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Další vandal v poutech: Chycen při činu!
Bláznivý výšlap: Řeporyje kolem dokola
Historie našich hasičů potřetí!
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Slovo starosty

D

Vážení spoluobčané.
ěkuji za milé reakce
na minulé Slovo
starosty, které jsem
věnoval zamyšlení nad
věkem a také díky za přání
ke kulatinám, někteří jste
mě fakt dostali. Třeba holky ze zdejší pošty a jejich
budovatelské desky pro zdejší rozhlas, to mi i ukápla slzička,
že si vzpomněly a jak byly vtipné. Děkuji všem, opravdu si
toho vážím. Přátelům a kamarádům se omlouvám, že to bylo
bez oslavy. Jak čínská chřipka poleví, svolám to ke Žbánkům
ex post.
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to, že jsme si peníze sehnali ze dvou třetin mimo rozpočet
vyjednáváním s developery, tak naznačil, že nám v létě možná přispěje. Máme vyklizený „plecháč“, kde sídlila technická
četa, půjde k zemi, připravujeme zemní práce a okamžitě
vypisujeme výběrko na zhotovitele. Rádi bychom za rok
otevírali.
Technická četa se zatím stěhuje do budovy nádraží. Tam
probíhá oprava střechy, na kterou se nám narychlo po získání budovy do majetku podařilo získat milionovou dotaci.
Mezitím připravujeme „politicky“ a u rýsovacích prken akci
„záchrana budovy de luxe“. Takticky není co řešit. Záchrana
budovy na úrovni bude stát desítky milionů korun. Můžeme

A teď šup do práce a k tomu podstatnému, co vás zajímá,
trápí, na co se ptáte, co kritizujete, co s tím děláme a samozřejmě za co všechno bych nás chtěl pochválit, on to nikdo
tak pěkně neudělá.
Ve chvíli, kdy držíte v ruce toto Echo, už pravděpodobně
my držíme v ruce stavební povolení na skatepark. Akce je
finančně pokrytá, veliké díky na magistrát za to, že i přes

Skatepark Řeporyje by se měl začít stavět v létě, otevírat bychom chtěli do roka.

Jedna z variant předběžně počítá u nádraží s moderní přístavbou sálu sloužícího
coby oddací síň, jednací prostor ZMČ a samozřejmě kultuře.
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to samozřejmě roky nějak dostávat z nejhoršího sami. Aktuálně každopádně pracují nejvíc statik, řeporyják Ing. Seifert
a paní architekta Brotánková z Ořecha. Je to srdcovka nás
všech, považovali jsme za správné oslovit pro tuto misi
místní lidi a srdcaře. Připravujeme podklady (část vám ukáži,
prosím, jde o pracovní materiál, který se neustále mění) pro
vypracování situační studie, kterou potřebujeme pro kaskadérský pokus získat na rekonstrukci budovy peníze od města
– nová radnice, knihovna, kulturní zázemí a sál. Je to takticky
i prakticky asi nejlepší možná cesta. Současná budova úřadu
je zcela nedostačující novým potřebám MČ, která překročila
hranici 5000 obyvatel, a tedy máme nárok na více úředníků
atd. Až bude namalováno, zkusíme lobbovat a politikařit. Uvidíme. Dostáváme teď budovu z nejhoršího vlastními silami,
krom střechy se vyřádili elektrikáři, zabezpečujeme, uklízíme.
Jak už víte, podařilo se nám za mimořádně výhodných
podmínek získat od soukromého vlastníka pozemek
a od státu „budovu“ bývalého skladu uhlí po firmě Vondrák.
Tady je mise jasná – nové zázemí technických služeb obce,
jejichž – rovněž nevyhovující – objekt ustupuje skateparku.
Rozehráváme různé hry o pozemky (stát a město) okolo
a pomalu chceme projektovat. Běh na dlouhou trať, na konci
kterého bychom rádi měli pěkný úřad, naproti techniku atd.
Snažíme se také dostát co nejdříve prvním vlaštovkám
týkajícím se našeho závazku ohledně investování všeho, co
tu bylo navíc vybráno z nepopulárního zvýšení daně z nemovitosti, do dětských hřišť.

Slovo starosty
se uspokojit nejmenší i starší děti, prvky jsou konzultovány
s maminkami a prcky, slíbili jsme obří trampolínu a celý
prostor doplní jakési grilovací party místo pro veřejnost.
Nechci slibovat termínově napevno nic, nemáte představu,
co za armageddon představuje byrokracie okolo stavařiny,
ale když vše půjde, jak má, rádi bychom už na podzim měli
hřiště v provozu.
Každá koruna z těch čtyř milionů, co se vybrala na zvýšení
daně v roce 2020, tak bude investována do těchto dvou projektů a já budu moc rád za nápady na další takové z výběru
daně letošní. Myslím, že musíme myslet také na další části
katastru a chci moc povzbudit bytový kompex Šafránka,
kde investovat nemůžeme (známá kauza) a snažíme se najít
formou spolupráce s investory cestu, jak opravit tamní hřiště,
co jsou v dezolátním stavu.
Staví se také nová přístavba mateřské školky, souběžně už
probíhají zemní práce pod zahradou, kde budeme směrem
k jihu rozšiřovat zahradu o to, co jsme přístavbou ubrali.
Přebíráme také dle slibů komunikace, včetně těch, kde se nás
čekají jen krev pot a slzy, to mluvím o Horšovské a okolí, kde
nás čeká po panu Chomenkovi (vyhlášený to údržbář silnic
a celkově „dobrák“) dost práce, jen nám to přepíší.
Na závěr bych se rád zastavil u právě skončeného hloubkového, třístupňového auditu MHMP týkajícího se hospodaření
Řeporyjí v loňském roce. Celá obsáhlá zpráva je k dispozici

Přestože peníze reálně ještě nemáme, jako politici samozřejmě chceme co nejdříve konat. Mám pro vás předběžně
nějaká čísla. Vím, že jsme naštvali celou obec. Jsem rád, že
jsem byl mezi 17ti starosty z padesáti v Praze, co „to“ mají
za sebou. Čeká to všechny. Tak tedy, namísto „původních“
4 100 000,- bylo díky navýšení vybráno na dani něco přes
osm milionů korun!
Rozdíl půjde přesně tam, kam jsme slíbili a bude to tak,
dokud do toho budeme mít co kecat. Rovnou jsme se pustili do opravy hřišťátka u bytovek K Závětinám (cca sto tisíc
korun) a na rýsovacím stole vítězného projektanta už je
zatím asi nejhezčí dětské hřiště, co Řeporyje, vlastně vy, kdy
zaplatili. Vznikne na obecním pozemku u vjezdu do areálu

Audit hospodaření za loňský rok mi udělal velkou radost. Některé parametry
máme nejlepší v metropoli.
na podatelně k nahlédnutí. Obvyklé vlky vyjící na karavanu
ale nečekám. Důvod? Dle zprávy městská část výtečně
hospodaří, parametry, které vidíte jsou dle závěrů auditu
příkladné, dva z nich snad prý dokonce nejlepší v metropoli.
Jsem na své lidi moc pyšný.

Situační nákres dětského hřiště v areálu FK.
FK Řeporyje, bude na něm cedule „To si zaplatili občané
výběrem daně“ a věřím, že děti budou nadšené. Rovněž
nabízím první náhled. Jak vidíte, po opravě zdi plánujeme
na jejím konci, v rohu areálu FK udělat průchozí branku se
schody, které propojí ulici K Závětinám a hřiště pro volný
přístup návštěvníků areálu. Klíče dostanou fotbalisté, aby
mohli na fotbaly směrovat diváky k pokladnám. Snažíme

Nejpyšnější jsem ale na Echo. Museli jsme se s paní tajemnicí Jirasovou opakovaně rozesmát, když nám byla vyslovena
šéfkou auditu (pane Abrháme, je to tam i napsané) pochvala,
za perfektní komunikaci s občany, kterým sdělujeme nejen
vše, co máme, ale objem, otevřenost a transparentnost je
místy vysoce nadstandardní. I tak jsem si na redakční radě
Echa zatrhl sprostá slovíčka a celkově jsme vyhověli požadavkům kritiků. V reálu mám v úmyslu krotit (cenzurovat)
jen sebe.
Ale to jsou marginálie. Důležité je, aby už se konečně
povedlo zkrotit ten bacil a svět se zase vrátil do normálu.
Moc bych to nám všem přál.
Užijte si jaro, které je konečně tady a… bude líp!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Info z MČ

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ21 konané dne
2. 3. 2021
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef
Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová
- zastupitel; Mgr. Radek Hanák - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava
Jirasová

spolupráci (zákaz zajíždění vozidel
do horní části mimo komunikaci, zákaz
nočních tréninkových jízd, zajištění bezpečnosti závodu);
c) pořadatel zajistí důsledný úklid po závodu nejpozději do 30.6.2021;
d) pořadatel zajistí zákaz túrování motorů
po dojezdu do cíle.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 3, Poznámka: hlasování se zdrželi členové
ZMČ p. Lucie Seguin, p. Jiří Blažek, p. Mgr. Pavel Bechyně)

Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále
jen „předsedající“) zahájil jednání v 18.00
hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že
zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední
desce úřadu. Při zahájení jednání je přítomno deset z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

6. Smlouva o bezúplatném pořízení
pozemků v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0359/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
související 0352/2020/ZMČ20
1) souhlasí
se zněním darovací smlouvy č. SML0006/
2021 k bezúplatnému převodu pozemků
v k.ú. Řeporyje, parc. č. 1532/140, 1532/142,
1533/12, 1533/42, 1533/78, 1533/63, 1533/66,
1686/3;

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Žádost o souhlasné stanovisko s pořádáním X. ročníku závodu automobilů
do vrchu
Usnesení číslo: 0358/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s konáním X. ročníku Českého mistrovství závodu automobilů do vrchu na trati
Cementárna Radotín - Zadní Kopanina
za těchto podmínek:
a) akce se bude konat jeden den, a to v sobotu 26. 6. 2021;
b) pořadatel požádá Policii ČR o zvýšenou

2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
darovací smlouvy č. SML0006/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Žádost o stanovisko ke studii výstavby
rodinného dvojdomu v ul. Drahovská
Usnesení číslo: 0360/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se studií výstavby nového rodinného dvojdomu v ul. Drahovská, na pozemcích parc.č.
933 a 934 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
se studií ke stavbě nového rodinného
dvojdomu v ul. Drahovská, parc.č. 933
a 934 v k.ú. Řeporyje, zpracovanou Ing.
arch. Korčákem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
8. Žádost o stanovisko k přístavbě autoservisu na pozemku parc.č. 1532/11
v k.ú. Řeporyje - areál Viola, při ul.
Ořešská
Usnesení číslo: 0361/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem k přístavbě skladu a dílny
ke stávajícímu objektu autoservisu na pozemku parc.č. 1532/11 v k.ú. Řeporyje,
2) souhlasí
s přístavbou skladu a dílny ke stávající hale
autoservisu v areálu Viola na pozemku
parc.č. 1532/11 v k.ú. Řeporyje, dle před-
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ložené PD, zpracované spol. Písek Seyček
architekti s.r.o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
9. Žádost o stanovisko k PD - novostavba
dvojdomu v ul. Na Manoušce, parc.č.
923/2, 3 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0362/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě
rodinného dvojdomu v ul. Na Manoušce,
parc.č. 923/2,3 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
s novostavbou rodinného dvojdomu v ul.
Na Manoušce, na pozemcích parc.č. 923/2,3
v k.ú. Řeporyje, dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Miloslavem
Vajtrem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Žádost o vyjádření k záměru výstavby na pozemku parc.č. 1727/4 v k.ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0363/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o souhlas se stavbou 3 rodinných
dvojdomů na pozemku parc.č. 1727/4 v k.ú.
Řeporyje, při ul. Mrákovská a jejich připojením na komunikaci;
2) odkládá
vydání stanoviska ke stavebnímu záměru
do doby předložení rozhodnutí o vyjmutí
dotčeného pozemku ze zemědělského
půdního fondu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
11. Vodovodní přípojka k pozemku parc.č. 116/8 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0364/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem pro územní souhlas stavby „Vodovodní přípojka a dopojení na stávající
vnitřní vodovod na parc.č. 86/19 k.ú. Zadní
Kopanina“, zpracovaným spol. STAV-RE-IN
s.r.o.;
2) souhlasí
s realizací výše uvedené stavby a dotčením pozemku parc.č. 116/8 v k.ú. Zadní
Kopanina ve vlastnictví hlavního města
Prahy a, svěřené správě městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
12. Žádost o stanovisko ke stavebním
úpravám RD čp. 117, Náměstí u Lva
Usnesení číslo: 0365/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem ke stavebním úpravám domu
čp. 117, v ul. Náměstí u Lva, spočívajícím
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v provedení půdní vestavby a tím vytvoření nové mezonetové bytové jednotky
o velikosti 2+kk;
2) souhlasí
se stavebními úpravami domu čp. 117, ul.
Náměstí u Lva, dle projektové dokumentace,
zpracované Ing. Martinem Bursíkem, Ph.D.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
13. Žádost o souhlas s uložením vedení
elektronických komunikací do pozemků
ve správě MČ - lokalita „za Makrem“
Usnesení číslo: 0366/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s pokládkou vedení elektronických komunikací do pozemků v k.ú. Stodůlky, parc.č.
151/750, 151/836, 151/359 a 2179/1.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
14. Rekonstrukce střechy budovy nádraží Řeporyje
Usnesení číslo: 0367/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zadávací dokumentací veřejné zakázky
„Rekonstrukce střechy budovy nádraží
Řeporyje“;
2) schvaluje
znění výzvy na výběr zhotovitele výše
uvedené veřejné zakázky;
3) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení a souhlasí s výběrem zhotovitele - Roman Mareš, Trnková
231, Postřižín, IČ 45777993 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 778 220 Kč bez DPH;
4) pověřuje
starostu městské části k podpisu smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

Info z MČ
15. Používání soukromého vozidla pro
služební účely
Usnesení číslo: 0368/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
používání soukromého osobního vozidla (tovární značka XXXX, druh vozidla
XXXXXX, RZ XXXXXXX, osvědčení o registraci vozidla XXXXXXXXX), zaměstnance
Městské části Praha-Řeporyje, zařazeného
do úřadu, pro pracovní účely. Podmínkou
používání je řádné uzavření havarijního
pojištění předmětného vozidla.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
16. Odměny členů finančního výboru
2020
Usnesení číslo: 0369/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přidělení odměn členům Finančního
výboru ZMČ Praha-Řeporyje dle návrhu
předsedy výboru takto:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX 2.000,- Kč
XXXX XXXXXXXXX XXXXX 2.000,- Kč
XXXX XXXXX XXXXXXX
2.000,- Kč
XXXX XXXXXX XXXXXXX
2.000,- Kč
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
17. Odměny členů výboru pro kulturu
a společenské události
Usnesení číslo: 0370/2021/ZMČ21
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přidělení odměn členům výboru pro kulturu a společenské události ZMČ Praha-Řeporyje dle návrhu předsedkyně výboru takto:
XXXXXX XXXX -		
2500,- Kč
XXXXXXXXX XXX 2500,- Kč
XXXXXXX XXXX -		
2500,- Kč
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
18. Práce redakční rady zpravodaje Řeporyjské Echo
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Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem opozičních zastupitelů, p. Jiřího
Blažka, Mgr. Pavla Bechyně, Jaroslava Kejhy
a Vojtěcha Kuchaře k odstranění vulgarismů
a k vyjasnění předkládání a případným
úpravám příspěvků do zpravodaje zastupitelstva;
starosta informoval přítomné zastupitele
a veřejnost o jednání redakční rady, kde tyto
záležitosti byly řešeny, používání vulgarismů je považováno za nevhodné, maximální
délka příspěvku činí 1 normostranu, při
překročení je možné příspěvek zkrátit, slovo
starosty - max. 2 normostrany.
19. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s informacemi místostarosty městské části
k záležitostem, které jsou v jednání příp.
budou v nejbližší době projednávané, např.
zástavba bytovými domy při ul. Nad Schody, odkup části pozemku v ul. Na Manoušce
x Drahovská, přesahy zateplení staveb
na obecní pozemky, studie využití budovy
bývalého nádraží, přemístění pískovcových
kamenů z objektu základní školy do ul.
Dalejská, sběrný dvůr v oblasti bývalé betonárny, a s vysvětlením kauzy odstranění
dřevin v oblasti pod ul. Koterovskou.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a v 19.53 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument
zveřejněn v upravené podobě.

Zveme Vás na tradiční jarní úklid
Sobota 17. 4. 2021
Sraz v parku před poštou v 8.30 hodin.

B

ylo zvykem, že MO KDU-ČSL organizovala jarní úklid na různých
místech v katastru naší městské
části, tam, kde bylo třeba. V loňském roce
se akce nekonala z důvodu opatření souvisejících s koronavirovou epidemií. Ne
snad, že by letos byla situace jiná nebo
lepší, ale nemůžeme na vše rezignovat,
život běží dál a je třeba se přizpůsobit.
Proto bude vše probíhat trochu jinak,
a to v závislosti na počtu lidí, kteří přijdou
pomoci. Vytipujeme dvě až tři místa
a lidé mohou utvořit skupinky - případně
v rámci rodiny, abychom dodržovali urči-

tá nařízení ohledně sdružování se. To vše
bude záležet na tom, kolik se nás sejde
a následné společné dohodě.
Zajistíme pytle na odpad, ochranné
rukavice a dezinfekci. Odpad shromáždíme na místech, kde budou skupinky
pracovat, odvoz odpadu bude dojednán
s místním úřadem. Tato naše
akce je nezávislá na celostátní
akci Ukliďme
Česko. Někdo
by mohl namítat, že úklidy
si mají zajistit

města, obce, správy komunikací nebo
vlastníci pozemků. Jenže mnoho lidí
stále nevnímá, že máme dostatek kontejnerů na tříděný odpad, odpadkových
košů, dostupné sběrné dvory, a dále
jsou schopni zakládat další a další černé
skládky a odpady ukládat do škarp při
silnicích nebo v parcích. Zamýšlet se,
proč to tak je, to by bylo na jiný, delší
článek. Přispějme proto k tomu, aby naše
prostředí bylo trochu kulturnější.
Věřím, že nám bude přát počasí a vše
se vydaří. Akce potrvá zhruba do 12.00
hodin.
V. Kuchař
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Základní škola

Zápis 2021/2022
Zápis dětí do 1. třídy bude organizován bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
ápis 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.

Z

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 (čtvrtek) 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 konci této stránky, 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.

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
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.
Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.
ředitelka školy

Ú

Dopisy od 4.B

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Každému zapisovanému dítěti je přiděleno registrační
číslo, pod kterým najdete výsledek zápisu
na webové stránce školy nejpozději do 30
dnů od skončení zápisu.

kol zněl jasně: „Napište dopis
nějaké osobnosti nebo pohádkové postavě“. Posuďte sami, jak
se to mým žákům povedlo.
Hana Zdvihalová

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:

Ahoj Harry,
jak se máš? Jsem Tvůj velký fanoušek. Nikdy jsme se nepotkali. Ty mě neznáš, ale já
Tě znám moc dobře. Sleduji filmy o Tobě
a o Tvých kamarádech.
Mám rád svět čar a kouzel. Moc mě baví Tvá
dobrodružství. Chtěl bych navštívit školu
čar a kouzel v Bradavicích, projít se Příčnou
ulicí a zahrát si famfrpál. S rodiči plánujeme
výlet do Londýna, třeba se tam uvidíme.
Tak já už budu končit. Pozdravuj Rona
a Hermionu. Měj se hezky.
Ahoj Filip

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

Milá Evo Burešová,
moc se mi líbí seriál Slunečná. Dívám se
na každý díl ve středu a v pátek s mou sestrou Rozálkou. Seriál v televizi začíná večer
a já musím jít brzy spát. Moc by mě potěšilo, kdybych se mohla podívat do ateliérů
„Slunečná“ na natáčení. Vím, že to teď není
kvůli pandemii možné. Můžeš mi, prosím,
poslat svou fotku s podpisem? Kdybys ještě
poslala fotku Marka, překvapila bych tím
svou sestru.
Strašně se těším na další díly. Jsem Vaše
fanynka.
Ahoj Amélka
Ahoj Járo,
protože jsme se ještě neviděli, píši Ti dopis.
O loňských prázdninách, když jsme byli
u nás na chalupě, padlo rozhodnutí, že
pojedeme někam na výlet. Při vymýšlení,
kam se do okolí vydat, jsme zvolili trasu
na nejmenší Cimrmanovu rozhlednu.
Na Tvou rozhlednu. Byl krásný slunečný
den. Přesto, že trasa vedla do kopce, nám
se moc líbila. Při dosažení cíle jsme se nejen
rozhlédli dalekohledem, ale ještě se koukali
na nádherná panoramata. Po odpočinku
jsme se vydali na zpáteční cestu. Byl to
krásný výlet.
Ahoj Josef
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Ahoj Mite,
jsi můj nejoblíbenější Youtuber. Líbí se mi
Tvoje tvorba. Velký palec nahoru, že máš
rád keříky. Jsi prostě jednička. Koukal jsem
na Tebe, ještě když jsi hrál Clash Royal.
Miluju ten Tvůj moravský přízvuk, je skvělý.
Na Moravu s pozdravem Marek

Základní škola

Vážený pane Browne,
četl jsem Vaši knihu Robot v divočině. Hodně si mi líbila a spolužákům také. Včera jsem
se díval na televizi a ve zprávách říkali, že
přijedete do Prahy. Těším se na Vaši novou
knihu. Prosím, navštivte nás v Řeporyjích.
Paní ředitelka školy určitě ráda připraví besedu s Vámi. Pilně se učím angličtinu, abychom si mohli povídat. Těšíme se na Vás.
Váš fanoušek Eda
Milý Keane Reeves,
jsi jeden z mých nejoblíbenějších herců.
Líbilo se mi, jak jsi hrál ve filmu Matrix.
Charakter postavy jsi zahrál výborně. Umíš
dobře bojovat. Chtěl bych se s Tebou vyfotit a zahrát si basketbal. Pozval bych Tě
k nám na oběd, protože jsi oblíbený herec
i taťky. Těším se, že Tě uvidím.
Áron
Ahoj Nakashi,
jsi milý, hodný, slušný youtuber a proto
Tě mám rád. Líbí se mi Tvá série a streamy
z Majnru, kde jsi vytvořil hezkou základnu.
Stavíš podzemní svět s krásným trezorem.
Ten se Ti moc povedl. Další dobrá série je
ze hry Subnautica Below Zero. Jen je trošku
škoda, že jsme v posledním díle neviděli
toho ledového červa. Také se mi líbí, že
vtipně mluvíš. Například chuligán pekelný,
čumbrd a čvachnu tě. Mám na Tebe otázku.
Když tak miluješ slepičky, tak si je určitě
nedáváš k obědu nebo k večeři, že? Díky
moc, že dál točíš.
Ahoj Tvůj fanoušek Dan
Vážený pane prezidente,
jmenuji se Denis a jsem žákem čtvrté třídy.
Jak jste si všiml, už rok jsme doma zavření.
Učíme se všichni na online výuce. Výuka je
sice dobrá, ale chybí nám všem osobní kontakt s paní učitelkou a hlavně se spolužáky.
Nemůžeme ani na kroužky, kde bychom se
vyřádili. Chci Vás poprosit, nemohl byste
s tím něco udělat? Ať se už zase můžeme
normálně učit. Děkuji za odpověď.
S pozdravem Denis

K

zbrusu novou. Naše nová tělocvična je
velice prostorná a vybavená nejnovějším
nářadím a náčiním, jež jsou určena pro děti

Nová tělocvična

oronavirová opatření nám zhatila plány na využívání naší nové
tělocvičny. V hodinách tělesné
výchovy jsme tak místo cvičení a sportování chodili na procházky a poznávali
krásy Řeporyjí a přilehlého okolí.
Už se však nemůžeme dočkat, až se do tělocvičny zpátky vrátíme. Máme ji totiž

prvního i druhého stupně. Naši nejmenší si
mohou vyzkoušet gymnastiku na nářadích,
jež jsou přizpůsobeny jejich věku a vzrůstu
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ZŠ a MŠ
nebo se mohou těšit na spoustu zábavy
s psychomotorickým padákem. Starší žáci
mají naopak možnost vyzkoušet si všechny
druhy míčových sportů nebo využít spous-

Elektrizující hodina fyziky
se Skupinou ČEZ

N

a začátku března 2021 jsme
s žáky 9. tříd on-line navštívili
elektrárnu Temelín.
Virtuální prohlídkou nás provázela pracovnice z ČEZ (Jana Provodová), která nám
ukázala základní principy výroby elektrické

tu nových náčiní na posilování.
Naši tělocvičnu jsme si užili pouze několik
málo týdnů počátkem tohoto školního

energie v jaderné elektrárně. Také nám
ukázala místa (jaderný reaktor,…), kam se
nejen veřejnost, ale ani většina zaměstnanců elektrárny vůbec nedostane.
Během hodiny mohli žáci pokládat různé
otázky, na které vždy dostali odbornou
odpověď.
Na závěr hodiny si žáci zasoutěžili, odpovídali na otázky z prezentace (např.: Jak

Uzavření mateřské školy
v únoru a v březnu

V

ážení rodiče, rozhodla jsem se
veřejně reagovat na současnou
situaci, která se týká i naší mateřské školy.
Od září 2020 jsme měli provoz bez
omezení, a to do 10.2.2021. Všichni kolem
mě se divili, jak se držíme. Od uvedeného data je naše mateřská škola bohužel
uzavřená. Během několika málo dnů se
u nás rozšířila nákaza covid-19 tak, že
onemocnělo najednou 12 zaměstnanců.
Všechny paní kuchařky, všechny paní
uklízečky a několik pedagogů. Nebylo
možné provoz zajistit. Mateřskou školu
uzavřela hygienická stanice na 10 dnů.
Další týden následovaly jarní prázdniny,
a to uzavřela mateřskou školu městská
část. Byla jsem ráda, protože nemocné
kolegyně ještě nebyly schopné nastoupit do zaměstnání. V dalších dnech se
situace v naší zemi natolik zhoršila, že

byly uzavřeny všechny mateřské školy,
všechny základní školy a nakonec i okresy. Za této situace jsme i my povinni
přejít k distančnímu vzdělávání, které
je povinné pro předškolní děti, tedy pro
ty, jež mají docházku do MŠ povinnou.
Distanční vzdělávání můžeme vést
dvěma způsoby, a to on-line nebo off-line. Neumím si dost dobře představit
vzdělávání v mateřské škole on-line,
zvolily jsme tedy vzdělávání off-line. To
znamená vzdělávání na dálku formou
emailů zasílaných rodičům. Emaily obsahují podněty pro práci s dětmi v domácím prostředí, tzn. zasílání různých
omalovánek, pracovních listů, básniček,
písniček, námětů pro výtvarnou činnost
apod. Doporučila jsem lehčí formu i pro
mladší děti, které povinné vzdělávání
nemají. Na omluvu některých pedagogů
chci říct, že pokud byli nemocní, a bylo

březen 2021
roku, a tak se do ní zpátky všichni moc
těšíme.
Natálie Dušková

velké jsou chladicí věže?, Jaká je teplota
vody v jaderném reaktoru?, …), odměnou
za správnou odpověď byla cena v podobě
tašky nebo zápisového notesu.
Návštěvou elektrárny on-line jsme si
zpestřili hodinu výuku fyziky a žáci mohli
propojit teorii s praxí.
Pavel Jelínek

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
jim opravdu velmi nedobře, nezačali
s off-line vzděláváním okamžitě. Byla
jsem však dost rozčarovaná z reakcí některých rodičů. Jeden den jsem obdržela
nepříjemný email, v němž si rodič předškoláka stěžoval, že děti přetěžujeme
a vzdělávání přenášíme na rodiče, kteří
nemají čas, protože musí chodit do práce.
Za několik dnů jsem obdržela od jiného
rodiče informaci, že posíláme námětů
málo nebo žádné (jednalo se o mladší
dítě bez povinnosti vzdělávání). Dospěla
jsem k názoru, že se vlastně všem rodičům nezavděčíme, ať děláme, co můžeme, nebo neděláme nic. Mám z toho
pocit, že někteří rodiče nás vnímají jako
instituci hlídací a ne vzdělávací.
Ráda bych tuto záležitost uvedla
na pravou míru. Opakuji, že předškolní
děti mají docházku do MŠ povinnou
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a jsem dost zklamaná minimální odezvou
jejich rodičů na zasílané emaily. Nevím,
zda s dětmi pracují nebo si na vzdělávání
vlastních dětí netroufají nebo si jen nenajdou trochu času, či je jen nenapadlo,
že mohou učitelce podat informaci, co
dítě zvládá, co se mu líbí atd. Na druhou
stranu připomínám skutečnost, že pro
mladší děti posíláme pouze náměty
na práci a jejich plnění není závazné.
V obou případech však jsme velmi

potěšeny, když dostaneme od rodičů
informaci, co se podařilo, co se dětem
líbí, jaké pokroky děti dělají, fotografii
dětského výtvoru atd.
Chápu, že současná situace je velice
náročná pro nás pro všechny. Informace
o situaci se mění ze dne na den, pro
mnohé se tato doba může stát otázkou
existenční. Ale všichni bychom se měli
snažit přes všechna ta trápení a omezování být k sobě stále tolerantní, držet
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pohromadě. Věřím, že při oboustranné
dobré vůli vše dobře zvládneme, že se
nenecháme převálcovat touto mizernou
dobou. Vždyť tady jde o naše nejmilejší,
nejbližší.
Všem přeji pevné zdraví a všichni
se už na děti těšíme, těšíme se na naše
tradiční aktivity, na hezké jaro, které už
klepe na dveře.
Diana Schreierová, řed. MŠ
PaeDr. Nataša Jandusová

V

Zápis do mateřské školy
letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis do mateřské školy probíhat distančně v době
od 4. 5. 2021 do 14. 5. 2021. Je zrušen i tradiční den otevřených dveří. Veškeré informace o průběhu zápisu dětí do mateřské školy najdete na našich webových stránkách www.msreporyje.cz. Virtuální prohlídku mateřské školy najdete
v sekci fotogalerie. Pokud někdo z rodičů nemá přístup k internetu, informace získáte na telefonu nebo si můžete výjimečně
sjednat schůzku v mateřské škole a potřebné dokumenty převzít osobně.
Diana Schreierová, ředitelka MŠ, tel. 251 625 917

Březen v zavřené mateřské škole

V

zhledem k vládním opatřením,
byla i naše mateřská škola 1. 3.
2021 uzavřena.
I přesto ale neleníme - uklízíme školku,
stěhujeme, chystáme zábavu pro děti
na další týdny a měsíce a především se
snažíme s rodiči a dětmi komunikovat,

s dětmi raději osobně v mateřské škole.
Děkujeme všem rodičům, kteří s námi
komunikují a posílají fotky, jak s dětmi
doma pracují.

stavují další dvě třídy. V budoucnu tedy
bude mít školka ne 5, ale 7 tříd. Stavba
roste před očima a každý den je vidět
velká změna, jak naše školka roste. Až se
vrátí děti zpátky, jistě budou koukat, jak
se to za tak krátkou dobu změnilo. Zejména některé z nich moc rády stavební
práce a techniku pozorovaly.
Celý kolektiv mateřské školy se těší, až
budeme moci zase školku otevřít a těšit
se z přítomnosti dětí.
Bez nich je tu totiž strašně smutno…

jako každá škola v současném období,
a to v online prostředí = emailem, videohovory, sms zprávami atd.
Zasíláme každý týden úkoly pro děti,
které se vztahují k tématu, které jsme
chtěli s dětmi aktuálně ve školce probírat. V současné době to je samozřejmě
hlavně JARO A VELIKONOCE. Nejkrásnější
téma v roce, které bychom si jistě užili

Ve školce je teď nezvyklé ticho, které
ruší pouze stavba na zahradě, kde se při-

Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje,
zpívá a notuje, jaro vítá.
První roste sněženka,
malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček,
nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá
hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá,
celá je jak ze zlata.
Eva Cuzmenco - učitelka
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Další „umělec“ se sprejem v ruce dopaden a usvědčen

V

e spolupráci s občanem MČ byl
v blízkosti úřadu, v prostoru nástupiště nádraží směrem do Zbuzan, krátce před plánovaným odjezdem
vlaku, občansky zadržen a policii předán
mládenec, co si krátil čekání na vlak
sprejováním zastávky. Zařadil se tak
po bok „kolegů“, kterým se sprejování
zdejších fasád a zastávek tzv. tagy hrubě
nevyplatilo.
Řeporyje mají pro vztahy s graffiti scénou jasně nastavenou politiku – rozumíme tomuto druhu umění a podporujeme
mládež formou dvou tzv. legálů, tedy zdí
určených volně ke sprejování. Jedna se
nachází v Tělovýchovné, druhou jsme
loni zavedli v ulici K Závětinám.
Panuje tu nulová tolerance jakýmkoli
dalším projevům sprejerství, vysazeni
jsme zejména na tagování, kterému tu
padla za oběť nejedna fasáda.
Městská část opakovaně vyzvala ty
z vás, kteří protizákonně natáčení krom
svého majetku i okolí domu (ulici), aby
nám dali diskrétně echo. Toto vedlo v několika případech k úspěšnému odhalení
trestné činnosti. NIKDY se nestalo, že by
byl jakkoli postižen ten, co dám dodal
záznam, nebo informaci a tuto záruku
dávám každému, kdo se mi ozve s infor-

mací, že tu kterou
ulici má „pod kamerou“.
Druhý březnový pátek si občan
všiml mladíka, co
sprejuje vlakovou
zastávku na zdejším nádraží a poté
si sedl a čeká
na vlak. Protože
se na úřadu svítilo
v mé kanceláři, zavolal mi na mobil
s tím, co viděl a vidí
a dodal, že prostě
z nějakých důvodů
nechce volat PČR.
Mládence jsem
zadržel a předal Policii. Dle svého vyjádření, prostě „chtěl zkusit něco nelegálního“. Nebylo nic příjemného čekat 15
minut na příjezd PMJ (jeli až z Chodova
a Holešovic), ale mladíkovi stačilo říct, že
nás stejně snímají kamery ČD a v okamžiku, kdy se o cokoli pokusí, začnu vysílat
živě. Na revanš, když nebude nic vymýšlet, sdělím hlídce, že spolupracoval.
Hoch (21 let, občan SČ kraje), následně
putoval na chvíli do cely předběžného

zadržení a zastávku si vzali do parády
policejní technici. Jak jsem byl za pár dnů
informován PČR, mladík se sám dohodl
s Českými drahami na zaplacení škody
a poprosil Policii, aby toto vzala na vědomí, až bude čin klasifikovat. I dle jeho
chování a vyjádření během společného
čekání na Policii jsem si jist, že ten se
k nám už škodit nevrátí.
Pavel Novotný
starosta MČ

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:

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)

Řepíková u č. p. 340/5
(stanoviště TO)

3. 4. 2021 (sobota)

9 - 12 hodin

U Skopců č. p. 5,
Zadní Kopanina

9. 5. 2021 (neděle)

9 – 12 hodin

náměstí U Lva u č. p. 112

29. 5. 2021 (sobota)

9 – 12 hodin

K Závětinám před č. p. 727 12. 6. 2021 (sobota)

13 – 16 hodin

Ve Výrech proti č. p. 328

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

26. 6. 2021 (sobota)

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.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy v roce 2021 – trasa Praha-Řeporyje

6. 5.–čtvrtek; 7. 8.–sobota; 4. 11.–čtvrtek
1.
2.
3.

Náměstí U Lva
ul. Ořešská (u trati)
ul. K Zadní Kopanině
(u zast. MHD Zadní Kopanina)

po-pá

so

15.00 - 15.20
15.30 - 15.50

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50

16.10 - 16.30

9.10 - 9.30

Lenka Bártová, vedoucí
hospodářsko-správního odboru
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Přihlášky a operativní informace pořadatele
k mimořádným hygienickým opatřením: www.reporun.cz
Registrace možná pouze pro občany MČ.
Akce se uskuteční bez diváků s výjimkou nutného doprovodu dětí.
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Bláznivý výšlap: Řeporyje kolem dokola
Ten nápad mi zrál v hlavě dlouho. Nesnáším sice sportování a pohyb obecně, ale jednou jsem starosta a minimálně jsem si dlužil pořádnou procházkou po zákoutích Zadní Kopaniny a Zmrzlíku. Moje kamarádka,
stand-up komička a hvězda Instagramu Adéla Elbel mě ale coby notorická milovnice pěší chůze (aktuálně
se chystá jít pěšky do Říma, je šílená) přesvědčila o tom, že můj vyslovený nápad obejít „jednou“ dokola
po obvodu Řeporyje, by měl přejít od slov k činu. A tak jsme poslední březnovou sobotu vyrazili. Čekalo
nás přes pětadvacet kilometrů pestrým terénem a mnohonásobné porušení vládního nařízení o pohybu
Pavel Novotný
mezi okresy. A chodecký zážitek, na který přes fyzickou torturu v podobě osobního joggingového armagedonnu (jsem tlusťoch, co se nerad hýbe) nezapomenu. V tom nejlepším slova smyslu.

C

elý podnik předem sliboval chodecký zážitek už očekávanou
pestrostí terénu. Dali jsme si totiž
za cíl prostě cestou necestou obejít území městské části po vnějším obvodu nejkratší cestou. Tedy každé ulevení si lepší
cestou, kterých je habaděj, znamenalo
předem prodloužení už tak delší trasy.

Vyrazili jsme od místa mého bydliště
v Raichlově ulici, kousíček za hranicí obce,
tedy od benzinky Šafránka proti směru
hodinových ručiček. Cesta nás postupně
vedla podél Jeremiášovy ulice až k severozápadnímu cípu Řeporyj u metra
Stodůlky. Tam jsme se stočili na stezku
podél „Poncarky“, ze které jsme si v místě
prvního přemostění udělali zacházku
přes pole a louky ke kostelíku na Krtni,
kde jsem ukázal kamarádce na hřbitově
mýty opředený, neoznačený hrob šest
vlasovců, na který nosí čtvrtá generace
lidí z okolí od konce války květiny.
Následovala cesta přes lány až za most
u Jinočan, kde je aktuálně bizarní, zabordelené odpočívadlo, odtud přes pole
na silnici do Zbuzan, kde jsme hned za jinočanským potokem a lesíkem odbočili
přes pole diagonálně zpět k dálnici a vynořili se u zbuzanského úřadu a zdejší
skvělé kavárny.
Odtud po silnici do Ořecha a kolem
tamního hřbitova po pár set metrech
odbočili vpravo do polí a kolem nové
ořešské retenční nádrže šli s nádhernými
výhledy na Zmrzlík a Zadní Kopaninu
došli až ke statku rodiny Hrabánkových,
kde jsme se původně vnutili na kafe, ale
nakonec z toho byla hostina a doplnění
sil, za které bych rád celé rodině Hrabánkových moc poděkoval. Ulicí U Skopců
jsme pak došli k tajemnému areálu, který
dnes používá Policie, zatímco za komunistů byl areál využíván armádou. Poctivě jsme se drželi vnější hranice Prahy
a Středočeského kraje a nádhernou
procházkou pokračovali na jihovýchod,
hezkou stezkou kolem Kalinova mlýna,
lomu, Kosoře a Cikánky, abychom u Maškova mlýna začali stoupat Lochkovským
profilem směrem k fitness parku Slivenec

a dále na Zmrzlík, kam jsme
došli snad přes všechny koňáky, co v těch místech a okolí
provozují stáje až na statek
pana místostarosty Roznětinského, který se k nám připojil
na úseku Zmrzlík – Austis, kde
jsme překročili cyklostezku ze
Slivence do Řeporyjí a pokračovali dál na sever směr Lom
Mušlovka. Tady jsme v Zavité
rokli zažili při prodírání se
porostem pocity srovnatelné
snad jen z dávným pořadem
mého mládí s názvem Stopa
Xapatanu. Od východní hranice Řeporyjí a Holyně jsme
pak stoupali nakonec okolo
ruiny vápenky nahoru zpět
k zástavbě, kde bydlím.
Výlet jsme nezakončili
na startu, ale u mé sestry, zastupitelky Fialové v Koterovské ulici, poté, co jsme došli
na zamýšlený cíl trasy, hranici
katastru která se nachází
na cestě za ohybem ulice Nad
Mušlovkou na polňačce, co
vede k dalejce. Poznáte ji podle červené plastové značky
přímo na stezce.
Celý výlet, kdybychom
se striktně drželi plánu, čítá
skoro třicet kilometrů. My
ušli necelých 26 za nějakých
osm hodin pohodové chůze
s řadou zastávek.
Podobný podnik mohu
jen doporučit, při nějakém
naplánování úměrně složení
skupiny, je „hratelný“ možná
i pro starší děti. Odměnou
vám budou nádherné výhledy, zajímavá místa a zákoutí
katastrů Řeporyjí, jejich stodůlecké části a především
katastru místní části Zadní
Kopanina, které i mě coby
starostu, co to tu má znát
naučily, že jsem tu vlastně
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z těch přírodních krás
znal prd a mnohé bych
ještě poznat měl.
Rád bych touto cestou poděkoval manželce, která pere mé
smradlavé hadry snad
ještě teď a samozřejmě
Adéle Elbel, která mě
vyhecovala a na konci
k mému překvapení odměnila medailí
za výkon. Na revanš
dostala už na startu
dres FK Řeporyje se
jmenovkou Martin Fenin, aby se měla v Brně
čím pochlubit. Zájemci
najdou podrobnější
informace, itinerář
a fotodokumentaci na
mém a Adélině Instagramovém profilu.
Protože Kopanina
a celé to údolí jsou fakt
nádherné, neváhejte
v případě skromnějších ambic, či touhy
vyrazit s ratolestmi,
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vyrazit třeba autobusem na Zmrzlík
a dát si poloviční okruh právě po katastru
Kopaniny s návratem ze stejného místa.
Každopádně kdyby vám byl můj referát
inspirací na podobnou variantu výšlapu
do zapadlých končin katastru, budu rád
za podobný text s fotkami od vás a třeba za pozvání. Dělám si s tím druhým
legraci, s díky odmítnu, na chození jsem
samozřejmě na dlouho opět zanevřel, ale
mám na co vzpomínat.
Nebohá Adéla, která si cestou poslechla v mém podání snad všechny
místní drby a legendy, určitě také.
V cíli byla ale nadšená a už si dělala
plány na pochod do Říma a zvažovanou
Beskydskou sedmičku, zatímco já šel
domů profňukat neděli s nohama v lavoru a myšlenkami na další výlet, tentokrát
po místech našich ztracených území. Ale
o tom až někdy příště teoreticky a nejdříve za pár let prakticky :-).
Zájemcům rád napřímo předám pár
zajímavých tipů na zážitky a tematické
zastávky po cestě.
A dobře dojděte, ať půjdete výletem
kamkoli.

ZAJÍMAVOSTI A TIPY K „OKRUHU“
 v nouzovém stavu porušíte díky hranicím území kraje, ale i různých
územně správních celků asi 50x vládní nařízení týkající se pohybu
osob obecně a zvlášť při sportování.
 Nevadí když je trochu mokro, ale nesmí být bláto. Skoro šestina cesty
vede přes zemědělskou půdu, je to vzrušující a obohacující a zemědělec vás nezabije, zabijete vy mě, až zjistíte, že pole jsou po vydatném
dešti neschůdná a dodržení pravidla o chůzi okolo znamená deset
kiláků navíc!
 Reálně je trasa delší, nějak jsme nezvládli obejít lom v Radotíně, o
kterém zjistíte (ani já to nevěděl a to jsem starosta), že jeho polovina
je řeporyjská. Nastejno to vyjde tomu, kdo vynechá vlasovce na Krtni,
ale svačina na tamním hřbitůvku a vůbec to místo stojí za okliku.
 Po cestě je roztomilá past pro nepozorné geografy. Pokud obejdete
zbytečně ovocnářskou farmu s prodejnou manželů Koudelkových, pak
jste jako my mylně považovali tuto jako podivný výběžek Řeporyjí.
Kilometr navíc. Je v Ořechu, ale ten prostor okolo areálu MV a Policie
je celkově chaotický. Netrapte se tím. Stejně několikrát omylem vejdete
do Řeporyjí a naopak, budete se vracet, protože omylem vlezete na cizí pozemek, ze kterého není cesty dále, fakt je to zábava.
 Nedoporučuji opačný směr. Finále je okolo lomu Mušlovka dramatické díky neprostupné Zavité rokli, kterou objevíte a poznáte
peklo, protože se vám nebude chtít obcházet to. Je to úlet na závěr, nechte se překvapit, ale na začátek nedoporučuji. Co doporučuji jsou dlouhé kalhoty. Zbytek pochopíte, nebo… Dva kilometry navíc. Že jste o Zavité rokli neslyšeli? Já taky ne. A to jsem
starosta. Prostě půjdete všemi druhy cesty a porostů, ideální na partnerskou hádku a definitivní pochopení, proč jsem nedoporučoval tahat sebou děcka.
 Překvapí vás setkání se všemi toky, co na území MČ katastrech a jejich částí, co ji tvoří, máme. Správně potkáte pět potoků, jeden
a půl lomu, zcela nečekanou retenční nádrž a asi o deset koňských farem více, než byste si mysleli, že jich na Zmrzlíku a Kopanině
máme.
 Pokud se znáte s Hrabánkovými, domluvte si zastávku, paní Hrabánková výborně vaří a jejich farma má výborné produkty. Skvělá
zastávka na půli cesty! O kousek dál naopak neotravujte v tom tajném areálu Policie. Je to zajímavé místo se specifickým určením,
o kterém víte prd a tušíte, že vím víc a budete zvědaví, ale nemají tam rádi zvědavce. Není pravda, že část je soukromá a průchozí.
Není. Více info vám rád řeknu osobně, ať víte, co za plotem vidíte.
 Pokud náhodou vyrazíte, nezapomeňte se mi ozvat s dojmy a postřehy, mám v hlavě na příští rok regulérní, organizovanou akci
na bázi kombinace vytrvaleckého běhu pro náročné a tematického pochodu pro ty, co se chtějí projít, ne zemřít vyčerpáním, či
po pádu do lomu.
Bez názvu-1 1

29.3.2021 0:27:15
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Informace k poplatku za psa na rok 2021
Termín místního poplatku za psa byl 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.
Při prvním vzniku nedoplatku bude dlužníkovi zaslána urgence s poučením, za které období dluh vznikl a výzvou, aby
dluh uhradil do 5 pracovních dnů – budou přiloženy platební údaje s uvedenou částkou, variabilním symbolem apod.
Pokud dlužník dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude dluh navýšen na dvojnásobek.
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

Městská
policie
informuje

na místě spíše bude, aby se tuto situaci
systémově pokusily řešit příslušné
orgány a občanům snad lze doporučit,
jak se v dané situaci chovat, i když ne bezpečí nelze vyloučit.

V

Jak se zachovat při střetu s divočákem?
Černá zvěř je aktivní především v noci.
Během dne jí obvykle nepotkáte,
nicméně přejděme k věci. Pokud přeci
jen dojde k náhodnému setkání, bývá to
obvykle proto, že o vás černá zvěř neví.
Prostě vás neslyšela, případně necítila.
Může se to stát!
V žádném případě nepanikařte.
Nedělejte prudké pohyby a pokud
možno, vyhněte se i přímému očnímu
kontaktu. Oční kontakt je v přírodě brán
jako výzva. Snažte se tiše a pokud možno
klidně vzdálit. Tento jednoduchý postup
většinou postačí. Může se také stát, že
divočák, případně divočáci odejdou
současně s vámi, případně odběhnou,
ale vězte, že vaši osobu budou stále
brát v patrnosti.
Pakliže dojde k útoku, je skutečně
lepší, pokud vezmete nohy na ramena.
Vylézt na strom v krajní nouzi lze
rozhodně doporučit. Jestliže máte
možnost vystoupit na jiné vyvýšené

poslední době je poměrně čas tým jevem výskyt černé zvěře
v místech, kde se s ní člověk
může setkat „tváří v tvář“ resp. na tako vých místech, která pro divoká prasata
nejsou vyloženě přirozeným životním
prostorem. Opakovaně se hojně stává,
že občané volají na městskou policii,
aby ta učinila nějaké opatření, že tam
a tam se vyskytuje divoké prase. Určitě
je možné takové oznámení učinit, ale je
potřeba si také uvědomit, že strážníci
toho mnoho nezmohou, pakliže se
nejedná o skutečně specifickou situaci,
kdy už je přímo ohroženo zdraví, život
nebo majetek. Strážníci nemohou pre ventivně zajišťovat odstřel černé zvěře
ani jejich odchyt. Opravdu výjimečná
situace může nastat v případě, pokud
by strážník byl nucen jednat napří klad ve stavu krajní nouze a odvracel
tak přímo hrozící nebezpečí, ovšem
i řešení takové situace má svá přesně
daná omezení a zákonná pravidla. Tedy

místo, například na blízký krmelec, pak
to se vší rozhodností učiňte.
Divoké prase může celkem hravě
vyvinout rychlost 50 kilometrů za hodinu. Těžko takovému černému rytíři
budete unikat, nicméně i tady vás mohu
povzbudit. Je velice pravděpodobné, že
vás divočák pár desítek metrů prožene
a poté nechá na pokoji, když zjistí, že
z vaší strany je riziko minimální. Rozhodně si člověka neuloví a nesežere!
I bachyně se od svých selat nehodlá
příliš vzdalovat a proto utíkejte. Šance,
že z jejího pohledu nežádoucího vetřelce
bude dlouho sledovat, není vysoká.
Pro jistotu se vyhněte vodě. Není to
příliš známé, ale divoké prase je vcelku
dobrým plavcem!
Jak poznáme hrozbu útoku?
Když překvapíte divočáka, případně
celé stádo divočáků, můžete si povšimnout následujících dvou velmi výrazných hrozeb, které divoké prase těsně
před samotným útokem vysílá.
Předně je patrné výrazné naježení srsti. Začíná za hlavou a pokračuje
na hřbetní část těla. Už toto je poměrně
výrazná hrozba.
Druhou hrozbou, kterou jsme si zmínili je ono tzv. klektání zuby. To už značí
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silné podráždění. Může se přidat i mlaskání a chrochtání. U selat, a teď pozor, lze
slyšet výrazné kvičení!
Shrnutí v bodech
 Nemějte strach z lesa. Příroda je lék.
Divoká prasata už při vstupu do háje
o vás vědí a rádi odejdou jinam, jelikož
lidská společnost není jejich šálkem čaje.
 Dejte pozor na své psí miláčky a zvažte,
jestli v době vrhu selat, teda nejčastěji
mezi březnem a květnem, brát své
miláčky do přírody, pokud víte, že
v okolí se vyskytuje hojně prasat.
 Nedělejte prudké pohyby, vyhněte se
očnímu kontaktu a v klidu odejděte
jiným směrem. Divočáci udělají pravděpodobně to samé.
 Nehrajte si na hrdiny. Přestože legenda
o Bovojovi se může zakládat na pravdě,
bude lepší, jestliže nepůjdete v jeho
stopách. Vězte, že i padesátikilové
divoké prase, pokud se rozběhne,
hravě jako svíčku sfoukne i osobu,
jež váží jednou tolik, přičemž běžná
hmotnost divočáka v našich podmínkách činí jeden metrák!
 Utíkejte. Divočák i bachyně od mláďat
vás prožene, ale s vysokou pravděpodobností o vás po pár desítkách metrů
ztratí zájem.
 V žádném případě neberte do ruky

Z

ani jinak se nepřibližujte k selatům
prasete divokého. Bachyně je velice
pečlivá matka a zpovzdálí vše sleduje.
Případný útok je tak otázka času.
 Vyhněte se lesu po mysliveckých honech nebo po hromadném odstřelu.
Postřelená černá zvěř může být skutečně
velice agresivní a nepředvídatelná. Stejná
situace nastává i po srážce s vozidlem.
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zemědělství, či myslivečtí hospodáři
jednotlivých mysliveckých sdružení.
Z toho důvodu obeznámení s obecnými
pravidly, které jsme si popsali, mohou jít
k velkému užitku obyčejného návštěvníka lesa…
Ing. Hynek Svoboda,
OŘ MP Praha 13

Závěr
Napadení a vážné zranění osob při
střetu s divočákem
jsou zcela jistě raritou, ale nemůžeme
směle prohlásit,
že se tak neděje.
V současnosti kvůli
Očkování proběhne:
velkému přemno16.00–17.00 hod.
žení prasat dochází
k jejich stahování
- před ÚMČ Řeporyje
blíže k lidsk ým
obydlím, kde si například z odpadků Zelená rýžová pole, rybí trh, malebné vesnice, ovocné sady a barevné plovoucí trhy, tak vypadá okolí
delty největší jihoasijské řeky Mekong, která je zdrojem obživy pro více než třetinu země. Ano, tušíte
nebo příměstských dobře, dnes zavítáme do Asie. Konkrétně do Vietnamu
17.15–17.30
a jeho barevné a svěžíhod.
kuchyně. Hlavní město
zahrádek mohou Vietnamu Hanoj, je proslaveno pouličním jídlem a podomácku
vyráběným pivem Bia Hoi. Pokud se do
Zadní
Kopanina,
velice snadno opa- Vietnamu chystáte určitě jej nezapomeňte ochutnat. Stejně tak u stánku narazíte na oblíbené vietnamské
Zelená rýžová pole, rybí
malebné
vesnice,
ovocné
a barevné
plovoucí
trhy,
tak vypadá
Bún trh,
bò Nam
Bộ, které
se i v Evropě
těšísady
stále
větší
a větší oblibě.
Často
se označuje
jako okolí
salát,
u autobusové
zastávky
třit potravu. Je tedy jídlo
připravuje
se zMekong,
velkého množství
a bylinek,
se než
rýžové
nudle země.
a hovězíAno,
maso,tušíte
čímž tento
delty největší jihoasijské
řeky
která jezeleniny
zdrojem
obživypřidávají
pro více
třetinu
velkou otázkou, jak „salát“ hravě supluje hlavní chod. Je to jídlo lehké, barevné, zábavné a vyznačuje se explozí vynikající
dobře, dnes zavítáme do Asie. Konkrétně do Vietnamu a jeho
barevné a svěží kuchyně.
Hlavní
město
332
053
chutí. V každé rodině, stánku či restauraciKontakt:
se Bún bò Nam Bộ 603
připravuje
trochu
jinak a přesně tak i
celou situaci
bude směsi
Vietnamu Hanoj, chutná,
je proslaveno
jídlem
a podomácku
pivembych
Biana
Hoi.
dohodně
něco jakopouličním
česká svíčková.
Vždy
jen ta jedna, jevyráběným
ta nejlepší. Mohla
něj Pokud
pět ódyse
ještě
řešit Ministerstvo
Vietnamu chystáte
určitě
nezapomeňte
ochutnat.
Stejně
tak u stánku narazíte na oblíbené vietnamské
dlouho
alejej
myslím,
že bude nejlepší,
když sami
ochutnáte.

Očkování psů a koček
proti vzteklině a dalším nákazám

21. 4. 2021

jídlo Bún bò Nam Bộ, které se i v Evropě těší stále větší a větší oblibě. Často se označuje jako salát,
Bún bò Nam Bộ
připravuje se z velkého množství zeleniny a bylinek, přidávají se rýžové nudle a hovězí maso, čímž tento
„salát“ hravě supluje
chod.
Je tomasa
jídlo lehké, barevné, zábavné a vyznačuje se explozí vynikající
300grhlavní
hovězího
zadního
4pl rybí
omáčky
směsi chutí. V každé
rodině,
stánku či restauraci se Bún bò Nam Bộ připravuje trochu jinak a přesně tak i
česneku Vždy jen ta jedna, je ta nejlepší. Mohla bych na něj pět ódy ještě hodně sůl
chutná, něco jako3stroužky
česká svíčková.
a pepř
dlouho ale myslím,
že bude nejlepší, když sami ochutnáte.

Kulinářské okénko

elená rýžová
pole, rybí trh,
malebné vesnice, ovocné sady a barevné plovoucí trhy,
tak vypadá okolí delty největší jihoasijské
řeky Mekong, která je
zdrojem obživy pro
více než třetinu země.
Ano, tušíte dobře,
dnes zavítáme do Asie. Konkrétně do Vietnamu
a jeho barevné a svěží kuchyně. Hlavní město
Vietnamu Hanoj, je proslaveno pouličním jídlem
a podomácku vyráběným pivem Bia Hoi. Pokud
se do Vietnamu chystáte určitě jej nezapomeňte
ochutnat. Stejně tak u stánku narazíte na oblíbené vietnamské jídlo Bún bò Nam Bô, které
se i v Evropě těší stále větší a větší oblibě. Často
se označuje jako salát, připravuje se z velkého
množství zeleniny a bylinek, přidávají se rýžové
nudle a hovězí maso, čímž tento „salát“ hravě
supluje hlavní chod. Je to jídlo lehké, barevné,
zábavné a vyznačuje se explozí vynikající směsi
chutí. V každé rodině, stánku či restauraci se Bún
bò Nam Bô připravuje trochu jinak a přesně tak
i chutná, něco jako česká svíčková. Vždy jen ta
jedna, je ta nejlepší. Mohla bych na něj pět ódy
ještě hodně dlouho ale myslím, že bude nejlepší,
když sami ochutnáte..

1pl olivového oleje
rýžové nudle – ideálně kulaté bún
1ks mrkev
1ks salátové okurky
300gr hovězího zadního masa
1hrst klíčků fazole mungo
4pl rybí omáčky 120gr solených arašídů
3stroužky česneku1ks limety
30gr cukru třtinového
a pepř
300ml vroucí vody
1pl olivového oleje
2ks chilli papričky
rýžové nudle – ideálně
kulaté bún
bylinky k podávání – mátu, koriandr

Bún bò Nam Bô
Bún bò Nam Bộ

300 gr hovězího zadního masa
4 pl rybí omáčky
sůl
3 stroužky česneku
sůl a pepř
1 pl olivového oleje
1ks mrkev nudle – ideálně kulaté bún
rýžové
Připravíme si zálivku z 300ml horké vody, 2lžic rybí omáčky, rozmělněného stroužku česneku, ½ chilli
okurky
11kskssalátové
mrkev
1hrst klíčků fazolepapričky,
mungocukru a šťávy z jedné limetky. Maso nakrájíme na co nejtenčí plátky, doporučuji před krájením
1 ks salátové
dátokurky
maso na chvíli do mrazáku půjde Vám to lépe. Maso osolíme, opepříme a naložíme do 2lžic rybí
120gr solených arašídů
omáčky,
dvou mungo
rozmělněných stroužků česneku a 1pl oleje. Necháme odležet, maso i zálivku si můžeme
11kshrst
klíčků
fazole
limety
připravit den předem. Na suché pánvi krátce opražíme arašídy, rozdrtíme. Mrkev a okurku nakrájíme na
120
gr
solených
arašídů
30gr cukru třtinového
tenké nudličky. Nudle připravíme dle návodu na obalu. Naložené maso zprudka osmažíme. A jdeme
1300ml
ks limety
vroucí vodykompletovat. Do misky vložíme uvařené nudle, nakrájenou zeleninu, maso, bylinky dle vlastní preference,
klíčky fazole mungo ideálně doma naklíčené, zasypeme arašídy a chilli papričkou. Přidáme zálivku
2ks chilli
papričkypřidáme
30
gr cukru
třtinového
dle–chuti,
vezmeme
hůlky a už jen s chutí do toho.
bylinky
k podávání
mátu,
koriandr
300
ml
vroucí
vody
2Připravíme
ks chilli
papričky
si zálivku
z 300ml horké vody, 2lžic rybí omáčky, rozmělněného stroužku česneku, ½ chilli
bylinky
k podávání
mátu,
koriandr
papričky, cukru
a šťávy z jedné–limetky.
Maso
nakrájíme na co nejtenčí plátky, doporučuji před krájením
dát maso na chvíli do mrazáku půjde Vám to lépe. Maso osolíme, opepříme a naložíme do 2lžic rybí
omáčky, dvou si
rozmělněných
stroužků
česneku vody,
a 1pl oleje.
Necháme
odležet, maso i zálivku si můžeme
Připravíme
zálivku z 300
ml horké
2 lžic
rybí omáčky,
připravit den předem. Na suché pánvi krátce opražíme arašídy, rozdrtíme. Mrkev a okurku nakrájíme na
rozmělněného stroužku česneku, ½ chilli papričky, cukru
tenké nudličky. Nudle připravíme dle návodu na obalu. Naložené maso zprudka osmažíme. A jdeme
akompletovat.
šťávy z jedné
limetky. Maso nakrájíme na co nejtenčí plátky,
Do misky vložíme uvařené nudle, nakrájenou zeleninu, maso, bylinky dle vlastní preference,
doporučuji
dátdoma
masonaklíčené,
na chvíli
do mrazáku
mungo ideálně
zasypeme
arašídy apůjde
chilli papričkou. Přidáme zálivku
přidáme klíčkypřed
fazolekrájením
Vám
to
lépe.
Maso
osolíme,
opepříme
a
naložíme
do 2 lžic rybí omáčky, dvou
dle chuti, vezmeme hůlky a už jen s chutí do toho.
rozmělněných stroužků česneku a 1 pl oleje. Necháme odležet, maso i zálivku si
můžeme připravit den předem. Na suché pánvi krátce opražíme arašídy, rozdrtíme. Mrkev a okurku nakrájíme na tenké nudličky. Nudle připravíme dle návodu
na obalu. Naložené maso zprudka osmažíme. A jdeme kompletovat. Do misky
vložíme uvařené nudle, nakrájenou zeleninu, maso, bylinky dle vlastní preference,
přidáme klíčky fazole mungo ideálně doma naklíčené, zasypeme arašídy a chilli
papričkou. Přidáme zálivku dle chuti, vezmeme hůlky a už jen s chutí do toho.

16

Řeporyjské Echo 279

Info z MČ

březen 2021

OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ

www.scitani.cz

Českého
statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU,
AZa fyzickou
BYTŮ
fyzická osobaDOMŮ
podléhající sčítání.
osobu, která není plně
svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník,
případně jináREPUBLICE
osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
V ROCE 2021 V ČESKÉ
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je poa
bytů
v roce 2021
a opožadované
změně zákona
č. 89/1995
Sb.,
vinna poskytnout
zákonem
údaje. Sčítání
je primárně
o státníjako
statistické
službě,
ve znění
pozdějších
předpisů,
navrženo
online, tedy
bez nutnosti
kontaktu
s dalšími osobami.

(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České
„sčítání“).
Sčítání podléhá:

republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které
byl
na území České
republiky udělen
azyl, doplňková
ochrana
nebo
Rozhodným
okamžikem
sčítání
je půlnoc
z pátku
dočasná ochrana,

26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická

b)osoba
každá další
fyzická osoba,
která
na územíposkytnout
České republiky
v rozpodléhající
sčítání
je jepovinna
zákonem
hodný
okamžik
přítomna,
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako

tedy(i neobydlený)
bez nutnosti
kontaktu
s dalšími osobami.
c)online,
každý dům
a každý
byt (i neobydlený).

Povinnost
sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České
Sčítání podléhá:
republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince
a) každá
fyzická osoba,
má v rozhodný okamžik
požívající
diplomatické
výsady a která
imunity.

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpraný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
cování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
republiky
udělen
ochrana
nebo do(dále jen
„Úřad“). Úřad
pro azyl,
potřebydoplňková
sčítání přebírá
údaje z informaččasná ochrana,
ních systémů
veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě
a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
každá správními
další fyzická
osoba, která
je na území České
ab)
ústředními
úřady uvedenými
v zákoně.

republiky v rozhodný okamžik přítomna,

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14
kalendářních
dnů před
rozhodným aokamžikem
dokument,
c) každý dům
(i neobydlený)
každý byttento
(i neobydlený).
seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení
a jména,sečíst
příjmení
číslanevztahuje
průkazů sčítacích
komisařů,
kteří
Povinnost
se a se
pouze
na cizince,
budou
v
jednotlivých
sčítacích
obvodech
sčítání
zajišťovat,
včetně
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
internetové adresy sčítání.

výsady a imunity.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčíSčítání
organizuje,
řídí,
koordinuje
a jehoplně
přípravu,
protacího
formuláře
povinnou
osobou.
Tou je každá
svéprávná

formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho
uživatel,
v případě
neobydleného
vlastníkpodle
domu nebo
správce.
jiná osoba
oprávněná
za bytu
ni jednat
občanského

zákoníku.
Sčítání
lidu,údaje
domů
a zápisem
bytů se do
provádí
vyplněním
Povinná
osoba
poskytne
jejich
sčíta- cího
formusčítacího
formuláře podobě
pro domácnost.
Údajeodo27.domu
bytu
láře
buď v elektronické
při online sčítání
březnaa2021
do
9. dubnajeho
2021, uživatel,
nebo následně
při terénním
došetření. bytu vlastposkytne
v případě
neobydleného

ník domu
neboprovádějí
správce.v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací
Terénní
došetření
komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své
Povinná
osoba
poskytne
údaje
jejich zápisem
dopožásčítafunkce
prokazuje
průkazem
sčítacího
komisaře,
případně na
cího
formuláře
buď
v
elektronické
podobě
při
online
sčítání
dání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
dokladem.
přiterénním
terénním
došetření.
Při
došetření
sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě
žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvosamostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
dech
sčítací
komisaři
jmenovaní
podle2021.
zákona.
oznámeném
termínu
nejpozději
do 26. dubna
Úřad je Sčítací
podle
komisař
se
při
výkonu
své
funkce
prokazuje
průkazem
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení,
též svým
občanským
nebo
cestovním
dokladem.
které
netvoří
samostatnýprůkazem
sčítací obvod,
odevzdá
vyplněný
sčítací
formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
domácnosti,
osobě
žijící
mimo dodomácnost,
popřípadě
na kontaktní místo
sčítání,
nejpozději
11. května 2021.
Úřad je
vlastníku
zařízení,
samostatný sčítací obvod,
podle
zákona
oprávněnkteré
lhůtunetvoří
prodloužit.

sčítací
formulář
v listinné
podobě
v předem
oznámeném
Údaje
zjištěné
při sčítání
jsou chráněny
zákonem,
nařízením
o evroptermínu
nejpozději
do 26.
dubna
2021.
Úřad
podle
ské
statistice,
GDPR a dalšími
právními
předpisy.
Tyto
údajeje
nesmějí
zákona
oprávněn
lhůtustatistické
prodloužit.
být
použity
pro jiné než
účely. Sčítací komisaři, stejně
jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků
Člens individuálními
domácnosti, nebo
osoba
žijící mimo
domácnost
seznámí
osobními
údaji, jsou
povinni o nebo
nich
vlastník mlčenlivost.
zařízení, které
netvoří
samostatný
sčítací
obvod,
zachovat
Povinnost
mlčenlivosti
je časově
neomezená.

odevzdá
vyplněný
sčítací
formulář
v odpovědní
Český
statistický
úřad žádá
všechny
občany, aby
odpovědnýmobálce
vyplna poště
nebo
jej vhozením
poštovníprovedení
schránkysčítání.
odešle
něním
sčítacích
formulářů
přispěli kdo
úspěšnému
zdarma na adresu
P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
na kontaktnípředseda
místo sčítání,
nejpozději
doúřadu
11. května 2021.
Českého
statistického
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen
„Úřad“). Úřad
pro potřeby místÚdaje
Seznam
kontaktních
pro Sčítání
2021
zjištěné při
sčítání jsou chráněny zákonem,
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
Kontaktními
místy pro
2021
pracoviště
České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost
podle paragrafu
7 Sčítání
zákona.
Najsou
přípravě
a provedení
předpisy.
Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než staksčítání
vyzvednutí
nebosodevzdání
vyplněných
listinných
formulářů pro Sčítání 2021.
Úřadprázdných
spolupracuje
dodavatelem
terénních
prací sčítacích
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
Kontaktní místa České pošty, s. p.
neboPSČ,
osobními
Obecní
úřad
zveřejní způsobem v místě
obvyklým
Název
pobočky
Adresa
pobočkynej(ulice as č.individuálními
p./č. or., část obce,
obec) údaji, jsou povinni
Telefono nich
zachovat
mlčenlivost.
Povinnost
mlčenlivosti
je časově
později
rozhodným okamžikem
Praha14
54 kalendářních dnů předArcheologická
2256/1, Stodůlky, 15500, Praha
954 215 004
neomezená.
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
Praha 55
Nádražní 279/1, Smíchov, 15000, Praha
954 215 005
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby
Praha 56
Košíře, 15000, Praha
954 215 006
průkazů
sčítacích komisařů, kteříPlzeňská
budou290/139,
v jednotlivých
odpovědným
vyplněním
sčítacích
formulářů
přispěli
sčítacích
obvodech sčítání zajišťovat,
včetně
telefonního
Praha 57
U Trezorky
921/2,
Jinonice, 15800, Praha
954 215 007
k
úspěšnému
provedení
sčítání.
spojení
na
bezplatnou
informační
linku
sčítání
a
oficiální
Praha 519
Janského 2254/45, Stodůlky, 15500, Praha
954 215 019
internetové adresy sčítání.
Praha 515

Hábova 1516/3, Stodůlky, 15500, Praha

954 215 500

Sčítání
osob se provede poskytnutím
údajů
jejich záPraha 513
Hasičů 46/3,
Řeporyje,
15500, Praha
954 215 511
pisem
do
sčítacího
formuláře
povinnou
osobou.
Tou
je
Praha 58
Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha
954 215 800
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Ing.otevírací
Marekdoby
Rojíček,
Ph.D. lze od 6. 3. 2021
Za fyzickou
osobu,
která
není
plně
poskytne úřadu včetně aktuální
Seznam
kontaktních
míst
České
pošty,
s. p.svéprávná,
a Českého statistického
a kontaktů
předseda Českého statistického úřadu
zobrazit
ve webové
na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.
údaje její
zákonnýprezentaci
zástupceČeské
nebopošty
opatrovník,
případně
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak
začít a na co si dát při výsadbě pozor.
eště před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit
si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá dřevina má
totiž specifické nároky. Některé preferují
vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba
zohlednit.

J

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady
moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad
tím, zda se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny

zákonné povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná vzdá-

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny

lenost od společné hranice pozemků
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Šicí stroje

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

Mladý pár koupí za účelem rodinného bydlení byt na Praze 5/6, min. 3+kk, s balkonem
na jih/západ a příjemným výhledem.
Bez RK. Tel. č. 728 340 338

Nabízíme pravidelné i jednorázové
pomocné zahradnické a úklidové práce
kolem vašeho domu po celý rok Apap in.
Telefon: 606 620 936
OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.
cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Na webu najdete
také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo
od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy
vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

J

Březen v naší škole
elikož jsme už smířeni s tím, že
online výuka ještě na čas potrvá,
hledáme způsoby, jak prezentovat
práci našich žáků.
Většina našich dětí, v době uzavření
školy, dělá v práci na dálku značné pokroky a nás mrzí, že nemohou koncertovat
a vystavovat své výtvarné práce pro
veřejnost.
Ve Výtvarném oboru jsme uspořádali
netradiční výstavu. Místo obvyklé výstavy v prostorách školy jsou práce instalovány „Na schodech“ před ZUŠ (od 1. 3).
Postupně sem doplňujeme a přidáváme
další dokončená díla. Zatím zde můžete
vidět průřez tvorbou žáků od 5 do 18 let
od října 2020 do března 2021.
Jsou zde témata jako: abstraktní zátiší,
kresba boty, cukrárna, zimní krajina, ptáci, kopie obrazů Alfonse Muchy, Clauda
Moneta a Vincenta van Gogha a mnoho
dalšího.
Budeme moc rádi, když se před školu
přijdete podívat.
Výstava potrvá tak dlouho, dokud
nám to počasí dovolí (již v sobotu 13. 3.
byla poškozena větrem, ale práce se nám
podařilo zachránit a obnovit).
Žáci Hudebního
oboru mimo online výuku posílají
svým učitelům domácí videa. Tímto
děkujeme za roli
kameramanů rodičům. Na facebooku
ško l y mám e již
mnoho hudebních
ukázek, můžete se
přidat mezi fanoušky školy a virtuální
vystoupení našich
žáků shlédnout.
V brzké době

plánujeme natočit delší online koncert,
buď za pomoci rodičů nebo po jednotlivcích v sále školy.
Uvidíme, co nám v brzké době koronavirová situace dovolí.
Mgr. Tereza Toráčová
tel.: 607 263 527
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Omezení noční dopravy v Praze
d noci z 24. na 25. 3. bude z důvodu
snížené noční poptávky a na základě doporučení Výboru pro dopravu
ZHMP dočasně přerušen provoz tramvajové
linky 99. V zastávce Sídliště Řepy bude
současně nově zajištěn přestup na linky
952 a 957 (zajišťující po 22. hodině obsluhu
Zličína a Sobína).

Info z MHD

O

P6 Lahovičky – Modřany: V provozu
denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00,
o víkendech od 8:00.
P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice –
Rohanský ostrov: V provozu denně
do 19:00‑22:00 podle denního světla,
v pracovní dny od 7:00, o víkendech
od 8:00.

Linka 99 je jedinou linkou, na jejíž celé
trase je po přerušení jejího provozu zajištěn celonoční interval 30 minut (linkou 97
v úseku Nádraží Hostivař - Lazarská a linkou
98 Lazarská - Sídliště Řepy).

Odložení zahájení sezóny rekreačních
vlaků
Z důvodu aktuální pandemické situace
a přetrvávajícího omezení pohybu v rámci
ČR bude odloženo zahájení provozu sezonních vlaků PID, původně plánované na 27. 3.

Ze stejného důvodu dojde k mírnému
omezení nočního provozu autobusových
mezení noční
dopravy
Praze
linek od noci
z 28. na 29.vbřezna,
a to na následujících
linkách:
noci z 24. na 25. 3. bude z důvodu
904 Nasazeny standardní autobusy místo
žené noční poptávky
kloubových. a na základě
906
Všechnypro
spojedopravu
linky budou ve směru
oručení Výboru
od Nedvězí zkráceny do zastávky
MP dočasněMokrá,
přerušen
provoz
kde budou
obousměrně navázány
na
spoje
linky
905 směřující
mvajové linky 99. V zastávce
do centra města.
liště Řepy
současně
nově místo
909 bude
Nasazeny
standardní autobusy
kloubových.
štěn přestup
na linky 952 a 957
912 Prodloužen interval z 30 minut na 60
išťující po minut.
22. hodině obsluhu
913
Prodloužen
interval z 60 minut na 120
čína a Sobína).
minut.
ka 99 je916
jedinou
linkou,
jejížna 120
Prodloužen
interval zna
60 minut
minut.
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Změny jednotlivých linek:
S6 Časové posuny vybraných vlaků.
S7 Linka je zkrácena o úsek Praha hl. n. –
Český Brod – nahrazeno posílení linky
S1 (realizováno výlukově již od 15. 3.
2021), nově zrušeny posilové vlaky
v trase Praha hl. n. – Praha-Radotín
v pracovní dny ráno a odpoledne.
Kupujte jízdenky PID kartou nebo mobilem
Věděli jste, že jízdenku PID můžete zaplatit platební kartou přímo u řidiče nebo si
jí koupit dopředu pomocí mobilní aplikace
PID Lítačka? Plný sortiment přestupních
jízdenek PID pořídíte pohodlně v mobilní

é trase je po přerušení jejího
Zahájenícelonoční
sezony přívozůinterval
od 27. 3. 2021
vozu zajištěn
30
Od soboty 27. března 2021 se k celout (linkou
97 v úseku Nádraží
ročním přívozům P1 a P2 připojí i všechny
dosavadní tradičně
sezonní98
přívozy. Lodní
stivař - Lazarská
a linkou
linky P3 až P7 v oblasti Holešovic, Podolí,
arská - Smíchova
Sídlištěa Řepy).
Modřan vyplují ve stejném 2021. Týká se všech zvláštních rekreačních aplikaci PID Lítačka. Při nástupu do autobuvlakovýchnočního
linek včetně
dětského výletnísu stačí přiložit
QR kód
čtečcez(obrázek).
jako loni
a zlepší
tak napříkladomezení
stejnéhorežimu
důvodu
dojde
k mírnému
provozu
autobusových
linek
odkenoci
ho
vlaku
Cyklohráček,
i
vlaků
označených
Stahujte
na
http://app.pidlitacka.cz.
Platbu
spojení na nákup potravin či do lékárny
na 29. března,
a tocesty
na do
následujících
v jízdním řádu příslušnou poznámkou. kartou, prosíme, hlaste řidiči předem.
či zjednoduší
práce například linkách:
Zároveň
se prodlužuje provoz vlaků, které Cestujte ještě výhodněji s předplatními
s kolem standardní
(přívozem P3 místo
oklikou přes
Nasazeny
autobusy
místo
kloubových.
v letní sezoně nejedou (týká se především kupony PID
Barrandovský most).
Všechny
spoje
budou způsob
ve směru
odS54).
Nedvězí
zkráceny
do zastávky
Mokrá,jsou
kdevšak předplatní
linky
Nový termín
zahájení provozu
Nejvýhodnější
Přívozy
jsou linky
velice hygienický
sezonních
vlaků
bude
záležet
na
aktuálních
časové
kupony
na
měsíc,
čtvrtletí či rok,
dopravy,
protože
jsou
neuzavřené
a
dostabudou obousměrně navázány na spoje linky 905 směřující do centra města.
tečně provětrávané čerstvým vltavským po- vládních protiepidemických opatřeních se kterými můžete jezdit v rámci daného
Nasazeny
standardní
autobusy
místo
kloubových.
a bude
včas zveřejněn na www.pid.cz nebo časového období a tarifních pásem, jak
větřím. Více
informací naleznete
na www.
na
stránkách
často chcete. I ty pořídíte z pohodlí domova
pid.cz/privozy.
Prodloužen
interval z 30 minut na 60 minut.jednotlivých dopravců.
přes www.pidlitacka.cz. Nahrát si je můžete:
Prodloužen
intervalpřívozů
z 60 minut
na 120
minut.
Změny
jízdních řádů vlaků PID od 7. 4. • na kartu Lítačka,
Seznam pražských
v provozu
2021 minut.
• na IN Kartu Českých drah,
od soboty interval
27. března 2021:
Prodloužen
z 60 minut na 120
V souvislosti s dlouhodobými výlukami • na bezkontaktní platební bankovní kartu,

P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně
do 20:00, v pracovní dny od 5:25, v důsledku modernizace železničních tratí • nebo rovnou do mobilní aplikace PID
z Prahy do Berouna,
Lítačka.
o víkendech od 6:45.
Pro čipovou kartu Lítačka už nemusíte
P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu den- z Prahy do Lysé nad
až do Prahy, pořídíte si ji i v pokladnách
ně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, Labem a také na páČD ve vybraných středočeských železničo víkendech
od 6:30.
hájení sezony
přívozů
od 27. 3. 2021teřní trase Praha –
ních stanicích (Beroun, Benešov u Prahy,
P3 Lihovar – Veslařský ostrov: V provo- Pardubice – Česká
Čáslav, Kolín,dosavadní
Kralupy nad Vltavou, Mladá
dojde od 6.P1 a P2 připojí i všechny
soboty 27. zu
března
2021
k celoročním
přívozům
denně do
22:00,se
v pracovní
dny Třebová
dubna 2021 k větším
Boleslav město, Nymburk hl. n., Rakovník,
od
7:00,
o
víkendech
od
8:00.
ičně sezonní
přívozy. Lodní linky P3 až P7 v oblasti Holešovic, Podolí,
Smíchova
Vlašim).
Papírové předplatní kupony lze
P4 Císařská louka – Kotevní: V provozu úpravám jízdních
PID s platností
prosince 2021.
koupit na
kromě
tradičních
prodejních míst
Modřan vyplují
veodstejném
režimu
jakořádů
lonivlaků
a zlepší
tak do
například
spojení
nákup
potravin
denně
8:15 do 19:00–21:00
podle
Kromě linek S2, S7 a S9 se změny dotknou v Praze také na jakkoli pokladně Českých
denního světla.
o lékárny
či zjednoduší cesty do práce například s kolem (přívozem P3 místo oklikou přes
P5 Císařská louka – Výtoň: V provozu také okolních linek a linek navázaných drah náležející do PID.
Zdroj: ROPId
randovský denně
most).
od 8:15 do 19:00–21:00 podle na hlavní trať Praha – Kolín a dále směr
Pardubice a Čáslav.
denního světla.

vozy jsou velice hygienický způsob dopravy, protože jsou neuzavřené a dostatečně
větrávané čerstvým vltavským povětřím. Více informací naleznete na
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích

V

Hasičská mládež
edle výjezdové jednotky funguje
u našeho sboru také kroužek
mladých hasičů. V současné době
máme ve sboru 59 dětí do 18 let a co se
týká práce s mládeží, jsme jedním z nejaktivnějších pražských sborů a nebojím
se říct, že i jedním z nejúspěšnějších.
Náplň hasičských kroužků je v republice
různorodá. V našem sboru je kroužek
pojat čistě sportovně, ale jak vyjedeme
s dětmi na víkendovku mimo Prahu nebo
na tábor, vymýšlíme pro děti nejrůznější
hry, které učí děti spolupráci, vzájemnému porozumění, toleranci, trpělivosti,
a především se snažíme dětem i sobě
utvářet krásné a nezapomenutelné
zážitky.
Naší celoroční činností je hra Plamen,
která představuje výchovně vzdělávací
program a systém fyzické přípravy pro
kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).

Posláním této hry je rozvíjet všeobecné
dětské znalosti, vědomosti a dovednosti
s přihlédnutím k odborné technické
oblasti požární ochrany. Cílem hry je
aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí
a mládeže se zájmem o požární ochranu
a za účelem podpory zdravého životního stylu rozvíjet soutěžní formou jejich
fyzickou kondici.

Hra Plamen vznikla v roce 1972
a za dobu svého trvání prošla celou řadou změn. Od svého počátku bylo jejím
posláním rozvíjet dětské znalosti, vědo-

vodorovného lana, požární ochrana,
topografie a zdravověda.
Jarní část hry Plamen se skládá z dalších 5 disciplín: štafeta požárních dvojic,

mosti a návyky v jednotlivých oblastech
specifické činnosti požární ochrany.
Přípravě na sportovní část hry Plamen
věnujeme většinu našich tréninků. Podzim patří přípravě na Závod požárnické

požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta
4×60 m a požární útok. K dosažení co
nejlepšího výkonu je třeba nejen rychlost, ale i zručnost. V disciplínách se mísí
překonávání nejrůznějších překážek,

všestrannosti. V závodu dlouhém 2–3 km
se děti snaží dosáhnout bezchybného
výsledku na těchto 6 stanovištích: střelba
ze vzduchovky, vázání uzlů, překonání

rozvinování a svinování hadic, spojování
hadic, naplňování terčů vodou atd.
Tou populární disciplínou, kterou
většinou vídáte v televizi, nebo na inter-
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netu, a kde často dochází ke vtipným, ale
i životu nebezpečným situacím, je všemi
oblíbený požární útok, kdy je pomocí
požární stříkačky voda z kádě tlačena nataženým hadicovým vedením k terčům.
Tato disciplína je mezi hasiči nazývána
královskou disciplínou a v rámci soutěží
se zařazuje vždy jako poslední disciplína.
V případě, že je pořadí družstev po poslední disciplíně shodné, rozhoduje
o konečném pořadí právě rychlejší čas
požárního útoku.
Z okresních kol hry Plamen se přes
krajská kola postupuje až na Mistrovství
České republiky ve hře Plamen, které je
pro naše děti tou nejvyšší možnou metou, kterou můžou dosáhnout.
Vedle hry Plamen se naše děti účastní

i soutěže v uzlování a soutěží jednotlivců
v běhu na 60 m překážek.
Po dosažení 15 let mohou děti pokračovat v dorostenecké kategorii, která se
dělí na dorostence a dorostenky. V této
kategorii lze soutěžit do 18 let a kvůli
tomu, že v 15 letech většina dětí s hasiččinou končí, je možné soutěžit jak v kategorii jednotlivců, tak v kategorii družstev.
Družstva soutěží ve běhu na 100 m překážek, štafetě 4×100 m a požárním útoku.
Jednotlivci své síly měří v disciplínách

Historie SDH

dvojboj a běh na 100 m překážek.
Pokud se někdo pro požární sport
narodil, může se stát členem jedním
z reprezentačních družstev, která pod SH
ČMS fungují a zúčastnit se tak mezinárodních soutěží
(Mistrovství světa
v požárním sportu
dorostu a Mezinárodní soutěže
mládeže v klasických disciplínách
CTIF). Zkratka CTIF
vyjadřuje překlad
francouzské zkratky Mezinárodního
výboru pro prevenci a hašení požárů. Tento výbor
sdružuje většinu
států Evropy (výbory jednotlivých
zemí). Je to jakási platforma, na jejímž
základě jednotlivé státy spolupracují
v oblasti prevence a hašení požárů, a to
předáváním poznatků, vzájemnou po-

mocí, organizováním různých školení,
ale také soutěží, včetně výchovy mládeže
apod.
V řeporyjském sboru začal zájmový
kroužek mladých požárníků fungovat
v roce 1957. Současná historie hasičské
mládeže je spojená s Ivetou Svobo-
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dovou, která začala svou práci s dětmi
v roce 1991. Po dvou letech však pro neshody s výborem Iveta s mládeží u sboru
skončila. V roce 1996 ale děti na Ivetu
naléhaly, že chtějí kroužek obnovit, a tak
Iveta od 1. 1. 1997 práci s mládeží obnovila. Pod jejím vedením funguje řeporyjská
mládež dodnes.
Největší úspěchy řeporyjských mladých hasičů:
1998 – Lenka Semotánová (Lexová) se stala
mistryní ČR v běhu na 60 m překážek
2000 – první postup družstva starších dětí
na MČR hry Plamen
2002 – postup družstva starších dětí
na MČR hry Plamen
2007– Karel Jelínek se stal mistrem ČR
v kategorii dorostenci jednotlivci
2008 – dorostenky se staly mistryněmi
ČR v požárním sportu, Karel Jelínek
se stal vicemistrem ČR ve dvojboji,
dále se MČR dorostenců v kategorii
jednotlivců zúčastnili Martin Jelínek
a Jakub Geško
2009 – dorostenky postoupily na MČR
v požárním sportu a staly se mistryněmi ČR v požárním útoku a vicemistryněmi ve štafetě 4×100 m
2012 – starší děti postoupily na MČR ve hře
Plamen a obsadily 3. místo v disciplíně požární útok CTIF
2018, 2019 – dorostenky postoupily
na MČR v požárním sportu
Lucie Šulcová
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

J

Vážení spoluobčané.
e mi líto, že veškeré moje výzvy
k vám, aby jste se přišli podívat
a pobavit na zasedání zastupitelstva zůstávají bez odezvy. Chápu, že
mnoho z vás na to nemá žaludek a nervy.
Důsledkem toho ale je, co si po dvou
a půl letech vládnutí této sestavy myslí
o Řeporyjích většina českých obyvatel. Největší zásluhu na tom má jeden
nemocný člověk a deset /podle pana
starosty/ skvělých zastupitelů.
Jistě jste si všimli, že pan starosta
na mě nastoupil s novou taktikou. Můj
příspěvek si podle potřeby rozdělí na jednotlivé věty a na ně pak, většinou lživě
reaguje modrým tiskem. Tím se vytratí
celkový smysl příspěvku. Smysl červené
části jsem nepochopil. To že starostova
reakce je vždy pětkrát delší, než můj text
je u něj obvyklé. Prostě nejsem profesionál, ale ani magor, jak se s oblibou pan

V

ážený, zařekl jsem, že na vás budu
reagovat už jen u totálních lží
a fantasmagorií a co nejstručněji.
Tedy: Do Echa si může psát, kdo chce, co
chce. Nemám pocit, že bych měl potřebu
si psát nějaké dopisy.
Mimochodem, koukal jsem na to
a udělal jsem pravý opak toho, co jsem
pánovi odepsal: redakční rada vyhověla
všem požadavkům kverulantů. Vám se
omlouvám, že jsem napsal do Echa větu
„Už nás tu všechny serete“. Nejde o to, že
to nemusí být pravda. Takové věty nejsou
hodné starosty MČ. Vy se mi za fantasmagorie a vymýšlení si omlouvat nemusíte,
musím něco vydržet. Technicky vám ještě
k věci sděluji, že čtvrtina lidí, co tu žije, tu
nemá trvalé bydliště.
Že se na jednání ZMČ dějí nemravnos-

starosta sám nazývá. Děkuji paní Plocková za váš názor k této věci v Echu, ale
požadovat po někom takovém omluvu
nemá žádný smysl.
Ještě se pozastavím nad příspěvkem
pana H. z Jirousovy ulice. Je trochu nesrozumitelný, jak jsme zvyklí z mnoha
textů pana starosty a končí také sprostě.
Zajímavá je i reakce pana starosty zejména ta část týkající se redakční rady Echa.
Cituji doslova: „Redakční rada se nesešla
roky“. K tomu není třeba cokoliv dodávat.
Pokoušel jsem se kontaktovat autora
příspěvku. Zjistil jsem, že žádný pan
Helda podle katastru byt v Jirousově
nevlastní a na opakovaný mail mi bylo
sděleno, že taková mailová adresa neexistuje. Snad si s tím poradí náš všeobecně známý a úspěšný řeporyjský pátrač.
Ještě zmínku k poslednímu zasedání
zastupitelstva. Dlouho inzerovaný přímý
přenos ze zasedání byl proveden tak

tajně, že jsem ho ani nezaznamenal.
Očekávaná zvýšená účast veřejnosti
kvůli dění v Koterovské se také nekonala.
Zastupitelé přijali zprávu o zmizení lesa
bez zájmu, stejně tak nereagovali na můj
dotaz ke starostovi, jak je to s novou žalobou policie na jeho osobu. Vyjádřil se
k tomu pouze pan starosta s tím, že mám
nepřesné informace, že ty žaloby na něj
jsou podány dvě a že už se těší, jak si to
s těmi vlastizrádci u soudu vyříká.
V tomto směru mám dotaz na vedení
obce a zastupitele. Je pravda, že součástí
koaliční smlouvy je i slib pana starosty,
že odstoupí z funkce, pokud bude nově
trestně stíhán? Je známo, že od té doby
byl už dvakrát dokonce odsouzen.
Abrham
(anonymizováno redakcí, nikdo z čtenářů
si nezaslouží být podobně uváděn do rozpaků)

ti level ilumináti a zločinci mají sraz, už
jste psal 10x. Nikdo se nechodí přesvědčit
ne proto, že to nikoho nezajímá, ale zjevně to, co sdělujete, působí podivínsky.
Co se streamování týče, vy kujóne, úřad
prochází kompletní obměnou IT služeb.
Prostě jsme si na to vzali jinou firmu, mají
to v gesci Piráti, nejen, že na tom makáme a zveřejňujeme kompletní zápisy
z jednání, ale jste JEDINÝ, kdo si stěžuje.
Co se mého údajného odsouzení týče,
nejen, že to není pravda a tisícekrát jsem
se vyjadřoval k tomu jedinému, ale mám
tam podané opravné prostředky. Jinak
jsem obviněn ještě za dvě pozurážení
komunisty Filipa a proruského švába
S. Novotného, na to jsem pyšný a vůbec
se za to nestydím.
A pořád čekám na to vámi slibované

trestní oznámení za to, jak jsem s ruského
developera vymámil pro Řeporyje dvě
stě tisíc. Když už něco opakovaně slibujete do Echa, že to uděláte, tak to udělejte,
pane Abrháme, jako já. A podal bych
i něco na kontrolní odbory magistrátu,
poslední třístupňový audit hospodaření
pro nás vyšel tak, že jsme v klíčových
parametrech nejlepší v Praze. Podle něj
se tu „příkladně hospodaří“ a „městská
část až nadstandardně komunikuje s veřejností“. To je v přímém rozporu s vašimi
tvrzeními, bude v tom nějaké spiknutí,
jinak to přeci nemůže být pravda.
Za mě vše, snad příště (konečně) dostojím svému slibu na vás nereagovat.
Pavel Novotný,
starosta MČ

Nová komunitní škola otvírá v Řeporyjích

V

Řeporyjích vzniká nová komunitní škola a aktuálně přijímá děti
do 1.-6. třídy. Škola Celým srdcem
nabízí rodinnou atmosféru, individuální
přístup, kvalitní vzdělání a mj. i anglické
středy.
„V prvním roce plánujeme skupinu
osmnácti dětí. Náš čtyřčlenný učitelský
tým má mezi sebou 43 let pedagogických zkušeností. Jsou to zkušené učitelky,
maminky našich žáků i ředitelky vzdělávacích programů,“ říká ředitelka školy
Kateřina Harmaning.
Koncepce školy vychází z inspirace
prestižním gymnáziem Přírodní škola.
„Je pro nás důležité, aby se děti u nás
cítily bezpečně a měly příležitost růst,“
vysvětluje jedna z učitelek Štěpánka

lidmi. Přirozenou součástí výuky je práce
s texty z Bible. Důrazem školy je rozvoj
kritického myšlení, a proto jsou ve škole
vítáni bez rozdílu vyznání všichni, koho
lákají naše hodnoty,“ uvádí ředitelka.
Se školou se můžete blíže seznámit
na Dni otevřených dveří v sobotu 10.

Urbánková. „Každé dítě bude mít svůj
plán učení. Děti budou spolupracovat
napříč ročníky a budeme před ně stavět
smysluplné výzvy.”
„Škola staví na křesťanských základech. Naši učitelé jsou křesťané – usilují
o upřímný život před Bohem i druhými
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dubna. Dozvíte se, co znamená název
„celým srdcem“ a děti si vyzkouší pestré aktivity z různých předmětů. Podle
epidemiologické situace akce proběhne
na adrese školy (Radouňova 1, Praha-Ře-

poryje) nebo on-line.
Na Velikonoce připravila Škola Celým
srdcem stezku kolem hřiště na Paloučku s tématem slavné Poslední večeře.
Na osmi zastaveních se děti i dospělí

23
Info z MČ
dozví, co se u poslední večeře jedlo a jak
to vlastně víme. Děti čekají různé úkoly
na tvoření i zamyšlení.
Více informací o škole a jejích akcích
najdete na www.celymsrdcem.cz

1
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V Zahradě Bubec máme nové dílo od
Richarda Loskota s názvem Zesílení
prostoru.
Poznávacím znamením Loskotovy tvorby
je propojování uměleckého přístupu
s moderní technologií.
Richard Loskot za svá díla získal řadu
ocenění. Celkem třikrát byl vybrán do finále
Ceny Jindřicha Chalupeckého. O jeho práci
a současné situaci jsme si s Richardem
Loskotem popovídali:

Řeporyjské
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nástrojů naše dovednosti. Problém nastává
v jejich užití, kdy se pak paradoxně stáváme
jejich sluhy. Říkají nám, jak se máme chovat.
To vidíme ve vztahu člověka například
k autu, mobilu nebo programům pro
tvorbu architektury. Mě baví je použít jinak.
Rozebrat je a ukázat je v jisté odhalenosti.
Chápete tradiční umělecké prostředky
a technické postupy jako protikladné
principy?
Ne, jsou to paralelní možnosti. Nové
technologie upozaďují tradiční, nicméně
je neumí nahradit. Kdybych měl zdůraznit
jeden problém, tak je to práce s materiály.
Na jedné straně se nám obrovsky rozšiřují
materiálové znalosti a možnosti, ale na
druhé nám chybí zkušenosti a prožitky.
Možná to výstižně vysvětlí slovo zdraví,
které je ve slovanských jazycích odvozeno
ze slov z-dreva.
Celý rozhovor si můžete přečíst na www.bubec.cz

Co pro vás znamená covidová situace? Je to
pouze omezení, nebo je pro vás i v nějakém
ohledu zajímavá, přinášející výzvy?
Není to příjemná situace. Chybí mi
vnější stimuly, které rozehrávají nápady.
Jak je známo, nápad nepřichází tím, že
se zavřeme v ateliéru, ale při nečekaných
situacích, obrazech, dějích. Třeba při
pohledu z okna jedoucího vlaku. Co se mi
však podařilo během těchto omezení, je
nalezení pracovního řádu, který mi chyběl.
Naučil jsme se teď chodit pravidelně do
studia.
Je pro vás dostačující prezentace a vnímání
uměleckých děl skrz online platformy?
Rozhodně ne, pakliže se nejedná
o dílo vzniklé pro internet. Ta zkušenost
setkání se s dílem je nepřenositelná do
webu. Je tam spousta podnětů, které
chybí. Věřím, že naše vědomí je součástí
prostředí. Environmental z francouzštiny
znamená okolí vědomí. To vše kolem nás
i s uměleckými díly je naše projekce a je
bláznivé si myslet, že dokážeme nahradit
tuto “projekci“, neboli svět, (světlo-vědět)
virtuální podobou. Ale to neznamená, že
bychom se měli vzdát těchto nástrojů.
Jsou to technologie, které nám pomáhají
k dalšímu poznání.
Při tvorbě svých děl využíváte různé
technologické postupy. Jak jste k tomuto
způsobu tvorby dospěl?
Přirozeně. Každý z nás disponuje něčím,
v čem vyniká a něčím, co mu nejde. Mě
nejde tolik psaní a jazyky, ale vždy mě bavila
fyzika a matematika. Tyto obory se zabývají
strukturami a prostorem, s těmi já pracuji ve
svých představách. Další věcí je samotná
fascinace technologiemi. Vkládáme do

V rámci výstavního programu v Galerii
Bubec jsme připravili 22. 4. otevření
výstavy Antonína Koppa, člena umělecké
skupiny PodeBal. Antonín Kopp ve svých
obrazech používá prvky charakteristické
pro světoznámé klasiky a k dějinám umění
přistupuje s humorem.
Výstavní program však podléhá aktuální
koronavirové situaci a vládním nařízením.
Dobrá zpráva – od 19. dubna 2021 je
možno si zakoupit dlouho očekávanou
knihu Bubec 20: Příběh uměleckého
studia a to buď přímo ve Studiu nebo
objednat na adrese info@bubec.cz.

Začalo jaro a tak Creative Bubec (původně
Baby Bubec) má připraveny aktivity, které
vybízejí opustit obrazovky počítačů,
mobilů a tabletů a vyjít ven. Ve Studiu
Bubec otevíráme "Creative výdejní okénko",
u kterého si můžete zakoupit vzdělávací
kreativní sady. Sada obsahuje tvůrčí
materiál, list s návodem a pracovní listy.
Aktuální otevírací doba výdejního okénka
a ceny krabiček jsou uveřejněny na
webových stránkách https://www.bubec.
cz/inpage/babybubec.
Pro ty, kteří k výdejnímu okénku nemohou
dorazit, jsou stále k dispozici kreativní videa
na https://www.patreon.com/creativebubec.

Spustili jsme přihlašování na letní
příměstské tábory 2021 ve Studiu
a Zahradě Bubec. Přihlášky najdete
na https://www.bubec.cz/inpage/tabor/.
Příměstské tábory budou probíhat podle
aktuálních vládních nařízení.
Letní příměstský tábor pro děti od 5 let
Termín: 2. 8. - 6. 8.
Téma: „Všemi smysly.“
Vydejte se s námi na cestu objevování světa
přírody pomocí netradičních výtvarných
technik, grafiky a dalších kreativních her.
Zažijte kouzlo tvoření v přírodě (a s pomocí
přírody). Přijďte si s námi vyzkoušet
haptickou (hmatovou) stránku umění
a zachycení zvuku v barevných variacích.
Lektorka : Míša a Lenka
Letní příměstský tábor pro děti od 7 let
Termín: 16. 8. - 20. 8.
Téma: „Obrazy kolem mě a ve mně.“
Čekají nás tvořivé experimenty s výtvarným
materiálem, který budeme používat
tradičně i netradičně. Klasickou malbu
na malířském stojanu vystřídá netradiční
kresba kouřem a ohněm. Budeme malovat,
kreslit a výtvarně experimentovat v ateliéru
i v plenéru.
Lektorka : Kristýna Adámková
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Termín: 23. 8. - 27. 8.
Téma: „Jeden za všechny, všichni za
jednoho.“
Táborová tvůrčí atmosféra bude volně
navazovat na letošní projekt studia
Bubec Art - Safari, který letos nese název
„Spolupráce“. Prožijeme radost z týmového
tvoření a prožívání táborových her.
Poslední prázdninový týden společně
s rodiči a přáteli zakončíme v zahradě
Bubec slavnostním představením našich
kolektivních prací.
Lektorka: Šárka Blažková
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--- Kavárna BUBEC od května otevírá venkovní BAR v Zahradě --NABÍDKA PRÁCE  pro přípravu kávy a další starost o náš mini bar v Café BUBEC
v Řeporyjích, přijmeme nové kolegy se zkušenostmi i bez  víkendy (od 30. 4.)
 odměna dle dovedností, DPP  kontakt: info@bubec.cz, 606 291 452 – Markéta
 Těšíme se na zprávu od Vás
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Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

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

PŘÍJEM INZERCE
E: info@tiskpip.cz
T: 603 167 905
251 626 607
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Zprávy z fary
Sv. Josef si zaslouží více pozornosti
také v dnešní době!

V

postní době slavíme 19. března
významný svátek sv. Josefa.
Jedná se o prastaré biblické
jméno. Pochází z hebrejského jména
Jóséph, které se překládá jako „Bůh
ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“,
„Bůh ti přidá“. Patří k nejužívanějším
českým jménům, také v dnešní době.
Ženskou variantou jména je Josefa,
Josefína nebo Josefka. Domácími podobami jména jsou především Pepa,
Pepík, Pepíček, Pepan, Pepin, Pepino,
Pepča, Jožka, Jožan, Jožánek, Jožínek,
Joska, Jozífek aj. Jméno se v různých
mutacích také užívá po celém světě
jako Peppi, Guiseppe, Beppe, Joseph,
Joe, José, Jozef, Józef, Iosif, József aj.
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ský papež Sixtus IV. (1471-1484) toto oficium schválil pro celou církev a zařadil
jej do kněžského Breviáře.
Velkou zásluhu o rozšíření úcty sv.
Josefa měl Řád karmelitánů. Kult sv.
Josefa se tak stal jedním z pilířů karmelitánské zbožnosti, zejména díky
iniciativě sv. Terezie z Avily. Četné jejích
kláštery a kostely byly zasvěcovány
právě jemu např. klášter Karmelitek
a kostel sv. Josefa na Malé Straně v Praze. V roce 1621, papež Řehoř XV. zařadil

Nejstarším nositelem jména byl
izraelský patriarcha Josef (Josef Egyptský). Toto jméno měl i sv. Josef, dle
bible manžel Panny Marie, matky Ježíše
Krista.
Právě tento světec, patří k nejoblíbenějším světcům. Byl to statečný a poctivý muž, který se v těžkých chvílích dokázal postarat o svoji rodinu. Je proto
právem nazýván ochráncem manželů,
rodin, dětí a mládeže. Jako mladý muž
se věnoval v Nazaretu tesařskému
řemeslu. A to tak poctivě a dobře, že
se stal také patronem dělníků a tesařů.
Je zobrazován s pilou. Proto občas se
dětem žertovně klade otázka, který svatý
má zuby na zádech?
Byl vnímavý k Božím vnuknutím:
ve chvíli oznámení o početí jeho snoubenky Marie nebo emigrování do Egypta, aby tak ochránil malého Ježíše
a manželku Marii před vraždou od krále
Heroda. V Bibli se o Josefovi dočteme
naposled v příběhu o dvanáctiletém
Ježíšovi, kterého s Marií hledal v Jeruzalémě a našel jej v tamním chrámě, jak
rozmlouvá s učiteli židovského zákona.
Když byl Ježíš starší, zemřel Josef pokojně v rodinném kruhu. Díky tomu bývá
vzýván jako patron umírajících. Někteří
říkají s nadsázkou, že do 110 km/h jezdí
v autě jako spolujezdec sv. Kryštof, patron
řidičů, nad tuto rychlost prý už jenom sv.
Josef jako patron dobré smrti.
Úcta ke sv. Josefovi je pozdního data.
Před rokem 1000 pouze koptská církev
ho prohlásila za světce. Po celý středověk uctívání sv. Josefa byla víceméně
soukromou záležitostí. Avšak postupně
některé řády začaly šířit veřejnou úctu
jeho osoby. Kupříkladu řád servitů
slavil sv. Josefa od r. 1324 a františkáni
od r.1399. Kancléř pařížské univerzity
Jan Gerson, složil okolo r. 1400 oficium
do Breviáře (povinná denní modlitba
kněží) ke cti tohoto světce. Františkán-

tento svátek mezi zasvěcené církevní
svátky. V roce 1654 byl sv. Josef zařazen dokonce i mezi patrony království
českého. 8. prosince 1870 papež Pius
IX vyhlásil sv. Josefa za patrona církve.
Otcovské srdce sv. Josefa
U příležitostí 150. výročí této události
papež František, apoštolským listem
„Patris Corde“ (Otcovským srdcem),
vyhlásil v církvi Rok svatého Josefa.
V tomto dokumentu věnuje svou pozornost právě sv. Josefovi. Podle něj
se Josefův život v mnohých ohledech
podobá životu každého z nás. Ze zdánlivé obyčejného příběhu nenápadného
světce můžeme vytěžit mnoho inspirace a povzbuzení pro svůj život. Snad
i proto, že jsme se mohli občas cítit jako
ti v druhé linii a jako vůbec neúspěšní.
Kariéristů, prospěchářů nejen ve státních, ale také církevních strukturách
je mnoho. Otázkou však je, co je to a co
skutečně znamená pravý úspěch?
Josef byl obyčejným nenápadným řemeslníkem, jak víme. Na rozdíl
od šéfů velkých mezinárodních korporací obyčejný řemeslník má mnohdy
mnohém náročnější práci a také nižší
příjem. A navíc je za hranicí pozornosti.

březen 2021
Čím je tedy tesař z Nazaretu tak zajímavý, tak atraktivní také dnes?
On totiž zdánlivě obyčejné věci bere
vážně, věří ve vztah založený na lásce,
vzájemné důvěře, zodpovědnosti a podle toho se rozhoduje a přirozeně také
nenápadně jedná.
Logika lásky je vždycky logikou
svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl sebe
do středu. Uměl opustit střed a činit
středem svého života Marii a Ježíše.
Přijímá svou snoubenku Marii bez
„předběžných podmínek“ a její dítě,
a stává se mu laskavým pěstounem,
přívětivým otcem.
Josef nás učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná řešení“. Nehledá
„zkratky“, ale se staví čelem ke skutečnosti a přijímá za ni odpovědnost.
S postojem důvěry věřícího člověka,
přijímá do svého života události, kterým nerozumí. Nepoddává se zklamání,
rezignaci, nereaguje vzpourou, nechává stranou své úsudky, ale odvážně
a statečně se nasazuje.
Jako důsledek toho postoje je nucen
řešit také běžné rodinné problémy,
které život přináší. Musí se vším všudy
zabezpečit život Svaté rodiny.
Lze konstatovat, že vyjádřil své
otcovství konkrétně. Učinil ze svého života službu. Cele obětoval sebe, Božím
plánům, tykajících se Mesiáše.
Může být také pro nás vzorem skryté
činorodosti. Jeho příklad nás může vést
k přijímání druhých, takových, jací jsou.
Navíc jakožto ochránce Ježíše a Marie, může být také naším skutečným
ochráncem, a patronem důstojnosti
práce. Práce nemusíme vnímat jen jako
způsob zajištění obživy pro sebe a blízké, nebo příležitostí k seberealizaci, ale
také jako účast na samotném díle spásy,
tj. jako službu Bohu a druhým lidem.
Chci nám všem nabídnout modlitbu
papeže Františka ke sv. Josefovi. Může
nás inspirovat k prohloubení či vybudování si vztahu k tomuto zajímavému
a mimořádnému člověku.
Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství
a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.
Pokojné prožití velikonočních svátků
P. Mariusz Kuźniar, farář
www.farnostorech.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje

P

řerušení sportovní činnosti se zdá
být v nedohlednu, ale činnost v sokolovně je stále v plném proudu.
Snažíme se zahnat chmury a připravit pro
naše sokolíky hezčí prostředí. Při vyklízení
různých koutů jsme objevili poklad. Mnoho starých dokumentů. O ty nejzajímavější
se s vámi chceme podělit.
Jako první je to poděkování předsedy
vlády Dr. Milana Hodži z 5. 3. 1938 za přání k šedesátým narozeninám. Věřím, že
mnohé z vás tento starý dokument také
nadchne.
A něco od našich aktivních seniorek
z oddílu ZTV, které nám jdou příkladem,
rozhodně je Covid nemůže zastavit v jejich
činnosti. Děkujeme jim za vzor, kterým
nám svým přístupem dávají.

zaznamenal do účastnického listu, který
jsme odevzdaly na ČOS. 11 našich seniorek
ušlo dohromady 384 km. Jelikož v prosinci
jsme se nemohly sejít na našem tradičním
babinci, kde si dáváme drobné dárky,
nebude ani dětský karneval, na který
pravidelně přispíváme, jako „seniorky
Sokol Řeporyje“ jsme poslaly 1000 Kč

Sport
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na Adventní koncerty ČT. Tak to byl náš
divný rok s koronavirem. Doufáme, že nás
co nejdříve naočkují a budeme se moci
ve zdraví scházet a spokojeně žít. To
vše přejeme i Vám Všem.
S pozdravem
Helena Kolajová

Činnost sester ze ZTV
Náš rok 2020 začal v plném obsazení
a nasazení. Covid 19 nás z tělocvičny
vyhnal do domácího vězení. Hned na začátku pandemie se v našich poštovních
schránkách objevil návod na jednoduché
každodenní cvičení, abychom si udržely
kondici. Jelikož ani náš sraz čarodějnic se
nemohl konat. Vybarvily jsme každá svoji
čarodějnici a vytvořily tablo „Sokolský slet
čarodějnic Řeporyje“, které bylo k vidění
na Valné hromadě Sokola. Ihned po jarním
rozvolnění jsme, ozdobeny rouškami, vyrazily na vycházku do Haladovy zahrádky
v Prokopském údolí zakončené, jak jinak,
v hospůdce u Prokopa. Náš oddíl mladších
cvičenek - tzv. Juniorky - cvičil i o prázdninách, my starší jsme si užívaly zahrádek
a kávičky ve stínu. Po prázdninách jsme
cvičily jen krátce, druhá vlna pandemie
nám opět zavřela sokolovnu. Domlouvaly
jsme si vycházky v menších skupinkách
a zúčastnily se akce OV ČOS Adventní
vycházky seniorů. Každý své vycházky

DĚTSKÉ SUDOKU

(lehké)

(střední)

(těžší)
Nepodváděj, řešení zde,
je jen pro kontrolu.
Zpracoval: PePa
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Těžební lesní s.r.o.

ROZVOZ PIZZY

E-mail: info@pizzafiorentina.cz •  606 025 888
www.pizzafiorentina.cz • Bucharova 14, Praha 13

KÁCENÍ STROMŮ

• k otevření nového provozu sleva ve výši 15 %
• rozvoz do 6 km zdarma
• obal zdarma
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OBCHOD SE DŘEVEM

Objednávky
Tel.: 606 025 888
info@pizzafiorentina.cz
www.pizzafiorentina.cz
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

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

KROUŽKOVÉ
VAZBY
NA POČKÁNÍ

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

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

