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Slovo starosty

V

Vážení spoluobčané.
březnu mi bude
čt yřicet. Strašná
deprese. Já to prostě prožívám. Až tak, že
si na to téma vystřihnu
dnešní sloupek. Alespoň
nebude nekonečný, politický a… jak moji hejtři,
co jim vadí, že nekrademe a stavíme a tak na nás nic nemají,
rádi říkají – se jenom chválíte. Nebudu se chválit. Mám totiž
obrovský problém – těch čtyřicet.
Samozřejmě to řeším. Nikdy jsem tolik nepřemýšlel. O velkých věcech. Vlastně bilancuji. Přemýšlím o našich dětech,
o manželství, o rodině.
Jedna věc je vědět, že děti si musím teď užít, než je nebudu
ve dvanácti zajímat. Že děti jsou jediný skutečný smysl života.
Jsem taky manžel. Rodina je základ státu a když si pustíte
na YouTube jeden z mnoha dokumentů, kde umírající bilancují, či přímo odpovídají na otázku, co by poradili mladým, tak
je to stále stejné – žijte pro rodinu a teď. Važte si okamžiku,
nepachtěte se za něčím, co možná nenajdete a přitom vám
uteče to štěstí, co jste nevěděli, že je štěstí.
Starší přátelé mávají rukou se svým: „Život začíná v padesáti“, „Ty vole, co já bych za to dal, já ve čtyřiceti začal žít.“
Realita je ale jiná. Jezdil jsem šest let Dívčí válku s divadlem
F.R.Čecha. Všiml jsem si, že Ringo se opakovaně stavuje v Broumově, kde si zakoupil hrob a jezdil se na něj dívat. Jako reálně
dívat. V rámci tehdejší deprese z toho, že je mi třicet, jsem se
ho ptal na tyhle kecy o tom, kdy začíná život. Měl jsem pocit,
že jsem žil od šestnácti do dvaceti.
Ringo mi mé obavy potvrdil: „Jsi v polovině kvalitního
života, podívej na mě, už jsem v důchodu! Za chvíli si zlomím
nohu v krčku, budu mít vývod a pak chcípnu. Mám to u toho
hrobu rád, kamaráde jak já přemýšlím o smrti. Stárneš vole
a už to půjde jen do hajzlu.“
Samozřejmě si nemám na co stěžovat. Když to hodím
do roviny duchovní, tak sakra nic mi není, děti mám zdravé,
táta s mámou se drží, žena je hodná, práci máš, štve tě i naplňuje, buď rád, to druhé většina nemá, není válka, Řeporyje
nestagnují, buď rád za to, co máš.
Jsem. Tam problém není. Tohle jsem si vyřešil v hlavě, když
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jsem fakt ve velkém, čtyřicítkovém bilancování a KONEČNĚ
pořádném zamyšlení se nad životem obecně a životem svým.
Dál se bojím samozřejmě smrti, o děti a dušené zeleniny.
Tam mám taky jasno.
Budu víc se ženou a dětmi. Doma. Nejdůležitější věc. Kouřit
nepřestanu. Srabe. No a dál?
Nevěřili byste, o čem jsem nakonec přemýšlel a přemýšlím
nejvíc. O politice. O ODS. O Řeporyjích.
Žena si toho všimla. Měl jsem totiž do toho přemýšlení
nějakou přestřelku ve straně a procházím nějakým lehkým
znechucením z některých místních postaviček. Nic, co by
nežil každý starosta. Ve „velké“ politice jsem letos pochopil,
že strana je skutečně vysoce konkurenční prostředí, tam mám
celkem snad jasno, ale potřebuju si to ještě fakt probrat až
opadnou emoce. Už opadají tři měsíce.
Každopádně tam mám jasno. Jestli někdo chce vidět ode
mně dokonalou přetvářku, tak mám radu. Často slyším: „Pro
tebe jsou Řeporyje jen začátek, se na to vysereš a chceš nahoru.“
Nebudu vyprávět, že v reálu vím, že Řeporyje jsou můj
politický vrchol. A že tomu stejně nikdo nevěří, že to tak mám.
Říkám, přemýšlel jsem hodně o té politice. O straně.
A přemýšlím dál. Bohužel to není to největší nevyřešené,
otevřené a z té bilance životní a uvažování o kurzu budoucím,
moje asi trápení největší, kterým fakt není velký svět ramp
a světel lesku.
Trápí mě Řeporyje. Respektive penzum energie, kterou
vydávám jaksi mimo své povinnosti. Ta práce je zajímavá,
zodpovědná, naplňuje mě a je neskutečně časově a pro méně
oražené i psychicky náročná.
A taky třeba vůbec nevím, jak s ní časově a energeticky
sladit ten projekt trávit s dětmi a ženou ještě víc času. Prostě
se to do té rovnice nevejde. Někde bys musel někomu vzít.
Stojí to za to?
No nic, abych si z toho bilancování ke kulatinám neudělal
půlroční drama, udělal jsem rozhodnutí ohledně toho, že si
ještě musím dost dopřemýšlet. Upřímně k sobě, ke svému
zdraví, ke svým možnostem.
Jde o tu práci. Když odstíním všecko a surově se na ní podívám, tak jediné, co to vždy zažehná, je uvědomění si faktu,
že co by jiný dal za státní plat každý měsíc v téhle době. Já
jsem přišel z komerční sféry, z korporátu. Nemohu se dodnes
vzpamatovat z toho šoku. Nejsem ve vedení obce sám s touto
zkušeností.
Mám tu dobrý tým, silnou pozici a těch pár „Sedlářů“
a „Abrhámů“, to k tomu ale patří. Jenomže mě vysírají drby
a zkazky, jsem tu od nevidím do nevidím a kamarád vydavatel
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mi slíbil, že až mě vyhodí z ODS a vy naložíte kříž na jiného
chudáka, drží mi místo reportéra v jeho novinách. (Celý život
chci být investigativní novinář a furt jsem se k tomu nedostal).
Přemýšlím fakt úplně o všem v alternativách a do hloubky.
A docházím jen k tomu, že mám o čem přemýšlet. Vyřešil
jsem to tak, abych se kvůli tomu neflákal v práci, když mě platí
Řeporyje. Navíc je o to nich a v práci jsem zaujatý. Neustále
tu někdo otravuje, někdo sem volá, papíry, výkazy, pindy
na zimní údržbu, udání, byrokracie, politikaření a samozřejmě
stavebnictví (samostatná kapitola, která vás ale sama o sobě
nutí přemýšlet o sebevraždě, téma tak strašidelné, že vám
o něm asi nikdy nenapíšu, nechci děsit děti, co když to čtou).
Je to práce pro staršího člověka, na důchod. Já, v produktivním věku mám honit prachy. Představte si, že bych nekradl.
A porovnal svůj plat s tím předtím. Mám polovinu peněz
a polovinu volného času. Mám dvacet let, když budu mít
kliku. Abych zajistil rodinu. Doopravdy, mimo sféru „nakradu
si v politice“, paní Hovorková, pane Abrháme.
Stojí to, co mám a dělám za to, co tomu obětuji? To je to,
co mě trápí v mém jinak šťastném životě.
Asi rok se zajímám o terapii tmou. Načetl jsem všechno.
Přemýšlel a vzal si v květný týden dovolenou. Manželka mi
to moc chválí. Prý si potřebuju odpočinout. Já si myslím něco
jiného. Potřebuju si hlavně popřemýšlet. O Řeporyjích. O lidech. O lidech kolem mě. O blízkých. O sobě.
Nechám se zavřít na týden do tmy. Nemusí se tam nosit
rouška a nebude tam měsíční uzávěrka výkazů pokladny
checkpointu.
A tím je to vybavené.
Jen jsem asi zklamal ty, co mají rádi výčet novinek a dění
na úřadu. Sorry. Každopádně DĚLÁME, CO MŮŽEME, POCTIVĚ
a V ZÁJMU ŘEPORYJÍ.
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Chtěl jsem ještě něco napsat k tomu COVIDu, ale končit se
má optimisticky. Tak poruším i to.
Ptali se mě v rádiu, kdy „to“ podle mě skončí. Tak nad tím
jsem se taky tedy stihl pořádně zamyslet. Nikdy, řekl jsem.
Až se to oočkuje, tak fajn, červenec, srpen… Ale náš život už
nebude po tom COVIDu nikdy jako dřív.
Nepodceňujme to. A „tu“ věc. Víte, umírají víc. A taky
jsem si teď, při dvojitém uzavírání školky, všiml, že buď jsem
nenašel nějaký kód a něco mi uniká, ale tutově nám je někdo
v karanténě nebo v nemoci schopen poslat dítě do školky.
Je to strašnej opruz ta čínská chřipka, ale je to také morální
zkouška každého jednoho z nás. Selháváme někteří denně.
Musíme se sebrat, polepšit a kousnout. A vydržet.
Co jiného nám taky zbývá…
Pavel Novotný
starosta
PS: Děsím se sám sebe v depresi z padesátky
starosta@prahareporyje.cz

Řeporyje si udělaly radost a pořídily štěpkovač. Nenecháme si ho jen pro sebe.
Máte-li se sousedy nashromážděné větší množství větví apod. dejte nám vědět.

BAGRY V KOTEROVSKÉ NA POLI: CO SE DĚJE?

T

ěsně před uzávěrkou vyděsil občany ruch na poli v koterovské ulici, kde realitní společnost, vlastnící část pozemků,
povolala techniku na náletové dřeviny. Ujišťujeme občany, že dle platného územního plánu není možné na pozemcích
realizovat nic víc než pěstování řepy, případně ježdění na koni. Jedná se o ochranné pásmo národní přírodní památky.
Netřeba se děsit, že tam někdo bude stavět paneláky. Toho bohdá nebude, aby v těchto místech začala nějaká výstavba.
Nemá jak. Díky bohu.
Starosta

VOKy a BIOVOKy v Řeporyjích v roce 2021
Přistavení VOK na I. pololetí 2021

Přistavení BIOVOK pro I. pololetí 2021

Velkokapacitní kontejnery na neskladný odpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

Velkokapacitní kontejnery na bioodpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

náměstí U Lva u č. p. 112

26. 3. 2021 (pátek)

U Skopců 5, Zadní Kopanina

23. 4. 2021 (pátek)

K Závětinám mezi č. p. 727 a 757

23. 4. 2021 (pátek)

Ve Výrech proti č. p. 328

21. 5. 2021 (pátek)

Tělovýchovná u č. p. 442

21. 5. 2021 (pátek)

Na Zmrzlíku u č. p. 33

25. 6. 2021 (pátek)

Na Vrchu proti č. p.

25. 6. 2021 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

Řepíková u č. p. 340/5
(stanoviště TO)
U Skopců č. p. 5,
Zadní Kopanina
náměstí U Lva u č. p. 112
K Závětinám před č. p. 727
Ve Výrech proti č. p. 328

3. 4. 2021
(sobota)
9. 5. 2021
(neděle)
29. 5. 2021
(sobota)
12. 6. 2021
(sobota)
26. 6. 2021
(sobota)

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

UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m.
Prahy a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to společnost Pražské služby, a. s. V případě, že zjistíte nedostatky
v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje,
tel.: 251 625 794.
Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Zápis 2021/2022
Zápis do 1. tříd pro rok 2021/2022:
VARIANTA A
Tato varianta bude platit v případě příznivé epidemiologické situace za osobní
přítomnosti dítěte a zákonného zástupce
(dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí).
Proběhne následovně:
Varianta A
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2021/2022 proběhne
v úterý 6. dubna 2021 a ve středu 7. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hod.
v hlavní budově školy (vstup do areálu školy
červenými vraty).
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz
a rodný list dítěte.
V den zápisu bude od 14:00 do 16:00 hod.
k dispozici psycholožka z PPP Mgr. Karolína Vacková a výchovná poradkyně pro 1.
stupeň Mgr. Renata Šantorová.
VARIANTA B
Tato varianta bude platit v případě nepříznivé epidemiologické situace bez
osobní přítomnosti dítěte. Zápis proběhne
distančně:
Varianta B
Zápis 2021/2022
Zápis proběhne pouze distančně předáním
dokumentace nezbytné k přijetí dítěte
(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).
Podání žádosti od 1. dubna do 16. dubna 2021.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
podání (tj. žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání) učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy.
2. E-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!)
Ing. Lenka Weignerová, Ph.D. - weignerova@zs-reporyje.cz nebo poštou
na adresu školy Základní škola Praha
5-Řeporyje, Od Školy 596, 15500
Praha 5
3. Osobní podání - v případě osobního
podání žádosti zákonným zástupcem
dítěte je nezbytné organizovat příjem
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí
jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej
do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Osobní podání je možné ve dnech:
od 6. 4. 2021 (úterý) do 8. 4. 2021 (čtvr-

únor 2021
tek) vždy od 7:30 do 13:00 a od 14:00
do 17:30 hod. v ZŠ Praha 5-Řeporyje,
Od Školy 596
červená vrata, hlavní vchod, cedule ZÁPIS
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí
narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte.
U dětí s cizí státní příslušností je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.
Pokud bude zákonný zástupce žádat
odklad povinné školní docházky, přinese
s sebou žádost o odklad, která je ke stažení
na webu ZŠ, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře.
Zápis dětí, kterým bude 1. září 2021 méně
než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době
od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a vy máte zájem
o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu
přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu
dítěte do školy.
Kritéria pro zápis do ZŠ
Vedení základní školy otevírá ve školním
roce 2021/2022 dvě první třídy po 25 žácích.
Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná
kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:
1. kritérium: uchazeč s místem trvalého
pobytu ve spádovém obvodu školy
(Řeporyje) v době zápisu.
2. kritérium: uchazeč s místem trvalého
pobytu na území obce Zbuzany.
3. kritérium: ostatní uchazeči.
V případě, že v jednom z kritérií nebude
možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo
k překročení kapacity stanovené ředitelkou
školy, bude provedeno losování. K losování
dojde mezi všemi uchazeči, které dané
kritérium splňují. Losování provede člen
školské rady za přítomnosti ředitele školy
nebo jím pověřeného pedagogického
pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat
se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro
příslušný školní rok.

Masopust v 1. třídách

P

rvňáčci naší školy jsou i letos velmi
šikovní. I když krásně zvládali on-line výuku, radost, že jsou ve škole
je veliká. Každý den se pilně učí číst
a psát. A nejen to. Oni i hodně vyrábějí.
To, že jsou ve škole, se rozhodly paní
učitelky využít a přiblížit si tradice spojené s Masopustem. Od pondělka bylo
jasné, že se něco chystá. Vyrábělo se při
hodinách, o přestávkách, až se postupně
celá třída proměnila v krásný barevný sál,

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
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I online
výuka
může být
akční

B

Lucka Macourková

činnosti ŠD, si můžeme vyzdobit a zkrášlit
nástěnky jak ve třídách, tak i na chodbách
naší školy. Věříme, že pozitivní a příjemné
prostředí tříd a chodeb potěší nejen naše
oko ale i přinese pozitivní náladu.
Začátkem února si děti vyráběly škrabošky na dětský karneval, který ovšem letos
nemůžeme zorganizovat. Škrabošky si
děti odnesly domů a možná pro ně doma
najdou využití při hře se sourozenci nebo
s rodiči. Plánů do budoucna máme ještě
mnoho a děti se ve ŠD určitě nudit nebudou.
Miroslava Novotná
Vychovatelka ŠD

la

a5

h

Díky kreativní tvorbě, kterou paní vychovatelky pravidelně dětem zařazují mezi

Pra

počasí opravdu přeje a děti si mohou užít
bohaté sněhové radovánky se s radostí
vrháme na další společné činnosti.

ladní ško
k
á

e

když současná situace ve světě je
neveselá, my v naší školní družině
nezoufáme a i nadále se snažíme
s dětmi smát a užívat si vše tak jako
dříve. Po návratu z našich každodenních
procházek v okolí školy, kdy nám nyní

ryj

I

My se nedáme!

Z

který čekal, až ho navštíví kočičky, pejskové, rytíři, princezny, víly, piráti, kostlivci… a stalo se tak v pátek. Velký den,
kdy nezklamaly ani paní učitelky a přišly
v kostýmu. Vyučování v maskách? Žádný
problém pro ZŠ Řeporyje. Podívejte se…
Michala Lebedová
a paní učitelky 1. tříd

ěhem dnešní
hodiny přírodovědy žáci
V.B jen tak neseděli
za počítačem, ale
zapojili do výuky
sourozence či rodiče, kteří s nimi luštili
brailovo písmo, které si děti vytvořily
za pomoci špendlíku, kdy propichovaly papír a tvořily jednoduchý obrázek
a následně zkoušely hmat i jaké je
to být na chvilku
slepcem. Byla to docela těžká zkouška
a i někteří rodiče
pohořeli. Svůj čich
si žáci testovali, očicháváním různého
koření, které jim
zapůjčila maminka
a ne vždy vše poznali. Nejhorší bylo
setkání s pepřem.
Už se všichni těší
na další hodinu,
kdy budou probírat
chuť.

o
- Řep
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Ano, jsem stará škola

V

minulém kalendářním roce
proběhla rozsáhlá dostavba
základní školy v Řeporyjích a následně také rekonstrukce školní jídelny.

únor 2021
Personální obsazení kuchyně složené ze
zkušených „harcovnic“ a mamin od rodin
skvěle vaří a leckteré okolní školní jídelny
mohou jen závidět. Srdce krvácí, když
vidím, že děti nejsou zvyklé z domova
jíst polévky a i druhá jídla někdy sotva
ochutnají. Osmáky a deváťáky asi
nepřevychováme.
Když nejí Honza,
nevezme si po l é v k u a n i Pe t r.
U malých žáčků
na prvním stupni
mohu jen apelovat na maminky.
Chápu, že večer
p o ce l o d e nním
shonu občas dávají
na stůl pizzu nebo
oblíbený „mekáč“.
Pro děti je polední

Únor v mateřské škole

Ú

nor zastihl zaměstnance, děti
i rodiče nepříjemnou zprávou.
Dlouho jsme se drželi, jako jedno
z mála školských zařízení jsme pokračovali v plném provozu, počet docházejících dětí nenasvědčoval žádné mimořádné situaci, zdálo se, že se nám nemoci
vyhýbají. Ale i nás nakonec dostihl Covid
19. A tak bylo nutné respektovat roz-

hodnutí hygieny a na určitý čas provoz
školky přerušit.
Přesto jsme začátkem února stihli udělat spoustu práce a děti si mohly užívat
všech aktivit, které jim přinesly radost
i nové poznatky.
Hlavním projektem tohoto měsíce
bylo uskutečnění BÍLÉHO DNE v každé
třídě. Bílé děti i bílé učitelky si tematicky

jídlo ve školní jídelně často hlavní chod
a rodiče jej platí.
Děti do jídla, jako vychovatelka školní
družiny, nutit nemohu. Přesto bych si vlastním dětem a dnes vnoučatům nedovolila
předložit k obědu jídlo bez polévky. Ano,
jsem stará škola.
Miroslava Novotná - vychovatelka
školní družiny ZŠ Řeporyje

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

užívaly bílé zimy. Ještě štěstí, že letošní
zima nám opravdu přinesla i trochu
sněhu a tím pádem i spoustu radosti
z tohoto nadělení. Ve třídách jsme se
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koulovali papírovými koulemi, zasahovali jsme sněhuláka, vystřihovali sněhové
vločky, zahráli si hru Vločka, povídali si
o všem, co má bílou barvu, sestavili jsme

krajiny z bílých papírových proužků. Také
se dozvěděly něco o zimních sportech
a některé si následně vyzkoušely – třeba
si mohly zalyžovat ve třídě i bez sněhu.

obří bílou vločku z bíle oblečených dětí,
zahráli jsme si na lavinu, vytvářeli jsme
obrázek bílého medvěda, paní Zimy,
Sněhurky, děti sestavovaly obrázky zimní

Při pobytu venku si děti radostně
užívaly bílé nadílky a bobovaly, jezdily
na lopatách nebo jakkoli se jim zlíbilo.
Ve sněhu při vycházkách hledaly stopy
zvěře či ptáků, dozvěděly se, jak se krmí
lesní zvěř a co patří do krmítek. Současně
se učily pozorovat změny v přírodě, které
zima přináší.
Kromě toho se děti seznamovaly
s různými povoláními, vyzpovídaly svoje
rodiče, co je náplní jejich práce, naučily
se písničku Každý máme povolání, práci
čili zaměstnání.
A protože odpadla objednaná divadelní představení ve školce, tak si děti
zahrály divadlo samy. Moc hezky se jim
povedla pohádka O koblížkovi.

7
MŠ • Info z MČ
I když děti neměly možnost strávit
ve školce celou dobu, tak se mohly
dozvědět hodně zajímavých věcí, užít
si spoustu zábavy a ukázat, co už samy
dokážou, jak jsou samostatné a šikovné.
Závěrem chceme požádat rodiče zejména předškolních dětí, aby v případě
pokračování omezení provozu MŠ sledovali informace zasílané mailem. Najdou
zde náměty pro domácí práci s dětmi.
Učitelky je budou průběžně zasílat.
PaeDr. Nataša Jandusová,
učitelka

Informace k poplatku za psa na rok 2021

Splatnost místních poplatků ze psa je do 31. 3. 2021
Úřad MČ Praha-Řeporyje již nebude rozesílat kompletně vyplněné složenky. Byla to nadstandardní
služba pro občany. Je možné platbu uhradit převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně MČ.
Aktuální úřední hodiny jsou pondělí, středa od 8.00 do 18.00 hodin a čtvrtek od 7.00 do 14.30 hodin.
Poplatek je splatný 1x do roka od 1. 1. do 31. 3. Poplatník může uhradit částku na ÚMČ Praha-Řeporyje hotově nebo převodem
na účet č.: 2000694339 / 0800 přiděleným variabilní symbolem, který poplatník získal při přihlášení k místnímu poplatku
ze psů a konstantní symbol 1341. Pokud variabilní symbol neznáte, volejte telefonní číslo 607 091 154 a variabilní symbol
pro vaši úhradu vám bude sdělen. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců jeho věku.
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek.
Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro Městskou část Praha-Řeporyje:
Rodinný dům
Sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího téhož držitele 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2021
Provozovna
Sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč – splatnost do 31. 3. 2021
Bytový dům
Sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího téhož držitele 2 250 Kč. – splatnost do 31. 3. 2021.
Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí) anebo osoba
starší 65 let. Tyto osoby po předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3. 2021.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující
útulky pro zvířata a osoby, kterým povinnost držení psa stanoví zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.).
Iva Pacnerová, správce poplatků
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Cizí bordel z podnikání v místním
kontejneru: Mýty, rady, řešení!
Vyhazování podnikatelského, často navíc „cizího“
do „vašich“ barevných kontejnerů představuje jednu z nejčastějších aktivit,
které vám lezou na nervy
v rámci problematiky odPavel Novotný
padového hospodářství.
Co se vlastně smí a nesmí?
A jak zařídit to, aby vykutálený podnikatel odjinud, který vás pravidelně vytáčí
u nádrob na tříděný odpad, pocítil, co
dovedou agenti naší tajné služby, když
vyhánějí uličníka z vesnice? Jednu takovou akci máme na úřadu právě úspěšně
za sebou. Bez vás to ale nešlo. Výsledek?
Firemní dodávka se dvěma vykuky
a elektrobordelem, co už se ke kontejnerům v Řepíkové ulici nikdy nevrátí!

J

ako starosta, který „si rád hraje na šerifa“ jsem stejně často pomlouván i oslovován s prosbou o intervenci. Vyprávět
mi ale o provozovateli obchodu, co „imrvére
nosí bordel do kontejneru a na upozornění

NESMÍ využívat odpadový systém Prahy, žít
nočním životem.
A vy mi pak říkáte, že se nic nezměnilo.
Pojďme si na rovinu říct, že mu jako veřejný
činitel sice můžu předvést, co umí naše
tajná služba (říkám tak v Echu rád všemu,
co nesmím a dělám, abych byl oblíbený
s výjimkou krádeží autovraků, což tu zajišťují mimozemšťané a já si jejich zásluhy
jen přisvojuji), ale očekáváme na úřadu, že
za nadstandard v podobě nebezpečného
vyhrožování, dehonestaci na sociálních
sítích a dalších nechutností, které chcete,
abych jako veřejný činitel dělal, také „zaplatíte“ tím, že pro ně uděláte víc, než že mi
řeknete drb a půjdete za okno čekat, až otevřu brány pekla, pardon, naše tajná služba.
Podívejte, klasická domácnost má svaté
právo vyhodit tříděný odpad, kde se jí zlíbí. Firma, jedno odkud, to naopak nesmí.
Několik z vás mi říkalo, jak marně nadávali
šmejdovi s pickupem plným stavebního
materiálu a dalších radostí, ale vše marné.
Tipněte si, kolik z nich namísto toho
udělalo to jediné, co v takové situaci má

a zavoláte hned policii. Je to důležité z mnoha důvodů, což je na jiný článek, ale když nic
tak a, dostanete kokota s dodávkou plnou
bordelu do nepříjemné situace b, máte
dokumentaci, jejíž pořízení vás mj. dostává
blíž klubu mstitelů, kteří skutečně chtějí
abychom si dotyčného podali na štábu naší
tajné služby.
Nebudu vám popisovat, jak zdlouhavá
a byrokratická je „čistá“ cesta k tomu, aby
ten bordelář dostal pokutu jako kráva
a úřední šiml si ho podal tak, aby už to nikdy
neudělal. Proč? Protože se mi otevírá kudla
v kapse, jen si na to vzpomenu a vás bych
jen demotivoval.
Ve zkratce je nutné, aby byl neplatící
podnikavec chycen při činu a následně začíná dokazování původu nepořádku a za rok
dostane možná pokutu. Přesto je na místě
konat, jak říkám, než fňukat, že se to děje
a čekat na zázrak.
Jestli na to prostě nemáte náladu, koule
a povahu a chcete alespoň zkusit štěstí
v podobě atomovky u hovada, co se pravidelně vrací a víte, že je pár minut vždycky

Vykukové, kteří si v zájmu firemních úspor udělali
z Řeporyjí popelnici pro svůj živnostenský odpad.
Červenou popelnici na elektrosoučástky mají mít
ve firmě a nechat ji vyvážet.

nereaguje, hovado jedno“ a nemít v ruce
nic, než toto sdělení, je marným voláním
o pomoc.
Je mou svatou povinností za dotyčným
zajít a vysvětlit mu, že bych mu nerad
předvedl v praxi důvody, proč mě polovina vesnice považuje za všehoschopného
magora. Taková návštěva, ale samozřejmě
skončí tím, že dotyčný podnikavec začne
při likvidaci živnostenského bordelu, který

svědomitý občan prostě udělat – zavolat
městskou policii a ideálně dokumentovat
a to nejlépe v opačném pořadí? Správně,
ani jeden!
Neochota/ostych/lenost/strach zavolat
156 je naprosto přirozená a také trapně
zbytečná.
Nevyjde najevo, že jste to byli vy a má to
určitě smysl, pokud nebudete na nic čekat,
vyfotíte hovádko přímo při činu mobilem

na místě, protože toho má hodně, okamžitě
mi zavolejte mobil (602 316 148) a já skočím
na elektrokolo a přijedu mu zkurvit den. Ale
já to nestihnu a SPZ auta, co o něm a tom, co
dělal jeho řidič u kontejnerů jen vyprávíte,
namísto abyste měli alespoň fotku, to fakt
dostanete sice pochvalu, ale k ní i informaci,
co udělat pro to, aby byl ten hajzl skutečně
zničen!
Jednu takovou jsem nedávno dal oby-
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vatelům okolí jednoho z místních stanovišť kteří lamentovali nad bílou, firemní
dodávkou Renault, která se pravidelně
vrací se dvěma drzouny v montérkách, kteří
lifrují z vlastních plastových nádob bordel
do řeporyjských kontejnerů na tříděný
odpad. Dvakrát prý volali policii, přijela
jednou a pozdě. Chtěli radu, chtěli intervenci
a v očích měli pomstu. Co jsem jim řekl? To,
co řeknu teď vám:
Pokud jste skutečně volali MP a dali operátorce SPZ bordeláře, je o tom záznam a mě
se fakt bude hodit, zavolám si o něj. Pokud
ne, netřeba si vymýšlet. Stačí jednat takto:
Zaměřit se na zdokumentování bordelářovo akce, auta, jeho SPZ a udělat to
pořádně!
Nespěchat. Nepovedlo se? Nevadí. I špatná fotka dobrá a počkat si na další šanci.
Zapojit do akce více lidí. Čím více lidí,
tím větší šance. Platí i pro fotky detektivů –
sólistů.
Když jste konečně třesoucí se rukou
zdokumentovali to, co chtěl starosta (kokot
vyhazuje podnikatelský bordel do kontejnerů, kokotovo auto, čitelně SPZ kokotem
řízeného firemního auta), prostě máte nabito – předat to starostovi.
Nebát se prozrazení. Vaše anonymita je
svatá. Jsem profesí novinář.
Když po nafocení zavoláte městskou policii, odvedete čistou práci. A celou následující
situaci zase klidně foťte!
Jestli jste nesví, ale chcete krev, sakra
prostě já potřebuju mít ve schránce budovy
úřadu, nebo ve zprávách na facebooku fotky
a údaje, mě je fuk, kdo to poslal, musím mít
„nabito“ pro naší tajnou službu.
Pamatujte, že váš zápal a fotografický
výstup bude odměněn ukončením problému navždy.
Pro zvláštní případy (vrací se v pravidelném nočním intervalu, který jste schopni
určit alespoň jako „středa nebo čtvrtek
večer“ disponujeme dovednostmi a technikou, umožňující nám pořídit důkazní
materiál sami.
To byl tento případ, více neřeknu, nemám
náladu na to, aby mi nejmenovaný, mnou
posedlý facebookový magor z ulice K Velké
Ohradě, případně někdo jiný ze svaté pětice
bytostí, co žijí jen pro můj konec, vysíral
trestními oznámeními apod.
Říkám jen obecně, že na použití fotopastí
máme povolení a speciální školení GDPR
a protože to dělám strašně nerad s ohledem na vaše soukromí a předvolební slib
a minimalizaci „velkého bratra“, stejně to
udělám asi jinak.
Nebo někdo, koho o to požádám.
Buď jak buď měl jsem díky vaší perfektní součinnosti a pochopení pro nutnost
aktivně se podílet na konečném vítězství
v ruce DŮKAZ.
Co se dělo dál? Předal jsem to tajné

službě a dal povolení dát průchod jejím
nejhrubším metodám nátlaku, při kterém
sice neteče krev, ale nervů jsou vodopády.
Prostě jsme to vyřešili během 42 hodin.
Taková byla doba od ověření toho, že SPZ
vozidla patří firmě mimo městkou část
(v opačném případě je hotovo do hodiny,
prostě sednu na kolo a jdu se záchvatem
připravit o voliče, za kterého ale získám
násobek nových, protože jim řeknu, co jsem
ztropil a že je to vybavené), následného
zkontaktování majitele firmy (mám rád dopis s pruhem doručený kurýrem souběžně
s mým telefonátem, který je unikátní v tom,
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Není ostuda poskytnout nám podklady,
ze kterých vyjde najevo, že nešlo o firmu atd. Není ostuda zavolat nám, poradit
se, svěřit se s tím, že se na to necítíte, ale jste
zoufalí. Něco vymyslíme.
Kaskadérům, tatínkům odvážlivcům,
kolegům „šerifům“ a magorům, kategorie
„nebojsa“ bych rád poslal svůj aktivní, náhodně započatý zásah z jara.
U kontejnerů u zatáčky v Dalejské (prostě pod parkem pod poštou) načapám
při nočním rozvozu dezinfekcí a roušek
partu hovad, co rvou do popelnic stavební
materiál, izolace a další stavebniny, jeden
dokonce skáče na otevřeném kontejneru
(!!) a udusává napěchovaná vnitřek, aby se
ještě něco vešlo, no prostě hoši z firmy, co
neplatí a nelikviduje řádně, mají své místečko a zvyky. Rozvážné zhodnocení poměru sil
a možností nenápadně zaparkovat, nafotit,
pak pustit kameru, sledovat, kam pojedou
atd…
Video na obecním facebooku vzbudilo
během pár příštích hodin velký ohlas.
Dodávku jsem pak sledoval Jáchymovskou
na Šafránku, kde si kluci nakoupili a odjeli
auto zaparkovat a převléci se po konci
směny do… skladu v Řeporyjích!

Neuvěřitelná drzost, která byla potrestána efektivně
a definitivně. Už se nevrátí.
že místo obvyklého řevu, při kterém mi není
pořádně rozumět, mluvím velmi pomalu
a zlověstně šeptám, kdo jsem a co se právě
objevilo na mém facebooku a co bude teď
dál) až po bezpodmínečnou kapitulaci a slib,
že tahle dodávka už se nikdy do Řeporyjí
vyvážet bordel nevrátí.
Připadá vám to jako telenovela a chvástání místo příčetné poradny? Chápu, ale pak
vás odkazuji na standardní žádost o pomoc
na OŽP Praha 13, na lince 156 a připomínám,
že je třeba, aby byl pachatel chycen při činu
policií a následně se podařilo mu prokázat
původ bordelu. Je li stavební, hrozí mu
vysoká pokuta, ale až poněkolikáté. V reálu vyhrajete alespoň tím, že bude jezdit
o stanoviště dál, ale i to je odměna za to, že
jste okamžitě, opakovaně volali policii, měli
SPZ, třeba i fotili, posílali stížnosti, prostě
bojovali. My v tom oficiálně nic nezmůžeme.
Neoficiálně zmůžeme mnoho, pokud se
jakýmkoli způsobem dostaneme ke snímkům, které vidíte. Dva pachatelé, červená
popelnice na elektromateriál, lifrování
bordelu, SPZ!

Komu patří, na to máme na úřadu veškeré
podklady a na internetu je zbytek. Poslal
jsem ještě v noci majiteli firmy a dvěma
zaměstnancům odkaz na obecní facebook
a šel spát. Majitel se pak přišel omluvit,
poděkoval za smazání videa, slíbil za kluky,
že příště budou řádit ve Slivenci, Rudné,
Poděbradech, prostě jinde a podáním ruky
bylo vše uzavřeno.
Udělejte prostě něco pro to, abychom
mohli nějak konat a měli k tomu neprůstřelný důkaz dostatečný na to, abych mohl,
tedy naše tajná služba mohla, vyrukovat
na pachatele.
Je také mnohem účinnější, když dáme
podnět „vejš“ my jako úřad, ale zase…
potřebujeme podklady, informace, prostě
„noty“, jak říkají novinář, nepotřebujeme příběh o nějaké partě a značku auta napsanou
na papírek. Pochopte, já v té obsílce nebo
v ruce s kladivem potřebuju ukázat protistraně něco, co nechce vidět vylepené po celém okolí sídla firmy a na mém Instagramu!
Pár dalších informací, které by vás mohly
zajímat:
Tříděný odpad může kdekoli vytřídit
kdokoli, nejde li o odpad z podnikatelské
činnosti.
Podnikatelský subjekt je ze zákona
povinen odpovědně nakládat s odpady
na své náklady a rozhodně jinde než u vaší
popelnice, popelnic vašeho baráku, nebo
barevných kontejnerů.
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Má li mít úřední šiml a městská policie
šanci, potřebuje od vás efektivní součinnost
a dostatek elánu. Rádi mu jej pomůžeme
dodat, je li liknavý, ale nebuďte liknaví
a netrpěliví vy.
Podnikatelé na to mají své nádoby a svůj
svozový systém. Je fuk, zda jde o majitele
večerky na rohu, co jde pěšky třídit sto
metrů, nebo Metrostav. NEMÁ U „VAŠICH“
KONTEJNERŮ CO DĚLAT!

Řeporyjské Echo 278

nebo starosta@prahareporyje.cz), případně
rovnou Pražským službám na info@psas.cz

litovat, že jste neudělali to, co vám radil
starosta v bodu devět okamžitě udělat.

Pokud vidíte, že nepořádek kolem barevných kontejnerů uklízí Pražské služby,
NIKOMU o tom neříkejte. Já taky nikomu
tady neříkám, co jsem doopravdy zařídil.
Nesmíte to vědět. Mstíte se mi za to tím, že si
uvědomíte, že to uklízí někdo navíc a nosíte
tam bordel vy i okolí.
Zapomeňte na to, že „nám sem vozí
k závorám bordel Ořešáci, Zbuzaňáci apod.“
Jednak (pokud nejde o firmu, v tom případě
pojďme společnými silami její bordeláře
vytrestat) je to v zásadě nepostižitelné, ale
hlavně, dal jsem si tu práci a rozhrabal pár
kontejnerů po takovém nájezdu „odněkud“
a ujišťuji vás, že v drtivé většině případů je
prostě obyvatel zdejšího satelitu ráno líný jít
s odpadky 200 m na stanoviště kontejnerů
a raději hodí vše do kufru SUV a zastaví
si u závor. Stejně tak nám tu nenechávají
autovraky obyvatelé Spořilova, Brna nebo
Marsu. Drtivá většina vraků pochází od osob
zde dříve přechodně ubytovaných, či zde trvale bydlících apod. Většinu černých skládek
v Řeporyjích zakládají řeporyjští, je to náš
bordel, naše vraky a jsou to naši bordeláři,
kdo tomu nevěří, je buď naivní, nebo žije
v jiném vesmíru, než já, který o tom ví své.
Rád zodpovím veškeré dotazy k legislativě, vašemu konkrétnímu problému a naší
„tajné službě“ a její operativě. Mail na mě je
pod článkem a hodiny pro veřejnost mám
každý čtvrtek odpoledne. Vy máte všichni
v kapse v dnešní době skoro jistojistě v mobilu kvalitní fotoaparát a číslo na městskou
policii znáte. A Řeporyje mají tajnou službu
a ochotu zabojovat na vaší straně, pokud
o to doopravdy stojíte a jste schopni minimální součinnosti. Myslete na to.

Nedělejte sami to, co nechcete aby krzevá bordel dělali jiní. Dělají li to a vám to
vadí, udělejte něco pro to, aby je stihl trest

Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 316 148, 602 633 434

větším počtem lidí. Rozhodně strážníci, ale
preventivně nemohou nikomu přikazovat,
aby plochu opustil - každý sám musí zvážit
riziko, takže to není tak, že by strážníci nařizovali někomu, aby plochu opustil a není ani
možné naopak vinit městskou policii z toho,
kdyby se někdo propadl, že tomu nezabránila. Oba případy se bohužel mohou stát. Další
věcí je (či byla) také povinnost dodržování
nastavených epidemických opatření při výskytu většího počtu osob na jednom místě,
což byl rovněž problém.

 Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla,
maximální povolená rychlost je 20 km/h.
 Parkování je dovoleno jen na vyznačených parkovištích.
 Strážníci průběžně provádějí kontrolu dodržování stanoveného režimu a zjištěné
přestupky dokumentují, takže vyzýváme
řidiče, aby stanovený režim dodržovali.

Není na škodu naučit se pouštět kameru
a foťák na mobilu JEDNÍM tlačítkem a hned
(umí to i ten váš a stejně to hned teď neuděláte) a uložit si do něj mobil na starostu
(602316148). Pokud máte „žízeň“ na popelnicové turisty a padouchy, budete nečekaně

Odkládání jakéhokoli bordelu ke sběrným nádobám na zem, chodník apod. je
ZAKÁZÁNO. Na nic nečekejte a volejte měšťáky, starostu, u toho foťte, dejte mu pěstí,
prostě udělejte něco, na co se cítíte, ale
dělat nic a lamentovat nad tím, že tam pak je
bordel, je na prd. Svozová firma kontejnerů
(u nás Pražské Služby) to nemá povinnost
uklízet. Dělá to správce komunikace svou
svozovou službou.
Podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech
může za firemní odpad neplatící subjekt,
který bordelaří u „vašeho“ kontejnerového
stanoviště, nebo popelnic SVJ vašeho bytového domu dostat pokutu až 300 tisíc.
Upozorněte ho na to! Třeba pojede příště
jinam, když už jste se necítili na to zavolat
na něj rovnou policii začít natáčet a volat
starostu, který může být nedaleko na kole
a rád vysílá živě na instagramu.
Je naprosto normální když se majitelé
bytů bytového domu domluví a popelnici
uzamknou.
Umíme navýšit četnost svozu v některých případech, taktéž přidat nádobu, ale
kontaktujte nás vybaveni dvěma fotografiemi plných kontejnerů ze dvou různých dnů.
To je absolutní základ, který bude požadovat náš odbor, co to má na starosti (více info,
dotazy a podněty na HSO@prahareporyje.cz

Městská
policie
informuje

T

Dobrý den.
rochu pozdě, ale raději přeci… i s ohledem na medializované události
ve světě (SRN, Nizozemsko) a ne vždy
úplně objektivní komentáře, v souvislosti
se zamrzlými vodními plochami a vstupem
většího počtu osob na ně…, snad spíše
do budoucna… protože i na území MČ Praha-Řeporyje a MČ Praha 13 se vyskytují vodní plochy, na které v uplynulých mrazivých
dnech zamířilo velké množství lidí za odreagováním. Městská policie byla požádána,
aby sportující upozorňovala, že i když mrazy
jsou velké, ledová plocha nemusí být a není
stabilní a může se probořit, tím spíše pak pod

únor 2021
dříve, než v odpadkovém pekle, když už vám
to nabízíme a radíme, jak na to.

Řeporyje jsou známé schopností řešit své problémy
nestandardními cestami. Nejsou úplně košer, ale
bývají důrazné. Co to uplatnit na problém váš?

Rovněž bychom chtěli opakovaně upozornit na některá pravidla, která platí pro
vozidla v obytné zóně, konkrétně se jedná
o ulici Wiesenthalova, kde si občané stěžují
na porušování pravidel, zejména ve vztahu
k ohrožování chodců jedoucími vozidly
a blokování výjezdu stáním vozidel mimo
místa, kde je to dovoleno. Tedy například
platí, že:

Ing. Hynek Svoboda,
OŘ MP Praha 13

Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci únoru
oslavili významné životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ Praha-Řeporyje.

Řeporyjské Echo 278
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ŽIVNOSTENSKÝ ODPAD
Vážení podnikatelé,

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 16
upravuje Vaše povinnosti jakožto původce odpadů.
Odpady dle zákona je nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, přednostně
zajistit jejich využití a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě
k jejich převzetí. Způsobů jak zajistit nakládání s odpady je několik:




Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné sběrné nádoby)
Zapojení do systému organizovaného hlavním městem Praha (samostatné
sběrné nádoby, výjimečně pytlový sběr)
V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo
sběrných dvorů a schovat si potvrzení o odevzdání odpadů

Pokud budete využívat systém města pro nakládání s komunálním odpadem bez
písemné smlouvy s městem nebo v rozporu se smluvními podmínkami (např.
vhazováním odpadu do nádob určených výhradně pro nepodnikající fyzické osoby),
může Vám být ze strany úřadu místně příslušné městské části uložena pokuta až do
výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zákona). Stejný postih hrozí i v případě, že nebudete mít
žádným z uvedených způsobů zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu
se zákonem.
V případě dalších dotazů či nejasností kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany
prostředí MHMP, tel.: 236 004 229 nebo zákaznický servis svozových společností:
Pražské služby, a.s. tel.: 284 091 888, info@psas.cz, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
tel.: 800 118 800, ave@ave.cz, Komwag, a.s. tel.: 236 040 000, komwag@komwag.cz
nebo IPODEC, a.s. tel.: 286 583 310, ipodec@mariuspedersen.cz.

OCP MHMP

http://portalzp.praha.eu/odpady

INFO PRO PODNIKATELE

rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který
vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?
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OZNÁMENÍ

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

KONÁNÍSČÍTÁNÍ
SČÍTÁNÍ
LIDU,
DOMŮ
BYTŮ
OO
KONÁNÍ
LIDU,
DOMŮ
AA
BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce
2021
a o změně
zákona č.
89/1995
Sb.,lidu,
o státní
Podle
zákona
č. 332/2020
Sb.,
o sčítání
domů
statistické
službě,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
(dále
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
jen
„zákon“)
bude na
celémveúzemí
republiky
přio státní
statistické
službě,
zněníČeské
pozdějších
předpisů,
(dále jen ke
„zákon“)
budedomů
na celém
České
republistoupeno
sčítání lidu,
a bytůúzemí
(dále jen
„sčítání“).
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
„sčítání“).
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba
Rozhodným
okamžikem
sčítání je půlnoc
z požapátku
podléhající
sčítání
je povinna poskytnout
zákonem
26.
března
2021
na
sobotu
27.
března
2021.
Fyzická
dované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online,
osoba
sčítání jespovinna
poskytnout zákonem
tedy
bezpodléhající
nutnosti kontaktu
dalšími osobami.
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
Sčítání
online,podléhá:
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

a)Sčítání
každápodléhá:
fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na
území
České
republiky
trvalý
pobyt
přechodný
poa) každá fyzická
osoba,
která
má nebo
v rozhodný
okamžik
bytnanad
90 dnů,
nebo
které byltrvalý
na území
České
území
České
republiky
pobyt
neborepubliky
přechodudělen
azyl,
doplňková
ochrana
nebo
dočasná
ochrana,
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území
České
republiky
udělen
azyl,
doplňková
ochrana
nebo
dob) každá další fyzická osoba, která je na území České repubochrana,
likyčasná
v rozhodný
okamžik přítomna,

každá
další
fyzická osoba,
která
na území České
c)b)každý
dům
(i neobydlený)
a každý
bytje(i neobydlený).
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří
c) každý
(i neobydlený)
každýnež
byt90
(i neobydlený).
jsou
v Českédům
republice
na dobuakratší
dnů (napříkladPovinnost
turisté), asečíst
na cizince
diplomatické
se sepožívající
nevztahuje
pouze na výsady
cizince,
akteří
imunity.
jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provýsady a imunity.
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Sčítání
organizuje,
řídí, koordinuje
jeho pro
přípravu,
proČeský
statistický
úřad (dále
jen „Úřad“).a Úřad
potřeby
vedení,
zpracování
a
zveřejnění
výsledků
zabezpečuje
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné
Český podle
statistický
úřad (dále
jen „Úřad“).
Úřada provedení
pro potřeby
správy
paragrafu
7 zákona.
Na přípravě
sčítáníÚřad
přebírá
údaje z informačních
systémů
veřejné správy
sčítání
spolupracuje
s dodavatelem
terénních
prací
podle
paragrafu
7
zákona.
Na
přípravě
a provedení
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
Obecní
úřad správními
zveřejní způsobem
v místěvobvyklým
a ústředními
úřady uvedenými
zákoně. nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejtento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
vtento
obci dokument,
včetně jejich
vymezení
a jména, sčítacích
příjmení aobvodů
čísla
seznam
standardních
průkazů
sčítacích
komisařů,
kteří
budou
v
jednotlivých
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
sčítacích
zajišťovat,
včetněvtelefonního
průkazů obvodech
sčítacích sčítání
komisařů,
kteří budou
jednotlivých
spojení
na
bezplatnou
informační
linku
sčítání
oficiální
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně atelefonního
internetové
adresy sčítání.
spojení na bezplatnou
informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího
povinnou osobou.
Tou je
Sčítání
osob se formuláře
provede poskytnutím
údajů jejich
zápisem
do
sčítacího
formuláře
povinnou
osobou.
Tou
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.je
každá
plněosobu,
svéprávná
osoba
podléhající
sčítání.
Za
fyzickou
kteráfyzická
není plně
svéprávná,
poskytne
Za
fyzickou
osobu,
která
není
plně
svéprávná,
poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku.
Sčítání
lidu, domů
se provádí
jiná osoba
oprávněná
za anibytů
jednat
podle vyplněním
občanského
sčítacího
formuláře
pro
domácnost.
Údaje
o
domu
a bytu
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
poskytne
jeho uživatel,
v případě neobydleného
sčítacího formuláře
pro domácnost.
Údaje o domu abytu
bytu
poskytnedomu
jeho uživatel,
v případě neobydleného bytu vlastvlastník
nebo správce.
ník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítaosoba
údaje podobě
jejich zápisem
do sčítacíhoPovinná
formuláře
buďposkytne
v elektronické
při online
sčícíhood
formuláře
buď2021
v elektronické
podobě
při online
sčítání
tání
27. března
do 9. dubna
2021, nebo
následně
odterénním
27. března
2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při
došetření.
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obTerénní
došetření
provádějí
v jednotlivých
sčítacích
obvovodech
sčítací
komisaři
jmenovaní
podle zákona.
Sčítací
dech sčítací
komisařisvé
jmenovaní
podle zákona.
Sčítací
komisař
se při výkonu
funkce prokazuje
průkazem
sčíkomisař
se
při
výkonu
své
funkce
prokazuje
průkazem
tacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácPři terénním došetření sčítací komisař předá členu
nosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
formulář
v listinné
v předem
termísčítací formulář
v podobě
listinné podobě
v oznámeném
předem oznámeném
nu
nejpozději
do 26.do
dubna
2021. Úřad
je podle
zákona
termínu
nejpozději
26. dubna
2021.
Úřad je
podle
oprávněn
lhůtu
prodloužit.
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen
domácnosti,
osoba
žijící
mimo
Člen
domácnosti,
osoba
žijící
mimodomácnost
domácnostnebo
nebo
vlastník
zařízení,
které
netvoří
samostatný
vlastník zařízení, které netvoří samostatnýsčítací
sčítacíobvod,
obvod,
odevzdá
odevzdá vyplněný
vyplněný sčítací
sčítacíformulář
formulář vvodpovědní
odpovědníobálce
obálce
na
poště
nebo
jej
vhozením
do
poštovní
schránky
odešle
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarmananaadresu
adresuP. P.
Boxu
sčítání,
jej doručí
zdarma
O. O.
Boxu
sčítání,
nebonebo
jej doručí
na
na kontaktní
místosčítání,
sčítání,nejpozději
nejpozdějido
do 11.
11.května
května 2021.
2021.
kontaktní
místo
Úřadjejepodle
podlezákona
zákonaoprávněn
oprávněn lhůtu
lhůtu prodloužit.
Úřad
prodloužit.

Údaje
zjištěné
při sčítání
jsou chráněny
zákonem,
Údaje
zjištěné
při sčítání
jsou chráněny
zákonem,
nanařízením
o evropské
statistice,GDPR
GDPRa dalšími
a dalšímiprávními
právními
řízením
o evropské
statistice,
předpisy.Tyto
Tytoúdaje
údajenesmějí
nesmějíbýt
býtpoužity
použitypro
projiné
jinénež
nežstastapředpisy.
tistické
účely.
Sčítací
komisaři,
stejně
jako
všechny
osoby,
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
neomezená.

Český
statistický
všechny
aby
Český
statistický
úřadúřad
žádá žádá
všechny
občany,občany,
aby odpoodpovědným
vyplněním
formulářů
přispěli
vědným
vyplněním
sčítacíchsčítacích
formulářů
přispěli k úspěšk
úspěšnému
provedení
sčítání.
nému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
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SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ
27. BŘEZNA 2021.
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www.scitani.cz

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

Průběh sčítání

pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu
oprávněná.
týká i podle
cizincůobčanského
přítomných
jiná
osoba
oprávněnáSčítání
za nisejednat
v ČR v rozhodný
okamžik,
výjimkou
diplomatů
nebo
zákoníku.
Sčítání lidu,
domů as bytů
se provádí
vyplněním
cizinců
s
krátkodobým
pobytem
do
90
dnů.
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne
jehomísta
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastKontaktní
ník domu nebo správce.
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných poPovinná České
osobapošty
poskytne
údaje
jejich zápisem
sčítabočkách
a všech
krajských
správáchdo
Českého
cího
formuláře
buď
v
elektronické
podobě
při
online
sčítání
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
při terénním došetření.
odevzdat listinné formuláře.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvoOchrana dat
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
Bezpečnost
sčítánísvé
je zásadní.
osobní
údaje
komisař
se přidatvýkonu
funkce Veškeré
prokazuje
průkazem
sčítacího
komisaře, případně
na požádání
povinné
osoby
jsou zpracovávány
v souladu
s příslušnými
právními
též
svým občanským
průkazem
cestovním
dokladem.
předpisy
a používány
jsou nebo
maximálně
zabezpečené
informační
systémy.
Při terénním
došetření sčítací komisař předá členu

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
zákona
č. má
332/2020
Sb.,
o sčítáníod
lidu,
sePodle
nesečte
online,
zákonnou
povinnost
17.domů
4. do
a11.
bytů5.v2021
roce vyplnit
2021 a ao odevzdat
změně zákona
č. 89/1995
Sb.,
listinný
formulář. Jeho
odistribuci
státní statistické
službě,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
zajišťují sčítací komisaři.
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republik současné
epidemické
situaci
připravil
kyVzhledem
přistoupeno
ke sčítání
lidu, domů
a bytů
(dále ČSÚ
jen
v
součinnosti
s
Českou
poštou
a
hlavní
hygieničkou
Čes„sčítání“).
ké republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při
Rozhodným
je fyzických
půlnoc zkontaktů
pátku
kterých
dojde kokamžikem
výraznémusčítání
omezení
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce forosoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
mulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
probíhá
doručování
doporučených
poštovních
zásilek,
online,
tedy
bez nutnosti
kontaktu s dalšími
osobami.
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
Sčítání
podléhá:
pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
a)minimalizace
každá fyzická
osoba,
kteráZ má
v rozhodný
okamžik
doby
kontaktu).
tohoto
důvodu nebudou
na území
České pomáhat
republiky trvalý
pobyt neboformulářů.
přechodsčítací komisaři
s vyplňováním
ný pobytpotřeby
nad 90sednů,
nebo
kteréobrátit
byl na na
území
V případě
však
můžete
info-České
linku
republiky
udělen
azyl,
doplňková
ochrana
nebo
do840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat
časná ochrana,
v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České
pošty
nebo
odevzdat
cca 800
b) každá další fyzická na
osoba,
kterákontaktních
je na územímístech
České
České
poštyv(vybrané
Odeslání bude zdarma.
republiky
rozhodnýpobočky).
okamžik přítomna,
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygic) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
enických požadavků.
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
Koho se sčítání týká
kteří
jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například
turisté),
a na cizince
požívající
diplomatické
Sčítání 2021
je povinné
pro všechny
osoby,
které mají
výsady
a imunity.okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
k rozhodnému

domácnosti,
osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
Přínos sčítání
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
Výsledky
jsou vširoce
využitelné
při přípravě
sčítací
formulář
listinné
podobě vnapříklad
předem oznámeném
programů
bydlení,dorozvoji
infrastruktury
nebo je
plánovátermínu
nejpozději
26. dubna
2021. Úřad
podle
ní
lepší
dostupnosti
služeb.
Informace
zjištěné
během
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
Člen domácnosti,
žijící mimo
domácnost
nebo
záměry
i směřováníosoba
výzkumných
či vědeckých
pracovišť
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
informace
webuodešle
www.
naPodrobnější
poště nebo jej
vhozením naleznete
do poštovní na
schránky
scitani.cz.
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
kontaktních
prozjištěné
Sčítání
Český statistický úřad (dále jen Seznam
„Úřad“). Úřad
pro potřeby míst
Údaje
při2021
sčítání jsou chráněny zákonem,
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
Kontaktními
místy7pro
Sčítání 2021
pracoviště
České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost
podle
paragrafu
zákona.
Na jsou
přípravě
a provedení
Tyto údaje
být použity pro jiné než stak vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných předpisy.
sčítacích formulářů
pronesmějí
Sčítání 2021.
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
aKontaktní
ústřednímimísta
správními
úřady
uvedenými
v zákoně.
České
pošty,
s. p.
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s aindividuálními
údaji, jsou povinni
o nich
Adresa
pobočky
č. p./č. or., částnebo
obce,osobními
PSČ, obec)
Telefon
ObecníNázev
úřadpobočky
zveřejní způsobem v místě
obvyklým
nej-(ulice
zachovat
mlčenlivost.
Povinnost
mlčenlivosti
je
časově
později
1454kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem
Praha
Archeologická
2256/1, Stodůlky, 15500, Praha
954 215 004
neomezená.
tentoPraha
dokument,
seznam
standardních
sčítacích
obvodů
55
Nádražní 279/1, Smíchov, 15000, Praha
954 215 005
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
Praha 56
Košíře, 15000,
Praha statistický úřad žádá všechny občany,
954 215 006
Český
aby
průkazů
sčítacích komisařů, kteří Plzeňská
budou v290/139,
jednotlivých
odpovědným
vyplněním sčítacích formulářů
Prahaobvodech
57
U Trezorky
Jinonice, 15800,
Praha
954přispěli
215 007
sčítacích
sčítání zajišťovat,
včetně921/2,
telefonního
k
úspěšnému
provedení
sčítání.
spojení
na519
bezplatnou informační linku
sčítání
a oficiální
Praha
Janského
2254/45,
Stodůlky, 15500, Praha
954 215 019
internetové
adresy
sčítání.
Praha 515
Hábova 1516/3, Stodůlky, 15500, Praha
954 215 500

Prahaosob
513 se provede poskytnutím
Hasičůúdajů
46/3, Řeporyje,
954 215 511
Sčítání
jejich zá- 15500, Praha
pisemPraha
do 58
sčítacího formuláře povinnou
osobou.
Tou
je
Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha
954 215 800
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Ing.aktuální
Marekotevírací
Rojíček, doby
Ph.D. a kontaktů lze od
Seznam
kontaktních
míst České
pošty,svéprávná,
s. p. a Českého
statistického úřadu včetně
Za
fyzickou
osobu, která
není plně
poskytne
6.
3.
2021
zobrazit
ve
webové
prezentaci
České
pošty
na
stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.
předseda Českého statistického úřadu
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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Studio Bubec stále funguje převážně
online. Na našich stránkách www.bubec
můžete vidět výstavu Vojtěcha Rady. Na
Facebooku jsou pak vybrané fotografie
doplněné o autorův komentář, imitující
komentovanou prohlídku. Vojtěch kromě
samotné instalace jako součást výstavy
připravil i on-line hru, kterou si můžete
zdarma stáhnout.

https://vojtechrada.com/On_the_Future_Garden/

Výstava se dotýká specifického typu
architektury – zahrady – fenoménu na
pomezí lidského usilování a působení
přírodních sil. Jak je pro Tebe důležitý
přírodní element?
Jedno z témat, které mě zajímá na tom,
když má člověk zahradu je to, že někteří
lidé ji nechají růst a jen se diví, zatímco jiní
zase vše neustále mění. I počítač funguje
jenom díky tomu, jak zatím rozumíme
přírodě, jaké jsou podmínky na zemi
a je na tom v podstatě závislý. Přál bych
si rozumět více hardwaru, ať už je to
procesor nebo dřevo.
V sochařství, architektuře, tvorbě
virtuální reality či počítačové hry
pracuješ s různým typem času – různé
délky procesu tvorby, realizace i vnímání
díla – je pro Tebe tento aspekt důležitý?
Máš rád dlouhodobé projekty?
Čas je pro tvoření her zásadní, počínaje
tím, jak to celé technicky funguje, tedy že
každý snímek je vypočítaný. A to se děje
30x za sekundu. To se převzalo z filmu,
stejně tak i celé nastavení kamer, světel,
počítačové grafiky. Co je ale zásadně jiné
je to, že při hraní her často prožíváme
jeden okamžik několikrát, či se může různě
větvit podle toho, co hráč dělá, podobně,
jako funguje kód v pozadí hry.

Vojtěch Rada, O budoucí zahradě

V době kdy píšeme tento text to opravdu
na to, že jaro je za dveřmi, příliš nevypadá.
Teploměr ukazuje teplotu hluboko pod
bodem mrazu a všude jsou závěje sněhu.
Přesto již plánujeme otevření Zahrady
Bubec, a to v sobotu 27. 3. 2021! Jaro si
zaslouží jarní úklid, proto se společně s MČ
Řeporyje zapojujeme do letošního ročníku
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Vzhledem k současné situaci budeme
o podobě akce aktuálně informovat na
http://www.bubec.cz a https://www.
facebook.com/studiobubec. Pokud
nám to restrikce dovolí, rádi bychom
pro všechny dětské i dospělé účastníky
připravili v Zahradě Bubec malý kulturní
program a občerstvení. Buď jak buď, uklízet
můžeme v jeden den společné i každý
individuálně. Rukavice a odpadové pytle
budou k vyzvednutí ve Studiu Bubec.
T E V Í RÁNÍ B
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Co p r o Te b e z n a m e n á l o c kd o w n
a vir tuální v ýstava – jsou to jen
nevýhody? Přemýšlíš o tom jinak, jako
umělec pohybující se do značné míry ve
webovém prostředí?
Pokud přistoupíme na to, že nějaká
část mé tvorby jsou počítačové hry, tak se
nic moc nemění. Ti lidé hrají na počítači,
aby se o tom pak bavili. Je to v lecčem
podobné jako když čtete knihu, s tím
rozdílem, že se vám nevybije.
Na jakých projektech pracuješ a v jaké
vrstvě reality se budou odehrávat?
Mám teď rozdělané nějaké hry od
výtvarných po tzv. vážné. Doufám, že
se otevře maďarský pavilon na příštím
benátském Bienále, kterého jsem součástí.
Také se těším na to, až mi přijde 3D
tiskárna a já začnu dělat nějaké modely
a snad i skutečné objekty pro tu jednu
mělnickou zahradu.

Creative Bubec, Svíčka

Creative Bubec (původně Baby Bubec)
již má připraveny video workshopy.
První z nich využívá jako netradiční
umělecký nástroj kouř. Druhý workshop
se jmenuje Variace sněhu. Sníh proměníte
v nekonečné malířské plátno i materiál.
Malujte, tvarujte, barvěte, tvořte reliéf či
sochu.
Videa budou k dispozici na platformě
Patreon https://w w w.patreon.com/
creativebubec.

O

Zde je slíbený rozhovor s Vojtěchem
Radou.
Své světy vytváříš v propojení různých
médií a úrovní reality. Co pro Tebe bylo
prvotním médiem? A proč ses rozhodl
rozšiřovat své vzdělání v dalších oblastech?
Svoje studium jsem začal na architektuře,
což se v určitém pohledu dá vnímat jako
utváření našeho světa. Architektura má
s výtvarným uměním mnoho společného,
nástroje, zájmy atd., ale pro mě je podstatný
jeden rozdíl a to, že architekt má klienta,
který většinou přichází s nějakou vizí.
V umění si toto hledá výtvarník sám.
Vidíš zásadní odlišnost v umělecké
realizaci ve fyzickém a virtuálním světě?
Asi je třeba zamyslet se nad tím, co je to
virtuální. Ten původní význam, jako něco,
co může být, jrnom něco, co je pouze
v možnosti, se dost často ztrácí. Dnes
v digitálním světě je to spíše o simulaci
a napodobování, nebo interpretaci něčeho,
co existuje a to je v rozporu s tím, co mám na
mysli. Myslím, že obecně je pro mě výtvarné
umění o tom, co existuje v možnosti, jako
něco co může být, než nějaká simulace či
napodobování.
Jaké jsou výhody a nevýhody umění ve
virtuálním prostoru?
Pokud bychom tuto otázku brali jako
něco, co je výstavené na internetu,
moc nejsem fanouškem tzv. virtuálních
prohlídek v kamenných galeriích. Podle
mě ta zkušenost z návštěvy naším tělem
je nepřenositelná. Některé formáty, jako
dívání se na video nebo hraní her, je ideální.
Upravuje se podle toho i samotná produkce,
dnes jsou produkovány filmy velkých jmen
točené na mobil. Pokud bychom se bavili
o prohlížení webu, tak je důležitá zpětná
vazba, na kterou se často zapomíná.

Kultura
únor
2021

První sousedská slavnost
a jarní úklid v rámci akce
Ukliďme Česko
na Zahradě Bubec a okolí

Zahrada Bubec
Tělovýchovná 748
Praha 5 - Řeporyje
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Fenomén zvaný parkour dorazil do Řeporyj

P

řední pražský parkourový klub G.P.F.C,
parkourpraha.cz, otevřel v září 2020
pobočku v Řeporyjích.
Není tedy třeba zdůrazňovat, že je to
dnes nejvíce vyhledávaný sport mezi dětmi
a teenagery. Od ledna 2019 se stal parkour
olympijským sportem, což vyvolalo značnou vlnu odporu u old-school parkouristů,
kteří považují parkour za svobodný projev
pohybu a životní styl. Jakmile se parkour
stal sportem, přišla pravidla, různé soutěžní
disciplíny a s nimi také rozhodčí. Bojuje se
na čas a na body, soutěživost a rivalita je
na místě.
Rozdělme parkour na dva tábory. První
je old school parkour. Tedy venkovní spoty,
městské betonové parky a zákoutí, kde se
skáče.
Druhý je soutěžní parkour. Zde poměříte
síly ve Speedrunu - běhu na 40 metrů přes
10 překážek na čas nebo ve Freestylu - volné
skladbě triků, salt a parkourové flow.
Poslední je Chase tag, hra na babu přes
parkourové překážky, buď na stanovený
čas či kdo koho dřív chytí nebo se můžete
hrát na týmy.
Náš klub www.parkourpraha.cz nabízí
kurzy pro děti od 7 let do X let. S venkovním
parkurovým prostorem o rozloze 1200 m2

Š

jsme nejvíce se rozvíjející parkourový klub
v Praze. Působíme na Praze 8 Ládví a Libni,
na Praze 5 v Jinonicích, Hlubočepech a nově
i v Řeporyjích, na Praze 4 v Nuslích a Vršovicích a na Praze 9 v Horních Počernicích.
Letos jsme otevřely dvě třídy v Řeporyjích v Základní škole, Od školy 596
a to každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 pro
děti 7-9 let a od 17.30 do 19.00 pro děti
10-13 let.
Zabýváme se jak klasickým parkourem
tak soutěžní formou parkouru, na které se
s velkým úspěchem otevřely speciální třídy
zaměřené na gymnastiku a tricking s freerunningem. Za zmínku
stojí i pár úspěchů našich
svěřenců nejen z MČR
Parkouru v Brně, kde jsme
vybojovali 1. místo ve freestylu junioři, 2. a 3. místo
juniorky ve speedrunu, 2.
místo freestylu juniorky,
3., 2.,2. místo mladší žáci
a dorost speedrun. Pořádáme různé exhibice s našimi svěřenci a speciální
workshopy. Také různá
dvoudenní soustředění
po parkourových hřištích

únor 2021

a halách na území ČR. Šestidenní sportovní
tábory formou soustředění a příměstské
tábory. Za zmínku také stojí profesionalita trenéru s FTVS a reprezentantu Czech
Parkour Teamu s gymnastickou licenci či
licenci cvičitele parkouru od ČOS. Klub je
též registrovaný u Gymfedu a ČUS. Pro
klub je nedílnou součástí pojištění všech
členů a trenérů. Veškeré informace o dění
v klubu a aktuálních novinkách najdete
i na Fb - https://www.facebook.com/
parkourpraha.cz
Jan Horák
zakladatel klubu

Kulinářské okénko

védsko, země
Köttbullar
která má snad
500 gr mleté hovězího masa
vše. Od vyso250 gr mletého vepřového
kohorských hřebenů
a průzračných řek
masa
s burácejícími vo1 ks šalotky
dopády, přes divo1 str česneku
ké arktické tundry
100 gr strouhanky
v severošvédském
1 ks vejce
Laponsku. Oplývá
1 čl mletého nového koření
přívětivě zvlněnou
½ čl mletého zázvoru
vše. Od vysokohorských
hřebenů aplážemi
průzračných
řek s burácejícími
krajinou i prosluněnými
v jižním
sůl a pepř
Švédsku. Švédsko je země která zrodila zřejmě
40 gr másla
é tundry vnejslavnější
severošvédském
OplýváAstrid
přívětivě zvlněnou
autorkuLaponsku.
dětské literatury
40 gr hladké mouky
mi v jižnímLindgrenovou.
Švédsku. Švédsko
je země
která
zrodila
nejslavnější
Pokud
se Švédů
zeptáte
nazřejmě
300 ml vývaru – hovězí a zelejejich
národní
poklad,
zmizí
v
kuchyni
a
vrátí
d Lindgrenovou. Pokud se Švédů zeptáte na jejich národní
poklad,
ninový
půlzmizí
na půl
se s masovými kuličkami. Köttbullar, švédské
150
ml
smetany
mi kuličkami.
Köttbullar,
kuličky,
jsou nám všem dobře ke šlehání
masové
kuličky,švédské
jsou námmasové
všem dobře
známé
2 čl sojová omáčka
díky
oblíbenémuřetězci
skandinávskému
obchodnídinávskému
obchodnímu
s nábytkem.
Kdo by je neokusil.
Já alehořčice
1 čl dijonská
mu řetězci s nábytkem. Kdo by je neokusil. Já
kud v tomale
senejsem
mnou fanda
souhlasíte
pojďte
si je připravit
polotovarů
a pokud
v tom se se mnou.
Ve větší míse smícháme masa, najemno nakrájenou šalotku, rozdrcený
mnou souhlasíte pojďte si je připravit se mnou.
SSpřáním
česnek, vejce, strouhanku, nové koření a mletý zázvor. Masovou směs
přánímdobré
dobré chuti
chuti
Vaše Simča
dochutíme solí a pepř. Necháme odpočinou a vyválíme kuličky o velikosti
Vaše Simča
(simona.slivenecka@gmail.com)
vlašského ořechu. S obou stran opečeme v pánvi do zlatova a vyjmeme.
Na výpek do pánve dáme máslo, přisypeme mouku a uděláme jemnou
jíšku. Kterou zředíme vývary, krátce povaříme. Nakonec přidáme smetanu a dochutíme sójovou omáčkou s dijonskou hořčicí. Masové kuličky
podáváme přelité omáčkou, s bramborovou kaší a brusinkami.

sa
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy v roce 2021 – trasa Praha-Řeporyje
10. 3.–středa; 6. 5.–čtvrtek; 7. 8.–sobota; 4. 11.–čtvrtek
po-pá
Náměstí U Lva
15.00 - 15.20
ul. Ořešská (u trati)
15.30 - 15.50
ul. K Zadní Kopanině
16.10 - 16.30
(u zast. MHD Zadní Kopanina)

1.
2.
3.

so
8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.10 - 9.30

Aktuální harmonogram svozu NO
pro rok 2021 v Praze naleznete zde:
https://portalzp.praha.eu/file/3210935/Bro zura___odpady_2021_04_12_2020_portal.
pdf
ebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při mobilním
sběru jsou občané povinni prokázat se
občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.
Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru
na území města a není tedy nutné mít
trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto

vozidla na telefonním čísle 739 412 393,
731 686 777 nebo 602 485 324. Mobilní
svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně,
je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.
Není předem určeno, jaké vozidlo bude
danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se
může stát, že budete muset kontaktovat
všechna telefonní čísla.

Stavební odpady kategorie N (nebezpečné)
Ty není možné na sběrných dvorech
zřízených hl. m. Prahou odložit. Jedná
se například o nebezpečné odpady těchto
katalogových čísel:
a) 17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující
dehet
b) 17 06 01 - Izolační materiály obsahující
azbest
c) 17 06 05 - Stavební odpady obsahující
azbest

úřadu k provozování zařízení na výše
uvedené druhy nebezpečných odpadů.
Tyto společnosti je možné vyhledat na
elektronické adrese: www.praha-mesto.
cz/odpady - odpady v Praze - informace
pro firmy - seznam oprávněných osob seznam oprávněných osob k nakládání
s odpady nebo www. isoh.mzp.cz – registr zařízení.
Zde je možné si například do kolonky
„ruční zadání pro výběr z katalogu odpadů“ zadat katalogové číslo odpadu,
kterého se chcete zbavit a vygeneruje se
seznam osob oprávněných k nakládání či
odstranění konkrétního druhu odpadu.
Aktuálně můžete kontaktovat např.
tyto oprávněné osoby:

N

Pro odstranění těchto nebezpečných
odpadů jsou občané či právnické osoby povinni si zajistit společnost, které
byl vydán patřičný souhlas krajského

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Moderní čistírna peří

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

Info na tel.: 606 312 174

Šicí stroje

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

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

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
 rozpouštědla
 kyseliny
 zásady
 fotochemikálie
 pesticidy
 zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 olej a tuk

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

 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky)
 léčiva
 baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být
předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ:
 jedlý olej a tuk (v uzavřených PET
lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady,
objemné odpady, elektrozařízení
apod.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky
v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na
tel.: 236 00 46 72, 236 00 42 29

1. AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
provozovna Benátky nad Jizerou
- tel.: 734 523 921
2. FCC Regios, a. s., Úholičky
- tel.: 220 930 524
3. A.P.E., Rosická 795, Praha 19
- tel.: 725 606 473
4. VS-EKOPRAG, s. r. o., Teplárenská 5,
Praha 14 - tel.: 244 911 196
V níže uvedených stabilních sběrnách
můžete odevzdat všechny druhy nebezpečného odpadu, kromě materiálů,
obsahujících azbest.
zpracovala Lenka Bártová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru

!
ó
ó
ó
o
Ech
KDO SE CÍTÍTE SÁM

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz

Kontakt:

Nechtěli byste si u mě doma
(žena, 58 let, Řeporyje)
ve skupině 4–6 lidí
zahrát občas karty (žolíky…)?

Příjem českých programů v HDTV kvalitě !

Tel.: 702 049 457

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
V Praze Řeporyjích, dne 10. 1. 2021
Vážení členové ZMČ městské části Pra ha Řeporyje,
po přečtení, zvláště několika posledních
čísel Řeporyjského echa, jsem se rozhodla vám napsat otevřený dopis, jako
žádost o vaše stanovisko k jednotlivým
aktům a vyjadřování pana starosty Pavla
Novotného – veřejného činitele a vašeho
reprezanta, konec konců i reprezentanta
MČ Řeporyje.
Vede mě k tomu několik důvodů.
Zpravodaj v současné době slouží
převážně k publikaci článků vytvořených
panem starostou, které vynikají především sebechválou, případně vymýšlením
a zkreslováním myšlenek jiných.
Příspěvky občanů v rubrice „Názory
občanů a členů zastupitelstva (články
nejsou redakčně upravené a vyjadřují
pouze stanoviska autorů)“, jsou publikovány s redakčními úpravami pana
starosty (viz Řeporyjské echo č. 275 –
můj příspěvek k rekonstrukci ulic nad
Sokolovnou – vynechané statě, které se
panu starostovi tzv. nelíbily, navazující
číslo 276 – roztrhaný a okomentovaný
příspěvěk pana Abrháma). Pro pořádek
připomínám, že žádná z úprav textu zmíněných článků nebyla s autory příspěvků
projednána.
V případě mého článku, mi pan starosta telefonoval kvůli poznámce na konci
mého textu a žádal mě o její vynechání,
s čímž jsem nesouhlasila. Výsledkem byl
publikovaný text, pozměněný panem
starostou, s poznámkou, že text byl
redakčně zkrácen, editoval P. Novotný.
V případě příspěvku pana Abrháma
došlo k naprosto dehonestujícímu roztrhání textu, kdy čtenář ztrácí souvislosti
a utápí se v naprosto nevhodných a urážlivých odpovědích pana starosty.
V zářijovém čísle Řeporyjského echa
č. 273 byl ve stejné rubrice zpravodaje
publikován článek paní místostarostky
Lucie Seguin, který se týkal koupě pozemku č. 1707/41 v k.ú. Řeporyje, začínající po oslovení občanů slovy: „ Dovolte
mi upřesnit, jak předtím ještě staré zastupitelstvo koupilo stejně velký, naprosto
bezproblémový pozemek o 50 m vedle,
Vážená paní
Lucie Seguin
místostarostka MČ Řeporyje
Nad Náměstím, Praha-Řeporyje
Vážená paní místostarostko,
velmi pečlivě jsem si přečetla vaše sdělení Řeporyjským, týkající se zpřesnění informací jak „staré zastupitelstvo“ koupilo
dokonale přístupný pozemek č. 1707/41
v k.ú Řeporyje od organizace SŽDC, a. s.
Jelikož jsem byla členem „starého

dokonale přístupný za 200 000 Kč.“
Dále pokračuje „Ještě zajímavější je
ale skutečnost, že pozemek 1707/41 měl
být součástí bezúplatného převodu spolu s okolními parcelami. Nepozorností
došlo k tomu, že byl v protokolu o bezúplatném převodu zapomenut a přišlo se
na to až příliš pozdě…“ a končí konstatováním „Dodnes mě mrzí tento zbytečný
výdaj za nepozornost. Panu Abrhámovi
se omlouvám, že mu tímto kazím iluze
o práci předešlého zastupitelstva.“
Tvrzení paní Seguin bylo naprosto nepravdivé, proto byla na tuto skutečnost
upozorněna, dokonce již dvakrát (jednou
při osobním setkaní s pí Holovskou a podruhé písemně mnou).
Dopis paní Seguin jsem poslala prostřednictvím e-mailu na adresu p. starosty, se kterým jsem o tom také telefonicky
hovořila. V dopise jsem jí genezi koupě
pozemku vysvětlila a žádala jsem jí
o uveřejnění opravy svého tvrzení. Také
pan starosta, který mimochodem byl
v minulém ZMČ a měl by vývoj situace
znát, slíbil, že zjedná nápravu.
Dala jsem paní místostarostce šanci
se ctí s tímto problémem vyrovnat, leč
čekala jsem marně, paní místostarostka
dělá „mrtvého brouka“. Z tohoto důvodu
si myslím, že účelem článku paní místostarostky nebylo pravdivé informování
spoluobčanů ale očernění práce bývalého zastupitelstva, o které, bohužel,
vůbec nic neví. Z tohoto důvodu kopii
tohoto dopisu přikládám.

pan starosta a vydavatel pan Pacner?
5. Existují nějaké zásady a cíle (kodex)
vydávání tohoto časopisu?
6. Pokud ano, byly vámi odsouhlaseny
a jsou plněny?
7. Je v souladu se zásadami a cílem vydávání tohoto časopisu publikování urážek
a hrubostí občanům MČ Řeporyje od
kohokoliv, natož od pana starosty?
8. Jsou-li ve zpravodaji publikovány
nepravdy, je správné tato stanoviska
opravit?
Dalším důvodem mého otevřeného
dopisu je skutečnost, že na hlavičkovém papíře MČ Praha – Řeporyje byly
roznášeny dopisy občanům, dle jakéhosi rozdělovníku (vedené pod č. j. MČ
P- ŘPRJ 02058/2020 ze dne 5. 10. 2020
a MČ P- ŘPRJ 02058 - 3/2020 ze dne
10. 10. 2020), ve kterých pan starosta
zcela nevhodnou formou, hraničící s vyhrožováním, odůvodňuje obyvatelům
ulic nad Sokolovnou, potřebu schválení
stavební dokumentace pro rekonstrukci
ulic nad Sokolovnou. Dopisy mezi těmito
občany působily jako rozbuška, místo
toho, aby politicky erudovaný starosta
uklidnil situaci a své stanovisko slušně
vysvětlil. Pokud texty těchto dopisů
neznáte, seznamte se s nimi.
Otázka: Je v zájmu ZMČ, aby pan sta rosta prezentoval mínění MČ Řeporyj
takovýmto způsobem?

Proto žádám o písemnou odpověď na
několik otázek.
1. Platí a má být fakticky naplňován nadpis
rubriky „Názory občanů a členů za stupitelstva (články nejsou redakčně
upravené a vyjadřují pouze stanoviska
autorů)“ anebo ne?
2. Je účelem vydávání zpravodaje Řeporyjské echo publikovat osobní názory
a vulgarismy pana starosty?
3. Pokud ne, je v zájmu občanů Řeporyj
aby byl tento „zpravodaj“ stoprocentně
dotován z finančních prostředků MČ?
4. Jste přesvědčeni, že řádně funguje deklarovaná redakční rada tohoto časopisu
a nebo tuto činnost vykonává pouze

Odpověď na tento otevřený dopis
nežádám ve formě velkého slohového
cvičení z rukou pana starosty. Na otáz ky položené v tomto dopisu, prosím,
odpovězte jen ano/ne.
Můj dopis, doufám, bude v nezměněném znění uveřejněn v Řeporyjském
echu, protože nemám jistotu, zda by vám
byl jinak doručen. Také požaduji, abyste
se touto stížností zabývali na veřejném
zasedání ZMČ a vaše stanovisko se objevilo v zápisu z tohoto zasedání. Myslím,
že nejsem sama, kdo je zvědav na vaše
mínění.
Ing. Marie Plocková
Příloha: Osobní dopis p. Lucii Seguin,
místostarostce MČ Praha-Řeporyje

zastupitelstva“ (stejně jako vaši kolegové
p. Novotný nebo p. Roznětínský) a mé
autentické informace jsou úplně jiné, žádám vás o revizi vašich závěrů ze špatně
získaných informací a jejich opravu v následujícím vydání Echa. Ostatně správné
informace jsou doložitelné v archivu MČ.
Ze znalosti celého případu uvádím
(rok 2010 a dále):
- V ulici Muzikova nebylo možno nechat
vyprojektovat a natož vybudovat splaškovou kanalizaci, neboť pozemky v okolí

nádraží Řeporyje včetně této ulice byly
v majetku ČD, a. s. Našim cílem bylo získat tyto pozemky, umožnit vyprojektování a vybudování splaškové kanalizace
a zároveň provést rekonstrukci vozovky
a vybudovat chodník. Bohužel, jednání
s ČD, a. s. bylo velmi složité, neboť v té
době probíhala dělba majetku mezi
ČD, a. s. a nově vzniklé SŽDC, a. s. Proto
jsme využili následující postup.
- Získali jsme informaci o možnosti připojení se (rozumějte jako MČ) k programu
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směny pozemků mezi MHMP a ČD, a. s.
Tuto informaci jsme obdrželi již v počátku našeho prvního volebního období
(cca v roce 2011 – 2012). Proto jsme požádali majetkový odbor MHMP o zahrnutí
našich požadavků v ulici Muzikova do
dotyčné směny pozemků a majetku
mezi výše uvedenými organizacemi.
Po dlouhých jednáních s pracovníky
majetkového odboru MHMP nám bylo
vyhověno. Čísla pozemků okolo nádraží,
včetně budovy nádraží, ulice Muzikova
a dalších pozemků, které nakonec byly
předmětem směny jsme vytipovávali
my sami a tedy pozemek č. 1707/41
nebyl ve výčtu opomenut, neboť
v tu dobu ještě neexistoval. Byl totiž
součástí pozemku č. 1707, který byl již
v majetku SŽDC, a. s., což je úplně jiná organizace než ČD, a. s. (s touto organizací
žádná směna neproběhla). Organizace
SŽDC, a. s. plánovala rekonstrukci celého
drážního tělesa v lokalitě Řeporyjského
nádraží. Pozemek 1704/41 a jeho nová
výměra vznikla až po vybudování
drážního tělesa, prostoru zastávky
a celkového geometrického zaměření.
- Směna pozemků a majetku mezi ČD, a. s.
a MHMP probíhala po dobu téměř šesti
let a po etapách. V první etapě došlo
k převodu pozemků pod ulicí Muzikova
(do majetku MHMP, potažmo správy
naší MČ) a dalších přilehlých pozemků.
Nedošlo k převodu požadované a do
směny zahrnuté budovy nádraží (II.
etapa směny).
- Po převodu uvedených pozemků do
UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ ČTENÁŘE, KTEŘÍ TO JEŠTĚ
NEZNAJÍ: PRO ČETNOST A OPAKOVANOU FORMU
PODNĚTŮ, ČLÁNKŮ, ESEJŮ A DALŠÍ TVORBY PANA
ABRHÁMA PRO ECHO, REAGUJE V JEHO KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ STAROSTA MČ PŘÍMO V TEXTU
PŘIPOMÍNKOVÁNÍM A KOMENTÁŘI MODROU BARVOU. PROTOŽE PAN ABRHÁM DNES NAZVAL PŘÍSPĚVEK „LŽI A PRAVDY PANA STAROSTY“, DOVOLÍM
SI MIMOŘÁDNĚ BAREVNĚ PŘIDAT NĚCO NAVÍC
A OZNAČIT V JEHO TEXTU ČERVENĚ OBJEKTIVNÍ
NEPRAVDY, NEPŘESNOSTI, ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE, PROSTĚ PASÁŽE, KDE PAN ABRHÁM, ZŘEJMĚ
OMYLEM, UVÁDÍ ČI DEDUKUJE SKUTEČNOSTI,
KTERÉ POVAŽUJI ZA NEPRAVDIVÉ APOD. A DÁM SI
PODMÍNKU, ŽE ALE V TĚCHTO PŘÍPADECH MUSÍM
POKAŽDÉ VĚC JASNĚ VYVRÁTIT, VYSVĚTLIT atd.
Lži a pravdy pana starosty.
Jsem rád, že pan starosta slíbil, že mě i nadále
nebude cenzurovat, tak jak to provedl svému
koaličnímu partnerovi.
Echo je jediným radničním tiskem v zemi, kde
je možné otisknout vše, dokonce anonymně.
Panu doktoru Čupkovi jsem po upozornění
vyhodil pasáž/odstavec, kde citoval soukromý
mail a to jen proto, že existují hranice, které
se nepřekračují. Mimochodem, psal jsem mu
v něm, jak idiotské je chovat se takto veřejně,
že tím shazuje koalici atd. KDOKOLI bude mít
zájem, rád mu onu pasáž zašlu. Tohle je hranice,
kterou jsem neviděl nikdy nikde překročenou.

majetku MHMP a svěření tohoto majetku do správy naší MČ jsme zadali vypracování projektové dokumentace na
revitalizaci celého prostoru u nádražní
budovy až po vyústění do ulice Ořešská.
Projekt zahrnoval nejen technickou
infrastrukturu (splaškovou kanalizaci,
plynovod s přípojkou až do nádražní
budovy, dešťovou kanalizaci atd.), vybudování nového uzlu pro autobusy
MHD, jejich nové otočky (nutnost kvůli
uvažované rekonstrukci Řeporyjského
náměstí) a konečných stanic příměstských linek autobusů. Z průběhu vypracovávání projektu, nutnosti vyhovění
technickým normám a požadavkům,
vyplynula i nutnost zahrnutí pozemku
č. 1704/41 do prostorového řešení.
- Dalším jednáním s majitelem zmíněného pozemku (SŽDC) jsme zjistili,
že nám tato organizace nedá souhlas
s budováním stavby na cizím pozemku.
Nabídla nám ale možnost odkoupení
zmíněného pozemku a to za podmínky
dodržení ceny jejich znaleckého posudku (194 000.- Kč bez DPH). Z tohoto
důvodu byl pak pozemek zakoupen.
- V době konce našeho druhého volebního období bylo již požádáno
o stavební povolení na rekonstrukci
celé ulice Muzikova, což bylo také do
konce roku 2018 uděleno. Byly uděleny
souhlasy jednotlivých správců majetku povinných připomínkových míst.
Stavba nezapočala a v současné době
mám informaci, že již proběhla zákonná
lhůta platnosti souhlasu správců a OTV
Vaši soukromou konverzaci bych taky neuvěřejnil, jste s tou cenzurou trapný, ale rozumím už
vaší posedlosti a chytání se všeho. Pan doktor je
členem koalice jen formálně, to záležitost interní
ne koaliční, ale mého koaličního partnera a mám
ji politicky i lidsky vyřešenou. Jediný člověk, co
tu kdy byl cenzurován v Echu, jsem já, pane
Abrháme. Ten pocit být cenzurovaný nikdo jiný
nezná. Jsem jen provokován. To k politice patří.
Protože pan starosta nehodlá komunikovat
a bobříka mlčení drží i zastupitelé a redakční
rada Echa, zmíním se o dalším z orgánů obce
a to výboru pro výstavbu a rozvoj.
Napadáte mě na veřejnosti, na jednáních
ZMČ, v Echu. Všude s vámi, často k údivu mnohých, komunikuji. Tvrdit, že odmítám komunikovat na stránkách listu, kde jsem jen komunikací
s vámi popsal za poslední rok JEDENÁCT normostran, mi připadá až neuvěřitelné, ale nechám to
na čtenáři. Bobříka mlčení zastupitelé nedrží.
Svět, ve kterém budete vyzývat zastupitele, aby
na vás povinně reagovali a oni tak činili, nebo
tak nečinili, protože jim to někdo zakazuje, existuje jen ve vaší hlavě. Zastupitelstvo je složené
z jedenácti zástupců OSMI stran nebo hnutí a to
nepočítám, že MUDr. Čupka je solitér a trochu
neřízená střela mimo koalici. Ani ten na vás nereaguje. Bobříka mlčení ale také nedrží. To vím
jistě. Stejně jako to, že vy jiný důvod nedovedete
představit, či připustit.
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usiluje se o souhlasy nové. Tato akce je
delimitována na OTV MHMP – měl by
být investorem.
- Vedení MČ o všech těchto krocích „staré
zastupitelstvo“ informovalo na svých
veřejných zasedáních a zároveň byly
tyto úkony „starým zastupitelstvem“
předem odsouhlaseny.
- V období léta 2018 byla již uzavřena
druhá etapa směny pozemků a majetku
mezi MHMP a ČD, a. s. Konečný souhlas
mělo provést tehdejší zastupitelstvo
MHMP na svém posledním zasedání
v září 2018. Pro celkovou zahlcenost programu byl tento bod z programu stažen
a zařazen na program nově vzniklého
zastupitelstva v lednu 2019. Tak došlo
i k převodu nádražní budovy do majetku
MHMP a svěření do péče MČ Řeporyje.
- Vše je možné dohledat v dokumentaci
uložené v archivu MČ a v usneseních
„starého zastupitelstva“.
Z toho, co jsem napsala skutečně
nevyplývá, že by došlo k nějakému
pochybení vedení MČ nebo „starého
zastupitelstva“. A proto není třeba
komukoliv „brát iluze“ o práci „starého
zastupitelstva“.
Proto žádám o opravu vašeho tvrzení
a omluvu p. Abrahámovi a řeporyjským
občanům za špatné (tendenční?) informace.
S přáním pěkného dne
Ing. Marie Plocková
V Praze Řeporyjích 4. 11. 2020

Tento poradní orgán je podle starosty veřejnosti přístupný. Problém je v tom, že občané
nemají šanci se dozvědět, že tento výbor zasedá.
Přesně to se tu dělo v minulosti a ještě ke
všemu se ten výbor scházel neveřejně. Proto
jsou jednání veřejná, informace o jednání výboru je předem vyvěšována, jsou na něj cíleně
zváni někteří účastníci a nikdy nikdo si zatím
nestěžoval krom vás – notorického kverulanta
a jisté dámy, kterou si za kverulantku nedovolím
označit. Napíšu jen, že jsem pravděpodobně JEDINÝ STAROSTA v zemi, který si sestavil stavební
výbor OPONENTNÍ. Pozval jsem do něj symbol
zdejšího odporu proti úřadu – paní Čubovou
a sedí v něm SESTRA oné dámy, o které výše
hovořím. Stavební výbor je PORADNÍM sborem
starosty a ZMČ, jeho návrhy a z nichž vzešlá
usnesení nejsou definitivně zavazující pro nadřízenou radnici, vede jej advokát Radek Hanák
(radek_h@hotmail.com) a vede jej skvěle, stejně
jako je skvělým zastupitelem.
Dokonce ani ti občané, jejichž žádost se
projednává.
Ti chodí na ZMČ, pane Abrháme a i když
nepřijdou, stává se často, že zastupitelstvo rozhodne jinak, než navrhl stavební výbor. Občan
si přijde na ZMČ, když má zájem ve své věci něco
uvést, dostane se mu tam sluchu a na stavební
výbor nechodí právě proto, že když už chce
jednání doplnit osobní účastí, chodil by dvakrát,
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nikoho to ještě nenapadlo, nikdo si nestěžuje,
v zásadních věcech sami žádáme investory,
aby se jednání výboru zúčastnili. Vypsal jsem
asi pět věcí, které vůbec nejsou naší povinností.
A zapomeňte, že budu úkolovat nebohého pana
předsedu, kterému jsem hodil na hrb výbor
z oponentů, aby vám posílal pozvánky. Pro těch
pár čtenářů, co tohle ještě čtou, dodávám, že
výbor má samozřejmě tajemnici z řad zaměstnanců úřadu (města), vyhotovuje se zápis a paní
tajemnice stavebního výboru Bártová (hso@prahareporyje.cz) určitě komukoli, kdo úřad osloví
se zájmem o sdělení data jednání, či poskytnutí
dalších informací, ráda vyhoví. Nikomu z nich se
pan Abrhám nikdy neozval, nic nepřipomínkoval, nežádal, jediné co ve věci koná, je že napadá
ohledně stavebního výboru v Echu starostu,
patrně za to, že mu jednou neprošla výborem
nějaká garáž, která když se (aniž by někdo věděl,
že je jeho, tedy nezaujatě) řešila na jednání, tak
pan Abrhám pro důvody zamítnutí vůbec nic
neřekl a nenamítal, ač byl přítomen.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že na stanovisko tohoto výboru se pan starosta opakovaně
v Echu odvolává i když se výbor danou věcí nikdy nezabýval.
Pan starosta při projednání bodu ZMČ
vždy uvádí, zda se věcí stavební výbor zabýval
a s jakým doporučením. Čím se PORADNÍ sbor
zabýval je uvedeno v zápisech z jeho jednání.
Pro dovršení absurdity uvádím, že vůbec nejsme povinni tento výbor zřizovat. Srovnejte to
s realitou, kterou jsem nastínil a snad to stačí
k nějakému udělání si obrázku. Ne? Tak dodám,
že ona garáž, co pana Abrháma tak sejří, nebyla
jeho, ale dcery, která po jednání ZMČ dala žádost
do pořádku a věc byla, myslím, schválena. Že
bylo vše navíc v kompetenci stavebního úřadu
P13 atd jsou jen groteskní podoteky k tomu,
co čtenáři této telenovely znají – pan Abrhám
nás obviňoval z rozhodnutí, které jsme nedělali, přenášel na nás úkoly jiného úřadu, obvinil
dokonce ZMČ, že je v otázce té garáže zaujaté
a bojí se mě. Mě, který neměl ánung o tom, co
je to za záležitost a čí je podání a příště rovnou
koaličně protlačí cokoli, co podá rodina pana
Abrháma už ze soucitu k ní, protože tady vláčí
Echem záležitost příbuzných, kteří absolutně
nestojí o pitvání věci a byli anonymizováni.
Asi před půl rokem jsem se náhodně vyskytl
na jednání výboru. Nebudu se zmiňovat, jak
nevhodně se chovali členové výboru ke svému
o dvě generace staršímu kolegovi /nedovedu to
pochopit/. Tento pán přečetl velmi zajímavé vyjádření stavebního orgánu k Trunečkovu mlýnu.
Když mu kolegové dali najevo, že je jeho sdělení
nezajímá, řekl, že už toho má dost a z jednání
výboru odešel. Toto vyjádření jsem v žádné
zprávě, kterou někdy výbor zveřejňuje, v Echu
nezaznamenal. Snad by k tomu měl více říci pan
místostarosta, který byl na zasedání přítomen.
Všichni, kdo četli má předchozí vyjádření
jasně vidí, že pan Abrhám osočuje sbor složený
oponentně. Za ODS, které připadl je v něm jen
pan Mgr. Hanák a Karel Doláš, doyen zdejšího
dění. Trunečkův mlýn byl v Echu vydiskutován,
veřejnost dostala mimořádný prostor věc zablokovat a dopadlo to tak, že 17 z devatenácti
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reakcí byla pozitivních. Institut plánování a rozvoje Hl.m. Prahy (IPR) se k nám připojil ve chvíli,
kdy jsme italského investora doslova VYHNALI
z Prahy, a když se tento vrátil s projektem sesekaným na čtvrtinu a od původního k nepoznání,
označil jej IPR za „vzorový příklad respektování
okolní krajiny“. Mimochodem, nejsem si jist, zda
se vůbec do díla pustí a děsím se, že tam bude
dále ruina, ale jak vím, že to řadě lidí nevadí, nechávám věcem volný průběh. Pan místostarosta
ve věci udělal neskutečnou práci a poté, co jsem
v Echu na čtyřech stranách jednoznačně vyvrátil
drby, alespoň doufám, ještě poslouchal řeči, že je
ve věci zainteresovaný. A mimochodem, speciálně na tento bod bylo svoláno setkání s občany.
Nevím, co máme udělat více, nebo transparentněji. Neeviduji navíc žádný podnět ve věci. I tak
se k tomu ještě vrátím a zase to bude v Echu, je
to citlivá věc, chci, aby dál byl občan v obraze.
Nikdo nic netají, do jednání výboru nezasahuji
a omlouvám se jeho členům, že kvůli mé bezbřehé toleranci výlevů pana Abrháma, o sobě
musejí číst, že se chovali nevhodně k seniorovi.
Není to pravda, tvrdí to jen pan Abrhám, osočuje
navíc sestru osoby, kterou za chvíli uvede jako
svého spojence, neuvěřitelné.
Dovolte mi doplnit názor paní Hovorkové
k rovným podmínkám přístupu k Echu. Jeden
z mých příspěvků jsem záměrně zaslal těsně
před uzávěrkou čísla. Přesto pan starosta
v témže čísle dokázal dlouze reagovat. Zřejmě
uzávěrka a rovné podmínky neplatí pro každého. O nějaké stanovisko redakční rady bych asi
stejně jako předtím žádal zbytečně.
Uzávěrka pro zasílání příspěvků je nastavena
tak, aby se mohl případně napadený rovnou
vyjádřit v témže čísle. Kritizujete opatření, které
má zabránit tomu, aby se napadený nemohl
hned bránit, vy cenzuro. Dále, Echo prochází
po uzávěrce dalšími redakčními úpravami atd.
Nevím, o čem s paní Hovorkovou mluvíte, ale
to je fuk, tiskli jsme jí i příspěvky, kde cíleně kritizovala údržbu zeleně, která není v naší správě
a srovnávala ji s údržbou v Rudné, kde platí
úplně jiné podmínky než v Praze, neskutečně mi
taková věc vadila, ale otiskli jsme to. Jak nekradu
a třístupňové, pravidelné audity magistrátu pro
nás vycházejí skvěle, tak se uvedená dáma, pan
doktor Čupka a pan Abrhám (facebook pana
Sedláře a paní Kroupové neřeším, to nemá cenu
ani smysl) aktuálně chystají tepat studii rozvoje
území jižně od skanzenu, kde chceme biotop
a řešit okolí, i přesto, že paní se tam zhodnotí
pozemky a pan Čupka nás dříve u dvou věcí
(hřiště u letadel, projekt dětského hřiště v areálu
FK) tepal, že neděláme studie celého území. Tak
už to chodí a také jsem byl v opozici. Jen mi to
přijde až bizarní, ale příští rok jsou volby, beru
to sportovně.
Ještě slovo k cenzuře Dr. Čupky. Je s podivem, že pan starosta znemožnil svému koaličnímu partnerovi zveřejnit mail, který mu sám
nějaký týden předtím poslal. Pan Čupka nemá
moc šancí něco v práci zastupitelstva změnit,
protože se chová moc slušně a to se ve vedení
obce a zastupitelstvu moc nenosí.
Pan Čupka měl a technicky stále má šanci
měnit de facto vše. Právě díky koalici. Je jeho
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věcí a interní záležitostí koaličního partnera,
proč se rozhodl vyrazit na zteč i proti svým
Pirátům a kdo byl na jednání nebo sleduje Echo,
musí se smát tvrzení, že se Josef chová nějak
uťáple. Naopak. Je to zásadní, hlasitý, kritický
člen ZMČ a je mu to tolerováno i přes to, že patří
papírově do koalice. Tu nebudu kvůli němu rozbíjet, není důvod, máme tak dobrou spolupráci
s magistrátem, že by to nebylo v zájmu Řeporyjí
a rozhodl jsem se to vydržet. To, že vynesl interní
komunikaci /za kterou se nestydím/ a cíleně
ji zkusil dát do Echa s vědomím, že to prostě
nepřekousnu a pak mě bude hanit z cenzury,
beru jako svéráznou snahu mě vyprovokovat,
je to nezvyklé, ale co už. Omlouvám se členům
ZMČ za to, že nechám pana Abrháma obviňovat
je tady z nevhodného chování. Nic takového se
neděje. Ani od Josefa Čupky. Je to dobrý chlap,
kterému nikdo nerozumíme v jeho chování,
trochu se za to jako šéf koalice stydím, ale nic
z toho, co popisuje pan Abrhám nedělá on ani
nikdo jiný. Je to lež.
Zmíním se ještě o moji mailové komunikaci
s panem starostou. Požádal jsem 13. 1. o zařazení
samostatného bodu, týkající se vyjadřování starosty v Echu. Bylo mi sděleno, že jako obyčejný
občan na to nemám nárok.
Pane Abrháme bylo vám na celostraně vysvětleno, že požadujete něco zcela mimo zákon
i vyhlášku a poradil jsem vám, jak se to dělá.
Nemohu za to, že návrhy usnesení předkládají
zastupitelé a výbory. Víte, občané si je volí proto,
aby to za ně dělali. Vy to víte, akorát jste nikoho
nepožádal, či vám nikdo nechce tu fantasmagorii předkládat. Je to zvláštní, řekl bych. A nabídl
jsem vám, že bod „různé“, který tak rád využíváte, vám zcela mimo zvyky, předsadím. Paní
tajemnice je z vás nešťastná, jedná se o čistou
buzeraci postavenou ne absurdním požadavku.
Když jsem se ohradil s poukazem na zákon
o obcích, napsal mi pan starosta mimo jiné následující: „Pane Abrháme, jestli budete kňourat
v Echu, že vás někdo umlčuje, normálně vám to
tam nedám, začínáte mě pěkně srát, Když vám
starosta řekne, že něco je tak a tak, tak to tak je
a vy nebudete jeho slova zpochybňovat, nebo
ano, ale doma nad kredencí.
Toto jsem uvedl jako součást rozsáhlé
odpovědi na zcela nepříčetný, výše uvedený
požadavek, „opřený“ o zákon, který říká přesně
to, co já, tajemnice, každý ze zastupitelů a ne
pan Abrhám (?). Na konci dlouhé pasáže, kde
pánovi sděluji, že Echo je svobodné a bez cenzury a on je toho důkazem, jsem varoval pana
Abrháma, ať přestane lhát a upozornil jej, že
bude li přes vysvětlení úřední, s razítkem a to
dvojitě (má to i od tajemnice) v Echu lhát a dělat, že nic, předvedu mu, že i má trpělivost má
své hranice. Výsledek? Pan Abrhám vypíchne
větu, dá ji do jiného kontextu a předkládá to
jako důkaz cenzury. A starosta to stejně nechá
vyjít a nedostojí své hrozbě jen proto, že by
příště zase četl něco o cenzuře. Což bude číst
stejně. Dodávám, že mi na pětitisícovou městskou část připadají statisticky jeden záměrně
očerňovací facebook, čtyři notoričtí kverulanti
a očerňovači a jeden zcela solitérní zastupitelský
svéráz, jako vlastně ještě celkem fajn výsledek.
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otisknout nejde, abych mohl být obviňován
z cenzury. Je to trochu šílené, ale třeba jsem
šílený já a celý svět a jediný příčetný je pan
Abrhám a spol. Omlouvám se za rozsah a za to,
že v budoucnu budu reagovat na výpady výše
uvedených stroze. Ten papír něco stojí.
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Měl jsem možná soudně při tom uvolnění Echa
do unikátní podoby totálního otevření zvážit,
jak toho budou zneužívat notoričtí kverulanti.
Udělat to, jdu přesně proti tomu, co razím a co
mi tak vadilo v Echu dříve. Dobře mi tak. Až vám
začnou jako čtenářům vadit výlevy pana Abrháma a mé reakce, budu přemýšlet, jak to řešit.
Vedl jsem časopisy a internetová média deset
let ve čtyřech vydavatelstvích. Držel jsem v ruce

desítky radničních tisků. To, co je tolerováno
panu Abrhámovi, paní Hovorkové a to co toleruji
jako vydavatel, starosta, koaliční partner panu
doktoru Čupkovi, jsem přesto nikde ani zdánlivě
neviděl, nezažil. Zažil jsem cenzuru na vlastní
kůži a to přímo tam, kde mě z ní obviňují výše
uvedení. V Echu. Které je jediným radničním
tiskem v zemi, kde vám otisknou skoro cokoli,
včetně anonymu a tak je mi posíláno něco, co

Strategická rozvojová studie Řeporyje - západ
1. Ráda bych se zeptala za občany neznámého zadavatele návrhu na zpracování
Strategické rozvojové studie Řeporyje-západ. Kdo přišel s návrhem na zadání
studie, mohl by představit sebe i studii,
případně důvod, proč studie pouze na
jakýsi západ?

2. Jakých pozemků se týká, „Řeporyje západ“ je široký pojem a ve vztahu k ceně
poměrně důležitý ukazatel.
3. Proč nebylo výběrové řízení na vytvoření studie, přeci jenom částka 520 000 Kč
není zanedbatelná.
4. Byli všichni zastupitelé před hlasováním dostatečně seznámeni s návrhem
zpracování a měli dostatek času na

Dobrý den,
pravděpodobně i vy jste pochopila, že tím
neznámým zadavatelem je MČ, jinak byste se nepodivovala nad domnělou absencí výběrového řízení. Návrh vznesl institut
plánování a rozvoje HMP jako podmínku
změny územního plánu a architekti,
kterým byla studie zadána, jsou IPRem
doporučeni. Změna umožní na získaných
pozemcích vybudování biokoridoru
a domu pro seniory. Pro snazší orientaci

jde o širší území bývalého koupaliště a rekultivaci navazujících pozemků v majetku
HMP. Cena, kterou uvádíte je maximální
částka, která bude korigována dolů dle
upřesnění rozsahu skutečných prací
a výše příspěvků od vlastníků pozemků
dotčených změnou. Zastupitelé byli
seznámeni na jednání a samozřejmě si
mohli vyžádat doplňující informace před
zasedáním, popřípadě mohli hlasování
odložit na některé příští zastupitelstvo.

Tento bod se na zastupitelstvo ještě vrátí
až bude uzavřené kolo schůzek s majiteli
a pořizovateli studie o rozsahu a využití
území. Bohužel vyjednávání se nám
komplikuje díky onemocnění některých
zúčastněných. Pokud vám nejde pouze
o zaujetí kritického postoje, ale máte
o záměr skutečný zájem, ohlaste se na
úřadě a já vás s problematikou seznámím.
S pozdravem Roznětinský
místostarosta MČ Řeporyje

SZUŠ Škola
pro radost

Deyla, obor Populární zpěv. Nela G.
byla přijata na Střední uměleckou
školu řemesel v Praze.
Oběma úspěšným absolventkám moc
gratulujeme!

díla z online výuky budou vystavena
„na plotě“ ZUŠ.
Budeme rádi, když se k nám přijdete
podívat!
Tereza Toráčová

V

Žákyně přijaté na střední školy
lednu probíhají přijímací zkoušky
na střední umělecké školy. I v této
nelehké době s našimi žáky spolupracujeme a poskytujeme jim podporu
při přípravě k talentovým zkouškám.
Velkou radost nám udělaly slečny ze
sólového zpěvu a výtvarného oboru.
Kristýnka S. byla přijata na Pražskou konzervatoř a konzervatoř Jana

Distanční výuka a výstava „Na plotě“
Z nařízení vlády pokračuje v naší škole
dále distanční výuka. Veškerá studijní zaměření se nyní vyučují online. Jsme moc
rádi, že se žáci do výuky zapojují v téměř
plném počtu. Zároveň děkujeme rodičům za pomoc s technikou a trpělivost.
Od 1. 3. 2021 bude ke shlédnutí
výstava prací žáků Výtvarného oboru,

Abrham
Pavel Novotný
prostudování návrhu? Asi ne, protože
jsem se ptala dvou zastupitelů a nikdo
nevěděl nic podrobnějšího o studii.
Informace, které jsou uvedeny v zápisu ze zasedání jako by nebyly.
Jiřina Hovorková
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích

V

90. letech počet členů ve sboru
klesá, protože „… skončila vedoucí úloha nejmocnější strany“
a není již nutné v rámci Národní fronty
získávat kladné body do kádrového
dotazníku. Pod tímto heslem končí
i bohatý kulturní a společenský život,
který členové sboru organizovali nejen
pro veřejnost, ale i pro sebe. Do aktivní
činnosti sboru se zapojuje v průměru 10
zapálených členů, kteří pracují na údržbě
hasičské zbrojnice a techniky. V polovině
90. let se náš vozový park již může řadit
k veteránům.

krátkou dobu stává starostou sboru. Po
jeho úmrtí v září roku 1996 přebírá funkci
starosty sboru Petr Pacner.
Hned v roce 1996 se opět obnovuje
kulturní život a pořádáme na zahradě
hasičské zbrojnice pálení čarodějnic.
V prosinci roku 1996 přivádí Iveta Svobodová potají na Výroční valnou hromadu staronovou skupinku dětí s tím,
že by opět ráda pokračovala v činnosti
mladých hasičů. Její nápad se setkává
s nadšením, a tak se naše řady začínají
pomalu rozšiřovat o hasičskou mládež.

V roce 1998 získáváme novou automobilovou stříkačku a plošinu, čímž se
náš vozový park značně modernizuje.
Nová technika se hned hodí. V tomto
roce je totiž rekordní počet požárů,
celkem 17. V srpnu tohoto roku padá na
několik našich členů stanujících na Orlíku
helikoptéra. Tato událost se naštěstí obejde bez ztrát na životech našich členů.
Od roku 1999 řeporyjský sbor pravidelně asistuje při natáčení filmů na Barrandově a od roku 2000 naše výjezdová
jednotka pravidelně asistuje na Strahově

nejen při zápasech pražské Slavie. V roce
2000 dochází při opravě plošiny k vážnému zranění Jiřího Zlocha. Toto neštěstí
nakonec končí „jen“ dlouhodobou hospitalizací. Družstvo našich dětí se poprvé
v historii postupuje na Mistrovství České
republiky ve hře Plamen.
V roce 2001 po padesáti letech obnovujeme zvyk stavění obecní májky. Tento
zvyk bohužel po pár letech zaniká s po-

Na počátku 90. let se Iveta Svobodová
pokouší navázat na činnost mládeže, ale
pro neshody s vedením tento pokus po
2 letech končí.
Jistě si mnozí z vás vzpomenou na požár plynového potrubí na Lužinách, který
se stal 12. 2. 1991. Zásahu, kterého jsme
se zúčastnili, si všímá i tisk a věnuje mu
rozsáhlou reportáž. Na uzavření plynu
čekali hasiči dlouhých 17 hodin.
S koncem roku 95 probíhá ve sboru
velká generační výměna. Starší generace,
která stavěla starou hasičárnu a působila
ve vyšších funkcích Československého
svazu požární ochrany, předává vedení
mladším aktivním členům. Od 1. 1. 1996
střídá dlouholetého velitele sboru Václava Cyrnera na jeho pozici Jiří Svoboda
(velitelem dodnes). Václav Cyrner se na

čátkem výstavby nové hasičské zbrojnice
v roce 2007.
Roky 2002 se do paměti zapisuje jako
rok ničivých povodních, při nichž zasahuje i naše výjezdová jednotka.

Roku 1997 vévodí povodně na Moravě. Náš sbor se v počtu šesti mužů
účastní odklízení jejich následků. Tento
rok také pořádáme první Dětský den
pro veřejnost.
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V roce 2006 v rámci příprav na svatbu
jednoho z našich členů vlastními silami
rekonstruujeme historickou ruční stříkačku (tzv. koňku). Při rekonstrukci je nám se
svými zkušenostmi velmi nápomocen
náš dlouholetý člen pan Jaroslav Svoboda. Po rekonstrukci je koňka pojízdná,
plně funkční a je k vidění při ukázkách na
dnech IZS a našich oslavách.
V roce 2007 je vydáno stavební povolení na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
Ta již není stavěna svépomocí jako stará
hasičárna. Průběh stavby ale bedlivě
sleduje a kontroluje náš pan velitel Jiří
Svoboda, který si též sám vykope její
základy. Nová hasičská zbrojnice je zkolaudována 24. listopadu 2009. V témže
roce naše výjezdová jednotka asistuje
při koncertu skupiny Kabát na Bílé hoře.
6. února 2010 probíhá slavnostní předání nové hasičské zbrojnice za účasti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Městské
části Praha-Řeporyje a Integrovaného

Historie SDH

se tak vůbec prvním nositelem tohoto
ocenění v historii našeho sboru.
V roce 2011 se část naší výjezdové
jednotky účastní I. Mistrovství České
republiky jednotek SDH ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel v Blovicích. Toto mistrovství se
pořádá jednou za 2 roky a náš sbor se
i v příštích letech stává jeho pravidelným
účastníkem.
V roce 2012 pořádáme pro děti první
letní dětský tábor. A protože budeme
letos pořádat tábor desátý, můžete se
těšit, že táborům věnujeme speciální
článek v jednom z příštích vydání tohoto
zpravodaje.
V roce 2015 slaví naši muži historický
úspěch a postupují na Mistrovství České
republiky v požárním sportu, které se
koná v Brně. Autobus, který jsme obdrželi od městské části, využíváme nejen
jako dopravní prostředek pro potřeby
sboru a výjezdové jednotky, ale je také
využíván pro potřeby obce.
V roce 2017 je nám slavnostně předán
historický prapor SDH, který je vysvěcen
farářem. Spolu s praporem je předána
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V současné době čítá náš sbor 119 členů, z čehož je 59 dětí do 18 let. Výjezdová
jednotka čítá aktuálně 26 členů a vyjíždí
průměrně k 35 výjezdům za rok.
Na historii o činnosti hasičské mládeže
a dosažených úspěchů našich dětí se
můžete těšit v příštím Echu…
Obnova vozového parku:
1993 - skříňová Avia DA30
1998 - Cisternová automobilová stříkačka
CAS K 25 a plošina PVP 27 na podvozku T 148

1999 - Tatra 613 s hydraulickými nůžkami
2004 - Požární automobil Scania CAS 24

2008 - Ford Transit
2015 - Autobus Renault Illiade
2019 - Požární automobil Scania CAS 30

záchranného systému. Panu Jaroslavu Svobodovi se v roce 2010 dostává
nejvyššího uznání za jeho celoživotní
práci, když je v Přibyslavi oceněn z rukou
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska titulem Zasloužilý hasič. Stává

stuha za obětavou práci v požární ochraně od Městského sdružení hasičů hl. m.
Prahy. Zároveň slavíme 20 let činnosti
mládeže v novodobé historii sboru.
V roce 2018 jsme součástí kolektivního
rekordu Hasičské fontány, který se koná
k příležitosti oslav 100 let české státnosti.
Jako kolektivní rekordman roku 2018 je
Hasičská fontána zvolena a slavnostně
vyhlášena v rámci Galavečera rekordů
v Pelhřimově v červnu 2019.

Největší požáry a výjezdy JPO:
1991 - požár plynového potrubí Lužiny
1998 - požár filmových kulis v Ořechu
2000 - požár pivovaru v pražské Korunní
ulici
2008 - požár Průmyslového paláce a požár
tržnice SAPA v Libuši.
2015 - požár filmových kulis na Barrandově
2016 - kuriózní výjezd jednotky – záchrana
koně na řeporyjském železničním
přejezdu, kterému se do kolejí zaseklo kopyto.
Lucie Šulcová, starostka sboru
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

J

Vážený pane starosto.
e nám ctí, že Vám touto cestou
můžeme poděkovat. Včera, při
odpolední procházce s dětmi, jsme
měli tu čest Vás pozdravit a krátce s Vámi
pohovořit.
Zmínili jsme, že se rádi procházíme po
okolí Řepory a že cestou k Západnímu
městu se nachází několik nelegálních
skládek, kde se vyskytují pneumatiky,
plastové díly od aut, pet láhve atd.
(viz foto). Dnes, když jsme šli svou oblíbenou cestou, jsme byli velmi mile
překvapeni, že je vše uklizeno – „to svět
neviděl“. Uběhlo pár hodin a Vy jste
konal. No prostě bomba! Je to nepředstavitelné, moc děkujeme, že podnikáte
všechny kroky, aby se občanům v našich
krásných Řeporyjích pěkně žilo.
Přejeme Vám pane starosto pevné
zdraví, hodně energie do Vaší nelehké
práce a spoustu spokojených občanů.
Jana Gerhátová a Martina Zlatníková

J

Nápad pro pana starostu
menuji se Helda a bydlím v „Magorově“. Nikoho tu neznám. Přistěhoval jsem se před dvěma lety. Vazby
tu nemám, mám tu jen ten byt. Echo si
pročítám, zajímá mě místo, kde bydlím.
Vůbec to nebudu rozebírat nějak obšírněji, ale když si čtu ty hnojomety od jedněch a samých, napadá mě, pane starosto, že se nebudeme zlobit, když v echu
nějak omezíte příspěvky kverulujících
já nevím na půl strany. Je super, jak jste
uvolnil stavidla pravidel Echa, svobodu
slova tu věru nikdo neomezuje, ale místní
magoři dostávají nevídaný prostor. Všiml

jsem si, že vás pořád napadají, že co na to
redakční rada a tak… Nemáte v ní většinu? Udělejte jim ten kodex jak chtějí. Ten
Čupka nebude mít téma zejména s tou
saní z nad sokolovny (omluva za případnou nepřesnost, ale vy asi rozumíte) když
dáte krácení do kodexu a ještě bych tam
vepsal (udělejte to, bude švanda, lidem
to je jedno), že členové zastupitelstva nesmí být vulgární a lidem bych to nechal.
Ať mohou napsat, že jste idiot klidně.
Píšete, že otisknete anonym? Dejte to
tam. Občan čte fakt cool časopis radnice,
do kterého vám píšou, že je cenzurovaný
i když není. Tak jim vyhovte, budou řvát

to samé tak jako tak. Ale budete mít
trochu pokoj. Jste zkušenej v tomto sám
nejlíp, ale tady bych se netrápil. Podle
mě při tom očerňování pro cenzuru v absolutně svobodném klevetníku radnice
jenom ukazují na chybičky, nic nemají.
Jiní nebudou ať to bude jakkoli. Místo
v Echu jim zůstane a že budou psát o cenzuře jako teď? Někomu jste napsal, že je
debil?. „Nedodržuje kodex“. Chtějí vás
nasrat, Pavle Novotný, starosto. Naserte
vy je a kašlete na tu hrdost.

Vážený pane Heldo,
Děkuji za projevený názor. Je to tak.
Jen provokují. A víte co? Pane Heldo, vy
jste hlava. Svolám redakční radu a protáhnu to, co jste napsal, zastupitelstvem,
ač nemusím. Navrhnu na radě, kde má
dva lidi ODS, jednoho Piráti, je tam vyda-

vatel Echa, ten bude rád jako nikdy a za
občany Žanda, rovnou to, co jste napsal.
Rubrika názory maximální rozsah, zakážu
si pomocí zákazu úředníkům a zastupitelům jakékoli peprné výrazy, vyhradím
redakci právo krátit a až budou prskat,
že cenzura, tak jim omlátím o hlavu, že

prskali před celou vsí cenzura i když to
bylo komplet free hippie a nechal jsem
se tu vláčen bahnem romány bláznů.
Ostatně ta redakční rada se nesešla roky.
Svolám to hned. Máte u mě pivo.
Pavel Novotný
starosta MČ

Petr Helda, Jirousova
(heldapet@volny.cz)
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Koronavirusová výzva v postní době
OVID – 19 se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci
a autority. Je paradoxní, že tento
neviditelný, nepatrný virus má nad námi
tak velkou moc. Miliardy lidí donutil ke
změně způsobu života. Co všechno kvůli
němu dělat nemůžeme? Důrazně nám
také připomíná, jak jsme křehcí a zranitelní. Člověk na svou smrtelnost tak snadno
zapomíná. Pandemie jasně dokládá, že
náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k nám není dlouhodobě v pořádku.
A že se to vše nestalo náhodou.
Na Popeleční středu, kterou zahajujeme postní dobu, se koná tradiční zvyk
sypání popela na hlavu, jenž vyjadřuje
smutek, lítost a pokoru. Postní doba
nás postupně vede k Velikonocům, kde
máme možnost si uvědomit, že existuje
ještě jiná koruna, která je naší nadějí:
trnová koruna, kterou vložili Pánu Ježíši
u soudu na hlavu předtím, než byl popraven. Tato koruna dokládá, jak hluboká je
propast mezi stvořením a jeho Stvořitelem. Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme
jejími majiteli, přestože o to usilujeme.
Jsme jen nájemníky a správci a máme
v této věci skutečně velké nedostatky.
Koronavirus velmi rychle bortí naše
iluze o tom, že na zemi vybudujeme
dokonalý svět bez Boha. Snad si více
než kdykoliv předtím uvědomujeme, že
stvoření bez Stvořitele nemůže dlouhodobě a smysluplně existovat. Důsledkem
špatného způsobu života je přítomnost
bolestí, utrpení, smrti v našem lidském
životě. Před touto realitou nelze utíkat,
protože každý jeden z nás dříve nebo
později zemře.
Pandemie nám může posloužit ovšem
k pozitivnímu účelu. Může nás přivézt

C

Přeji nám všem, abychom se nebalí
poctivě a v pokoře odpovědět na koronavirusovou výzvu k návratu k našemu
Stvořiteli.
Kéž popel a trnová koruna budou pro
nás symbolem nové naděje a nového
začátku.

Chci nám všem nabídnout také příběh
o dvojčatech, který napsal, Jose Carlos
Bermejo, ve své knize „Vlídné příběhy“. Tento příběh nás může inspirovat
k vnímání našeho života v perspektivě
věčnosti.
Myslím na Vás ve svých modlitbách
P. Mariusz Kuźniar, farář
**************************************
Dvojčata v mateřském lůně - život po
životě
V mateřském lůně si povídala dvojčata. Sestra řekla bratrovi: „Myslím, že po
narození existuje život.“ Bratr ale silně
nesouhlasil: „V žádném případě! Existuje

25
Zprávy z fary
existovat něco víc než jen toto temné
místo! Musí existovat něco jiného, místo
prozářené světlem, kde se člověk může
volně pohybovat!“ Bratra se jí však přemluvit nedařilo.
Po několika minutách ticha promluvila
dívenka s jistou pochybností: „Musím ti

říci ještě něco, ale bojím se, že ani tentokrát mi nebudeš věřit, ale myslím, že také
existuje maminka.“
Bratr zlostně vykřikl: „Maminka! O čem
to mluvíš? Nikdy jsem žádnou neviděl
a ty také ne. Kdo ti takovou hloupost
namluvil? Jak jsem řekl, toto místo je to
jediné, co máme. Proč chceš stále více?
A koneckonců tady to není špatné. máme
všechno, co potřebujeme. A tak bychom
měli být spokojení.“
Sestra se cítila po bratrově odpovědi
v rozpacích a nějakou dobu se neodvážila říci ani slovo. Jelikož se však svých
myšlenek nemohla zbavit a její bratr
byl jediný člověk, s nímž mohla mluvit,
nakonec řekla: „Necítíš, že tě někdo každou chvíli zmáčkne? Je to nepříjemné
a občas to bolí.“
Bratr odvětil: „Ano, ale co je na tom
zvláštního?“
Toho okamžiku sestra využila: „No,
myslím si, že nás ta zmáčknutí připravují
na přechod na jiné, mnohem krásnější
místo, kde spatříme maminku tváří v tvář.
Nepřipadá ti to úžasné?“
Bratr neodpověděl. Měl dost hloupostí
své sestry a myslel si, že nejlepší bude
nevěnovat jí pozornost a čekat, až ho
nechá na pokoji.

zpět k Bohu, kterého jsme roky nebrali na
vědomí; k Bohu, který měl na hlavě trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky
k sobě a ukázal nám realitu skutečně
neporušeného světa, kde již není smrti.

jen tento život, který právě žijeme. Nacházíme se na temném a útulném místě.
Musíme udělat pouze jediné – pevně se
chytnout šňůry, která nás vyživuje.“
Holčička ale trvala na svém: „Musí

Náměty k zamyšlení:
1. Neexistuje jen to, co je vidět. Snad
bych mohl více ocenit věci, které zatím
nevidím nebo nedokážu spatřit svým
zrakem.
2. Věřit v život na druhém břehu není
snadné, pokud jej člověk příliš racionalizuje. Co se mi vybaví, když myslím
na onen svět?
3. Má smysl pokládat narození za příležitost, ačkoliv to znamená žít v nedostatku. Snad se to stane životní energií,
a ne jen začátkem života.
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Očkování psů a koček

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
místnímu úřadu a všem, kdo se přišli rozloučit
a položit květinový dar Josefu Jarolímovi.
Manželka s rodinou
Zároveň bychom chtěli poděkovat
MUDr. Veronice Štrosové a Soně Chocholaté
za dlouhodobou péči o manžela a tatínka
Josefa Jarolíma.

proti vzteklině a dalším nákazám

21. 4. 2021
Očkování proběhne:
16.00–17.00 hod.
- před ÚMČ Řeporyje

Poděkování za pomoc

17.15–17.30 hod.
- Zadní Kopanina,
u autobusové zastávky

Děkuji velice místnímu oddělení Městské policie,
paní Dáše, Vlaďce a panu Jaroslavovi
za nezištnou pomoc a ochotu
s nákupy a odvozy k lékaři.
Irena Valachová-Kučerová

Kontakt: 603 332 053
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&
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Sraz na skále na „Paloučku“
viz. závody TOUR de Skála.
Program připraven.
Informace: Filip - 723149089
nebo Petra - 603557284
případně v obchodě
11.02.2021 14:34:23
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Inzerce

Pizzu připravuje italský pizař
Giuseppe

PŘÍJEM INZERCE
O

H

EC

27 druhů • pizzy 32 a 40 cm

27

E-mail: info@tiskpip.cz
Tel.: 603 167 905, tel.: 251 626 607

NABÍDKA PRONÁJMU POZEMKU
cca 5000 m2 k pěstování květin
Objednávky
Tel.: 606 025 888
info@pizzafiorentina.cz
www.pizzafiorentina.cz
Reklama Echo_02-2021.indd 1

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

a06109

„Akce“ za 2 pizzy 1 nápoj ZDARMA
Možno rozdělit 500 m2, 1000 m2.
Voda, elektřina v místě.
Praha - západ
20 minut
od Prahy, směr
Plzeň 13:50:06
Solc-01-2017_zluta.pdf
1 11.1.2017

tel.: 778 02 08 29

26.2.2021 12:40:01

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

KROUŽKOVÉ
VAZBY
NA POČKÁNÍ

MY

CY

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

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

www.tiskpip.cz Vazby plast od 12 Kč, drát od 29 Kč

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

INFORMACE
PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
Inzerce
28

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

