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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
rvního července v 0:00
s e Ře p o r yj e s t al y
po stu čtyřiceti sedmi letech majiteli budovy
zdejšího nádraží. Železnice
sem tehdy přinesla nebývalý rozmach. Život. Slíbili
jsme vám tu budovu získat,
zachránit a vrátit jí… život. Sluší se MOC poděkovat „magoši“,
který se zachoval k Řeporyjím MIMOŘÁDNĚ. Náš „lobbing“
došel tak daleko,
že nám hodná
Praha tu budovu vyhandlovala
za pozemky se
Správou železnic a PŘEDALA
nám jí. Děkujeme
a hlásíme, že si
uvědomujeme,
že v současné situaci (Praze chybí po koronaviru 15 miliard, máme co dělat,
abychom ukecali neodkladné investice do infrastruktury)
musíme být vděční a … bude to asi jen na nás.
Slyším plno rad, co s budovou. Radu, kde vzít 30 milionů ani
jednu. Ale tak už to chodí. Plán/strategie je aktuálně taková
a to – vyhnat bezdomovce, zajistit, obehnat plotem, nechat si
namalovat rozšíření úřadu/komunitní centrum a tak, jak budeme zkoušet dotace, tak se pomalinku pustit do práce. Potrvá
to roky! Ale je to naše a když jsme došli až do tohoto bodu, je
naší svatou povinností to zmáknout. Jsem na nás moc pyšný.
No a teď zbývá nezešílet a nasadit montérky Držme si palce.
Šílím i ze školní jídelny, kde jsem k pobavení kriminalistů (pořád mě hlídají, tentokrát kvůli poště, co mi chodí a je prča s nimi
sedět nad těmi výběrky a smát se, jak je starosta jednou nohou
v kriminále a to nic neukradl) podruhé zrušit výběrko. Ale co už.
My to prostě do začátku školního roku stihneme, děti si zaslouží
pořádnou jídelnu, vysoutěženou tak, aby se nevařilo v šuntech
a každý čtverák pochopil, že nemáme jitrnici na čele. Dorazíme
to. Jasně, že ano. Díky Davidovi a Lucce, mým místostarostům,
o k ter ých jsem
poslouchal, že
mít je uvolněné,
na plný úvazek,
je rozmařilost
a přitom se to
Řepor yjím v yplácí a tomu/té,
co jednou přijde
po mně, doporučím to samé.
Neflákáme se.
Jsem moc rád
za akce zdejší
komunity, které vrací život vsi
po koronaviru.
Nelituji jediné
koruny vydané
na dotažení elektřiny na palouček, kde proběhl nultý ročník
Řepo Run. Za nepřetržitého deště
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tu ségra realizovala akci, která mě
doslova nadchla.
V takovém počasí
nádherná účast,
nevěřil bych, že
i na nejdelší tratě
(5 a 10 km!!) vyběhnou desítky běžců.
Skvělý byl i sváteční fotbal se Stodůlkami, kterým se
zakončila podivná sezona. A víte
co? Dobrá byla.
Koronavir pomohl
skvělé partě okolo Vency Hlaváčka
vytunit areál, tráva
se nám vzpamatovala a co si budeme povídat, to
anulování soutěže
s naším „bodovým
ziskem“ také nebylo na škodu.
Jela udírna,
městská část postavila nafukovací
hrady, stovky vás
přišly, bylo to moc
fajn. Díky všem, co
se podíleli.
Dík y posílám
i advokátům,
co jsme si najali
na provozovatele
lomu, kde nakonec
prohrajeme a já
budu poslouchat,
že jsem sem pustil
náklaďáky. Neexistuje výhra. Jakýkoli
kompromis bude
pro mě politickou
a pro Řepor yje
obecnou prohrou.
Tak to je. Ale nedáme se lacino. Podali jsme rozsáhlé
trestní oznámení
kvůli bezohlednému vybíjení živočichů, ke kterému
tam dvakrát došlo. Inspekce ŽP
koná, než se začne
jednoho ošklivého dne zavážet,
nebo co to tam
mají za lubem (je
to kšeft za půl miliardy, je to těžké), tak si s námi ještě užijí. A kdo ví, jak to nakonec
dopadne. Buď jak buď, podnikáme veškeré myslitelné kroky
k tomu, aby bylo protistraně jasné, že takto ne. Na webu MČ
a našem obecním facebooku najdete dokumentaci a aktuální
vývoj k situaci, jedeme v tom spolu, neváhejte se informovat.
Moc mě těší, jak automaticky začalo žít vlastním životem
pamětní místo vlasovců. Podivná „parkozatáčka“ s lavičkami

Slovo starosty
konečně dostala svého
ducha a dynamiku. Denně se u pamětní desky
zastavují lidé a to často
hodně zdaleka. Kavárna
si pochvaluje vyšší tržby
a my minimum incidentů. Nikdy nebudu litovat.
Skvělé také je, že jsme
díky tomu získali kamerový systém na náměstí.
První týdny provozu ukazují, že tak, jak tu jsme
proti kamerám, tak nám
monitoring náměstí magistrátem a oběma policiemi velmi svědčí. Pod
mimořádným monitoringem je i to pamětní místo. Jiné kamery v obci nemáme, můžete
být klidní. Velkého bratra jen tam, kde je to nezbytné, tak jsme
to cítili a cítíme dál.
Díky sokolům za moc hezkou valnou hromadu. Mají své starosti, ale také plány. Nejsou tam jednotní, různé frakce mají své
vize, ale tak už to chodí a k podobné organizaci to patří. Svědčí
to o tom, že zdejší jednota žije. A to je dobře. Líbí se mi aktuální
projekt, který si „mladí“ ve výboru vymysleli v prostoru dnešního
parkoviště a betonového placu, ale stejně hlasitě dodávám „Nezapomeňte, že hosté budou muset někde parkovat“.
Je to obrovský problém. Polovina z vás skřípe zuby nad
početnými auty v ulicích, trend budování bytových jednotek
v původních jedno-dvou generačních usedlostech tohle přináší
a my můžeme dokola drtit investory garážovými stáními, ale
jiné to nebude. To samé se týká výstavby. Je mi jasné, jak vás
rozčiluje, že se vedle staví. Mám plné pochopení pro takovou
ulici u Průhonku, kde jim za humny začne růst obytný soubor.
Plnění je tam vyjednané nula, jak jsem u „zděděných“ věcí zvyklý.
Samozřejmě jim nedovolíme začít, dokud nepodepíší memorandum o tom, že bude ze severní strany zbudována provizorní,
stavební komunikace. Ale není možné dělat dopravní opatření,
která do budoucna zabrání někomu, aby jezdil „okolo“ domů.
Dobře vím, že řada podnětů od vás na různé jednosměrky
nepřichází proto, že někde „by to bylo rozumnější“, ale proto, že
vás prostě s*rou auta, co jezdí okolo. Dobře vám rozumím. Ale
neumíme vám pomoci nad rámec zdravého rozumu a férového
přístupu ke všem.
Až budu končit, řeknu vám, že jsem tu práci měl rád, ale že
jsme fakt vesnice dopravních inženýrů. Jejda, co jsem to napsal?
Pojďme radši dál.
Hele, situace Prahy je divoká, stejně jako celého státu. Ale stále
platí, že prioritu má točna v Muzikové, komunikace ve Sportovní,
dešťová kanalizace a komunikace nad sokolovnou. Finišujeme
projektovou dokumentaci skateparku, na škole běží dvě stavby
najednou, získali jsme nádraží. Zase nebudeme fňukat a nezblázníme se z koronaviru. Účty obce jsou zdravé, dotačně k nám bylo
město štědré, my to nějak zvládneme, povedlo se v posledním
roce a půl také nějaký majetek v pozemcích, připravil jsem
železnou rezervu pro případ, že by se – nedej Bože – vrátil ten
covid 19 na podzim.
Nějak se to zvládne. Vy si hlavně užijte léto a držte nám palce, chcete-li, ať děti napochodují v září do nové školní jídelny,
šedivým z toho a nemít místostarosty a chápavou ženu, už mě
vedli ve svěrací kazajce, ale chtěl jsem být starosta, tak to mám.
Děsně mě to baví a naplňuje, i přes ty všecky šílenosti, co okolo
toho jsou.
Fantastické léto vám jménem všech svých spolupracovníků přeje.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 633 434, 602 316 148
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Info z MČ

Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis Výbor pro výstavbu a rozvoj Praha-Řeporyje
z jednání č. VVR9 konané dne 27. 5. 2020
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru; Daniela
Čubová - člen výboru; Karel Doláš - člen výboru; Ing. Jiří
Chmelíř - člen výboru; Ing. Iveta Kopřivová - člen výboru; Marie Vaňatová - člen výboru; vedoucí HSO - Lenka
Bártová
Neomluven: Jan Gebauer – člen výboru
Předseda VVR (dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18.05 hodin, kdy bylo přítomno 6 členů VVR, ten je tudíž
usnášeníschopný. Jednání byli přítomní dále členové ZMČ
Praha-Řeporyje p. Lucie Seguin a p. David Roznětinský.
Program jednání:
1. Žádost o vyjádření k PD na „Prodloužení sběrače
T do Třebonic“
Usnesení číslo: 0025/2020/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k záměru prodloužení sběrače T do Třebonic;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat souhlasné stanovisko k pro-

dloužení sběrače T do Třebonic, dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:)
2. Žádost o stanovisko k výstavbě „Zdravotní středisko a MŠ Malá Řepora“ v ulici U Řepory
Usnesení číslo: 0026/2020/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s hmotovou koncepční studií spol. Sentu 3 s.r.o. pro stavbu
„Zdravotní zařízení a mateřská škola Malá Řepora“;
2) doporučuje
nesouhlasit se záměrem výstavby zdravotnického zařízení
a mateřské školy v lokalitě Malá Řepora a nedoporučuje
ZMČ souhlasit se změnou využití dotčených pozemků.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Žádost o stanovisko k PD „Přesun výroby betonu
a modernizace technologie SKANSKA“
Usnesení číslo: 0027/2020/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s návrhem společnosti SKANSKA TRENSBETON
na rozšíření a modernizaci výroby betonu v areálu

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis Zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje
z jednání č. ZMČ16 konané dne 27. 5. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta
- David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák
- zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma
- zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen „předsedající“) zahájil jednání v 18.03 hodin, přivítal přítomné,
konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce
úřadu. Při zahájení jednání je přítomno deset z jedenácti
zastupitelů, tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii
Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání tak, že bod jednání č. 22 - Žádost o předběžný souhlas s dělením pozemku za účelem
odkupu jeho části se zařazuje jako bod č. 5 a ostatní body
jednání se posunují v pořadí.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Pavel Novotný, DiS.)

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

5. Žádost o předběžný souhlas s dělením pozemku
za účelem odkupu jeho části
Usnesení číslo: 0253/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se návrhem fyzické osoby o odkup části pozemku parc.č.
848/1 v k.ú. Řeporyje;

2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

2) nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc.č. 848/1 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek a Mgr. Lenka
Fialová)

červen 2020
„betonárny“ při ul. K Betonárně;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat nesouhlasné stanovisko
k rozšíření a modernizaci výroby betonu, z důvodu změny
staveb dočasných na trvalé.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Vily U Parku - žádost o stanovisko k výstavbě IS
a komunikací
Usnesení číslo: 0028/2020/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k výstavbě souboru rodinných domů s názvem „Vily U Parku“, včetně komunikací
a inženýrských sítí v lokalitě Malá Řepora;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s projektovou dokumentací k výstavbě obytného souboru s názvem „Vily U Parku“
vč. komunikací a inženýrských sítí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Dále byli členové výboru informováni od místostarosty
p. Roznětinského o změnách v projektu „Bytový areál Trunečkův mlýn“, spočívající ve snížení počtu bytů a zmírnění
zatížení stávající přístupové komunikace v ul. Mládkova
zbudováním jiné přístupové komunikace.
Skončeno v 21.30 hodin
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
6. Schválení účetní závěrky MČ za rok 2019
Usnesení číslo: 0254/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha-Řeporyje za rok 2019;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky;
2) schvaluje
výsledek hospodaření účetní jednotky MČ Praha-Řeporyje - zisk - ve výši 9 896 351,23 Kč včetně jeho převodu
na SÚ 432 - výsledek hospodaření předcházejících
účetních období;
3) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky
za rok 2019, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2019;
5) ukládá
starostovi městské části zajistit předložení informace
o schválení účetní závěrky městské části sestavené
k rozvahovému dni k Magistrátu hl.m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
7. Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2019
Usnesení číslo: 0255/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Řeporyjské Echo 271

červen 2020
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Praha 5 - Řeporyje za rok 2019;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky
za rok 2019, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) schvaluje
přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
ve výši 73 762,- Kč takto:
do fondu odměn:
30 000,- Kč
do rezervního fondu: 43 762,- Kč;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2019;
5) ukládá
ředitelce základní školy zajistit předložení informace
o schválení účetní závěrky Základní školy Praha 5 - Řeporyje sestavené k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: v 18:24 hod. se na jednání dostavil člen ZMČ p. Jozef
Čupka, MPH; hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek
a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
8. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019
Usnesení číslo: 0256/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Praha 5 - Řeporyje za rok 2019;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky
za rok 2019, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) konstatuje, že
nebude provedeno přerozdělení hospodářského výsledku
do fondů, protože příspěvková organizace ukončila hospodaření s nulovým výsledkem;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2019;
5) ukládá
ředitelce mateřské školy zajistit předložení informace
o schválení účetní závěrky Mateřské školy Praha 5 - Řeporyje sestavené k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
9. Závěrečný účet MČ a PO MČ Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0257/2020/ZMČ16
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Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha-Řeporyje a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha-Řeporyje
za rok 2019:
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha-Řeporyje
za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:
Příjmy celkem:
119 672 194,11 Kč
Výdaje celkem:
163 578 938,84 Kč
Saldo příjmů a výdajů - schodek: 43 906 744,73 Kč
b) za zdaňovanou činnost MČ Praha-Řeporyje:
Výnosy celkem:
4 330 179,66 Kč
Náklady celkem: 1 815 333,82 Kč
Výsledek hospodaření - zisk: 2 514 845,84 Kč
c) za příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
11 602 701,99 Kč
Náklady celkem: 11 602 701,99 Kč
d) za příspěvkovou organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
34 658 467,44 Kč
Náklady celkem: 34 658 467,44 Kč
e) za příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 5 Řeporyje - doplňková činnost:
Výnosy celkem:
199 537,00 Kč
Náklady celkem: 125 775,00 Kč
Výsledek hospodaření - zisk: 73 762,00 Kč
2) schvaluje
a) finanční vypořádání Městské části Praha-Řeporyje
s rozpočtem Hlavního města Prahy
- odvod ve výši 32 247 056,85 Kč. Jedná se o nevyčerpané investiční a neinvestiční dotace z roku 2018
a 2019, které byly městské části ponechány na stejný
účel v roce 2020 s výjimkou zůstatku investiční dotace
pro jednotku SDH na defibrilátor ve výši 425,- Kč,
který bude odveden na účet HMP v rámci finančního
vypořádání;
b) finanční vypořádání Městské části Praha-Řeporyje se
státním rozpočtem
- odvod ve výši 10 131,18 Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu;
3) bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019;
4) souhlasí
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního
hospodaření MČ Praha-Řeporyje za rok 2019 bez výhrad.
5) ukládá
podat Magistrátu hlavního města Prahy písemnou
informaci o projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření spolu se závěrečným účtem v termínu
do 10. 6. 2020.
6) konstatuje, že
Finanční výbor jako poradní orgán Zastupitelstva městské
části Praha-Řeporyje neměl dostatečný časový prostor pro
projednání závěrečného účtu, a proto jej projedná na svém
nejbližším jednání.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek, Mgr. Pavel
Bechyně a MUDr. Jozef Čupka, MPH)
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10. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0258/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v přijetí dotace na provoz jednotek SDH ve výši
360 000,- Kč, přijetí dotace pro ZŠ na Dětství bez drog ve výši
37 100,- Kč, přijetí dotace na nákup požární techniky ve výši
75 000,- Kč, příjem finančního daru ve výši 30 000,- Kč,
příjem pojistného plnění ve výši 24 064,- Kč, poskytnutí
dotace příspěvkovým organizacím (mateřské a základní
škole) v souvislosti s šířením koronaviru ve výši 272 000,- Kč,
převodu investičních prostředků ve výši 47 740,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
11. Darovací smlouva-finanční dar
Usnesení číslo: 0259/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
a dodatečně schvaluje uzavření darovací smlouvy s fyzickou osobou (příloha tohoto bodu jednání), jíž dárce daruje
městské části finanční dar ve výši 30 000,- Kč k obstarání
a zajištění potřebných prostředků pro občany městské
části v souvislosti s výskytem koronaviru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
12. Žádost o stanovisko pro ÚŘ - „Vily U Parku“ výstavba IS a komunikací
Usnesení číslo: 0260/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k výstavbě komunikací a inženýrských sítí v rámci stavby s názvem „Vily U Parku“,
lokalita Malá Řepora;
2) souhlasí
s výstavbou komunikací a inženýrských sítí v rámci výstavby „Vily U Parku“, na pozemcích parc.č. 155/426 a 155/435
v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
13. Schválení kupní smlouvy k pozemku 14/6 v k.ú.
Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0261/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhotovený znalecký posudek č. 1240/2019 o ceně
nemovitosti - pozemek p. č. 14/6, k. ú. Zadní Kopanina,
obec Praha, o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní
plocha, s celkovou cenou zjištěnou podle cenového předpisu za oddělenou část pozemku po zaokrouhlení ve výši
156 670,- Kč ( t.j. cca 1 478,- Kč/m2);
že v souladu s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č.
0085/2019/ZMČ6 žadatelé dne 18. 11. 2019 uhradili cenu
za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 500,- Kč;
2) schvaluje
znění předložené kupní smlouvy na prodej pozemku
parc.č. 14/6 (ostatní plocha/jiná plocha o výměře 106 m2)
v k.ú. Zadní Kopanina, odděleného geometrickým plánem
č. 369-14/2019 z pozemku parc.č. 14/1, druh pozemku
ostatní plocha/ostatní komunikace o celkové výměře 1 516
m2 v k.ú. Zadní Kopanina a pověřuje starostu městské části
k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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14. Schválení kupní smlouvy k pozemku 119/1
v k.ú. Řeporyje (ul. U Hliníku)
Usnesení číslo: 0262/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhotovený znalecký posudek č. 1243/2019 o ceně nemovitosti - pozemek p. č. 119/1, k. ú. Řeporyje, obec Praha
s celkovou cenou zjištěnou podle cenového předpisu
za oddělenou část pozemku po zaokrouhlení ve výši
1 543 290,- Kč ( t.j. cca 5 196,- Kč/m2);
že v souladu s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č.
0086/2019/ZMČ6 žadatelé dne 29. 4. 2019 uhradili cenu
za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 500,- Kč;
2) schvaluje
znění předložené kupní smlouvy na prodej pozemku 119/1
(ostatní plocha/jiná plocha o výměře 297 m2) v k.ú. Řeporyje, odděleného geometrickým plánem č. 2070-46/2015
z pozemku parc.č. 119/1, druh pozemku ostatní plocha/
jiná plocha o celkové výměře 351 m2 v k.ú. Řeporyje
a pověřuje starostu městské části k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
15. Dohoda o postoupení servisní smlouvy na správu čerpací jímky od společnosti Central Group
Usnesení číslo: 0263/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zněním Dohody o postoupení servisní smlouvy, jejímž
předmětem je dlouhodobé udržování servisního dohledu
nad čerpací jímkou a provádění servisních prací;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu předmětné
Dohody.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
16. Výsadba stromů podél nově vybudované cesty
Usnesení číslo: 0264/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s vysázením stromů podél nově vybudované cesty
v lokalitě mezi Slivencem a Řeporyjemi a se závazkem
k následné péči o výsadbu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
17. Společnost KVEL, spol. s r.o. - schválení Dodatku
č.2 k nájemní smlouvě
Usnesení číslo: 0265/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části
pozemku, č. SML 66/2018 uzavřené dne 9. 7. 2018 se společností KVEL, spol. s r.o., o prodloužení doby nájmu do 31.
12. 2021 a zvýšení ceny nájemného na 85,- Kč/m2/rok;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu výše uvedeného
dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
18. Přístavba garáže k RD, přemístění HUP a venkovní úpravy okolí RD
Usnesení číslo: 0266/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s přístavbou garáže k RD čp. 774 v ul. Postřekovská,
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přemístěním HUP a venkovními úpravami okolí dle
projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Lucií
Odehnalovou Lhotovou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
19. Schválení nájemní smlouvy - „heliport“
Usnesení číslo: 0267/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí,
že záměr pronájmu byl na úřední desce úřadu vyvěšen
od 28. 4. 2020 do 15. 5. 2020;
2) schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č.
1587/33 v k.ú. Řeporyje o výměře 803 m2 za cenu 110,- Kč/
m2/rok na dobu určitou 3 let za účelem zajištění technického zázemí pro přistání a uskladnění vrtulníku, tedy
zřízení přistávací plochy pro vrtulník včetně zbudování
skladu a technického zázemí (předpokládá se realizace formou kontejnerových staveb); pronajatá plocha může
být oplocena do max. výše 2 m s tím, že nájemce zachová/
zajistí průjezdnost místem o min. šířce 2,4 m;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
20. Skončení nájmu hrobových míst a odpisy
pohledávek
Usnesení číslo: 0268/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s přehledem pohledávek za nájemným a hřbitovními
službami plynoucími ze smluv o nájmu hrobových míst,
viz příloha č. 2 a s odůvodněním navrhovaného skončení
nájmu pro neplnění povinností plynoucích z nájemního
vztahu;
2) schvaluje
odstoupení od Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 111
(dvojhrob) a č. 412 (jednohrob).
Odůvodnění:
Nájemci (viz výše uvedené smlouvy), ev. jejich dědicové dle § 25 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů dlouhodobě neplní povinnost vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého
hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou
o nájmu a dále dle § 25 odst. 6 téhož zákona oznamovat
provozovateli veřejného pohřebiště veškeré změny údajů
potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště ve smyslu § 21 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů.
Nájemci, ev. jejich dědicové jsou dále v dlouhodobém
prodlení s platbou nájemného, či úhradou za služby
spojené s nájmem, ačkoliv jim byla doručena písemná
výzva k úhradě dluhu dle § 25 odst. 7 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. U těch
nájemců, kde trvalý pobyt není znám, byla dle § 25
odst. 8 téhož zákona písemná výzva uveřejněna na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý,
a to postupem srovnatelným s postupem dle § 20 písm.
g zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů.
3) schvaluje
odpis pohledávek plynoucích ze smluv o nájmu hrobových
míst uvedených v odst.1 tohoto bodu jednání takto:
hrobové místo č. 111 - pohledávka za nájem ve výši 949,-

červen 2020
Kč a za hřbitovní služby ve výši 105,- Kč;
hrobové místo č. 412 - pohledávka za nájem ve výši
828,- Kč; pohledávky za poplatky za služby činí celkem
105,- Kč; pohledávky za nájem činí celkem 1 777,- Kč;
úhrn pohledávek činí 1 882,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
21. Záměr prodloužit dobu nájmu poz. p.č. 1427
v k.ú. Řeporyje (Haf Bez Obav s.r.o.)
Usnesení číslo: 0269/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
související 0133/2019/ZMČ8
1) schvaluje
záměr prodloužit dobu nájmu pozemku parc.č. 1427, druh
pozemku ovocný sad, o výměře 5 059 m2 v k.ú. Řeporyje
s účinností od 1. 8. 2020 na dobu určitou do 31. 7. 2021;
2) pověřuje
zaměstnance úřadu MČ Praha-Řeporyje ke zveřejnění záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha-Řeporyje;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu MČ Praha-Řeporyje přípravou
nového dodatku k nájemní smlouvě a jeho předložení
ke schválení na některém z příštích jednání zastupitelstva
městské části.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
22. Žádost o stanovisko k dokumentaci „Bytový
areál Trunečkův mlýn“
Usnesení číslo: 0270/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) požaduje
a) provedení úpravy návrhu projektu výstavby „Bytového areálu Trunečkův mlýn“, spočívající ve snížení
počtu bytových jednotek a ve zmírnění zatížení přístupové komunikace, ul. Mládkova, ve formě zbudování cesty pro pěší v minimální šíři 1,5 m oddělené
od stávající komunikace
b) zajištění užívacího práva cesty pro pěší ve prospěch
městské části
c) předložení upraveného návrhu ve smyslu tohoto
usnesení ke schválení na některém z dalších jednání
ZMČ.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek a p. Mgr. Pavel
Bechyně)
23. Žádost o souhlas s využitím části pozemku pro
zateplení domu čp. 150 v ul. Eichlerova
Usnesení číslo: 0271/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí stavebníka o souhlas s využitím části pozemku
ve správě MČ Praha-Řeporyje pro zateplení rodinného
domu čp. 150 v ul. Eichlerova;
2) odkládá
projednání tohoto bodu jednání z důvodu prověření
žádosti na místě.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
24. Žádost o souhlas s přeložkou stávajícího vedení
VTL na poz. parc.č. 151/360 v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0272/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
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se žádostí o souhlas s realizací přeložky VTL na pozemku
parc.č. 151/360 v k.ú. Stodůlky;
2) souhlasí
s realizací přeložky VTL na pozemku parc.č. 151/360 v k.ú.
Stodůlky, dle předložené dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: proti hlasoval člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
25. Žádost o souhlas s nástavbou RD v ul. Ve Výrech,
čp. 684
Usnesení číslo: 0273/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k nástavbě RD v ul. Ve Výrech
684/32;
2) nesouhlasí
s nástavbou rodinného domu v ul. Ve Výrech 684/32,
Praha 5;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu k podání žádosti o přezkoumání
využití předmětné stavby ke stavebnímu úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
26. Žádost o vyjádření k PD na „Prodloužení sběrače T do Třebonic“
Usnesení číslo: 0274/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací pro stavební povolení
na „Prodloužení sběrače T do Třebonic“;
2) souhlasí
se stavbou „Prodloužení sběrače T do Třebonic“ dle
projektové dokumentace, zpracované spol. PUDIS a.s.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
27. Žádost o stanovisko k výstavbě „Zdravotní zařízení a mateřská škola Malá Řepora“ v ul. U Řepory
Usnesení číslo: 0275/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s hmotovou koncepční studií spol. Sentu 3 s.r.o. pro stavbu
„Zdravotní zařízení a mateřská škola Malá Řepora“;
2) odkládá
vydání stanoviska na některé z příštích jednání ZMČ.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
28. Žádost o stanovisko k PD „Přesun výroby betonu a modernizace technologie SKANSKA“
Usnesení číslo: 0276/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k přesunu výroby betonu
a modernizaci technologie spol. SKANSKA Transbeton
s.r.o.;
2) souhlasí
se záměrem modernizace technologie a přesunem výroby
betonu za předpokladu zachování dočasnosti staveb.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. David Roznětinský,
p. MUDr. Jozef Čupka, MPH, p. Mgr. Pavel Bechyně)

29. Budoucí smlouva kupní k prodeji části pozemku
s vybudovanou TS v ul. Od Školy
Usnesení číslo: 0277/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem kupní smlouvy k části pozemku, parc.č. 901/4
v k.ú. Řeporyje, za účelem osazení nové trafostanice;
2) požaduje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti
se zbudováním nové trafostanice.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
30. Výsledky VŘ na nákup elektromobilu, souhlas
s uzavřením kupní smlouvy
Usnesení číslo: 0278/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na pořízení elektromobilu
pro MČ;
2) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení - spol. EUROGREEN CZ s.r.o.;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu kupní smlouvy
s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: ve 22:10 hod. se z jednání vzdálil člen ZMČ
p. Jaroslav Kejha)
31. Kupní smlouva k pozemku parc.č. 1707/41 v k.ú.
Řeporyje (ČD)
Usnesení číslo: 0279/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se zněním kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č.
1707/41 v k.ú. Řeporyje za cenu 194 000,- Kč;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu této kupní
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: ve 22:16 hod. se na jednání vrátil člen ZMČ p. Jaroslav
Kejha a z jednání se vzdálil člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně)
32. Záměr - dětská hřiště
Usnesení číslo: 0280/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr opravy a rozšíření dětského hřiště na části pozemku parc.č. 901/6 a vybudování nového hřiště na části
pozemku parc. č. 848/24, oba v k.ú. Řeporyje, z části
finančních prostředků získaných z navýšení koeficientu
daně z nemovitých věcí;
2) pověřuje
starostu městské části k zahájení úkonů vedoucích
k realizaci záměru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: ve 22:20 hod. se na jednání vrátil člen ZMČ p. Mgr. Pavel
Bechyně)
33. Změna návrhu ÚP P 57/2019
Usnesení číslo: 0281/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
připojení se k žádosti návrhu na změnu územního plánu
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P 57/2019 s pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy,
svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Řeporyje
parc.č. 1552/27 a 1551/32, oba v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
s projednáním výše uvedené změny (změna na VV)
územního plánu ve zkráceném režimu.
3) pověřuje
starostu k podání žádosti o změnu návrhu ÚP P 57/2019
k odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města
Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
34. Stanoviště privátní záchranné služby v BD
Ebrova
Usnesení číslo: 0282/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zájem společnosti Nonstopmedic s.r.o. o pronájem nebytové prostory (nyní byt č. 4) v přízemí bytového domu
na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5 - Řeporyjích za účelem
užívání jako zázemí pro posádku privátní záchranné
služby resp. přepravy pacientů neodkladné péče.
O udělení souhlasu se záměrem pronájmu budoucí nebytové prostory rozhodne ZMČ poté, co bude:
a) realizována technická úprava prostory v souladu
s požadavky hygieny ze strany zájemce a
b) povolena změna způsobu užívání dosavadního bytu
na nebytový prostor ze strany majitele domu.
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k zajištění změny užívání předmětné prostory u příslušného stavebního úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
35. Výstavba komunikací, sítí a 3 RD v lokalitě
Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0283/2020/ZMČ16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
závěr jednání s investory a projektantem k výstavbě komunikací, sítí a 3 RD v lokalitě U Skopců, Zadní Kopanina;
2) souhlasí
s projektovými dokumentacemi k výstavbě komunikací,
sítí a 3 rodinných domů na Zadní Kopanině, lokalita
U Skopců.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
36. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
a) informaci o požáru budovy u bývalých uhelných
skladů
b) informaci o konání běžeckého závodu dne 20. 6. 2020,
informace na www.reporun.cz
c) informaci o otevření stezky mezi Řeporyjemi a Slivencem dne 22. 6. 2020 v 16:00 hodin.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor
pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní
občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ve 22.54 hodin veřejné zasedání ZMČ
Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
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Zahájení školního roku:

úterý 1. 9. 2020, 8.00

Zahájení školního roku pro 1. třídy:

úterý 1. 9. 2020, 9.00

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29. 10. 2020 – pátek 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:

středa 23. 12. 2020 – pátek 1. 1. 2021

Vyučování po Vánocích začne:

pondělí 4. 1. 2021

Konec prvního pololetí:

čtvrtek 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny:

pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny:

pondělí 22. 2. 2021 – pátek 26. 2. 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1. 4. 2021

Konec školního roku:

středa 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny:

čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022:

úterý 1. 9. 2021

Úvodní třídní schůzky

středa 2. 9. 2021
1. stupeň - 17.00 (kromě 1. tříd)
6. ročník - 17.30
7 - 9. ročník- 18.00

Zápis do 1. třídy:

úterý 6. 4. 2021, 14.00–18.00

Ředitelské volno

pondělí 16. 11. 2020
pondělí 21. 12. 2020 - úterý 22. 12. 2020

Konzultace

úterý 5. 1. 2021, úterý 25. 5. 2021

Pedagogická rada

1. čtvrtletí - úterý 10. 11. 2020
2. čtvrtletí – úterý 26. 1. 2021
3. čtvrtletí – úterý 16. 3. 2021
4. čtvrtletí – úterý 22. 6. 2021

Vážení rodiče,
milé žákyně, milí žáci,
ráda bych Vám tímto poděkovala za vstřícný, kooperativní a podporující přístup, díky
kterému jsme společně zvládli uplynulé
náročné období. Nový způsob dálkového

ryj

h
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Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
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Pra

Organizace školního roku
2020/2021
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k opravě elektroinstalace v hlavní budově školy a celkové úpravě zeleně a hřišť
ve školním areálu.
Těším se na opětovné setkání v září, věřím,
že bez omezení, s chutí a elánem .
Lenka Weignerová,
ředitelka školy

V

Rozloučení s deváťáky

pátek 12. 6. 2020 proběhlo v tělocvičně rozloučení s žáky 9. ročníků.
Deváťáci zakončili svou cestu na zá-

učení nebyl lehký pro učitele, žáky a v případě mladších žáků i pro jejich rodiče.
Přesto se většina v náročné situaci poměrně rychle zorientovala a v rámci svých možností pracovala. Učili jsme se úplně všichni!
Dobu bez žáků škola maximálně využívá
k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny,

kladní škole poděkováním všem vyučujícím, před kterými taky slavnostně převzali
svá vysvědčení. Loučení pak zakončili už
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s veselejší náladou na bowlingu, kde hráli
v týmech s učiteli.
I přestože poslední ročník probíhal za jiných podmínek, pevně věříme, že si žáci
odnášejí ze základní školy mnoho krásných
vzpomínek, zážitků, přátel a v neposlední
řadě také nějaké vědomosti.
Přejeme všem mnoho úspěchů na nových
školách!
Lucie Wilczková

Červen v mateřské škole

V

tomto měsíci jsme přivítali u nás
v mateřské škole léto. Vzhledem
k hygienickým opatřením pracujeme s dětmi převážně venku a děti pobývají

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

na zahradě větší část dne.
Povídáme si, zpíváme, kreslíme, malujeme, cvičíme, hrajeme si a pozorujeme
hmyz, rostliny, květiny a vůbec zkoumáme
přírodu kolem nás.
Bohužel byly zrušeny všechny kroužky, výlety a další aktivity naplánované
do konce školního roku. Přesto některé
uskutečníme. Probíhá keramika s naší paní
učitelkou, takže děti svoje výrobky budou
mít, přijedou k nám záchranáři s opravdovou sanitkou a nenecháme si ujít ani
rozloučení s předškoláky. Rozloučení bude
na naší zahradě. K dispozici bude pro naše
děti i skákací hrad a samozřejmě zábavný
program a občerstvení.

Jen si přejeme, aby bylo hezké počasí
a nepršelo.
Zápis do mateřské školy.
O zápis do mateřské školy letos požádalo 56 zákonných zástupců dětí. Přijato bylo
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48 dětí. Všechny přijaté děti mají trvalý pobyt v Praze 5-Řeporyjích. Děti, které nebyly
přijaty, nesplňovaly podmínku trvalého
pobytu nebo věku 3 let.
Přejeme všem dětem, zaměstnancům
a spoluobčanům hezké léto i prázdniny
a hodně nových zážitků. V září se zde
opět setkáme a doufám, že už za normální

červen 2020
situace, kdy bude provoz mateřské školy
v běžném režimu.
Od 1. července do 10. července bude
provoz mateřské školy omezen, v provozu
budou pouze 2 třídy.
Od 13. července do 31. srpna bude mateřská škola uzavřena.
Provoz zahájíme opět 1. září ve všech
5 třídách.
Diana Schreierová,
ředitelka MŠ

Kulinářské okénko
Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Astronomické léto dorazilo už před pár
dny, ale teď se
zdá, že se i počasí konečně
umoudřilo a čekají nás krásné,
prosluněné letní
měsíce. Dlouhé, teplé večery přímo vybízí
k posezení na terase či zahrádce u lahvinky
vína a jistě mi dáte za pravdu, že drobného
občerstvení k vínu není nikdy dost, ať už
u skleničky relaxujete sami po dlouhém
dni v práci nebo si užíváte setkání s přáteli.
O historii sýra s bílou plísní jsme se již zmiňovali v některém z předchozích sloupků
a z něj také víte, jak skvěle se snoubí ořechy
s chutí vyzrálého sýra, podtržené silou
česneku. Doplníte-li tuto kombinaci o pár
snítek voňavého tymiánu, rázem se ocitnete ve středomoří.... Tento plněný hermelín
můžete připravit na různé variace a během
chvilky tak mít pohoštění i pro nečekanou
návštěvu, všechny suroviny najdete totiž
jistě doma, tak směle do toho.
Přeji Vám Všem pěkné léto
Vaše Simča
simona.slivenecka@gmail.com

Plněný hermelín
1 ks sýra s bílou plísní
1 hrst mletých vlašských ořechů
2 stroužky česneku
½ PL másla
snítek tymiánu
Sýr rozkrojíme podélně na polovinu, lžičkou opatrně vydlabeme
střídku. Vydlabanou část sýr smícháme s mletými ořechy, máslem,
rozmělněným česnek a troškou
tymiánu. Vrátíme zpět do sýra
a přiklopíme, zabalíme do alobalu
a necháme v lednici odpočinout.
Krájíme na malé výseče a dodáváme. Plněný sýr v alobalu můžeme
rozpéct i na grilu a podávat jako
grilovaný s pečivem či vařeným
bramborem.
Varianty náplní:
I. sušená rajčata, zelené olivy, česnek, lučina, máslo, sůl
II. nakládaný červený a zelený pepř, lučina, kari, máslo, sůl
III. chorizo nebo pikantní klobása, lučina, máslo, mletá sladká paprika, kousek
chilli papričky
IV. rozinky (naložené v brandy), niva, lučina, máslo
V. ořechy vlašské nebo pekanové, hruška s kapkou hruškovice, lučina, máslo, sůl
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha-Řeporyje
Úřad Městské části Praha-Řeporyje:
pondělí 8–12 13–18
středa 8–12 13–18
čtvrtek 7–12 13–14.30
úřední hodiny pracoviště Czech-Point
(vydávání ověřených výpisů,
nikoliv ověřování podpisů a listin):
pondělí 8–12 13–18
středa 8–12 13–18
čtvrtek 7–12 13–14.30
Na úřad MČ i na pracoviště Czech-Point
občané mohou přijít i v neúřední dny
v níže uvedené době, tj.
úterý 7–12
pátek 7–12
termín je však potřeba domluvit vždy
v předstihu telefonicky,
protože zaměstnanci mohou své
agendy vyřizovat i mimo budovu úřadu.
Místní knihovna – ZAVŘENO
otevřeno až po 1. září
Telefonní kontakty:
Podatelna - 251 625 794,
778 454 033
Vedoucí odboru - 725 016 516
Nájmy, poplatky - 725 012 727
CzechPoint - 778 454 031
Stavby - 778 454 034

Info z MČ
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Přistavení VOK na II. pololetí 2020
Velkokapacitní kontejnery na neskladný odpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

Tělovýchovná u čp. 442
U Skopců u čp. 5
Na Vrchu proti čp. 749
Nám U Lva u čp. 112
K Závětinám mezi čp. 727 a 757
Na Zmrzlíku u čp. 33
Ve Výrech proti čp. 328

11. 9. 2020 (pátek)
18. 9. 2020 (pátek)
2. 10. 2020 (pátek)
9. 10. 2020 (pátek)
16. 10. 2020 (pátek)
6. 11. 2020 (pátek)
20. 11. 2020 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.
Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní
náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
 směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
 elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Přistavení VOK na Bioodpad II. pololetí 2020
Velkokapacitní kontejnery na bioodpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

Na Zmrzlíku u čp. 33 , Zadní Kopanina
Koterovská u trafostanice (stanoviště TO)
Řeporyjské náměstí u čp. 8
Ve Výrech proti čp. 328
U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina
Radouňova x Hlávkova

15. 8. 2020 (sobota)
15. 8. 2020 (sobota)
12. 9. 2020 (sobota)
18. 10. 2020 (neděle)
18. 10. 2020 (neděle)
21. 11. 2020 (sobota)

9 – 12 hodin
13 – 16 hodin
9 – 12 hodin
9 – 12 hodin
13 – 16 hodin
9 – 12 hodin

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají
je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to společnost Pražské služby, a. s.
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje,
tel.: 251 625 794.
Lenka Bártová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.

RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA
KOPÍROVÁNÍ • DIGITÁLNÍ TISK
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK
Otevřeno: Po–Pá 8–17, So 9–13 hod.
Konopova 431/6 l Praha 5-Řeporyje
Tel.: 603 167 905, 251 626 607
info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.
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Studio Bubec

A během
prázdnin
bude ve Studio Bubec
také živo,
v červenci budou probíhat
workshopy
a v srpnu
příměstské tábory. Na září
také už plá-

P

o koronavirové přestávce Studio
Bubec je zase místo, kde se stále
něco děje.
A návštěvníci to ocenili a dorazili na akce
Studia Bubec hojném počtu.
Vernisáž Vojtěcha Míči.
si tam můžete udělat výlet, Během léta
tam také bude probíhat doprovodný program, více informací naleznete na www.
festivalm3.cz.
nujeme další
výstavy a akce,
například 19.
září se zapojíme do Zažij
město jinak.
Přijďte k nám.

Foto Šárka Blažková

Otevřeli jsme Zahradu Bubec a připravili
fotografický workshop pro děti.
Foto Šárka Blažková
V Centru architektury a plánování a na
sídlišti Vlasta v Praze 10 jsme zahájili Festival m3/Umění v prostoru. Až do 30. 9. 2020
Foto Anna Šolcová
Ale i během koronavirových opatření se
život ve Studiu Bubec nezastavil. Například
výtvarné kurzy pro děti fungovaly on line
a vzniklo mnoho krásných děl, které vystavíme 10. září na výstavě Baby Bubec. A tady
je malá ochutnávka.
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SZUŠ Škola pro radost – Výtvarný obor
Ukázka z práce našich absolventů
ALENA ROŽKOVÁ
Absolventka 7. ročníku I. stupně Základního studia
Studijní úspěchy:
23. 2. 2020
„Sladký život“- VV soutěž pro Základní
umělecké školy Praha a Střední Čechy Pořádají Dobrovická muzea
Téma: Zátiší, cukrovar, cukrová řepa - Kategorie 13-15 let: 1. místo
5. 9. 2019
Děti malují pro Konto bariéry - Když
nemůžeš, přidej víc
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového
vzdělání – děti 11-15 let: Čestné uznání
7. 11. 2018
Výtvarná soutěž: „Můj barevný sen II“,
Dobrovická muzea
Kategorie 13 - 15 let - 3. cena

MATĚJ LITERA
Absolvent 7. ročníku I. stupně Základního
studia
- leden 2020 - žák byl přijat na Střední
výtvarnou školu Václava Hollara v Praze
Studijní úspěchy:
9. 5. 2018
Děti malují pro konto bariéry - podzimní
téma - Osmičkové výročí, VII. kategorie
- ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
– 3. místo

červen 2020
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Inzerce

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Moderní čistírna peří

zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA
Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY,
ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, KLARINET, HOBOJ.
Výuka probíhá individuální formou.
Informace: Martina Dvořáková, dipl. spec.
E-mail: radostnahudba@seznam.cz
Tel.: 602 646 628

Info na tel.: 606 312 174

Přijmeme fyzicky zdatného
muže do výkupu palet
na Ořechu. Tel.: 602 614 135

Šicí stroje

opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927

Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

NABÍZÍME ÚDRŽBU zahrad a okolí domů.
Sekání trávy, stříhání plotů, kácení a pletí atd.
Telefon: 605 172 335

Zveme Vás

15

OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !

Restaurace

KAŽDÝ PÁTEK

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

ZAHRADNÍ
GRILOVÁNÍ

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz

Těšíme se na Vás.

ROZVOZ JÍDEL
pro firmy i soukromé osoby
Objednávání jídel

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Na stránkách www.reporyjskasokolovna.cz

Reklama Echo_05-2020.indd 1

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

26.6.2020 9:40:26

Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz

Co je pro Vás skutečně důležité?
Zdraví a láska.
Rodina a přátelé.
Klid a bezpečí.
Střecha nad hlavou.
vyberte a objednejte na

Pokud chcete úspěšně prodat byt nebo jinou
nemovitost anebo hledáte nový domov,
volejte poctivého a přátelského profesionála.

www.apap.cz

tel.: 245 008 960

nebo v prodejním skladu Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům
Po-Čt 7:30 - 17:00 hod. Pá

7:30 - 16:00 hod.

PAPÍRNICTVÍ zde můžete nakoupit vše pro školáky
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Sport

ŘepoRun – nultý ročník běžeckého závodu

Ř

eporyje mají za sebou první/nultý
ročník běžeckého závodu ŘepoRun.
V deštivém počasí se 20. 6. 2020
na skále, utkalo přes 200 běžců o medaile,
na trati 5 a 10 km. Závod běželo i kolem 100
dětí na různých tratích od 300 m do 1 km.
Díky počasí se závod dá založit do kolonky „spartan race“, který je také v plánu

na další měsíce. Celá trať se běžela v náročných, bahenních podmínkách po lesích
a polích v Prokopském údolí.
Nálada byla od rána skvělá, i díky pohostinnosti řeznictví Svoboda-Graf. Za hromadu ovoce pro všechny závodníky děkujeme
firmě Fany Gastroservis.
Děkujeme také za podporu obci Řepo-

červen 2020

ryje a panu starostovi, za předání medailí
a psychickou podporu.
Za celý realizační tým moc děkujeme
za účast a těšíme se na další ročník. Myslím,
že nám zde vznikla krásná nová tradice.
Výsledky všech závodů jsou na webu
RepoRun.cz.
Redakce, Foto: Jiří Veselý
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

Dotazy občanů

Před časem jsem si pročítala staré Echo,
kde jsem našla jisté sliby a ráda bych se
optala na jejich plnění a hlavně, kdo odpovídá za jejich provedení?
ECHO Duben 2019 - Stavební úpravy
smuteční kaple v Řeporyjích
ECHO 10. 12. 2019 - Posunutí zastávky
MHD Ve Výrech ve směru z Třebonic blíže
k obci – do 6 měsíců
Řeporyjské náměstí – již byla zajištěna dokumentace i příslib financí na dokončení
rekonstrukce náměstí, proč do dnešního
dne není ani náznak nějaké činnosti a hlavně proč nejsme v Echu informováni? Stačí
krátce, není třeba plno slov, ať činy hovoří.
ECHO Listopad 2017 - Rekonstrukce horní
části Řeporyjského náměstí V listopadu
jsme zdárně dokončili rekonstrukci horní
části náměstí.
ECHO Říjen 2018
Informace k Řeporyjskému náměstí Usnesení číslo: 0609/2018/ZMČ33 Zastupitelstvo
městské části
1) bere na vědomí informace starostky
o výherci VŘ na zhotovitele projektové
dokumentace na rekonstrukci spodní
části Řeporyjského náměstí, kterým je
spol. Dipro, s.r.o.
2) souhlasí s předloženým návrhem, rozsahem stavby a specifikací detailů dle
Zápisu ze vstupního jednání k přípravě
projektové dokumentace pro ÚR ze dne
18.9.2018 s následujícími připomínkami,
které požaduje zapracovat do projektové dokumentace:
a) rekonstruovat celé stávající schodiště
ke kostelu svatého Petra a Pavla (kamenné stupně ze sliveneckého vápence),
b) zrušit stávající schůdky před domem
čp. 105 včetně navazujících schůdků
v zeleni směrem do ul. Nad náměstím,

c) ze stávající studny před objektem čp.
chom měli do budoucna porovnání.
105 udělat zdobný prvek v chodníkoDěkuji Hovorková
vém tělese,
ECHO říjen 2018
d) opravit tarasy okolo ul. Nad Náměsviz tab výše.
tím a před kostelem svatého Petra
Z uvedeného přehledu jasně vyplývá, že
a Pavla,
na našich účtech je již v současné chvíli 100
e) revitalizovat zeleň okolo zdi kostela
mil. Kč na přístavbu školy a tělocvičny. Zbývasv. Petra a Pavla.
jících 37 mil. Kč z dotačního programu uvolní
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
Ministerstvo školství ČR v roce 2019. Ostatní
se: 0,
zůstatky na účtech (po odpočtu finančních
Přítomni: starostka - Ing. Marcela Holovská;
prostředků na školu) zcela jistě postačí k fiIng. Marie Plocková - 1. místostarostka;
nancování nejen běžného provozu, ale i např.
Petr Pacner - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyna přístavbu školní jídelny či mateřské školy.
ně - zastu-pitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; I tak si někteří „pejskaři“ představuji kulturní prostředí.
Mgr. Ing. Jan Liška - Fotopast nám brzy prozradí tohoto ohledumila.
zastupitel; David Roznětinský - zastupitel;
Ing. Stanislav Novák
- zastupitel; Pavel Novotný, DiS. - zastupitel;
Jiří Svoboda - zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Poslední dotaz se
týká aktuálního stavu na účtech obce
Řepor yje, bude
stačit podobná informační tabulka,
která byla uvedena
v ECHU 2018 pro jistotu ji uvádím, aby-

Cyklohráček o letních prázdninách

I

v červenci a srpnu se o sobotách, nedělích a státních svátcích můžete svézt
výletním vlakem Cyklohráček. Ten vždy
dvakrát denně vyráží na svou dobrodružnou cestu z pražského hlavního nádraží až
do královského města Slaný, každé druhé
sobotní odpoledne navíc zavítá až k železničnímu muzeu ve Zlonicích.
Od našich hrajvedoucích dostanete
informační letáček vláčku se slevovými
kupóny, se kterými můžete za zvýhodněné vstupné navštívit Infocentrum Slaný,
Vlastivědné muzeum ve Slaném, Cukrářství
Pudilovi, Továrnu Slaný, Aquapark Slaný,
Zoopark Zájezd, Klub Železničního muzea
Zlonice nebo Bunkr Drnov.

V Cy k l o hráčku již neplatí žádná
omezení. Dětské herny se
stavebnicemi,
vláčkodráhou
a dalšími hrami již fungují,
obě balónkoviště jsou naplněná míčky
těch nejpestřejších barev.
Pokud jste vášnivými čtenáři,

19
Info z MHD
Více informací naleznete na www.pid.
cz/cyklohracek nebo na oficiálním Facebookovém profilu vláčku Cyklohráček.
Zdroj: ROPId
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můžete si cestou přečíst nějakou knížku
z naší knihovničky. A pokud si budete chtít
cestou na výlet nebo domů něco zahrát,
naši hrajvedoucí vám půjčí karetní nebo
deskové společenské hry.

Vláček odjíždí vždy v 9:04 a 13:03 z Prahy hl. n., zpátky ze Slaného v 11:01 a 16:55
(případně ze Zlonic v 16:41).
Ve vlaku platí Tarif Pražské integrované
dopravy a Tarif Českých drah.

Letní prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)

Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou
omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem
a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž
na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno.
Více informací
Prázdninové jízdní řády a podrobné informace
o jednotlivých výlukách budou standardně zveřejněny na internetových stránkách www.pid.cz, www.
dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci
PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách.
K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo
DPP 296 19 18 17.
Filip Drápal, ROPId
Schéma přestupního uzlu

Smíchovské nádraží

výlukový stav – platnost od 1. června 2020

Z důvodu rekonstrukce Nádražní ulice jsou tramvajové linky zkráceny
do obratiště Smíchovské nádraží. Ve směru Sídliště Barrandov
využijte
onická
Strak
náhradní autobusovou dopravu X12 ze zastávky Na Knížecí nebo ze
zastávky Křížová (cca 6 min. chůze po lávce nad kolejištěm železniční
stanice)
Zároveň dochází k přemístění stanovišť pro linky:
• 129 , 241 a 318 (nově stanoviště B – zastávka TRAM)
• 392 , 393 a 395 (stanoviště I a H – přemístěny do ul. Moulíkova).

U Králov
y
ské louk

Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou v provozu linky 13, 21
a 23 (z důvodu absence turistů). Zrušení linky 13
v souvislosti s výlukou Starostrašnické ulice bude
kompenzováno zachováním provozu linky 4, která
o prázdninách běžně nejezdí. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.
U většiny linek dojde v ranní špičce ke standardnímu
prodloužení intervalů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut, v odpolední špičce budou nadále
platné intervaly nasazené v červnu 2020 (v podobě
shodné s ranní špičkou). U páteřních linek 9, 17 a 22
se interval v ranní špičce změní ze 4 na 5 minut
a kolem poledne z 5 na 6 minut. Na všech linkách
bude o prázdninách prodloužen večerní interval
z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve,
již po 21. hodině (u páteřních linek 9, 17 a 22 ze 7,5
na 10 minut).

Autobusy
Provoz městských autobusových linek bude omezen
v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami.
Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či
prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne
a o víkendech z 15 na 20 minut. Na řadě linek dojde
o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu
z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve,
již po 21. hodině (u několika linek z 30 na 40 minut).
O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu
školní linky a spoje ani autobusové linky 122 a 182.
Školní linky budou s ohledem na různý konec vyučování ve školách mimo provoz již od pondělí 29. června,
linky 251, 252, 261, 265, 271 a 275 budou mimo provoz
až od středy 1. července. Linka 143 nebude v provozu
o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou
vložené spoje mezi Novými Butovicemi a Nemocnicí

Moulíkova

Metro
Oproti aktuálnímu provozu v červnu 2020 dojde
v pracovní dny ve špičkách k prodloužení intervalů
na jednotlivých linkách o 10 až 45 sekund. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách
nadále v intervalu 7,5 minuty, tedy stejně jako loni
v létě. Na všech linkách dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu ze 7,5 na 10 minut o cca
hodinu a půl dříve, již po 21. hodině.
Druhý červencový týden (od soboty 4. 7. do neděle
12. 7.) budou pokračovat potřebné výměny dřevěných pražců v tunelech linky metra C. Linka C bude
v provozu pouze v úsecích Letňany – Hlavní nádraží
a Pražského povstání – Háje. V uzavřeném úseku
Hlavní nádraží – Pražského povstání zajistí náhradní
dopravu autobusová linka XC.

Na Homolce a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.
Od začátku prázdnin se obnovuje večerní provoz
po čase 22:30 na většině autobusových linek s výjimkou linek 100, 101, 130, 158, 160, 168, 230 a 247.
V souvislosti se zásadním poklesem odbavených
cestujících na letišti bude nadále pokračovat omezený provoz na linkách 100 a 119, nebude v provozu
ani linka AE.
Během prázdnin nadále nebude posilován noční
provoz o víkendech a svátcích, všechny páteřní
noční autobusové linky budou jezdit celotýdenně
v intervalu 30 minut.
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Mníšek pod Brdy;

Příbram,sídl.Archiv

Čechovo náměstí
Ústřední dílny DP
Výstaviště Holešovice
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žel. st. Praha-Smíchov
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Český Brod
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Vysvětlivky:
A Zastávka TRAM, stanoviště A
E Zastávka BUS, stanoviště E

Hradištko, Pikovice, Most
Štěchovice; Sedlčany
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Rabyně, Měřín
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výstupní

občasná výstupní

Březové Hory,
Rozc. Zdaboř

129 Baně
241 Lipence
318 Řitka

901 Anděl
907 Letiště

Nádražní

393 Příbram,

S

; směr Lihovar

M

U linek 2 a 15 bude od začátku prázdnin obnoven
večerní provoz po čase 22:30 a od 13. července pak
umožní provozní situace Dopravního podniku hl.
m. Prahy na linku 15 opět nasadit soupravy nebo
kloubové tramvaje.
Během prázdnin nebude kvůli výraznému poklesu
poptávky v nočním období posilován noční provoz
o víkendech a svátcích, všechny noční tramvajové
linky budou jezdit jako dosud celotýdenně v intervalu
30 minut.
Během obou prázdninových měsíců budou pokračovat výluky mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy
(Sídlištěm Barrandov) a ve Starostrašnické ulici.

: směr Anděl

Aktuálně Pražskou integrovanou dopravou denně cestuje o cca 30-35 % méně lidí než obvykle.
Odhady říkají, že o prázdninách bude ve srovnání s běžnými měsíci (tedy mimo prázdniny)
hromadnou dopravou cestovat cca o 35 % méně
lidí. V jiných letech přitom prázdninový pokles
činil okolo 20 % cestujících. Neznamená to však,
že by hromadná doprava byla o prázdninách
omezena v takovémto rozsahu – prázdninový
provoz bude na většině linek odpovídat tomu,
který byl zaveden v létě 2019.
írně bude oproti loňsku omezen večerní
a noční provoz, u autobusů pak provoz
mimo špičku a o víkendech. Toto opatření
souvisí jak s nižším počtem návštěvníků metropole,
tak s rostoucími výpadky daňových příjmů i tržeb,
které Praha kvůli aktuální situaci zažívá. Jízdenky pro
jednotlivou jízdu a krátkodobé jízdenky, které využívají především turisté, tvoří velkou část tržeb PID.
Nižší zdroje těchto příjmů lze přitom očekávat i příští
rok. Hlavní město udělá maximum pro zachování co
největšího rozsahu nabídky PID, nicméně vzhledem
k problematické situaci na straně příjmů je nutné činit
objednávku spojů se zvýšeným rozmyslem.
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omýt veškeré cvičební nářadí desinfekcí.
Musím konstatovat, že takto umyté nářadí
jsme neměli ani, když bylo nové. Dezin-

červen 2020
cujeme na nových pódiových skladbách.
Letos jsme vzhledem k nařízením potvrdili účast pouze 50 našim gymnastkám.
Doufáme, že situace se do té doby ustálí
a nepřijdou další nepříjemná opatření.
Nábor nových gymnastek proběhne

fekci nám dodal místní úřad v pořádném
kanystříku, tím pádem si s ním vystačíme
i na letní soustředění.
I přes koronové překážky naše děvčata

letos 7. 9. Pokud chcete, aby vaše holčičky
byly součástí našeho Gymstaru, tak určitě
přijďte. Podrobnější informace naleznete
včas na našich stránkách.

udělala velké pokroky svou domácí přípravou, na kterou pak navázaly pravidelnými
tréninky v tělocvičně. Vše pak předvedly
24. června rodičům na otevřeném tréninku.
8. srpna odjíždíme na naše tradiční soustředění na Orlickou přehradu, kde zapra-

Všem přejeme parádní aktivní léto
a na všechny se moc těšíme.
Za kolektiv trenérů Martina Kurková

Gymstar v karanténě

J

ak to bula v koronula? Primula zavedula karanténula a nasadila rouškula.
Naše závodnice si z toho hlavu nedělaly a můžete se podívat, kde všude trénovaly. Z fotek je zjevné, že cvičit se dá opravdu
všude. V některých rodinách se zapojili
také rodiče a zvyšovali svou kondici pravidelným během a jízdou na kole po okolí.

18. května se otevřely dveře naší tělocvičny a bylo nám umožněno opět začít
s trénováním. Děvčata musela dodržovat
od sebe 2 metry rozestupy, proto jsme
tréninky povolili jen těm nejstarším, které
k tomuto opatření přistoupily velmi zodpovědně. Po každém tréninku děvčata musela

www.gymstar.cz
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Inzerce

Těžební Lesní s. r. o.
Obchod se dřevem
• kácení stromů
• veškeré lesnické služby

Firma Těžební Lesní s. r. o.
plně odsuzuje odčerpávání
vody z kamenolomu a plánovanou skládku ve zdejším
lomu. Byznys na úkor přírody
a živočichů.

21
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Zprávy z fary
Znovuobjevování krásy našeho života
kutečnou sílu a krásu života dokážeme většinou pochopit až
ve chvíli, kdy je náš život v ohrožení, jako třeba v období pandemie, kdy
jsme si mohli uvědomit pravdivost slov:
„Když nejde o život, tak nejde o nic.“
Pokud vše to, co nás potkává, prožijeme
a reflektujeme do hloubky, máme šanci
dotknout se podstaty života, jeho síly
a od té chvíle se může vše v našem životě
měnit. Najednou se jasně vyjeví pravá
podstata života i událostí a situací, které
prožíváme. A vše je hned jinak, než jsme
si doposud mysleli!

S

Období prázdnin a dovolených bude
pro nás přirozenou příležitosti k tomu,
abychom se zamysleli nad tím jak naplno a smysluplně žít svůj život. Příběh
z názvem Hledající muž nám to pomůže
pochopit:
„Hledající je někdo, kdo hledá. Není
to nutně ten, kdo nachází. Ani to není
někdo, kdo ví, co hledá. Je to jednoduše

člověk, pro něhož je život hledáním.
Jeden hledající pocítil, že by se měl
vydat do města Kammir. Naučil se věnovat pozornost podobným pocitům
pocházejícím z jeho nitra, a proto všeho
nechal a odešel. Po dvou dnech chůze
po zaprášených cestách spatřil v dálce
město Kammir. Před vstupem do města
si všiml kopce po pravé straně stezky. Byl
nádherně zelený a zdobilo ho mnoho
stromů, ptáků a vzácných květin. Ze
všech stran jej obklopoval plot z leštěného dřeva. Ke vstupu jej lákala bronzová dvířka. Náhle pocítil, že zapomněl
na město a podlehl pokušení na chvíli si
zde odpočinout. Hledající vešel dvířky
a pomalu začal procházet mezi bílými
kameny jakoby náhodně rozesetými
mezi stromy. Bloudil zrakem po krajině,
a jelikož jeho oči byly oči hledajícího,
objevil na jednom kameni nápis: Abedul
Tare žil 8 let, 6 měsíců, 2 týdny a 3 dny.
Trochu se otřásl, když si uvědomil, že to
nebyl obyčejný kámen. Byl to náhrobní
kámen. Přišlo mu líto, že dítě tak nízkého
věku bylo na tomto místě pohřbeno.
Rozhlédl se a uviděl, že i do vedlejšího
kamene je vytesán nápis: Llamar Kalib
žil 5 let, 8 měsíců, a 3 týdny. Hledající byl
hluboce dojat. To krásné místo je hřbitov
a každý kámen je náhrobní deska. Ná-
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pisy na všech kamenech byly podobné;
uvádělo se na nich jméno a přesná délka
života zemřelého. Nejvíce však na něj
zapůsobilo zjištění, že věk nejdéle žijícího dítěte stěží přesáhl jedenáct let.
Přemohla jej strašná bolest a rozplakal
se. Kolem procházel strážce hřbitova
a muže v tichosti pozoroval. Potom
k němu přistoupil a zeptal se, zda oplakává členy rodiny. „Ne, nepláču pro nikoho
z rodiny,“ odpověděl hledající. „Co se
s tím lidem děje? Co se odehrává v tomto
strašném městě? Proč je tady pohřbeno
tolik mrtvých dětí? Jaké hrozné prokletí
zotročuje tento lid? Co je přinutilo postavit dětský hřbitov?“ Stařec se usmál
a řekl: „Můžete se uklidnit, o žádné prokletí nejde. Dodržujeme jen starodávný
zvyk. Když mladý člověk dosáhne 15 let,
dostane od rodičů knížku, podobnou té,
co mám zavěšenou na krku; a je naším
zvykem, že pokaždé, když od této chvíle
prožijeme něco silného, zapíšeme to
do knížky. Na levou stranu zaznamenáváme, co se stalo, a na pravou stranu
délku tohoto prožitku. Seznámil jste se
s dívkou a zamiloval se do ní? Jak dlouho
trvala tato velká vášeň a radost poznání? Týden? Dva týdny? Tři a půl týdne?
A potom …jak dlouho trvalo nadšení
z prvního polibku? Minutu a půl? Dva
dny? Týden?... A první objetí a narození
dítěte? …A svatba přátel? …A vysněná
cesta?... A setkání s bratrem?, který se
vrátil ze vzdálené země?... Jak dlouho
jste se z těchto situací těšili?... Hodiny?
Dny? … A tak do knížky zapisujeme

každý okamžik. Když někdo zemře, je naším zvykem knížku otevřít, sečíst dobu
všech radostných okamžiků a čas vyrýt
na náhrobní kámen. Neboť to je pro nás
jediný pravdivě prožitý čas.“
Zkusme aspoň v létě, si uvědomit,
co znamená intenzivně žít? Kdybychom měli knížku na zaznamenávání
intenzivních, silných a radostných
okamžiků života, co bychom do ní
zapsali z toho, co jsme doposud
prožili? Život je krásný dar. Skutečně
stojí za to intenzivně žít! K čemu nás
to může inspirovat?
Druhý prázdninový příběh Poselství
prstenu nám může pomoct, abychom
vše, to co prožíváme nebo budeme
prožívat, vnímali z jiné, té věčné, perspektivy.

červen 2020
Jeden král kdysi řekl moudrým dvořanům:
„Nařídil jsem, aby mi vyrobili nádherný prsten a nejkrásnějším diamantem
na světě. Chci do prstenu ukrýt poselství, které by mně, mým potomkům
a potomkům mých potomků pomáhalo
v okamžicích naprostého zoufalství.
Musí se jednat o kratičké poselství, aby
se vešlo pod diamant.“
Všichni přítomní byli velmi vzdělaní
a sečtělí a dokázali sepsat dlouhá pojednání, ale na poselství o dvou či třech
slovech, která by pomohla v okamžicích
naprostého zoufalství, byli krátcí. Lámali
si hlavy, hledali v knihách, ale nic nenašli.
Králi sloužil stařičký muž. Pomáhal už
jeho otci. Když králova matka jako mladá
zemřela, sluha se o krále staral. Choval
se k němu proto jako k členu rodiny.
Král si starce nesmírně vážil a také se
s ním radil. Stařec mu řekl:“ Nejsem mudrc, ani vzdělanec, ani vědec, ale znám
poselství, které můžeš skrýt pod drahý
kámen. Za svůj dlouhý život v paláci
jsem potkal spoustu nejrůznějších lidí
a při jedné příležitosti jsem se setkal

s mystikem. Byl pozván k tvému otci
a během svého pobytu v paláci jsem
mu sloužil. Než odešel, zanechal mi jako
gesto vděčnosti toto poselství.“ Stařec
ho napsal na malý papír, který přeložil
a podal králi. „Ale teď poselství nečti,“
řekl mu, „nech ho ukryté v prstenu. Přečti si je, až se všechno zhroutí a nenajdeš
východisko z dané situace.“ Příležitost
na sebe nenechala dlouho čekat. Zemi
přepadlo cizí vojsko. Král o své království
přišel a před pronásledovateli uprchl
na koni, aby si zachránil život. Utíkal sám,
ale pronásledovatelů bylo mnoho. Dojel
na konec cesty. Otevřela se před ním
propast a hluboké údolí. Kdyby skočil,
byl by s ním konec. Ale ani se nemohl
vrátit, protože nepřítel uzavřel cestu. Už
slyšel dusot koní. Nemohl pokračovat
vpřed a jiné cesty nebylo…
Náhle si vzpomněl na prsten. Když
ho otevřel, vytáhl papír a našel kratičké poselství beroucí dech: Jednou to
pomine. Při četbě ucítil, že se kolem něj
rozprostřelo velké ticho. Nepřátelé se
museli ztratit v lese, nebo si spletli cestu,
ale jisté bylo, že dusot koní postupně
ustával. Král pocítil vůči starci a neznámému mystikovi hlubokou vděčnost.
Slova měla zázračný účinek. Přeložil
papír, vrátil jej do prstenu, posbíral své
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vojsko a znovu dobyl království. Když se
vítězoslavně vrátil do hlavního města,
lidé ho oslavovali. Všude zněla hudba,
tančilo se…a král byl na sebe velmi pyšný. Vedle něj stál ve voze stařec a řekl
mu: „I tato chvíle se hodí. Přečti si znovu
poselství.“ „Co tím chceš říci?“ zeptal
se král. „Zvítězil jsem, lid oslavuje můj
návrat, nejsem zoufalý a nenacházím se
v bezvýchodné situaci.“
„Podívej,“ řekl stařec, „poselství není
učeno jen pro zoufalé situace, hodí se
také pro příjemné okamžiky. Není na-

psáno jen pro poraženého, ale také pro
vítěze. Není jen pro posledního, ale i pro
prvního.“ Král otevřel prsten a přečetl
si slova: Jednou to pomine. A uprostřed
oslavujícího a tančícího davu se v jeho
nitru znovu rozlil pokoj a ticho. Pýcha
a ego se rozplynuly. Král poselství pochopil a celý se rozzářil. A tehdy mu
stařec řekl: „Nezapomeň, že všechno
pomíjí. Žádná věc ani žádný pocit nejsou
trvalé. Jako se střídá den a noc, střídají
se okamžiky radosti a smutku. Přijmi je
jako dvojí tvář přirozenosti, protože jsou

23
Hasiči • Sport
vlastní přirozeností každé věci.“
Popřemýšlejme, co nás může naučit poselství prstenu: Jednou to
pomine. Když se občas soustředíme
na sílu okamžiku, neztrácejme při
tom ze zřetele perspektivu věčnosti. Zkusme se dívat na vše na jednu
stranu z blízka, zároveň i s odstupem.
Přeji nám všem krásné, intenzivní
a hluboké prožití léta
P. Mariusz Kuźniar,
farář

Hasiči děkují

B

ěhem letošního roku dostala naše výjezdová jednotka
sponzorský dar od firmy ALFADENT s. r. o. (zubní kliniky se sídlem
v Řeporyjích) ve formě licence na výjezdovou aplikaci RescueNavigator
PROFI v hodnotě 22 000 Kč. Aplikace
RescueNavigator PROFI je pro naši
jednotku velkým přínosem. Umožnuje
kvalitnější a rychlejší
komunikaci s krajským operačním
střediskem hl.
m. Prahy a je
plnohodnotným mobilním řešením
určeným nejen pro výjezdová druž st va
HZS ČR a JSDH, ale
také pro velitele zásahů a jejich specifické potřeby. Tímto bychom chtěli
poděkovat jednatelům společnosti,
manželům Patřičným, za dar, který
nám pořídili.

Zároveň bychom rádi poděkovali
panu Michalu Jasinskému za finanční
dar v hodnotě 20 000 Kč určený na činnost naší mládeže.
V měsíci červnu naše jednotka zasahovala u těchto událostí:
 únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci (olej na vozovce) ulice
Tělovýchovná

 technická pomoc čerpání vody (zatopený viadukt) ulice Dalejská
Závěrem Vám přejeme klidné a sluníčkem prozářené prožití prázdninových dní.
Jan Svoboda
a Lucie Šulcová

Zakládáme turistický oddíl TJ Sokol Řeporyje
pro všechny generace

P

řidejte se k nám. Od září tohoto
roku zahajujeme činnost nového
turistického oddílu. Našim cílem
je, aby se v něm při výletech setkávali
všechny generace. Od těch co se ještě
vozí, až po ty, kteří už na své cestě ušli
mnoho kroků.

Zakládáme turistický oddíl TJ Sokol Řeporyje pro všechny generace

letům nevhodnému, využijeme zázemí
sokolovny, kde si děti budou moci hrát
či si zasportovat a ostatní sdílet zážitky
ze svých cest.
Přesné termíny a trasy výletů budou
upřesněny a zveřejňovány na stránkách
TJ Sokol Řeporyje, v Řeporyjském Echu
a na sociálních sítích.

Přidejte se k nám. Od září tohoto roku zahajujeme činnost nového turistického
oddílu. Našim cílem je, aby se v něm při výletech setkávali všechny generace. Od
těch co se ještě vozí, až po ty, kteří už na své cestě ušli mnoho kroků.

Těšíme se na shledání a společné
Budeme se setkávat přibližně jednou
cesty.
měsíčně
a
to
v
sobotu.
Společně
vyjdeme
Budeme se setkávat přibližně jednou měsíčně a to v sobotu. Společně vyjdeme nebo
nebo vyjedeme.
Trasytak,budou
plánovány
vyjedeme.
Trasy budou plánovány
aby bylo možné
vrátit se dřív a nebylo nutné
ujít celou plánovanou trasu.
tak, aby bylo možné vrátit se dřív a neV
případě
velmi špatného
počasí, k výletům
nevhodnému,trasu.
využijeme zázemí
Jan Kluganost
bylo
nutné
ujít celou
plánovanou
sokolovny, kde si děti budou moci hrát či si zasportovat a ostatní sdílet zážitky ze
případě velmi špatného počasí, k výsvýchVcest.
Přesné termíny a trasy výletů budou upřesněny a zveřejňovány na stránkách TJ
Sokol Řeporyje, v Řeporyjském Echu a na sociálních sítích.
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Zápis z valné hromady konané dne 18. 6. 2020

Úvod
Řádná valná hromada se letos konala dne 18. 6. 2020, oproti jiným rokům byla posunuta z obvyklého dubnového termínu kvůli koronavirové pandemii a jejím omezením.
Zúčastnili se všichni členové výboru, kontrolní komise (až na Jiřího Hájka, omluvil se předem) členové Sokola a hosté (veřejnost)
- podrobnosti viz prezenční listina.
Zápis průběhu valné hromady
V 19:05 zahájila starostka Simona Šťastná valnou hromadu, přivítala všechny přítomné, přečetla program schůze a navrhla jeho
přijetí. Program byl většinou přijat v navržené podobě.
19:10-20:05 Následovalo přednesení výročních zpráv za rok 2019 (viz příloha): za celou jednotu přednesla zprávu Simona Šťastná,
následoval Vojtěch Bartovský se zprávou za nohejbal a volejbal (četl místo zástupce volejbalového oddílu). Pan Jindřich
přečetl zprávu za tenisový oddíl, pan Ondřej Suchý (principál divadelního souboru) podal zprávu o divadelním spolku, trenérka Gymstaru Hana Krejčíková podala zprávu o oddílu gymnastiky, následovala paní Eva Abrhámová se zprávou za ZTV.
20:10 byla paní Abrhámová navržena, požádána a zvolena většinou jako zástupce naší jednoty vyslaný na valnou hromadu
Podbělohorské župy konanou dne 24. 6. 2020 v Tyršově domě.
20:12 jednatel naší jednoty Jan Kluganost přednesl zprávu o změnách v naší jednotě od zvolení nového výboru v září 2019.
Vyzdvihl „akčnost“ výboru (velká četnost schůzí), jeho zaměření na projasnění finančních toků, smluvních vztahů, revize
dodavatelů a spotřeby energií/médií. Zdůraznil vnímání potřeby jednat jako celek obzvláště ve světle vystupování směrem
k veřejnosti, realizace plánovaných aktivit a rekonstrukce/revitalizace budov vlastněných a spravovaných naší jednotou.
Poděkoval dobrovolníkům a přispěvatelům.
20:18 hospodářka Eva Krejčiříková seznámila přítomné se stanoviskem výboru ohledně vnímané potřeby rekonstrukce budovy
a areálu a záměrem předat věci v lepším stavu, než je výbor při začátku své činnosti převzal. Zdůraznila přesvědčení o preferenci kvalitních a dlouhodobých řešení a jejich začlenění do celkové koncepce rozvoje. Zmínila jich dříve formulovanou
a v Echu publikovanou vizi rozvoje, která k tomu směřuje. Přednesla závěry stavebně-technického průzkumu budovy (stav
zatím není havarijní, ale budova je podmáčená, nezateplená, instalace neodpovídají normám, rekonstrukce je potřebná),
připomněla, že větší úpravy venkovního areálu budou odvislé od postupu na budově. Na závěr zmínila nutnost sehnání
vlastních prostředků pro naši jednotu (sponzoři, dary), abychom naplnili podmínky spoluúčasti při žádostech o dotace
na rekonstrukce.
20:20 Simona Šťastná krátce informovala o plánovaných akcích - zejména o sportovních hrách (konec srpna 2020, dni otevřených
dveří spojeným s náborem do oddílů 7. 9. 2020)
20:22 byla zahájena diskuze.
Slovo si vzala paní Lišková (představila se jako důchodce žijící zde 25 let), vyjádřila se nesouhlasně ke směru rozvoje publikované v Echu (sportovně-odpočinkový prostor s omezeným parkovištěm), uvedla příklad místních sportovců, kteří taky
ocení možnost přepravit se po Řeporyjích autem až k sokolovně. Někteří ostatní přítomní se přidali do diskuze ve smyslu
podpory, ale i nesouhlasu s tímto názorem.
Slovo si vzal pan místostarosta MČ David Roznětinský, aby informoval o stavu projektu rekonstrukce k sokolovně přilehlých komunikací - projekt začne být realizován zatím neznámo kdy, ale je jisté, že parkovacích míst v okolí ubyde. Nabídl
výpomoc skrze příznivé pronájmy nové tělocvičny v době případné rekonstrukce sokolovny.
Následně přispěl do debaty Zbyněk Jiras s poznámkou o tom, že nebyl zván na schůze výboru a že taktéž nesouhlasí se
zákazem vjezdu aut z přesvědčení, že když nebude možnost zajíždět auty do areálu, výrazně se omezí návštěvnost sportovišť vevnitř i venku. Dokončil, že na poslední schůzi už jsme dospěli ke kompromisnímu řešení.
Eva Krejčiříková následovala s prohlášením, že zastává jiný názor a to ten, že areál Sokola by měl sloužit převážně pro
sportování a volný pohyb sportovců a dětí bez ohrožení automobily.
O slovo se přihlásila paní Benešová, která položila jedinou otázku: „Kde jsou ty matky?“. Simona Šťastná jí odpověděla,
že optimem by podle ní měl být prostor, kde se děti větší i menší mohou pohybovat volně za dozoru matek, ale ne mezi
dvaceti auty, z nichž je vždy aspoň jedno v pohybu.
Na podporu tohoto názoru vystoupila paní Čubová (za ZTV), že původní záměr areálu jistě nebyl velké parkoviště a že
místní sportovci by měli být schopni se dopravit pěšky či autobusem, dále že chybí veřejný prostor se zelení, neboť pro
parkování se zabírá hodně ulic, chodníků a volných prostor.
Simona Šťastná následně diskuzi na toto téma ukončila.
Na závěr povstal host pan Šimáček, aby řekl, že jeho přítelkyně nesouhlasí s postupem výboru ohledně její smlouvy o nájmu
služebního bytu. Paní Šťastná odvětila, že toto není správné místo na tuto diskuzi, navíc chybí paní Zemanová, o níž je řeč.
Vzápětí byla valná hromada ukončena v cca 20:40.
Zapisovatel: Eva Krejčiříková
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LETNÍ WORKSHOP BOSNEBOS

VYROBTE SI VLASTNÍ BAREFOOT SANDÁLE ZDRAVÉ PRO VAŠI NOHU
čtvrtek 16.7.2020 v sokolovně T. J. Sokol Řeporyje 17-20h
cena 800Kč pro dospělé a 400Kč pro malé nožky
přihlášky a další informace na reporyje@sokol.eu

T.J. SOKOL
ŘEPORYJE
POŘÁDÁ

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI
ZÁBAVNÉ HRY, SOUTĚŽE, OCHUTNÁVKA
RŮZNÝCH SPORTŮ

neděle 16.8.2020 10-17h
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
efinitivní konec sezóny je tady a s ní
doufejme i rozloučení s dobou bez
fotbalu, který si napodruhé snad
již vzít nenecháme. Jak jsme již avizovali
v minulém vydaní, někdy i to špatné dobré
přináší. Koronavirus nám poskytl čas, abychom se podívali do budoucna pozitivní optikou. Kromě realizace řady úprav tak došlo

D

vzduch krásně vyčistila a dodala naším návštěvníkům svěžest do dalších hodin.
Celý den probíhala řada zápasů všech
našich věkových kategorií, vrcholem pak
byl zápas našeho A mužstva s největším
rivalem – Sokolem Stodůlky, který odpískal
osobitý Pavlín Jirků, na čarách mu asistoval další známý arbitr Ivan Grégr a místní
rozhodčí Zdeněk Štípek. Náš sok ze Stodůlek přijel na zápas s velkou pompou,
když hráči vyskákali z kamiónu a za zvuku
hudby a dýmovnic nastoupili k utkání, kde
našemu mužstvu předali slepici nesoucí
jméno Sokol. Vyvedené ántré! Naši hráči
však Stodůlky porazili hokejovým skóre 7:4.
Velkým tahákem a zároveň potěšením
pro děti byly skákací hrady, které zabavily
děti na celou řádku hodin. Většinu děti neodradil ani déšť, proto sklidily velký úspěch.
Během celého dne se grilovalo a hodovalo,
ať už díky pochutinám z grilu či udírny nebo
výhrám v tombole.
Moc děkujeme cca 500 návštěvníkům
za hezky strávený den a naší městské části
a sponzorům, bez kterých bychom podobné akci nemohli uspořádat. Věříme, že akce
podobného ražení není poslední!
A mužstvo
Změny v A týmu
A mužstvo přebírá dosavadní trenér přeborového Motorletu Michael Lukič, který
kromě Romana Grafa, jenž přichází do Řeporyj na trvalý přestup bude mít k dispozici další 3-4 nové hráče, o jejichž jménech
budeme s definitivní platností informovat

na shromažďování plánů pro nadcházející
sezónu, mezi které můžeme zařadit: dokončení projektu umělé trávy, rekonstrukce
stávajících střídaček, výstavba dětského
hřiště, nákup nových sítí za bránami, nová
uvítaci tabule a v neposlední řadě i zaměření na sportovní stránku našeho klubu.
Kromě směřování těchto kroků do budoucna však náš fotbal nespal jako Šípková
Růženka a postupně se probíral, a to bez
pomoci trpaslíků. A že se toho událo....
Slavnostní rozlučka FK Řeporyje
V sobotu 13. června se na území našeho
areálu konala Slavnostní rozlučka se sezónou, která byla zkrácena více než sukně
u mezinárodní silnice E55. A tak jsme chtěli
po chmurném období vyvolat mezi našimi
hráči a fanoušky úsměvy během společně
stráveného dne. Vzhledem k deštivému
počasí, které poslední dobou panuje, jsme
vyhlíželi předpověď s podobným zájmem
jako rodiče příjezd svých ratolestí z dětského tábora. Vše nakonec dobře dopadlo
a 13. červen je doposud nejteplejším dnem
roku 2020. Naopak hodinová průtrž mračen

v dalším vydání. Příchod těchto hráčů by
měl znamenat značné zkvalitnění kádru
pro nadcházející sezónu, na kterou se náš
tým začne připravovat tři týdny před jejím
zahájením, konkrétně 21. července od 18 h.
Přátelský zápas proti Březiněvsi
A mužstvo odehrálo po dlouhé přestávce
přátelský zápas, k němuž přijela Březiněves,
jež patří ke stabilním účastníkům druhé
skupiny pražské 1.A třídy. Po šestnácti
odehraných kolech jí patřilo předposlední
místo, avšak s minimální ztrátou na střed
tabulky. Březiněves dorazila kromě početného trenérského štábu i s velkým

množstvím hráčů, mezi nimiž nechyběli
i největší osobnosti v základní sestavě. Prvním z nich je bezpochyby Zdeněk Šenkeřík,
který prožil svoje nejlepší období v Jablonci,
posléze byl u tažení Slavie v Lize mistrů, ale
oblékl i dres Baníku Ostrava či střížkovské
Bohemky, jejíž dres oblékal i střední záložník
Březiněvsi - Roman Macháček. Do areálu
dorazil na přátelský zápas nezvykle velký
počet diváků, o což se postarala i početná
enkláva z „Břízky“.
V naší sestavě se objevila naše první posila Roman Graf a doplnil tak na hrotu Jana
Ďubašíka, který nahradil Davida Pavelku,
který netypicky naskočil společně s Ivanem
Pánkem ve středu zálohy a nutno říct, že se
Davidovi velmi dařilo, byl u balónu častěji
než reklamy na Nově během hlavního vysílacího času.
Úvod utkání byl velice vyrovnaný s menší
převahou Březiněvsi, která držela míč déle
na svých kopačkách. I přesto jsme se dostávali do řady střel ze středních vzdáleností,
avšak střely Pavelky, Pánka či hezké uvolnění
Ďubašíka gólem podobně jako pandemie
neskončily. Naopak gólem skončila střela
Šenkeříka, který lobem překvapil v první
půli chytajícího Marka Koubu. Fotbalová
lahůdka! Od inkasovaného gólu jsme se
však stali lepším týmem a několik náznaků
proměnili až premiérovým gólem Grafa,
který tvrdou střelu z otočky srovnal na 1:1
a vyslal tak rádiové vlny k pokladníkovi,
který si ho najde podobně jako žurnalisti
premiéra před Úřadem vlády ČR.
Druhá půle začala podobně jako ta
první, nicméně na obou mužstvech bylo
znát docházení sil, neboť zápas oba týmy
hrály po nezvykle dlouhé době. Hra se více
a více přelévala, gól mohly dát oba týmy.
Nás zachránily dvě tyčky v druhé půli a fantastický zákrok Přídy v druhé půli. Naopak
nám střely dlouho létaly těsně kolem tyči,
až v 79. minutě přidal po svém důrazu Graf
a v závěru utkání rychlým pláchnutím dravý
Jarolímek.
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Přátelský zápas proti Stodůlkám
Součástí Slavnostní rozlučky bylo i derby
proti Stodůlkám, které dorazily na zápas
v kompletním složení včetně tradičních
opor jako jsou bratři Nešporové, Lukáš Kratochvíl, David Světlík, Petr Musil aj. Ačkoliv
se jednalo o zápas, jehož hlavní úlohou
„udělat si žízeň“ před rozlučkami obou
týmů, rozhodně se nejednalo o klasický
přátelský zápas bez osobních soubojů.
Rukavičky nechaly oba týmy v kabině a zápas nabral na obrátkách ihned od začátku,
o což se postaral Roman Graf, který se trefil
na začátku zápasu. Stodůlky však vyrovnali
o několik minut posléze. Hra se přelévala, jak
písek v přesýpacích hodinách našemu týmu
se podařilo do půli jít do vedení a následně
náskok navýšit po trefách Michala a Ivana
Pánka na poločasových 3:1.

všechny zápasy, došlo k slavnostnímu
zakončení turnaje a předání medailí všem
klukům a nejvěrnějším fanynkám.
Myslíme, že za všechny zúčastněné
můžeme prohlásit, že se turnaj, jako každý
rok, vydařil a především kluci odcházeli

Nastolený trend pokračoval i v druhé půli
i před zraky více jak 250 diváků a konečně
skóre se po dalších brankách Pánka I., Ďubašíka a Petra zastavilo na tenisových 7:4
v náš prospěch.
Méďův turnaj 2020
V sobotu 6. 6. 2020 proběhl na hřišti
FK Řeporyje již tradiční turnaj nejmladší
fotbalové kategorie Méďův turnaj 2020.
Letošního ročníku se zúčastnili družstva
FK Řeporyje Young boys, FK Řeporyje Old
boys, Stodůlky A, Stodůlky B, Zličín, Motorlet
a Český Brod. Letos nám počasí přálo a nepadla ani jedna dešťová kapka kapka. Grilu
se famózně zhostili naši šikovní tatínkové,
úžasné maminky napekly a navařily a tím

vším všichni přispěli k úžasné turnajové
atmosféře. Turnaj se hrál systémem každý
s každým, tudíž měli kluci spoustu zápasů, nespočet soubojů, vstřelili hromadu
krásných gólů a všichni věříme, že si celý
den náramně užili. Při střelbě na branku
s plachtou si každý vystřílel spoustu dárečků, a tak nikdo neodcházel s prázdnou.
Když se všechno snědlo, vypilo a odehrály
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významného jubilea, které nedávno oslavil
Jirka Rychtařík. A bylo se na co dívat, neboť
Dobříč přijela ve značně omlazené sestavě
a nastoupilo v sestavě i několik jmen, které
jsou známé řeporyjskému divákovi. Můžeme jmenovat například Petra Hamouze,
Josefa Chána či Michala a Jana Borovičkovi.
Sestava našeho týmu byla podstatně zkušenější, avšak výkony některých byly na velmi
dobré úrovni. V bráně se zaskvěl výtečně
chytající Pešek, v obraně tvrdili muziku
naše „brusky“ Jeřábek s Tošnarem a v útoku
spaloval šance Pepa Štastný či bývalý trenér
Zeman. Řada výborných výkonů, neradi
bychom na někoho zapomněli.
Parádní podívaná však byla i na jubilanta
Jirku Rychtaříka, který by svou fyzickou
kondicí strčil do kapsy i o několik generací
mladší hráče. Vladimír Zeman a právě Jirka
byli střelci, kteří se postarali o obrat v zápase
na konečných 2:1 pro naše mužstvo a potěšili tak hezkou návštěvu, jež se přišla za nevlídného počasí na naše veterány podívat.
Na řadu pak přišlo posezení a vzpomínky. A pokračování už tak nějak všichni
tušíme… :)

večer nadšení a spokojení. Již teď se těšíme
na příští ročník a mnohokrát děkujeme
všem za pomoc a hlavně podporu našim
borcům!!!
Zápas Staré gardy k příležitosti významného jubilea Jiřího Rychtaříka
V pátek 5. června proběhl na našem hřišti
zápas Staré gardy proti Dobříči na počest

Závěrečné slovo
Všem hráčům a fanouškům přejeme krásně prožité dovolené a čas bez fotbalu, který
se však co nevidět vrátí. Užijte si zaslouženou pauzu a pamatujte, že zanedlouho opět
bude vlát černobílý prapor.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
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Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů, pracujeme s přírodní
kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové poukazy.
Kosmetika  nově Zuzana Červinková. Kompletní ošetření vč. barvení řas a úpravy obočí.
Pedikůra  nově od 20. července.
Solárium  vertikální, 1 min./12 Kč
s permanentkou 1 min./10 Kč.
Nové  masáže, výklad karet, regrese - Jana Synková

Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
11:00-22:00
Pátek - Sobota
11:00-23:00
Neděle
11:00-21:00

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.
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Rozvoz poledního menu Po-Pá
Zahrádka otevřena do 22:00
Pronájem sálu
info@pivovarreporyje.cz

26.6.2020 9:35:34
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Specialisté na Prahu 5 a 6

 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

CMY

www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Praha 5 - Řeporyje
tel.: 274772837

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

Tel.: 602 361 733, 233 357 071 • e-mail: info@solork.cz

www.solork.cz

Pro vás pronájem 1 + kk
Pro ni vlastní svoboda
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy
našich klientů. Při prodeji nemovitosti zůstávájí
vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak
v případě nového bydlení se mysl našich klientů upíná
k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům.
Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim
zabezpečí rychlý, jednoduchý a bezstarostný nákup či
prodej nemovitosti za tu nejlepší možnou cenu. Svěřte se i
vy do péče jednoho z více než 1200 proškolených makléřů
a začněte tak novou kapitolu svého života s námi.

T: 800 434 434

www.re-max.cz/partner
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