Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 23.3.2016, 8:00- 9:30
Přítomni: K.Klímová, L.Tomsová, B.Stýblová, M.Škorpilová, Ondřej Hrubeš, H.Moravcová
Omluveni: R.Stára, I.Juklová
1. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na oslavy Dne Země v Horních Počernicích:
- proběhne ekoolympiáda p-ti členných družstev pro 3.-7.třídu ZŠ (testy + praktická část v areálu ZŠ
Ratibořická), na závěr bude vysazen společně strom do parku před školou
- leták na DZ od Zuzky Dejmkové, neobsahuje pozvání na akci Ukliďme Česko, je třeba vyřešit zvlášť;
- Program Oslav Dne Země 16.4.
- P.Uzel připravuje prezentaci nové cyklokoncepce;
- bude představena kampaň „boje“ proti psímu nepořádku + sběr podnětů od veřejnosti (např. kde
umístit další psí odpadkové koše?);
- Pražské služby, a.s. (třídící popelnice, soutěže, popelářské auto);
- Ekodomov – div.představení 50 min + navazující aktivity (celkem cca 120 min);
- pro příští ročník osloví H.Moravcová Kláru Bonkovou – kontakty na zvířecí útulky, Pražská zvířecí
záchranka – svou účast nepřislíbila z kapacitních důvodů, B.Stýblová získá kontakt na podobnou
organizaci, která navštívila na podzim 2015 MŠ Chodovická;
- na zahradě MŠ Chodovická budou otevřeny pro veřejnost vodní hrátky+doprovodný program; bude
se zde vydávat občerstvení dobrovolníkům dopoledního úklidu H.P. v rámci akce Ukliďme Česko
(nápoj+koláč);
- RC MUM zajistí stanoviště zaměřené na dospělé návštěvníky (osvěta, vzdělání) na téma: udržitelná
doprava, dětský koutek – hlídání+doprovodné aktivity;
- Neposeda a SKP HoPo zajistí dílničky na tvorbu výrobků z přírodních materiálů
- z minulého jednání stále trvá plán na představení kampaně „Pijme počernickou vodu“ (řeší I.Juklová,
Tomsová – provozovatelem pražských vodovodů přislíbena propagace na Dnech zdraví v říjnu)
2. Občanská participace – pilotní projekt: zřízení volnočasového prvku, zaměřeno na 2.stupeň ZŠ:
- L.Tomsová a K.Klímová informovaly o stavu příprav na jednotlivých ZŠ (Ratibořická, Chodovická,
Stoliňská) – probíhá dle harmonogramu
- prezentace žákovských projektů na Zastupitelstvu MČP20 dne 18.4. od cca 18 hod, čas.dotace: 5
min prezentace (lze elektronicky) + 5 min na příp. dotazy na každý projekt. Následné hlasování-výběr
projektu k realizaci bude probíhat elektronicky na webu pocernice.cz a pomocí tištěného dotazníku
v HPZ.
3. Kampaň Boj proti psímu nepořádku, I.etapa (jaro 2016), zahájení 05/2016:
- prezentace kampaně na oslavách Dne Země, sběr podnětů od veřejnosti (1x nástěnka 1x2 m z MŠ
Chodovická + schránka na podněty, vhodně umístěné v místě konání oslav, samoobslužné)
- článek v HPZ 05/2016 (1 stránka, zpracuje B.Stýblová do 10.4. k rukám K.Klímové) – představení
problému, situace v H.P., aktivity/nástroje I.etapy kampaně (akce HAF!, cedulky, doplnění psích
košů)
- jednodenní akce v 05-06/2016, kdy budou smíšené hlídky Městských strážníků a žáků ZŠ oslovovat
pejskaře a upozorňovat je na nutnost uklízet exkrementy po svém psovi, budou rozdávat psí pamlsky;
třeba zkoordinovat p. Tauera (domluvit cca 14 dní před konáním akce, slíbil uvolnit 5 lidí) + Alenu
Šefčíkovou (její žáci ze ZŠ Ratibořická)+příp. skauty (osloví O.Hrubeš, zdali by se chtěli zúčastnit)
- vtipné/nabádavé cedulky k zapíchnutí do trávníku – formát A4, vodě odolný papír (no-tear nebo
lamino), jednoduchý text, přisponkovaný zápich; sběr nápadů na text do 10.4. k rukám L.Tomsové
(O.Hrubeš informuje skauty, M.Škorpilová ZŠ Ratibořická, jinak možno volně šířit); K.Klímová zjistí
nabídku na tisk, distribuce zdarma zájemcům o umístění na některém veřejném prostoru v H.P.;
musí být k dispozici veřejnosti 2.5. (vychází HPZ)
- doplnění sítě psích odpadkových košů (cyklostezka u Xaverovských rybníků+další místa na základě
podnětů veřejnosti O.Hrubeš informoval o přípravách na akci Ukliďme Česko:
- proběhne 16.4. od 8 hod ráno
- bude se uklízet od Koupaliště po cyklostezce kolem Xaverovských rybníků až ke Chvalce
- dobrovolníci dostanou voucher na občerstvení (nápoj+koláč) na odpolední akci Den Země (zajistí MŠ
Chodovická)
- leták si udělá O.Hrubeš sám, tisk a distribuce ÚMČ společně s letákem na Den Země

4. Distribuce HP info brožury, plníme aktualizovanou tabulku v příloze - rozdat nejlépe během dubna
(začíná tursitická sezóna)
5. Dopravní hřiště v H.P.:
- je nutno počkat na požadavky škol a výsledky projednání věci na ostatních komisích
- členové komise PZMČ do příštího jednání zformulují vlastní odpovědi na položené otázky
k tomuto tématu (viz zápis jednání ze dne 10.2.)
- M.Škorpilová (ZŠ Ratibořická) v této souvislosti znovu zdůraznila potřebu dalšího „bezpečného“
prostoru pro trávení volného času dětí ze školní družiny této ZŠ – bylo by možno extenzivním
způsobem upravit „cirkusovou“ louku?
6. Paní starostka H.Moravcová upozornila na možnost dotačních příspěvků na vybudování
pokračování naučné stezky H.P. – např. podél cyklostezky do Klánovic.
- B.Stýblová navrhla, že by bylo vhodné tuto naučnou stezku směřovat k některému z témat typických
pro tuto lokalitu (Hrabalovská, historické bitvy, sv.Václav atd.)
7. Další jednání Komise je podle plánu 13.4.2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky.

Zapsala: L.Tomsová
Ověřila: K.Klímová

