záměru.

• leden/2019 – proběhla společná schůzka radních

za účasti AK FB. Byl nám představen záměr s 15 bytovými
domy a 840 byty. Zástupce investora sdělil, že obdrželi kladné
vyjádření od Institutu a plánování územního rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s podmínkami (12/2018), a že svůj záměr postaví i bez
souhlasu vedení městské části. AK FB pro úřad vypracovala
dokument Analýza náhrad za změnu území a doporučila další
postup.

• únor/2019 – požádali jsme ve věci výstavby Ekospolu

o schůzku s náměstkem primátora pro územní rozvoj a plánování doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem.

• duben/2019 – Schůzka ve věci výstavby Ekospo-

lu proběhla 2. 4. 2019. Náměstek Hlaváček spolu se svým
asistentem Ing. arch Foglarem našim radním předložili situaci
s navýšením počtu bytů přes 900 a sdělili, že se na úpravě
ještě pracuje a finální verze bude zástupcům městské části
předložena.

!

• květen/2019 – na jednání Rady hl. m. Prahy byl před-

ložen materiál k projednání změny územního plánu na snížení
kódu využití. Před konáním tohoto jednání bývalá starostka
Mgr. Alena Štrobová zaslala radním hl. m. Prahy dokument,
vypracovaný AK FB, který snížení kódu využití podporoval. Materiál byl na žádost náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra
Hlaváčka z důvodu dalšího jednání s MČ Praha 20 z programu
jednání stažen.

• červenec/2019 – na dalším jednání na magistrátu nám

byla opět předložena v podstatě identická situace jako z dubna
2019. Návrh jsme odmítli s tím, že je pro naši radu nepřijatelný.

• srpen/2019 – Ing. arch. Foglarovi jsme na magistrátu

předali „Deklaraci podmínek rozvoje a výstavby“, kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 20 s tím, že nepodporujeme další
výstavbu individuálních čistíren odpadních vod a nadále trváme
na snížení výstavby v daném území. K novému návrhu výstavby přitom již dne 13. 3. 2019 vydal Institut plánování a rozvoje
MHMP nové NESOUHLASNÉ STANOVISKO!!!

• září/2019 – ptáme se asistenta Ing. arch. Filipa Foglara,

jak je řešena Petice „Za změnu územního plánu v lokalitě Nad
Palečkem“, která byla odevzdána na magistrát v květnu 2019.

• listopad/2019 – urgence řešení „Petice“, která se kdesi
na magistrátu ztratila.

• prosinec/2019 – „Petice“ našich občanů je konečně

zaregistrována. Hl. m. Praha zaslalo na MČ Praha 20 „Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 20 a společností
Ekospol“, ve kterém byly uvedeny návrhy doprovodných podmínek pro realizaci nezmenšeného záměru výstavby Ekospol.

• leden/2020 – Rada MČ Prahy 20 projednala „Memoran-

dum o spolupráci“, a předala stanovisko hl. m. Praze. V našem
stanovisku se mj.konstatuje, že za výchozí podmínku k jednání
považujme snížení intenzity využití území.

DOMNÍVÁME SE, ŽE ZE STRANY HL. M. PRAHY
NENÍ ZÁJEM PETICI NAŠICH OBČANŮ JAKKOLIV ŘEŠIT

!

Od doby našeho odvolání (24. 2. 2020) opět v této kauze nestalo vůbec nic. Zájmem hl. m. Prahy je, aby nové vedení
radnice uzavřelo tzv. „Memorandum o spolupráci“ s tím, že další řešení petice tímto aktem jistě odpadne.
Nový starosta Petr Měšťan už měl 8 měsíců času na to, aby stejně, jako to udělalo naše vedení, upozornil, že výstavba
Ekospolu je pro nás nepřijatelná, Memorandum jsme odmítli, protože nikterak neřešilo snížení koeficientu výstavby
v lokalitě Nad Palečkem, které pro danou oblast nadále podporujeme.
Bývalé vedení MČ Praha 20 – zastupitelé Hnutí občanů Počernic a Společně pro Počernice
Alena Štrobová, Daria Češpivová, Alžběta Cibochová, Zbyněk Mucha, Jiří Šebek, Pavel Skalický,
Miloš Vacek, Karla Polydorová, Milan Herian, Jiří Beneda.
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McDonalds v Horních
Počernicích hledá kolegy
na brigádu i HPP
•
•
•
•
•

Odměna až 25.800 Kč
Směny si plánujete podle sebe
Sleva na stravování
Skvělý kolektiv
Benefit karta s velkým množstvím výhod

V případě zájmu volejte 604 759 344 nebo pište
na vaclav.hurt@cz.mcd.com
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400
Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku na skládku!
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vyklízení
bytů, sklepů atd. Stěhování. Rozumná
cena.Tel: 773 484 056

Bazény www.greenlion.cz
Internetový prodej a výdejna Jasenná 8,
Horní Počernice. Vše pro bazény, nejširší
sortiment, garance nejnižších cen na trhu.
S námi postavíte i zrenovujete bazén
nejlevněji. Prodáváme maloobchodně
i velkoobchodně, a to i o víkendech
a svátcích.
Tel: 606 436 076
Oprava žaluzií – výměna vodicích
lanek – nové žaluzie – vertikální žaluzie
na lodžie – seřízení plastových oken
a dveří.
Sítě proti hmyzu.
tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.
Mail: p.mikez@hotmail.com,
tel: 607 719 539
Půjčovna nářadí v Horních Počernicích
přijme pracovníka (i důchodce)
pro údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737
Mumraj přijme uklízečku.
Po – Čt od 20 hodin. Nástup ihned.
Info: Schovancová 775 720 585
Koupím originální filmové a hudební
nosiče (VHS, CD, DVD, MC- kazety, LP
desky). Mail: vhscddvd@seznam.cz
Tel: 704 142 317

Autoškola TRIUMF
H. Počernice Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz, mail:
ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení.
M. Trnka, tel: 775 961 432
Koupím byt či dům v Horních
Počernicích.
604 617 788

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 68, listopad
2020 (vychází měsíčně, kromě
letních prázdnin). Periodický tisk
územního samosprávného celku.
Náklad 6 400 ks.
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