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Čínská chřipka zastavila čas, ale Vánoce nám neukradne:
zrušené akce, ohrožená půlnoční, otevřená škola
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
e to rok, co svět začala drtit „čínská chřipka“. Když
jsme v březnu vydávali
první z krizových čísel Echa,
měl jsem na tuto dobu v hlavě
různé plány. Víte, jelo tady
jedenáct manufaktur na roušky. Tedy těch, o kterých jsme
věděli a co nás držely nad vodou. Naše skvělé ženy u šicích strojů!
Plánoval jsem si, jak na podzim, až bude po všem, rozdám medaile.
Říkal jsem si, že společnost bude pár měsíců tak drcena psychicky
i ekonomicky, že musíme pak udělat nejlepší Vánoce. Rozsvěcení
stromečku, velkolepé, zpěvák, velké jeviště, vyměnili jsme firmu,
co dělá zdobení. Poprosil jsem pana faráře o půlnoční o půlnoci.
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stále zdarma rozdává každému, kdo přijde, roušky, respirátory,
dezinfekci. Senioři, kterým nabízíme odvoz, rozvoz, cokoli, jsou
neuvěřitelně disciplinovaní a ještě se omlouvají, „že otravují“, když
potřebují pomoci.
Smekám před tím, jak to zvládáte, či se snažíte to zvládat, jak
nejlépe umíte a k tomu pomáháte potřebným.
Díky všem, co si stáhli do mobilu aplikaci Mobilní rozhlas Řepo-

Říkal jsem si, na podzim si budeme lízat rány, ale Řeporyje i svět
už budou v pořádku. Psal jsem, že bude líp.
Není. A chvíli nebude. Stále se nacházíme v nouzovém stavu.
Společnost čeká zdlouhavá ekonomická a sociální krize. Zrušil
jsem všechny veselice. Mohu se tak akorát modlit, aby se směla
konat ta půlnoční. Jedna odpoledne s farářem Bendou, kam rádi
berete děti. Druhá o půlnoci. Stromeček - za který DĚKUJI rodinám Pospíšilových, Rudolfových a Špánkových z ulice Ve Výrech,
stejně jako klobouček za mimořádně náročný odřez a následné
odvezení a usazení klukům Hrabánkovic, firmě STAPO a našim
hasičům – jsem si nakonec tuto středu nad ránem rozsvítil sám,
depka z COVID 19 trvá.
Čert ale vem naše úřední a rozpočtové starosti (k těm se ještě
dostanu). Hluboce smekám před vámi, jak to zvládáte. Vím o řadě
z vás, co se ocitli na existenční hraně. Chodí mi sem maminky samoživitelky a další a další. Nafackoval bych si za svoje kecy, které
jsem dříve vedl před přáteli v soukromí. Měl jsem tendence se
litovat v tom smyslu, že práce je to krásná a chtěl jsem jí, ale mám
polovinu peněz, co jsem do té doby bral jako šéfredaktor bulvárů,
polovinu volného času a dvakrát tolik práce. Fňukal jsem. Dnes
se za to stydím. Uvědomuji si, jaké mám štěstí, že mi každý měsíc
přijde „státní“ plat a stravenky, co jsem se jim dříve smál. Vidím
okolo sebe padat na finanční hubu přátele, co přišli o práci, nebo
ji nemohou vykonávat. Jste skvělí v tom, jak nevyužíváte řadu
pobídek úřadu, který toho v nouzovém stavu moc nezmůže, ale

Řeporyje mají snad nejkrásnější stromeček v historii. Vybíral se z pěti nabízených
a byl tak bezchybný, že se firma STAPO a kluci Hrabánci museli pustit do nevšední
akce, neboť „Vejry“ nejsou zrovna ulicí snů pro podobné účely. Doufáme, že se líbí.
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ryje. Zabere to minutu. Nikdo vás neotravuje, neprudí. Praktická věc
při zadání alespoň mailu. Dostáváte operativně důležité informace
o situaci v Řeporyjích a když je to akutní (ruší se ze dne na den společenská akce, zavádíme nějaký nový servis apod.) umíme poslat
všem hromadnou sms. Zatím si nikdo nestěžoval. Děkuji všem, co
to udělají teď, návod najdete i v tomto Echu, nemusíte nám ani
říkat jméno, fakt je to celkem vychytané.
Co se COVIDu týče, množí se dotazy na investiční akce, tak si
dovolím telegraficky nastínit situaci u známých projektů.

tra, probíhají přípravné práce na rozšíření zahrady školky. Co se nádraží týče, vybíráme si půlroční čas na rozhodnutí, kudy se vydáme.
Získání té budovy od Prahy za korunu byl zázrak. Byl bych blázen
čekat, že dostaneme ještě třicet milionů na rekonstrukci. Máme
plán, jak to uděláme, ale na to je čas. Získali jsme nečekaně dotaci
milion korun na opravu střechy, vypisujeme výběrko, podmínkou
získání peněz z nečekaného doporcovávání jistého medvěda bylo,
že stavbu dokončíme do apríla(!). Šli jsme do toho, milion je milion.
Zdejší stavební firmy, kdo by měl chuť, nechť sleduje naše kanály
a soutěží. Parkoviště u bytovek místo „plecháčů“, dokončuje se
projektová dokumentace, v rozpočtu na příští rok budeme počítat
s tím, že nám nikdo nepomůže. To samé oprava dětského hřiště
u bytovek a parkoviště místo „plecháčů“, co jste museli zbourat.
V prosinci by měl být hotov projekt. A tak dále.

Praze bude po tom, co schválila krzevá daně Sněmovna, cca 4,2
miliardy korun. Samozřejmě se nás to dotkne. Máme čisté „vyjednávací“ a „administrativní“ svědomí u projektů, na které se tu čeká
generaci – Muzikova a přilehlé ulice – revitalizace náměstí atd..
Nedovedu při nejlepší vůli říci výhled, neumí to nikdo. Muzikova,
kanalizace Jáchymovská a navazující dešťovka a povrchy nad sokolovnou, jsou stále prioritou, možná budeme mít na (viz minulé
Echo) vyříkávačky na ose občan – stavební úřad, více času, než
jsem chtěl, abychom měli.

Už se také rýsuje velké dětské hřiště na obecním pozemku areálu
FK. Stále platí, že peníze vybrané na zvýšené dani z nemovitosti
půjdou do koruny do dětských hřišť. Architektovi, panu ing. Pružinovi z atelieru Versatile jsme zadali projekt v očekávané výši této
příjmové složky, očekávaná investice dva a půl milionu.

Hrneme, co hrnout jde a není to závislé na rozpočtové katastrofě
kraje (města) a státu, ale především na hospodaření našem, které
jste mi dali na starost i s klíči od kasy, snažíme se chovat se tak, jako
by COVID nebyl. Samozřejmě, že budeme muset škrtit rozpočet, ale
to neznamená, že nesplníme to, co jsme slíbili v rámci „našich“ akcí,
dotačních akcí se spoluúčastí apod. Co to znamená v praxi po položkách? U skateparku máme 90 % razítek a vyhlížíme stavební
povolení. Dvě třetiny očekávaných nákladů, které jsme slíbili získat
mimo příjmovou složku rozpočtu se soukromých zdrojů, máme
v podobě šesti milionů připravené, zbytek rozpočtově zvládneme
hravě. Sníme o zahájení stavby příští rok. Přístavba školky je ve fázi
vysoutěženého zhotovitele. Chceme začít příští rok, předpokládaný
termín zahájení provozu září 2022. Řešíme financování nového gas-

K nádraží se vrátím v jednom z příštích čísel, záměr, který máme
v hlavách jako ten, který je z hlediska využití i pomoci města dle
nás hratelný, musíme ještě diskutovat, stejně jako ty ostatní připadající v úvahu. Dodávám, že se nám podařilo za fantastickou
cenu (bohužel, „díky“ požáru) vykoupit ruinu skladu uhlí naproti
nádraží. Z původní ceny pozemku (soukromý majetek) a budovy
na něm (státní majetek, tabulkově milion). Řeporyje tak nově roztahují chapadla po obou stranách kolejiště v jádru obce. Sklad uhlí
chceme proměnit v novou základnu technických služeb obce, stará,
plechová a nevyhovující ustoupí skateparku. Je to přesně ten typ
záměru, kdy nechci, aby tu po nás zůstal projekt nedokončený kvůli
financím. Ty mají Řeporyje zdravé, a i když se bude šetřit na všech
frontách a úrovních samosprávy a kraje, nemyslím, že by nám
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70. a 80. léta objektivem Karla Peterky
aneb
poklady radničního archivu
24.11.2020 10:37:54

Horní snímek: 1977. Mezinárodní den dětí na hřišti u sokolovny. Dobrá polovina dětí na snímku je dnes stále doma v Řeporyjích, některé už mají vnoučata..
Dolní snímek: 1979. Posvícení, na které si Řeporyje pozvaly „moderní atrakce“, zde konkrétně labutě. Sérii z tržiště z této poutě považuji za jeden z vrcholných počinů autora a tento snímek visí od svého „znovuobjevení“ v kanceláři starosty.
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Info z MČ
něco bránilo v tom, všechny nově získané „nádražácké“ objekty
začít dávat do pořádku. U zmíněného skladu uhlí po firmě Vondrák
očekávám do dvou měsíců kompletní přepis dáme se do uklízení,
projektování apod. Mostek u budovy je uzavřen pro motorová vozidla, nikoli pro pěší, díky za respektování, nikdo si nestěžuje, ale fakt
tam ještě autem chvíli neprojedete, ostatně není vlastně skoro kam.
Pojďme k drobným radostem, smím-li tak nazývat cokoli, co
nekulhá kvůli Covidu. Myslím, že ty, co mají rádi historii Řeporyjí,
které se snažíme pravidelně věnovat nejen řečmi, ale i činy, potěší
obecní kalendář na rok 2021.
Moc jsem si přál ho křtít jako překvapení pro toho, kterému je
věnován v rámci tradičního rozsvěcení stromečku. To se nestane,
ale co už. Náš bývalý kronikář a člověk, kterého si nesmírně vážím –
pan Karel Peterka bere tyhle věci sportovně. Klasický řeporyjský
senior, nestěžuje si a ještě se stydí, když mu děkuji. A že mu máme
za co děkovat. Tisíce snímků z dob jeho kronikaření (1974–1987)
jsou něčím, za co mu spolu s do dnešních dnů živenou fotografickou vášní pro Řeporyje a jejich život, stejně nikdy nedokážeme
poděkovat tak, jak by zasloužil.
Kalendář na příští rok je tedy věnován jeho práci. Společně
jsme vybrali 25 snímků z pokladů, které v podobě jeho tvorby
vydal zdejší archiv a já doufám, že se vám kalendář bude líbit.
Právě jde do tisku. Polovinu nákladu jako obvykle Řeporyje rozdají podporovatelům, pod stromeček nejstarším občanům apod.
Druhá půjde do prodeje za cenu, která bude odpovídat tomu, že
tohle si fakt dělají Řeporyje pro radost a ne na kšeft. K mání bude
kalendář na podatelně úřadu a v Kavárně Na Náměstí, které děkuji
za ochotu pomoci nám s prodejem, hodlám ukecat ještě alespoň
jeden podnik tak, aby ti, co o kalendář stojí, nemuseli daleko.
Myslím, že se nad snímky řada místních dojme, někteří vyloženě
potěší, protože se v něm najdou. Jeden z našich občanů, naznačím,
že jde o brankářskou legendu, se v něm dokonce jako dítě najde
2x. Nabízím teď jen malou ochutnávku, více, včetně rozhovoru
s panem Karlem Peterkou najdete v příštím Echu.
Měli jsme příjemnou audienci ve Zbuzanech. Dlužili jsme si
s paní starostkou Bulínovou pořádnou vzájemnou návštěvu a konečně na ni došlo. Sedli jsme ke stolu v maximálních možných diplomatických sestavách a mimo
jiné si podali ruku
na společný plán
obnovení tzv. staré zbuzanské cest y. Nebude to
zítra, ale kde je
vůle, tam je cesta
a vůle obou stran
je zjevná a už
Řeporyje a Zbuzany u jednacího stolu.
i stvrzená u stolu.
K tomu jsme sedli
i s Ořechem, který žije projektem okruhu, který si Ořech prosadil
do fáze, kdy to vypadá, že se bude realizovat. Tak jako se Zbuzanskými sníme o vrácení zašlé slávy i podoby té cestě, dlužíme
si něco s Ořechem. Jasně, důstojný chodník. S kolegou Pavlínem
jsme se domluvili, že jakmile bude jasná podoba a alespoň polojasná nějaká termínovka alespoň u části okruhu v části za mostem
přes dálnici atd. chceme mít podepsáno společné memorandum
o tom chodníku. Ruka podaná, společný cíl jasný, neslibuji víc, než
je teď na místě, ale snad jsme s oběma našimi nejbližšími sousedy
ve středočeském kraji na správné vlně.
Díky všem, kdo pomohli sázet stromy. Tentokrát přibylo padesát
stromů podél cyklostezky do Slivence, Covid to málem celé zhatil,
ale naši geniální místostarostové vymysleli plán a v rámci toho
sami vzali do ruky rýče, no prostě dobrá věc se podařila, děkuju!
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Poděkovat chci také i touto cestou našim hasičům. Letošní rok
museli svou činností a prací zavřít pusu i těm největším pochybovačům o smyslu mimořádné podpory, jaké se od nás coby zřizovatele
těší. Enormní počet výjezdu, týdny a týdny „ostrých“ služeb při
pomoci profíkům, které kosil COVID tak, že naši hasiči strávili v pohotovosti prakticky celý podzim. Jsem na kluky nesmírně pyšný. Až
budu mluvit na jejich výroční schůzi ujistím je, že prachy na nový
evakuační autobus prostě někde z někoho dostaneme stejně jistě,
jako ujišťuji je, že Řeporyje nepochybují o tom, že mají zřejmě
nejlepší výjezdovou jednotku v regionu a to samé platí o mládeži.
Klobouk dolů, milí řeporyjští dobráci!
To samé platí pro personál školy. Jsem nesmírně pyšný na tým
paní ředitelky Weignerové a to, jakým způsobem naše základka
zvládá často šílené výzvy spojené s COVIDem a provozními opatřeními. Víte, já vím, zní to nadutě, ale já prostě mám mezi kamarády
současného ministra školství. Jsme často v kontaktu mimopracovně. Jasně, že se ptá na praxi a nemůže nevidět práci naší základky,
necpu mu to, ptá se sám obden. A respekt, který mi vyjadřuje za to,
co vidí v Řeporyjích, není hraný. Často slýchám výhrady okolo školy.
Parkování, tohleto, támhleto. Poslední dobou jen chválu. Rodiče si
uvědomili, co je to mít doma školáka a že to učení fakt není sranda.
A kvitují s povděkem rychlé najetí na distanční výuku a vše, co se
opatření v našem školství dotýká rodin školáků běží s nasazením
a pochopením s obou stran. Když mi Robert Plaga ukazuje, jak některé základní školy prostě nenajely na distanční výuku doteď a říká
mi, že jsme skvělí, je mi líto, že to slyším já a ne ti, kteří na tom mají
zásluhu. Já vím, že škola to nebyla a není dokonalá, ale za poslední
dva roky prodělala velký progres a COVID byl a je brutálním testem
nového managementu i celého sboru. A tím testem procházejí jak
naše škola, tak školka výtečně. Jsme pyšným zřizovatelem. Ještě
jednou veliké díky našim ředitelkám Dianě Schreierové a Lence
Weignerové a jejich lidem za nasazení.
V tomto čísle Echa najdete i dost obsahu „neCOVIDového“. Je
to záměr. Dovolil jsem si připravit text o sousedských sporech. Je
to má nejčastější agenda a napadlo mě spojit informace „úřední“
s postřehy z praxe. Budu rád za zpětnou vazbu. Díky všem, co píšete, protože vás opakovaně vyzývám, ať píšete cokoli, že Echo je
otevřené každému kritickému podnětu. I v tomto čísle jsou vyřízeny
a otištěny došlé podněty, pravda, většina jich není od občanů MČ,
ale děláme, že nic. Jsem přesvědčený, že cesta „totálního otevření
Echa“ je správná. Jako politika už mě to pěkně štve, jako novináře
těší. Nepouštím dál pozitivní dopisy, ani jeden. Proč, to jsem řekl
jen manželce, to byste nevydýchali, ale děkuju za ně. Kritiku pouštíme do tisku veškerou, říkám si, že i opakované dopisy zjevně
nesoudného typu a to od konkrétního pisatele, mají být otištěny,
protože jinak porušíme to, co jsme slíbili – žádná cenzura. Strašně
mě štve, že člověk se nezavděčí ani tady a dále se občas ozve „jen
se chválíte“, „Echo je hlásná trouba radnice“, ale ti, kdo Echo čtou
pravidelně a bez předsudků, mi to v podobě mých přátel vyvažují
slovy o tom, že jsem „blázen“ a líbí se jim to. To nejhorší, co jsem
zatím slyšel od těch, co jsou pozitivní bylo „alespoň se to dá číst“.
Někdy dodají (zdravím maminku a paní ředitelku školky), že bych
ty sloupky nemusel mít tak dlouhé.
Tak to se mi opět nepovedlo, omlouvat se nebudu a slibovat
nápravu také ne. Já už jiný nebudu, budete to se mnou muset
ještě chvíli vydržet. Ale klid, už jsme za polovinou funkčního období a odvolat mě může zastupitelstvo kdykoli. Pevně doufám, že
jsme i za polovinou všech těch „lejn“ okolo čínské chřipky a moc
vám všem přeji, ať jsou ty blížící se Vánoce a nový rok nejlepšími,
jakými mohou v realitě, jakou žijeme a očekáváme, nejlepší, jaké
být mohou.
Hlavu vzhůru. Bude líp. Musí!
Držte se!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 633 434
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Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR11 konané dne
14. 10. 2020 formou zaslání všech materiálů
členům VVR k vyjádření
Vyjádřili se: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru;
Daniela Čubová - člen výboru; Jan Gebauer - člen
výboru; Ing. Jiří Chmelíř - člen výboru; Ing. Iveta
Kopřivová - člen výboru; Marie Vaňatová - člen
výboru
Nevyjádřil se: Karel Doláš – člen VVR
Veškeré materiály k projednávaným záležitostem
byly všem členům VVR zaslány dne 14. 10. 2020 prostřednictvím elektronické pošty (email), se žádostí
o vyjádření do 20. 10. 2020. Stejným způsobem se
6 ze 7 členů VVR vyjádřilo; z jejich stanovisek byl
pořízený ucelený zápis.
Program jednání:
1. Znovuprojednání zateplení Eichlerova ul.
č. p. 150
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) nesouhlasí
se zateplením rodinného domu, č. p. 150 v ul.
Eichlerova, dle předložené dokumentace;
2) konstatuje, že
stavebník se zateplením RD nevyčkal na vyjádření
MČ a zcela nevyhovujícím způsobem dům zateplil,

a proto VVR doporučuje zastupitelstvu, aby byl
stavebníkovi pozemek dotčený samotným zateplením prodán.
2. Znovuprojednání RD se dvěma BJ a přístup
na pozemek ve svěřené správě MČ
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
je třeba, aby si investor nejprve vyřešil napojení
na všechny sítě, vč. kanalizace a řádné komunikace,
neboť není možné podpořit v zástavbě realizaci
novostavby s napojením na žumpu;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje nesouhlasit s projektem výstavby nového RD se dvěma bytovými jednotkami, ani
s využitím pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěř.
správy MČ jako obslužných přístupových cest stavby.
3. Vedení kabelových sítí v oblasti Pod Zahrádkami
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ souhlasit s vedením kabelových sítí, za předpokladu, že:
- bude změněna trasa kabelu po hranici pozemku
parc.č. 1478/4 a ulice K Zadní Kopanině ve veřejné
komunikaci.

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ19 konané dne
21. 10. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; 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
Omluveni: Jiří Blažek - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájil jednání v 18.01 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání je přítomno
devět z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční
většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského
a p. Lucii Seguin.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předřazení bodu jednání č. 10 - Studie rekonstrukce
a novostavby v ul. Všerubská - upravená dokumentace před bod jednání č. 5;
2) schvaluje
program jednání po provedené úpravě.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Studie rekonstrukce a novostavby v ul.
Všerubská - upravená dokumentace
Usnesení číslo: 0320/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
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4. Projednání přepracovaného projektu
výstavby ve Všerubské ul., č. p. 153
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ studii výstavby nového RD v ul. Všerubská,
č. p. 153 nepodpořit.
5. Vyjádření ke stavbě domovní ČOV a kanalizace
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavbě domovní
ČOV a kanalizace na pozemku parc.č. 1551/30 v k.ú.
Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s výstavbou domovní
kanalizace a ČOV na pozemku parc.č. 1551/30 v k.ú.
Řeporyje.
6. Žádost o vyjádření k navrhované trase
vedení SEK CETIN v lokalitě „za Makrem“, ul.
Na Výrovně, Toufarova, Welzlova
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektem k navrhované trase vedení sítí spol.
CETIN v lokalitě „za Makrem“;
2) souhlasí
s navrhovaným vedením sítí elektronických komunikací spol. CETIN dle předložené PD.
Zapsal: Lenka Bártová
– tajemník VVR
související
1) se seznámilo
s novou verzí studie rekonstrukce a novostavby
v ul. Všerubská;
2) odkládá
vydání stanoviska k nové verzi studie rekonstrukce
a novostavby do doby projednání případné spolupráce s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: v 18.06 hod. se na jednání dostavil člen ZMČ
MUDr. Josef Čupka MPH, který se zdržel hlasování)
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 58 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0321/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku parc.č. 58 o výměře 147 m2 z celkové výměry 279 m2,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace
v k.ú. Zadní Kopanina;
2) schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 58 o výměře
147 m2 z celkové výměry 279 m2, druh pozemku
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Zadní
Kopanina, a pověřuje starostu MČ k zadání zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny
pozemku v místě a čase obvyklém a zaměstnance
ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce úřadu
po vyhotovení tohoto znaleckého posudku.
Žadatel uhradí cenu za vyhotovení znaleckého
posudku a rovněž i veškeré náklady s přípravou
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prodeje spojené nezávisle na realizaci prodeje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
7. Žádost o odkoupení pozemku parc.
č. 1625/16 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0322/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1625/16
o výměře 4 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Řeporyje;
2) schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1625/16 o výměře
4 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Řeporyje, a pověřuje starostu MČ k zadání
zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny
pozemku v místě a čase obvyklém a zaměstnance
ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce úřadu
po vyhotovení tohoto znaleckého posudku.
Žadatel uhradí cenu za vyhotovení znaleckého
posudku a rovněž i veškeré náklady s přípravou
prodeje spojené nezávisle na realizaci prodeje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
8. Znovuprojednání žádosti o souhlas s využitím pozemku ve vlastnictví HMP k přístupu
pozemku parc.č. 1557/1 k.ú. Řeporyje za účelem výstavby RD
Usnesení číslo: 0323/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledkem jednání k vyjasnění záměru s investorem;
2) nesouhlasí
s využitím pozemků ve správě MČ Praha - Řeporyje
jako přístupové cesty k obsluze stavby rodinného
dvojdomu na pozemku parc.č. 1557/1 v k.ú.
Řeporyje
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
9. Znovuprojednání žádosti o souhlas s využitím části pozemku
pro zateplení domu č. p. 150 v ul.
Eichlerova
Usnesení číslo: 0324/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledkem prověření skutečného stavu na místě;
2) odkládá
vydání stanoviska z důvodu záměru zastupitelstva
městské části projednat problematiku přesahu
zateplení objektů na pozemky ve svěřené správě
městské části a přijmout jednotný postup.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
10. Žádost o zprovoznění mostku na pozemku
parc.č. 1598/1 v k.ú. Řeporyje
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podnětem občanů MČ k urychlenému zprovoznění
mostku na pozemku parc. č. 1598/1 v k.ú. Řeporyje.
11. Žádost o stanovisko ke stavbě domovní
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ČOV a kanalizace na pozemku parc.č. 1551/30
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0325/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem ke stavbě domovní ČOV a kanalizace
na pozemku parc.č. 1551/30 v k.ú. Řeporyje;
2) nesouhlasí
s výstavbou domovní ČOV a kanalizace na pozemku
parc.č. 1551/30 v k.ú. Řeporyje na základě předložené projektové dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3,
Poznámka: hlasování se zdrželi členové ZMČ: p. Vojtěch Kuchař, Pavel Novotný, DiS., Mgr. Pavel Bechyně)
12. Kompetence starosty a zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části
1) projednalo
vymezení kompetencí starosty a zastupitelstva.
13. Schválení Dohody o narovnání duplicitního vlastnictví k pozemku 1685/2 v k.ú.
Řeporyje (ul. Na Manoušce)
Usnesení číslo: 0326/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
znalecký posudek č. 1269/2020 na cenu v místě
a čase obvyklou, která činí v případě ideální
poloviny pozemku ve vlastnictví fyzické osoby
180 588,45 Kč.
2) schvaluje
znění a uzavření dohody o narovnání duplicitního vlastnictví k ideální polovině pozemku pod
komunikací v ul. Na Manoušce parc.č. 1685/2,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace
o celkové výměře 469 m2 v k.ú. Řeporyje za cenu
2 000 Kč/m2 tj. celkem 469 000 Kč.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Jedná se o odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k ideální polovině předmětného pozemku
v KN a následné úplatné nabytí této ideální poloviny pozemku do vlastnictví HMP svěřené správy
MČ Praha-Řeporyje, které je ve veřejném zájmu
MČ. Pozemkem budou vedeny inženýrské sítě
a následně provedena rekonstrukce povrchu v celé
ulici Na Manoušce.
Náklady spojené s řízením o návrhu na vklad práv
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu dohody o narovnání v souladu s tímto usnesením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
14. Schválení nového dodatku k pachtovní
smlouvě SML 00032/2014
Usnesení číslo: 0327/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
že záměr prodloužit dobu trvání pachtu byl na úřední desce úřadu vyvěšen od 14. 9. 2020 do 30. 9. 2020;
2) schvaluje
text a uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě
ze dne 30. 6. 2014;
3) pověřuje
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starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu výše uvedeného dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel Pavel Novotný, DiS.)
15. Zúžení předmětu pachtu a schválení
nového dodatku k pachtovní smlouvě SML
00031/2014
Usnesení číslo: 0328/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí,
že záměr zúžit předmět pachtu byl na úřední desce
úřadu vyvěšen od 29. 9. 2020 do 15. 10. 2020;
2) schvaluje
znění Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě č. SML
00031/2014 ze dne 22. 9. 2014;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu výše uvedeného dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
16. Žádost o stanovisko k BÚP s omezujícími
podmínkami pozemků parc.č. 1446/2, 1793/6
a 1793/12 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0329/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem k bezúplatnému převzetí pozemků parc.
č. 1446/2, 1793/12 a 1793/6 v k.ú. Řeporyje od úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví hl.m. Prahy;
2) souhlasí
a) s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 1446/2 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřené správy pro MČ Praha-Řeporyje;
b) s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 1793/6 a 1793/12 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy bez svěřené správy pro MČ
Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
17. Žádost o stanovisko k BÚP pozemků parc.č. 1476/2 a 1476/35 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0330/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o stanovisko k bezúplatnému převodu
pozemků parc.č. 1476/2 a 1476/35 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemkú parc.č. 1476/2
a 1476/35 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy;
3) žádá
Hlavní město Prahu o následné svěření sceleného
pozemku do správy městské části Praha - Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
18. Žádost o stanovisko k úplatnému nabytí
pozemku parc.č. 1707/44 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0331/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí MHMP o stanovisko k úplatnému nabytí
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pozemku parc.č. 1707/44 v k.ú. Řeporyje z vlastnictví ČD, a. s.;
2) souhlasí
s úplatným nabytím pozemku parc.č. 1707/44 v k.ú.
Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy;
3) žádá
Hlavní město Prahu o následné svěření předmětného pozemku do správy Městské části Praha
- Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
19. Kupní smlouva k pořízení budovy bez
č. p. na pozemku parc.č. 61 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0332/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
smlouvu k úplatnému nabytí budovy bez č. p. na pozemku parc.č. 61 v k.ú. Řeporyje do majetku hl.m.
Prahy, svěřené správy Městské části Praha-Řeporyje
za částku 55 000 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
20. Dětské hřiště u fotbalového hřiště
Usnesení číslo: 0333/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
a) záměr vybudovat na pozemku parc.č. 848/24
v k.ú. Řeporyje hřiště a veřejný grilovací prostor;
b) zadání zpracování studie stavby, projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace
pro výběr zhotovitele včetně zajištění stavebního povolení společnosti Versatile, s. r. o., v souladu s cenovou nabídkou ve výši 107 690 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
21. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0334/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
spočívající např. v poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory
pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
ve výši 1 179 400 Kč,
příjem investiční dotace na projekt Učíme se společně pro ZŠ Řeporyje ve výši 1 459 400 Kč,
příjem investičních a neinvestičních dotací z MHMP
na činnost JSDH ve výši 146 500 Kč,
nákup tří elektrokol ve výši 150 000 Kč,
obnovu polní cesty Slivenec - Řeporyje ve výši
1 250 000 Kč,
střechu nádraží ve výši 1 000 000 Kč,
příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb do 1/3 Senátu ve výši 160 000 Kč,
navýšení rozpočtu v příjmové části o daň z nemovitých věcí a ve výdajích v celkové výši 1 249 722 Kč
(z toho 550 000,– na zahradní úpravy včetně oplocení,
zajištění obědů, el. energie pro venkovní učebnu, doplatek k výběrovému řízení na hřiště v základní škole,
100 000 Kč na opravu autobusu hasičů,
86 520 Kč - spoluúčast městské části na zvýšení
kvality a dostupnosti základního vzdělávání
v základní škole,

413 202 Kč návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu základní školy,
100 000 Kč elektrická energie v budově bývalého
nádraží),
dále je navyšován rozpočet na přístavbu školní
jídelny základní školy ve výši 1 642 000 Kč převodem z hospodářské činnosti a proveden převod
neinvestičních prostředků z výherních hracích přístrojů na investice ve výši 100 000 Kč pro příspěvek
oddílu Gymstar.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:
0, Poznámka: ve 21:35 hod. se z jednání omluvil
Mgr. Pavel Bechyně)
22. Žádost o finanční příspěvek - TJ Sokol
Řeporyje
Usnesení číslo: 0335/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost TJ Sokol Řeporyje o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 35 000 Kč na rozvoj sportovních
oddílů a ve výši 100 000 Kč pro oddíl Gymstar
na pořízení nafukovací matrace Airtrack.
2) schvaluje
finanční příspěvek pro TJ Sokol Řeporyje ve výši
35 000 Kč na rozvoj sportovních oddílů takto:
Nohejbal - 5 000 Kč
Cvičení pro předškolní děti - 13 000 Kč
Míčové hry pro děti od 6 do 9 let - 15 000 Kč
Volejbal - 2 000 Kč
Účel použití finančních prostředků: nákup nářadí,
pomůcek, vybavení a pronájem haly Bellušova
na závod 5. ročník Memoriálu Hany Myšákové.
3) schvaluje
finanční příspěvek pro oddíl Gymstar ve výši
100 000 Kč na pořízení nafukovací matrace Airtrack
pro nácvik akrobacie a využití na závodech.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
23. Rekonstrukce kotelny v č. p. 96
Usnesení číslo: 0336/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o havárii kotelny v budově č. p. 96 v ul.
Smíchovská (hudební škola);
2) souhlasí
s rekonstrukcí kotelny z prostředků městské části;
3) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se:
0, Poznámka: ve 21:48 hod. se z jednání omluvil
MUDr. Jozef Čupka, MPH)
24. Nábytek pro školní jídelnu základní školy
Usnesení číslo: 0337/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
potřebu dovybavit přístavbu školní jídelny základní
školy stoly a židlemi z důvodu nárůstu počtu strávníků a souhlasí s pořízením 9 ks obdélníkových
stolů, 2 ks čtvercových stolů a 50 ks židlí z rozpočtu
městské části v celkové výši 125 630 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
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25. Vedení kabelových sítí NN pro oblast Pod
Zahrádkami
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s dokumentací k žádosti o udělení souhlasu s vedením kabelových sítí NN v oblasti Pod Zahrádkami;
2) souhlasí
s vedením kabelových sítí NN pro oblast Pod Zahrádkami dle projektové dokumentace zpracované
spol. ELPO.
(Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 4, Poznámka: proti hlasovali: Lucie Seguin, Mgr. Lenka Fialová, Mgr. Michal
Tuma, David Roznětinský; hlasování se zdrželi: Pavel
Novotný, DiS., Jaroslav Kejha, MGR. Radek Hanák,
Vojtěch Kuchař)
26. Odměny členů komise rady Městské části
Praha - Řeporyje
Usnesení číslo: 0338/2020/ZMČ19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přidělení odměn členům komise rady - zvláštního
orgánu Městské části Praha-Řeporyje dle návrhu
předsedkyně komise:
1) Přestupková komise:
XXXX XXXXXXXXXXXXXX 5 000 Kč
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 5 000 Kč
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
27. Různé:
a) opatření - nouzový stav
b) umělecké dílo
c) vyvěšení vlajky Arménie
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o opatřeních přijatých v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s přijetím krizového
opatření týkajících se omezení úředních hodin
úřadu městské části a uzavření místní knihovny;
2) bere na vědomí
přijetí uměleckého díla - plastika sovětského
tanku s přilbou, do majetku MČ Praha-Řeporyje,
v hodnotě 500 000 Kč, od anonymního autora
ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorského zákona;
3) bere na vědomí
vůli uvolněných členů veřejně podpořit komunitu
Arménů jednak formálním prohlášením o tom, že
městská část uznává Náhorní Karabach, resp. republiku Arcach a na znamení solidarity s utrpením civilního obyvatelstva v souvislosti s aktuálním konfliktem
vyvěsit vlajku Arménie na budovu radnice MČ.
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 22.42 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních
předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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SOUSEDSKÁ VÁLKA: JAK V YHRÁT?
Mediace a administrativa sousedských sporů patří k nejčastějším „radostem“ starosty a jeho týmu. Dva roky
praxe mě přivedly k nápadu zkusit přehledně spojit sféry úřední, uliční i „kaskadérské“ tak, aby text pomohl
aktérům těchto půtek zorientovat se v procesu, ve kterém je třeba někdy nejen soudně zvážit, ale také využít
všechny možnosti boje, či obrany. Záleží, kam až jste ochotni zajít v rolích oběti i viníka. Je fuk, která role
je ta vaše a zda to bezezbytku platí. Obě bohužel mají společného jmenovatele – neochotu jednak udělat to
jediné, co může dusno ukončit – usmířit se a neochotu udělat to jediné, co může spor rozsoudit – soudit se.
Tento laický text se vám pokusí vnuknout dle mého NEZBYTNOU součást vaší války, co vedete přes plot a je
fuk v jaké fázi se nacházíte. Udělat byste to rozhodně měli - V klidu soudně promyslet své možnosti. Poražení
to většinou udělají až ve chvíli, když je dobojováno. Vítězové to dělají na začátku a ne naposledy. Někdy to
nejde. To v situacích, ve kterých se ocitnete nečekaně a emoce drtí racionalitu. Ať válčíte v ulici po generace,
či vás střet teprve čeká, tento text jsem psal právě pro vás.
STROM ODVEDLE

S

trom je nejčastějším důvodem sousedského střetu. Obecně, dle poslední úpravy občanského zákoníku nově
platí, že plody spadlé ze stromů či keřů
sousedního pozemku náleží vlastníkovi
pozemku, na který dopadly. Ty, jež se
dosud od stromu neoddělily, patří vlastníkovi stromu. Předchozí úprava přiznávala
vlastnictví i padlých plodů „vlastníkovi
stromu“, vašemu řeporyjskému sousedovi.
A ty větve, já vím. Podívejte, máte samozřejmě právo je zlikvidovat. Jen předtím
musíte souseda vyzvat (stačí ústně a v klidu,
netřeba posílat dopisem s dodejkou), aby
tak učinil sám. Chce to samozřejmě, aby
vám větve alespoň nějak drobně škodily
(neúměrně stínily, narušovaly plot a jeho
statiku, či vám působily jiné obtíže). Nereaguje-li soused, můžete je šetrně a ve vhodné roční době (vegetační klid) odstranit.
V případě, že nejde o strom, ale drobnější rostliny typu břečťan, vyzývat nikoho
nemusíte. Šetrní ale být musíte.  
Zákon vám také umožňuje z rozumných
důvodů souseda vyzvat k odstranění (nesázení) v blízkosti vašeho plotu. U stromů
je vzdálenost ze zákona 3 m, u drobnějších
stromů a keřů 1 m. Neplatí ale, pokud je
vedle sad, les, či je strom vzácného druhu
nebo tzv. „rozhradou“ tedy sám o sobě
vytyčuje hranici tam, kde není plot atd.
V praxi narazíte na souseda, se kterým
není domluva dlouhodobě možná. V případě, že se obrátíte na právníka, ať souseda
obešle, čeká vás bohužel často, že tento se
rozhodne také vydat dva tisíce za právní
úkon a protistrana vám sdělí, že toto se týká
jen stromů vysazených v účinnosti nového
občanského zákoníku, tedy vysazených
po 1. 1. 2014. Při právním postupu také
hraje velkou roli právě ten rozumný důvod.
Ten musí mít svou váhu proto, že se jedná
o poměrně razantní zásah do vlastnického
práva. Zafungovat může zákon v situaci,
kdy je prokazatelné, že např. soused vysadí
stromy v blízkosti zemědělského pozemku
a vy argumentujete, že stromy mohou
podstatnou měrou vyčerpat podzemní
vláhu pod ním. Neuspějete s největší
pravděpodobností z důvodů, které spadají

do „emisí“, tedy při neúměrné zátěži listím,
či právě u stínění. V zákonném ustanovení
je prostě několik proměnných, které velí
pustit se do právního střetu, až nebude-li jiného řešení.
Když si nevíte rady, požádejte nás o konzultaci, či pokus o mediaci. Celkem se daří,
zajdu za sousedem, vyslechnu protistranu
a navrhnu řešení, při kterém ani jedna strana neztratí tvář.
Pamatujte, že si moc nepomůžete vyhrožováním, které pak nedokonáte a ještě
vyvoláte sérii vzájemných naschválů. V praxi jsem zažil akce typu: soused si počkal
na vichřici a zavolal hasiče, kteří neřešili
a protože toho měli moc, zasáhli. Tím ale
vyvoláte válku. Pokud jste vyloženě v právu
a bezmocní a soused vaší bezmocnost využívá, zvažte, čeho jste schopni. Pokud máte
koule si počkat, až vedle nikdo nebude
a přelézt plot, na internetu hravě najdete
pár jednoduchých triků, jak strom zabít.
Jeden z nich vyžaduje minutu pobytu
vedle a ani to nakonec nemusí být na vás.

KDYŽ JE ZE PSA „ČOKL“

Obecně platí, že je jedno, jak dlouho vás
soused svým nezbedným psem, čínským
prasátkem, nebo včelařením vysírá. Pokud
k vám zvíře uteče, musíte mu jej bezodkladně vydat, či umožnit mu vstup, aby si
ho odchytil. Dokonce musíte strpět i právo,
chované zvíře na vašem pozemku stíhat.
Netýká se včelstev, které sice má právo
majitel honit i u vás, ale jak tyto vletí do úlu
na vašem, a máte právo s nimi libovolně
naložit (nechat je zlikvidovat, přivlastnit si
roj) a včelař má smůlu.
Nejčastějším problémem je štěkající,
bez obojku se toulající pes, kterého soused
nezvládá, či je při „venčení“ prostě bezohledný, případně řeším stížnosti na množství sousedovo (štěkajících) zvířat.
Nejprve špatná zpráva pro trpitele:
Bohužel platí, že nikde není stanoveno, co
je přiměřený počet chovaných psů/zvířat
a štěkot je obecně považován za normální hlasový projev psa. Psa také nemůže
nájemce zakázat ve smlouvě nájemníkovi.
Dobrou zprávou je, že máte zákonné
právo se bránit. Dle § 1013 nového občan-

ského zákoníku je soused povinen zdržet
se všeho, co by obtěžovalo nad míru. To se
týká i emisí jakými jsou hluk, smrad apod.
Samozřejmě je dobré souseda nejprve
vyzvat, aby podobného jednání zanechal,
respektive zjednal náhradu.
Až se toto nestane: Především si opatřete důkazy. Telefon snad máte. Běhající pes
bez náhubku, mučivý noční štěkot atd. je
dobré mít zdokumentované.
Protože jste ve střetu a chcete být efektivní, než se obrátíte na úřady státní správy,
samosprávy, nebo soudy, pomozte sobě
i jim tím, že prostě zavoláte policii.
Máte svaté právo vytočit 156 v situaci,
kdy je rušen noční klid intenzivním
štěkáním. Není probém, aby pak bylo
toto řešeno jako přestupek. Ale musíte mít
„nabito“. Dobré jsou právě zásahy policie,
svědectví dalších dotčených. Stejně budete
toto potřebovat pro případy, kdy budete
mít pocit, že vám úřady ani policie moc nepomohly a budete se domáhat svých práv
tzv. sousedskou žalobou. Pro ni ale je třeba
mít dostatečné množství důkazů právě
v podobě protokolů, svědectví, záznamů.
Často se v tomto chodíte radit. Doporučuji, krom výše popsaného a před tím, než
se budete soudit, začít původce vytrvale
týrat podáními. Pokud někdo trápí celé
okolí smečkou, která smrdí a ohrožuje sem
tam chodce a jejich psy mimo pozemek
„vysírače“, tak obecně pár tipů:
 Udáním u podezření na týrání zvířat, se
policie musí zabývat
 Státní veterinární správa také.
 Za mě 2x udání (mailem) PČR a šup
na veterinu s tím, že Policie nekoná, SVS
musí reagovat i na anonymní podnět!
 Pamatujte, že úředníci SVS nejsou
blbci, hned jim bude jasno, jak uvidí,
o co v reálu jde, důsledně prověří, zda
podmínky chovu odpovídají potřebám
zvířat. Jak nebudou (malé kotce apod.),
udělí pokutu.
 Pokud nejsou vidět kotce, jsou naopak
blízko u plotu, či chcete jen dotyčného
trápit, nezapomeňte na stavební předpisy! Udáním na stavební úřad Prahy 13
nic nezkazíte. Napište, že nevíte, jaký je
přesný počet, či jaká je specifikace kotců
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a že máte podezření, zda nejde o stavbu
ve smyslu stavebních předpisů, dle vás
ano. Stavební úřad má povinnost se
takovým udáním zabývat! Musí prověřit,
zda není u souseda stavba, kterou měl
ohlásit, měl být vydán územní souhlas
a v takovém případě samozřejmě platí,
že stavebník kotců (obrkotce) dodržel
odstupovou vzdálenost 2 m od hranice
pozemku atd.
 Není na škodu nechat místní úřad prověřit, zda došlo k řádnému zaplacení poplatku za psa. Na sousedský spor to vliv
mít nebude, ale nezaplacení může vést
k zpětnému doměření, vícenásobnému
navýšení postihu za neplnění ohlašovací
povinnosti.
 Pokud pes pravidelně zdrhá, či se toulá,
volejte Městskou policii a chtějte odchytovou službu. Odveze ho až do Troji a než
to majitel zjistí, nebude to mít levné.
Obecně tedy platí nebát se zaznamenávat a jak jde o noční neúměrný štěkot, volat
policii a hned pak udání tamtéž plus místní
úřad s požadavkem prověření toho, zda nejde o rušení nočního klidu, tedy jednání dle
§ 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona.
To samé, platí i při vážnějších incidentech, kdy pes někoho kousne, či zraní zvíře
jiné! Spolehnout se na domluvu na místě,
nic nezdokumentovat a pak fňukat, že váš
účet z veterinární kliniky na deset tisíc je
původci pro smích, je samozřejmě špatně.
Jistě nemusíte hned volat policii na protistranu, která bezvýhradně spolupracuje.
Tedy sdělí vám kdo je majitelem psa, a nejde-li o osobu venčící, pak i své nacionále
a kontaktní údaje. Při jakémkoli problému,
či pochybnostech – zavolejte si na pomoc
policii.
Pamatujte si, že za majetkovou, či nemajetkovou újmu sice odpovídá majitel
psa, ale společně s ním i osoba, která měla
zvíře na starosti v okamžiku incidentu.
Vlastník psa je podle zákona povinen
do 24 hodin zajistit vyšetření na vzteklinu
a toto po pěti dnech zopakovat i v případě,
že pes je řádně očkován. Vlastníka požádejte o kopii zpráv, je to důležité pro vašeho
lékaře. Učinit uvedené, je majitel psa, co vás
kousnul, povinen podle zákona!
A nezapomeňte, že máte u sebe mobil,
který není ostuda použít krom volání policie i pro dokumentaci dění po incidentu,
například pro natočení psa i psovoda, kteří
se snaží zmizet.
PLOT A BARABIZNA
Obecně se lze vždy bránit tomu, že
soused si natěsno u vašeho plotu postaví
stavbu trvalou, či dočasnou. Až dojde
na úřady, samozřejmě budou posuzovat
individuálně stav, obecně platí svaté právo
každého si zastavět pozemek až na cíp.
Občanský zákoník pamatuje na předejití
sousedských sporů.
Máte tak třeba právo požadovat, aby
soused upravil stavbu tak, aby z ní k vám
nestékala voda, či sníh. Blbé je, že nemů-

žete odepřít sousedovi vstup na váš
pozemek kvůli potřebě stavbu nějak
obhospodařit. Nesmí ale mít jinou přístupovou cestu. Nestačí, aby to od vás bylo
jen pohodlnější!
Platí to, i když chce soused stavbu od vás
bourat, či stavět. Za to ale máte právo
požadovat přiměřenou náhradu!
Časté jsou spory o samotný stav plotu,
respektive o to, kdo je povinen jednat. Podle zákona jsou ploty, či jiné hranice mezi
pozemky ve společném vlastnictví. Z toho
plyne povinnost společně udržovat a dělit
se o náklady. Jsou-li hranice (ploty) dvojité,
pečuje každý o své.
Nejhorší je když plot postavil jeden,
druhý ne a teď se to začne bortit. Mrzutosti bývají i tam, kde je hranice přirozená,
vymezená prostě mezí, nebo strouhou.
Pamatujte, že vlastník pozemku nemusí
tento oplotit! To ale neplatí ad absurdum.
Naopak. Lezou k vám slepice? A domluva
žádná? Dokumentace a udat stavebnímu
úřadu! Ten stavbu plotu uloží, protože jeho
absence narušuje vaše sousedská práva.
V praxi je plot mezi vámi a sousedem
barometrem vztahů. Za socialismu byl společný a každý se staral o svou stranu. Dnes
si má každý postavit svůj, za své a starat
se. To naráží na zmíněnou povinnost plot
budovat. A to vede ke klasickým střetům, ze
kterých mám někdy hlavu jako medicimbal,
protože se vám to „vejš“ nějak zaseklo, či
u mě rovnou začínáte.
Klasikou je plot, který si postavil soused
dlouho před vámi, a vy se přistěhovali poté.
Pamatujte si:
 Je pochopitelné, že se vám v takovém
případě plot stavět nechce
 Rozhodně se ale nejedná o plot společný!
 Máte si postavit na své straně vlastní, je
to nejlepší a do budoucna prozíravé.
 Sousedův plot nesmí přesahovat na váš
pozemek. Ale rovněž, spadne-li, nemusí
soused stavět nový!
 Pokud má jeden z vás psa, vzniká bojiště
právě proto, že jste si nepostavili plot
vlastní!
 Povinnost opravit sousedovi spadlou
zídku může orgán/soud uložit jen tehdy,
pokud máte škodu, či díky tomu nejde
vymezit hranice pozemku.
Proto radím, postavte si plot! Pokud
bude do dvou metrů (u těch s opěrnými
zdmi metr), nemusíte to ani hlásit!
POVOLÁNÍ: ČOUDIČ!
Pokud nemáte v perimetru do 150 m
nějakého čadiče, nežijete v Řeporyjích.
Nová pravidla se s tím nemažou. Pokud
pálí soused bordel a terorizuje celou ulici,
dokumentovat a udat nám, ale ideálně
rovnou odboru životního prostřední. Samozřejmě mějte nabito.
Doporučuji „třináctku“ a když tam se
to potáhne, obraťte se na nás. Předložte
nám jasnou dokumentaci atd. My zkusíme jednou domluvit a pak dáme podnět
„nahoru“ sami a to bývá efektivnější. Nová
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pravidla už umožňují vstupovat ke kotlům
a pokutovat. Hlavně dokumentaci a tlak
na příslušný odbor radnice s rozšířenou
působností.
Opakovaně řeším stížnosti na sousedy –
vykuřovače jiného typu. Přeskočím rovnou
všechna ta nutná natočení a zavolání městské policie, prostě jste opakovaně obětí
přestupku a sousedovi nejde domluvit
jinak, správně se bráníte!
Pamatujte ale, že pro rozhodování jsou
v konečném důsledku zásadní zdejší obvyklé poměry a mravy. Není vám pomoci,
pokud vás soused týrá kouřem z pravidelného grilování. U této činnosti je kouř prostě tzv. druhotným a tedy z pohledu práva
nechtěným důsledkem. Opakem je pravidelné vykuřování souseda pálením listí
apod. To je nevhodným chováním vždy!
Nefér se právem cítí oběti „fabrik“
opruzujících v bytovém domě kouřením
na balkoně. Zapomeňte na hasiče, řešil to
i ombudsman a nepřišel na nic.
Obecně platí, že vás nikdo nesmí obtěžovat nad míru a je fuk zda hlukem,
kouřem, prachem. Problém je ta nadměrečnost. Pokud je extrémní, u soudu
uspějete. Pokud ne, jen si vylámetete zuby.
S barbecue pošahancem stále grilujícím
na vedlejším balkóně se budete muset
smířit. Jste-li obětí takového vola, stavte
se, poradím a budete-li fakt trpět, pomůžu
vám s jedním zlem, co jej vyškolí díky zneužití jednoho paragrafu.
Nejlepší ze všech špatných možností
je v případě vykuřování vedle na balkoně
ve společných prostorách prudit přes příslušné odbory na „třináctce“. Budou se mu
snažit domluvit, jako my.
Shrnutí:
1. Pokud jste obtěžovaní nad míru, máte
právo se bránit!
2. Dokumentujte, ať máte nabito.
3. Je-li vás více – tím lépe
4. Pokud jste si jisti, že dochází k zásahu
do vašich práv, nejste zcela bez peněz
a chcete zahrát silově, vymazlenou
předžalobní sousedskou výzvu pořídíte
za dva litry. Místní trýzněné osobě bez
prostředků asi umíme zajistit zavolejte.
5. Pokud jste přesvědčeni, že jste trápeni
přestupkovým jednáním, obracejte se
na místní úřad, příslušné odbory ÚMČ
Praha 13 a Policii!
6. Nezapomínejte, že někdy na první pohled není vidět, že si můžete pomoci
udáním hygieně, stavebnímu úřadu, ČOI
atd.
7. Přijďte se poradit, těch deset minut
může ušetřit hodně času, peněz a nervů.
8. Nevyhrožujte, nenechte se vyprovokovat.  
9. Než se pustíte do právní bitvy, nebo trávení sousedova psa, použijte internet!
10.Zkuste potlačit ego i zdravý rozum
a primárně se s pitomcem DOMLUVIT.
Budete vedle sebe ještě dlouho žít!
Pavel Novotný
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Distanční výuka zastihla školu
i vás připravené

Vá ž e n í r o d i č e ,
vážené kolegyně
a kolegové, milé
žákyně, milí žáci,
dovolte mi, poděkovat vám za práci
a spolupráci v uplynulém období. V říjnu došlo k uzavření
škol a výuka všech
ročníků se postupně přesunula do virtuálního
prostředí.
Od jara jsme udělali velký pokrok. Hned
první den přechodu na distanční výuku jsme
zahájili online výuku. Sjednotili jsme platformu
pro vzájemnou komunikaci a výuku, sjednotili
a zpřehlednili jsme zobrazování a zveřejňování
často se měnícího rozvrhu (rozvrh je třeba
upravovat podle postupného přechodu jednotlivých ročníků a tříd z prezenční výuky na distanční výuku a zpět), zapůjčili jsme našim žáků
25 školních notebooků pro práci z domova.

Obrovské poděkování a obdiv patří mým
kolegyním a kolegům. S velkým nasazením se
opět pustili do nelehké, časově i organizačně
náročné práce – výuky na dálku. S hrdostí procházím školou a slyším ze tříd kreativní online
výuku, vnímám diskuze (živé nebo na sociálních
sítích), kde kolegové a kolegyně sdílí svoje zkušenosti a nápady, po večerech si mezi sebou
zkouší online výuku (jak „to“ žáci vidí/slyší, jak
lze s odeslaným výukovým materiálem pracovat, co děti zaujme, jak „to“ pochopí, apod.).
Paní učitelky z prvního stupně ZŠ a vychovatelky ze školní družiny opakovaně zorganizovaly
shromáždění pracovních sešitů a výukových
materiálů od žáků a jejich opětovnou distribuci
po kontrole třídními učitelkami. Dobře logistiky
zvládnutá akce proběhla za dodržení přísných
hygienických pravidel.
Během několika dnů se rozběhla online
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
a žáků se specifickými poruchami učení. V menších skupinkách nebo individuálně mají tito žáci

Organizace výuky
Od 30. 11. 2020 se prezenčně (ve škole) budou vzdělávat všichni žáci
1. stupně ZŠ a žáci tříd 9. A, 9. B.
Třídy 6. – 8. ročníků se budou učit v tzv. rotační prezenční výuce, tj.
budou se střídat po týdnu.
V týdnu od 30.11. do 4. 12. 2020 se budou žáci tříd 8. A, 8. B a 7.A
vzdělávat prezenčně a žáci tříd 7. B, 6.A a 6.B pokračují distančně.
V dalším týdnu dojde k výměně tříd.
Žáci na prezenční výuce jsou přihlášeni ke stravování automaticky.
Zrušení objednávky je možné na strava.cz.
Neshlukování žáků a setkávání žáků z jednotlivých tříd je zajištěno
dohledem.
Časy výdeje obědů: 1. stupeň od 11:00 do 12:15, 2. stupeň od 12:45
do 14:00; od 12:30 do 12:45 – dezinfekce
S platností od 9. 9. 2020 probíhá ve školní jídelně stravování s vlastními donesenými příbory (v sáčku, do odvolání).
Školní družina:
Za stávajících podmínek, kdy se nesmí setkávat žáci z různých ročníků, bude organizována pouze odpolední družina pro žáky 1.– 4.
tříd do 16:30 hodin.
Vstup do školy:
1., 2., 3. ročník od 7.00 do7.30 - hlavní vchod (od 7. 30 do 7.40 – dezinfekce)

Listopad v mateřské škole

V

tomto podzimním čase s dětmi
poznáváme podzimní přírodu,
sledujeme, jak se příroda kolem
nás připravuje na zimu. Vyprávíme si a při
procházkách pozorujeme práci lidí na zahrádkách, na poli, pozorujeme sklizeň.
Ochutnáváme a rozlišujeme ovoce a zeleninu, už víme, k čemu lidé využijí to, co
vyroste na poli. Na vycházce na skálu jsme
s dětmi pozorovali stromy, které v lese rostou, rostliny, a známe i některá lesní zvířata.
Vedeme děti k šetrnému a ohleduplnému
chování v přírodě, v lese.

listopad 2020
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
větší šanci se v online prostředí zorientovat,
učivu porozumět a nabyté znalosti procvičit.
Poděkování patří i vám rodičům. Především
menší děti by to bez vaší podpory a spolupráce
nezvládly. Vaše asistence je při online výuce
nepostradatelná, prosíme, pomáhejte svým
dětem s technickými záležitostmi, ale nechte je
pracovat samostatně. Učme děti samostatnosti
a zodpovědnosti, pomůcky na výuku by si měly
děti před vyučováním (doma i ve škole) připravit
samy, rovněž tak, komunikovat v hodině s paní
učitelkou a odpovídat na otázky a plnit zadané
úkoly.
Nejlepší technické vybavení, dokonalé
výukové programy, schopný kreativní pan/í
učitel/ka ani podpora rodiny však nenahradí
našim dětem každodenní život ve škole. Pevně
doufám, že se všichni žáci brzy do škol vrátí. Já
i všichni zaměstnanci školy se na ně moc těšíme!
Lenka Weignerová
ředitelka školy

4. ročník od 7.00 do 7.45 – malý pavilón
5. ročník od 7.40 do 7.55 – bílé dveře (vstup vedle hlavního vchodu)
7. ročník od 7.40 do 7.55 - hlavní vchod
6., 8., 9. ročník od 7.40 do 7.55 – zadní boční vchod (vchod do tělocvičny)
Po skončení vyučování budou žáci budovu opouštět hlavním
vchodem.
Ve škole bude nutné nadále dodržovat následující opatření:
Výuka bude probíhat bez zpěvu a aktivit tělesné výchovy. Roušky
jsou povinné jak ve společných prostorech, tak i během výuky ve třídě = po celou dobu pobytu v uzavřených prostorech školy (kromě
času při svačině a obědě). Všichni žáci musí mít zakrytý nos a ústa.
Vybavte prosím děti aspoň dvěma rouškami pro případ nutnosti
její výměny. V učebnách se bude intenzivně větrat. Žáci se budou
přezouvat podle pokynů pedagogického dohledu.
Zájmová činnost, kroužky a kurzy se nekonají.
Věříme, že dodržováním všech opatření společně oddálíme nebo
snad i zabráníme dalšímu zavření školy.
Sledujte webové stránky školy:
Těšíme se na žáky!

Na naší zahradě jsme sbírali a hráli si
se spadanými listy, pozorujeme jejich
barvy, tvary. Děti si pak listy malovaly,
otiskovaly a nalepovaly. Pomáhaly též při
úklidu, bavilo je shrabování a odvážení listí
na hromadu.
S dětmi jsme též oslavili svátek svatého
Martina. Vyprávěli jsme si legendu o sv.
Martinovi, kreslili obrázek a ve třídě Koťátek paní učitelky dětem příběh přiblížily
formou dramatizace.
Vzhledem k současným opatřením jsme
museli prozatím zrušit kroužky ve škole,

www.zs-reporyje.cz
Vedení školy

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
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a s ochranou obličeje účinkujících. Jak se postupně
navrací děti základní školy,
tak i do MŠ se vrací kamarádi, kteří byli se svými
sourozenci doma. A tak, jak
se nám zatím podařilo se
bacilům ve školce vyhnout,
tak doufáme, že to takto
vydrží co nejdéle a děti se
budou moci s kamarády
setkávat bez omezení.
Jana Jůzová, učitelka

Řeporyjské Echo 275
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pokračuje pouze kroužek
keramiky, který vede p. učitelka z naší školy. Na zahradě školy jsme měli na návštěvě chovatele ptáků.
Děti shlédly ukázku sovy,
dravců, papouška, seznámily se se způsobem života
ptáků v přírodě, mohly si
je zblízka prohlédnout,
některé si i pohladit. Pořádáme i divadélka pro děti,
ale v menších skupinách

Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
OPATŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI V NÁVAZNOSTI NA PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ
K OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ
 budova úřadu bude pro veřejnost uzavřena.
 úřad bude s klienty komunikovat telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, písemně.
 v nezbytných a neodkladných záležitostech jsou pro veřejnost stanovené tyto úřední hodiny:
pondělí 8 - 13 hodin
středa 13 - 18 hodin
 ke komunikaci s úředníky klient použije zvonek a videotelefon vpravo vedle vstupu do budovy.
 žádáme klienty, aby osobně vyřizovali výhradně záležitosti, které nesnesou odkladu,
nejlépe po předchozí telefonické domluvě s příslušným úředníkem.
 zakazuje se vstup osobám, které jsou v karanténě nebo vykazují příznaky nemoci.
 vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy a nosem.
kontakty:
starosta
místostarosta
místostarostka
tajemnice
životní prostředí, majetek
podatelna, evid. obyvatel, ověřování
nájmy, správa hřbitova, ověřování
místní poplatky, školství, pokladna
czech-point, místní knihovna

602 316 148
770 197 121
770 197 135
602 316 149
725 016 516
778 454 033
725 012 727
725 012 727
778 454 031

starosta@prahareporyje.cz
mistostarosta@prahareporyje.cz
mistostarostka@prahareporyje.cz
tajemnik@prahareporyje.cz
hso@prahareporyje.cz
podatelna@prahareporyje.cz
najmy@prahareporyje.cz
poplatky@prahareporyje.cz
spisovna@prahareporyje.cz

Plánované omezení provozní doby úřadu MČ mezi svátky
(nebude-li nařízením vlády ČR stanoveno jinak)

Středa 23. 12. 2020 zavřeno
Středa 30. 12. 2020 otevřeno 8 - 12
Čtvrtek 31. 12. 2020 zavřeno

Městská část Praha-Řeporyje
a zaměstnanci ÚMČ
přejí všem klientům a občanům
městské části pokojné prožití
vánočních svátků a šťastné
vykročení do nového roku 2021.

Městská část Praha-Řeporyje
v návaznosti na usnesení vlády
České republiky o přijetí
krizového opatření sděluje,
že od pondělí 12. 10. 2020
do odvolání bude místní
knihovna Praha 5-Řeporyje
pro veřejnost uzavřena.
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Kulinářské okénko

V

ánočka, tradiční symbol blížících se Vánoc. Neznám toho,
kdo by nemilovat tento voňavý pletenec. Za to znám dost lidí,
kteří se do příprav z obavy nezdaru
raději ani nepustí. U kynutého těsta
víc než kdy jindy záleží na kvalitě
surovin, na času a péči kterou těstu
věnujete. „Neutop mlynáře“ říkávala mi babička, což znamenalo že
do těsta musí přijít nejprve mouka
a poté mléko. O trápení s kváskem ani nemluvě .. vlastně všem
co mají z kynutého těsta obavy i rozumím. Proto si dnes uděláme
vánočku, která za tou „pravou“ kynutou ani trochu nezaostává
ale přesto se ji nemusí bát ani ty největší začátečníci. Uvidíte že
k vánoční snídani, pomazaná máslem a džemem, s hrnkem
dobré kávy či ještě lépe kakaa, zachutná celé rodině.
Jelikož jsou Vánoce časem zázraků a překvapení, prozradím
Vám již nyní že v příštím roce čeká okénko malá modernizace
a také že se v něm společně vydáme na cestu kolem světa.
Užijte si čas Vánoc, letos víc než kdy jindy, nechejme tento
divný rok za sebou, do nového vstupme pravou nohou a s úsměvem ve tváři.
S přáním krásných Vánoc
Vaše Simča
(simona.slivenecka@gmail.com)

Tvarohová vánočka
500 gr hladké mouky
250 gr tvaroh v alobalu
150 gr másla
150 gr cukru moučka
1 ks vanilínový cukr
1 ks prášek do pečiva
2 + 1 ks vejce
pár kapek rumu
50 ml mléka
rozinky
mandle plátky
citronová kůra

Rozinky naložíme do rumu,
aby byli ponořené a necháme klidně i přes noc uložené
v lednici. V přiměřené nádobě zpracujeme tvaroh s máslem, cukrem, dvěma vejci, vanilkovým cukrem, mlékem.
Přidáme slité rozinky, citronovou kůru, kdo má rád může
přidat oříšky nebo mandle. Nakonec přisypeme smíchanou mouku s práškem do pečiva a dobře těsto vypracujeme na vále. Vánočku zapleteme jako copy 4,3,2, složíme
na sebe, spíchneme špejlemi. Potřeme zbývajícím vejcem
a posypeme plátky mandlí. Poté vložíme do trouby předehřáté na 150 °C po dobu 40 min.

Informace k poplatkům za psy

B

ěhem listopadu budou rozesílány
složenky majitelům psů, kteří za ně
stále nemají uhrazeny poplatky
– upozornění na nedoplatek. Jedná se
o dlužníky letošního roku.
Upozorňujeme, že každý, kdo takovou
složenku obdrží, je v naší evidenci psů
veden jako dlužník, což ho vystavuje
nebezpečí sankcí a exekuce.
Pokud dlužník již psa nemá (pes
uhynul, byl předán jiné osobě, apod.),
je nutné jej z naší evidence odhlásit (při
osobní návštěvě nebo písemně či pomo-

cí datové schránky). Obdobně je nutné
postupovat i při odstěhování.
Není-li pes řádně odhlášen a není-li
zaplaceno, správce poplatku i nadále
eviduje poplatek jako pohledávku.

Městská
policie
informuje

i když to pro mnohé znamená zásadní
omezení vlastní svobody a mohou
k opatřením mít různé i pochopitelné
výhrady.

Dobrý den.
když se momentálně nacházíme
ve složité době, přesto optimisticky
věříme, že se situace v průběhu nadcházejících týdnů a měsíců trvaleji zlepší.
V této souvislosti bychom chtěli požádat
všechny občany, aby pokud možno
dodržovali platná opatření, která se týkají zejména nošení ochrany dýchacích
cest, pravidel osobní hygieny či omezení
možností kontaktů a shlukování osob…,

I

Při neuhrazení této obdržené složenky, bude automaticky počátkem příštího
roku následovat vymáhání dluhu včetně
jeho navýšení o 100 % (200 % u opakovaných neplatičů) jako sankce za nedodržení termínu splatnosti (dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů).
Případné dotazy směřujte na Úřad
MČ Praha-Řeporyje, místní poplatky,
Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, tel.
725 012 727, e-mail poplatky@prahareporyje.cz.
Iva Pacnerová,
odbor daní a poplatků

Rovněž bych chtěl všem čtenářům
Echa a obyvatelům MČ Praha-Řeporyje
popřát za strážníky Obvodního ředitelství městské policie Praha 13, a zvláště
pak za řeporyjské strážníky okrskáře,
co možná nejklidnější konec roku 2020,
pevné zdraví, příjemné prožití vánočních
svátků a rok 2021 lepší, než byl ten letošní. Zároveň si dovolíme opět připomenout, že na území hlavního města Prahy
je dle vyhlášky hl.m. Prahy č. 4/2017 Sb.
zakázáno užívání určitých druhů pyrotechnických předmětů s výjimkou 31.
12. a 1. 1. a rovněž s výjimkou některých

určených míst (v Řeporyjích takové místo není). Od 1. 12. je OZV hl.m. Prahy č.
4/2017 Sb. novelizována, resp. doplněna
OZV č. 17/2020 Sb. a mimo jiného navíc
zakazuje používání „výrobků s neřízeným letem“ např. tzv. „lampiony štěstí“.
Ing. Hynek Svoboda,
OŘ MP Praha 13
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Mobilní Rozhlas Řeporyje
Krizové informace do vašeho telefonu

Jednoduchá registrace do mimořádně efektivního systému komunikace Řeporyjí s občany.
Sami si nastavíte preference.
Ke stažení na webu MČ do všech druhů mobilních telefonů.
Dostáváte SMS zprávu v případě mimořádné události nebo nutnosti rozeslat neodkladnou informaci.
Během nouzového stavu se mimořádně osvědčuje v situacích, kdy úřad jednorázově distribuuje
na radnici potřebný materiál, či informuje o kontaktech a službách, které operativně zavádí. Aplikace
vás neotravuje a její stažení zabere pět minut. Není nutné uvádět více z vašich kontaktních údajů,
než si sami rozhodnete.
Vše je samozřejmě ZDARMA.
Prosíme stáhněte si aplikací do svých mobilních telefonů a pomožte s registrací seniorům v rodině. Služba se zatím velmi osvědčuje v nastalé situaci a máme skvělou zpětnou vazbu zejména od občanů, kteří nesledují naše sociální sítě.

Děkujeme!

Stáhněte si mobilní rozhlas na stránkách www.prahareporyje.cz

Otevírací doba Pošty v Řeporyjích
Praha 513, 155 11 Hasičů 46/3, Řeporyje
Pondělí 10.00–12.00 13.00–18.00
Úterý 8.00–12.00 13.00–16.00
Středa 10.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek 8.00–12.00 13.00–16.00

Řeporyje
oficiální
www.facebook.com
/prahareporyje/
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Vážení obyvatelé lokality ulic nad
sokolovnou.
ředesílám, že vás nechci unavovat
dlouhými statěmi mých myšlenek,
které by vás jen naštvaly a nic by
nevyřešily. Budu se snažit vám podat
ucelený a logický sled událostí a výsledků
vyplývajících z nich. Proto, prosím, abyste
si přečetli následující text a zamysleli se
nad ním.
Po přečtení několika písemností od
p. starosty Novotného (dva dopisy adresované obyvatelům východní části ulice
Na Vrchu a článku ve 29. ročníku časopisu
Řeporyjské echo– říjen 2020, nazvaném
Rekonstrukce ulic nad sokolovnou…),
jsem se rozhodla, že napíši tento článek,
kde se pokusím stručně vysvětlit chronologii projektu a jednotlivé (pro někoho
obtížně pochopitelné) řešení současných
problémů v projektu rekonstrukce povrchů vozovek, chodníků a vybudování
dešťové kanalizace v těchto ulicích.
Pokud je mi známo, rekonstrukce je
rozdělena na dvě etapy, v současné době
je v závěru řízení pro stavební povolení
I. etapy (stavební povolení bude cca
v prosinci 2020), II. etapa je připravena
v projektu k dalšímu projednávání (připomínkování z povinných míst apod).

P

1. Důvod přípravy projektu
Po vybudování kanalizačního sběrače
„P“ byla v I. etapě budována splašková kanalizace právě v této lokalitě.
V této I. etapě nebyla zahrnuta celková rekonstrukce vozovky a chodníků
po dokončení akce, podobně, jako
to probíhalo v následujících etapách
výstavby splaškové kanalizace v naší
MČ. Vozovky byly tzv. uváděny do stavu, v jakém byly před rekonstrukcí (to
znamená strašného). Zatížením vozovek s nezpevněným „kufrem“ stavební
technikou a nákladními vozy a dalšími
stavebními pracemi způsobilo naprosté
zneprůchodnění dešťové kanalizace,
v některých částech i propadu komunikací, které se vždy, z důvodů finančních,
řešily pouze „asfaltovým flastrem“. Sem
tam se, po protestech místních obyvatel, tzv. udělal nějaký ten chodník.
Proto je neutěšený stav komunikací,
dešťové kanalizace a chodníků (někde
ani neexistují) všem obyvatelům této
části naší MČ dobře znám, neboť tam
bydlí, jezdí svým vozidlem, jeho děti
chodí do školy po těchto komunikacích
apod. Někdy se stává, že poznají i neutěšený stav dešťové kanalizace, když
jim, po přívalech deště, voda z dešťové
kanalizace prosákne do sklepních prostor jejich nemovitostí nebo dvorků.
2. Chronologie vzniku projektu
Po opakovaném projednání stížností
místních trvale bydlících a majitelů

nemovitostí jsme na veřejném zasedání tehdejšího ZMČ (cca v r. 2014) přijali
usnesení, že MČ Praha Řeporyje bude
příslušné ulice nad sokolovnou celkově rekonstruovat. Protože MČ musí
respektovat právní rámec ČR, je třeba
postupovat podle Stavebního zákona
a získat stavební povolení. Z tohoto důvodu zastupitelstvo pověřilo starostku
a místostarostku k přípravným pracím
potřebným pro zadání projektové
dokumentace. Byla provedena celková pasportizace částí vybudované
dešťové kanalizace (akce „Z“ z 60.
let minulého století) a zjistilo se, že
je celkově nefunkční a nebezpečná.
Probořená tlakem, rozbořené kanalizační vpusti, vodou vytvořené
kaverny pod komunikacemi apod.
Protokoly z šetření je možno dohledat
v archivu MČ Řeporyje. Úplně opomíjím, že i kdyby byla vedení kanalizace
průchodná, jejich provedení je naprosto
nevyhovující vzhledem k požadavkům
vyplývajícím ze současně platných technicko-stavebních norem platných pro
stavbu a provoz vodních děl. Zároveň každá vodohospodářská stavba má mít svého
správce, který neustále dohlíží na její technický stav a zajišťuje nutné opravy. V Praze
je taková organizace, jmenuje se PVK a.s.
Tato organizace se starala o dešťové kanalizace pouze ve velkých částech Prahy,
v okrajových částech nikoliv. Usnesením
zastupitelstva MHMP v roce 2016 dostala
povinnost přejímat i dešťové kanalizace
v okrajových částech za podmínky výborného technického stavu, který je v souladu
s platnou legislativou. To byl další důvod
proč dát do pořádku stav dešťové kanalizace i v této lokalitě.
Nejprve se musela spočítat kapacita nové dešťové kanalizace vzhledem
ke srážkovým úhrnům, kapacita její
zpomalovací retence a prověřit možnost
napojení na stávající dešťovou kanalizaci
v ulici Jáchymovská (pro I. etapu).
Dále bylo třeba proměřit geomorfologii
terénu a vytrasovat nové vedení či umístění vodních staveb. Poté získat povolení
od vodoprávního orgánu.
Po shromáždění všech údajů pro zadání projektové dokumentace vyhlásila
MČ (po schválení v ZMČ) výběrové řízení
na dodavatele projektu. Výběrové řízení
vyhrála firma Grebner a spol. Vypracováním projektu byli pověřeni Ing. Vokurková
– vodní stavby a hospodářství, Ing. Čermák - povrchy komunikaci, chodníků atd.
Dalším prověřováním parametrů terénu
a potřebnému vyhovění současným technickým normám se zjistilo, že požadavky
na projekt a následně pak stavbu jsou
neřešitelné (nevyhovuje geomorfologie
a rozměry veřejného prostranství). Projekt
a následně stavba tak musí respektovat
spoustu anomálií, které místní terén

má (to jsou ty p. starostou zmiňované
výjimky). Bohužel, ale výjimku nelze dát
na bezplatné stání na komunikaci či
dokonce chodníku. Budované chodníky
(alespoň po jedné straně komunikace)
a komunikace musí mít předepsanou
šířku a veškerá stavba nesmí ohrožovat
stavby vzniklé před započatou rekonstrukcí. To jsou vaše nemovitosti (na to
jsme zvláště pamatovali nejrůznějšími
izolacemi apod.) ale i nejrůznější rozvody
vody, plynu, kabeláže el. energie, a dalších nízkonapěťových rozvodů. Ostatně
správci (či majitelé) těchto majetků jsou
povinnými připomínkovými místy, které
se vyjadřují k zamýšlenému projektu a jejich stanoviska jsou stanovisky závaznými,
se kterými se úředníci stavebního úřadu
musí vypořádat. Z požadavku vodního
zákona na šetrné zacházení se srážkovou
vodou je i požadavek na vsak vody v dané
lokalitě, musí se splnit nějaké (nevím teď
přesně jaké) procento, proto zeleň u chodníků. Součástí projektu je také dopravní
řešení v této lokalitě. To znamená umožnit
přístup každému majiteli k jejich nemovitostem, zajistit přístup všem složkám
záchranného systému a vozidlům služeb,
řešení přístupu vzhledem k geomorfologickým a rozměrovým parametrům apod.
I tady je nutno respektovat technické
normy. Ostatně ani vy byste nebyli rádi,
kdyby se, v případě nezbytného zásahu
záchranného systému, nebylo možno
dostat na místo určení kvůli trvale parkujícím autům.
Shrnutí:
 Při projektování byl samozřejmě kladen
důraz na pokud možno bezproblémové řešení z hlediska konfortu pro
obyvatele, to mi věřte.
 Ze své zkušenosti vím, že projektová
kancelář Grebner a spol. a jejich projektanti jsou velmi poctiví a rozumní,
svoji práci se snažili odvádět v perfektní
kvalitě. Moje spolupráce s nimi byla
na výbornou, jednali vždy korektně
a slušně. Naše volební období však
skončilo dříve než byl projekt I. etapy
dokončen a odevzdán zadavateli (MČ
Praha-Řeporyje).
 Od vydaného stavebního povolení
ke stavbě samotné je ještě dlouhá doba
a hlavně je třeba učinit hodně kroků ze
strany vedení naší MČ (sehnat finanční krytí, delimitovat stavbu na OTV
MHMP, účastnit se výběrového řízení
na dodavatele, dohlížet na prováděnou
stavbu, atd atd. … kolaudace). Ale, aby
mohli všichni pokročit dále, je třeba jim
pomoci naší dobrou vůlí.
Děkuji vám za přečtení a za zamyšlení.
Ing. Marie Plocková
V Praze Řeporyjích 4. 11. 2020
(redakčně kráceno, editoval P. Novotný)
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Předně moc děkuji paní bývalé místostarostce Ing. Plockové za její
příspěvek. Snad je z něj i předešlé komunikace k věci z naší strany
zřejmé, že všichni od první chvíle dělali a dělají pro ten projekt prv ní poslední. Měl jsem v úmyslu svolat setkání s občany, abychom
dali prostor obyvatelům dotčených ulic, tak trochu si popovídat
mezi sebou, ale v současné situaci to kvůli opatřením v souvislosti
s COVID 19 není možné.
Jsem bytostně přesvědčen o tom, co říká ing. Čermák, autor pro jektu: „Pavle, vždycky je to stejné. Nakonec jsou všichni spokojení
s tím, jak to vypadá. Problémy s majiteli nemovitostí, kteří mají
pocit, že vše je špatně a proti nim, jsou normální.“
Věc je ve stadiu, kdy už jsme spíše v roli toho, kdo musí všechny síly
vrhnout do zajištění financování a výhrady, protesty a odvolačky
nechat na ose občan – stavební odbor.
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Existuje jediná síla, která by Řeporyje coby (technicky) investora
přiměla „hodit do toho vidle“. Tou silou byl stav, kdy bych skupina
těch, co projekt – tak jak stojí – nechtěla plus skupina, co je v reži mu „no tak jo, ale je to hrůza“ početně převýšila skupinu „sláva,
že se snad konečně dočkáme“.
Tento stav ale, dle všeho, nenastal. Jsem-li na omylu, rád svolám
ve věci setkání s občany. Pokud by většina lokality byla proti,
nebylo by co řešit, ale to bych se hodně divil. Moc bych „kopci hrů zy“ přál nové ulice a konec tankodromu. Bohužel už vše není jen
na vypořádávání námitek na ose občané – stavební úřad. Při nově
nastalé, dramatické situaci ve výhledu rozpočtových možností
města na příští rok, budeme rádi, když nepřijde větší „katastrofa“,
než tyhle obvyklé průtahy. Času možná získáme na debaty dost.
Pavel Novotný, starosta MČ

Zmatený zastupitel
ak se může stát, že zastupitel MČ
Řeporyje neví, jestli má k určitému
tématu zaujmout rozhodnutí nebo
se ho daná věc vlastně netýká? Do této ne
zcela komfortní pozice je postaven každý
zastupitel naší MČ, když si v celostátních
médiích přečte některé výroky nebo
dopisy Pavla Novotného. První otázka,
kterou si pravděpodobně každý položí
zní: “Vyjadřuje se nyní Pavel Novotný
jako fyzická osoba z pozice své profese
zkušeného novináře, nebo jako politický
zástupce a předseda místní ODS Řeporyje
anebo dokonce jako pověřený starosta
MČ Řeporyje?“ Na posledním jednání
zastupitelstva MČ dne 21.10.2020 jsem
proto inicioval bod č.12 jednání „Kompetence zastupitelstva a starosty MČ“,
abychom si jako zvolení zástupci naší
MČ připomněli právní rámec kompetencí
jednotlivých funkcí. Ten samozřejmě vychází ze zákona č.131/2020 Sb.o hlavním
městě Praze, kde je toto téma rozebráno
v paragrafech § 87-105 a současně i v dalších judikátech - např. Nález ÚS ČR sp. zn.
IV. ÚS 576/2000 ze dne 12. 4. 2001 nebo
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28
Cdo 2075/2009.
Projednávání tohoto bodu však ukázalo, že někteří zastupitelé nemají žádný
názor (celý čas mlčeli) a jiní ustanovení
zákona interpretují po svém nebo další se
domnívali, že toto téma je zcela zbytečné
otevírat. Na jednání zastupitelstva tedy
zazněl i můj názor, že užívání úředního
hlavičkového papíru MČ Řeporyje je mož-

né oficiálně jen v oblastech a tématech,
která spadají do kompetence městské
části nebo případně konkrétní téma je
nejdřív řádně projednáno a schváleno
zastupitelstvem. Budu velice rád za názory občanů k těmto otázkám, abychom
jako zastupitelé mohli čestně reprezentovat Vaši vůli. Nejlepší a nejefektivnější
variantu samozřejmě představuje osobní
účast a vyjádření se na jednáních zastupitelstva.
Včera – 17. 11. 2020 - odpoledne jsem
vyslechl v rozhlase naší MČ píseň Marty
Kubišové – „Modlitba pro Martu“. Tato
píseň začíná slovy: „Ať mír dál zůstává
s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach
a svár, Ty ať pominou, ať už pominou.“
Současně při poslechu této písně jsem si
připomněl několik článků z posledního
vydání řeporyjského ECHA (říjen 2020).
Děkuji tímto osobě, která tuto píseň
v řeporyjském rozhlase pustila, jelikož
mi ukázala naprostý kontrast a evidentní
rozdíl mezi tím, co poslouchají mé uši
v rozhlase a čtou oči v našem ECHU. Jsem
nemile překvapen a jako zastupitel zcela
zděšen, že se v radničním tisku a jediném
tištěném periodiku naší městské části
můžou vyskytovat vulgární slova nejhrubšího stylu a nadávání jednotlivcům
či dokonce celým skupinám obyvatel naší
městské části. Chci předpokládat, že texty, kde se tyto vulgarismy vyskytují, prošli
redakční radou „zcela omylem a pod
tíhou časového stresu“, který všichni
v tomto období zažíváme. Domnívám se,
že radniční tisk je pro všechny obyvatele

Řeporyjí a přečtou si ho i naše neplnoleté
děti. Jak chceme ukazovat a vysvětlovat
všem generacím místních občanů, že je
lepší být navzájem ohleduplní, slušní
a pomáhat si? Jak tímto upozorníme
na skutečnost, že dobře fungující komunita občanů zvládne mnohem více než
nevrlý jedinec? Vždy je dobré a efektivní
jít příkladem–tedy nechávám na zvážení,
aby se redakční rada v nejbližším čísle
ECHA omluvila za otištění vulgarismů
a slíbila, že žádné texty s nadávkami
a vulgarismy již automaticky nebudou
v řeporyjském ECHU dále uveřejňovány.
V této souvislosti jsem si připomněl
osud řeckého krále Tantalose z povinného čtení dětí na ZŠ „Staré řecké báje
a pověsti“, který dle báje jako člověk mohl
sedávat a jíst s řeckými bohy na Olympu
i naslouchat jejich diskuzím. Následně si
s tímto privilegiem začal namlouvat, že
je vlastně bůh, jelikož jiným lidem toto
umožněno nebylo. Kdo chce, si báji může
sám přečíst a dovědět se , jak to nakonec
dopadlo - od té doby však známe termín
„Tantalova muka“ v říši stínů.
MUDr. Jozef Čupka
– zastupitel MČ Řeporyje

Drahý Jozefe,
protože všech dvacet lidí, kteří byli přítomni tvému neuvěřitelnému vystoupení, fatálnímu popletení si zákoníků,
zoufalému hledání spojenců, mému
zásahu, kdy jsem odmítl jako předsedající
nechat hlasovat návrh koalice, vyjádřit
PODPORU tomu, co tobě vadilo (Dopis
Číně). Řeporyje za to dostaly mezinárodní cenu a projev v Senátu, protože
je mi trapné tě tu shazovat zápisem, dle
kterého čtyři z osmi (nepočítám sebe
a tebe) zastupitelů vyjádřili nesouhlas
s tím, co prezentuješ (opoziční zastupitel

Bechyně, když viděl, jak se stydíme a nezasahujeme ti dokonce přede všemi řekl,
že vůbec nechápe, proč a co řešíš a proč
to trvá tak dlouho), protože vlastně mlčeli
jen dva a protože jsem ti vlastně SKUTEČNĚ byl vděčný za možnost o tom mluvit
a být konfrontován s JEDNOZNAČNOU
podporou sboru a ani veřejnost se k tobě
nepřidala, tak jen dodám, že tě mám
rád a beru to sportovně, neboť vím, že
jsi to nemyslel zle, myslíš to dobře a jsi
fajn chlap.
Prosím tě, jen příště řekni „svým“ Pirátům, jejich šéfce, co sedí po mém boku,

že chystáš takovou šarádu, nevěděla,
kam se koukat, když jsi patnáct minut
mával nad hlavou zákoníkem, který sis
spletl s jiným a nechal kolovat a následně
všem rozdal dvě zákonná ustanovení,
která neměla s mými pravomocemi, co
dělat. Bylo trapné prezentovat ti tam, jakým zákonem, vyhláškami a směrnicemi
se musím řídit a ještě z tebe neochotně
dělat vola, když vyšlo najevo, že mám
pravomoci ještě širší, než jsi tvrdil, že si
myslím, že je mám.
A ano, tady to je lepší platforma, moje
zatahování Řeporyjí do mezinárodní
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politiky a můj status veřejně známého
člověka a mé chování ve společnosti tu
není každému po chuti a já to dobře vím.
Kdybych se tomu věnoval místo práce,
vynesou mě v zubech. Jozefe, nepodpořil tě vůbec nikdo ze sboru, z diváků
a to usnesení o mé podpoře, které by
korunovalo tvé, přiznejme si, individuální
vystoupení, na které VĚTŠINA zastupitelů napříč spektrem REAGOVALA, jsem
zastavil já. Protože to nemělo vejšku.
Já bych NEDOVOLIL takové shození ne
koaličního partnera, ale zastupitele, ačkoli si moc vážím toho návrhu a vlastně
všeho, co padlo (Díky, Davide!)
Já tě mám rád a beru tvé dosavadní
vystupování na plénu s mimořádným
nadhledem, stejně tak tě tu chci veřejně pochválit, Řeporyje to moc neví,
ale máme díky tobě finanční výbor

na úrovni krajského města. Odvádíš tak
dobrou práci v tomto směru, že nevím,
co bys musel předvést, abych „vás“ poslal do opozice, k čemuž se mě snažíš
vyprovokovat od chvíle, co ses dostal
do izolace ve vašem zdejším hnutí a je to
sice nestandardní, ale legitimní a v rámci
toho tu probíhá krásná ukázka skutečné
demokracie, protože jsi důkazem toho,
že NEJSME stádo, co zvedá ruku s lídrem,
a že jsme tu zažili i tisíc usnesení v řadě
během jedné letité série. Neudělám
to, ačkoli bych měl ještě silnější koalici.
Panuje mimořádná jednota, občas máš
exces ty, občas jiný, jsme dobré zastupitelstvo, i když bych tě někdy v dobrém
slova smyslu zabil.
Samozřejmě si budu dál psát, co
a komu uznám za vhodné a za peprnější
slovíčka v Echu, kde si je zakazuji, ale
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ostatním dál necháváme volnou ruku,
jsem se omluvil. Já bych v koalici nesnesl
jen zlodějinu, nebo vyloženě podraz. Nic
z toho se neděje, je dobře, že se nebojíš
zvednout ruku a kritizovat, když se ti
něco nelíbí. Dostal jsi obrovský prostor
tam a i tady jej dostáváš a přál bych ti,
aby se ukázalo, že to, co vadí tobě, vadí
i mnohým jiným. Přál bych ti to kvůli
tvému klidu, mě je to v zásadě fuk. Já
mám pracovat, hájit zájem Řeporyjí
a jejich lidí, ukazovat kurz, a když při
tom ještě dokážu se svým týmem něco
vybudovat a audity (nekrademe) budou
dále vykazovat dosavadní parametry, tak
si myslím, že to, co píšu někam do Číny,
je tady lidem v zásadě ukradené. Myslím
těm, co na to nejsou pyšní.
Pavel Novotný
starosta MČ

Otázka zastupitelům
ám otázku na námi zvolené
zastupitele. Co ještě dělá pan
Novotný na pozici starosty
Řeporyjí? Nečekám odpověď od uvolněných místostarostů, a asi ani od paní
Fialové, ale přesto zbývá sedm členů,

M

kteří snad vidí a slyší to co my. Nebo to
jsou stanoviska celého zastupitelstva?
Ať si pan starosta plácá, co chce. Ale
jako syn baviče, nebo člen ODS, ne však
jako starosta Řeporyjí!
To nikomu z vás nevadí, že když někomu řeknete, kde bydlíte, tak z 90 %

následuje otázka: Proboha, co jste si to
tam zvolili?
Na závěr bych si půjčil citát W. Churchilla (původně o kachně). „Jestliže se
někdo směje jako …, chová se jako …,
tak to asi bude ….“.
Antonín Kovanda

Vážený pane Kovando,
omlouvám se, že odpovídám já, ačkoli
jsem zaujatý. Jsme v uzávěrce, ale bude
li chtít někdo z kolegů (které jste nevyloučil předem) odpovědět, odpoví.
Skutečně by to muselo jít ven bez reakce
a to nemám rád.

A že jsme naplaveniny. Potřebujete udělat pořádek na úřadu a i jinak a na to je
potřeba lidí, co nemají vazby. Lenka je
SKVĚLÁ zastupitelka a vy slepý. Člověk,
co sleduje DOOPRAVDY naší práci a ne
mě v televizi, by toto nenapsal. Mě je
ukradené, co bude. Nemohu se dočkat
dne, kdy ze mě obec sejme kříž, a já se
vrátím k čisté novinařině. Tohle je mise.
Dělám přesně, co si myslím, že mám.
Přečtěte si jednou můj (ano, zaujatý, politický, jasně) úvodník. Čistý výčet výhledu
u investic na další rok tam je. Za dva roky
jsme odvedli kus práce a je mi ukradené,
že nás logicky chválím. Tam hledejte
odpověď na to, proč mě ještě neodvolali. Mimochodem, víte, kdo je ke mně
nejvíc kritický na zastupku? Víte prd, že?
Přečtěte si Echo. Víte, kdo druhý? Sestra.
Lenka mi vpálí drze cokoli. Ale Lenka je
hlavně nejlepší šéfka kultury, co tu byla.
Vysokoškolsky vzdělaná máma od tří
dětí. Pevně věřím, že až mě „poženete“,
ji si necháte. Poslední zábava obce skončila v minusu. Sestra a švára z ODS (píšu
schválně) ona produkční, on provozní
si to vzali na starost. Zisk 75 tisíc první
zábava 85 druhá. Jsou to blbosti, ale ten
výbor má na kontě 150 litrů a moje rodina
poslouchá (zdravím do hospod okolo staré školy), že jsme si z toho udělali kšeft.
I přes to zase budou makat, až brácha
zavelí, že je třeba od pátku do neděle
zadarmo dřít na dalším drbu. Dejte mé
rodině pokoj.

pane), je jim to většinou fuk. Že se jich
ptají na dovolené, jim nevadí. Oni mají
svých starostí dost, víte? Co čekají od radnice? Že bude otevřená, vstřícná. Že se
někdo KONEČNĚ začne starat o plné
kontejnery, vypne penězovody, uklidí
vraky, že bude pracovat. Plus tady lidi,
co mě NESNÁŠEJÍ, považují za bohužel
jedinou možnou sílu, která se – obklopená frajery a tím myslím CELÉ zastupko)
postaví té třídírně a těžbě v lomu. A to je
vše, pane. Ať se jdete podívat na školu,
nádraží a tak, zamyslet se, vám nemá
cenu psát, jste pln předsudků.

Nemám rád také předsudky. Tak zastupitelka Fialová? Chacha. Chlape. Že Vám
evidentně nevoní ODS, fajn. Čekal bych,
že za to, co straně předvádím, si toto odpustíte. Nevadí. Že shazujete tatínka, to
ukazuje na naivitu. „Bavič“, „Baviče syn“.
Něco Vás naučím, propříště. Hele jako
Řeporyják na to musíte jinak. Lidi vezmou
to, co píšete (moje mimopracovní aktivity v mezinárodní politice a nadávání
Babišovi dle mého štvou půl vsi, bohužel
pro vás nekradu a makám, to je problém),
ale NEVEZMOU TO S TÍM TÁTOU.
Otec je vážený občan, myslím, že lidi,
i ti, co jeho humor nemusejí, jej respektují. Jsou pyšní, že tráví druhou polovinu
života zde. Táta je, milej zlatej, titán naší
televizní zábavy. Na lidi jako je táta, lidi
co něco dokázali, jsou Řeporyje pyšné.
Doktor Beneš, tatínek, Dan Nekonečný,
Kristina Kolocová tu žije, Petr Kotvald,
Honza Hřebejk. Pane, nikdo slavnější než
pan doktor a táta tu prostě nežil, sorry.
Až příště budete probouzet vesnici,
napište „táta se za tebe musí stydět“. Jo
a sestře dejte pokoj. Mám skvělý elektorát. Do programu jsem napsal, že je mi
fuk, že mám na kandidátce ségru a Rusa.

Krátce proč mě lidi akceptují. I přes tu
show okolo (přišel jsem z šoubyznysu,

Ale cením, že jste napsal a vmetl mi to,
co mi nevmetou jiní. Že se za mě stydíte.
Akorát nevím, proč vyzýváte zastupitele.
Pane, máme NEJLEPŠÍ a NEJVZDĚLANĚJŠÍ zastupitelstvo, co tu bylo. Stavte
se někdy. Prosím vás, stačí šest rukou
a jdu. Bohužel pro vás zákon, zjednodušeně, říká, že já musím jednat v zájmu
zdejších lidí, mohu si v zásadě dělat,
co chci a chodit do práce jak chci (toto
píšu v SOBOTU, ve 21:33 na radnici), ale
zastupitelstvo mě může kdykoli odvolat.
Dále vám sděluji, že za dva roky budou
VOLBY. Tam bude zase 55 kandidátů,
pět kandidátek stran a hnutí a nemusíte
se obávat, že mi to tam lidi nespočítají.
Víte, co o sobě poslouchám? Víte, kolik
tu je kontrol? Víte, jaké to je odpojit
od peněz kamarády, co tu dojili radnici?
Já jo a nepláču. Pro mě je to pocta. A kříž.
Dělám jen to, co jsem slíbil – vracím
Řeporyjím sebevědomí, jednou vám
povím, jak je možné, že dostáváme tolik
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mého backgroundu k prosazování svých
věcí. Mám ten citát rád, je ze seriálu Twin
Peaks. „Sovy nejsou, čím se zdají být.“
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dotací. Dokud, pane, nebudu krást, budu
říkat pravdu a nepodléhat tlakům, budu
svobodný. Jo a jeden tip – chtělo by to
pomalu nějakého silného zájemce, který
se mi postaví za dva roky. Nejsem si zcela
jist, zdali bude mít soupeře. Ale úřad odevzdá můj tým v dobré kondici, předáme
pár nových budov, ukážeme splněný
volební program, já si vyklidím kancelář
a přijde jiný, na kterého si Řeporyje ukáží.
Na svém chování nic měnit nebudu. To,
co jste napsal, by vám před dvěma roky

neotiskli. Příště ty „prasata“ v tom citátu
nechte. Mimochodem máte to blbě. Myslím, že jste na internetu naletěl na jeden
z citátů, co Sir Churchill nikdy neřekl. On
prasata miloval. Řekl „Psi vzhlížejí k vám,
kočky se dívají dolů na vás. Dej mi prase. Dívá se vám do očí a zachází s vámi
jako s rovným.“ To jen pro pořádek, asi
také budete milovník jeho knih. Taky
vám povím citát. Nepochopíte kontext.
Ten pochopí jen ten, kdo sleduje, jak se
Řeporyjím daří účetně. Jak zneužívají

Co se ve zprávě ze zasedání zastupitelstva asi nedočtete
oslední zasedání probíhalo v době
nejtvrdších omezujících opatření.
Zarazilo mě, že první z bodů jednání byla žádost pana starosty, aby mohl
vést zasedání bez roušky!!! Naštěstí jeden
/a také jediný/ zastupitel našel odvahu
říci, že s tím nesouhlasí. Takovou věc si
pan starosta jistě zapamatuje.
Na moji žádost, aby byl zařazen bod
přehled dosavadní činnosti orgánů obce
jsem byl odkázán na bod různé.
V jednom z projednávaných vystoupil
s žádostí zástupce majitelů domu ve Všerubské ulici. Z vyjádření nebylo přesně
patrné, o co jde, ale zaujala mě reakce
pana starosty, když sdělil, že řešení nechají na příští zasedání a ať do té doby
zaplatí na úřadu 200 000 Kč. Protože toto
usnesení přijali všichni zastupitelé jako
vždy jednomyslně, asi je to v pořádku
a já jenom o tom nemám dost informací.
Třeba se o tom dozvíme víc v usnesení
zastupitelstva.
V jednání také vystoupil jeden ze

zastupitelů, který jak jsem vyrozuměl,
chtěl diskutovat o bulvární činnosti pana
starosty, jeho mezinárodních aktivitách
a jeho činnosti jako starosty obce. Dál
se ani nedostal, pan starosta ho přerušil
a následoval jeho více jak hodinový
monolog, kdy sdělil mj. dotyčnému, že
nezná zákony a předpisy kterými se řídí
činnost starosty a dal všem najevo, že
jeho pravomoc je prakticky neomezená, že na něj nemá ani nějaký prezident
nebo předseda vlády, natož někdo ze
zastupitelů, že v jeho pravomoci je i rozpuštění zastupitelstva. I když dva roky
sleduji zasedání zastupitelstva nikdy
jsem nezažil pana starostu tak nabuzeného. Svoji řeč doplňoval videi ze senátu,
ze setkání se zahraničními zpravodaji a se
svým známým postojem k Rusku a Číně
i k našim nejvyšším ústavním činitelům.
Poté ho doplnili oba uvolnění zastupitelé, a sdělili v podstatě, že pan starosta je
tou nejlepší věcí, která mohla Řeporyje
potkat a jak dobře se jim pod ním pracuje. Doufám, že se o tom dozvíme víc ze
zprávy ze zasedání nebo přímo od pana

starosty, když tato věc zabrala téměř polovinu z více než čtyřhodinového jednání
zastupitelstva.
Když jsem slyšel, co všechno z hlediska mezinárodního pro nás pan starosta
udělal???, bylo mi trapné v různém se
ptát na takové pitomosti, jako je budování chodníků, rekonstrukce ulic, revitalizace náměstí, parkování v obci, využití
obchvatu atd.
Tak snad příště.
Protože jsem tam opět zůstal, jako
tzv. veřejnost sám, chtěl bych opět vyzvat spoluobčany. I když je to zejména
psychicky náročné, přijďte se alespoň
na chvíli podívat. Dost vás to poučí
a někdy i pobaví. Berte toto jako můj
čistě osobní názor. Chtěl bych zejména
neuvolněné zastupitele vyzvat, ať se
k práci zastupitelstva také vyjádří v Echu.
Za celou dobu vaší činnosti jsem nic
takového nezaznamenal.
Zdraví vás /jak mě pan starosta nazývá/ kmet, nas.aný podnikatel, šílenec,
posedlý paranoik, stařec a také občan
Antonín Abrhám

Vážený pane Abrháme,
vy jste přeborník v nepřesné interpretaci
společně prožitého, ale já to beru. Už
jsem zvyklý. A chtěl jsem být starostou.
Takže popořádku:
Nabídl jsem přítomným, že jednání
nemusí být v rouškách, pokud to někomu nebude vadit. Vadilo, jednalo se
v rouškách. Je to mé svaté právo toto
nabídnout a má svatá povinnost vyhovět
a jednání nařídit v rouškách. Nerozumím
vašemu „jediný měl odvahu“. Děláte pitomce z opozičních zastupitelů. Nejsou
to žádné loutky. Jsou to staří, zkušení
chlapi a když se jim něco nelíbí, dají
mi to najevo. Panu zastupiteli jsem dal
ihned za pravdu a jednalo se v rouškách.
Nechápu, co vám vadí.
Jste neuvěřitelný, co to melete: „ať
do té doby zaplatí 200 tisíc na úřadu“???!!!
To je ale drzost!
Stavebník z Ruska představí projekt
rekonstrukce statku ve Všerubské. Nám
se nelíbí parkovací místa. Víte, jak to je.
Demokracie je jedna věc, ale my pak posloucháme od místních (co parkují na ulicích), že noví nájezdníci parkují na ulicích.

Projekt jsme mu hodili na hlavu! Tento
celý předělá, nasází si parkovací místa
na pozemek a my už bychom mu to měli
pustit. Každý by mu to pustil! Co jsme
mu řekli my? Že mu to musíme schválit,
ale cítíme, že je na místě dohodnout
se na symbolické spolupráci s obcí. Že
tam stejně budeme dělat nové povrchy
a vrátí se jim to. Tedy pojďme se do příště domluvit na spolupráci s MČ ve výši
200tisíc. To se mezitím stalo. Projekt se
odklepne příště. Pane Abrháme, právě
jsme do obecní kasy získali dvě stě tisíc.
Bylo snadné to odhlasovat i tak, nemáme
právo to blokovat. Morální určitě ne! My
i tak řekneme hele, my jsme politici, lidi
ty nové domy nemají rádi, dejte nám 200
na občanskou vybavenost. A on to dát
musí. Chtěl bych vidět vás. Jiný by si řekl
o úplatek. Nezlobte se, ale že se nestydíte
nás za to peskovat, či to tak interpretovat,
jak to interpretujete. Čekal bych pochvalu. Ne, od vás fakt ne. Mimochodem, celé
zastupitelstvo je jednomyslně pro náš
návrh řešení. Pche. Vám se člověk fakt
nezavděčí.
Nebudu komentovat vaše poznámky

o tom, co jsem neudělal a co zabralo
polovinu jednání. Pan kolega mě interpretoval ohledně dopisů, reagoval jsem,
svaté právo jeho i mé. Co je vám vůbec
do toho? Proč kritizujete něco, co je
SKVĚLÉ, že jsme debatovali? Jasně jsem
nabídl veřejnosti, že pokud tam někdo
má něco, co chce předsadit, bod mu
předsadíme. Jedni toho využili. Vy toho
nevyužijete a pak fňukáte.
Budování chodníků a silnic nejsou „pitomosti“, to píšete schválně, pro vyvolání
pocitu, že to mají být pitomosti pro mě?
Jste trapný. Je to trapné. Pro náměstí
děláme první poslední. Rozpočet na rekonstrukci ulic (opravuje nám je TSK,
i tak si za své opravíme část Všerubské)
využijeme do mrtě i příští rok.
Díky za občany, že jim připomínáte
právo vyjádřit. Toto číslo je důkazem
toho, že to vědí, pane. Tady se NIDKO
nemusí bát něco napsat. Otiskneme
i anonym. Jsem novinář. Nevím, co víc
v práci pro Vás i Řeporyje dělat.
Těším se v příštím čísle.
Pavel Novotný
starosta MČ

P

Omlouvám se za odpověď, přes zákaz. A díky za energii, prý jste to napsal
rukou a přinesl. Vážím si toho. Mám rád
karty na stole a jasnou řeč. Bez cenzury
a editace. Občanská společnost v praxi.
Pavel Novotný
Bavičův synek
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SZUŠ Škola pro radost – úspěch ve výtvarné soutěži
„Můj soused netopýr“ a online výuka
Výtvarný obor:
ačátek školního roku jsme začali
plni síly a chuti tvořit prací v plenéru – kresby krajiny poblíž skanzenu
Řepora. Druhým tématem byli „Netopýři“
na soutěž, kterou vyhlásila společnost pro
ochranu netopýrů CESON.
Obě témata jsme před uzavřením
škol a přechodem na online výuku stihli
dokončit.

Z

Velkou radost nám udělala tři ocenění:
Kategorie 6 – 8 let
Nina MACÁKOVÁ - 1. cena
Kategorie 9 – 11 let
Lucie ZÁDOVÁ - 2. cena
Kategorie 12 – 15 let
Anna VAŘEKOVÁ - 1. cena
Všem úspěšným slečnám gratulujeme.
Od října probíhá výuka Výtvarného oboru distančně, vyučujeme dle rozvrhu přes
aplikaci MEET, výuky se účastní 90 % žáků.
Jsem vděčná rodičům za to, že děti na hodiny připravují a pomáhají jim s technikou.
Je to pro všechny náročné, ale jsme moc
rádi, že se se žáky můžeme alespoň takto
vidět, vzdělávat je a tvořit.
Práce z online výuky jsou vystavené
na facebooku školy.

výuku a občasné
technické potíže
dělají úžasné pokroky.
O nline učíme
hudební nauk y
1. – 4. ročník, starší žáci mají úkoly,
které individuálně
konzultují se svojí
vyučující.
Je nám velmi líto,
že se letos neuskuteční žádná z tradičních Vánočních
akcí našich sborů
– koncert v Hlaholu
a kostele sv. Petra
a Pavla.
Pro sborový zpěv bohužel nemůžeme
udělat více, než žákyním posílat nahrávky
přes nově vzniklé facebookové skupiny
Sbor Petrklíč a Kuřátka.
Děkuji za trpělivost a spolupráci všem
rodičům a učitelům naší školy.
Doufáme, že se zase co nejdříve setkáme při výuce ve škole.
Mgr. Tereza Toráčová

Hudební obor:
Online výuka probíhá dle rozvrhu
ve všech hudebních individuálních studijních zaměřeních, naši učitelé vedou hodiny
přes aplikace Skype, WhatsApp a další. Výuky se účastní všichni žáci, i přes distanční

Anna VAŘEKOVÁ - 1. cena

Nina MACÁKOVÁ - 1. cena

Lucie ZÁDOVÁ - 2. cena

Studio Bubec

k vidění malá ochutnávka.
K výročí dvaceti let činnosti vydáváme knihu, jejíž křest měl být 30. 11. Kvůli
protikoronavirovým opatřením se křest
uskuteční 20. března 2021, v rámci oslav
narozenin Studia Bubec.
Dlouho plánovaný první Řeporyjský
Salon, který měl proběhnout o víkendu
12. a 13. prosince, zrealizujeme v jarních
měsících roku 2021. Bude to přehlídka děl

profesionálních i amatérských umělců,
kteří žijí a tvoří v katastru Městské části
Praha-Řeporyje a jejím okolí.
Sledujte naše webové stránky a Facebook, kde budou aktuální informace
o programu a akcích Studia Bubec.
Jarka Janíčková

B

ohužel koronavirová pandemie nám
ve Studiu Bubec přeorganizovala
program.
V listopadu byla nachystaná výstava
Vojtěcha Rady s názvem „O budoucí zahradě“. Ta je posunutá na příští rok, ale
na webových stránkách www.bubec.cz je
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Info z MČ

K čemu slouží hnědá popelnice?

P

ředevším k tomu, že pouze v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný
odpad z domácností šanci být ještě
užitečný. A více než 13 000 pražských domácností už ví, že např. kuchyňské slupky,
odřezky, suché kytice, ale také posekaná
tráva ze zahrádek se v kompostárnách
promění ve výživný kompost pro pražské
parky, zahrady či sady, které nám zlepšují
ovzduší.

plenice má i své výhody z hlediska úspory
financí snížením poplatku za svoz odpadu.
Po převzetí služby pod Magistrát hl.m.
Prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří již
nyní využívají BIOpoplenici, cena snížena
o 50% oproti cenám z loňského roku. Zároveň je vlastníkům nemovitostí umožněno
objednat si kromě četností svozu 1x za 14
dní i častější svoz, a sice 1x či 2x týdně.

Poplatky za svoz bioodpadu za měsíc Kč
1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH BIO120 litrů
56
112
224
POPELNICI ZÍSKAL?
Pokud jste vlastník nemovitosti, sdru- 240 litrů
90
179
359
žení vlastníků, bytové družstvo apod.,
stačí vyplnit a odeslat formulář, který A CO TEDY DO BIOPOPELNICE PATŘÍ?
I když se některý odpad na první pohled
najdete na https://bio.praha.eu/formular .
V případě, že jste běžný nájemník, požá- zdá být žádoucí, do BIOpoplenice nepatří,
K ČEMU SLOUŽÍ HNĚDÁ POPELNICE?
dejte o objednání
BIOpopelnice povolanou jedná se především o zbytky odpadu, ktePředevším k tomu, že pouze v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být
osobu. Svoz bioodpadu
vlastníky
rýže např.
obsahuje
zbytky
ještě užitečný. A víceje
nežpro
13 000 pražských
domácností už ví,
kuchyňské slupky,
odřezky, živočišného původu
suché kytice, ale také posekaná tráva ze zahrádek se v kompostárnách promění ve výživný kompost
a
překvapivě
sem
také nepatří podestýlky
nemovitostí vo-pro
pražské parky, zahrady či sady, které nám zlepšují ovzduší.
litelný a popladomácích zvířat včetně exkrementů.
tek za svoz je
Zde vám nabízíme přehledný seznam, co
nastaven v poANO a co NE:
dobném režimu
ANO:
jako poplatek
 zbytky ovoce, zeleniny, slupky (i z citruza svoz komusů)
nálního odpadu.
 čajové sáčky, kávové sedliny včetně
Plátcem poplatpapírových filtrů
ku je vlastník
 květiny (BEZ celofánu, šňůrky, či květinemovitosti.
Pořízení BIOponáče!)

listopad 2020
 tráva, plevel, drny se zeminou
 košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 listí, větve keřů i stromů
 piliny, hobliny, kůra, štěpka
 seno, sláma
 vychladlý popel ze spalování DŘEVA
NE:
 maso, masové omáčky, vývary, kosti,
kůže
 mléčné výrobky
 vajíčka (vč. skořápek)
 zbytky obsahující suroviny živočišného
původu
 prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 jedlý olej a tuk
 zvířecí exkrementy
 peří, chlupy, vlasy
 uhynulá zvířata
 znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 nebezpečné odpady
 obalové materiály
 vlhčené ubrousky
Dejte BIOodpadu druhou šanci – má to smysl!
Kontakty:
Webové stránky: https://bioodpad.
praha.eu
Email: bioodpad@praha.eu, bio@
psas.cz
Registrační formulář: https://bio.praha.
eu/formular/
Lenka Bártová, vedoucí HSO

CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH BIOPOPELNICI ZÍSKAL?

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu
Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat
formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular . V případě, že jste běžný nájemník,
požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí
volitelný a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako poplatek za svoz komunálního
odpadu. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Pořízení BIOpoplenice má i své výhody z hlediska
úspory financí snížením poplatku za svoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl.m. Prahy je pro
vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpoplenici, cena snížena o 50% oproti cenám
z loňského roku. Zároveň je vlastníkům nemovitostí umožněno objednat si kromě četností svozu 1x
za 14 dní i častější svoz, a sice 1x či 2x týdně.

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění
nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
Poplatky za svoz bioodpadu za měsíc Kč
1x za 2 týdny 1x za týden
2x za týden
V termínu od 24. 12. do
31. 12. 2020 budou
zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušlitrů
56
224
ných svozových120plánů,
tedy
jako112v běžných
dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu
240 litrů
179
359
v posíleném režimu.
U 90tříděného
odpadu
budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. - 31. 12. 2020, jinak bude vše
probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. - 31. 12. 2020

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2021

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. - 6. 1. 2021

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23. - 31. 12. 2020

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. - 31. 12. 2020

v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2021

Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. - 6. 1. 2021

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru
na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.
pro echo připravila: Lenka Bártová, vedoucí HSO
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Moderní čistírna peří

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

Info na tel.: 606 312 174

Šicí stroje

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.

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

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

ROZVOZ JÍDEL

Příjem českých programů v HDTV kvalitě !

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Objednávání jídel

Na stránkách www.reporyjskasokolovna.cz
kliknout na objednání obědů
otevře se vám aplikace Dnešní oběd.cz
s týdenní nabídkou jídel.
Na stránce se buď zaregistrujete nebo pouze
jednorázově objednáte na ten den do 9 hod.
počet jídel, která chcete zavézt.
Případně lze objednat i telefonicky viz kontakty.
Jídla vám přivezeme ve vakuovém balení.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz

Restaurace

pro firmy i soukromé osoby
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Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště
Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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.

VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

SKRIPTA,
BROŽURY,
MANUÁLY

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1,20 Kč
Tel.: 603 167 905 Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč

www.tiskpip.cz Vazby plast od 16 Kč, drát od 29 Kč

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.

www.fb.com/lekarnatilia

Pokud chcete úspěšně prodat byt nebo jinou
nemovitost anebo hledáte nový domov,
volejte poctivého a přátelského profesionála.
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Výstava betlémů v Ořechu bude!

V

ýstavy betlémů připravujeme již
od roku 1987. A možná proto jsme
se rozhodli vystavit betlémy i letos,
i když desítky našich kolegů svoje výstavy
vzdalo a zrušilo.

Výstava bude otevřena od 28. 11.
do 10. 1. A zpřístupněna bude všem, kterým to vládní nařízení a situace okolo koronaviru aktuálně dovolí. Předpokládáme,
že bude otevřena o sobotách a nedělích
od 10.00 do 18.00. Aktuální otevírací doba,
podmínky návštěvy
a objednání na výstavu
naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz.
Výstava bude opět
jiná, než v minulých
letech. Letošní téma je
„Jak se vytváří betlém“.
A naleznete na ní rozpracované postavičky
z různých materiálů,
části krajin, budov a samozřejmě i mnoho betlémů. Vedle největšího,

Hasiči na konci roku

V

tuto dobu vás obvykle informujeme
o tom, jak jsme dopadli na posledních závodech tohoto roku a o pořádání Řeporyjských strašidýlek. Těšíme se
na Mikulášskou besídku a na naší každoroční Valnou hromadu, kde hodnotíme činnost
za celý rok. Letos je ale celý svět vzhůru
nohama… Naši kluci slouží pohotovost

za směnu A pro HZS a pomáhají obci, kde
je třeba.
Všichni doufáme, že už tato zvláštní
doba brzy skončí. Těšíme se na naše
hasičské děti a na Vás, naše řeporyjské
spoluobčany a kamarády, až se zase všichni
společně potkáme na trénincích a akcích,
které pořádáme.

listopad 2020
11 metrů dlouhého vyřezávaného Betléma
příběhů (do kterého opět přibylo plno nových figurek) tu bude i pár novinek. Třeba
vyřezávaný betlém v kytaře, tradiční krušnohorský otočný betlém nebo unhošťský
betlém Miroslava Dandy s bohatě vyřezávanými budovami a hradbami města.
V Muzeu bude třeba dodržovat všechna
aktuální hygienická opatření. Pokud by je
nebylo možné zajistit, nebo pokud vládní
nařízení návštěvy některým obyvatelům
neumožní, není třeba zoufat. To nejdůležitější, co na letošní výstavě bude si budete moci prohlédnout od 28. 11. online
na webu www.muzeumceskychvanoc.
cz. Děkujeme Národnímu muzeu, že jsme
mohli při tvorbě online výstavy využít
jejich nástrojů pro tvorbu internetových
výstav.
Dana a Vladimír Glaserovi

Nyní mi dovolte popřát Vám za řeporyjské hasiče pevné zdraví, co možná nejkrásnější prožití vánočních svátků a šťastný
vstup do nového roku. Věřím, že se v roce
2021 začneme pomalu vracet k běžnému
životu, na který jsme zvyklí, a že se s Vámi
brzy setkáme.
Lucie Šulcová

Řeporyjské Echo 275
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Vážení přátelé,
v letošním roce se neuskuteční tradiční XVIII. výstava betlémů v řeporyjském kostele.
Chceme Vám popřát klidné a požehnané svátky Vánoční, hodně Pravdy a Lásky…
do vašich domovů.
KDU-ČSL Řeporyje

Spojení Pravda a Láska je též od roku 1993 součástí
skautského slibu českých skautů, kteří slibují

…„sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé
době“…
Nám nezbývá v těchto podzimních dnech než s tímto
skromně souhlasit a přát si, aby se nám všem dařilo
naplňovat odkaz skautského slibu a odkaz Václava Havla,
i když se leckdy může zdát, že mnozí snad ani nezaznamenali
takový výrok a pravdu pošlapávají.
J.H.
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Adventní směřování k vánočním svátkům
Milí přátele.
etos už 29. listopadu začneme advent.
Křesťani na celém světě se v tomto
období připravují na příchod Ježíše
o Vánocích. Zároveň prohlubují vědomí
jeho druhého příchodu na konci časů.
Samotný název pochází z latinského slova
adventus - tj. příchod. Jde o období čtyř
neděl před vánočními svátky. Je to doba
duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, čas naděje a očekávání. Slezský německy píšící barokní básník
a mystik Angelus Silesius (1624–1677),
k tomuto období říká, že člověku nic nepomůže, kdyby „se Kristus v Betlémě tisíckrát
narodil“, ale „nenarodil se“ v srdci člověka.

L

První adventní neděle je zaměřená
na Kristův druhý příchod na konci světa
s výzvou, aby byl na něj člověk připraven.
Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení
srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem
čtvrté adventní neděle jsou již události,
které bezprostředně předcházejí Ježíšovu
narození v Betlémě. Třetí adventní neděle je nazvaná také „Gaudete“ neboli
radostná. Pojmenovaná je podle prvních
slov úvodního verše mše svaté: „Radujte
se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán
je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího
se Kristova příchodu může být vyjádřená
při mši růžovou barvou, namísto obvyklé
fialové, která je typická pro advent.
Adventní období má dvě části: (1) do 16.
prosince a (2) 17. – 24. prosince. Druhé jmenované již úzce připravuje na Vánoce: při
mších se čte o událostech z Bible, které se
odehrály těsně před narozením Ježíše. Při
mši svaté i při modlitbě breviáře zaznívají
tzv. „Ó antifony“. Tyto krátké texty, které
jsou perlou mezi modlitbami a svým původem sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou
pojmenovány podle jejich počátečního
písmena v latině. Každá z antifon vzdává
hold očekávanému Spasiteli a s prosbou
o jeho příchod. Příkladem je antifona
z 22. prosince: „Ó Králi národů, toužebně
očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který
spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka,
kterého jsi utvořil z hlíny!“ Ó antifony byly
mnohokrát zhudebněny.
V první části adventu se často slaví tzv.
roráty. Jejich název je odvozený od prvního
slova písně, která se zde zpívá: Rorate, coeli, desuper = „Rosu dejte, nebesa, shůry“.

Roráty jsou ranní mše (ještě za tmy) ke cti
Panny Marie. V poslední době se v některých kostelích slaví jen při svíčkách.
8. prosince se slaví slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Událost nepřipomíná početí Ježíše, jak bývá
mnohdy mylně uváděno, nýbrž skutečnost,

že sama Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu.
Na období před Vánocemi se také
rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce
na adventním věnci, každou adventní
neděli o jednu navíc. To může připomínat
blížící se příchod Krista, který je světlem
ve tmě. Zelený kruhový věnec také může
naznačovat na věčnost a Boha (nemá
začátek a konec). Za předchůdce současného adventního věnce lze považovat
evangelického teologa Johanna Hinricha
Wicherna (1808 - 1881).
Sv. Matka Tereza z Kalkaty (1910 – 1997)
říká, že adventní doba je jako jaro v přírodě,
kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit: obnovit
nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě. O Vánocích přichází jako malé dítě,
maličké a bezmocné, odkázané na svou
matku a na vše, co může mateřská láska
dát. Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li
opravdu, aby nás Bůh naplnil, pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je
v nás sobecké.

listopad 2020

V době pandemie určitě budeme prožívat letošní Vánoce jinak. Je dobře pokud si
uvědomíme hodnotu a křehkost lidského
života, mezilidských vztahů a především,
abychom oprášili náš základní vztah s Bohem. On je principem, začátkem a koncem
každého života, každého bytí ve vesmíru.
On tak doopravdy určuje běh všeho, zde
na zemi a ve vesmíru. Složitá doba nás vede
k tomu, abychom si srovnali hodnotový
žebřík, abychom si uvědomili naší duchovní podstatu, smysl a směřování našeho
lidského života.
Milí přátele, chci nám všem nabídnout
vánoční pohádku, která nás může inspirovat v adventní době, zejména, když budeme přemýšlet o dárcích, o tom, jak udělat
svým nejbližším radost.
Požehnaný čas adventního směřování k vánočním svátkům
P. Mariusz Kuźniar, farář

VÁNOČNÍ BLÁZEN
Na stopě za hvězdou
jedné zemi na Východě žil před
dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako
každý blázen snil i on o tom, že se
jednou stane moudrým. Miloval hvězdy.
Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom
žasnout nad nekonečností nebe. A tak
se stalo, že jedné noci neobjevili novou
hvězdu jen králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento blázen. „Ta nová hvězda
je jasnější než ostatní“, myslel si. „To bude
královská hvězda - narodil se nový vladař!
Chci mu nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také
nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu
jej hledat. Hvězda mě povede.“ Dlouho
přemýšlel, co by novému králi mohl přinést
darem. Avšak kromě své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co
by mu mohl darovat. A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě,
zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce.
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První noc jej hvězda přivedla do chudé
chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo
chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát
s ostatními dětmi. „Ach“, pomyslel si blázen,
„dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci.
Potřebuje ji více, než nějaký král.“ Dítě
si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu
a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To
bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které bylo
slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát
s ostatními dětmi. „Ach“, pomyslel si blázen,
„dám tomu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, než nějaký král.“ Dítě zvonkohru
nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo,
plné radosti. To bláznovi místo poděkování
bohatě stačilo.
Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku.
Tam nalezl dítě, které bylo hluché. Plakalo,
protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti
svoji květinu. Potřebuje ji více, než nějaký
král.“ Dítě si květinu s úžasem prohlíželo
a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To
bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
„Teď už mi nezůstalo nic, co bych
mohl králi darovat. Bude asi lepší, když
se vrátím“, pomyslel si blázen. Avšak když
vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom
místě a smála se na něj jasněji než kdykoli
předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji
uprostřed polí. Před stájí potkal tři krále
a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále.
Ten ležel v jeslích - malé, bezbranné, chudé
dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu
prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela
a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě
položila. Josef právě krmil osla a všichni
ostatní měli plné ruce darů. Tři králové
přinášeli zlato, kadilo a myrhu, pastýři pak
vlnu, mléko a chléb. Jen blázen zde stál
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25
Zprávy z fary • Sport
s prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry,
položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel
Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit.
A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci,
zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby
měl místo pro Dítě, které mu nyní se svým
úsměvem darovalo moudrost, po níž toužil.

Vánoční bohoslužby
v řeporyjském kostele:
24. 12. 2020 - Vigilie Narození Páně
16.00 - mše sv.
24.00 - „půlnoční“ mše sv.
25. 12. 2020 - Slavnost Narození Páně
11.00 - mše sv.
26. 12. 2020 - Svátek sv. Štěpána
11.00 - mše sv.

Řeporyje
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Listopad v gymstaru

J

elikož jsme kvůli Covid-19 byli nuceni
zůstat doma a nemohli jsme chodit
do tělocvičny, museli jsme vymyslet
alternativní způsob jak trénovat. Jediná
možnost co nás napadla, se nakonec stala
realitou. Jako ve školách jsme zavedli „výuku“ pomocí našich monitorů. Sice to má
mnoho nevýhod, ale pořád je to daleko
lepší, než necvičit vůbec.
Aby to holky alespoň trochu bavilo,
vymýšlíme na každý trénink nějaké soutěže, navíc každý pátek máme jednu velkou
výzvu.
V první soutěži byl úkol úplně jednoduchý, vyfotit se ve dvojici v nějaké gymnastické pozici. První měl vyhrát plyšáka. Nakonec jsme však vyhlásili prvních osm míst,
protože jsme nebyli schopni rozhodnout,
která fotka je nejlepší. Druhou výzvou bylo
udělat kotrmelec vzad, avšak s tou nevýhodou, že jste si museli dát na chodidla
nějakou tyč nebo vařečku. Schválně si to
vyzkoušejte, není to tak jednoduché, jak se
zdá. Zkoušel jsem to a po prvním pokusu
jsem to vzdal. Další výzva nás čeká další
pátek. Všichni se těšíme, až se znovu uvidíme v tělocvičně a vyzkoušíme nové nářadí.
Za kolektiv trenérů Daniel Kurka

listopad 2020
www.gymstar.cz
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Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147

Kadeřnictví  rozšiřuje služby.
Po otevření budeme provádět také
permanentní make-up,
tetování…
Bližší info na

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

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

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

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

2021
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ŠÍŘENÍ TOHOTO TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?
Консультації

·Юридичні консультації з питань легального перебування на території Чехії
·Допомога у порозумінні офіційних документів
·Визнання іноземної освіти (нострифікація)
·Пошук лікарів та надання інформації про медичне страхування
·Асистенція у пошуку школи, роботи та житла
·Інші питання

Курси чеської мови

Курси для дорослих та дітей

Освітні та культурні заходи·

·Інформація про життя в Чехії та чеське
законодавство
·Можливість знайти нових друзів

Усний переклад та супроводи

·Допомога в орієнтації у чеському суспільстві
·Надання контактів експертів з інших сфер
·Усний переклад професійних консультацій
·Супроводи до державних установ (лікарні, школи та ін.)
www.icpraha.com

ВСІ ПОСЛУГИ
БЕЗКОШТОВНІ

ukr@icpraha.com
+420 775 751 748

ukr1@icpraha.com
+420 608 987 097

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Консультации

·Юридические консультации по вопросам легального пребывания в Чехии
·Помощь в понимании официальных документов
·Признание иностранного образования (нострификация)
·Поиск врачей и предоставление информации о медицинском
страховании
·Ассистенция в поиске школы, работы и жилья
·Другие вопросы

Курсы чешского языка
·Курсы для взрослых и детей

Образовательные и культурные мероприятия
·Информация о жизни в Чехии и чешском законодательстве
·Возможность обрести новых друзей

Сопровождения и устный перевод

·Помощь в ориентации в чешском обществе
·Предоставление контактов специалистов из других областей
·Устный перевод профессиональных консультаций
·Сопровождения в госучреждения (больницы, школы и др.)

www.icpraha.com

rus@icpraha.com

ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ
+420 775 553 730

