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Tipy na prázdninové kempy a tábory
Historie našich hasičů - dětské tábory!
Foto: archiv SDH
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Slovo starosty

T

Vážení spoluobčané.
entokrát potěším
škarohlídy, co tvrdí,
že se jen chválíme.
Mám vesměs pozitivní informace a je mi líto, že
nemohu posloužit i nějakým průšvihem, nechám
to na osvědčeném párečku
kverulantů Abrhám – Čupka a v této těžké době vás zkusím
trochu povzbudit povzbuzujícími novinkami.
Předně ale chci moc poděkovat každému jednomu z vás,
co na procházce sebere nějaký ten nepořádek. Jako správný
populista jsem se letos rozhodl, že absolvuji pravidelný jarní
úklid, na který vyráží parta okolo zdejší KDU-ČSL v čele s Vojtou Kuchařem a manžely Hovorkovými. Protože na stejný den
naplánovala paní místostarostka Lucie Seguin zdejší Ukliďme
Česko, prostě bylo co dělat.
Mohu vám říct, že
jsem si odnesl zajímavé zážitky. Předně velk ý respek t
zdejším k řesťan ským demokratům,
kteří se s tím fakt
nemažou. Na jednom konci (U Křížku
na staré Třebonické)
„řádí“ paní skvělá
paní Valsová z Ořešské a zbytek vyrazil
rovnou do jámy lvové – Richtrák a okolí
plné neuvěřitelné
změti autosoučástek, plastů, sanitární
techniky, nechápu,
kde se to tam všude
bere. Já sám nechtěl
Z letošního jarního úklidu. I takové místo je možné uvádět některé mé
objevit. Roh Jeremiášovy a Poncarovy ulice, ne zrovna příznivce
do rozpaků společvyhořelé bezdomovecké sídlo.
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ným pobytem v lese, a když Vojta strategicky určoval bojový
plán, řekl jsem, že se podívám za viadukt K Holému Vrchu
a okolo koní jim přijedu multikárou naproti zadem k Richtráku, což jsem spojil se sběrem bordelu. Následující hodina
a tři pytle bordelu mě utvrdily v jistotě, že jsou zlí všichni ti,
co mi vyčítají, že mluvím jak dlaždič. Co já tam pronášel, to
bylo na rezignaci. Neskutečné, co někteří dokáží a jsou to
samozřejmě i živnostníci a cílení vykladači bordelu, co fakt
patří jinam.
Skvělé to bylo i nahoře v parku Toufarova s mými místostarosty a našimi novými obyvateli. Mluvilo se francouzsky, slovensky, rusky a bylo to moc fajn. Mám si o čem povídat s billboardovými firmami na Jeremiášce, které nějak nepochopily,
že když se přelepuje billboard a vzniká bordel z toho starého,
odváží se a nenechává v Řeporyjích. Jinak to, co Lucka objevila
doslova v rohu městské části, v křoviskách v místech, kde se
potkává Jeremiáška a Poncarova – bývalou tajnou bezdomoveckou koloniii nepředstavitelných rozměrů a po požáru
i podoby – to už nebylo ani na brigádu, ani na naší techniku.
To je na buldozer a červený pruh vlastníkovi pozemku.
Buď jak buď, veliký respekt a poděkování všem, kdo se zúčastnili a samozřejmě všem, kdo občas vezmou na procházku
pytel a přidají ruku k dílu. Nikdy to neskončí, ale je skvělé, jak
nám pomáháte v boji s bordeláři. Žijeme tu spolu.
Městská část zahájila úklid pozemku pro skatepark Řeporyje. Probíhá výběrko na zhotovitele, zemní práce a díky skvělé
práci pana místostarosty Davida Roznětinského to vypadá,
že magistrát ocení snahu Řeporyjí celý projekt ukormidlovat
ze svého a chystá nám podporu v podobě účelové dotace,
o kterou jsem zažádal s průvodním dopisem, ve kterém děkuji
Praze za to, že tu věc vůbec zvažuje. Beru to jako ocenění naší
snahy zvládnout ten projekt ze svého a ujistil jsem město, že
nám na tom tak záleží, že každá koruna do toho investovaná
přijde tam, kam má. Ostatně jako by to mělo být vždycky.
Mnozí z vás si jistě všimli, že naše nádraží dostalo novou
střechu. Narychlo získaná dotace, šťastná ruka při výběru
zhotovitele, šlo to jako po másle a Řeporyje jsou zase o kousek
dál ve své snaze zachránit jednu ze zdejších pamětihodností.
Nádraží je tedy v suchu, znovuzavedený proud, budova je
zabezpečena proti nezvaným hostům a paní architektka
Brotánková z Ořecha pracuje na studii radnice s knihovnou
a komunitním prostorem, což je vize, kterou považujeme za tu
nejlepší pro pokus získat peníze na kompletní rekonstrukci
z veřejných zdrojů.
Nebudeme si nic nalhávat – budova je podmáčená,
na některých místech na hranici statické únosnosti, v řadě
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parametrů zcela mimo současné stavební normy a tak dále.
Cena za vrácení její zašlé slávy, venkovní podoby a vnitřní
přestavby na moderní úřad s kulturním a společenským
zázemím, knihovnou a přistaveným moderním sálkem je
odhadem padesát milionů korun.
Ale! I kdyby se proti nám nebesa odvrátila, nikdo nám nepomohl a tato vize nebyla vyslyšena, Řeporyje si jistě poradí
skromněji, prostě – už to nespadne. Víme, že to zachráníme
a přinejhorším budeme vlastními silami a prostředky roky
dávat pomalu do kupy. To podstatné – budovu získat do majetku, jsme dokázali a máme ji pod novou střechou a co je
pod střechou, o tom vám každý stavař řekne, že to už zchátrá
jen hodně špatnému správci. A Řeporyje jsou především
odhodlaný správce! Snad to bude brzy vidět nejen na střeše.
Přivítali jsme na přátelské návštěvě pana náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra. Prošli jsme s Adamem
a paní místostarostkou samozřejmě pivovar, plánovanou
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paní Zuskové ve stodole na zázrak.
Přišel. Chystáme se s panem farářem a místostarosty na obhlídku, po které už nic nebude bránit slavnému navrácení
dvou skvostů tam, kam patří – do našeho kostela. Městská část
se rozhodla tuto záchranu realizovat z vlastních zdrojů a nebylo jediného zastupitele, který by pro těch tři sta tisíc ruku
nezvedl. Věděl jsem to, že to najde podporu napříč. Správně
investovaných tři sta tisíc, to ať se na mě nikdo nezlobí.
Děkuji oběma ředitelkám školských zařízení za perfektní
zvládání všeho, co souvisí s stím spektáklem, co nám uchystal Covid, děti se pomalu vracejí, svět bude zase v pořádku.
Máme enormní zájem u zápisů, odmítám děti na druhý stupeň
z okolních obcí, se kterými máme smlouvy, je to signál, že
zdejší školství jde nahoru, jsem za to moc rád.

Sazime: Celebrity přijeli ke školce na sázení stromů. Leona Machálková, Felix
Slováček, Marek Taclík, Zuzana Bubílková a další a další.

Náměstek: Náměstek primátora Adam Scheinherr, místostarostka Lucie Seguin
a autor článku při řešení otázky, kam dáme v Řeporyjích tramvaj.
točnu u nádraží. Pan náměstek si prošel náměstí a na radnici
jsme pak dlouho do noci probírali vše, co trápí Řeporyje. Kvůli
tomu Adam přijel, prý si nestěžujeme, neotravujeme, bereme
to sportovně a … máme dopravu pod kontrolou. Nechtěl
jsem to psát, protože to, že nemáme problémy s dopravou,
je tajemství. Lidem se musí říkat, že máme, ale nemáme. Co
máme, jsou tisíce dopravních inženýrů, dle kterých je všechno
špatně, od semaforů, přes retardéry až po rychlosti, ale to bych
nikdy nenapsal do Echa.
Ne, vážně, byla to skvělá návštěva a moc důležitá. Protáhnout nádražím každého z těch, co budou brzy rozhodovat
o naší žádosti, je žádoucí. Řeporyje mají teď zvuk a kde kdo
se tu zastavuje. Stranou toho, co si kdo myslí o rozruchu, co
občas děláme, je právě tohle má odpověď. Přijel, viděl, a když
to půjde, pomůže. Cítil jsem to.
Jo a … nějak jsme nad slivovicí došli k tomu, že město je
ochotno rozdat zájemcům pro občanskou vybavenost pár
vyřazených tramvají. Mrkli jsme na sebe s Luckou a … budeme mít tramvaj!
Budu rád za vaše tipy, co s ní. Vidím to na ten pozemek
naproti skateparku. Časem jako místo pro hraní dětí, možná
bar k nedělním promítáním, uděláme k tomu grilovací místo,
nevím. Ale uznejte, copak jsme mohli odmítnout takový úlet?
Budu rád za případné nápady, kam s tramvají, jedinou podmínkou je nějaké to využití pro komunitu. Přemýšlejte, já jdu
shánět koleje, na kterých to musí stát a které, zatím, Řeporyje
pro tramvaje nemají.
Nejen zdejší komunitu věřících jistě potěší i informace, že
jsou hotovy restaurátorské práce na dvou gotických oltářích
ze zdejšího kostela, co čekaly dlouhé a dlouhé roky u hodné

A když jsme u té školy a školky. Na areál naváže nově nejen
nová, rozšířená zahrada školky, ale zbytek „znárodněného“
pole, bude patřit sadu, který jsme vysadili s pomocí zdejší
komunity. Řeporyje sází stromy skutečně, jak to jen jde a tentokrát přijely pomoci i celebrity. Bylo cool vidět tu Felixe Slováčka, Marka Taclíka, Leonu Machálkovou a další známé tváře,
které přijely podpořit akci
nadace, která se na akci
podílela.
N e z ap o m e ňte s e
v květnových dnes zastavit u našich válečných pomníků, dali jsme
je loni do pucu, jeden
nám za hartusení ruské
televize přibyl, příště
vám povím o tom, co
se chystá na září v souvislosti s našimi obětmi holocaustu, kterým
jsme přepisovali chyby na pomníku u Lva
a tím to vlastně všechno
s těmi vlasovci tehdy
začalo. Tak v září to důstojně završíme.
Na prosbu demonstrantů před ruskou amPěkné jarní dny přeji
basádou krzevá aktuální situaci Řeporyje a hlavu vzhůru, bude
dorazily i s legendárním strojem, jedinou zase veselo!
silou, ze které má Putin od jisté doby vítr.
Měla ohromný úspěch a během proslovu
Pavel Novotný
jsem řekl demonstrantům, že Řeporyje zdraví
starosta@prahaa vzkazují, že bolševikům a vůbec tomu, co
reporyje.cz
předvádí aktuálně kluci z východu, se prostě
neustupuje.

3

4

Řeporyjské Echo 280

Info z MČ

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č.ZMČ22 konané dne
30. 3. 2021
Přítomni : starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha
- zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch
Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Jiří Blažek – zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.02 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 8 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
K jednotlivým bodům programu:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Lenku Fialovou
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 8, 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání s těmito úpravami:
 za bod jednání č. 13 se vkládá nový bod
č. 14 - Žádost o posouzení možnosti
směny pozemků
 bod jednání č. 14 - Různé - se označuje
jako bod č. 15
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Rozpočet městské části na rok
2021, střednědobý výhled rozpočtu
do roku 2026, finanční plán zdaňované činnosti
Usnesení číslo: 0371/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) konstatuje, že

 Městská část Praha-Řeporyje hospodaří
od 1. 1. 2021 dle pravidel hospodaření
v období rozpočtového provizoria
schválených usnesením Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje č. 0350/2020/ZMČ20
ze dne 14. 12. 2020,
 pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria r. 2021 byla zveřejněna na úřední desce dne 15.12.2020,
 od schválení rozpočtu bude MČ Praha-Řeporyje hospodařit dle schváleného
rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení,
 návrh rozpočtu městské části na rok
2021, návrh střednědobého výhledu
rozpočtu do roku 2026, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok
2021 a výhledu do roku 2026 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední
desce úřadu dne 12.3.2021 a je zveřejněn i v den projednávání v ZMČ;
2) schvaluje
 rozpočet hlavní činnosti Městské části
Praha-Řeporyje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení na rok 2021 jako vyrovnaný s:
objemem příjmů ve výši: 47 100 000 Kč
objemem výdajů ve výši: 47 100 000 Kč
 střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Řeporyje na roky 2022–2026 s porovnáním skutečnosti za roky 2016–2019
a očekávané skutečnosti roku 2020
a 2021;
 finanční plán zdaňované činnosti MČ
Praha-Řeporyje na rok 2021 a výhled
finančního plánu zdaňované činnosti
do roku 2026;
3) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5-Řeporyje pro rok 2021 ve výši 4 200 000,- Kč;
4) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha 5-Řeporyje pro rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel
se: 1, Poznámka: proti hlasoval člen ZMČ
p. MUDr. Jozef Čupka, hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně)
6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0372/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v úpravě
rozpočtu vztahující se k projektům
schváleným v rámci Operačního programu Praha - pól růstu pro mateřskou a zá-

duben 2021
kladní školu v celkové výši 9 665 600,- Kč,
přijetí neinvestiční účelové dotace pro
místní knihovnu ve výši 4 200,- Kč,
přijetí účelových investičních dotací
na zahradní úpravy areálu mateřské
školy ve výši 3 500 000,- Kč a na rekonstrukci povrchů chodeb a výměnu dveří
hlavní budovy základní školy ve výši
2 800 000,- Kč,
p o n e chání f inan čních p ros tře d ků na opravu střechy nádraží ve výši
1 000 000,- Kč,
příjem finančních prostředků pro ZŠ
v rámci programu primární prevence
ve školských zařízeních ve výši 72 500,- Kč
apod.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)
7. Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Usnesení číslo: 0373/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) ruší
ke dni 30. 3. 2021 Směrnici č. 9/2019/S
k postupu orgánů Městské části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu zpracovanou
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje č.
0200/2019/ZMČ12;
2) schvaluje
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 2/2021/S podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení, s účinností
od 31. 3. 2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi členové ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka a p. Mgr. Pavel Bechyně)
8. Výpůjčka částí pozemků pro umístění kontejnerů - Klokánek - projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Usnesení číslo: 0374/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s roz ší řením předmětu v ýpůjčk y
ve smlouvě č. SML00006/2019 o pozemky parc.č. 1609 v k.ú. Řepooryje a parc.č.
151/330 v k.ú. Stodůlky a tím s navýšením
počtu kontejnerů KLOK.TEX na textil,
obuv a hračky o 2 ks;
2) pověřuje
zaměstnance úřadu ke zveřejnění záměru na úřední desce úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržela místostarostka p. Lucie Seguin)
9. Předběžné schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1685/2 v k.ú.
Řeporyje (ul. Drahovská)

Řeporyjské Echo 280
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Usnesení číslo: 0375/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost žadatelů - fyzických osob - o prodej části pozemku parc.č. 1685/2, druh
pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Řeporyje v ulici Na Manoušce v obou navrhovaných variantách
(varianta 1 - 20 m2 a varianta 2 - 15 m2);
2) neschvaluje
záměr prodeje předmětné části pozemku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Zpracování Strategické rozvojové
studie Řeporyje - západ
Usnesení číslo: 0376/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) ruší
své usnesení č. 0353/2020/ZMČ20 ze dne
14. 12. 2020, jímž bylo schváleno zadání
zpracování Strategické rozvojové studie
Řeporyje - západ firmě Archum architekti
s. r. o., za částku 520 000,- Kč bez DPH;
2) bere na vědomí
nově předloženou nabídku na zpracování Strategické rozvojové studie
Řeporyje - západ po upřesnění rozsahu
zpracovávaného území zadavatelem
společností ARCHUM ARCHITEKTI s. r. o.
ve výši 338 800,- Kč;
3) souhlasí
se zadáním zpracování Strategické rozvojové studie Řeporyje - západ společnosti
ARCHUM ARCHITEKTI s. r. o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: v 18.08 hodin se na jednání dostavil člen ZMČ p. Jaroslav Kejha)
11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení MŠ
Řeporyje
Usnesení číslo: 0377/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky výběrového řízení na dodavatele „Vnitřní vybavení MŠ Řeporyje“;
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2) souhlasí
s výběrem vítězné firmy VŘ - BENJAMÍN
s. r. o., Buchlovice;

3) souhlasí
se zněním Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
00009/2021;

3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 18.37 hodin se na jednání dostavil člen ZMČ p. Vojtěch Kuchař, který
se zdržel hlasování)

4) pověřuje
pověřuje starostu MČ Praha-Řeporyje
k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
č.00009/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 18.42 hod. se na jednání vrátil člen ZMČ p. Mgr. Radek Hanák)

12. Zadávací dokumentace k veřejné
zakázce - výměna podlahových krytin
v ZŠ Řeporyje
Usnesení číslo: 0378/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu - „Výměna podlahových krytin v ZŠ Řeporyje“;

14. Žádost o posouzení možnosti
směny pozemků
Usnesení číslo: 0380/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
podání žádosti o posouzení možnosti
směny částí pozemků ve vlastnictví fyzických osob parc.č. 151/246 a 151/251, oba
v k.ú. Stodůlky, za některý z pozemků
ve vlastnictví Hlavního města Prahy, z důvodu jejich možného budoucího využití
pro výstavbu základní školy;

2) schvaluje
zadávací dokumentaci k výše uvedené
akci;
3) souhlasí
se zahájením VŘ na dodavatele stavebních prací - „Výměna podlahových krytin
v ZŠ Řeporyje“.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: v 18:40 se z jednání vzdálil
člen ZMČ p. Mgr. Radek Hanák)
13. Dodatek č.1 ke SML00009/2021 Rekonstrukce střechy budovy nádraží
Řeporyje
Usnesení číslo: 0379/2021/ZMČ22
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se změnovým listem č.1 - přílohy č.1
Dodatku ke smlouvě 00009/2021 na akci
„Rekonstrukce střechy budovy nádraží
Řeporyje“;
2) souhlasí
s navýšením celkové částky na akci
„Rekonstrukce střechy budovy nádraží
Řeporyje“ na základě změn uvedených
v příloze č.1 Dodatku ke smlouvě;

2) pověřuje
starostu městské části k zaslání žádosti
k Magistrátu hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
15. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informace o výsadbě stromů podél
cyklostezky Řeporyje-Slivenec, o plánovaných úklidových akcích - sobota 10.
4. 2021 Ukliď Česko a sobota 17. 4. 2021
- místní organizace KDU ČSL - jarní úklid,
sraz v 8,30 hodin v parku před poštou.
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 19.26 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

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.
Iva Pacnerová, správce poplatků
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Základní škola

K

Den Země ve 4.A

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

onec dubna (22. 4.) je tradičně
spojován s oslavou Dne Země.
Vzhledem k tomu, že nám letos
do výuky zasahuje rotační výuka, připravili jsme si tematický den už na 16. 4..
Žáci si připomněli význam podmínek živo-

rostlin. Je to sice náročnější jak na přípravu, tak na realizaci, ale otevřely se před
námi nové možnosti poznávání světa.

Žáci si vytvořili planetu Zemi a papírovou
skládačku „Nebe, peklo, ráj“ s otázkami
na téma ochrany planety Země.
Součástí akce byla i úniková hra, kdy žáci
ve skupinách museli pomocí šifry zjistit,
na kterém ostrově teče pitná voda.
Karolína Koutecká
#den_země #ochrana_přírody #recyklace_odpadu

Clil distančně i nedistančně

I

když podmínky pro výuku nejsou
zrovna ideální, Clil - pokračuje dále.
Metoda výuky Clil má na naší škole
už několikaletou historii, ale teď jsme byli
postaveni před novou výzvu – zvládnout
Clil distanční formou. U páťáků jsme si
už mohli porovnat obě formy. Distančně
jsme zvládli výuku vlastivědy, kde jsme se
zaměřili na využívání anglických výrazů
při orientaci na mapě. Zároveň jsme si
procvičili známá místa naší republiky.
Prezenčně jsme si pak procvičili části
těla, které jsme si pak hezky namalovali.
U sedmáků trénujeme názvosloví částí

ta na planetě Zemi. Diskutovali jsme o tom,
jak člověk využívá přírodu, jak se správně
chovat k přírodě a o ničení přírody (kácení
deštných pralesů, znečišťování ovzduší,
ekologické katastrofy atd.). Nezapomněli
jsme ani na význam recyklace odpadů
a v praxi si vyzkoušeli třídění.

V

Online tv

ypadá to, že tělocvik tradiční
formou ještě dlouhou dobu probíhat nebude. Je však důležité
myslet na to, že pohyb je nezbytnou
součástí našeho života. Pohybem si
udržujeme nejen kondičku, ale i dobrou
náladu.

Řeporyjské Echo 280
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Děti jsou úžasné a s pomocí svých učitelek
a paní vychovatelek se této činnosti zhostili
všichni na jedničku s hvězdičkou.
Ve školní družině se snažíme, aby si děti na-

V

Týden V.B

pondělí jsme se sešli před školou
a ačkoliv někteří žáci měli obavu,
jak zvládnout testování, panovala
ve třídě výborná nálada. Všichni měli
radost, že vidí své spolužáky, že s nimi
mohou mluvit, smát se a nakonec se
společně i učit. Celý týden jsme se snažili
maximálně užít a hlavně využít všechny
pomůcky, které při online výuce nejdou
např. koberec – slepá mapa, společné
projekty o historii např. telefonu, rozhlasu či televize i anglický cllil na téma lidské
tělo. Prostě pracovat a tvořit společně
a tečkou byl společný oběd a vůbec
nikomu nevadila rouška, desinfekce
nebo větrání. Už se těšíme naviděnou
za čtrnáct dní.
Lucka Macourková

Je potřeba, aby se děti v době karantény
hýbaly a dále se pohybově rozvíjely. Proto
jsme se rozhodli rozhýbat naše žáky a začít
s tělesnou výchovou online. Při cvičení se
zaměřujeme jak na rozvoj pohybových
schopností, tak na průpravná cvičení.
Ke cvičení nám stačí malý prostor, makat
se totiž dá kdekoliv – může jít o dětský
pokoj, obývací pokoj nebo třeba i kuchyň.
Pro zpestření hodin využíváme předměty,
které má každý doma. Jedná se například
o ponožky, ručníky nebo oblíbené plyšáky. Hodiny nás velice baví. Máme radost
z toho, jak jsou děti šikovné a jak makají
i v těchto složitých podmínkách 
Natálie Dušková

S

7
Základní škola
plno užily společně strávený čas, který jim
všem tak moc chyběl. Povídáme si, hrajeme
různé hry, společně tvoříme a vydáváme se
na procházky po Řeporyjích.
V době, kdy děti nemohly trávit čas ve škole, vytvořily pro ně paní vychovatelky
venkovní bojovku. Chtěla bych nyní jejich
jménem moc poděkovat za velké množství
kladných recenzí. Nemalá účast a pozitivní
ohlasy nejen dětí, ale i rodičů, nás motivují
k dalším podobným akcím a tak Vám můžeme přislíbit, že nebyla rozhodně poslední.
Kristýna Brousilová
Vedoucí školní družiny

Děti opět ve ŠD

ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

Z

velkým nadšením jsme mohli zpět
ve ŠD přivítat žáky prvního stupně
a škola je konečně zase plná dětského hluku a smíchu.
I přes prvotní obavy pedagogů, rodičů
i žáků z povinného testování se všichni
musíme pochválit!

o
- Řep
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ZŠ a MŠ

Mňau

e tu úterý a z obrazovky na nás
vykouknou kočky, koťata a kocouři.
Na oplátku, děti vidí krásné kočičky
a čekají, co bude.

Ano, i takhle se dá zpestřit on – line výuka.
Velmi nás navnadil článek ve Slabikáři
s názvem Vločka. Můžeme si popovídat
o kočičí rodině a hned máme propojení
s dalším předmětem. V Matematice počítáme kočičky a koťátka ve slovních úlohách.

Duben v mateřské škole

Z

ačátek dubna jsme v MŠ prožili
stále ještě v prázdných třídách, bez
dětí. Učitelky pokračovaly v zasílání
e-mailů s náměty pro domácí vzdělávání
dětí. Každá z nás se radovala, když rodiče
„podávali hlášení“ v podobě fotografií či
videonahrávek dokumentujících domácí
práci dětí.

12. dubna konečně nastal ten správný
čas, na který čekali rodiče, děti i učitelky.
MŠ se podle nařízení vlády otevřela
v omezeném provozu. Do mateřské
školy, podle počtu přihlášených dětí,
se do tří tříd s maximálním povoleným
počtem 15 dětí mohly vrátit předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS.
(U ostatních dětí pokračuje vzdělávání
pomocí zasílaných e-mailů.) Den zahá-

jili rodiče otestováním svých ratolestí.
A protože všechny testy byly negativní,
nic už nebránilo tomu, aby si děti začaly
užívat her v přítomnosti svých kamarádů,
vracely se ke svým oblíbeným hračkám
a také se po tak dlouhé době rozpomínaly na stará známá pravidla společenského
chování ve školce, na která doma už
trošku zapomněly. Paní učitelky pro ně
měly samozřejmě připravený program
na téma „Jaro tahá trávu vzhůru“. A tak
si společně zavzpomínali na ten dlouhý
čas, který strávili doma, na oslavy Velikonoc, popovídali si nad svými přinesenými
domácími výtvory, hovoří o změnách,
které do přírody přináší jaro, při vycházkách sledují probouzející se přírodu,
učí se poznávat jarní květiny, opakují si
jarní písničky, učí se některé nové, kreslí
a modelují všechno, co k jaru patří atd.
Všichni se vrhli do práce s velkou chutí.

duben 2021
Do toho občas přeběhne kočka přes obrazovku počítače a všichni se nádherně, bez
roušek, usmívají.
Paní učitelky 1. tříd

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

Ale stejně je znát, že děti mají největší
radost ze shledání s kamarády.
Za okny MŠ se pomalu rýsuje nástavba
dalších dvou tříd školky, sluníčko už snad
dostává rozum a začíná se oteplovat.

Řeporyjské Echo 280
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MŠ • Info z MČ

A my všichni věříme, že nebude trvat
dlouho a sejdeme se ve třídách v plném
počtu. Už se těšíme na další společnou
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práci ve svých třídách, se všemi dětmi.
PaeDr. Nataša Jandusová
Foto: Zuzana Krausová

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy v Praze 5–Řeporyjích,
K Závětinám 815 pro školní rok 2021–2022
1. Děti s povinným předškolním vzděláváním narozené od 1. 9. 2015 do 31.
8. 2016 a děti s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem
v Praze 5–Řeporyjích.
2. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 s trvalým pobytem v Praze 5–Řeporyjích.
3. Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2018 s trvalým pobytem v Praze 5–Řeporyjích.
4. Děti bez trvalého pobytu v Praze 5–Řeporyjích seřazené podle věku od nejstaršího po nejmladšího.
V Praze dne 9. 2. 2021

Diana Schreierová
ředitelka mateřské školy

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:

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)

U Skopců č. p. 5, Z. Kopanina 9. 5. 2021 (neděle)
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.

9 – 12 hodin

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

Řeporyjské Echo 274

10 říjen 2020
Kultura

Kultura
duben 2021

#36

ART SAFARI >>SPOLU

Kurátorka
Daniela Kramerová

Autoři
Barbara Benish | Sam Okoth Opondo, Michael J. Shapiro
Erika Bornová | Jaroslav Prokopec
Tomáš Císařovský | Tomáš Dimter
Patrik Hábl | Anna Háblová, Eliška Háblová
Ivana Hanzlíková | Pavel Koch
Martin Janíček | Christina Maldonado
Josefína Jonášová | Žofie Jonášová, Lukáš Šimek

*05.06. — †13.06.2021

Bohužel galerie stále zůstavají díky
pandemii zavřené. Bubec má tu výhodu,
že díky sochařskému parku v Zahradě
Bubec může přinášet umění i v této době.
Mimo stálé expozice uměleckých děl Floris
Brasser – Tři kmeny a schody, Martin
Pertl – Knihovna, Michal Hradil – Hadi,
Martin Janíček – Kamenný gramofon,
Ladislav Plíhal – Domeček, Čestmír Suška –
Štrykovaná rozhledna, Michal Novotný –
Fotograf a Vojtěch Míča – Rámy - gesto situace, je v Zahradě nainstalováno nové
dílo od Richarda Loskota – Zesílení
prostoru.
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Jiří Kovanda | Ester Knapová
Matouš Lipus | Viktor Kákoš
Martina Niubó | Lucie Mlynářová
Martin Pertl | Adam Vízek
Čestmír Suška | Václav Krčál
Miloš Šejn | Vladimír Javorský
Dagmar Šubrtová | Radek Mikuláš
Diana Winklerová | Tereza Svatošová
Zahraniční autoři
Jean Cherouny
Johannes Makolies
Philip Topolovac

V této době je velmi těžké něco plánovat,
nicméně my jsme naplánovali několik akcí.
Na konci května od 29. 5. tradiční Art Safari,
které bude tentokrát trvat celý týden do 6. 6.
a má aktuální téma SPOLU. Doprovodný
program Art Safari bude tedy probíhat
během dvou víkendů. Zase se můžete

těšit na koncerty, performance,divadelní
představení a speciální program pro děti.
Také, navzdory komplikacím s koronavirem,
jsme připravili pátý ročník Festivalu m3/
Umění v prostoru. Ten bude probíhat
na veřejných prostranstvích Prahy 6 a 7
od 15. 6. do 30. 9. 2021.

* Ceny jsou uvedeny bez jídla, oběd a svačinu lze zajistit.

Termín: 2. 8.–6. 8.

/od 5 let/

Téma: „Všemi smysly“
Pro všechny, kteří rádi objevují, pozorují
a tvoří. Jak rozmanitě dokážeme vnímat svět
kolem nás? 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.

Termín: 16. 8.–20. 8.

/od 7 let/

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 neotřelá kresba kouřem
a ohněm. Budeme malovat, kreslit a výtvarně
experimentovat v ateliéru i v plenéru. Užijeme
si svět plný obrazů, které nalezneme
v galeriích, v přírodě i sami v sobě.
Lektorka: Kristýna Adámková

Lektorky: Míša a Lenka

Termín: 23. 8.–27. 8.

V přípravě jsou další kreativní krabičky.
Jedna, s názvem Jarní stezka, vás zavede do
okolí Řeporyjí a bude takovým kreativním
cestovním průvodcem po Řeporyjské
stezce. Speciální krabičku připravujeme
k Art Safari a inspirací k výtvarným
technikám bude tvorba americké umělkyně
Jean Cherouny. Je tedy na co se těšit.

/od 6 let/

Téma: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“
Táborová tvůrčí atmosféra bude volně
navazovat na letošní ročník projektu studia
Bubec Art Safari, který tento rok nese název
„Spolupráce“. Prožijeme radost z týmového
tvoření a z táborových her. Poslední
prázdninový týden společně s rodiči a přáteli
zakončíme v zahradě Bubec slavnostním
představením našich kolektivních prací.
Lektorka: Šárka Blažková

Tábory budou zakončeny společnou slavností
u ohně na zahradě Bubec. K zhlédnutí budou
díla vašich dětí. V případě nepřízně počasí
máme možnost přesunout se do studia.
Podrobné informace a přihlášky na
https://www.bubec.cz/inpage/tabor
Už nyní se můžete hlásit na mail:
kristyna.studiobubec@gmail.com
Najdete nás na adrese:
Studio Bubec
Tělovýchovná 748, 155 00
Praha 5 - Řeporyje

* Studio Bubec si vyhrazuje právo na změny programu v souvislosti s vládními vyhláškami platnými na dané období.

Ve Studiu Bubec jsme otevřeli „Kreativní
v ýdejní okénko“, kde je dispozici
pr vní Creative Box, Box obsahuje
návod a výtvarný materiál na netradiční
jednoduchou fotografickou techniku.
Cena Boxu je 280 Kč. Závazné objednávky
zasílejte na mailovou adresu: kristyna.
studiobubec@gmail.com. Platba
v hotovosti je možná přímo u výdejního
okénka. Aktuální otevírací doba výdejního
okénka najdete na https://www.bubec.cz/
inpage/babybubec.
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nový
termín

Info z MČ

12. 6. 2021

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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1. lokalita Na Požárech
Po úklidu

Před úklidem. Místní bezdomovci…
Sídlí v bývalé Doušovic pískovně a tam je také pěkný
nepořádek.

„Již vědí, kam na dovolenou“

Připraveno
k odvozu

2. lokalita Na křižovatkách
Věřili byste, že v úseku 200 m
podle komunikace, dovedou
„lidi“ vyházet tolik nepořádku?

Táhli, táhli ……

Připraveno
k odvozu

„Ukažte, to není možné“ divil se
starosta při krátkém zastavení u
našeho díla.

3. lokalita U Křížku
Děkujeme všem, kteří přišli v sobotu 17. 4. na
plánovaný úklid.
Přes nepřízeň počasí se sešlo celkem sedmnáct lidí,
což nás mile překvapilo.
Na třech vytipovaných místech se nashromáždil
odpad na několik multikár.

Připraveno k odvozu
úklid provedla paní Valsová

Objevil se v úseku Horšovská, Pod Zbuzany nový nešvar. Firmy si zde založily
deponie zeminy a sutě, kde si přikládají odpad různí řemeslníci. Možná je
třeba k deponování zeminy povolení od obce (i když je deponie na
soukromém pozemku), to je na odbornících z úřadu, aby vše posoudili.
Místním občanům nepořádek logicky vadí, když jdou na vycházku s pejsky
nebo se proběhnout, chodí mezi haldami a odpadem, které hyzdí krajinu.
Chceme všichni mít Řeporyje krásné, nenechme si je ničit. Bylo by hezké,
kdyby zde vznikla alej, výsadbou stromů podél Horšovské a ul. Pod Zbuzany .
Jiřina Hovorková

Děkujeme také starostovi a pracovníkům obce za
odvoz odpadu.
Jsou věci, které by člověk rád změnil a nemůže, ale
potom jsou věci, které člověk změnit může.
A to je i vztah k prostředí, ve kterém žije.
V. Kuchař

Řeporyjské Echo 280
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Městská
policie
informuje

J

edním z problémů se kterým se strážníci
poměrně často setkávají je výskyt osob
bez domova, přesněji řečeno jejich případné protiprávní jednání.
Bezdomovectví lze vnímat jako určitou sociální deviaci a způsob života osob bez domova
se odchyluje od obecně akceptovaných společenských norem.
Bezdomovectví je zároveň celospolečenský
fenomén, respektive bohužel i problém a samotná městská policie ho asi uspokojivě nevyřeší,
přičemž jeho řešení rozhodně není záležitostí
jednoho sektoru. Zásadní otázka zní, zda vůbec
existuje nějaká skutečně realizovatelná koncepce
vymýcení problému bezdomovectví, resp. zda
existuje možnost reálného a zákonnou cestou
proveditelného odstranění fenoménu bezdomovectví jako takového nebo alespoň zákonná
možnost maximální eliminace výskytu osob
na exponovaných místech a jejich „přesun“
jinam. Bezdomovectví samo o sobě, resp. výskyt
osob bez domova na určitých místech, jako jeden
z projevů bezdomovectví, není nic protiprávního, byť je veřejností vnímán jako potenciální
ohrožení bezpečí a veřejného pořádku.
Výskyt osob bez domova či sociálně nepřizpůsobivých osob na veřejně přístupných místech je na první pohled viditelným problémem,
ale určitě nelze zevšeobecňovat a ne každá
osoba bez domova či sociálně nepřizpůsobivá
osoba je zároveň problémová z pohledu toho,
že se nutně dopouští nebo musí dopouštět
protiprávního jednání. Je ale pravda, že určitá
část zmiňovaných osob se zcela jednoznačně

porušování nastavených pravidel často a opakovaně dopouští. Proti takovým osobám se snaží
strážníci zasahovat.
Městská policie (Obvodní ředitelství Praha 13)
ale bohužel nemá personální kapacity k tomu,
aby na každém místě, kde se osoby bez domova
vyskytují, byla preventivně, stabilně a nepřetržitě
umístěna hlídka. Ovšem samozřejmě v rámci
úkolování strážníků je této problematice a obecně kontrolám takových míst věnována značná
pozornost. Jednak jsou kontroly prováděny
průběžně, téměř každý den a navíc jsou v určitých časových intervalech prováděny tématicky
zaměřené kontrolní akce na předem určených
místech, o kterých městská policie vede přehled.
Samostatnou a nedořešenou kapitolou je vynutitelnost dodržování pravidel, resp. následná
možnost „postihu“ a vymahatelnost uložené
„sankce“, tak aby oprávněně uložený postih měl
na konkrétní osobu patřičný, lépe řečeno vůbec
nějaký dopad. Pro strážníky je frustrující, když se
s některými - stále stejnými (a strážníkům dobře
známými) osobami, které narušují veřejný pořádek, setkávají každý den a jejich dlouhodobá
snaha, která zahrnuje opodstatněné „vykazování“ osob z místa, resp. ukládání správních trestů
(pokut), či oznamování protiprávních jednání
těchto osob správním orgánům, nemá z pohledu
strážníků žádný viditelný efekt.
Přístupů k řešení problematiky osob bez
domova existuje vícero, jednu z tendencí reprezentuje určitě i městská policie, která má dohlížet na dodržování pravidel veřejného pořádku
a případně činit opatření k jeho obnovení a to
ve vztahu k osobám, které ho narušují, což se
strážníci s uplatněním represe snaží činit. Vedle
tohoto represivního přístupu rovněž městská
policie při kontaktu s těmito osobami předává
informační materiály a odkazy na instituce, které
mohou osobám pomoci při řešení jejich životní
situace, ovšem nemůže takové osoby nutit, aby

duben 2021
nabídky využily, navíc takové osoby ani často
nesplňují podmínky nutné pro využití takových
služeb nebo o ně prostě nemají zájem. Speciální
opatření ze strany hlavního města Prahy je pak
za účasti strážníků realizováno každoročně v zimních měsících. Městská policie rovněž průběžně
monitoruje místa výskytu osob bez domova
a sociálně nepřizpůsobivých osob a pravidelně
několikrát ročně tyto podklady předává příslušným orgánům a podílí se tak na zpracování map
bezdomovectví. V souvislosti s výskytem osob
bez domova strážníci řešili i případy podezření
na týrání zvířat, která měly tyto osoby v držení.
Dalším přístupem k problematice osob bez
domova je snaha o poskytování pomoci různého
druhu těmto osobám ze strany orgánů státní
správy, samosprávy , neziskových organizací či
církví. Jedná se určitě o záslužnou a humánní
činnost, která má svá pozitiva, ovšem v praxi
občas dochází k jejímu nepochopení ze strany
různých subjektů (např. osobám bez domova
jsou rozdávány stany, ale mnohé osoby se již
neohlížejí na to, kde se usídlí…, jsou stanovena
kontaktní místa pro výdej či výměnu základních
životních potřeb těmto osobám, přičemž s ohledem na veřejný pořádek dochází ke kumulaci
osob a následně i k možným návazným negativním jevům, …)
Některé osoby bez domova jsou původci nepořádku (odkládání odpadu či věcí) na veřejných
prostranstvích. Případy výskytu skládek resp.
případy znečišťování veřejného prostranství
jsou strážníky průběžně monitorovány, dokumentovány a oznamovány příslušným správním
orgánům, případně vlastníkům pozemků. Při
jejich likvidaci pak mnohdy městská policie asistuje. Městská policie vede evidenci oznámených
výskytů skládek.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

Kulinářské okénko

H

ummus, pikantní pasta
z cizrny, jejíž
původ je přisuzován
arabské kuchyni, je
nazývána tradičním
jídlem Izraele, někteří
tvrdí že vznikla v Turecku a její kořeny
sahají až do 13.století
v Egyptě. Shodneme
se tedy snad jen na tom, že je to typická lahůdka středního východu. Ochucuje se po libosti,
od jemných bylinek počínaje a konče různým
množstvím česneku nebo pikantním kořením.
Základem ovšem vždy zůstává: hladce šlehaná
cizrna s kvalitním olejem. Cizrnu můžete sami
uvařit ale pokud nemáte času na zbyt dobře
poslouží i ta konzervovaná. Hummus skvěle
funguje jako zdravá svačinka, jídlo na piknik
či párty a spolu s notnou dávkou zeleniny také
jako večeře pro celou rodinu.

Hummus
250 gr cizrny, vařené
či konzervované
1 pl sezamové pasty tahini
2 pl olivového oleje
2 str česneku
citronová šťáva
sůl a pepř
čerstvý koriandr
mleté chilli
Cizrnu uvařte dle návodu nebo sceďte z plechovky - nálev si ponechte.
Cizrnu, česnek, pastu tahini, 1 pl
olivového oleje, pár lístků koriandru a citronovou šťávu rozmixujete
do hladka. Je-li třeba přidejte trochu
nálevu pro hladší konzistenci. Ochuťte solí, pepřem, mletým chilli. Podávejte se zeleninovými hranolky, různými druhy krekrů a pečiva.
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Regulace počtu divočáků a odstraňování
jejich škod si vzali za své členové MS Řeporyje!

T

o, že je na území Prahy problém
s přemnoženými divočáky, jistě
všichni víme. Pokud jsme je doposud nepotkali, tak jsme minimálně
zaregistrovali rozryté luční porosty v pražských parcích. Videa, kolující internetovými médii, mluví jednoznačně o tom, že
se divokým prasatům v naší metropoli
líbí. Do obydlených částí měst je přivedly
vhodné životní podmínky, které jsem popsal v minulosti ( https://praha56.cmmj.
cz/divocaci-v-praze-5/ ). Pokud usilujete
o to, aby divočáci opustili blízkost vašich
příbytků můžete se inspirovat na https://
praha56.cmmj.cz/jak-na-divocaky/ .
V této souvislosti se opět ukazuje
nezastupitelná role a existence myslivců
a mysliveckých spolků, jako takových. Příkladem může být činnost Mysliveckého
sdružení Řeporyje, které se problémem
divočáků na území Prahy 5 intenzivně zabývá již několik let. Lov prasete divokého
v honitbě Praha 5 a Praha Jihozápadní
město nepolevuje a od r. 2015 do konce
března 2021 čítá neuvěřitelných 450 kusů

ulovených divokých prasat. MS Řeporyje
také již třetím rokem napravuje škody
způsobené divočáky např. minulý víkend
vláčením a válcováním rozrytých luk
v Prokopském údolí.
Žádáme všechny spoluobčany, aby

důsledně dodržovali doporučení v uvedených webových odkazech a tím
pomohli snižovat stavy černé zvěře
v našem okolí!
Ing. František Čuba
Předseda MS Řeporyje

budeme závodit, kreslit či je povedeme
do boje. Zdokonalíme své konstruktérské schopnosti a potrénujeme logické
myšlení během programování. Vše proložíme aktivitami venku – výlety a hry.
 23. – 27. 8. 2021 Prázdniny s Baltíkem
Tradiční příměstský tábor pro děti od 7
do 14 let. Ukážeme si programování
v různých programovacích jazycích
a představíme si roboty, s kterými
pracujeme v kroužcích. Vše proložíme
venkovními aktivitami – výlety, hry
venku.

 23. – 27. 8. 2021 Robotika s Matyldou
Příměstský tábor pro děti od 10 do 15
let. Postavíme humanoidního robota
se jménem Matylda v životní velikosti
desetiletého dítěte. Budeme sestavovat
díly z 3D tiskárny a přidávat k nim silné
servomotory, které bude ovládat několik desek Arduino. Nakonec všechno
zapojíme a naprogramujeme tak, aby
robot dokázal samostatně chodit.

Prázdniny
s robotikou

V

době letních prázdnin pořádáme několik příměstských táborů
na Praze 13 a letní pobytový
tábor v Loutí na Slapech. Děti se na nich
mohou seznámit s různými roboty
a programováním. Také budeme hrát hry
a chodit na výlety.
 3.–16. 7. 2021 Detektivové
Letní pobytový tábor v RŠS Loutí, Slapy,
je určen pro děti od 8 do 16 let. Kromě
běžného táborového programu (sportovní soutěže, koupání, hry…) se děti
mohou těšit na výlety, na každodenní
výuku na počítači – programování, robotika apod. Čeká je celotáborová hra
Detektivové (píše se rok 1921 ….)
 26. – 30. 7. 2021 Hrajeme si s roboty
Příměstský tábor je určen dětem od 7
do 10 let. Pronikneme do tajů, které
obklopují základy robotiky a ukážeme
si, jak se roboti angažují v našich každodenních životech – to všechno formou
her a za pomoci robotů, které sami
dokážeme zkonstruovat. Vše proložíme
venkovními aktivitami a robotickými
hrami.
 26. – 30. 7. 2021 Legoroboti na prázdninách
Příměstský tábor je určen dětem od 11
do 15 let, které mají rády lego, počítače a rády rozhýbávají věci. Postavíme
mnoho zajímavých robotů, se kterými

Více informací na https://tib.cz/tabory
Zuzana Kocíková
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Pozvánky Magdalény
Dobromily Staňkové
Od 3.–15. 10. 2021
Kemp Drusus Třebonice
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Možnost tematických programů a školních i individuálních exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní
zahrada“ v kempu Drusus v Praze 5
Třebonicích. Všechny zájemce prosíme
o objednání předem u M.D.Staňkové na:
775 690 806. Poradenství a prodej knih
a léčivých obrázků bylin. Ve vašem okolí
je možnost domluvit botanickou poznávací a ochutnávací vycházku na přání.
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
Sobota 8. 5. 2021 – 14.30–18.30 hod.
Rudná u Prahy
BYLINKOVÁNÍ a vítání jara s Vesnou
pro mámy a dcery
Vesna nám přináší
po zimě nový život
a radost, přivítáme ji
společně venku v zeleném lese u Úhonic 10
min. autem od Rudné
u Prahy, sraz ve 14.30
na parkovišti Lidlu.
Nasbíráme si jarní bylinky pro ženské zdraví
a jaro přivítáme v ženském kruhu se sdílením témat o dívčím
dospívání. Vstupné je 150,- Kč pro dospělé a 70,- Kč pro dítě. Přihlášení předem
na mail: majdas@volny.cz, 775 690 806,
info na: www.dona-meduna.webnode.cz
Neděle 4.–11. 7. 2021 (přihlášení
do 31. 5.)
Srdečně zveme na relaxační letní týden
putování žen za moudrostí VODY v Novohradských horách. Ve zdejší krásné
a čisté přírodě budeme společně putovat
a poznávat byliny i stromy a léčivou sílu
vody. Vyzkoušíme si dýchání se stromy,
aroma tvoření i malování akvarelem.
Ubytování je s polopenzí v penzionu
http://www.zvonicehojnavoda.cz/
Přihlášení do konce května M.D.Staňkové, info na: www.dona-meduna.webnode.
cz

duben 2021

D E T EábK ToIr V O V é

letní t

. 7. 2021
3. 7. - 16

14. ročník tematického počítačového
tábora pro všechny děti od 8 do 16 let.
budeme programovat, hrát hry, chodit na výlety a hlavně
se pokusíme rozluštit tajemnou záhadu!
3. července 2021

otevírá Akademie New Loutí své brány a přijímá nové adepty!
Přihlas se a staň se opravdovým DETEKTIVEM!

so 3. 7. 2021 - pá 16. 7. 2021
6.300 Kč
Pokud chceš vědět víc,
koukni na
www.tib.cz/tabory

TěšíME sE NA TEbE

TIb, z.s.

Na Hvížďalce 1653/7, Praha 13
IČ 26673266; email: tabor@tib.cz,
tel.: +420 739 659 720

Dne 27. 4. 2021 oslavil náš manžel, tatínek, tchán, dědeček
a pradědeček, pan Miroslav Macela, významné životní
jubileum. Veršované přáníčko mu věnuje jeho rodina.
Už 90 je to let,
co zrodil jsi se v tento svět.
Řemeslu ses vyučil,
všelicos jsi sestrojil.
Stavěl jsi rád mašiny
a dával jsi je na šíny.
Kus světa jsi zcestoval,
o svou rodinu vždy pečoval.
I když síly ubývají,
na Tobě to vidět není.
Rád pracuješ na zahrádce,
i tahle práce jde Ti hladce.
Za všechno Ti děkujeme,
z Tvé kondice se radujeme :-)
Přejeme Ti pevné zdraví,
ať Tě život stále baví!
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Velikonoční doba - oslava Ježíšova
vzkříšení
ákladem celého křesťanského poselství je Kristovo zmrtvýchvstání.
Křesťané jej nepovažují za mýtické
tvrzení, ale za skutečnou událost dosvědčenou učedníky, kteří se s Kristem
vzkříšeným skutečně setkali. Tyto nejdůležitější křesťanské svátky (velikonoční
doba trvá 50 dni) nám zdůrazňují, že Bůh

Z

Máme však jednu jistotu, která může
být pro nás velkou velikonoční naději.
Bůh je přítomen v životě každého člověka. I když byl nebo je něčí život katastrofou, Bůh je skutečně přítomen v jeho
životě. Můžeme a musíme ho hledat
v každém lidském životě. Papež František
nám všem vzkazuje, že „…i když je život
člověka polem plným bodláčí a plevele,
vždy je v něm i prostor, na němž může
vyklíčit dobré semeno. Je třeba důvěřovat Bohu.“
Přeji nám všem odvahu vykročit, odvahu
hledat…
P. Mariusz Kuźniar, farář

a jeho láska je mocnější než veškeré zlo,
že smrt nemusí mít poslední slovo, a že
lze dokonce vyhrát – i přes ztrátu života.
Mnozí lidé mají problém uvěřit velikonočnímu poselství. Ale čím bude lidský
život bez Boha, bez věcného života?
Bez ohledu na naše pochybnosti o Bohu, židovská
a křesťanská víra tvrdí, že Bůh
stvořil tento svět a je v něm
také přítomen. Proto je třeba
hledat stopy jeho přítomnosti
v našem životě a ve všech věcech. Avšak jde o celoživotní
postoj, proces a ten vyžaduje
trpělivost, pokoru, čekání a je
to spojeno i s riziky.
Každý člověk má v sobě
duchovní dimenzi. Povědomě toužíme po setkání
s Bohem, chtěli bychom ho
nějak pochopit a uchopit.
V hledání a nalézání Boha
ve všech věcech ale vždy zůstává prostor
nejistoty. Musí zde být, protože On je
Mysterium tremendum et fascinans tzn.
tajemství, které nás přesahuje, tajemství, které v nás vzbuzuje ambivalentní,
protichůdné pocity třeba chvění, úzkost
a zároveň úžas.
Rizikem při hledání Boha ve všech
věcech je snaha všechno hned přesně
vyjadřovat a s lidskou jistotou a někdy
arogancí říkat: „Bůh je zde.“ Ovšem tak
nalezneme pouze boha podle svých
představ. Správný postoj nám ukazuje sv.
Augustin: hledat Boha, abychom je nalezli,
a nalézat jej, abychom ho neustále hledali.
Hledání Boha je často tápavé, jak to
čteme v Bibli. Třeba Abrahám se s vírou
vydal na cestu, aniž by věděl, kam jde.
Život nám nebyl dán jako operní libreto, v němž je všechno napsáno. Reálný
život znamená jít, kráčet, dělat, hledat,
vidět… Je třeba najít odvahu se pustit
do dobrodružství, které tkví v tomto:
hledat setkání, nechat se hledat a dovolit
Bohu, aby nás potkal.

Několik podnětu k zamýšlení
(Zdroj: Walter Isaacson, Einstein: jeho život a vesmír, Paseka 2010, česky překlad)
Pan profesor na univerzitě položil svým
studentům otázku: Je všechno, co existuje, stvořené Bohem? Jeden ze studentů
nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené
Bohem. Stvořil Bůh všechno? - ptal se dál
profesor. Ano pane, odpověděl student.
Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil
všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo,

které existuje. A díky tomuto principu,
naše činnost určuje nás samotné. Bůh je
tedy zlo. Když toto student vyslechl, ztichl.
Profesor byl sám se sebou spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student. Pane
profesore, mohu Vám položit otázku?
Samozřejmě, odpověděl profesor. Student
se postavil a zeptal se: Existuje chlad? Co
je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě
nikdy nebylo chladno? Studenti se zasmáli
otázce spolužáka, ale ten pokračoval:
Ve skutečnosti pane, chlad neexistuje,
v souladu se zákony fyziky je chlad pouze
nepřítomnost tepla. Člověka a předměty
můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale
nikdy ne na základě přítomnosti či tvorby
chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to,
co cítíme v nepřítomnosti tepla. Student
pokračoval: Pane profesore, existuje tma?
Samozřejmě, že existuje - odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma neexistuje.
Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není
přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo,

17
Zprávy z fary
ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme
zkoumat paprsek za paprskem, ale tma
se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku,
ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen
pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla. Následně se
mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát
profesor nejistě odpověděl: Samozřejmě,
vidíme to každý den, brutalita ve vztazích
mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno
toto není nic jiného, než projev zla. Na to
student odpověděl: Zlo neexistuje, pane.
Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha.
Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci
člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází
tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti
světla, tepla a lásky. Profesor si sedl. Ten
student byl mladý Albert Einstein.
Chtělo by se nám věřit, že zlo je jen
nedostatkem dobra, ale víme, že zlo není
jen pasivní (nedostatek). Je aktivní. Útočí
na člověka a mnohdy zjišťujeme, že se
rodí nejen z nedostatku dobra, ale také
z jeho odmítnutí a popření. Bible říká,
že toto odmítnutí se nejprve objevuje
mezi anděly. Padlý anděl – ďábel (odmítl
Boha a) je zlem, které aktivně
zasahuje do běhu našeho
světa. Všemožným způsobem
se snaží zotročit a strhnout
člověka proti Bohu. A mnoho
lidí s ním spolupracuje, otvírá
mu své srdce, a tak se bohužel
zlo rodí a šíří všude kolem nás.
Talmud uvádí jeden zajímavý
postřeh:
Proč příběh stvoření v Bibli začíná písmenem „bet“ a ne „alef“,
které je prvním písmenem abecedy? Protože „bet“ je prvním
písmenem slova „bracha“
(požehnání). Bůh řekl: stvořím
svět písmenem požehnání, aby
měl naději. Jak tomu rozumět?

Požehnání – to je pomoc a ochrana Boží.
Má schopnost i nejhlubší zoufalství,
smutek a temnotu proměnit v naději,
světlo a radost. Boží požehnání je
úžasná moc. A dokud o něj lidé budou
prosit a otvírat se mu, bude mít svět
naději. Žádná temnota zla neobstojí
před světlem Božího dobra.
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Vážení spoluobčané.
ožná jste si v posledním Echu v reakci
starosty všimli, že sdělil, že je to jeho
poslední reakce a nebude dále na mé
bláboly a nesmysly reagovat. I když tomu nevěřím, já bych chtěl pokračovat. Nevím, proč
šli dnešní zastupitelé do voleb, když za více jak
půlku volebního období se nedokázali vůbec
vyjádřit jakýmkoliv způsobem k práci zastupitelstva a vedení obce. Buďte prosím shovívaví
k rozmarům, jak říká starosta paranoidního
starce a buď moje názory nečtěte, nebo mi
v Echu vynadejte.
Protože se již v lednu slibované streamování,
které je dávno běžné ve většině obcí opět nekonalo a jako t.zv. veřejnost jsem tam byl opět
sám, /kromě 2 občanů kteří to stejně nevydrželi
a odešli předčasně/ musím vám říct alespoň
o nejdůležitějším bodu roku t.j. schválení rozpočtu na r. 2021. Před hlasováním vystoupil předseda
finančního výboru a sdělil názor výboru, odložit
hlasování do doby než bude znám konečný výsledek za r. 2020. To pana starostu dost popudilo
a rozhodl okamžitě nechat hlasovat o původním
návrhu bez ohledu na názor finančního výboru,
i bez ohledu na to, že v danou chvíli nebyli přítomni tři zástupci opozice. Výsledek toho byl, že
nejdůležitější bod roku byl schválen šesti hlasy
/1 se zdržel, 1 byl proti/.
Ještě k reakci pana starosty na můj příspěvek
v Echu. Přečetl jsem si zpětně všechny svoje
příspěvky v Echu a nikde jsem výraz, který jsem

M

podle starosty psal 10×, že se na jednání ZMČ dějí
„nemravnosti level ilumináti a zločinci mají sraz“
nenašel. Kromě toho nevím, co tím chtěl autor
říci. Bude to asi tím, že máme každý jiný druh
vzdělání. Co se týká odsouzení pana starosty,
píše, že to není pravda, ale že tam má podané
opravné prostředky. To si, jak je u starosty zvykem, trochu odporuje.
Následně se pan starosta chlubí, jak je pyšný
na to, že ho žalují předseda KSČM Filip a proruský
šváb S. Novotný. Myslím, že mu není vůbec co
závidět. Oba pánové jsou i výbornými právníky.
Šváb Novotný je kromě toho disident, policejní
exprezident, zakladatel Úřadu pro dokumentaci
a vyšetřování činnosti StB, exředitel Úřadu vyšetřování ČR, v současnosti předseda Asociace
nezávislých médií. Myslím, že pan starosta v této
chvíli, i vzhledem k jeho trestní minulosti, není
zrovna v komfortní situaci. Asi mu ani moc nepomůže jeho stále skvělé zastupitelstvo.
Než jeho kauza dospěla až k těmto žalobám,
trvalo to skoro dva roky. Sám pan starosta musí
vědět, že ptát se mě na stav moji žaloby proti
němu, po třech měsících je úplný nesmysl. Rozhodně jsem na něj nezapomněl.
Nevím, proč mě stále odkazuje na různé
orgány policie. Asi má s nimi ty nerozsáhlejší
zkušenosti. Pro nás právní laiky existují nezávislé nevládní organizace, které jsou připravené
pomoci. A tam v současnosti moje podání je.
Dále pan starosta v článku tvrdí, že MČ nadstandartně komunikuje s veřejností a že patří

v tomto směru k nejlepším v Praze. Skutečnost
je trochu jiná. Pokud si vzpomínám, tak jediný
pokus o komunikaci s občany před dávnou
dobou v hudební škole skončil neslavně. Další
ohlašované pokračování už se ani nekonalo.
Jen pro srovnání. Dle materiálů MČ Praha 5 jen
v březnu 21 uspořádala čtyři on line setkání s občany, kterých se zúčastnilo přes sto lidí.
Ještě připomínka k ohlášeným posledním
rozhodnutím redakční rady Echa, o kterém
píše starosta v březnovém Echu. Už kodex Echa
z r. 2011 se zabývá pravidly vyjadřování v Echu.
Všichni občané ho automaticky vždy dodržovali.
Jediný kdo toho nikdy nedbal, byl a je pan starosta. Plně schvaluji omezení rozsahu příspěvků.
Jak vážně to s tím, ale myslí redakční rada, je
vidět o pár stránek dál. Pan starosta v naprosto
soukromém příspěvku dvojnásobně překračuje
právě dohodnutý rozsah. Nebo ten snad platí
jenom pro někoho?
Příště se snad dostaneme k něčemu důležitějšímu, např. výstavbě chodníků v obci, využívání
Jinočanské spojky, řešení regulovaného parkování /věc v okolí naprosto běžná/, péče obce
o pozemky ve správě obce, orientační tabule
v obci, řešení dopravní situace v obci atd. I když
chodím dost pečlivě na zasedání nezaznamenal
jsem, že by se tím někdy významně zastupitelstvo zabývalo. Je to i jednoznačně patrné, když
se podíváte na zápisy z jednání za posledních
dva a půl roku.
Zdraví Abrham

Slabosti a kontroverze finančního rozpočtu
MČ Řeporyje v roce 2021
astupitelům naší MČ byl zatím ještě starostou Pavlem Novotným na posledním
zasedání zastupitelstva 30. 3. 2021 předložen ke schválení rozpočet na rok 2021. Tento
dokument si mohli všichni přečíst na úřední
elektronické desce, kde musel být dle zákona
a „zásady publicity rozpočtu“ před konáním
zastupitelstva zveřejněn. Excelovský soubor
rozpočtu 2021 ukazuje na jedné stránce, že jsou
plánovány příjmy + výdaje na úrovni 47,1 mil. Kč
a hned na další, kde je odhadnuta očekávaná
skutečnost roku 2021, se již počítá s částkou
jen ve výši 41,5 mil. Kč. Tedy rozpočet již nyní
predikuje, že se nepodaří naplnit plánované
příjmy v roce 2021 o cca 5,5 milionu Kč. Pro
někoho může být užitečné si ještě přečíst hned
první rubriku z poledního ECHA (3/2021), kde se
vyjadřuje zatím ještě starosta Novotný ke svým
stavitelským vizím. Při zamyšlení se nad jeho
slovy - z 3. strany uprostřed: „Přestože peníze
reálně ještě nemáme, jako politik samozřejmě
chci co nejdříve konat (v originálu bylo zcela
výjimečně použito množné číslo)“- pak může-

me snad porozumět tomu rozdílu 5,5 mil. Kč
v rozpočtu. Nebudu tady připomínat všechny
základní zásady rozpočtového práva, ale rád
bych připomněl alespoň následující: Zásada
reálnosti a pravdivosti rozpočtu / Zásada
hospodárnosti / Zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu /… Po předběžném projednání
ve finančním výboru byl zatím ještě starosta
Novotný emailem informován o některých diskrepancích rozpočtu – avšak kromě poděkování
za odvedenou práci nedošlo k žádným úpravám
v rozpočtu. V současné specifické době COVIDu,
jsou plánované investice na dětská hřiště + hřiště vč. grilovišť za 2,9 milionu versus finanční prostředky pro Zdravotní a Sociální oblast ve výši
65 tis. Kč bijící do očí. Jeví se, že byla současně
opomenuta i jasná připomínka zastupitelstva
hlavního města Prahy, které očekává plánovaný
schodek svého rozpočtu pro rok 2021 ve výši
6 miliard Kč (čtete správně – 6 miliard Kč). Dle
usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy z ledna 2021 žádá totiž starosty MČ hl. m.
Prahy, aby s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl. m. Prahy (podílů
na daňových výnosech státu) v roce 2021 i 2022

sestavovali rozpočty městských částí hl. m. Prahy konzervativně, obezřetně a s důrazem na hledání úspor. Za podrobnější vysvětlení a rozklad
obsahu finančních toků v naší MČ stojí i záložka
rozpočtu: Činnost místní správy - Nákup ostatních služeb ve výši 2 mil. Kč, jelikož řada služeb je
již obsažena v ostatních výdajových položkách
rozpočtu. Při projednávání rozpočtu jsem jako
zastupitel a předseda finančního výboru opět
upozornil nejen na tyto výše uvedené kontroverze rozpočtu. Při mých návrzích o odročení
či posunutí projednávání rozpočtu a vyřešení
jeho kontroverzí se ukázalo další specifikum
naší MČ – tedy projednávání v poslední možný
den pro uzavření rozpočtu, čímž byli zastupitelé
ve svém rozhodování nepřímo tlačeni k pozitivnímu schválení rozpočtu. V případě, že se chcete
podívat na celý rozpočet naší MČ, lze tak učinit
na elektronické úřední desce - https://housing.
espis.mepnet.cz/eDeskaReporyje/ - nebo mi
můžete napsat dotazy či připomínky na email:
cenzura.echa@seznam.cz.

R

zaslání dotazů, aby mohly být konzultovány
s paní účetní. Paní účetní je externí pracovník
a nebývá na ÚMČ každý den.
Přesto došly připomínky finančního výboru až 30. 3. 2021 pár hodin před zasedáním
zastupitelstva.

Vedle fotbalového klubu budeme stavět
dětské hřiště s grilovacím místem. Slíbili jsme,
že prostředky vybrané z daně z nemovitosti
budou investovány do hřišť. Toto je jedno
z nich a jsem přesvědčena, že si ho rychle
oblíbíte.

Z

Milí Řeporyjští
ozpočet MČ Praha-Řeporyje na 2021
je navržen vyrovnaný a 17. 3. 2021 byl
zveřejněn na úřední desce.
Paní tajemnice zaslala podklady všem
zastupitelům již 5. 3. 2021 a žádala o včasné

MUDr. Jozef Čupka MPH
- předseda finančního výboru
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Neinvestiční výdaje pro zdravotní a sociální
oblast jsou skutečně ve výši 65 tisíc. Je to tím,
že tato oblast není v naší působnosti, ale náleží
Praze 13. Těchto 65 tisíc zahrnuje příspěvky
na obědy našim seniorům, příspěvek místnímu
seniorskému spolku a příspěvek diakonii, která
pomáhá s péčí o naše občany s hendikepem.
Dále zde máme v oblasti zdravotní jeden
investiční výdaj ve výši 110 tisíc. Jedná se
o plánovaný nákup defibrilátorů, jak bylo již

S

Úpravy Tarifu PID od 1. 8. 2021
tředočeský kraj s ohledem na výpadek
příjmů způsobený pandemií koronaviru
přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné
dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdenek, tak i předplatných kuponů.
Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojený, je podle vedení
metropole nutné upravit ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských
předplatných kuponů včetně nejvýhodnější
roční jízdenky za 3 650 Kč nicméně zůstanou
zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy
pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší
se zároveň systém prokazování nároků na tyto
slevy. Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří
pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha
pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu
ve výši 70 % na předplatní jízdné. Pro návštěvníky
Prahy budou zavedeny turistické jízdenky také
ve dvoudenní či pětidenní variantě. Změny nastanou od 1. srpna 2021.
Výše tarifu PID se nezměnila od roku 2011.
Úpravy jízdného schválené v orgánech Prahy
i Středočeského kraje tedy pokrývají inflaci a reflektují jak postupné zvyšování nákladů na veřejnou dopravu, tak i její rostoucí kvalitu například
v podobě nízkopodlažních vozidel na všech
městských linkách na území hlavního města.
Díky integraci dopravy je podle vedení metropole
cestování stále výhodnější a nabídka spojů se
postupně rozšiřuje včetně možnosti kombinovat
na jeden jízdní doklad všechny druhy dopravy
na daném území. Ceny jízdenek pro jednotlivou
jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě
nejlevnější varianty na 15 minut za 18 Kč a dvoupásmové jízdenky za 22 Kč) odstupňovány po 10
korunách. Třípásmová jízdenka bude stát 30 Kč,
čtyřpásmová 40 Kč a například třináctipásmovou
jízdenku lidé pořídí za 130 Kč. Časová platnost jednotlivých jízdenek zůstává zachována a je i nadále
odstupňována po 30 minutách.
Kromě úpravy cen jednotlivých i předplatních
jízdenek na území Středočeského kraje je tak
nutné vzhledem k provázanosti tarifů upravit
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Šicí stroje

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

dříve odsouhlaseno zastupitelstvem na návrh
pana zastupitele Čupky.
Mezi neinvestičními výdaji v kapitole 9
figuruje položka s názvem Nákup ostatních
služeb ve výši 2 miliony. Ač to na první pohled
není jednoznačné, jedná se o finanční rezervu.
Návrh rozpočtu na daný rok musí být přijat do konce března. Proto byl zvolen termín
zasedání 30. 3. 2021. Při zaslání připomínek
finančního výboru těsně před zasedáním

také ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na území
Prahy. Současná jízdenka na 30 minut bude
nově stát 30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutová
jízdenka bude stát 40 Kč (dosud 32 Kč).
Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají
nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních
kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití
se však ruší pětiměsíční varianta. Praha navíc
poskytne dočasně lidem ve hmotné nouzi, kteří
pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony, a to do konce roku 2022.
Zároveň se však zvýší ceny přenosných kuponů, které využívají především hotely, cestovní
kanceláře nebo firmy. SMS jízdenka na 30 minut
bude stát nově 31 Kč, devadesátiminutová varianta bude za 42 Kč. Ceny elektronických jízdenek
v mobilní aplikaci PID Lítačka však budou i nadále
stejné jako ceny papírových jízdenek.
Jednodušší prokazování bezplatné přepravy
pro děti a seniory
Zachovány budou také všechny dosavadní
slevy včetně bezplatné přepravy pro děti do 15
let a seniory nad 65 let. Podařilo se také výrazně
zjednodušit systém prokazování nároku na bezplatné cestování pro děti a seniory. Namísto
dnešních speciálních průkazek a aplikací bude
nově stačit pouze doložit věk.
Manipulační poplatek za ostatní úkony při
pořízení různých slevových průkazek a kategorií
bude nově sjednocen na 60 Kč (dosud to bylo
ve spojení s Lítačkou 120 Kč, za papírové průkazky
se platilo 20 Kč). Nutnost prokázat nárok na bezplatnou přepravu ve vlacích na území Prahy
zůstává ve stejném režimu jako dosud.
Nové turistické jízdenky a lanovkou na Petřín
s Lítačkou i nadále zdarma
Praha se také připravuje na návrat turistů
do metropole a chystají se pro ně nové druhy jízdenek. K současné jednodenní a třídenní jízdence
přibyde dvoudenní a pětidenní varianta ve spojení s novým druhem turistické jízdenky Prague
Visitor Pass. Cena klasické jednodenní turistické
jízdenky vzroste ze 110 na 120 korun, třídenní

Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788
OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz
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Info z MČ • MHD
zastupitelstva je zřejmé, že tyto připomínky
nemohly již být projednány. Návrh o odročení
projednání rozpočtu byl tak bezpředmětný.
Zastupitelé nebyli nikam tlačeni, informace
o rozpočtu měli od 5. 3. 2021 a tím pádem
dostatečný prostor ke vznesení dotazů a připomínek.
Děkuji za vaši pozornost.
Lucie Seguin
místostarostka

jízdenka za 330 korun zůstává beze změny.
Pro lanovku na Petřín
bude nově stanoveno
speciální jednorázové
jízdné 60 Kč, majitelé předplatních kuponů pro Prahu
nebo turistických jízdenek však
budou moci i nadále cestovat petřínskou lanovkou zdarma. Až bude obnoven provoz speciální
autobusové linky Airport Express z Letiště Václava
Havla Praha na Hlavní nádraží, bude stát jízdenka
100 Kč namísto dnešních 60 Kč. Mírně se upraví
také ceny vícepásmových turistických jízdenek
pro cestování po Středočeském kraji.
Denní capping (zastropování ceny jednorázových jízdenek)
Součástí návrhu bylo také narovnání ceny
jednorázového jízdného vůči ceně celodenního
jízdného. Návrh je takový, že ze čtyř zakoupených
30minutových jízdenek se stane jízdenka celodenní a v případě 90minutových jízdenek budou
stačit zakoupit tři, aby se z nich stal celodenní
kupon. Tato úprava se připravuje až na rok 2022.
Zvýšení motivace pro poctivé a slušné chování
Spolu se zvýšením některých tarifů bylo
nutné upravit také výši pokut za jízdu bez platné
jízdenky. Při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně se přirážka k jízdnému zvýší
z 800 na 1000 Kč. Při pořízení ročního kuponu
do 5 dnů od uložení pokuty bude přirážka jen
800 Kč. Zvýší se také pokuty za další porušení
přepravního řádu, například za znečištění nebo
jiné poškození vozidla, a to až na 1000 Kč.
Nové ceny za parkování u MHD
Změna se dotkne také na záchytných parkovišť P+R. U nehlídaných bude parkování
do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování
na okrajích Prahy bude za den nově za 50 Kč,
parkoviště blíže centru budou zpoplatněna
stokorunou.
Zdroj: ROPId

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 !

20

Řeporyjské Echo 280

Historie SDH

duben 2021

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích
Největší akcí naší celoroční činnosti jsou letní
tábory a o těch Vám řekneme v následujících
dvou vydáních Řeporyjského echa. Z táborů
se v posledních letech stala krásná tradice,
na kterou se těší nejen děti, ale i všichni vedoucí.
Společně nás jezdí na tábor už kolem stovky
a vždy si společně vytvoříme nezapomenutelné
zážitky, užijeme si spoustu srandy, a hlavně si
utužíme kolektiv.

A
Část 1:

jak to tedy všechno vzniklo?
V roce 2012 přišla Iveta s Luckou
s nápadem uspořádat vlastní
tábor pod záštitou našeho sboru. Jelikož
se ničeho nebojíme a všichni jsme si už
nějakým táborem prošli, ať už jako děti
nebo většina i jako vedoucí, nápad jsme
jim samozřejmě odsouhlasili a začalo se
s přípravami.

nou temnými silami na novou planetu
Bezsvětla, aby mohl obnovit svoji rasu.
Každý superhrdina zastupoval jeden element, tj. vodu, vítr, zemi a vzduch. Naučili
jsme se Erionelštinu a každý element
nám předal něco ze svých zkušeností.
Hlavním úkolem bylo společně opravit
raketoplán a poslat Eriona na novou
planetu. To se nám povedlo, sice jsme
trošku Lucku při závěrečné scénce přiotrávili, když jsme jí potřeli fosforem, ale
Erion musel přece světélkovat. Nakonec
všechno dobře dopadlo, Lucka se z toho
vyspala a rozhodli jsme se, že příští rok
uspořádáme tábor rovnou na 14 dní.
Jelikož byl předešlý tábor úspěšný,
počet dětí se nám navýšil na 50 a Častoboř nebyla to pravé tábořiště, vyrazili
jsme poprvé v roce 2013 na Račí Hrad,

Bylo 4. 8. 2012 a my vyrazili se 40
dětmi na první týdenní tábor, který se
konal na Častoboři. Během prvního

vlakem směr Jesenice u Rakovníka. Cestou z nádraží jsme potkali dva poutníky
(Džonga a Džanga), kteří nás doprovodili do tábora. Ale co se nestalo? V lese
jsme spolu s poutníky narazili na starou,
pohádkovou skříň, kterou jsme prošli
do údolí, ve kterém se usídlil drak. I dračí
stopy jsme potkali. Ale z údolí už se nám
dostat nepodařilo, protože skříň se zavřela a otevřít se nám ji znovu nepovedlo.
A tak nám nezbývalo nic jiného, než
zachránit unesenou vílu a draka z údolí
zase vyhnat. Během těch 14 dnů jsme si
užili spoustu zábavy díky pohádkovým
postavám z údolí, které nás odměňovaly
žaludy na kouzelném dubu, pomocí
kterých se nám povedlo dostat indicie
k nalezení klíče od truhly s pokladem
a směnit ho s drakem za osvobození
víly. Největším dramatem tohoto tábora
byl Jerry (myš), který společně s Ivetou
(hlavní vedoucí) obýval dámskou chatičku a Iveta se díky němu pár nocí moc
nevyspala. Ale po pár nocích to měl
Jerry spočítané, protože si Iveta nechala
koupit pěknou zásobu pastiček. Tento
rok jsme také poprvé založili táborové
webové stránky (racihrad2013.wgz.cz),
kam v průběhu tábora nahráváme fotky,
informujeme rodiče, co děláme a zároveň mohou rodiče dětem psát vzkazy,
které jim tiskneme na nástěnku.
V roce 2014 se počet dětí opět navýšil
a tentokrát jsme byli schopni naplnit
kapacitu tábora sami. Naše cestovní
kancelář vzala děti na cestu kolem světa, proto se CTH jmenovala „S CK JEDU
kolem světa“. To by ale nebylo dobrodružství, kdybychom omylem nevzbudili
zlého ducha, před kterým jsme museli
prchat a najít řešení, jak ho uspat. Každý

večera nás vyrušil hluk v lese, a když
jsme doběhli na místo zjistilo se, že nám
do tábora spadl raketoplán s mimozemskými bytostmi. Po dohodě se čtyřmi
superhrdiny, bylo jasné, že jim musíme
pomoct zachránit posledního žijícího
světélkujícího mimozemšťana Eriona,
rasy Erionelů, kterého superhrdinové
převážejí z planety Erionela ZX4 zniče-

kde jsme sdíleli prostor tábora se Zličínskými hasiči. Téma celotáborové
hry: Vyžeňte draka. Z Řeporyjí se odjelo
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měl svůj cestovní pas, do kterého sbíral
víza a v každé zemi se hledaly kouzelné
artefakty, díky kterým jsme ducha zase
uspali. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a potkali se třeba s lidožrouty
na ostrově Papua-Nová Guiena, v Peru
jsme museli zapadnout mezi indiány,
z grónských eskymáků máme kámoše,
v Číně nás naučili jíst hůlkami, v Indii
jsme se seznámili se všemi různými
druhy koření, na Hawaii bylo krásně,
tančilo a plavalo se, v Keni nám ukázali
místní rezervaci, v Řecku jsme se účastnili
Olympijských her a v Egyptě jsme viděli
mumie a pyramidu, do které se podařilo
zavřít ducha. Při této závěrečné scénce
jsme Martina Chlebníčka alias Kokeše
trochu omámili. Když předváděl mumii,
kterou bylo třeba uspat, dostal při zavírání sarkofágu nechtěně víkem po hlavě.
Ale všechno naštěstí dobře dopadlo, nad
zlem jsme zvítězili a mohli jsme se těšit
na další rok. Pokud Vás zajímá víc, i k tomuto táboru existují webové stránky
(racihrad2014.wgz.cz).
Popularita tábora stále stoupala
a v roce 2015 s námi odjelo na tábor 69
dětí. Tento rok byl speciální i v tom, že
jedinkrát za historii táborů nejela na tábor Lucka, která CTH vždy vymýšlela,
a bylo potřeba najít zastoupení. A proto
jsem se tohoto úkolu premiérově ujala já,
Andrea. Rozhodně to není nic lehkého,
ale s pomocí ostatních se vše zvládlo
na jedničku. V retro kostýmech jsme děti
přivítali na hasičárně a hned první večer

jsme se všichni bavili na Silvestrovské
párty, když v tom nejlepším se ozvala
hrozná rána a v celém táboře vypadl
proud. Nezbývalo nám nic jiného než
jít spát. Ráno se pak v poli objevil kus
nějakého rozbitého stroje a v poledne
se kolem něj začali motat nějací dva
podivíni. Dozvěděli jsme se, že jsou
to vynálezci, kteří se snažili cestovat
časem, ale jejich časostroj se jim rozbil,
a oni skončili u nás na poli. Poté se nám
omluvili za ten večerní vypadlý proud
a za tu strašnou ránu. Náplní celotáborovky bylo objevování vynálezů, které
bychom mohli na opravu stroje použít
a postupně za pomocí vynálezců časostroj opravit, aby se mohli vrátit do své
doby. Od tohoto roku má Jimmy u Ivety
vroubek a má zákaz přiblížit se k luku
a šípům na 5 metrů. To takhle jednou stál
Jimmy s pár ostatními vedoucími na poli
a po vzoru z filmu Machři vystřelil šíp
do nebe. Šíp od té doby nikdo neviděl
a čekáme, že někomu spadne na hlavu
zhruba za 10 let. Je hrozně těžké vybrat
pouze pár fotek, obzvláště když jich
máme takové množství. Ale fotky ze
všech táborů najdete na našem Rajčeti
(SDH Řeporyje) nebo z tohoto tábora
na webovkách (racihrad2015.wgz.cz).
V roce 2016 se táborového programu
ujala zase Lucka a těšilo se na něj 74 dětí.
Tentokrát z nástupiště 7 a půl odjel Račihradský expres do Račihradské školy čar
a kouzel. O jeho odjezdu se děti dozvěděly ze zvacího dopisu, který jim přišel
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domů před odjezdem na tábor. A tak se to
při odjezdu na nástupišti hemžilo samými
malými kouzelníky a kouzelnicemi. Hned
po příjezdu jsme se shromáždili k slavnostnímu rozřazení do kolejí za pomocí
kouzelného klobouku (Bejbyvír, Jimmozel, Klarušmír, Řezimor, Džordžospár).
Když se setmělo, přišla na řadu slavnostní
prohlídka Bradavických pozemků, které
se ujali Dědulus Chlupalos a Jendolulus Masoxuxus, naši dva největší herci
ochotnického divadla Georg a Řezník.
Při prohlídce se ale v táboře objevilo
znamení zla, které signalizuje, že se v okolí
usadil zlý čaroděj Zlobromort. Abychom
čaroděje přemohli, museli se děti naučit
kouzelnickému umění – bylinkářství,
kouzelným formulím, létání na koštěti,
jasnovidectví, lektvarům, boji proti černé
magii a péči o kouzelné tvory. Během
studií se sbíraly viteály, pomocí kterých
jsme na konci Zlobromorta přemohli. Zážitek hned z první noci měla praktikantka
Kikina, když ji uprostřed noci probudilo
cosi mokrého na tváři. V domnění, že je
to byl žertík, uchopila domnělý mokrý
toaletní papír, hodila s ním o zem a ozvalo
se „KVAK“. Jaké bylo její překvapení, když
se z toaletního papíru vyklubala žába.
Ano, tušíte správně… na naší Kikině si
v noci ustlala žába. V tu ránu byla celá
chatka vzhůru a volali Jimmymu, aby
přišel dámy před žábou zachránit. Další
fotky k tomuto táboru najdete na rajčeti
nebo na webu (racihrad2016.wgz.cz).
Andrea Svobodová
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Z historie TJ Sokol Řeporyje

C

o se sportu týká, tak ještě musíme každý sám. Stále se
probírám nalezenými
dokumenty. V roce 1920 se

TURISTICKÝ KLUB TJ SOKOL ŘEPORYJE

Za koňmi Převalského
na Dívčí hrady
a Prokopským údolím zpět

SRAZ V NEDĚLI 16. KVĚTNA
V 9:15 PŘED SOKOLOVNOU

Autobusem a metrem se přemístíme na stanici
metra B Radlická. Odtuď půjdeme pěšky na Dívčí
hrady, kde je možno vidět koně Převalského. Dále
přes přírodní památku Ctirad, vyhlídku Děvín
k jezírku v Prokopském údolí. Ti, kteří budou
chtít, se mohou vrátit do Řeporyj vlakem ze stanice Hlubočepy, či dále po trase ze zastávky Holyně.
Celá trasa zpátky do Řeporyj měři kolem 11
kilometrů. S možností několika zastávek
MHD a ukončení výletu dřív.
S sebou dobrou náladu, oblečení dle počasí,
peníze na MHD či občerstvení.
Aktuální informace najdete na Facebooku
TJ Sokol Řeporyje či na tel. čísle 737 072 346.
Těšíme se na setkání všech generací
a společnou cestu.

Sokolové z Řeporyj začali dotazovat na možnosti financování stavby sokolovny. Oslovili
jednoty, které již sokolovny postavili. Našla
jsem odpověď od jednatele bratra

duben 2021
Pelčíka z TJ Sokol Rakovník a starosty bratra
Volmana z TJ Sokol Žebrák. Pokud by jste měl
někdo zájem prohlédnout si dokumenty, neváhejte mne kontaktovat na tel: 776 699 651.
Všem přeji krásný „Máj“.
Za TJ Sokol Řeporyje
Simona Šťastná, starostka
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PŘÍJEM INZERCE

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

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

• sleva ve výši 15 % trvá do 15. 5. 2021
• rozvoz do 6 km zdarma
• obal zdarma
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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
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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

