
14. 11. 2012 

Názor č. 100 - Luciana Volná 

 Dobrý den,  
   
ráda bych se zeptala, na základě jakého povolení (územního řízení) bylo započato se stavbou 
dětského hřiště v ulici Běluňská - Jívanská, naproti autobusové zastávky Ratibořická.  
Dnes je již postavena konstrukce altánu se střechou, herní prvky, nicméně na úřední desce se dosud 
žádné rozhodntí ohledně dětského hřiště neobjevilo. Při poslední návštěvě úřadu v HP jsem byla 
zděšena, jednak chováním některých úředníků (odboru výstavby) a jednak nesmyslnými požadavky, 
které si stavební úřad kladl na umístění stavby (konkrétně se jednalo o zahradní altán - 4 dřevěné kůly 
+ střecha).  Proto bych se rádá zeptala, kdy bylo toto hřiště stavebním úřadem umístěno, resp.vydáno 
povolení a pod jakým číslem jednacím? Kdy nabylo právní moci toto rozhodnutí? Co vše je 
předmětem tohoto rozhodnutí a zda se již k němu vyjadřovali účastníci řízení. Děkuji a jsem s 
pozdravem, Luciana Volná, Horní Počernice Prosim o zverejneni na webu,proklik neni funcni  
   
*názor byl doručen 7.11.2012* 
14. 11. 2012 

Názor č. 100 - 

Vážená paní Luciano Volná.  
Ohledně dětského hřiště v ulici Běluňská - Jívanská Vám podáváme tyto informace.  
V současné době pod sp.zn. MCP20 011224/201 probíhá územní řízení o změně využití území za 
účelem změny druhu dotčených pozemků (odpovídajících využití jako dětské hřiště) a pod sp.zn. 
MCP20 011222/2012  územní řízení o umístění stavby altánu. Územní rozhodnutí zatím nejsou 
vydána, teprve běží doba určená k podávání námitek a připomínek. Altán nebyl zatím na pozemku 
trvale instalován a v současné době se na něm nenachází. Samotné herní prvky navržené na tomto 
hřišti nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.  
Ve svém dotazu zmiňujete své zděšení ohledně Vaší poslední návštěvy našeho úřadu týkající se 
chování některých úředníků odboru výstavby a podle Vás nesmyslných požadavků, které si stavební 
úřad kladl pro umístění stavby zahradního altánu. Vaše konstatování je však dost nekonkrétní, nelze 
určit ani o jakou stavbu se ve Vašem případě jednalo. Abychom mohli Vaši kauzu přešetřit, musíme 
znát konkrétnější fakta. Jestli máte o takové přešetření zájem, prosíme o jejich upřesnění. Nabízíme 
pochopitelně rovněž i možnost osobního projednání s nadřízeným toho úředníka, z jehož jednání jste 
byla zděšena.  

 

13. 11. 2012 

Názor č. 99 - Sylva Vrbová 

Dobrý den,  
chtěla bych se zeptat a zároveň upozornit na problém týkající se světelného signalizačního zařízení 
na křižovatce pozemních komunikací Božanovská a Náchodská. 
Světelné signalizační zařízení je zde umístěno z toho důvodu, aby mohly automobily vyjíždět ze 
silniční komunikace Božanovská na silniční komunikaci Náchodská.  
Nevím, zda toto světelné signalizační zařízení funguje na principu automatické pasivní detekce 
přijíždějících vozidel, tudíž silniční vozidla detektuje pomocí tlakových čidel pod vozovkou nebo 
pomocí optických či obdobných bezkontaktních čidel. Ale to je však vedlejší. Jakožto studentku ČVUT 
Fakulty dopravní a zároveň držitelku řidičského průkazu mě velice zaráží fakt, že světelné signalizační 
zařízení je ve večerních a brzkých ranních hodinách seřízen normálně. Na tomto semaforu stojím ráno 
v 5:40 a nebo večer v 22:30 a aby mi světelný signalizační zařízení dalo světelný signál se zeleným 
světlem volno, musí přijet další automobily, nebo autobus. Takže čekám klidně i 6 minut než se mi 
rozsvítí zelený signál. Přitom v těchto hodinách (5:40, 22:30) na silniční komunikaci Náchodská 
nejezdí tolik automobilů, mnohdy je tam úplně prázdno, přesto stojím na "červené". Nevím, zda je to 
dáno seřízením semaforu nebo vadným čidlem.  
Prosím o vysvětlení, proč není možné v těchto hodinách nastavit pouze "blikající oranžové světlo" aby 



tam nikdo nemusel zbytečně dlouho čekat.  
Věřím, že mi na dotaz odpovíte a pokud možno v těchto hodinách zařídíte, aby se nestálo.  
Děkuji, Vrbová  
13. 11. 2012 

Názor č. 99 - 

Vážená paní Vrbová,  
 
děkujeme Vám za podnět týkající se cyklů světelného signalizačního zařízení na křižovatce 
pozemních komunikací ul. Náchodská a Božanovská. O problému víme a je v řešení již od prosince 
roku 2011. Problematika týkající se úpravy cyklů diskutovaného SSZ není ani tak technického, jako 
spíše legislativního charakteru.  
    Koncem loňského roku MČ Praha 20 vznesla žádost o změnu cyklu daného SSZ v nočních 
hodinách, tedy od 23:00 do 5:00, na cyklus S7 (přerušované žluté světlo). Zpětně bylo reagováno, že 
SSZ je ve zkušebním provozu a úpravy cyklů nejsou možné do doby předání hl. m. Praze, resp. TSK 
hl. m. Prahy, potažmo jinému správci takovýchto zařízení. K záměru městské části se negativně 
vyjádřil i zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z důvodu absence dálkové 
aktivace akustické signalizace slepeckou vysílačkou. Též zástupce Policie ČR – Odboru služby 
dopravní policie zaujal negativní stanovisko ke změně cyklu z důvodu zhoršených světelných 
podmínek a zhoršené rozeznatelnosti chodců při aktivním cyklu S7.  
    Věříme, že poruchovost tohoto SSZ bude během zkušebního provozu minimální a dojde k jeho 
předání do majetku hl. m. Prahy co nejdříve, aby bylo možné shromažďovat podklady pro téměř rok 
trvající záměr.  

 

31. 10. 2012 

Názor č. 98 - Fadrný 

...  
31. 10. 2012 

Názor č. 98 - 

Vážený pane Fadrný,  
 
k Vašemu dopisu zaslanému naší městské části prostřednictvím mailu dne 18.10.2012 sdělujeme, že 
jeho obsah nekoresponduje se smyslem a účelem, pro který naše městská část zveřejňuje názory 
občanů převážně z Horních Počernic. Z tohoto důvodu jej nebudeme zveřejňovat. Souhlasíme s Vámi 
v tom, že úředník by měl být nestranný, přičemž si nejsme vědomi, že by byla tato nestrannost někým 
porušena.  
 
Hana Moravcová  

 

25. 10. 2012 

Názor č. 97 - Jan Novák 

DOBRÝ DEN NEPOTŘEBUJETE NĚKOHO NA BRYGÁDU. JÁ KDYŽTAK ME BYCH ZÁJEM DÍK. 
NOVÁK  
25. 10. 2012 

Názor č. 97 - 



Dobrý den pane Nováku,  
v současné době Vám nemůže MČ Praha 20 nabídnout žádnou pracovní činnost jako brigádu. 
Odborné útvary nemají  žádné volné  pracovní místo. Činnosti vhodné pro brigádníka jsou obsazeny 
pracovníky z evidence Úřadu práce hl. m. Prahy.   
 
Vyhovujeme Vašemu požadavku o uveřejnění dotazu, který má spíše charakter  inzerce pro další 
případné zájemce.  
 
Ing. Kateřina Lusková  
tajemnice  
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  

 

18. 10. 2012 

Názor č. 96 - Hájek 

Měl bych dotaz, jestli se někomu z vedení (a že jsou za toto odpovědní všichni tři, především vedoucí 
ekonomického odboru/tajemnici) něco nezdá na veřejných zakázkách na tomto webu? Jestli ne, tak 
vám dámy a pane pošlu velmi dlouhý e-mail a rovněž na MV ČR. Laxnější zveřejňování VZ jsem ještě 
neviděl a nevymlouvat prosím, je to tam a tak to má být správně a že je to jinde je vedlejší.  
 

18. 10. 2012 

Názor č. 96 - 

Vážený pane Hájku,  
k Vašemu dotazu sdělujeme, že na webových stránkách jsou (vyjma jednoho případu) zveřejněné 
zakázky malého rozsahu. Dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého 
rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 (citovaného zákona).  

 

12. 10. 2012 

Názor č. 95 - Jana Nováková 

Dobrý den.Můj dotaz zní, proč od 12.10.2012 jsou zrušeny sobotní a nedělní autobusy l.296 do 
Horních Počernic??Vždy, když začne něco fungovat a lidé si na to zvyknou, tak je to zrušeno.  
Prosím o odpověď.  
Jana Nováková  
12. 10. 2012 

Názor č. 95 - 

Vážená paní Nováková,  
 
spoje autobusové linky č. 296 nejsou zavedeny do Horních Počernic pouze tento a příští víkend (tedy 
v termínech 12. 10. 2012 19:00 hodin – 15. 10. 2012 5:00 hodin a 19. 10. 2012 19:00 hodin – 22. 10. 
5:00 hodin), a to z důvodu opravy mostu na Pražském okruhu. Oprava vyžaduje manipulaci stavební 
techniky, a v této souvislosti bude komunikace ul. Hartenberská v prostoru podjezdu pod Východní 
spojkou uzavřena, tak jak bylo ze strany MČ avizováno. Mimo výše uvedené termíny bude provoz 
autobusové linky č. 296 bez omezení.  
 
 



S pozdravem  
Ing. Jan Krejčí  

 

12. 10. 2012 

Názor č. 94 - Karel Jarolím 

Konečně  se  objevil  ve  spodní  části  Horních  Počernic -pod  svépravickou  kapličkou  - 
kvalitně  vybavený  restaurační  podnik - Villa  Sisi.  
Vyzkoušeli  jsme  perfektní  služby  !  
 
Byl  však  zase prý  MÚ uzavřen.  
Co  je  příčinou  a   kdy   se  dočkáme  znovuotevření  ?  
12. 10. 2012 

Názor č. 94 - 

Vážený pane Jarolíme.  
Restaurace Sissi v Dobrošovské ulici ve Svépravicích neuzavřel Úřad MČ Praha 20, ale majitel tohoto 
podniku.  
Objekt není zkolaudovaný pro účely restauračního zařízení. Pro zřízení restaurace v něm byly bez 
povolení stavebního úřadu provedeny některé stavební úpravy a pokud by byl podnik dále otevřený 
(užívaný), dopouštěl by se jeho vlastník správního deliktu ve smyslu stavebního zákona.  
Až vlastník uvede věci do souladu se stavebním zákonem (proběhne řízení o dodatečném povolení a 
kolaudace), dá se očekávat otevření této restaurace.  
Kdy to bude, záleží především na něm, neboť musí nejprve uvést věci do souladu se zákonem.  
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  

11. 8. 2015 

Názor č. 94 - Lubomir Pužej 

Dobry den, našel jsem na Vašich strankach tento dotaz. Je sice stary nekolik let, lale zajimallo by mne 
zda vlastnik uvedl vše do souladu se stavebnim zakonem, jelikoz je rastaurace otevrena. 
Dekuji Puzej 

 

9. 10. 2012 

Názor č. 93 - Pavel Kadlec 

Dobry den nedalo by  se  rozšířit  parkoviště   u  vlakového nádraží ,ktere nestačí svou kapacitou? 
Směrem ke kolejím je spousta volného místa. Klidne i formou P+R.Dekuji ,Pavel Kadlec  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 

9. 10. 2012 

Názor č. 93 - 

Vážený pane Kadleci,  
Ve věci rozšíření parkoviště u nádraží ČD Vám dávám za pravdu. Městská část v této věci podniká 
potřebné kroky již od listopadu loňského roku. Jednání probíhají jak se stávajícím nájemcem pozemků 



poblíž kolejiště, tak s vlastníkem pozemků, SŽDC. Poslední korespondence ve věci návrhu na 
odkoupení pozemků proběhla v květnu t.r., nicméně jednání jsou poměrně složitá. Ani nyní se však 
MČ nevzdává potřeby dosáhnout odkoupení pozemků s jejich následným využitím na rozšíření 
parkovacích ploch.  

 

25. 9. 2012 

Názor č. 92 - Pinková 

Dobrý den, opravte si prosím vás tu příšernou hrubku na aktualitách... BY JSTE, to je na pětku z 
češtiny. Vůbec ten celkový příspěvek má nedostatečnou stylizaci, ujíždí uvozovky, čárky... to je snad 
záležitost základní školy..Vaši úředníci neumí česky? Jako učitelku češtiny mne toto zaráží. Pěkný 
den Pinková 
25. 9. 2012 

Názor č. 92 - 

Vážená paní Pinková,  
 
omlouvám se za zveřejněnou hrubku v textu aktualit. Úředník, stejně jako každý jiný člověk, může 
přehlédnout chybu v gramatice. Chybně rozvržené  mezery, "  apod. vznikly při nahrávání  a nastavení 
automatického stylu textu. Příspěvek bude   25. 9. 2012 v 23.00 hodin  automaticky celý odstraněn, 
protože končí jeho doba,  po kterou  byl vyvěšen. Věřte, že mne mrzí, že jste mne musela upozornit 
na mou hrubku. Mohu Vás ujistit, že tuto chybu a doufám, že ani jiné,  už neudělám. S pozdravem  
 
 
Odpověď na názor paní Pinkové byla uveřejněna pouze na webových stránkách MČ Praha 20 v sekci 
Názory z důvodu:  
 
Důvod / Reason: (MAILER-DAEMON@seznam.cz) 
--------------- 
 
5.1.1 szn; User does not exist 
 
 
Bc. Lenka Tomsová  
Úřad městské části Praha 20  
referentka KÚMČ pro koncepci a projektování zeleně  
tel. 271 071 632  

 

14. 9. 2012 

Názor č. 91 - Mgr. Petr Poledník 

Dobrý den,  
 
rád bych se vyjádřil k poměrně nedávno provedené opravě vozovky v ulici Bystrá. Jsem velmi rád, že 
se podařilo proměnit tento „tankodrom“ na pěknou a novou silnici, i když podstatně užší, než byla ta 
původní (asi z důvodu úspory financí). Nicméně mám jednu velkou výhradu. Nezapomněli jste 
náhodou na cyklisty? Zkuste se podívat, kolik cyklistů tudy dojíždí do práce, kolik jich využívá této 
silnice jako spojnice mezi Počernicemi a Satalicemi (a přilehlými cyklotrasami). Jízda na kole po této 
„úzké“ komunikaci  je velmi nepříjemná a nebezpečná. Bylo opravu finančně nedosažitelné zachovat 
původní šířku, či komunikaci ještě trochu rozšířit a vytvořit zde pruh pro cyklisty?  
 
Druhá poznámka se týká napojení této ulice na ulici Náchodská. Je to jedno z míst v Počernicích, kde 
se tvoří poměrně dlouhé fronty aut a napojení na Náchodskou není vždy úplně snadné. Neuvažujete o 



nějakém řešení, jako je semafor, kruhový objezd nebo alespoň rozdělení jízdního pruhu na dvě části – 
jeden pro vozidla odbočující vlevo a druhý vpravo, čímž by se urychlil alespoň provoz vpravo 
odbočujících vozidel?  
Děkuji za odpověď.  
14. 9. 2012 

Názor č. 91 - 

Vážený pane magistře,  
 
souvislá údržba komunikace ul. Bystrá, která proběhla v loňském létě, byla klasifikována pouze jako 
oprava povrchu, tato klasifikace limitovala Městskou část Praha 20 v tom, aby byly uplatněny Vámi 
zmíněné připomínky. V opačném případě, ve kterém by se jednalo o kompletní rekonstrukci celé 
komunikace včetně výškově oddělené komunikace pro pěší a zřízení jízdního pruhu pro cyklisty, by ze 
strany Magistrátu hl. m. Prahy nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky. I přesto, že se jednalo o 
„pouhou“ údržbu povrchu komunikace, bylo skutečně velmi obtížné zajistit obdržení finanční částky na 
tuto opravu, a to v takové míře, že i několik málo týdnů před plánovaným zahájením stavebních prací 
nebylo jisté, zda k opravě vůbec dojde. V rámci možností, které splňovaly statut opravy povrchu, se 
prostřednictvím nízkých citybloků vytvořil alespoň šířkově oddělený prostor pro pěší, a možná právě 
díky takto oddělenému prostoru pro pěší se může šíře vozovky jevit užší, než před opravou, avšak dle 
projektu by měla být stávající šíře totožná.  
 
Původně byla kompletní rekonstrukce plánována v koordinaci na výstavbu okružní křižovatky 
Náchodská x Bystrá a podjezd pod železniční tratí Praha – Lysá nad Labem, čímž by se vyřešila 
současná dopravní situace na křižovatce Náchodská x Bystrá. Bohužel šířkové uspořádání na 
komunikaci ul. Bystrá před křižovatkou s ul. Náchodská nedovoluje vytvoření dalšího jízdního pruhu, 
ve kterém by se řadila vozidla odbočující vpravo. Vzhledem k tomu, že došlo k odložení, nebo 
posunutí termínů přípravy a realizace výše uvedených akcí a stav komunikace byl (zejména po zimě 
2010/2011), z hlediska bezpečnosti silničního provozu, neúnosný, bylo rozhodnuto o provedení 
souvislé údržby. Toto opatření prodlouží životnost komunikace o několik let, během kterých by měl být 
navržen, projednán a připraven k realizaci projekt definitivní rekonstrukce, tak jak je uvedeno v 
průvodní technické zprávě zpracovatelské společnosti.  

 

27. 8. 2012 

Názor č. 90 - RNDr. Jan Štěpníček 

Názor nebude zveřejněn z důvodu rasového podtextu obsahu !  
27. 8. 2012 

Názor č. 90 - 

Vážený pane doktore Štěpníčku,  
Váš příspěvek nebyl zveřejněn, protože Váš původní zájem o výzdobu oken úřadu nabral úplně jiný 
směr.  
Nabízím Vám tedy osobní schůzku, kde bychom si vzájemně vyjasnili nezodpovězené otázky. 
Sekretariát se Vás opakovaně snažil kontaktovat na uvedený e-mail, který se ale bohužel hlásí jako 
neexistující. V případě, že se budete chtít setkat, kontaktujte telefonicky  paní Gaidošovou na čísle 
271 071 785 (Kancelář úřadu) pro sjednání termínu schůzky.  

 

21. 8. 2012 

Názor č. 89 - Věra Tataro 

Milý lidé, ať už pracuje na úřadě nebo nebo jinde, a snažíte se svou práci dělat k užitku všem a né 
jenom k užitku svému, vězte, že se mezi námi nachází takový druh občanů, kteří nemají svědomí. Tak 
to prostě je. Existují lidé, kterým se říká trolové a ti nemají za úkol nic jiného, než sedět na internetu, a 



negativně až sprostě reagovat na cokoliv pozitivního a konstruktivního. Jsou za to placení. Poznáte je, 
jejich reakce vám přijde absolutně neadekvátní situaci a jejich poznámky jsou veskrze negativní. Tak 
že, pokud si vás nějaký trol všimne a věnuje vám svůj čas a napíše reakci na vaši práci, tak je to 
důkaz toho že děláte něco sakra dobře. Tak že mu poděkujte za jeho vskutku podivnou pochvalu a 
dělejte dál to, co tak skvěle děláte. Krásný život vám všem :o)  

 

10. 8. 2012 

Názor č. 88 - Pavel Petera 

Dobrý den,  
 
chci se vyjádřit k dopravní situaci v ulici Ve žlíbku.  V obydlené části Horních Počernic je to velice úzká 
ulice, která po řadu už desetiletí trpí nadměrným provozem hlavně těžkých nákladních aut nad 6t. A to 
soustavně sedm dní v týdnu, ve dne i v noci. Hlavně rušení nočního klidu a obtěžování nadměrným 
hlukem a vibracemi je pro vedení obce zřejmě těžko řešitelným problémem a proto jej neustále 
odsouvá. Do ulice byl sice instalován radar, ale ten je pouze jako atrapa nefunkční. A tak, dopravní 
značku o snížení rychlosti do 30km řidiči většinou nedodržují. V návaznosti na silniční provoz  i 
chodníky po obou stranách vozovky jsou pro chodce hlavně za deště a sněhu 
nebezpečné.  Z vyjetých kolejí stříká voda od jedoucích aut až několik metrů do stran. Protože po 
desetiletí byla silnice neustále zvyšována, je v některých částech až o jeden metr výše než chodníky a 
vjezdy do domů. A v neposlední řadě vedou tudy cesty školáků do místních škol.  
Při posledních komunálních volbách byl tento problém označen jako prioritní. Je velice smutné 
zjištění, že další volby jsou za dveřmi.  
10. 8. 2012 

Názor č. 88 - 

Vážený pane Petero,  
 
ráda bych Vás informovala o řešení dopravní situace v ulici Ve Žlíbku. Rekonstrukce komunikace Ve 
Žlíbku byla původně dohodnuta na letošní rok, ale bohužel z nedostatku finančních prostředků byla 
tato akce v hodnotě 21 mil. Kč odsunuta na příští rok s přidělením nejvyšší priority pro TSK. Pokud se 
týká rychlosti, požádali jsme Policii ČR, aby zde prováděla měření rychlosti s následným postihem 
řidičů, kteří zde spáchají dopravní přestupek. Podali jsme také žádost na příslušné instituce, aby zde 
bylo provedeno měření hluku, hlavně v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. Bohužel tato měření se 
neprováději v období prázdnin, takže první možný termín je v září 2012.  

 

30. 7. 2012 

Názor č. 87 - Zuzana Pokorná 

Dobrý den,  
 
Chtěla jsem se zeptat, jak se může občan bránit proti bezohledným sousedům, kteří svou prací kolem 
domu v neděli v půl osmé dělají takový hluk, že probudí všechny v okolí.  
Existuje v Horních Počernicích zákaz rušení nedělního ticha, tak jak je to již v různých městech v této 
republice ( http://pardubice.idnes.cz/v-nedeli-dopoledne-uz-v-litomysli-drevo-neporezou-vyhlaska-
pritvrdila-13o-/pardubice-zpravy.aspx?c=A111216_1702396_pardubice-zpravy_mav )?  
 
Děkuji za odpověď  
 
Z. Pokorná  
 

30. 7. 2012 



Názor č. 87 - 

Vážená paní Pokorná,  
 
odpovídám na Váš mailový podnět - dotaz , týkající se ochrany proti hluku v neděli.  
Bohužel Vám nemohu dát odpověď, která  by Vás potěšila. V Praze je oprávněno vydávat veškeré 
vyhlášky právě a pouze Hlavní město Praha, resp. samospráva hl.m.Prahy. Městské části tuto 
pravomoc nemají a mohou pouze upozorňovat na problémy vyžadující legislativní řešení. Souhlasím s 
Vámi, že v neděli ráno, když některý nedospalý soused vytáhne sekačku, pilu nebo jiný hlučný stroj, 
nejsou ani zavřená okna řešením. Města,která uvádíte, jsou oprávněna tyto místní vyhlášky vydávat a 
následně dodržovat jejich plnění.  
Jediné, co Vám mohu poradit je, je-li hluk opravdu nesnesitelný, obrátit se na Městskou policii, tel. 156 
a žádat nápravu "rušení  hlukem nad obvyklou míru".  
Mrzí mě, že Vám nemohu podat lepší zprávu.  
 
Ing. Miroslav Horyna  
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  
Úřadu městské části Praha 20  
Jívanská 635  
193 21 Praha 20  
Tel: 271 071 630  
Email: mhoryna@pocernice.cz  
WWW: www.pocernice.cz  

 

24. 7. 2012 

Názor č. 86 - Sekanina K. 

Dobrý den,zajímalo by mě,zda bude někdy odstraněno zatékání do bytů panelových domů v ulici 
Mezilesí a zda se v letošním roce podaří zateplení obvodových zdí těchto domů.Práce od 15.6.2012 
ještě nezačaly.Děkuji  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
24. 7. 2012 

Názor č. 86 - 

Dobrý den pane Sekanino,  
 
Vámi uvedené body spolu souvisí.  
Do bytů v panelovém domu zatéká především lodžiemi a dále spárami mezi panely.  
Tyto problémy budou odstraněny po zateplení obvodového pláště a po sanaci lodžií.  
Při sanaci lodžií bude demontováno zábradlí a odstraněny vrstvy podlahy až na lodžiový panel. 
Následně bude panel ošetřen reprofilační maltou a bude položena nová podlaha. Nakonec bude 
osazeno nové zábradlí, které bude kotveno do boků lodžie.  
Termín začátku akce by předběžně určen na 15. června. Skutečný termín zahájení díla, tak jak 
vyplynul z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem a bude předmětem Smlouvy o dílo,  je 1.8. 
2012.  
Doufám, že moje odpověď bude pro Vás dostačující, v opačném případě mě kontaktujte na uvedené 
e-mailové adrese.  
 
S pozdravem  
 
 
Ing. Aleš Lada  
investiční referent OHSaI  
MÚ Praha 20 - Horní Počernice, Náchodská 754  
tel.: +420 271 071 612  



mob.: +420 724 829 285  
e-mail.: ales_lada@pocernice.cz  

 

27. 6. 2012 

Názor č. 85 - Soukup 

Dobrý den,  
 
Mám následující připomínky k těmto stránkám.  
1. Zpravodaj je zde ukládán velmi pozdě, např. za 06/2012 byl uložen až cca 10.6., kdy už byl dávno 
distribuován.  
2. Údaj, uvedený v záložce Městská část - Historie - Významná historická výročí pod letopočtem 1990 
jednak není již fakticky aktuální a rovněž porušuje zásadu politické neutrality (každý občan HP s ním 
nemusí souhlasit).  
Děkuji za nápravu.  
Soukup  
27. 6. 2012 

Názor č. 85 - 

Vážený pane Soukupe,  
obdrželi jsme Vaše připomínky k webovým stránkám naší městské části. K první připomínce 
sdělujeme, že Hornopočernický zpravodaj je elektronicky zveřejňován po ukončení jeho distribuce v 
listinné podobě občanům Horních Počernic. Nesdílíme Váš názor, že je „zpravodaj zde ukládán velmi 
pozdě.“  Ke druhé připomínce uvádíme, že skutečnost pod letopočtem 1990 není aktuální co se týče 
údaje „dnešního starosty“.  Bude zjednána náprava.  
Jiří Arnošt  
vedoucí KÚMČ 

 

26. 6. 2012 

Názor č. 84 - Linda Šeborová 

Dobrý den,  
po včerejší procházce s dcerou přes dětské hřiště "Starák" (u Mezilesí) jsem už nevydržela s tímto 
názorem. Žiji v Počernicích od svého dětství a nepamatuji si, že by na tomto sídlišti byl někdy takový 
nechutný bordel jako je teď. Potěšilo mě, že obec se snažila tento prostor udělat hezčím tím, že 
zlikvidovala betonové nádrže a zavezla je hlínou. Nešťastné řešení mi ale přišlo, rádoby udělat z 
prostoru okrasný park jelikož údržba na zachování bude jistě nákladná a vzhledem k tomu, že je na 
sídlišti, tak i pro děti absolutně nepraktická. Nevzhledných keřů kolem střediska se obec zbavila a teď 
si ušila bič s novýma. Krásné lavičky. Úplně nesmyslně lavička na lavičce pod okny panaláků, slouží 
akorát k nespokojenosti nájemníkům tak i jako prýma postel bezdomovcům. Lavičky u dětského hřiště, 
které by stály za výměnu zůstaly původní, pouze se natřely. Nepochopitelné, protože jediné tyto 
lavičky slouží opravdu k sezení maminek s dětmi. "Radost" vyndavat malým dětem z ručiček třísky  
nebo je neustále na těchto lavičkách hlídat, aby vám nepropadli, protože se na nich s nimi nedá 
pořádně sedět. K pláči, když se pak rozhlédnete, že mimo dětské hřiště je krásných laviček spousta 
na kterých lítají puberťáci. Stálo by z vaší strany za pohled jak se nakládá s těmito investicemi. 
Lavičky jsou již ohoblované, kolem laviček vajglů, že by zaplnily kontejner a v okrasných záhonech pet 
láhve, obaly od jídla, láhve od alkoholu apod. opravdu krásné prostředí naší obce. Chápu, že to není 
jen problém obce, ale také hlavně problém výchovy dětí, že je rodiče zřejmě nevedou k slušnosti a 
pořádnosti, ale možná by nebylo špatné, kdyby v odpoledních hodinách minimálně 1x prošel městský 
strážník nebo někdo kompetentní a trochu udělal u dětského hřiště pořádek (domluva, výstraha, 
řešení se školou). Nejde přeci jen tiše přihlížet. Také jsem ráda, že obec konečně začala něco dělat s 
dřevěnými kůly na dětském hřišti jelikož byly již opravdu pro děti nebezpečné a ráda bych vedla obe  
c k zamyšlení jak na tomto hřišti pro maminky s dětmi zajistit alespoň nějaký stín, jelikož v těchto 



měsících je hřiště rozpálenou výhní. Jsem ráda, že jsem mohla sdělit tento názor a doufám, že si to 
někdo na obci vezme k srdci.  
26. 6. 2012 

Názor č. 84 - 

Vážená paní Šeborová,  
 
reaguji na Vaši mailovou zprávu týkající se stavu a provozu na dětském hřišti Mezilesí a jeho okolí.  
Kontrolou dne 26.června okolo desáté hodiny za účasti vedoucího odboru Místního hospodářství pana 
Píši a mé osoby nebylo zjištěno větší znečištění v prostoru dětského hřiště i okolních parkových 
ploch.  S ohledem na zatížení těchto ploch všemi věkovými skupinami občanů, včetně pubertální 
mládeže, rozhodně nevylučuji, že stav se může skokově zhoršit po výskytu těchto osob třeba i během 
krátké doby. Odbor Místního hospodářství provádí pravidelně úklid veškerých zmiňovaných ploch 1x 
týdně a vlastního dětského hřiště  1x týdně.   
S Vaším hodnocením parkových úprav nemohu plně souhlasit. Je pravda, že pro děti nejsou 
využitelné, k tomu je zde dětské hřiště a asfaltová plocha na míčové hry. Rozhodně však nemohu 
souhlasit se zužováním  pohledu na veřejné plochy zeleně jen z hlediska jejich praktického využití a 
popřít tak estetický pohled na upravené kompozice různých rostlin v kontrastu k okolním stavbám a 
zpevněným plochám. Nepominutelný vliv mají tyto plochy a i na příznivější mikroklima zvyšováním 
vlhkosti vzduchu a zachycováním prachových částic.  
V případě nových laviček máte pravdu, že je mnohdy využívají právě odrostlé děti i k jiným účelům 
než k jakým jsou určeny. V tomto bodě požádáme Městskou policii o častější pěší hlídky v této 
lokalitě.  
Lavičky v ohrazeném prostoru dětského hřiště jsou sice značně omšelé, nicméně technicky stále 
použitelné. Jsou zde již 2 vyměněné za zcela nové, zbylé 4 lavičky budou vyměněny na jaře příštího 
roku.  
Dřevěné palisády na dětském hřišti jsou z důvodu havarijního stavu odstraňovány a místo nich zde 
zůstane jen trávník, Co se týká vytvoření stínu pro určitou část plochy dětského hřiště, budeme se 
touto myšlenkou zabývat, aby výsledek byl funkční a současně i esteticky přijatelný.  
 
 
 Ing. Miroslav Horyna  
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  
Úřadu městské části Praha 20  
Jívanská 635  
193 21 Praha 20  
Tel: 271 071 630  
Email: mhoryna@pocernice.cz  
WWW: www.pocernice.cz 

 

25. 6. 2012 

Názor č. 82 - Tomeček 

Dobrý den,rád bych se dotázal, kdo má na starost onu úděsnou výzdobu oken úřadu, která se 
nedávno zjevila na některých jeho oknech. Je toto snad iniciativa jednotlivých úředníků? Pokud tomu 
tak není,proč je každé okno osázeno naprosto jinak? Úmysl či diletantství? Pováděli toto pracovníci 
místního  hospodářství? Najatá firma?? Pokud rostliny nepřežily tyto teplé dny, kdo je vybíral a kde 
byly zakoupeny? Doporučuji odpovědné osobě uplatnit  reklamaci. Především okna do Náchodské 
jsou tristní.Není poznat, zda a co v truhlících vůbec je. Ani další okna však nehýří květy. Na kolik tato 
akce přišla obecní kasu? Kdo je odpovědná osoba? Jediným klademjsou jakési držáky, nic jiného 
vidět zatím není. Alespoň truhlíky nepopadají lidem u přechodu na hlavy. Právě ty držáky  ovšem moc 
parády nenadělají.Ale třeba semýlím a truhlíky nás ještě překvapí  záplavou barevných květů. Ale 
kdy? Očekávám odpovědi odpovědné osoby k této problematice. Rád také přijdu na nejbližší 
zastupitelstvo prode  
 batovat problematiku s odpovědným člověkem. Leckterá firma má okna krásnější.V POčernicích 
potřebujem paníze na úplně jiné věci nikoliv je rozhazovat na nesmysly. A kdo vyhrál soutěž o 



nejkrásnější okno? Úřad jistě ne.Děkuji za možnost vyjádřit svůj názor a přeji hezký den. S úctou 
RNDr. Štěpníček Jan  
25. 6. 2012 

Názor č. 82 - 

Vážený pane doktore,  
 
k Vašemu dotazu ohledně květinové výzdoby v oknech úřadu Vám podávám následující vysvětlení:  
Návrhem složení květinové výzdoby a organizačním zajištěním její realizace byl pověřen vedením 
Úřadu městské části Praha 20 odbor životního prostředí a dopravy .Ten prostřednictvím Bc. Lenky 
Tomsové navrhl složení jednotlivých truhlíků, nakoupil materiál a ve spolupráci s Odborem místního 
hospodářství vysázel a instaloval truhlíky na samotná okna. Jak rostlinný, tak ostatní pomocný 
materiál, jako jsou truhlíky, byl zakoupen u specializovaných dodavatelů. Není důvod, proč bychom 
uplatňovali reklamaci. To, že zakoupené rostliny průběžně odkvetou a nasadí nová poupata, je běžný 
jev. Celkové náklady na výzdobu 39 oken a jednoho balkonu byly ve výši 25.993,- Kč vč. DPH. Z toho 
rostlinný materiál tvořil částku 14.000,- Kč. Částka 12.993,- je pouze jednorázová, protože truhlíky i 
jejich zajištění jsou opakovaně použitelné.  
Různá výsadba truhlíků má dva základní důvody. Hlavním důvodem je, že okna jsou na různých 
světových stranách, z toho vyplývá i volba různých květin. To, že i na stejné světové straně jsou např. 
2 typy složení rostlin, bylo navrženo se snahou o pestrost truhlíků. Vysazovány byly květiny ve 
velikostech úměrných cenám, a proto ještě nejsou okna zaplavena květinovými závěsy. Jednotlivé 
truhlíky mají ve své péči zaměstnanci sedící v příslušné kanceláři a vzniká tak neformální soutěž o 
nejhezčí okno úřadu.  
V souvislosti se soutěží celoobvodovou „O nejhezčí okno, balkon nebo dům“ bych Vás chtěla odkázat 
na článek v Hornopočernickém zpravodaji č.5/2012 na stranu 6-7, kde jsou informace o tom, že 
hodnocení květinové výzdoby těch, kteří jsou do soutěže přihlášeni, bude probíhat až v letních 
měsících. Tento termín byl zvolen právě proto, aby byl dán čas, na plný vývoj květinových výsadeb. 
Proto Vám zatím nemohu poskytnout informace, kdo vyhrál a také Úřad městské části Praha 20 by to 
ani být nemohl, protože soutěž je určena občanům MČ Praha 20. Pokud máte zájem prodebatovat 
tématiku květinových truhlíků s Bc.Tomsovou, nemusíte čekat až do dalšího zastupitelstva, které je 
plánované na 10.9.2012. Navrhuji možnost domluvit se přímo na termínu, který by Vám vyhovoval a 
přijít na Odbor životního prostředí a dopravy a vzájemně se obohatit o své zkušenosti s pěstováním 
květin v truhlících. Kontakty jsou jak na webových stránkách Městské části Praha 20, tak v již 
zmiňovaném čísle Hornopočernického zpravodaje.  
 
Hana Moravcová  
starostka MČ Praha 20  

 

21. 6. 2012 

Názor č. 81 - BV 

Dobrý den,  
jen jsme chtěla pochválit Váš Hornopočernický zpravodaj, je příjemné vidět, kolik zajímavých věcí a 
kulturních akcí se zde děje. Přistěhovali jsme se nedávno z jisté pražské čtvrti, která také vydávala 
svůj časopis, byl ovšem plný politických plků a plivání špíny na zastupitele jiné partaje. Místní 
Zpravodaj je tedy pro nás příjemným překvapením.  
Díky a držím palce dobudoucna,  
 

21. 6. 2012 

Názor č. 81 - 

Dobrý den,  
děkuji Vám moc za váš názor, určitě ho předám všem, kteří se na tvorbě našeho zpravodaje 
podílí.Naší snahou je informovat o co nejširším rozsahu dění v Horních Počernicích. Podle mého 



názoru patří politické šarvátky do úplně jiných periodik a běžné občany městských částí to vůbec 
nezajímá.  
Přeji vám krásný den a pokud byste měla sama nějaký příspěvek, budeme moc rádi.  

 

13. 6. 2012 

Názor č. 80 - Jana Hájková 

"Polyfunkční objekt Na Kopečku" - změna stavby  
 
Dobrý den,  
 
na úřední desce je zvěřejněno O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ OZMĚNĚ STAVBY PŘED 
JEJÍM DOKONČENÍM jedná se o "Polyfunkčníobjekt Na Kopečku".  
 
Vzhledem k tomu, že stavebník mění (zvyšuje) počet bytů z původních7 na 11 bytových jednotek, 
zajímá mě, zda je tato změna ohledně parkovacíchmíst pro nově budované byty v souladu s 
Vyhláškou hl. m. Prahy, o obecnýchtechnických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 
(26/1999).  
 
V oznámení je sice uvedeno, že došlo také k navýšení počtu  parkovacíchstání na 18,tím je ale 
zvýšen počet jen o 3 nové parkovací stání.   
 
Děkuji za odpověd´,  
 
Jana Hájková  
13. 6. 2012 

Názor č. 80 - 

Dobrý den paní Hájková,  
o odpověď na Váš dotaz jsem požádala vedoucího Odboru výstavby a územního rozvoje pana ing. 
Richarda Měšťana a jeho odpověď je následující:  
Pokud to tedy chápu dobře, stavebník sice řeší Změnu stavby před jejím dokončením, ale původní 
stavební povolení z 13.9.2011 pod č.j. P20/OV/25618/1651/2010/Ko/9 nemusí být vůbec platné.  
Stavební povolení  z 13.9.2011 pod č.j. P20/OV/25618/1651/2010/Ko/9nebylo dosud zrušeno a je 
platné. Stavebník tudíž z něho může čerpat práva, tedy i požádat si o změnu stavby před 
dokončením.  
   
Mohu poprosit, k jakému rozhodnutí ohledně změny stavby před jejím dokončením  Polyfunkčního 
domu na Kopečku,  místní SÚ došel?  
Stavební úřad změnu stavby "Polyfunkční dům Na  Kopečku" před jejím dokončením povolil.  
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  
 
Doufám, že všechny Vaše dotazy byly zodpovězené a máte potřebné informace.  
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
 
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: drahomira_gaidosova@pocernice.cz  
 



12. 6. 2012 

Názor č. 79 - Václav Hladík 

Dobrý den, dostal jsem oznámení o  výstavbě nového chodníku v Březovické ulici. Jedná se o severní 
chodník v této ulici. Jížní chodník je nový, asfaltový. Proč má být severní ze zámkové dlažby ? Určitě 
to bude dražší než asfaltový a určitě náročnější na údržbu (prorůstání trávy viz už takto provedené 
chodníky).Děkuji za odpověď.  
12. 6. 2012 

Názor č. 79 - 

Vážený pane Hladíku,  
k Vašemu dotazu podávám následující vysvětlení:  
Cena chodníku ze zámkové dlažby a asfaltu je velice podobná.  
Z hlediska údržby a následných oprav je vhodnější zámková dlažba.  
Chodník ze zámkové dlažby navazuje na stejné povrchy v ul. Božanovské a Spojenců.  
Protější asfaltový chodník byl proveden při pokládce  teplovodu  zcela nový v rámci  
uvedení do původního stavu.  
Zámkovou dlažbu nebylo možno v rámci této stavby provádět.  
Doufám, že tato informace bude pro Vás dostačující.  
 
Píša Jaroslav  
vedoucí Odboru místního hospodářství  
 

 

11. 6. 2012 

Názor č. 78 - Jana Hájková 

Dobrý den,  
   
v záložce "Názory" je stále dotaz, ohledně stavby "Polyfunkčního objektu Na Kopečku"  a reakce na 
něj od paní Mgr. Aleny Štrobové.  
 
Rada(zápis ze dne 21.07.2011) hlasovala ke stanovisku  k projektové dokumentaci pro stavební řízení 
ke stavbě "Polyfunkční dům "Na Kopečku" Horní Počernice, parcela č. 1204/32"  (návrh jednohlasně 
přijat)  
   
Panu Kočovi bylo odpovězeno na jeho dotaz ohledně zmiňované stavby:  
Pokud je vydáno právoplatné územní rozhodnutí v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, lze jen 
těžko nevydat stavební povolení - pokud nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.  
   
S přihlédnutím k tomuto tvrzení je zarážející existence usnesení  MHMP ze dne 30.5.2012 (Sp. zn. S-
MHMP 163905/2012/OST /OST/Vr/Lo, Čj. MHMP 707393/2012 ), kterým MHMP zahajuje z úřední 
moci přezkumné řízení k rozhodnutí odboru výstavby ohledně stavebního povolení Polyfunkčního 
domu Na Kopečku ( čj. P20/OV/25618/1351/2010/Ko/9 ze dne 13.9.2011).  
   
Přezkumné řízení MHMP nařizuje z důvodu zásadních nedostatků a pochybení v projektové 
dokumentaci odsouhlasené Radou HP dne 21.07.2011. Mimo jiné dokumentace vykazuje tyto vady:  
   
- Dokumentace je zpracovaná v rozporu podmínkou pro umístění stavby č. 1 územního rozhodnutím 
čj. 13900/741/08/Kon-UR ze dne 14.11.2008 (dále jen ÚR), kde je stanovena výška stavby, která 
nebyla dodržena.  
 
- Tvar půdorysu stavby neodpovídá rozměrům okótovaným na situaci ověřené v územním řízení.  
 
- Umístění kanalizační a plynové přípojky nebylo vůbec popsáno a navíc ani na ověřené situaci nebyly 



vyznačeny stávající řady, do kterých by měly zaústit.  
 
- Na situaci v měřítku 1 : 200, předložené ve stavebním řízení, je zakreslen nový chodník a příjezdová 
komunikace. Tyto nebyly umístěny a jako veřejně přístupné komunikace měly být povoleny speciálním 
stavebním úřadem. Pokud byly povolovány v jiných řízeních, není koordinace staveb v rozhodnutí 
uvedena. Chodník ani komunikace nebyly umístěny, a proto vjezd do objektu není zajištěn.  
 
 Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. musí být dále doloženo statické posouzení včetně statického a 
dynamického výpočtu. Součástí dokumentace není také výkres zajištění stavební jámy, který by 
objasnil provádění podzemní části stavby.  
 
Rozhodnutí ( čj. P20/OV/25618/1351/2010/Ko/9 ze dne 13.9.2011) vydané současným vedením SÚ 
neobsahuje posouzení návrhu z hlediska vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m.  
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.  
Není prokázán soulad navržené stavby s OTPP a to zejména:  
 
-Čl. 10 odst. 3 - stanoví, že stání pro návštěvníky staveb pro bydlení musí být veřejně přístupná. Tento 
požadavek je stanoven také pro objekty s prostory pro administrativou  
a obchod.  
-Čl. 23 a 24 upravující vnitřní prostředí staveb a proslunění - nebyly vůbec posuzovány a předložení 
příslušných podkladů nebylo stavebním úřadem ani vyžádáno.  
Nebyl posouzen vliv navrhované stavby na stávající zástavbu.  
Venkovní přístupové schodiště neodpovídá výpočtovému vzorci 2h + b = 63.  
Chybí úklidová komora, přístupná obyvatelům domu.  
 
Jaké je vysvětlení k tomu, že vedení obce dá souhlasné stanovisko k projektu bytového domu, který 
vykazuje takovéto zásadní nedostatky ?  
Kdy bude vydáno rozhodnutí k zastavení stavby ?  
Jaké kroky obec podnikne pro to, aby stavba byla v souladu s platnými předpisy ?  
Jedná se v tomto případě - Polyfunkčního domu Na Kopečku o nahodilé (záměrné) pochybení rady a 
odpovědných odborů ?  
Jaké kroky budou podniknuty, aby bylo vyloučeno, že se jedná o systémové selhání vedení obce a 
dotčených odborů ?  
   
Děkuji za odpověd,  
   
   
Jana Hájková  
11. 6. 2012 

Názor č. 78 - 

Jaké je vysvětlení k tomu, že vedení obce dá souhlasné stanovisko k projektu bytového domu, který 
vykazuje takovéto zásadní nedostatky ?  
K posouzení souladu stavby s obecnými požadavky na výstavbu není vedení obce, resp. MČ jako 
samospráva kompetentní. Není náplní Rady či jiných volených orgánů obce, aby přepočítávaly vztah 
šířky a výšky schodišťového stupně, což je především odpovědnost projektanta. MČ se může vyjádřit 
k takové stavbě jako kterýkoliv jiný účastník. Samozřejmě by měla vystupovat tak, aby chránila 
obecné zájmy a sledovala stavební záměry v duchu udržitelného rozvoje území a z hlediska širších 
vztahů. V daném případě se však jednalo o vyjádření ke stavebnímu řízení, a to především s ohledem 
na poskytnutí práva provést stavbu přípojek a úprav chodníků na pozemcích v její správě.  Otázky 
koncepčního, udržitelného rozvoje území při jednotlivých záměrech staveb patří především do 
předcházejícího - územního řízení. A k tomu je třeba podotknout, že stavba byla umístěna již v roce 
2008.  
 
Kdy bude vydáno rozhodnutí k zastavení stavby ?  
V daném případě vede přezkumné řízení ohledně vydaného stavebního povolení Magistrát hl.m. 
Prahy, odbor stavební. Ani on však nemůže předjímat výsledek tohoto přezkumného řízení a na tuto 
otázku konkrétně odpovědět.  
 
Jaké kroky obec podnikne pro to, aby stavba byla v souladu s platnými předpisy ?  



Kroky budou odviset od výsledku předmětného přezkumného řízení.  
 
Jedná se v tomto případě - Polyfunkčního domu Na Kopečku o nahodilé (záměrné) pochybení rady a 
odpovědných odborů ?  
Jak vyplývá z výše uvedeného konstatování, vydání souhlasu se stavbou nelze vnímat jako pochybení 
Rady. Pochybení odpovědných odborů, vykonávající státní správu v přenesené působnosti, bude 
řešeno na základě výsledku přezkumného řízení.  
 
Jaké kroky budou podniknuty, aby bylo vyloučeno, že se jedná o systémové selhání vedení obce a 
dotčených odborů ?  
Viz odpovědi výše (s odkazem na výsledek přezkumného řízení).  
 
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  

 

11. 6. 2012 

Názor č. 77 - Poslušná Jiřina 

Dobrý den,  
proč Chvalský zámek nebyl letos zařazen do akce "pražská muzejní noc"?  
Děkuji za odpověď.  
11. 6. 2012 

Názor č. 77 - 

Vážená paní Poslušná,  
 
o účast v Pražské muzejní noci jsme původně zažádali, ale bohužel nám tento rok nebyla poskytnuta 
autobusová linka pro účastníky ke Chvalskému zámku jako v minulých letech. To byl hlavní důvod, 
proč pro nás účast v letošním ročníku nebyla tolik přínosná - vzhledem k poloze Horních Počernic.  
 
Dalším důvodem naší neúčasti bylo to, že programová koncepce zámku se změnila, nemáme již 
stálou expozici Národního muzea a pořádáme velké množství vlastních akcí. Jednou z plánovaných 
akcí pro další období (vypadá to na září 2012) je i Tajemná noc na zámku - nejen pro dospělé, ale i 
pro děti, na kterou bych Vás ráda srdečně pozvala. Bude to naše vlastní noc na Chvalském zámku, 
naše vlastní aktivita.  
 
Návštěvnost se nám daří velmi výrazně zvyšovat právě vlastními aktivitami, za což děkujeme přízni 
občanů Horních Počernic, ale těší nás, že se k nám sjíždějí lidé z celé Prahy a také z nejrůznějších 
míst Čech (dokonce i Moravy).  
 
Srdečně vás zvu na nově pořádané výstavy: od 23. 6. Ráj hraček na zámku, od 8. 7. Historické 
kočárky, pro děti nově Pohádkový víkend s rytířem na Chvalském zámku (16.-17. 6.) a také první 
Svatojánský bál princezen, princů a rytířů na zámeckém nádvoří (24. 6.), na podzim budeme mít na 
zámku Nádraží a mechanické hračky a další překvapení. Pro dospělé pravidelně pořádáme výstavy 
výtvarníků v Prodejní galerii a kočárovně a chystáme i další akce a aktivity.  
 
Děkuji Vám za Váš zájem o dění na Chvalském zámku a těším se na Vaši účast na některé z dalších 
akcí.  
 
Mgr. Alexandra Kohoutová  
ředitelka Chvalského zámku 

 



30. 5. 2012 

Názor č. 76 - Svoboda 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak dlouho se ještě bude hlásit reklama na masnu. Začíná to být dost 
otravné, myslím, že není potřeba jedno oznámení slyšet 20x. Děkuji za odpověď, Svoboda.  
31. 5. 2012 

Názor č. 76 - 

Vážený  pane Svobodo,  
 
ráda bych Vám vysvětlila, jak funguje rozhlas MČ Praha 20.  Úřední rozhlas slouží občanům Horních 
Počernic k jejich lepší informovanosti. Kromě úředních hlášení nabízíme také placenou službu pro 
reklamní hlášení. Kterýkoliv občan má možnost si toto hlášení objednat a  předplatit. Obsah hlášení 
musí být v souladu s právním řádem ČR.  
A nakonec bych Vás ráda uklidnila, dnešní reklamní hlášení "o masně" je poslední z předplacených.  
Doufám, že moje vysvětlení je dostačující, v opačném případě mě neváhejte kontaktovat.  
 
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
 
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: drahomira_gaidosova@pocernice.cz  

 

24. 5. 2012 

Názor č. 75 - Alena Bartošová 

Dobry den,  
 
asi pred pul rokem jsem zasilala dotaz, jaky je duvod k tomu, aby nad ulici Stverakova ve vecernich 
hodinach neustale letaly vrtulniky na Kbelske letiste. Me zadosti jste se venovali, za coz dekuji, a 
odpoved z letiste byla, ze vyuzivali podminek mlhy pro trenink pilotu.  
Dnes ani vcera zadna mlha ci jine zhorsene podminky nejsou, presto nad ulici leta jedna helikoptera 
za druhou i v nyni, v 10 hodin vecer, pred den vsak nikoliv. Proc musi letat nad obytnou zonou a 
nenaletavaji si nad polem a proc vubec musi letat vecer, kdy chteji mit obyvatele po celem dni alespon 
trosku klidu, sednout si k televizi nebo jen cist. Misto toho poslouchame velmi hlasite hluceni vrtuli.  
 
Dekuji za odpoved  
Alena Bartosova  
24. 5. 2012 

Názor č. 75 - 

Dobrý den paní Bartošová,  
 
  Vaši stížnost na hluk způsobený vrtulníky přelétávajícími  ve večerních hodinách přes obytnou zónu 
jsme dostali a neprodleně řešili s velením Vojenského letiště Kbely, konkrétně s tiskovou mluvčí kpt. 
Mgr. Zuzanou Špačkovou. Společně jsme se dohodly, že nejlepším řešením bude přeposlat Vaši 
stížnost na její e-mailovou adresu. Paní Špačková závazně přislíbila Vám odpovědět, podat všechny 
potřebné informace a vysvětlení stejně podrobně jako informovala mě během dlouhého telefonického 
hovoru.  Pokud budete mít zájem, je možné dokonce zprostředkovat pro Vás návštěvu Vojenského 



letiště Kbely včetně prohlídky letecké techniky Současně Vás chci ubezpečit, že odpověď letiště budu 
sledovat, případně urgovat její zaslání.  
Doufám, že postup řešení stížnosti Vám bude vyhovovat. V opačném případě mě, prosím, informujte.  
 
Děkuji za pochopení  
 
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
 
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: drahomira_gaidosova@pocernice.cz  

 

14. 5. 2012 

Názor č. 83 - Jirka Mikšík 

Chtěl bych upozornit na problém na ulici Božanovská je tu značka vjezd vozidel do 6t. a v poslední 
době se tady rozmohl nešvar průjezd kaminonů oběma směry. Co s tím hodlá dělat naše radnice?  
S pozdravem  
J. Mikšík.  
22. 5. 2012 

Názor č. 83 - 

Vážený pane Mikšíku,  
 
děkujeme Vám za podnět, průjezdy nákladních vozidel ul. Božanovskou necháme prověřit 
prostřednictvím Městské policie, která je oprávněna tuto situaci řešit, pokud se však nebude jednat o 
dopravní obsluhu, která má do této lokality vjezd povolen.  

 

9. 5. 2012 

Názor č. 74 - Vaniš 

 Vážení,  
již delší dobu Vám chci napsat o nevhodném umístění nástupní stanice bus č. 261 na Černém Mostě. 
Nyní po přečtení článku paní Saskové z rubriky " z redakční pošty " v HPZ č. 5/2012 se připojuji k 
jejímu výstižnému vyjádření. Vím že nelze vyhovět všem, je ale snad logické, když se při umísťování 
vezme v úvahu četnost odjezdů jadnotlivých linek a tedy množství lidí tyto linky užívající.  
Nechápu již dávno, proč musí "dálkové" autobusy stát ( a mimichodem mnohdy dlouhé minuty nechat 
motory běžet ) v první řadě a městské linky ve druhé. Myslím že tyto autobusy by mohly být vzadu a 
městské vepředu, bez ohledu na 1. nebo 2. řadu. Děkuji paní Janě Saskové za výstižný článek a 
apeluji na kompetentní představitele HP aby se problematikou účinně zabývali. Ing.Vaniš, Svépravice  
14. 5. 2012 

Názor č. 74 - 

Vážený pane inženýre,  
 
dovolte, abychom upřesnili informace ohledně přemístění autobusových zastávek na terminálu Černý 
Most a zároveň tak reagovali na příspěvek paní Saskové z rubriky „Z redakční pošty“ v 
Hornopočernickém zpravodaji 5/12.  



 
Koncem minulého roku bylo prostřednictvím společnosti ROPID změněno do té doby fungující 
uspořádání autobusových linek a zastávek na terminálu Černý Most, a to bez vědomí a možnosti 
vyjádření se dotčených městských částí. Tato neohlášená změna zvedla vlnu stížností ze strany 
občanů Horních Počernic, zejména na nelogické odtržení nástupiště autobusové linky č. 261. Se 
společností ROPID se od té doby uskutečnilo několik jednání, poslední dne 9.1.2012 za účasti paní 
starostky, která se týkala vrácení rozmístění zastávek do původního stavu, nebo do nového a pro 
cestující do Horních Počernic výhodnějšího stavu. Dle vyjádření zástupců organizace ROPID byla 
linka č. 261 umístěna na nástupiště č. 13 z toho důvodu, že projíždí obcemi Horní Počernice, 
Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice a kromě Horních Počernic je toto umístění pro ostatní obce 
výhodné z hlediska návaznosti na jiné autobusové linky. I přes tuto přesilu bylo výsledkem jednání 
docíleno toho, že linka č. 261, která byla do té doby pro cestující do Horních Počernic, nelogicky 
odtržena od ostatních spojů směřujících do naší městské části přemístěna na nástupiště č. 17. Tímto 
se vytvořila ucelená posloupnost nástupišť, že kterých odjíždí autobusy do Horních Počernic a některé 
pak dále do vzdálenějších městských částí.  
 
Chápeme, že pro cestující, kteří využívají výhradně linku č. 261 je toto přemístění nevýhodné, avšak 
jsme povinni hájit většinový zájem, který v tomto případě preferuje současné uspořádání nástupišť.  
 
Co se týče rozmístění nástupišť dálkových a městských autobusů, tak současná koncepce je taková z 
toho důvodu, protože pro cestující, kteří čekají na dálkový spoj, je výhodnější čekat v místě určitého 
zázemí (předprodej jízdenek, občerstvení, trafika, WC atd.). Navíc by bylo poměrně svérázné 
rozhodnutí umístit nástupiště dálkových spojů na vzdálenější místo, neboť je pravděpodobné že tito 
cestující s sebou vezou těžší zavazadla než ti, kteří cestují městskými linkami. Nehledě na to, že 
takovou úpravu musí řešit Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 
a případně příslušným odborem Úřadu městské části Praha 14, na jejímž katastrálním území se 
terminál Černý Most nachází.  

 

2. 5. 2012 

Názor č. 73 - Bendl 

Nejhorší 23 čeroděnice na jakých jsem byl a to chodim každý rok protože mám narozeniny a slavím to 
na chvalech.  
Málo stánků s občerstvením velké fronty,hlavně že stánek  od moravců měl nejlevnější pivo asi 
meplatily májem??????????.Po hodině jsem odešel a nebyl jsem sám..Příště jdeme do zelenče.  
5. 5. 2012 

Názor č. 73 - 

Vážený pane Bendle,  
dovolte, abych reagovala na váš podnět.  
Mrzí mě, že jste nebyl na akci Čarodějnice spokojen. Počet stánků byl dán výběrovým řízením, kam 
se provozovatelé občertsvení mohli přihlásit. Tato soutěž byla zveřejněna jak na webových stránkách 
ÚMČ , tak na stránkách Chvalského zámku, který tuto akci organizoval. Vzhlede k tomu, že se jednalo 
o veřejnou soutěž se zákonnými pravidly, nemohli jsme počet stánků navyšovat, protože by došlo k 
porušení zákona.  
Mohu vás ujistit, že všichni pronajímatelé stánků zaplatili nájem, který byl  vyšší než v minulých letech. 
Překvapujeme mě, že si stěžujete na nízké ceny, nicméně cenu prodáváných produktů si stánkaři 
stanovili sami.  
Počet občanů, kteří Čarodějnice navštívili, byl dán také velmi kvalitním programem, který nalákal velké 
množství lidí. Tím se stalo, že u občerstvení vznikaly velké fronty. Za to se vám omlouvám a věřím, že 
v příštím roce tento nedostatek odstraníme a na příštích Čarodějnicích v Horních Počernicích budete 
spokojen.  
Dodatečně Vám přeji vše nejlepší k narozeninám.  

 



26. 4. 2012 

Názor č. 72 - Růžková Eva 

Dobrý den prosím o informaci kdy bude hotová dostavba MŠ a jeslí, která jak vidno vytrhne nejen nám 
, ale i jiným rodičům konečně trn z paty. Dostali jsme ze školky, kde nám už druhý rok opět dítě 
nepřijali z překročení kapacity dětí, pouze informaci, že máme vaše stránky sledovat, školka prý bude 
hotová v létě. Tedy Vás prosím i za jiné rodiče v podobné situaci, o veřejnou informaci,o termínu, kdy 
má být výstavba dokončena a kdy bude školka slavnostně otevřena. Samozřejmě, že všichni 
počítáme s nějakým pozdržením dostavby, ale nikde jsem prozatím tuto informaci nezahlédla, a nejen 
já, někdy v létě je opravdu široký pojem. Děkuji i za jiné rodiče za případné zveřejnění informací, je to 
pro nás všechny dost důležité.  
27. 4. 2012 

Názor č. 72 - 

Dobrý den,  
 
dostavbu mateřské školy plánujeme otevřít začátkem příštího školního roku. Bližší termín Vám 
prozatím nemůžeme sdělit, neboť otevření nezávisí pouze na dokončení stavby, ale i získání 
potřebných povolení státních institucí. Věřte, že Městská část Praha 20 podniká veškeré kroky a 
opatření, aby k otevření došlo v plánovaném termínu a od září děti nastoupily. Dodatečný zápis je 
plánován v letních měsících, konkrétní měsíc v současné době nelze určit. O tomto kroku budeme 
informovat na stránkách Hornopočernického zpravodaje, na webových stránkách www.pocernice.cz a 
na vývěskách.  
Na základě doporučení ze strany Magistrátu hl. města Prahy a současně ombudsmanna - veřejného 
ochránce práv, jsou ve školkách v Městské části Praha 20 (též MČ Praha 1 - 22) nastavena kritéria 
pro přijímání dětí do mateřských škol. Jedná se o bodové hodnocení dětí, ve smyslu nastavených 
pravidel, kdy jsou přednostně přijímáni předškolní děti (ze zákona), následně je zohledněn trvalý pobyt 
dítěte, věk dítěte apod.   
Průběžné informace získáte na odboru sociálních věcí a školství na tel. číslech 271 071 640, 271 071 
673, případně e-mailem: monika_brzkovska@pocernice.cz  
 
S pozdravem  
 
Ing. Monika Brzkovská  
vedoucí odboru sociálních věcí a školství  

 

13. 4. 2012 

Názor č. 71 - Michálková Pavla 

Dobrý den,  
 
ráda bych se vyjádřila k vašemu místnímu rozhlasu.  
Oproti minulému roku jsem zaznamenala výrazně zvýšenou hlasitost, několikrát mě probudil i přes 
zavřené okno. Myslím si, že kdo chce poslouchat písně, pustí si doma rádio, rozhlasové hlášení by 
mohlo být v určitou hodinu jednou týdně, pokud tomu tak je a hlášení není chaoticky, prosím 
informujte mě.  
Dále v minulém roce jsem zaznamena hlášení inzerce, což si nemyslím, že je vhodné, dočista bude 
stačit hlášení místních akcí.  
 
Děkuji za odpověď a nápravu.  
Michálková  

 

11. 4. 2012 



Názor č. 70 - Bratolomej 

Dobrý den,  
 
mám dotaz nebo by mě spís zajímala jedna věc týkající se Otovické ulice. Je zvlastní že v části ulice, 
která je ohraničena veldejšími ulicemi Ve žlíbku a Hermanickou je zákaz vjezdu. Tento zákaz je pouze 
z této strany, z horní části ulice od nádraží (ulice Jívanská) zákaz není. Dříve před rekonstrukcí zde 
zákaz nebyl a cedule je zde "poměrně" krátce. Zákaz také začíná v posledním bloku ulice u 
Hermanické. Například ti z nás, kterí bydlí o blok vyše nemohou díky této značce na křižovatku 
Otovická/ve žlibku vjet a pokračovat směrem doleva na Ml. Boleslav, ale musíme na Náchodskou a 
tam na semaforech uhnout vlevo! Zajímal by mě tento důvod, protože kličkovat takto každý den ráno 
je víc než problematické a to i z toho důvodu, že před každým výjezdem na hlavní stojí auta zleva i 
zprava a nevidíme vůbec nic když chcete na Náchodskou vjet! Spiše toto by měla naše mětstská 
policie ohlídat.  
Přijde mi to o to víc zvláštní,když v tomto bloku pracuje někdo u městské policie.  
Děkuji za odpověd.  
13. 4. 2012 

Názor č. 70 - 

Vážení,  
 
zmiňovaná úprava dopravního provozu byla změněna na základě podnětů a stížností obyvatel z 
diskutované lokality (ulice Otovická), ty byly odůvodněny skutečností, že při ranních a odpoledních 
špičkách, si řidiči přijíždějící ulicí Ve Žlíbku směrem k ul. Náchodská zkracují cestu skrz ul. Otovická, 
aby se vyhnuli světelnému signalizačnímu zařízení na křižovatce ulic Ve Žlíbku a Náchodská. Tím se 
v ul. Otovická zvýšil dopravní provoz a tím pádem i hluk a produkce škodlivých emisí. Proto je na 
křižovatce ulic. Ve  Žlíbku a Otovická umístěna DZ B11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel"  s 
dodatkovou tabulkou E13 s textem "Mimo dopravní obsluhy". Tzn. že dopravní obsluha, tedy 
obyvatelé, kteří mají trvalé bydliště v této lokalitě mohou beztrestně do lokality vjíždět a vyjíždět.  

 

4. 3. 2012 

Názor č. 69 - Karolína Klímová 

Dobrý den,  
musím reagovat na příspěvky na téma "stavba domu  Na kopečku".  
Nevím, jak Vy, ale já tedy nevím,"komu to bude patřit" (viz příspěvek paní Kučerové z 20.2.) - zřejmě 
tomu, kdo tu stavbu zaplatí! Dlouho před tím, než přijely ty bagry, muselo proběhnout územní a 
stavební řízení, ke kterému jsme se mohli vyjádřit, kdybychom ovšem četli obecní vývěsku! Já sice 
netuším, jak bude stavba vypadat, ale skutečnost, že se v obytné zástavbě vztyčí další obytný dům, 
mě v zásadě neuráží, také vzhledem k faktu, že v bezprostřední blízkosti jsou poměrně rozsáhlé 
zelené plochy. Kde jinde by se měly stavět takové domy, když ne zde? A že lidé chtějí bydlet a žijeme 
v hlavním městě s poptávkou po nových bytech zejména ve staré zástavbě, je jasné...Nepříjemnosti 
spojené se stavbou určitě jsou, ale bez strojů, hluku a prachu se bohužel stavět nedá - jen nevím, jak 
je to s rušením klidu o víkendech? Možná by to stálo za dotaz na úřadě...Tolik tedy k tomuto tématu.  
Dovolte mi ještě využít příležitosti a vyjádřit svůj osobní - laický- názor na problematiku heren.  
Naprosto souhlasím s panem Duchkem - zrušení oficiálních heren výrazně zvýší práh přístupu značné 
části klientů do těch neoficiálních, ty také nenabídnou služby, na které jsou dosavadní zákazníci 
zvyklí. To, že nepravost nedokážu vymýtit, přece neznamená, že se o to všemi dostupnými prostředky 
nepokusím! Diskuze o této věci dává jasný signál o tom, co městská část považuje za dobré, 
přínosné, morální - a naopak! A pozitivně působit na mládež, například tím, že vybudujeme místa pro 
její sportovní vyžití, shromažďování, zábavu - přece můžeme v každém případě, ostatně, jak paní 
Štrobová poznamenala, je to běh na dlouhou trať...  

 



27. 2. 2012 

Názor č. 68 - Pavel Mareš 

Cením si toho, že Mgr. Šaroch rozlišuje špinavé peníze od čistých. Za to mu tleskám: jen víc takových 
zastupitelů, kteří se neklaní zlatému teleti!   
Poněkud mě však překvapuje, že se vznikem ilegálních heren po zavření heren veřejných se tu počítá 
jaksi automaticky, jako by to byla věc daná, s níž občanům nezbývá než se smířit. Od čeho pak máme 
policii a orgány činné v trestním řízení? Ledaže bychom za věc danou měli i to, že jsou to instituce 
majiteli heren uplacené, slepé a bezzubé. To by ovšem bylo pro Počernice i celý náš stát známkou 
čehosi mnohem osudovějšího - že totiž naši volení zástupci i jejich výkonný aparát jsou jen loutkami, 
vedenými ze zákulisí mafiány hazardního průmyslu. V takové obci ani státu bych věru žít nechtěl.  

 

22. 2. 2012 

Názor č. 67 - Helena Kučerová 

Dobrý den,po přečtení vašich názorů se také připojuji,že situace v Počernicích není dobrá.Jestli 
nejsou schopni se dohodnout a slušnou formou vše vyřešit,je to smutné.Dospívá mi dcera a s obavou 
čekám,jak se jí tu bude žít nebo jestli raději neodejde.Máme krásnou lokalitu a koho znám ,každý nám 
to závidí,tak proč ?Snad se toto uklidní a budu zase pyšná na naše zastupitelstvo.Ještě mě vadí 
stavba domu "Na kopečku! musím souhlasit s názorem pana Koči,který napsal příspěvek na toto 
téma.Přála bych všem denně poslouchat jak se tu bagruje,rypadla vyloženě dlabou skálu,je tu 
prach,hluk a je strašné,když se ani o víkendu nevyspíme!Asi to bylo za velké peníze,jinak se to 
pochopit nedá stavět takový čtyřpatrový dům v zástavbě domů.Na den si to s panem Konhefrem 
vyměním,aby si to vychutnal,já si o tom myslím své.Za peníze se dá vyřídit skoro vše a tyto nejsou 
malé,jde o velkou investici a všichni už tu víme,komu to bude patřit.Ani se nás nezeptali,prostě přijeli a 
začli bagrovat.Pak už není šance se nějakou formou postavit.Je vidět,že naše blaho je na prvním 
místě!!!!  

 

17. 2. 2012 

Názor č. 66 - Pavlína Doušová 

Dobrý den,  
před časem členové komisí (jsem členka sociální komise) dostali za úkol, aby se vyjádřili k 
problematice heren. Když pročítám různé názory na toto téma, musím sama za sebe říci, že mi herny 
nevadí. Teď se asi zvedne vlna nesouhlasu. Ale moje vysvětlení je takové: Hazard snad existuje již od 
doby, co existuje lidstvo, jen se mění hry. Když zakáži hernu tady, bude se jezdit jinam. Jde jen o to, 
zda se bude hrát na místech veřejných nebo opět tajně, třeba jako za první republiky bez účasti státu. 
Souhlasím s tím, že gamblerství je nemoc. Sama jsem zažila, když příbuzný cca před patnácti lety 
prohrál na automatech rodinný dům a rodina se pak skládala na to, aby o něj nepřišla.  Ale 
nezveličujeme v dnešní době tuto nemoc víc než je zdrávo? Kdyby mi tuto otázku, zda automaty ano 
či ne, dal někdo před  deseti lety, tak říkám rozhodně: Automaty ne!!! Ale v dnešní době internetu, kdy 
skoro každý člověk od nejmladšího do nejstaršího věku může v klidu sedět od rána do večera doma 
on-lin  
 e u počítače nebo u mobilu!!! I pracovnice neziskové organizace Neposeda mi potvrdila, že dnešní 
mladí lidé nemají  problém s hraním automatů, ale se zadlužováním sama sebe (následně i rodiny), 
protože není problém, aby si na úvěry nabrali jiné úvěry, které pak nedokáží splácet.  Jak je možné, že 
není nějaký registr úvěrů (i nebankovních), kde by se zjistilo, kolik ten či onen úvěrů má, aby 
nedocházelo k jejich předlužování!!! Jak je možné, že tyto firmy,umožňující poskytování nebankovních 
úvěrů, nikdo nepokutuje či právně nestíhá?  Toto je podle mě metla naší civilizace a pokud toto naši 
zákonodárci nezmění, bude v republice více lidí s osobním bankrotem a na ulici než gamblerů. 
Pavlína Doušová  

 



17. 2. 2012 

Názor č. 65 - Ivana Sýkorová 

Škoda, pane Bísku, že Vám mohu dát jen jeden hlas. Naprosto s Vámi souhlasim.Ivana  

 

14. 2. 2012 

Názor č. 64 - Tomáš Bísek 

Ještě k jednání zastupitelstva v místním divadle ve čtvrtek, 9.2. Odcházel jsem po ukončení s pocitem 
dluhu vůči místostarostovi, Ing. Petru Herianovi. Po roce úporné práce - jak já jsem to vnímal - dokázal 
odstoupit, aby umožnil pokračování v dobrém díle. Jemu náleží všechna čest. Proč jsem jen 
nevystoupil a nepoděkoval?!  
 
Následně jsem si ještě zřetelněji uvědomil morálně neúnosný postoj bývalého starosty a staronového 
místostarosty. I kdyby byli velkolepě oslavováni po letech dobré služby, tím spíše by jim oběma v 
našem demokratickém systému slušel konec s poděkováním.Jejich nemorálnost lpění na získaných 
pozicích a úporná snaha se v nich udržet,je usvědčila. Reakce veřejnosti v sále byla zcela zřetelná. 
Spolupráci s takovým místostarostou nikomu nepřeji Snad alespoň bude možno sledovat, co podniká.  
 
Tomáš Bísek  

 

14. 2. 2012 

Názor č. 63 - Věra Štimová 

Dobrý den obyvatelé a zastupitelé H. Počernic. Je celkem jedno, kdo je zrovna ve vedení Počenic, 
pokud zastupuje obyvatele a reaguje na jejich přání, potřeby a názory.  
Současná složitá situace, kdy státy jsou před bankrotem, exekutoři s ročním spožděním vymáhají 
zapomenutou nezaplacenou pokutu za dvanáctikorunovou jízdenku s desetitísícovou pokutou, 
kancelář pojistitelů od pozůstalých vymáhá penále za neexistující přívěs za vozík se šedesátitisícovou 
pokutou, kdy realitní trh vázne, protože třetina národa má exekuce kvůli podobným věcem a je bez 
peněz, kdy majitelé nemohou prodat své pozemky, aniž by jim úřady oznámily, že nejdříve k nim musí 
rozšířit přístupovou cestu a postavit veřejné osvětlení, to vše na vlastní náklady, ačkoliv je předtím stát 
okradl o nevrácené restituční nároky nebo, kdy  
na stavebním pozemku si podle úřadů mohou majitelé postavit pouze rozhlednu a tak dále, sami  
máte bohaté zkušenosti. Tato situace by se dala jednoduše vyřešit, pokud zastupovatelé by  
zastupovali a úřady reagovali. Koho a na co ?  
Na Vaše názory, připomínky, přání, potřeby, kde chcete bydlet, podnikat, rekreovat se nebo pracovat. 
Proto navrhuji, aby měl každý občan možnost pomocí interaktivní mapy si zvolit, kde chce bydlet, 
podnikat, rekreovat se a pracovat a tyto informace se pak promítly do územních plánů. Přeji Vám, aby 
Vaše daně sloužily Vám.  
 
Věra Štimová, realitní makléřka  

 

14. 2. 2012 

Názor č. 62 - Marie Vokáčová 

Herny .......,  
 
vše není jen černobílé, ano herny mají přímou souvislost s kriminalitou, ale celoplošné zrušení heren 
neznamená v žádném případě konec kriminality.  



Kriminalita byla před hernami a bude zaručeně i po nich. Pokud jde o gamblery, má-li někdo problém 
neprohrát peníze, pak ho nejspíš bude mít v jiné formě i poté, co automaty zmizí.  Ano, možná klesne 
procento kriminality, ale kriminalita jistě zcela nevymizí. Je to odrazem dnešní doby.  Naprostá ztráta 
morálního kodexu, morálních hodnot, ztráta vzoru mravnosti v celé společnosti. Bohužel, toto začíná 
od shora naší společnosti.  
Ano,  zákazníci  heren se podílí ve velké míře na kriminalitě. To je skutečnost.  
Na druhou stranu výše jejich podílu na celkové výši kriminality ve společnosti je malá, máme v 
současné době množstvím rozkradeného majetku, financí  a nevyrovnaného rozpočtu ve všech 
resortech ČR daleko větší  a podstatně silnější a horší hráče ve hře!!!! Hráče , na které žádná 
vyhláška ani zákona sám neplatí.  Toto je dle mého soudu závažnější kriminalita, která nezasáhne 
kapsu lidí v těsné blízkosti gamblera , ale naopak zasáhne nás ostatní .  Jelikož to,  co bylo neznámo 
kým ukradeno – my všichni do státní kasy musíme vrátit, aby se zase mohlo veřejně a nestydatě 
rozkrádat. Tyto podivuhodné hráče, kteří jsou na své činnosti rovněž závislí a zároveň rovněž nenesou 
za své jednání zcela žádnou zodpovědnost bych zakázala, tyto herny bych zrušila.  
   
Ano,  gambleři  mají na svědomí mnoho rozvrácených rodin a neštěstí, které je jejich okolí a jim 
blízkým nevyhnutelné. Větší podíl na rozpadu  rodin má však  trend dnešní společnosti a to 
upgradovat vše , co se nám už nelíbí. Soudržnost a úcta k rodině není v dnešní době ceněná , 
uznávaná a  už vůbec ne dodržovaná.  Gamblerství je jedna z novodobých civilizačních nemocí 
,  stejná  jako je alkoholismus, drogy, mamon,  patologické lhaní a rozkrádání.  
 
Na závěr jen tolik, souhlasím s tím, že herny nenesou nic dobrého a měly by se jasně omezit, jejich 
četnost u nás dávno překročila únosnou mez. Nemyslím si však , že jeden automat jako doplněk 
služeb v  hospůdce či jedno elegantní kasino v lázeňském městě by díky plošnému zakazování 
neměly existovat.  
 
Jak ale celoplošně omezit i všechny ty ostatní hráče v naší společnosti?  
 
Marie Vokáčová  

 

14. 2. 2012 

Názor č. 61 - Petr Duchek 

Vážená paní Štrobová,  
když Vám tento způsob komunikace nevyhovuje, tak nereagujte. Případně si můžete odsouhlasit 
nějaký zákaz podobné názory uveřejňovat. Ne každý občan se bude vyjadřovat jako "elita". Když 
naznačujete, že autor, tedy já, není soudný a racionální, snažíte se hezky přes jeho dehonestování 
snížit sdělení v jeho příspěvku. Je to však jiné, než byl můj příspěvek? Ne. To mě pobavilo.  
 
Jinak protichůdné názory se smysluplně nikdy nesejdou, nějaké polobraní drog, polohraní apod. 
neexistuje. A zatímco si budete intelektuálně naslouchat a spojovat nespojitelné, pokusí se další hráč 
o sebevraždu, třeba ji i dokoná, rodina zjistí, že je na mizině, firma zadlužená, všichni v neštěstí atd. 
Možná začnete opět diskutovat o různých názorech pomoci v neštěstí. Různé prameny uvádějí, že 
jeden hráč "zničí" život dalším až 15ti ve svém okolí. K tomu za druhé. Podle pana ředitele běhá 
(zajímavé slova – jeho nebo Vaše?) po Česku 50 tisíc gamblerů, ale to je neoficiální údaj. Tak já 
tvrdím, že jich "běhá" půl milionu. Taky neoficiální údaj. Laskavě si však dohledejte zdroje sama, jde o 
Vaše voliče. Dám Vám teď dva tipy. První – zjistěte si počet heren a automatů v ČR a zkuste 
diskutovat nad rentabilností provozu. Nájem, režie, zaměstnanci, odvody, daně, nemalé náklady na 
vybavení a z toho pramenící nutný zisk. Myslíte, že každá herna má jen svého jediného, věčného 
milionáře? Nebo v nich bývá plno i těmi méně majetnými ? V Praze je jen 186 ofiko gamblerů? Z čeho 
tedy herny žijí? Že by pračky na peníze? Podle mě je uvádění takových údajů pohrávání si s 
časovanou bombou. Druhý - víte kolik miliard loni, podotýkám oficiálně, proteklo hernami? Dokážete si 
představit, že toto ohromující číslo je od 50 tisíc hráčů? Já ne, nebo už jsme asi všichni šejkové. K 
tomu za třetí. Zajímalo by mě, jak si konkrétně představujete například prevenci v dnešní době, kdy 
hazard je u nás jak utržený z řetězu, herny skoro na každém rohu. Já jsem toho názoru, že to je 
celospolečenský průser jako hrom, od komunálu až po vládu natažené ruce, má tak šílené pozadí, že 



tomu možná začnete věřit, až zajdete třeba do Poslanecké sněmovny a budete sledovat poslance jak 
hlasují, občas něco zaslechnete, budete mluvit v terénu s hráči, zaměstnanci heren, lékaři, faráři, 
rodinami. Mám i známou, která hernu provozovala. Díky tomu začal hrát její manžel a nechala toho. 
Stačilo mi, co mi vyprávěla o nastavení beden, obálkách apod. Z toho co píšete mám však dojem, jaká 
to je idylka žít v HP i s hernami. Tak vězte, že před pár lety za bílého dne mého syna na zastávce 
autobusu přepadl hráč a narkoman s nožem v ruce, který mu přiložil ke krku. Okradl ho a odešel. 
Nikdo nepomohl, všichni byli daleko. Trvalo asi rok, než byl dopaden a odsouzen. Tohle vše mám za 
sebou. Proto budu vždy nesmlouvavě prosazovat jenom plošný zákaz a budu si myslet, že o tom 
opravdu hodně vím.  
 
Vše dobré Petr Duchek  
 
PS Povšimněte si, prosím, že Vás neprovokuji dotazy typu "Kolik hracích beden po Počernicích Vám 
patří?". Skutečně si nemyslím, že nějakou vlastníte, ale snažím se vyburcovat lid k rozhodnutí zastavit 
tento silně dekadentní byznys. Celý svět dává ruce pryč od heren, jen v ČR je jejich ráj. Je snad okolní 
svět hloupý? 

 

13. 2. 2012 

Názor č. 60 - Josef Bozenilek 

 Pane Sarochu, musím reagovat  na Vaš článek, ale jedini kašpaři na zastupitelstvu MČ byli ti, co si 
přesedali z jedné židle na druhou. Za další: Je mi úplně jedno, kdo tam sedí, ale na rozdíl od vás, p. 
Liška uměl alespoň pozdravit.  
S milým pozdravem,  
Josef  

 

10. 2. 2012 

Názor č. 59 - Petr Duchek 

Dobrý den,  
čirou náhodou jsem zavítal na zdejší web. Trochu s nadsázkou  si onen puč překládám jako tradiční 
boj o koryta. Deprivanti moci se prostě prosazují tu víc, tu míň i na komunální úrovni a je třeba zvolat 
veliké "Fuj !". Je to hanebné zneužívání principů demokracie v posledních letech. Ale jak z toho ven? 
Jedině snad nějaký moudrý vladař ala Karel IV by našel způsob. Ale to bychom zas byli v monarchii. :-
)  
 
Nicméně to, co mě docela nadzvedlo, je zde popisovaná problematika heren. Jediným správným 
řešením je herny plošně ZAKÁZAT!! Kdo tvrdí cokoliv jiného, ten o té problematice vůbec nic neví (v 
horším případě ví a "bere"!)  
Uvedu několik důvodů:  
 
1.Zábavní průmysl vždy neváhal být k zákonodárcům štědrý = korupce i na komunální úrovni.  
 
2.Černé herny jsou nesmyl. To si někdo vážně myslí, že herní bedny či ruletu si dá někdo někam jen 
tak do obýváku či co? Nenechte se vysmát. Dále by neměly napojení na centrální Jacpoty apod., 
návštěvnost tedy bude nulová, resp. stejná jako nyní, kde provozují kostky, skořápky apod. a obchod s 
drogami tak rozhodně nevzroste. Krom toho drogu si můžete koupit klidně na Václavském náměstí za 
bílého dne. Stačí se dívat a dealera za chvíli poznáte.  
 
3.Příjem z heren je nemorálním ziskem postavený na lidském neštěstí rodin, jednotlivců. Jak hanebné, 
že stát kalkuluje s tímto příjmem jako legálním do rozpočtu. Totéž zastupitelé. Ten příjem nikdy není 
takový, abyste z toho postavili něco zásadního v obci. Spíše to má charakter legalizovaného úplatku.  
 
4.Spouštěčem závislosti může být cokoliv – třeba osamění, rodinná tragédie, nemoc atd. Promiňte, ale 
jenom blbec tohle nevidí. Není pravda, že hrají jen živli nebo socky (dnes hrají i ctihodní umělci, 



sportovci, politici, právníci, občané, podnikatelé atd.) a tady neplatí, že má někdo občanku a je to jeho 
věc.  
 
5.Hráčství a braní drog není totéž co alkoholismus či kouření. Má jiné dopady pro okolí, pro 
samotného jedince, jeho rodinu. Je agresivnější, rychlejší a patří naprosto s přehledem k nejvyššímu 
spouštěči sebevražd.    
 
6.Hráčství je totéž, jako užívání drog. Lečí ve stejných pavilonech, léčení platí pojišťovny z peněz 
občanů, v chemismu mozku probíhají prokazatelné změny. Proč tedy nejsou též drogy běžně 
dostupné třeba v drogeriích od 18 let?   
 
7.Zbavit se gamblerství v tomto státě není možné, protože máme nejvyšší počet automatů a heren na 
občana na světě a bez jakékoliv regulace.  
 
8.Zastupitelé, kteří nehlasují proti si neuvědomují, že ta zaznamenaná špička ledovce dnes znamená, 
že v ČR je cca půl milionu hráčů. A často i právě těch 18-ti letých. Probuďte se!!  
 
9.Všude ve světě, kde tento hazard zakázali, negativní vlivy vždy klesly. Rusko – zrušeno, Polsko – 
vzdálenostní limity podle bydliště, Německo – registrace a limity proher, USA – dle států zrušeno, 
regulováno atd., atd.  
 
10.V Hospodářský novinách roky novináři ukazují, co se děje s penězi z heren, jak se fiktivně vyvádějí 
atd.  
 
11.Pokud tedy chcete občanům prospět, žádné pracnější řešení neexistuje. Na závislost platí jen 
zákaz. Bohužel antabus apod. na herny nikdo nevynalezl. Alkoholik se taky nestane abstinentem 
postupným snižováním pití, takový nesmysl nikdo v léčebnách nepoužívá.  
 
12.Důvodů je opravdu hodně, převažují výrazně negativa a žádné právo na svobodné podnikání s tím 
nemá co dělat. Pokud ano, začněte vystavovat živnostenské listy na prodej drog!  
 
Postavte se tedy k té věci čelem a rázně. Jinak se jako zástupci lidu styďte.  
 
Howk.  
 

13. 2. 2012 

Názor č. 59 - 

Vážený pane Duchku,  
původně jsem na váš názor nechtěla reagovat, jeho styl, tón a mix informací mě nakonec nedovolil 
mlčet. Za prvé k stylu a tónu vašeho názoru: „jediný správný názorem je herny plošně ZAKÁZAT“, 
„Kdo tvrdí cokoliv jiného, ten o té problematice vůbec nic neví (v horším případě ví a "bere"!)“ „jenom 
blbec tohle nevidí“, „na závislost platí jen zákaz“, “probuďte se“, „jinak se jako zástupci lidu styďte“, 
„začněte vystavovat živnostenské listy na prodej drog!“… Nezlobte se, ale tento způsob komunikace 
mi opravdu nevyhovuje. Tohle nemá s diskuzí nic společného. Schopnost naslouchat a schopnost 
respektovat názory druhých je jedinou možnou platformou, na níž se i protichůdné názory mohou 
smysluplně sejít. „Pokřikování“ fanatických hesel o správnosti jednoho jediného názoru k ničemu 
nevede a nevypovídá zcela o soudnosti a racionalitě svého autora.  
Za druhé k obsahu: Váš údaj o půl milionů hráčů v ČR čerpáte odkud? Podle ředitele Psychiatrické 
léčebny v Bohnicích Martina Hollého běhá po Česku až 50 tisíc gamblerů, ale to je neoficiální údaj. 
Oficiální statistiky počtu léčených gamblerů jsou ještě menší – např. v celé Praze je jejich 186 (zdroj: 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky). Pokud „házíte“ čísly, tak laskavě alespoň 
uveďte jejich relevantní zdroj.  
Za třetí: Nechci se pouštět do diskuze o tom, zda gamblerství je totéž jako užívání drog. Gamblerství 
souvisí (kromě jiného) i se vzděláním, rodinným zázemím a zaměstnaností. Člověk, který má fungující 
rodinu, uspokojivé zaměstnání, má mnohem menší šanci, že se stane na čemkoliv závislý, ať už je to 
hraní her či automatů, drog, včetně alkoholu. Všechny tyto věci "používá" člověk, nespokojený se 
svým životem, jako únik, berličku. Řešením není vše zakázat, takový člověk si stejně posléze najde 



nějaký jiný únik ze svého neuspokojivého života, mnohdy ještě horší pro něho i pro společnost. 
Adiktologie jako věda zabývající se závislostmi přichází se stále novými poznatky a spolu s rozvojem 
technologií se v ní objevují závislosti na internetu, video hrách apod. Bohužel, přináší to naše 
současná doba, ale máme kvůli tomu zakázat internet, televizi, video hry? Asi těžko. Z tohoto úhlu 
pohledu vychází i můj pohled na skutečnost. V horizontu dalšího rozvoje technologií, herního i 
sázkařského průmyslu se budeme muset s touto problematikou vypořádat dle mého soudu BEZ 
ZÁKAZŮ, ale edukací, prevencí a dalšími metodami, které budou bránit vzniku patologické závislosti 
na čemkoli. Je jen otázkou času, kdy se třeba ze současných smartphonů stane malá hazardní herna 
nebo kdy budete moci hrát hazardní hry doma na své 3D televizi. Zákazy budou mít vždy jen 
krátkodobý účinek do doby, než se objeví nové technologické nebo jiné „lákadlo“ vedoucí až k 
závislosti. Domnívám se, že možná pracnějším a dlouhodobějším řešením, zato funkčnějším, je 
opravdu prevence a samotné uvědomění si lidí, že „hrát bedny“ (či cokoli jiného) není tím nejlepším 
trávením volného času. Druhou cestou je pak institucionální řešení - například jediný povolený 
provozovatel heren v celé ČR apod. Ale to už jsme na vládní úrovni. Přenesení zodpovědnosti na 
lokální úroveň (obce, města apod.) nepovažuji na nejlepší, ale nechť pak odpovídá lokálním 
podmínkám. A v této souvislosti na základě žádných statistik či zkušeností našeho sociálního odboru 
nepředstavuje gamblerství v Horních Počernicích žádný zásadnější problém.  
Tolik, vážený pane Duchku, můj názor, za který se rozhodně nemíním stydět. A vás poprosím, abyste 
se při čtení jiných než s vámi souhlasných názorů méně „nadzvedával“ a více a racionálněji 
argumentoval.  
 
Alena Štrobová  

 

10. 2. 2012 

Názor č. 58 - Stanislav Pantůček 

Ačkoliv jsem na včerejším zastupitelstvu nebyl, předpokládám, že hlasováním vznikla nová Rada MČ 
Praha 20 přesně tak, jak se píše v koaliční smlouvě.  
Osobně jsem velmi rád, že se onen "převrat" a návrat pana Lišky na radnici nepovedl. Chápu taktéž, 
že tímto pokusem o převzetí moci nastala v naší městské části mimořádná situace, kterou bylo třeba 
řešit.  
Taktéž chápu, že vyjednávání o nové podobě koalice bylo zřejmě velmi složité, avšak již nerozumím 
tomu, že zástupci ODS nakonec obsadili v Radě tři místa (včetně pozice 1. zástupce starostky) a 
Šance pro Počernice nakonec jen dvě.  
Toto nové složení a počet hlasů v Radě naprosto neodpovídá počtu mandátů, které jednotlivé strany v 
zastupitelstvů získaly a bohužel jsem osobního názoru, že se tento velký ústupek v budoucnu paní 
starostce, Šanci pro Počernice a možná i dalším členům Rady z jiných stran, vymstí.  

 

10. 2. 2012 

Názor č. 57 - Petr Křemen 

Nerozumím, čeho chtějí NHP soudním sporem dosáhnout. Včerejší jednání zastupitelstva bylo 
svoláno jak H.Moravcovou, tak I.Liškou (viz. *), tedy bylo platné, bez ohledu na výsledek 
platného/neplatného jednání zastupitelstva 23.1.  
 
Jak by případné rozhodnutí soudu, ať je již jakékoliv, ovlivnilo současné politické uspořádání ?  
 
* http://epocernice.cz/komunalni-politika/45-aktualne/367-pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-
vysvtleni-ivana-liky.html  

 

10. 2. 2012 

Názor č. 56 - Jana Rýparová 

http://epocernice.cz/komunalni-politika/45-aktualne/367-pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-vysvtleni-ivana-liky.html
http://epocernice.cz/komunalni-politika/45-aktualne/367-pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-vysvtleni-ivana-liky.html


Vážený pane Heriane,  
Nedá mi to, abych nereagovala na vaši mailovou "přestřelku" s mým manželem ohledně webu 
epocernice.cz, neboť se mě to hodně dotýká.  
Jako manželka mohu zodpovědně říci, že v poslední době, pokud je doma a není zrovna ve svém 
zaměstnání, nedelá téměř nic jiného než sedí u počítače a vkládá příspěvky na web.Dělá to ve svém 
volném čase, bez jakékohokoliv nároku na mzdu či něco podobného!!!!   
Vaše citace: "Velice Vám děkuji za objasnění "časové kauzy". Vašemu vysvětlení a uvedeným 
důvodům se dá věřit", zní úplně stejně, jako kdybyste napsal, že kdo bude chtít, tak tomu věří a kdo 
ne, tak tomu nikdy věřit nebude.  
Tento web financujeme z vlastních zdrojů ke zlepšení komunikace v obci, které do doby, než tento 
web můj manžel spolu se Zuzkou Foglarovou založili, moc nefungovalo a myslím, že do dnes ještě 
úplně moc nefunguje. Škoda, že v jiných městských částech je tomu jinak.  
 
Jana Rýparová  

 

9. 2. 2012 

Názor č. 55 - Ing. Milan Herian 

Reakce na komunikaci, která byla se mnou dnes vedena na www.epocernice.cz  
 
Vážený pane Rýpare.  
Velice Vám děkuji za objasnění "časové kauzy". Vašemu vysvětlení a uvedeným důvodům se dá věřit. 
Škoda jen, že se informace o tomto časovém posunu neobjevují stabilně v záhlaví Vašeho webu. 
Minimálně by se předešlo naší emailové přestřelce a určitě by to také přispělo k uklidnění emocí, které 
jsou s tím spojené. Myslím si, že i Vás by lehce "vytočilo" zjištění, že článek, který se objevil na webu 
kolem 10:00 má u sebe údaj o uveřejnění v 8:43... Tím spíše, že jsem chtěl být maximálně objektivní a 
do svého článku na www.pocernice.cz jsem uvedl skutečný čas, kdy jsem si Váš web opravdu 
kontroloval... abych nebyl nařčen ze šíření nepravdivých, resp. chybných informací...  
 
Závěrem Vám chci poděkovat za činnost, resp. službu, kterou tímto webem Počernicím poskytujete. 
Časy jsme si vysvětlili a to, že jste mé příspěvky uveřejnil svědčí o tom, že chcete být opravdu webem 
nezávislým...  
Beru tedy zpět svoji dopolední informaci o "dnu"... obrazně řečeno: nyní jste již zpátky "na hladině"... :-
)  
 
S pozdravem  
 
Ing.Milan Herian  

 

9. 2. 2012 

Názor č. 54 - Ing. Milan Herian 

Vážení čtenáři tohoto webu, spoluobčané.  
Musím se s vámi podělit o jednu skutečnost a s krátkým odstupem dát za pravdu panu radnímu 
Benedovi. Včera večer (v 21:13) jsem zaslal svůj níže uvedený příspěvek na web www.epocernice.cz. 
Příspěvkem reaguji na konkrétní diskuzi na zmiňovaném webu. Ano, posílal jsem ho ve večerních 
hodinách, ale očekával jsem, že se na webu objeví nejpozději ráno... v osm? v devět? Do této chvíle, 
kdy píši tento "úvodník" na zdejší web (9:05, 9.12.2012), níže uvedený příspěvek stále uveřejněn 
nebyl... Proč? Prosím, přečtěte si jej... a udělejte si názor sami.  
 
Nějak tomu nerozumím...  
Tento web, resp. jeho provozovatelé prohlašují, že web je nezávislý...  
Jak je tedy možné, že na některé příspěvky je reagováno již při  
uveřejňování a vytváří se tzv."dvojpříspěvek"? Zdárným případem je  
dnešní (8.2.2012) reakce pana Josefa Hampla na povzdech pana Dandy nad  



neusnášeníschopností komise výstavby... a hned "pod čarou" je nová  
reakce pana Dandy. Jak se mohl pan Danda dozvědět o negativním příspěvku  
dřív, než se tento zveřejnil...? Možná proto, že web je nezávislý a pan  
Danda Nezavislý...  
A ještě malá informace panu Dandovi z doby, kdy radnici vedl pan  
Liška... V té době jsem "seděl" ve finančním výboru, který by měl mít,  
ke vší úctě ke komisi výstavby, důležitější poradní roli vůči vedení  
radnice... a taky se nám občas stalo, že jsme se v řádně svolaném a  
neodvolaném termínu nesešli... a nikdo to tehdy neřešil... sešli jsme se  
pak v náhradním termínu. Nevidím tedy důvod se znepokojovat nad jedním  
neúspěchem se sejít.  
 
Ing. Milan Herian  

8. 2. 2012 

Názor č. 53 - Jiří Hala 

Žasnu nad chováním p.Kádnera a ODS,nejdříve dohodnou a podepíšou koalici s NHP a ČSSD a pár 
dní nato se Šancí.To slovo chlapa dnes už nic neznamená ! Dobrý příklad pro voliče a 
občany.Argument že je to v zájmu obce neobstojí.Snad to p.Kádner zdůvodní zítra občanům v 
divadle.  

 

8. 2. 2012 

Názor č. 52 - Radka Luňáková 

    Je smutné, když Horní Počernice mají zastupitele, kteří konečně pořádně pracují pro obec, což je 
vidět na obci - kontrola dosavadních smluvních vztahů, ušetřené výdaje, získané vysoké dotace do 
rozpočtu, investice do obce, otevřená výběrová řízení u kterých se dívá na kvalitu a cenu. Byla jsem 
ráda, že na naší radnici jsou konečně schopní manažeři, kteří dobře pracují, a neplýtvají svůj čas 
nesmyslnými žvásty, sliby a pomluvami svých soků.  
 
    A najednou se těm starým zastupitelům nelíbí, že už nevedou, takže hezky nesportovně... Aniž by 
byly vypovězeny koaliční smlouvy, jsou podepsány nové. Náš pan starý starosta Liška se zase hezky 
pěkně rychle a neplatně nechá zvolit, jenom ať není dlouho mimo své původní koryto, asi mu chybí, že 
dlouho nerozprodával majetek obce, nebo jej výhodně nepronajímal jako hospodu na Chvalech svému 
synovi Honzovi, že? Á že mu nejde o pozici, prohlašuje, že ji klidně přenechá....tak tomu by snad 
nevěřil ani slepý. Nebo že by snad byly výhodnější pro obec pouze rukou dané smlouvy pana 
Kádnera? Nebo že by snad velmi ambiciózní pan Čáp, který díky svému studiu nestíhá pracovní 
jednání na radnici, ale za to výborně se stíhá ambiciózně nacpat kamkoliv, byl tím lepším řešením na 
problémy naší obce? Nesouhlasím s tím, jakým způsobem se svými výsledky a házením špíny tito lidé 
prezentují, místo toho, aby odváděli práci pro Horní Počernice.  
 
        Spoluobčané, každý si dělá svůj názor sám, já se dívám na výsledky a ne na tlachání 
jednotlivých stran. Můj názor je jasný, podporuji schopné manažery - současnou paní starostku 
Moravcovou, místostarostu pana Heriana, kteří dokázali během velmi krátkého působení na radnici 
Horních Počernic, že jsou osobami na svém místě a opravdu jim jde především o dění v obci, 
neztrácejí čas házením nesmyslné špíny a pomluv, místo toho rychle a efektivně pracují pro rozvoj 
Horních Počernic, což je pro mě jako občana nejdůležitější. Snad pro ně bude tato situace i poučením, 
že je třeba nejen dobře pracovat, ale své výsledky i pravidelně prezentovat, a i když by se nesnížili k 
házení špíny, bylo by dobré, kdyby prezentovali faktické nesrovnalosti a minimálně podivné investice, 
kterých se za vedení pana Lišky na radnici událo více než dost.  
 
Radka Luňáková  

 



8. 2. 2012 

Názor č. 51 - Martin František 

Před časem mě při četbě Hornopočernického zpravodaje zaujal a překvapil češtinářský novotvar 
"sebekotrmelce". Pocházel z pera tehdejšího starosty, pana Ivana Lišky, který jej použil v souvislosti s 
politickými veletoči sociálního demokrata Jiřího Paroubka. Pan Liška se v době svého starostování 
často, rád a (u člena ODS nikoliv překvapivě) docela halasně hlásil k pravici. Odmítal oranžové či 
dokonce růžové vidění světa a právě oranžoví byli proto nejednou terčem jeho zapálených úvodníků. 
Pojem sebekotrmelec i jako novotvar dával v kontextu doby a jednání pana Paroubka smysl a pan 
Liška zněl ve svých úvodnících autenticky.  
 
    Výraz "sebekotrmelce" ale nezmizel z povrchu světa s odchodem pana Lišky z vedení Počernic. 
Bylo to jen zdání. Tento novotvar má tuhý kořínek. Vytanul mi na mysli v souvislosti se současnými 
událostmi na naší radnici.   
 
    Co se vlastně stalo? Pravicový politik, dosud nekompromisně tepající levici a obávající se jejího 
nástupu, náhle své skálopevné názory prudce mění. Nachází překvapivě snadno společnou řeč právě 
s "obávanou a zlolajnou" počernickou levicí. Přijde vám to zvláštní? Přijde vám to také divné? 
Připomíná vám takový postoj onen výše zmíněný "sebekotrmelec"? A tušíte, komu se sebekotrmelec 
podařil? Správně, náš bývalý čacký bojovník proti levici a kritik "akrobata" Paroubka, pan Liška. 
Jazykový novátor a obroditel.  
 
    Zkusme si je krátce zmapovat jeho kroky. Nejprve mazaně přesvědčil politicky nepříliš zkušené 
sociálně demokratické studenty, (jejichž zbytnělé politické ambice jim nedovolují racionálně posoudit 
situaci), aby se k němu přidali a za příslib funkce místostarosty podpořili jeho věc. Starý harcovník a 
šprýmař Ivan Liška tak získal jejich podporu při hlasování. Navíc je do budoucna zbavil značné části 
jejich vlastního koaličního potenciálu.  
 
    A pan Liška, ten zkušený bard lokální politiky sebekotrmelec dokončil s noblesou a elegancí, vlastní 
pouze těm nejlepším. V touze po moci (neplést, prosím, se slovem pomoci - např. obci) se spojuje i s 
nejhorší a nejobávanější odrůdou levice, tedy s komunisty, před kterými ještě nedávno tak přičinlivě 
varoval.  
 
    Překvapuje vás takový sebekotrmelec? Přijde vám, že vůle voličů a hlasy těch, kteří pana Lišku 
volili jako pravicového kandidáta, jsou poněkud zrazeny? Ale kdež, nebuďme přece tak malicherní. 
Ostatně, mohli jsme něco podobného očekávat. Pan Liška byl, jak starší dobře vědí, před rokem 1989 
členem KSČ. No a stará láska nerezaví. Možná, že u pana Lišky tedy vlastně nejde o sebekotrmelec, 
je to spíše "autokruh", tedy návrat do lůna rodné strany.  
 
     V každém případě si dovolím pochybovat, že by voliči, jejichž vůle je v posledních dnech často s 
oblibou připomínána, byli právě z tohoto spojení nadšeni a dali k němu ve volbách někomu mandát. 
Nezbývá nám doufat, že příšerná politická mesaliance vzniklá na truczasedání v Domečku se nestane 
naší denní realitou až do příštích voleb.  
 
    A měli bychom bedlivě sledovat, v jakém kabátě se pan Liška objeví příště a kdo je ochoten se s 
tímto mistrem sebekotrmelců spojit. I to hodně napoví.  
 
 
 
Pěkný den a hodně štěstí  
 
 
 
 
 
Martin František  

 



7. 2. 2012 

Názor č. 47 - Josef Hampl 

Koukám, že na radnici se dějí pěkné taškařice a uzavírají se nové dohody. Dva týdny stará nová 
většina a aspirant na nové vedení už není většina, pan Kádner prozřel a nebude místostarostovat 
Liškovi, ale Moravcové, ODS jako nový partner má v radě víc členů než Šance pro Počernice, 
přestože ve volbách získali o polovinu míň mandátů. Fakt nevím, co si o těch kotrmelcích a osobní 
integritě některých jedinců mám myslet.  

 

7. 2. 2012 

Názor č. 46 - Ing. Jan Krátký 

Vážená paní starostko, členové rady MČ,  
 
rád bych za sebe a moji rodinu vyjádřil podporu současnému pravoplatnému vedení naší obce a 
poděkoval za doposud odvedenou práci. Nebudu se široce rozepisovat, ale chci vyjádřit plný souhlas 
s některými předchozími názory občanů Horních Počernic - zejména pana P. Mareše,V. Tataro, J. 
Daňka a dalších, kteří nebyli spokojeni s tím, co se v H.P. za starostování p. Lišky dělo.  
Na závěr malá poznámka : v článku pana Mgr. J. Benedy ze dne 31.1.2012 jsem si poprvé přečetl, jak 
došlo k prodeji obecního majetku - školky Lhotská. Patřím mezi ty obyvatele této ulice v části mezi 
ulicemi Rožnovská a Spojenců, kterým vadí činnost majitele bývalé školky. Někdy si připadáme, že 
bydlíme na dvoře ČKD v plném pracovním provozu. Každý si může říct, že jde jen o pár obyvatel H.P. 
Ale když se dozvídám, jak bylo provedeno ocenění a zač se staví nynější nová školka, tak mohu s 
klidným svědomím prohlásit, že kvalifikace pana Lišky by nestačila ani na vedení trafiky. Žádný 
odpovědný starosta by se obecního majetku takového významu nezbavoval podezřelým prodejem. A 
když si představím, kolik obyvatel Počernic má ještě problémy např. s kanalizací či kvalitou vozovek 
atd., tak co si mám o minulém vedení radnice myslet.  
Doufám proto, že vše bude vyřešeno tak, aby občané Horních Počernic byli i nadále spokojení s 
vedením obce a věci se řešily v zájmu nás všech.  
 
Ing. Jan Krátký  

 

7. 2. 2012 

Názor č. 49 - Pavel Mareš 

 Často omílaný argument, že "plošné zákazy nic neřeší", protože "místo heren veřejných vzniknou 
herny tajné", je s prominutím stejně nesmyslný, jako kdybych navrhoval zrušit v trestním zákoníku 
paragraf o krádeži, protože plošný zákaz krádeže vede k tomu, že se krade tajně! S tímto líbivým 
sloganem se vždycky vytasí ten, jehož osobní zájmy jsou zákazem dotčeny či ohroženy, v mé analogii 
tedy právě zloděj. A že obec přijde o výnosy z daní? Opět obehraná písnička - už Vespasián přece 
obhajoval daň z použití veřejných záchodků tím, že "peníze nesmrdí".  

 

6. 2. 2012 

Názor č. 50 - Tomáš Suchý 

Zájímalo by mne, jaké zásluhy vůbec máte? Když po 50 letech konečně opravíte cestu do satalic, 
postavíte úplně nesmyslně obchod s ovocem a zeleninou, naproti kterému stojí albert a je uprostřed 
silnice, takže z toho vznikla slepá ulice, z důvodu zaterasení tímto "paskvilem", jež stejnak nemá 
budoucnost. Nezapomínám však i na výstavbu multifunkčních hal, pomalé opravy úseků celkem 



frekventovaných silnic a také nezapomenout na bezpečnostní betonové mantinely na přechodech, 
které jsou více nebezpečné, než kdyby tam nebyly. Fakultní základní škola v Chodovické ulici vaří na 
min. 25 let starém vybavení. V obytné zóně sídlí včelař a ohrožuje nejen obyvatele v blízkém okolí, ale 
také děti na nedalekém dětském hřišti, z důvodu rojení. Dále třeba vím, že v počernicích se vyskytují 
černé stavby a úřad s tím za tu dobu, co jsou budovy postaveny nic neudělal. Vzpomínám také na 
sliby ve volebních programech, konkrétně herny a jejich zrušení. Pokud je mi dobře známo, tak vím 
minimálně o jednom zastupiteli, který vlastní dokonce několik heren v počernicích. Po volbách 
dokonce přibyla herna NEMESIS na místo  FONTÁNY na Náchodské ulici. Doporučuji si poslechnout 
píseň od Tomáše Kluse: "Pánubohudooken". Jestli on takto popisoval český stát, tak pro naší 
městskou část to platí min. dvojnásobně. Žádám vysvětlení této problematiky. Děkuji  

 

6. 2. 2012 

Názor č. 48 - Blanka Fialová 

Vážení zastupitelé,  
 
chci touto cestou vyjádřit podporu současnému vedení obce a poděkovat za práci, kterou jste zatím 
pro Horní Počernice vykonali a projevit svou důvěru, že tomu tak bude i nadále.  
 
Osobně děkuji za názor pana zastupitele Mgr. Benedy, s kterým se naprosto ztotožňuji. Doufám, že 
není jediný, který má ještě v blahé paměti, jaké poměry zde panovaly za starostování pana Lišky a 
jaké praktiky v té době byly podporovány samotným vedením obce.  
 
Děkuji  
Blanka Fialová  

 

5. 2. 2012 

Názor č. 45 - Zuzana Kohoutová 

 Je mi smutno z toho, co se poslední týdny na radnici děje. Zaprvé bych chtěla vyjádřit plnou podporu 
paní starostce Moravcové a všem, kteří se snaží o to, aby se v Počernicích dobře žilo. Proč? 
Především pro to, že se konečně pouhé sliby předešlého vedení stávají skutečností.  
Začalo se šetřit (čísla hovoří jasně), nerozprodává se obecní majetek a po 14 letech máme před 
domem díru - ano, konečně snad i my budeme mít kanalizaci. Vím, že zdaleka ne vždy se daří 
všechno, všichni dělají chyby. Ale, když s něčím nesouhlasím, měla bych to říct tomu, koho se to týká. 
Tak by se měla chovat opozice a ne pokoutně schůzovat, svrhávat starostku bez toho, aby se k tomu 
mohla vyjádřit a hned si volit vedení jiné. O tom, že to byl prokazatelně protiprávní krok ani nemluvě. 
Jestli má opozice pocit, že současné vedení není schopné vést Počernice, proč jim to neřekne do očí 
včetně konkrétních připomínek? Vyjádření pana Lišky je plné obecných bruselských formulací. Co 
jsou ty závažné důvody, proč muselo k puči dojít? Nevím, jak ostatní, ale já se z toho nic konkrétního 
nedozvěděla. A proto mi nezbývá, než spekulovat o skutečných důvodech. Nešlápli náhodou současní 
radní někomu mocnému na kuří oko? Co když tu zbyly z minulosti nějaké "závazky", na které nechce 
radnice  
  přistoupit? Jde vůbec o blaho občanů, nebo jen o moc a peníze?   
A co už vůbec nechápu, je existence dvou počernických webů. Ať už je důvod vzniku stránek 
epocernice.cz jakýkoli (oba weby jsem prošla a přečetla), je to naprosto zbytečné tříštění sil, které 
vyvolává jen zmatek a navíc je pro lidi uživatelsky nepříjemné. Proč mám proboha chodit na dvoje 
stránky? Mně se vůbec nechce číst, že jedny stránky jsou oficiální a druhé nezávislé, že jedni osočují 
druhé a naopak ... To je ta situace opravdu tak hrozná, že se nedokážete domluvit, spojit síly a přinést 
tak pro občany - své voliče - všechno potřebné na jedněch stránkách? Včetně názorů všech stran. I 
domluva je přece důležitou stránkou demokracie.  

 

5. 2. 2012 



Názor č. 44 - Pavel Mareš 

 Pana Lišky jsem si jako předchozího starosty velmi vážil a jeho přínos pro Počernice za 20 let v této 
funkci je nepopiratelný. Kdyby byl své nezvolení v posledních volbách přijal vskutku sportovně a 
předal úřad své demokraticky zvolené nástupkyni bez hořkosti a s noblesou, mohla jeho stopa v 
počernické historii zůstat neposkvrněná. Pokus svrhnout současné vedení radnice neoprávněným 
svoláním zastupitelstva (to je oprávněn svolávat pouze starosta)a volbou nových členů Rady MČ však 
zpochybňuje nejen jeho znalost příslušných zákonů, ale i smysl pro čestné zápolení. Totéž platí o 
všech zastupitelích, kteří na tuto hru přistoupili a připojili se k ní. Nejsou pro mne již nadále 
důvěryhodní.  

 

5. 2. 2012 

Názor č. 43 - Ing. Vlastimil Blahút 

Myslím si, že hodnocení názorů  na  oficiálním webu Horních Počernice by mělo být odstraněno. 
Důvodů proto je několik - za prvé není objektivní, protože každý občan má k dispozici několik IP adres 
(stolní počítač, notebook, mobilní telefon...) a tvrzení , že hodnocení bylo nasbíráno od xxx občanů, 
tak jak se na webu uvádí, je tudíž zavádějící. Za druhé - hodnocení názoru jiného a ještě způsobem 
palec dolů nebo nahoru, jak se dělo v starověkém Římě, rozdmýchává nezdravé nálady mezi občany. 
Myslím si, že každý má právo vyjádřit svůj názor a to je správné, ale hodnotit ho za něj tímto 
způsobem je velmi nešťastné. Myslím si, že oficiální web radnice by se měl snažit situaci spíše 
uklidňovat a ne vyhrocovat.  
 
Ing. Vlastimil Blahút  

 

4. 2. 2012 

Názor č. 42 - Gabriel Suchý 

Já se nejvíce těším, až na zasedání zastupitelstva v divadle, až se komunisti a sociální demokraté 
obětavě přiznají, že to vše dělali jen pro dobro lidu a demokracii odsunuli na druhou kolej pouze v 
zájmu demokracie, pan Kádner po neúspěšném návratu k moci a navzdory zákazu kouření podpálí 
svou dramatickou krabičku cigaret a po chvíli mírně přidušeným občanům začně pan Liška a ostatní 
straničtí vůdci vykládat jak to vlastně zřejmě špatně pochopili a kdyby se s nimi všichni více bavili, jistě 
by souhlasili s názorem, který se ve čtvrtek ukáže být jako nejpřijatelnější a přidali by se ke straně či 
frakci, která se ukáže jako vítězná. A že šlo jen o peníze a koryta pro hladové ryp... frňáčky nikdo 
nepřizná. Bude to zajímavé představení, asi na něj půjdu.  
 
Gabriel Suchý  

 

4. 2. 2012 

Názor č. 41 - Jiří Ptáčník 

Vážení spoluobčané,  
 
ač nejsem  obyvatelem Horních Počernic, často jsem jejich návštěvníkem.  
O smutné nynější situaci jsem se dozvěděl ze sdělovacích prostředků a jsem tomu velice rád,přesto, 
že je mi smutno z toho,jak  nedokážeme diskutovat o problému, utoupit,ale jediná cesta je před ztrátou 
času domlouváním, "odpůrce", odstranit.  
(tento můj názor vyplývá z publikovaných dopisů obou stran z průběhu situace od 23.1.2012).  
Po přečtení zveřejněných dopisů dávám za pravdu faktům, že v Horních Počernicích  
se staví a staví a zeleně ubývá a ubývá. Ale někomu se to líbí a někomu ne.  
Pokud  tato výstavba nemá přínos pro občany Horních Počernic a jsou za ní zájmy jedinců, lidé, 



zabraňte tomu.  
Nestraním ani jednomu z"táborů fanoušků",jen si přeji, že nepůjdete ve vzoru našich vládních 
představitelů a nebudete schovávat vlastní prospěch za líbivá slova...  
 
K dopisu pana Blahúta, můžete, prosím, být konkrétní, co jste požadoval na současném vedení 
radnice a bylo zamítnuto? Bez věcných údajů si nemohu udělat  
reálný názor.  
 
 
Držím Vám všem palce, ať alespoň v Horních Počernicích zvítězí slušnost a ne politicko - ekonomické 
zájmy jedinců před potřebami občanů.  
 
Děkuji s přáním hezkého víkendu  
 
Jiří Ptáčník  

 

4. 2. 2012 

Názor č. 40 - Ing. Vlastimil Blahút 

Možná by si měli horliví zastánci současných poměrů na radnici zkusit něco na  úřadě vyřídit či 
prosadit. Možná by si trochu poopravili růžové brýle. Mluvím ze své zkušenosti.  
  Kdyby bylo na radnici vše v pořádku, proč by se snažili nespokojení zástupci z řad současné 
vládnoucí koalice o změnu? A co je špatně na tom pokud dojde ke změně a ve vedení se objeví 
jiní  zástupci? Vzešli přeci ze svobodných voleb a budou tak hájit zájmy sice jinak složené, ale opět 
většiny občanů Horních Počernic.  
  Démonizovat jednoho a vytvářet kult druhého snad již nepatří do naší doby. Buďme rádi, že žijeme v 
demokracii a že jde jen o standardní politický střet.  
 
 
Ing.Vlastimil Blahút  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 39 - Iva Rosová 

 Tak jinak...Pan Liška se v novém vydání HPZ zaštiťuje svou duší sportovce,jímž nepochybně je,a 
smyslem pro fair play.  
Podívejme se tedy na celou věc očima diváka na lehkoatletických závodech.  
Běží-li dva závodníci do cílové rovinky a jeden druhému zkříží úmyslně cestu a zabrání mu tak závod 
dokončit,jsou dvě možnosti.Buď je vítězem vyhlášen ten, kdo uklidil soupeře z cesty nefér způsobem 
nebo je problematický vítěz za svůj nesportovní čin diskvalifikován.  
Vyberme si sami ,jakou cestou chceme jít,to my o tom rozhodujeme.  
Jsem také ta,která mu léta věřila a bránila jej,paní Rýparová  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 38 - Pavel Štrob 

 Vážení,  
dovolím si upozornit na dle mého soudu zcela mylný a občany matoucí právní výklad současné 
situace, který zde publikuje pan Ivan Liška. Myslet si na základě stanoviska dvou právníků, že mám 
pravdu a že jsem starosta, je opravdu bezprecedentní! Do rozhodnutí soudu (pokud vůbec nějaký 
bude) platí to, co říká Magistrát hlavního města Prahy a MV, nikoli to co říkají najatí či spřátelení 



právníci! Uznávám, že v ČR jsme s právem na štíru, ale zase takový Absurdistán tady nemáme.  
 
Podle výkladu pana I. Lišky totiž v tomto okamžiku v Horních Počernicích platí kompletní závěry 
neformálního setkání zastupitelů ze dne 23. 1. A mohou být uplatňovány v praxi. Dohnáno ad 
absurdum  „nová rada" může svým usnesením schválit třeba stavbu přistávací dráhy pro 
mimozemšťany v Čertouzech nebo umístění vojenské základny KLDR menšího rozsahu u koupaliště 
(i když proti NATU by snad nešli ani s podporou komunistů).  
 
Prozaičtějším faktem však je, kdo bude Zastupitelstvo 9. 2. řídit, vyhlašovat výsledky hlasování, 
ukončovat atd.??? O tom musí být bezpodmínečně jasno VŠEM zastupitelům (tedy i těm, kteří zatím 
jasno v hlavě nemají) i občanům, jinak opravdu hrozí fraška té nejnižší kategorie.  
 
S pozdravem  
Na mapě sice Praha 20, ale v ostudě a počtu starostů konečně v Praze Jednička!  
 
Pavel Štrob  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 37 - Věra Tataro 

 Dobrý den všem počerničákům,  
 
po přečtení dopisu paní Jany Rýparové, mi nezbývá nic jiného, než abych taky přidala svůj názor.  
Ano je pravda, že pana Lišku jsme si tu volili tak dlouho, je to jednoduché vysvětleni, a sice: „My jsme 
mu důvěřovali" . Ale pokud v průběhu posledního volebního období začnete zjišťovat podivné věci 
ohledně dění se na naší radnici, tak bych byla hloupá, kdybych panu Liškovi slepě důvěřovala i 
nadále. A nakonec se ta nedůvěra, zřejmě nejenom moje, ukázala i ve volbách, tím že už nebyl 
zvolen.  
Já jsem se probrala, když jsem pana starostu pozvala na svou vernisáž na Chvalském zámku v srpnu 
2009. Během vernisáže jsem si mu postěžovala, jak je to hrozné, že se tady v Počernicích zastavuje 
každá zelená plocha, kterou tu máme. Odpověděl mi: Ty už s tím taky začínáš....? To v jaké emoci 
jsem tu odpověď dostala zde do dopisu přenést nelze. Stála jsem tam jako opařená, protože jsem si 
dovolila říci svůj názor, ... člověku, který by měl ve své práci přeci vycházet z názoru občanů.  
Zřejmě jsem nebyla jediná, kdo si na to stěžoval. No a co se dělo dál? Přeci to, že nám v obci přibyly 
další megalomanské stavební projekty. Sláva hurá ať žije starosta!  
To mě probralo, prostě důvěra zmizela a tak proč ho tedy volit znova? A pak jsme si zvolili pani 
starostku  a po prvním roce zjistíte,  že se dá o obec opravdu hospodárně starat, v duchu 
vytváření  příjemného prostředí v obci. Druhy rok se ve stejném duchu pokračuje dál. Tak mi řekněte, 
proč bychom znova měli chtít lidi, kteří se nám teď tak hezky vybarvili díky tomu podivnému 
rozhodnutí na neplatném zastupitelství 23.1.2012. Jestli že, tohle dokáže někdo spunktovat za zády 
svým kolegů a ještě díky porušení koaliční smlouvy, tak to je návrat do doby komunistické. To se 
některým komunistům omlouvám, protože vím, že i mezi nimi jsou čestní lidé, kteří myslí ty své ideály 
vážně a poctivě ve jménu lidu, jak se říká.  
Prostě má na někoho těch 20 let ve funkci špatný vliv a vytvořilo to určitou závislost, takový člověk, by 
měl jít na odvykací kůru a né dostat svou milovanou fuknci zpátky. Takový člověk není schopen jednat 
v zájmu občanů, v zájmu obce, v zájmu celé naší hornopočernické rodiny.  
 
Věra Tataro  
malířka, ilustrátorka  
hornopočerničanka přes 40 let  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 36 - Klecka 



Dobrý den, obracím se na vás ve věci nově zpoplatnene komunikaci R10 v úseku Černý most - sjezd 
Radonice, H. Pocernice. Mnoho aut tento úsek využívalo jako obchvat vaší městské části.  Nyní došlo 
k nesmyslnemu zpoplatnění v jednom směru. Věřím, že vás vysoký počet aut na Nachodske zajímá a 
zkusite v této věci jednat s příslušnými orgány. Znám dost lidí, kteří si kvůli tomuto úseku nebudou 
kupovat dál. zn. za 1500 Kč na rok. Děkuji za odpověď Klecka  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 35 - Jana Rýparová 

Již nějakou dobu sleduji příspěvky občanů Horních Počernic na politickou situaci, která v obci nastala.  
Nemám nic proti tomu, aby každý vyjádřil svůj názor. Ale co se mi velmi nelíbí, aby někdo znevažoval 
něčí jméno,konkrétně hlavně pana Ivana Lišky. Sám si ho nevybral, s takovým jménem se narodil.  
To, že dělal starostu v Počernicích 20 let, tak asi nejspíše z toho důvodu, že jste ho vy voliči, těch 20 
let volili.  
Proč, když vám tak strašně vadil, jste ho opakovaně volili? Asi tak špatný, jak čtu ve všech příspěvcích 
nebyl.  
Já osobně mu přeji, aby se všemi těmi příspěvky nenechal zastrašit.  
 
Co se týká současného vedení radnice, tak nerozumím tomu, proč paní Moravcová do této funkce 
vůbec šla,když se chce věnovat více rodině? Patrně na úkor práce starostky. O čemž jsme se mohli 
dočíst i ve zpravodaji.  
 
S pozdravem  
 
Jana Rýparová  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 34 - Jan Daněk 

Chtěl bych vyjádřit podporu současné starostce paní Moravcové. Mám pro to několik důvodů.  
Celá ta věc s vypovězením koaliční smlouvy a volbou nového starosty je vůči současnému vedení 
nefér. ČSSD má určitě právo smlouvu vypovědět, může dojít k výmeně starosty, ale proč to dělat 
takhle?  
Pan Liška starostoval 20 let, udělal určitě řadu dobrých věcí, ale po 20 letech je dobrá změna. Jsem 
rád, že změna nastala. Současné vedení MČ dokázalo sehnat víc peněz do rozpočtu, dokázalo lepším 
hospodařením hodně ušetřit.  
Za vším budou nejspíš peníze, nový rozpočet, výběr firem, které budou zakázky provádět. Možná za 
tím bude i snaha současného vedení radnice o rušení heren. Možná funkce v zastupitelstvu pro 
přeběhlíky. Možná snaha dalších x let starostovat v Horních Počernicích. Kdo ví?  
V každém případě, pokud by byly dnes volby vím koho bych volil a koho ne.  
3. 2. 2012 

Názor č. 34 - 

Vážený pane Daňku a mnoho dalších, kteří jste projevili obavu o to, že bude-li starostou Ivan Liška, 
Počernice se zaplní hernami. Ráda bych se k tomto vyjádřila.  
 
Problematika heren v obci je vážná a složitá. Zhruba před půl rokem mě oslovil ing. Petr Herian s 
prosbou, abychom v Komisi pro kulturu, mládež a tělovýchovu projednali situaci s hernami v 
Počernicích a vydali nějaké stanovisko pro Radu MČ Praha 20. Stalo se tak v souvislosti s 
projednáváním nové vyhlášky, která by měla zvýšit pravomoci obcí v povolování či naopak 
nepovolování heren na svém území.  
 
Všichni členové kulturní komise jsme jednomyslně odhlasovali, že Radu MČ požádáme, aby 
udělala vše pro to, aby počet heren na území Horních Počernic byl omezen všemi zákonnými 



prostředky tak, aby opravdu všechny herny, které obec zrušit může, zrušeny byly. Z členů 
zastupitelstva se tohoto jednání účastnili Petr Měšťan, Tomáš Kádner  a já jakožto 
předsedkyně komise.  
 
Jiná situace byla na jednání Rady MČ Praha 20, kde k takovéto jednotě nedošlo. Podíváte-li se na 
zápis z inkriminovaného jednání (20. 10. 1011), zjistíte, že pro zrušení heren byli 4 radní a dva se 
zdrželi hlasovaní - pan Beneda a paní Štrobová.  
 
Mohu opravdu zodpovědně prohlásit, že herny (výherní automaty, loterijní terminály a kdoví co ještě) 
nikdy podporovat nebudu.  
 
Zuzana Foglarová  

 

3. 2. 2012 

Názor č. 33 - Petr Beneš 

 Vážení zastupitelé,  
 
sleduji tuto kauzu téměř od samého počátku a jako obyčejnému občanovi toužícímu po osvíceném 
vedení obce se pozastavuji se nad tím, kdo Vám dal právo takto jednat. Jste zástupci nás občanů a 
naše práva a naše zájmy máte hájit. Dobrý politik klade zájmy občanů nad svoje vlastní a v tomto 
duchu musím ocenit stávající vedení a vyjádřit mu svou podporu, byť jsem nikoho z nich nevolil.  
 
Co se mi nelíbí a co nanejvýš odsuzuji je fakt, že se někdo v dnešním demokratickém státě dokáže 
snížit až na úroveň machiavelistických intrik - pomluv, lží, výhrůžek defenestrací, ... no kde to jsme? 
Snad ve středověku? To že moc je silné afrodiziakům věděli už i staří Římané, ale že je také 
absolutně návykové jste nám ukázali až Vy. V touze po moci neváháte zaprodat svou morálku, 
přesvědčení, rodinu, přátelé, občany ...  
 
Jeden z vedení rezignuje a utíká z boje v domnění, že tato  „oběť bohům" uklidní situaci. Další 
zastupitel odstoupí, aby pomohl druhému k moci. Jednou jste dostali důvěru od občanů, něco začali, 
tak to laskavě dokončete - utíkat z boje - to se prostě nedělá. Jen se pěkně vraťte a dodělejte, co jste 
začali! Pokud nechcete sloužit občanům, tak proč jste kandidovali?  
 
Nemohu se ubránit paralele s divadelním představením. Představím-li si zastupitele jako herce a 
občana jako diváka, tak se domnívám, že se na toto představení nedívá snadno. Jen s obtížemi 
rozeznáte žánr - je to hořkosladká komedie či tragédie, nebo jsme dokonce přišli na loutkové divadlo? 
Navíc o přestávce Vám sdělí, že Ti herci, kteří hráli v první polovině, ve druhé již hrát nebudou, 
protože si Ti, co hráli v první polovině  „jen" křoví, potřebují zahrát roli hlavní jen proto, že ji nacvičovali 
20let?  
   
Osobně jsem z takového přístupu znechucen a velice bych ocenil, pokud by se představení dohrálo v 
takovém složení, ve kterém jsem jej viděl na začátku. A pokud odejdu z představení o přestávce, tak 
se minimálně nikdy nedozvím, jestli ta druhá polovina byla stejně tak špatná jako ta první.  
Závěrem snad jen tolik, že jak vidno i na malém městě se dá hrát velké divadlo a věřte, že velké 
divadlo to opravdu bude! Představení začíná 9. února v 17h v našem divadle. Máme se milí diváci 
opravdu na co těšit - třeba na adaptaci bajky o Čápovi a Lišce (La Fontaine, 17.stol.).  
 
 
Petr Beneš  
 
 
P. S. "Nedělat přestávku, jinak utečou." (Jára Cimrman)  

 

3. 2. 2012 



Názor č. 32 - Karel Borovecký 

Dobrý den,  
 
Doufám, že se p. Čáp zachová, jako správný sociální demokrat, poslechne své svědomí a pokazí 
úplně všechno:-)  

 

2. 2. 2012 

Názor č. 31 - Jiří Hájek 

Dobrý den,.  
 
rádi bychom vyjádřili velkou podporu současnému vedení Horních Počernic.  
 
 
Velmi nás mrzí rezignace pana místotarosty Petra Heriana, který nás během svého působení na 
radnici několikrát přesvědčil, že je to člověk na svém místě a velmi mu záleží na tom, aby se lidem v 
Počernicích žilo dobře.  
 
Obáváme se, že současné zastupitelsvo nebude moci ve svých řadách vybrat stejně schopného a 
kvalitního kandidáta na uvolněný post místotarosty, který by navázal na úspešnou práci, kterou pan 
Herian odváděl.  
 
Jiří Hájek  

 

2. 2. 2012 

Názor č. 30 - Jana Veselá 

 Vážení zastupitelé,  
 
chci touto cestou vyjádřit podporu současnému vedení obce a poděkovat za práci, kterou jste zatím 
pro Horní Počernice vykonali a projevit svou důvěru, že tomu tak bude i nadále.  
 
Osobně děkuji za názor pana zastupitele Mgr. Benedy, s kterým se naprosto ztotožňuji. Doufám, že 
není jediný, který má ještě v blahé paměti, jaké poměry zde panovaly za starostování pana Lišky a 
jaké praktiky v té době byly podporovány samotným vedením obce (konkrétně mám na mysli činnost 
bývalé paní ředitelky mateřské školy Chodovická a bývalé paní ředitelky DDM Ratibořická).  
 
Děkuji  
Jana Veselá  

 

2. 2. 2012 

Názor č. 29 - Antonie Luňáková 

Vážení spoluobčané,  
 
nelze zpochybnit , že na ustavujícím zasedání zastupitelstva po volbách v roce 2010  dne  11. 11. 
2010, http://www.pocernice.cz/samosprava.php?page=zastupitelstvo&subpage=zapisy  
 
Ivan Liška osobně navrhoval, že funkce uvolněného radního je zcela zbytečná, není nutná a pro 
městskou část  je tudíž zcela nepotřebná. Osobně navrhl, aby byl pouze 1 starosta uvolněný, 1 
místostarosta uvolněný a žádný další radní aby uvolněný nebyl (viz příslušný zápis). Šest zastupitelů 

http://www.pocernice.cz/samosprava.php?page=zastupitelstvo&subpage=zapisy


hlasovalo pro tento návrh.  
 
Dnes ten  samý Ivan Liška osobně na neplatném a nezákonném zasedání opozičních zastupitelů 
předkládá návrh, na jehož základě jsou postupně zvoleni uvolněný a neuvolněný místostarosta 
(pozor, jeho plat je 30 000 Kč) a dva uvolnění radní! Tomu říkám veletoč! Najdete 
zdehttp://www.epocernice.cz/component/content/article/45-aktualne/354-zapis-ze-zasedani-23-
ledna.html  
 
Vážení, pro co všechno jste ochotni zvednout ruku, co všechno jste ochotni odhlasovat a v čím 
zájmu? Jaký signál tím vysíláte občanům Horních Počernic, jakou facku jim dáváte?  
 
Ve standardních demokraciích by si žádný volený zástupce takovou nikoli pouhou změnu názoru, ale 
rovnou jeho popření nikdy nedovolil, jednak kvůli svým voličům, jednak kvůli vlastní integritě a 
charakterovým vlastnostem. I kvůli nim jsou lidé voleni! Je jen na vás, kam až chcete jít,  ale bohužel, 
porovnání těchto dvou hlasování ukazuje, že pravděpodobně při sledování buď svých, nebo jiných 
zájmů, prakticky kamkoli.  
 
Komukoli soudnému, nestrannému a nezainteresovanému v této počernické situaci se stačí podívat 
na tyto dva zápisy a udělá si svůj vlastní obrázek o tom, komu a o co tady vlastně jde. O blaho a 
rozvoj této obce? Zřejmě dost těžko. Kdo zvedl ruku pro něco podobného, tomu jsou blaho a rozvoj 
této obce naprosto ukradené. Rozdat funkce a převzít moc, ať to stojí, co to stojí, to je oč tu běží! 
Stačí komukoli ukázat tyto dva zápisy (a to jsou jasná a krystalická fakta, žádné dojmy nebo 
domněnky!) a je mu vše jasné. Víc plivnout do tváře občanům Horních Počernic ani nemůžete! Slušní 
lidé mají zásady a jasné postoje. To, co zde vypovídá o vás a jakou důvěru občanů si zasloužíte, si 
domyslete sami. A pevně věřím, že vám svůj názor občané Horních Počernic i vaši voliči dokáží říct 
dostatečně nahlas a srozumitelně, abyste si uvědomili, že zásady a postoje nejsou trhací kalendář!  
 
Antonie Luňáková  

 

2. 2. 2012 

Názor č. 28 - Petr Tikman 

 
  Vážení spoluobčané,  
 
  není to tak dávno, co jsme si v Hornopočernickém zpravodaji, po našich komunálních volbách, mohli 
přečíst pejorativní slova pana Tomáše Kádnera o tom, že se na radnici rýsuje levicová nebo 
přinejmenším středolevá koalice.  
 
  Zkušenost mě utvrdila v tom, že občany až tak nezajímá názor komunálních politiků na 
celorepubliková témata, ale preferují konkrétní řešení místních problémů s důrazem na poctivost a 
slušnost,  bez ohledu na politickou příslušnost.  
 
  Zřejmě pan Kádner doznal stejného poznání při podpisu Návrhu na rekonstrukci Rady městské části 
Praha 20.  
 
  Vážení spoluobčané, nebuďte lhostejní k veřejnému dění a podporujte místní politiky, kterým věříte, 
že pro ně bude poctivost a slušnost hlavní politická hodnota.  
 
  Na závěr mi dovolte, abych poděkoval paní radní Aleně Štrobové, která svým sociálně citlivým 
srdcem prokázala, že starost o nejpotřebnější občany je její vrcholovou politickou hodnotou. Nikdy by 
nezaváhala, aby mohla lidem pomoci. Doufám, že tato slova nevyzní jako politická agitka, ale pouze 
jako projev obdivu a díků paní Štrobové. Je možné, že díky politickým účelovým slepencům nebude 
moci pokračovat ve své charitativní práci jako radní, ale věřím, že její činy budou v budoucnu 
odměněny v nových komunálních volbách. Rozhodně ti lidé, kterým pomohla, na ní nikdy 
nezapomenou.  

http://www.epocernice.cz/component/content/article/45-aktualne/354-zapis-ze-zasedani-23-ledna.html
http://www.epocernice.cz/component/content/article/45-aktualne/354-zapis-ze-zasedani-23-ledna.html


S úctou  Petr Tikman  

 

 

2. 2. 2012 

Názor č. 27 - Petr Křemen 

Vážení zastupitelé,  
 
  v první řadě mi dovolte vyslovit morální podporu koalici pod vedením Šance pro Počernice - pracuje 
lidsky, efektivně a vede si skvěle. Mrzelo by mě, pokud by ztratila šanci dokončit rozdělanou práci ...  
 
A teď to zkusím co nejkorektněji:  
  Nemám ani v nejmenším v úmyslu hodnotit legislativní oprávněnost kroků jedné či druhé strany - na 
to mi chybí informace a navíc bylo v této věci řečeno již mnohé - od zasvěcených i těch méně.  
 
  Je mi však opravdu smutno, že se politické manýry, na které jsme zvyklí z Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, dostali až k nám, a vyústily až v přetahovanou navzájem si odporujícími právními 
rozbory o to, zda lze jednání, které se uskutečnilo 23.1.2012, považovat za právoplatné jednání 
zastupitelstva, či nikoliv ... Již to, že existují zcela protichůdné rozbory, pro mě znamená, že zde náš 
právní systém selhává a bude pouze konzumovat peníze a čas aby nakonec vyřkl náhodný/politicky 
určený verdikt ... Představte si tu atmosféru na jednáních zastupitelstva (a v obci vůbec) poté, co 
jedna strana prohraje ... stojí to za to ?  
 
  Není důvod, proč by si "nová koalice" okolo Bc.Lišky změny v radě MČ (ať už s těmito změnami 
souhlasím nebo ne) neměla prosadit na dalším jednání zastupitelstva (viz. pozn. pod čarou). Totiž,  
 
1) je-li skutečně mandát této "nové koalice" dostatečně silný (kdyby nebyl, jistě by se nenechala k této 
reality-show zlákat),  
2) podařilo-li se nalézt nezbytnou názorovou shodu a s ní související průnik mezi programy hnutí 
Nezávislé Horní Počernice, České strany sociálně demokratické, Komunistické strany Čech a Moravy 
a pana Kádnera (jistě tomu tak je, jinak se dá těžko představit jakou činností pro blaho Horních 
Počernic by měla tato koalice v úmyslu vyplnit následujících dva a půl roku) a  
3) byla-li ze strany ČSSD vypovězena koaliční smlouva podepsáná na podzim 2010, a uplynula-li 
výpovědní lhůta v ní uvedená,  
 
  nebude jistě pro "novou koalici" žádný problém během příštího jednání zastupitelstva obhájit před 
občany i ostatními zastupiteli bez emocí svůj postup a provést rekonstrukci Rady dle svých představ. 
Do té doby mi připadá jejich urputná snaha o převzetí funkcí radních a starosty a vynucování jednoho 
z právních rozborů pouze jako destabilizující, a tedy nezodpovědná, a zbytečně zjitřující atmosféru.  
   
 
Petr Křemen  
 
-----------------------  
Poznámka: Kdo by měl jednání zastupitelstva nyní svolat ? Proč ne oba "starostové" dohromady - 
jeden z nich jistě v rámci naší legislativy právoplatným starostou je, takže jednání zastupitelstva by 
nemělo být zpochybnitelné, ať už výsledek právní přestřelky dopadne jakkoliv ...  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 26 - Blanka Musílková 



 Vážená paní starostko, vážení občané,  
 
tím to svým malým příspěvkem do diskuse plně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno a držím naší 
nové paní starostce palce a přeji ji mnoho sil do dalších dní. Žádám dál pana Lišku, aby se přestal 
titulovat jako starosta, když starostou již dávno není a aby přijal to, že ho nikdo ani jako už starostu 
nechce. Dále  apeluji na zdraví rozum všem zastupitelů, kteří mají zastupovat nás občany a né samy 
sebe, což vede jen ve svůj vlastní prospěch. Pan Liška již byl dlouhou dobu starostou a měl by si 
uvědomit, že jeho vláda již zde v Horních Počernicích stačila a skončila.  
 
S podravem Blanka Musílková  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 25 - Rostislav Koča 

Dobrý den,  
 
bydlím v Běchorské ulici kousek od obchodu Albert. Po přestěhování prodejny zeleniny do nově 
postavených prostor jsem s napětím očekával co se stane s nevyužitým pozemkem vedle prodejny 
Albert za restaurací Na Kopečku.  
 
Bohužel jsem byl velmi nemile překvapen výstavbou obytného domu, který vyroste hned nalepený 
vedle stávající zástavby a smerem k ulici Běchorská bude končit těsně u garáží.  
 
Je mi jasné, že si zase tímto povolením někdo "namastí kapsu" a do zástavby, kde už nic stát nemělo, 
bude násilně vsazen pouze z důvodu zisku dům, který zhyzdí celé okolí.  
 
Přál bych tu bydlet někomu, kdo o stavbě rozhodnul a schválil jí.  
 
Můžu od Vás dostat vyjádření jakým způsobem se přišlo na toto řešení a kdo ze stávajících radních o 
tom rozhodl?  
 
P.S.: Opravdu si pan Konhefr toto myslí??? Já bych s ním tedy vůbec u tohoto bytového domu 
nesouhlasil, jestli tento dům jeho společnost staví na takovém místě... Opravdu nešlo prosadit jiné, 
vhodnější využití pozemku?  
 
Cituji z webu společnosti:  
 
Jan Konhefr:  „Každá obec má své silné i slabé stránky. Svými stavbami obytných budov jsem se 
snažil přispět k té lepší tváři Horních Počernic."  
 
S pozdravem a očekáváním Vašeho vyjádření  
 
Rostislav Koča  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 24 - Otakar Beránek 

  Vážená paní starostko, vážení slušní lidé na radnici, vážení spoluobčané.  
 
I já přidám trochu mého stesku a rozčarování nad vzniklou ožehavou situací, ve které, jak doufám 
nejen já, ale i další spoluobčané, zvítězí slušnost, morálka a právo nad chamtivostí "zbědovaných 
odstrčenců od koryta".  
ANO, co jiného v tom hledat ?  
Nemyslím si, že pan Liška se svými "soudruhy"(který měl možnosti více jak 20 let)teď něco udělá jinak 
a lépe, než jste to nastartovali Vy. Snad by nám jen kvůli vlastní kapse otevřel více kasín a heren (jistě 



na místě nevyhovující pošty by byla skvělá)...  
Možná by stálo za úvahu otevřít myšlenku (nejen znalec práva) předčasných voleb do zastupitelstva, 
kde by, a v to pevně věřím, občané jasně ukázali co chtějí a v koho mají důvěru.  
Apeluji proto na Vás, NAŠE RÁDOBYZASTUPITELE, přestaňte si rozdělovat funkce u koryta na 
podlých schůzích u piva a koukejte makat, protože máte zastupovat NÁS - OBČANY a ne svoje 
politické ambice a prázdné kapsy.  
Malá výzva na závěr - pryč s veškerou zvěří (šelmy, ptáci) a další havětí z radnice H.P., vždyt si 
vzpoměňme ... jméno lesní šelmy vždy znamenalo nebezpečí (nejen pro koblížka nebo budulínka) ale 
také lumpárnu a podlost (Zikmund Lucemburský - taky chtěl být nátlakem vládcem a králem).  
 
Paní starostko, držím Vám palce a zameťte konečně s nimi, nemají tam co dělat.  
 
Otakar Beránek  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 23 - Karolína Klímová 

Dobrý den,  
 
  je mi úzko, když sleduji situaci v naší obci. Zdá se sice, že mezi občany, kteří se nebojí veřejně 
vyjádřit svůj názor, převažují příznivci současného vedení MČ - to je dobře! Jsem jednou z nich a 
prospěšnému dění v Horních Počernicích z celého srdce fandím! Ale přesto se může stát, že na 
příštím řádném zasedání zastupitelstva si stávající barvami hýřící opozice, posílená chamtivostí a 
kariérismem, prosadí svou "většinovou vůli" - původní volební programy NHP, ODS, ČSSD a KSČM 
se zázračně spojí v jeden a ten bude zřejmě zásadně odlišný od všeho snažení současného...  
O jakých "cílech, které již koaliční uskupení Šance nebude schopné prosadit" hovoří p.Liška ve svém 
tiskovém prohlášení? Domnívala jsem se, že cíl má zastupitelstvo naší MČ jen jeden a že je jeho 
pětadvaceti členům společný - totiž prospěch a rozkvět obce! Doufala jsem, že na něm budou 
pracovat společně, dokonce jsem věnovala jeden preferenční hlas bývalému starostovi -  v naivní víře, 
že své kolegy v zastupitelstvu podpoří a obohatí svými zkušenostmi z dvacetiletého funkčního období 
- hloupá, hloupá...!!!  
 
Pevně věřím, že jestliže momentálně Šance spolu s koaličními partnery ztratila většinový podíl hlasů v 
zastupitelstvu MČ, o to více jich za poslední rok získala v naší obci - díky své poctivé práci, nasazení 
a nekompromisnímu boji za komunitní věc, nikoliv za osobní či jiný prospěch.  
 
Pánové a dámy v opozici - budete mít odvahu a žaludek na to, abyste tento fakt svým svévolným 
činem popřeli?  
 
Karolína Klímová, občan a volič Horních Počernic  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 22 - Ing. Fedor Bruoth 

Zastupitelstvu MČ Praha 20: 

  

Vážím si výsledků komunálních voleb 2010, které v řadě obcí, mezi nimi i v Horních Počernicích, vyjádřily vůli 

voličů ke změně. Vysoce si vážím práce zastupitelstva MČ Praha 20, vzešlého z voleb 2010 a přesvědčivých 

výsledků, kterých dosáhli již v prvním roce po volbách. Dvacet let, které v funkci starosty strávil pan Ivan Liška, 

nepovažuji za normální a zdravý jev. Z jeho pokusu destabilizovat radnici a uchvátit opět moc lze usuzovat, že si 

po těch letech zvykl považoval Horní Počernice za svůj majetek 

  

V uplynulých letech jsme byli v Horních Počernicích svědky chaotické výstavby rodinných domků, nesvědčící o 

existenci územního plánu a architektonického pohledu na rozvoj obce, a různých změn, které se mohly líbit spíše 

podnikatelům než obyvatelům. Byl to zejména masivní nárůst počtu heren, které lemují Náchodskou ulici. Jsem 



přesvědčen, že zastupitelstvo nemá ustupovat tlakům na povolování kasin a heren (proč tak pan Liška činil?), 

které ožebračují a decimují obyvatele a v konečném důsledku obci přinášejí sociální problémy a nárůst 

kriminality. 

  

Aktuální dění v obci mě zbavilo posledních iluzí o bývalém vedení městské části a bylo názornou ukázkou toho, s 

jakou arogancí by si několik jednotlivců v městské části rádo natrvalo přivlastnilo moc na niž si zvykli, již 

považují za samozřejmou a s níž pak tančí po zádech voličů, pokud se k ní dostanou. Konjukturalisticky přitom 

mění i stranickou příslušnost, čím jen dokazují, že pro ně jsou strany či sdružení pouze prostředkem pro získání a 

udržení mocenských pozic. 

  

Se znechucením jsem četl prohlášení pana Lišky k jeho pokusu o puč, jež uveřejnil na webu svého sdružení 

„Nezávislé Počernice“ (nezávislé na kom? Na Praze? Na voličích?). Slovník toho prohlášení mi silně připomíná 

propagandistický styl tisku z dob komunismu, který si osoboval právo bez argumentů direktivně rozhodovat o 

tom, co je pravda a co lež. 

  

V čase, kdy politický vývoj v hl. m. Praze budí velké naděje, snaží se někteří zastupitelé MČ Praha 20 zvrátit 

pozitivní vývoj, který jsme s potěšením v Horních Počernicích sledovali v uplynulém roce. Píši „s potěšením 

sledovali“ v plurálu, protože o počernickém pokusu o puč jsem se minulý týden dověděl od skupiny rozhořčeně 

diskutujících, naštvaných a znepokojených občanů Horních Počernic, z čehož usuzuji, že zdaleka nejsem sám, 

kdo si přeje pokračování pozitivních změn pod vedením paní starostky Hany Moravcové a nepřeje si návrat 

starých tváří a s nimi starých časů. 

  

     

Ing. Fedor Bruoth 

  

 

1. 2. 2012 

Názor č. 21 - Marie Herianová 

  Jsem babičkou většího počtu vnoučat.Celé roky s obavou sleduji narůstající počet heren a nočních 
podniků v naší městské části.V listopadovém a následně prosincovém čísle Hornopoernického 
zpravodaje jsem se dočetla, co s tím radnice hodlá dělat. Stálo tam, že Zastupitelstvo hl.města Prahy 
schválilo vyhlášku platnou od 1.1.2012 pro MČ Prahy 20. Ve vyhlášce je, že MČ Praha 20 už nebude 
vydávat žádná nová povolení k provozu hracích automatů a do roku 2014 by z naší MČ hrací 
automaty měly zmizet úplně. Tato vyhláška se určitě jisté části nelíbí a my bychom její osud měli 
bedlivě sledovat. Můj osobní dojem je, že je to jeden z důvodů nynějšího stavu v obci. Vše se dá 
zabalit do líbivých proklamací a jednání. Celá léta vždy pozorně pročítám HZ a nemám dojem, že 
bych si tam informace o naší MČ nenašla.  
 
Marie Herianová  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 20 - manželé Manovi 

  Nesouhlasíme s jednáním opozice na MU H. Počernice ze dne 23.2.2012 a fandíme všem slušným 
lidem, kteří podporují řádně zvolenou radu se starostkou paní Hanou Moravcovou.  
 
  Zdravíme manželé Manovi  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 19 - Jana Voborská 



Milá paní starostko a ostatní spříznění zastupitelé Horních Počernic,  
 
  chci Vám vyjádřit svou podporu v boji proti samozvancům provozujícím nezákonné a nemorální 
praktiky, tedy proti panu Liškovi, Kádnerovi, Čápovi a spol. Je mi líto, že k těm všem nekalostem došlo 
namísto řešení naléhavých záležitostí, které naše Počernice, zanedbané a chřadnoucí z předchozího 
starostování, nutně potřebují nalézt. Mrzí mě, že pan Liška se nesmířil se ztrátou koryta a jen 
znepříjemňuje život nejen Vám všem, nýbrž drásá nervy i nám občanům a naplňuje nás pesimismem 
ohledně budoucnosti H. Počernic.  
Prosím, nevzdejte se!!!  
Přeji Vám všem sílu, zdraví a PEVNÉ NERVY!!!  
 
S pozdravem  
 
Jana Voborská  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 18 - Jan Michálek 

Vážení paní starostko,  
 
jako občan Čertous bych se rád podepsal pod drtivou většinu dosud zveřejněných názorů občanů a 
rád bych vyjádřil svoji podporu také.Rád bych Vás touto cestou požádal, abyste co nejdříve a 
"výrazně" zveřejnila datum  jednání zastupitelstva.Myslím, že bude vyprodáno...  
 
Zdraví  
 
Jan Michálek  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 17 - Martin Jaroš 

Vážená paní starostko, vážení radní MČ Prahy 20,  
vážený pane Heriane,  
 
dovolte mi vyjádřit politování nad situací, ke které ve Vaši MČ došlo.  
Pevně věřím, že zvítězí pravda a spravedlnost a moc si přeji, aby dohoda na úrovni Zastupitelstva 
byla možná,  
jakkoli jde v této chvíli ztracené důvěry o heroický výkon.  
 
Přeji vám pevné nervy. Máte mou osobní důvěru a podporu (byť ve Vaši MČ nežiji, pouze pracuji).  
 
S přáním dobrého konce pro vás, i pro občany Vaši MČ ,  
Martin Jaroš  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 15 - Monika Bělová 

Vážená paní starostko,  
 
  z různých zdrojů jsem si v posledních uplynulých dnech získávala informace k situaci na radnici. V 
Horních Počernicích žiji 38 let,  tak některé  zastupitele  znám (minulé i současné). Musím říci, že 



jsem z některých osobností dost rozčarovaná, protože takové jednání bych od nich nečekala. Ivana 
Lišky jsem si vážila, ale to jakým způsobem tuto situaci od začátku pojal se mi nelíbí. Myslím, že tímto 
svým krokem přišel o několik svých voličů. K ČSSD a panu Čápovi se vyjadřovat raději nebudu, ale 
myslím si své ………. Já osobně bych s typem člověka jako je pan Čáp nespolupracovala. A nikde 
není psáno, že  jak se postavil ke svým minulým partnerům to neudělá ještě jednou někomu jinému – 
a to má být náš místostarosta???  
 
Alespoň teď vím,  koho v příštích volbách volit nebudu.  
 
Chci Vám a současnému vedení radnice poděkovat za Vaši práci.  
 
S pozdravem  
Monika Bělová, roz. Chaloupková  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 16 - Blanka Brázdová 

  Po sledu událostí ze zastupitelstva Horních Počernic v minulém týdnu už zase mohu lépe posuzovat, 
koho si v Počernicích vážit a kým pohrdat pro jeho malost a  morální slabost.  
Ráda bych se zeptala našich zachránců, co nám občanům Horních Počernic hrozilo závažného, že se 
rozhodli přistoupit k tak radikálnímu kroku a zbavit nás stávajícího vedení radnice. Nebezpečí muselo 
být opravdu veliké, když dva letití rivalové páni Liška a Kádner našli společnou řeč, oba se postavili do 
čela radnice a přivzali do vedení i  studenta pana Ćápa. To je souznění duší...  
Milí občané Počernic , dovedete si představit jejich spolupráci? Vzpomínáte si na zastupitelstvo po 
volbách, jak pan Čáp vítězně gestikuloval, jak to tomu Liškovi „nandali"? Teď bude zase gestikulovat , 
jak to „nandají"  té Moravcové?  
Jsem zklamaná, že i ostatní zastupitelé NHP toto chování svými hlasy podpořili.  
Jak by asi dopadly nové volby  u nás v obci, měl by pan Ivan Liška stále takovou podporu?  Chce-li 
někdo moc, může ztratit vše...  
   
Blanka Brázdová  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 14 - Petr Miller 

Upravený přepis mého příspěvku,který jsem umístil v diskusi pod člábek v Parlamentních listech  
Vážená paní starostko, Petmill, 25.1.2012 22:08:57  
držím Vám palce a určtě se nedejte a těch "anonymních hrdinů" se nebojte, to se jenom amatéři 
zesměšnili a teď neví kudy kam. Nevím, proč jste se tak znelíbila a ani Vás, na rozdíl od pana Lišky, 
neznám osobně, ale respektuji výsledek voleb jako výsostné rozhodnutí volíčů a navíc, jsem také 
občanem Horních Počernic od roku 1996 a tak to tady trochu znám včetně některých postaviček 
současného trapného divadla. Že jsou socani podrazáci, jsem zažil na vlastní kůži od 
Zemana,kterému jsem velmi pomohl v roce 1993 k předsednictví. S velkým zadostiučiněním jsem pak 
sledoval výraz jeho tváře, kdy jemu se od vlastních lidí stalo totéž (to bylo když se cpal na Hrad).  
Není rozdíl mezi velkou a malou politikou, jen ta velká je o velkém divadle a státní scéně, proto více 
medializovaná a rozhoduje v jiných mantinelech, ale skřeti a hajzlíci, ti se vyskytují v obou. Vím o čem 
mluvím. Prošel jsem vrcholovou politikou, ale to bylo ještě v době, kdy propůjčený mandát a funkce 
zavazovala, bohužel, dnes si na to už nikdo nehraje, protože už nejde o ideály, se kterými jsme do 
toho šli my, ale jen a jen o peníze a když hrabou ve velké politice tak proč si neurvat aspoň něco v té 
obecní politice. Chci věřit, že občané Horních Počernic to v příštích volbách  spočítají zejména těm, 
kteří si pletou výkon mandátu s turistickým zájezdem a honbou za lepším bydlem a nejen jim. A kdo si 
myslí, že když má peníze, že může všechno, tak hned v zárodku se mu musí dát velmi tvrdě najevo, 
že se mýlí, protože za jeho zájmy jsme v roce 1989 do toho nešli.   
 
Petr Miller (Federální ministr práce sociálních věcí 1989 - 1992)  



31. 1. 2012 

Názor č. 13 - Blanka Brázdová 

Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto ,  
   
chtěla bych Vám tímto vyjádřit podporu a zároveň své rozčarování nad nemravným a ubohým 
chováním pánů Lišky a Kádnera.O chlapci Čápovi nemluvím, ten patří do studentských lavic. Pokud 
bych Vám mohla jakkoliv pomoci jako občan Horních Počernic, ráda tak učiním.  
   
Pevné nervy!  
   
S pozdravem  
Blanka Brázdová  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 12 - Tomáš Kůrka 

Dobrý den, paní Moravcová,  
 
píši Vám, jakožto občan Horních Počernic, abych Vám vyjádřil plnou podporu a zároveň také projevil 
rozpaky nad tím, co se v poslední době na radnici událo. Já osobně se o politiku příliš nezajímám, 
protože mám téměř o všech politicích velmi slabé mínění a jejich práce podle mě tomuto státu vůbec 
neprospívá. O to více jsem měl radost z Vašeho příchodu, protože jsem ve Vás viděl osobnost, která 
jednak uvede řadu věcí do lepšího stavu a také si nenechá sáhnout na svojí čest a nebude dělat 
opatření na objednávku.  
Nechci se považovat za odborníka na místní poměry, ale mám dojem, že tuším, proč se muselo stát, 
co se stalo. Rozhodně mi příjde chování opozice velmi nekorektní a hodně se blíží praktikám ve 
vrcholové politice. Doufal jsem, že se to zrovinka u nás v Počernicích nebude dít, ale bohužel nevím, 
jak bych tomu mohl zabránit. Proto Vám přinejmenším chci takto vyslovit podporu a také nabídnout 
pomoc. Pokud byste měla nějakou představu, jak vlastně mohou obyvatelé Počernic přiložit ruku k 
dílu, snažil bych se sehnat co nejvíce lidí, kteří se za Vás postaví. Domnívám, že bych k tomu uměl 
nabídnout nějaké prostředky a hlavně dovednosti, bohužel ale nemám představu, jak na to. Takže 
pokud byste cokoli potřebovala, určitě se na mě můžete obrátit.  
 
 
S přáním pevných nervů  
Tomáš Kůrka  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 11 - Jana Voborská 

Milá paní starostko a ostatní spříznění zastupitelé Horních Počernic,  
chci Vám vyjádřit svou podporu v boji proti samozvancům provozujícím nezákonné a nemorální 
praktiky, tedy proti panu Liškovi, Kádnerovi, Čápovi a spol. Je mi líto, že k těm všem nekalostem došlo 
namísto řešení náléhavých záležitostí, které naše Počernice, zanedbané a chřadnoucí z předchozího 
starostování, nutně potřebují nalézt. Mrzí mě, že pan Liška se nesmířil se ztrátou koryta a jen 
znepříjemňuje život nejen Vám všem, nýbrž drásá nervy i nám občanům a naplňuje nás pesimismem 
ohledně budoucnosti H. Počernic.  
Prosím, nevzdejte se!!!  
Přeji Vám všem sílu, zdraví a PEVNÉ NERVY!!!  
S pozdravem  
Jana Voborská  

 



31. 1. 2012 

Názor č. 10 - Martin Jaroš 

Vážená paní starostko, vážení radní MČ Prahy 20,  
vážený pane Heriane,  
 
dovolte mi vyjádřit politování nad situací, ke které ve Vaši MČ došlo.  
Pevně věřím, že zvítězí pravda (a snad i láska), jak by řekl nedávno glorifikovaný pan exprezident 
Havel.  
 
Máte mou osobní důvěru a podporu, byť ve Vaši MČ nežiji, jen pracuji.  
 
S přáním dobrého konce,  
Martin Jaroš  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 9 - Petr a Marie Firbasovi 

Vazena pani starostko a pane mistostarosto,  
vyjadrujeme znepokojeni na nedemokratickym zpusobem, kterym se nekteri pokouseji zvratit vysledky 
demokratickych voleb a zmenit pomery na hornopocernickem MÚ. Sledujeme praci noveho vedeni a 
vazime si pruhlednosti a transparentnosti vsech vasich rozhodnuti, jak je zverejnujete ve 
Zpravodaji.  Podporujeme take snahu o omezeni poctu heren v nasi mestske casti a dalsi pozitivní 
zmeny. Vyjadrujeme Vam i celemu soucasnému vedeni podporu  a stojíme za vami, jako za temi, 
ktere jsme si demokraticky zvolili. S rezignaci pana mistostarosty nesouhlasime.  
S pozdravem Petr a Marie Firbasovi  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 8 - Petr Křemen 

Vážená paní starostko,  
 
navrhuji - je-li to organizačně možné - zvážit z kapacitních důvodů změnu místa konání příštího 
jednání zastupitelstva - lze očekávat, že zájem občanů o účast na jednání bude vzhledem k současné 
situaci výrazně vyšší než obvykle.  
 
Zdraví  
 
Petr Křemen 

 

31. 1. 2012 

Názor č. 7 - Tomáš Bísek 

Vážení představitelé Horních Počernic,  
   
vycházím z dostupných informací a Vašich aktualit. Sledoval jsem s napětím výsledky posledních 
voleb a následně činnost nové samosprávy s novou starostkou, místostarostou a dalšími členy. 
Pozitivní výsledky jsou nejen viditelné, ale například pro nás ve Zdoňovské ulici zcela hmatatelné. Po 



mnohých letech čekání konečně začínají i u nás práce na kanalizaci. S jistotou, že to je jeden 
z  možných příkladů dobré změny a nových začátků, vyjadřuji rozhořčení nad postupem části rady s 
úmyslem nedemokratickými metodami zvrátit výsledky voleb.  
   
Přál bych si,aby mnozí, kteří pozitivní proměnu přivítali, překonali svou přirozenou lidskou pohodlnost 
a podpořili Vás.  
   
S přáním dobrého,   Tomáš Bísek  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 6 - Zita Kazdová 

Vážená paní Moravcová,  
 
dovolte mi, abych Vám vyjádřila podporu.  
Aniž bych znala  zákruty hornopočernického úřadu, samosprávy a veřejného  
života, považuji Vaše působení a práci pro obec za velmi potřebnou, snad  
i jedinou možnou.  
Přijměte prosím alespoň tuto malou podporu a poděkování za Vaši práci,  
prosím, neustupujte nátlaku a politickým čachrům.  
 
S pozdravy a přáním všeho dobrého  
 
Zita Kazdová  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 5 - Ing. Fedor Bruoth 

Vážená paní starostko, pane místostarosto, vážení zastupitelé:  
   
Vážím si výsledků komunálních voleb 2010, které v řadě obcí, mezi nimi i v Horních Počernicích, 
vyjádřily vůli voličů ke změně. K těm voličům patřím i já. Jsem si vědom toho, že příčinou politického 
marasmu v ČR v posledních letech je lhostejnost nás - voličů; že nestačí jen vhodit lístek do urny, ale 
je potřeba se zajímat o dění v obci a angažovat se průběžně. Přestože mi je jasné, že tím "prostý 
volič" případný klientelismus a iregularity nemá šanci uhlídat, zúčastňuji se od voleb pravidelně v 
řadách občanů jednání zastupitelstva MČ Praha 20 a občas uplatním dotaz v bodu vyhrazeném 
veřejnosti. Před svým zamýšleným odchodem na plánované jednání Zastupitelstva v pondělí 22. ledna 
2012 jsem našel na webu MČ oznámení o odložení konání zasedání.  
   
Až dnes večer po příchodu na cvičení zde v Horních Počernicích jsem se dověděl od vzrušeně 
diskutujících a rozhořčených spolucvičenců o nehorázném pokusu o puč, vedeném bývalým starostou 
a místostarostou. K tomu bych rád řekl, že řadu let po nástupu pana Ivana Lišky do funkce jsem s 
uznáním a spokojeností sledoval změny k lepšímu, které se za jeho starostování v MČ děly. Dvacet let 
ve funkci však nepovažuji za normální a zdravý jev a postupně začaly přicházet jiné změny. Chaotická 
výstavba rodinných domků, nesvědčící o existenci územního plánu a architektonického pohledu na 
rozvoj obce, různé změny, které se mohly líbit spíše podnikatelům než obyvatelům, masivní nárůst 
počtu heren...  
   
Aktuální dění v obci mě zbavilo posledních iluzí a bylo názornou ukázkou toho, s jakou drzostí a 
arogancí si dvě největší české politické strany a jejich komunální deriváty přivlastnily moc a přehazují 
si ji z dlaně do dlaně. Toho, že pravice ani levice v našich poměrech  ve skutečnosti neexistuje, jsou 
pouze klientelistická mocenská seskupení, která se kdykoliv v případě potřeby bez rozpaků "šábnou", 
protože jejich jedinou ideologii je touha po moci, na niž si zvykly, již považují za samozřejmou a s níž 
pak tančí po zádech voličů, pokud se k ní dostanou. Pravda, nedávný vývoj v hl. m. Praze budí velké 
naděje; kéž by pokračoval.  



   
   
Poslední komunální volby ukázaly, že změna k lepšímu alespoň na komunální úrovni je možná a daly 
naději, že by se od ní časem mohly odvíjet změny k lepšímu i na celostátní úrovni. I proto doufám, že 
nedopustíte v Horních Počernicích návrat ke starým poměrům.  
   
Chtěl bych Vám za svou osobu jako občan městské části vyjádřit svou vděčnost za Vaši dosavadní 
práci pro městskou část a popřát Vám mnoho úspěchů do dalších let Vašeho funkčního období.  
   
Ing. Fedor Bruoth  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 4 - Ing. Miloš Tita 

 Dobrý den paní starostko  
Držím Vám palce, abyste souboj o radnici vyhrála. Velmi přesně se dokažu vžít do Vašich pocitů, zažil 
jsem podobnou situaci v loňském roce, jen se špatným koncem. Vím, jak se politici za ČSSD rychle 
naučili využívat všechny zlořády a svinstva od ODS, jak snadno slyší na korupci, jak lehko ji nabízí i 
přijímají.  
U nás ve městě rovněž provedli palácový převrat pomocí zkorumpování jednoho přeběhlíka, kterému 
jsme přitom ještě předtím výrazně pomohli při ztrátě zaměstnání. A deklarovaný důvod? Koalice prý 
okopávala kotníky opozici. Vpravdě jednoduché a v této republice neotřelé :-)  
 
 S přáním dobrého konce  
 
Ing. Miloš Tita  
bývalý starosta města Ralsko  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 3 - Josef Hampl 

Vážení,  
můžete mi laskavě a všem občanům Horních Počernic vysvětlit, co to tam vyvádíte? Nejdřív má být 
jednání zastupitelstva, pak jde v rozhlase hlášení, že se jednání ruší, následně někteří jednání 
uskuteční, aby odvolali vedení obce. Pokud už měli někteří zastupitelé potřebu odvolávat vedení, měli 
to udělat transparentně a ne mimo program, když si navíc půlka Počernic myslela, že jednání bylo 
zrušeno. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet. Ale pokud hodláte věnovat energii nějakým 
mocenským bojům, místo abyste jí použili na správu obce k čemuž jste byli zvoleni, tak byste měli jít 
někam...  
S pozdravem  
Josef Hampl  

 

31. 1. 2012 

Názor č. 2 - Jiří Boldyš 

Vážení spoluobčané,  
 
rád bych se vyjádřil k současné situaci v našem zastupitelstvu. Bydlím v Horních Počernicích v části 
Čertousy a jako zdejší občan jsem velmi spokojen s tím, jak se po posledních komunálních volbách 
změnil přístup radnice k řešení problémů v naší oblasti.  
 
Budu konkrétnější. Za bývalého vedení jsme občasně jednali s p. starostou Liškou a p. Strakou. 



Nelíbilo se nám, že ačkoliv jiné části obce vzkvétají (např. Chvaly), Čertousy jsou dlouhodobě 
zanedbané, místní rozvoj postrádá očima laika jakoukoli koncepci a v těsné blízkosti jsou vedle sebe 
naplácány stavby naprosto odlišných stylů. Čertousy jsou obehnané zapáchající čističkou (pro 
nezasvěcené podotýkám, že není normální, aby čistička silně zapáchala) a množstvím nevzhledných 
hal. Bývalé vedení nám slíbilo oddělit nově stavěné haly valem, ale později jsme k našemu zděšení 
zjistili, že stavba je realizována bez valu. Zdá se logické, že pokud obec svolí ke stavbě logistického 
centra na svém území, měla by z toho mít prospěch větší, než má teď.  
 
K dalším prohřeškům bývalého vedení bych připočetl mylnou informaci o zásadním datu v 
Hornopočernickém zpravodaji týkajícím se podávání připomínek ke konceptu územního plánu. 
Následuje příklad, kdy developer stavící domy v ulici Na Nové silnici měl podmínku postavit 
přístupovou cestu. Tu postavil z nekvalitního materiálu, což sice obec uznala a odmítla silnici převzít, 
nicméně silnici zkolaudovala! Jak je to jen možné, že si developeři tak často prosadí, co chtějí?  
 
Od p. starosty Lišky jsme byli poučeni, že regionální plánování se nedá dělat tak, že se vše projedná s 
občany. V otázce výstavby na Bílém Vrchu jsme se pak od něj dozvěděli, že zájmy jeho budoucích 
obyvatel jsou mu přednější, než zájmy stávajících obyvatel. Ohledně rozvoje v naší lokalitě bylo na 
městském úřadě tajemno a jedna magistrátní úřednice nám kladla na srdce, abychom v Horních 
Počernicích nevykládali, že některé informace máme od ní.  
 
Jaký div, že se většina mých sousedů nemohla dočkat voleb. Z nového vedení jsme komunikovali 
hlavně s paní starostkou Moravcovou a s p. Herianem. Tito dva sice neslibovali, ale zato si naše 
připomínky psali, vážně se jimi zabývali a jak jsem se již několikrát přesvědčil, tak je i řešili. Oba nás 
informují, pokud se něco řeší v souvislosti s naší lokalitou. Zaznamenal jsem zájem zabývat se 
problémy kohokoliv, zaznamenal jsem snahu šetřit finanční prostředky obce, zaznamenal jsem lidský 
přístup, ochotu a snahu prospět i u ostatních radních. (Vím, že i v bývalém vedení se takoví našli.) 
Mimochodem, příjemným pro mě bylo zjištění, že paní Moravcová a p. Herian své platy poskytují na 
dobročinné účely, což naznačuje, že se v politice neangažují kvůli osobnímu prospěchu.  
 
Těmito řádky jsem se nechtěl nikoho dotknout. Pouze jsem cítil potřebu sdělit své zkušenosti s 
bývalým vedením obce jako protiváhu na množství v poslední dny zveřejňovaných a pro mě 
překvapivých informací (o nefunkčním vedení obce, apod.)  
 
Volby jsou tu od toho, aby ukázaly, co si občané přejí. Já si výsledek posledních voleb interpretuji tak, 
že počet lidí nespokojených s bývalým vedením přesáhl polovinu, a že není starostou člověk s 
nejvyšším počtem hlasů mi zase tak divné nepřipadá. Nicméně bych byl rád, kdyby spolu v této obci 
nadále slušní lidé dobré vůle spolupracovali v korektním duchu, ať už jsou v opozici nebo ve vedení. 
Pokud je opozice konstruktivní a snaží se pro občany i ze své omezené pozice něco dobrého udělat, 
velmi si jí vážím. Pokud opozice místo práce pro občany kuje pikle a podráží nohy svým kolegům v 
zastupitelstvu, tak mi to na naší komunální úrovni připadá nečestné a směšné zároveň.  
 
Pokud se ale někdo před volbami prezentuje jako kritik teď již bývalého vedení, dostane hlasy od 
voličů, kteří si od něj slibují, že prosadí změnu, a pak se spojí s opozicí, kterou tak kritizoval, jen když 
mu nabídne funkci a plat, tak to je podraz. Podraz na voličích.  
 
Na závěr bych rád poděkoval Vám všem, kteří pro naši obec něco děláte, ačkoli se jedná třeba i o 
maličkosti, a často se o Vašich příspěvcích ani neví.  
 
Jiří Boldyš  

31. 1. 2012 

Názor č. 1 - Karla Polydorová 

Vážení slušní občané,  
vážená současná destabilizovaná vládnoucí koalice ve vedení radnice,  
 
 
hned den po „ samozvaném převratu“  jsem napsala všem zastupitelům svůj postoj k tomu, co se v 
pondělí odehrálo.  



 
Reakce na můj dopis mě donutila se věcí hlouběji zabývat a zjišťovat informace. Jestli jsem se přece 
jen neunáhlila, někomu neukřivdila a opravdu napsala svůj vlastní  názor.  
Pročetla jsem články v novinách, na internetu a na webových stránkách městské části Horních 
Počernic a místních politických stran.  
 
Díky tomu jsem získala jasný a nezaujatý pohled na situaci :  
 
1)    V dopisech, zveřejňovaných na webu  epocernice.cz , jsou  citovány věty  typu začala se 
házet špína, lidé jsou dezinformováni, lidem se vysvětlují zákony a jsou zveřejňovány moudra 
právníků a různých odborníků.  
 
I já jsem psala na web epocernice.cz , ale mé články nebyly zatím z nějakých důvodů mně ne zcela 
jasných „ zveřejněny“ . Nikoho  jsem neviděla házet špínu krom lidí, kteří toto sami citují a nestydí se 
ve svých dopisech protiprávně, nesmyslně a hlavně bez důkazů obviňovat vedení obce z 
tunelování.  Sama za sebe mám pocit , že současné vedení obce je naopak ve sdělování informací o 
celé situace příliš pomalé a nenašla jsem k dnešnímu dni 29.1.2012 jediný článek  z vedení obce , 
který by někoho z  opozice pošpinil, pomluvil či nějak obviňoval , ba naopak,  toto činí jen příznivci 
současné opozice. Vedení radnice je na můj vkus až přespříliš slušné a zdrželo se jakýchkoliv reakcí 
na hanlivé dopisy namířené proti nim samotným.  Jen kdyby magistrát uznal platnost změny 
ve  vedení radnice ze dne 23.1.2012, věřte , že by jeho rozhodnutí 100% nebylo  opozicí napadáno a 
nebylo by o něm spekulováno.  
 
 
2)    Odvolání zasedání  zastupitelstva svolaného na  23.1.2012  
 
 
Zrušení svolaného zasedání paní starostkou, vyvolalo obrovskou vlnu nenávisti v řadách příznivců 
Nezávislých.  
Musím říct, že o odvolání zasedání jsem během tohoto týdne mnohokrát přemýšlela a taky si 
říkala,  třeba se ještě dalo o všem jednat a zasednout s opozicí i s vládnoucí koalicí k jednomu stolu a 
v zájmu všech voličů si pohovořit.  
Pak ale zjistíte, že na webu  ČSSD je uveřejněná písemná dohoda  o odvolání současného vedení 
radnice. Tato dohoda se podepsala již 22.1.2012 v neděli večer , neznámo v jakých prostorách či 
sklepeních, jestli v budově úřadu nebo někde v soukromí.  Tento dokument mne otevřel oči. Dnes vím 
, kdo destabilizoval situaci na radnici, kdo to dopředu zřejmě již dlouho plánoval a taky kdo bez 
řádného jednání a seznámení se svými chystanými kroky,  současné vedení radnice destabilizoval a 
tento stav v naší obci zavinil.  Kdo bez řádné výpovědi svému koaličnímu partnerovi připravil nám 
všem nepříjemné chvíle!   
Je bez pochyby, že  zasedání, svolané paní starostkou za původním účelem schválení rozpočtu na 
rok 2012, mělo bez jejího vědomí, jiný dopředu připravený  program , kde by zřejmě den předem 
zrozená opozice,  požadovala od paní starostky už jen klíče od úřadu, protože si již v neděli 22.1.2012 
rozdělili řádně své židle , funkce a posty.       
 
http://www.cssdpocernice.cz/cssdpocernice/koalicni-smlouva2010-2014  
 
    Na závěr musím  říci, za sebe , že nežiji v neutěšeném stavu Horních Počernic a nemám obavu z 
tunelování obce za současného vedení. Nechápu,  proč by neměla současná koalice dokončit 4-leté 
volební období,  když předchozí  garnitura měla  tuto čest  již dvacet let. Pak pokud tedy chudáci 
občané prohlédnou a vzpamatují se a ť to ukáží řádně v dalších volbách a zvítězí-li opět strana pana 
Lišky  a bude schopen uzavřít koaliční smlouvu s většinovými hlasy  - tak ať vládne.  
     
 
 
                                 
                                    občanka  
                                    Karla Polydorová  
                                    rozená : Manová  
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