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ÚVODNÍK
Pomalu se nám blíží Vánoce, ale na
radnici rozhodně nevládne adventní
klid a pohoda. Spíše hektický předvánoční ruch.
Koncem října byla konečně zahájena stavba tolik očekávané devítiletky.
Nemusím jistě zdůrazňovat, jak jsme
rádi, že se konečně staví. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Imos Brno
a hned se pustila do díla. Zbourala
starou jídelnu a nyní probíhají zemní
práce. Čilý ruch na stavbě je zárukou,
že do konce roku bude postaveno
vše, co nám určují podmínky dotace
od ministerstva financí. Stavba bude
pokračovat a dokončena bude v příštím roce.
Dále se pracuje na projektování
realizační dokumentace na rozšíření
čistírny odpadních vod. Následně budeme žádat o dotaci na tuto stavbu.

Půjde o nákladný projekt, který je ale
pro naši obec životně důležitý. Současná čistírna totiž už kapacitně nedostačuje.
Stále se pracuje na rekonstrukci komunikace spodní části ulice K Roklím. Už je hodně uděláno a předpokládáme, že do konce roku bude
hotovo. Tuto komunikaci budujeme
za peníze, které jsme získali od letiště
z programu „Žijeme zde společně“.
Tímto programem letiště každoročně
podporuje v okolních obcích projekty
na ochranu životního prostředí. Vybudování nových povrchů ulic zmírňuje prašnost, proto se takové akce
z programu financují. Když jsme u letiště, máme ještě jednu dobrou zprávu: z dalšího programu „Dobré sousedství“, ze kterého se každoročně
obcím postiženým provozem letadel

přidělují dotace, obdrží Horoměřice
pro dostavbu devítiletky na příští rok
rovný milion korun.
Chystáme se požádat ještě o jednu
dotaci. Ještě v prosinci se podávají
žádosti o podporu výstavby mateřských škol. Dotaci vypsalo ministerstvo školství a naše obec se o ni
samozřejmě chce ucházet. Stále nám
totiž k úplnému dokončení školky
chybí jeden pavilon. Pokud by se
jej podařilo postavit, mohla by naše
školka přijmout zase o něco více dětí.
Tím se s vámi v tomto roce rozloučím. Přeji vám, aby váš předvánoční
čas plynul klidněji než ten radniční.
Přeji všem občanům Horoměřic krásné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok.
Zdeněk Babka

ZE zasedání zastupitelstva
09 a 1 hlas HN), 1 hlas proti (NH) a 2 hlasy se hlasování
zdržely (NH). Návrh byl schválen.
Dále zastupitelé všemi hlasy schválili souhlas s podáním žádosti o dotaci na poslední pavilon mateřské školy.
Jak zastupitelům řekl místostarosta Kohutič (ODS), MŠMT
vyhlásilo dotační výzvu na rozvoj kapacit mateřských a základních škol, kde je možné získat až 85 % uznatelných nákladů na investice do škol. Obec tedy podá žádost o dotaci.
V dalším bodě starosta Babka (ODS) podal informaci
o probíhajících a připravovaných stavbách. Byla zahájena
stavba 2. stupně základní školy, v době konání zastupitelstva probíhala demolice bývalé jídelny. Současně se buduje
nový povrch komunikace v ulici K Roklím v její spodní
části. Ještě letos se začne s dlážděním ulice Úzké. Připravuje se stavba rozšíření čistírny odpadních vod, nyní projektanti zpracovávají realizační dokumentaci, podle které
se následně bude vybírat dodavatel stavby. V diskusi pan
Čacký (NH) upozornil na výjezd z Kamenické ulice na Velvarskou, který i po provedené úpravě není dle jeho názoru příliš bezpečný. Zastupitelé pak 13 hlasy vzali zprávu
o stavbách na vědomí (PhDr. Šináglová při hlasování krátce
nebyla přítomna).
V dalším bodě programu se zastupitelé zabývali vyhlášením grantů na rok 2016. Navržen byl stejný program jako
pro rok 2015, tedy grant pro oblast volného času dětí a mládeže, který má za cíl podpořit neziskové subjekty, které
nabízejí aktivity pro horoměřické děti. Podle návrhu může
jeden subjekt získat maximálně 200 000,- Kč, celkem obec
pro tento účel vyčlení půl milionu korun. V diskusi pan
Vondra (TOP 09) připomněl, aby obec při přípravě rozpočtu na příští rok pamatovala kromě dětí také na péči o seniory. Zastupitelé pak schválili vyhlášení grantů na rok 2016
všemi hlasy podle předloženého návrhu. Grantová výzva je
k dispozici na www.horomerice.cz.
Další bod programu se týkal pozemků v sousedství čistírny odpadních vod. Pan Kášek (ODS) vysvětlil, že jde o tři

Zastupitelé se sešli na veřejném zasedání 9. listopadu 2015.
Omluven byl pouze doc. Mikulka ze sdružení Naše Horoměřice (NH). Při jednání o programu bylo navrženo jeho
doplnění o další dva body a program byl schválen v této
rozšířené verzi.
Jako první bod se projednával návrh rozpočtového opatření. Blíží se konec roku a je nutné zkorigovat původní
rozpočet tak, aby odpovídal skutečnému vývoji hospodaření obce. Zejména je vždy nutné upravit takzvané konsolidované položky rozpočtu, tedy zejména dotace a vztahy
k jiným rozpočtům. Bylo tedy navrženo navýšení příjmů
o 415,8 tis. Kč, snížení financování o 1 600 tis. Kč (obec
čerpala nižší než původně plánovaný úvěr) a snížení výdajů o 1 184,2 tis. Kč. Místostarostka Kohoutová (ODS) podrobně vysvětlila jednotlivé položky rozpočtového opatření, které bylo následně schváleno hlasy všech přítomných
zastupitelů.
Dále byl projednáván návrh na odměňování členů výborů
a komisí za jejich práci v těchto uskupeních. Návrh na zavedení systému do odměňování těchto lidí přednesl na minulém zasedání jménem kontrolního výboru jeho předseda
doc. Mikulka (NH). Následně zastupitelstvo pověřilo radu,
aby připravila podklady. Jde o ty členy výborů a komisí,
kteří současně nejsou zastupiteli. Zastupitelé ve výborech
jsou totiž odměňováni za tuto práci podle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. Rada tedy navrhla nezastupitele odměňovat
stejně jako zastupitele, neboť ve výboru či komisi odvádějí
stejnou práci. A rada je toho názoru, že pokud někdo pro
obec pracuje, měla by jej obec za tuto práci také zaplatit.
Následně probíhala diskuse k tématu, nejvíce připomínek
vznášeli zastupitelé na NH, ačkoli původní návrh vzešel
z jejich řad. Zapracování jejich návrhů by vedlo k takové
administrativní náročnosti, že by původní myšlenka jednoduše a systémově zaplatit lidi za práci pro obec ztratila
smysl. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro návrh rady, tj. odměnit stejně jako zastupitele (8 hlasů ODS, 2 hlasy TOP
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vat již od prosincové změny jízdních řádů, tj. 13. prosince.
Nepříjemnou komplikaci v dopravě představuje probíhající
stavba kanalizace na Jenerálce, tady jsme bohužel zjistili, že
stavba má skončit až v polovině dubna příštího roku. Zastupitelé pak vzali zprávu z rady na vědomí všemi hlasy.
V bodě Různé přednesl pan Kášek (ODS) informaci
o nové registraci sdružení právnických osob a spolku občanů dotčených provozem letiště. Zastupitelé pak všemi hlasy
odsouhlasili, aby sdružení i spolek měly i nadále sídlo na
adrese našeho obecního úřadu. Doc. Altmann přečetl dopis
občana, který se dotazoval na nově vysázenou alej směrem
na Suchdol, tedy jak bude napojena na Horoměřice. Pan
Vondra vysvětlil, že napojení bude vyřešeno v souvislosti
s plánovanou výstavbou v lokalitě a kvůli němu obec nedávno směňovala i některé pozemky.
Dále doc. Altmann diskutoval o svozu bioodpadu z domácností. Týká se domácností, které si objednaly doplňkovou službu a mají doma zvláštní hnědou popelnici pouze na
bio. V letošním roce za tuto službu platily 750,- Kč, obec na
ni doplácí. Doc. Altmann navrhl zvýšení ceny svozu bioodpadu z domácností pro rok 2016 tak, aby tato cena pokrývala náklady obce. Jak zdůraznil, je to služba, která je mimo
rámec systému nakládání s komunálním odpadem a nemá
být tedy dotována z obecního rozpočtu. (Rada obce následně na jeho návrh rozhodla o tom, že pro rok 2016 bude cena
za svoz bioodpadu z domácností 900,- Kč/ročně za nádobu
120 litrů a 1150,- Kč za nádobu 240 litrů. Jde o ceny, které si za svoz bio účtuje svozová firma – pozn. red.) Dále
pak navrhl sjednocení výše nájemného za tělocvičnu pro
všechny subjekty (dosud rada stanoví nižší nájem pro subjekty, které zde provozují kroužky pro děti – vyšší nájem by
zaplatili rodiče ve zvýšených poplatcích. Vnímá tedy nižší
nájem jako podporu rodin s dětmi).
Následně byla přečtena všechna usnesení a zasedání bylo
ukončeno.

pozemky, které nebyly vydány v rámci církevních restitucí
a o které by obec mohla požádat Státní pozemkový úřad,
který je nyní spravuje. Vzhledem k jejich charakteru a způsobu využití je možné požádat o jejich bezúplatný převod
do vlastnictví obce. Zastupitelé pak postupně všemi hlasy
schválili bezúplatný převod všech tří pozemků.
Dále se projednával první z bodů doplněných do programu v úvodu zasedání. Pan Kášek (ODS) vysvětlil, že jde
o záměr prodat pozemky oddělené z části bývalé cesty za
ulicí Boční, která přiléhá k budoucím parcelám. Předpokládá se, že nabízené pozemky si odkoupí budoucí majitelé
těchto sousedních parcel. V diskusi se pan arch. Jech zeptal
na cenový plán prodeje. Bylo vysvětleno, že o cenách bude
zastupitelstvo jednat až po obdržení nabídek. Zastupitelé
pak schválili záměr prodeje pozemků všemi hlasy.
Další bod navrhl do programu doplnit pan Čacký (NH).
Týkal se návrhů sdružení Naše Horoměřice k řešení situace
ohledně v minulosti vyplácených odměn zastupitelům, na
které neměli nárok (viz minulé číslo zpravodaje). Pan Čacký přečetl několik bodů našich Horoměřic společně s jejich
zdůvodněním. S návrhy se ovšem ostatní zastupitelé neměli možnost blíže se seznámit předem, proto pan Kohutič
(ODS) navrhl tento bod odložit, aby si je mohli nejprve prostudovat. Zastupitelé pak hlasovali o odložení tohoto bodu
– pro odložení bylo 9 hlasů (7 ODS a 2 TOP 09), hlasování
se zdrželi 4 zastupitelé za NH a 1 za ODS.
Následně byla projednávána zpráva z jednání rady obce.
Tu zastupitelé dostávají písemně vždy na začátku zasedání,
takže se s ní v jeho průběhu mohou seznámit. Doc. Altmann
se zeptal, jak byla vyřešena stížnost na přetíženost autobusů
integrované dopravy ve špičkách. Protože doprava zajímá
hodně lidí, přiblížím odpověď zde. V první polovině listopadu proběhl na zdejších autobusových linkách dopravní průzkum, na jehož základě jsme dohodli s organizací ROPID
posílení dopravy ráno a na začátku odpolední špičky vždy
o jeden spoj na lince 356. Toto malé zlepšení začne fungo-

Bc. Jana Kohoutová
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OSLAVA U POMNÍKU
Jako každoročně, i letos si občané Horoměřic připomněli výročí vzniku
samostatného Československa, které si spojujeme s ukončením 1. světové
války a které nyní i jako Česká republika oslavujeme. A jako již mnohokrát, i letos se tohoto setkání u pomníku obětí válek zúčastnily děti ze základní školy.
Krátkým programem nás tentokrát provedla paní místostarostka Kohoutová. Za obec a za Svaz bojovníků za svobodu byly položeny věnce, načež
zazněla česká hymna.
Žáci 4. třídy zarecitovali tři moc milé a hravé básničky, které s nimi nacvičila paní učitelka Jana Kučerová. Jednu z nich od Jana Skácela přetiskujeme.
Nechyběl ani projev pana starosty Babky, z něhož citujeme závěrečný apel.
„Po roce 1989 zažíváme všichni obrovský rozvoj. Ekonomický, společenský, i kulturní. Znovu vstupujeme do mezinárodních struktur. Materiálně i přes prošlé krize a nejspíš i nadcházející, zažíváme nejblahobytnější
období naší země (našeho státu). Je to 26 let nepřetržité svobody, které
dosahujeme poprvé od samotného vzniku.
Neberme to jako samozřejmost, mysleme na naši svobodnou zem, braňme se náznakům vábivých socialistických řešení. Nedejme se nikdy koupit
a hlídejme si především nezávislost a suverenitu. Vždyť z té spousty let
trvání naší vlasti pořád nejvíc zabírá období totalit.“
Po vyslechnutí hymny Evropské unie a přání, aby si děti užily následující volné dny, bylo setkání ukončeno.

Kulatý svět
Jan Skácel

Co kulaté je, to se koulí,
brambory, mráčky, taky míč,
za kopec skutálí se slunce
a už tu není, už je pryč,
a celý den se odkutálel,
stmívá se rychle, chodí tma,
a děti vracejí se domů,
tam na ně čeká maminka,
má pro každého hrnek mléka,
noc si už šlape na paty,
a jak to čerstvé mléko chutná
z hrníčku, jenž je kulatý.

Václav Kášek
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek

JAK NA KÁCENÍ DŘEVIN
Jaká pravidla tedy platí v současnosti?
Omezím se jen na informaci týkající se soukromých pozemků
a nebudu ji komplikovat pravidly pro lesy, významné krajinné
prvky, stromořadí, plantáže a zapojené porosty dřevin (keře
a křoviny), protože tyto komplikace se většiny majitelů nemovitostí netýkají.
Povolení ke kácení tedy zákon nevyžaduje:
1. Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
2. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Protože se v letošním roce vzhledem k napadení smrků cizopasníky a chorobami vyrojilo větší množství důvodných žádostí o povolení k pokácení stromů, a také proto, že v uplynulých létech se pravidla opakovaně měnila, je důvod k podání
jednoduchého návodu, jak si v případě potřeby kácení počínat.
Úplně na úvod ale musím konstatovat, že dramatické scénáře varující před liberálnějším přístupem ke kácení, který
prosadil ministr Chalupa, se v Horoměřicích nijak neprojevily.
Významnou změnu pak nepřinesl ani návrat k pravidlům přísnějším.
Můj zásadní poznatek je takový, že většina občanů si stromů a keřů váží a že nějaké zbytečné a škodlivé kácení od občanů nikdy nehrozilo.
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Je třeba si uvědomit, že první podmínka se týká ovocných
i neovocných stromů na jakémkoliv druhu pozemku (pochopitelně vlastním) a možnost kácet bez povolení je definována obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. U kmenů
dělených pod touto výškou je posouzení složitější a v případě
pochybnosti je vhodnější se obrátit s dotazem na obecní úřad.
Druhá podmínka se naopak týká jen ovocných stromů bez
ohledu na velikost. Podstatný je ale pozemek, na kterém strom
roste, respektive jak je tento pozemek zapsán v katastru nemovitostí. I pro tuto podmínku vám pomůžeme s upřesněním,
o jaký pozemek se jedná, a pokud u žádosti nebo dotazu uvedete telefonické spojení, dostanete odpověď velmi rychle.
Telefon je vhodný i v případě, že je povolení nutné.
Určitě si je raději proti podpisu převezměte na obecním úřadu než na poště. Ušetříte čas a obec peníze. Pokud ale nejsme

na převzetí domluveni, musíme rozhodnutí posílat na doručenku do vlastních rukou.
U žádostí o povolení kácení uvítáme kromě obecných náležitostí zejména také druh stromu, přesné umístění, obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí a podle možnosti i snímek.
U žádostí neúplných ale pomůžeme s doplněním, aby byla
všechna pravidla dodržena.
Na závěr ještě musím dodat, že kromě havarijních a nebezpečných případů povolujeme kácení jen v období vegetačního
klidu, tj. od 1. 11. daného roku do 31. 3. roku následujícího.
Toto časové omezení se ale netýká prořezů, které by měl podle
podmínek pro různé druhy dřevin znát a provádět odborník.
Václav Kášek
komise životního prostředí

Nová výstava
V galerii Orchidea byla 24. listopadu 2015 zahájena nová
výstava. Tentokrát opravdtu netradiční. Svoje díla zde totiž
představily děti z mateřské školy. Namalovaly nejen spoustu
krásných obrázků, ale také předvedly, že umí hezky zpívat.
Děti z oddělení Rybiček totiž nacvičily několik písniček, které
na vernisáži zazpívaly. Na housle je při tom doprovodila paní
ředitelka Veronika Dětinská. Ta také celou výstavu se svou
zástupkyní Vlastou Gregorovou připravila. Výstava je završením hudebně výtvarného projektu, na který naše mateřinka
dokonce získala grant od Středočeského kraje.

Na vernisáži jsme očekávali velkou účast rodičů a dětí ze
školky, proto jsme celý prostor galerie vyklidili, aby se tam
všichni vešli. Mysleli jsme, že rodiče budou zvědaví, co jejich
ratolesti vystavují. Nakonec dorazily hlavně rodiny dětí, které vystoupily a zpívaly. Ostatní se na výstavu přijdou podívat
zřejmě až později, aby si ji mohli prohlédnout v klidu. Příležitost budou mít až do poloviny ledna.
Bc. Jana Kohoutová
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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3. listopadu 2015
Vítání občánků se konalo v prostorách
školní jídelny ve statku bývalého JZD.
V průběhu obřadu vystoupily děti z 1. B
Základní školy, které si se svou třídní
učitelkou Monikou Vackovou připravily
recitační pásmo.

Pamětní medaile obdrželi
tito noví malí občánci:

Šimon Boubel
Marek Holuša
Michaela Marie Hušáková
Alžběta Kandrová
Viktor Kopeček
Anna Matičková
Otakar Plešner
Gabriela Šeredová
Ema Šímová
Barbora Štěpánková
Luboš Vostrý
Filip Zámek
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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5. listopadu 2015
Pamětní medaile
obdrželi:

Nela Bachová
Stanislav Bednář
Laura Hanková
Martin Antonín Jirásek
Eliška Knotková
Jakub Kohutič
Barbora Košková
Tadeáš Krátký
Lucie Marková
Kristýna Olivová
Luboš Pospíšil
Adam Švanda
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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Setkání

horoměřických

sen io rů

Letošní setkání seniorů 70-ti letých a starších se konalo v nových
prostorách školní jídelny na statku, v současnosti již v majetku
obce. Sálek jídelny je pěkně rekonstruovaný, zařízený ve veselých
barvách, původní křížová klenba vytváří spojnici mezi minulostí
a současností.
Nejdříve nás velmi vřele přivítal pan starosta Babka, pak nám
paní místostarosta Bc. Kohoutová sdělila program setkání a už se
mohlo začít. Úvodní program obstaraly děti z 1. B třídy místní základní školy a byla radost se na ně dívat. Musíme pochválit třídní
učitelku paní Moniku Vackovou, že za dva měsíce školní docházky
se děti sžily tak, že vytvořily pěvecké těleso, které zpěvem předvedlo své počtářské a čtenářské výkony. Děti svůj výkon předváděly s velkým zaujetím. Byla radost se na ně dívat, jak s nimi sice
čerti šijí, ale už se dovedly ukáznit a společně tvořit. Pak nás mile
překvapila paní učitelka Karin Gelnarová, která podkreslila slezské
písně a své volné improvizace hrou na bubínek a zvoneček, a hlavně velkým citem pro hudbu. Bylo to velmi působivé. Myslíme, že
úvodní vystoupení zástupců školy – učitelů a žáků – potvrdilo, že
obec správně vsadila na maximální starost o vzdělání našich malých školáčků a že péče o možnosti vzdělávání se jednou obci vrátí.
Poté nás paní Bc. Kohoutová prostřednictvím dataprojektorové vizualizace provedla po nových částech obce, aby i ti, kteří již
mnoho nechodí, viděli, jak se obec utěšeně rozrůstá. Mezi tím vším
hrála skupina 2 D, tj. dvou dědků, jak říká kapelník pan Antonín
Blín. V další části programu předávali zástupci obce přítomným
seniorům dárkové balíčky s blahopřáním a s připomenutím, kolik
že let vlastně chodí po tomto světě. Následující tombola poněkud
zvedla přítomným hladinu adrenalinu v očekávání výhry, ale vše
proběhlo bez újmy na zdraví. Také tancechtiví účastníci se mohli
zavrtět v rytmu hudby. Veškeré dění s citem a taktem fotograficky
dokumentoval pan Sadílek, takže se můžeme těšit na situační momentky, které přinášejí četná překvapení.
Setkání se podle našeho názoru velmi povedlo, byla možnost se
vzájemně pozdravit, poznat nové tváře, poveselit se vtipy pana exstarosty Káška, něco dobrého slupnout a potěšit se hudbou a zpěvem. Patří velký dík za tento milý večer našim zastupitelům panu
Babkovi, paní Bc. Kohoutové a panu Kohutičovi, kteří celou akci
naplánovali, zajistili, s grácií a humorem se zhostili tohoto nelehkého úkolu pečovat a povzbudit ty dříve narozené, dát jim pocítit,
že nejsou jen do počtu, ale že jsou s obcí spjati a že se na ně myslí.
Jana a Milan Rymešovi
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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Vánoční strom
Těsně před začátkem adventu, v pátek 27. listopadu
2015, se obyvatelé Horoměřic už podeváté sešli na
školní zahradě u vánočního stromu, aby ho společně
rozsvítili. Letos nám přálo počasí, nepršelo, nesněžilo, nefučelo ani nemrzlo. I díky tomu přišlo opravdu hodně lidí, školní zahrada byla úplně plná.
V davu lidí bylo tradičně hodně dětí, které se
svými rodiči společně odpočítaly okamžik, kdy se
stovky světýlek na stromě rozsvítily. Náš smrk, který
každoročně zdobíme, letos postihla kalamita mšic,
jehličí zhnědlo a opadalo. Ale i přes tuhle pohromu
mu vánoční osvětlení sluší. Budeme tedy doufat, že
se strom na jaře vzpamatuje a opět zazelená.
O program pod stromem se už tradičně postaraly
pěvecké sbory vedené Markétou Džunevou. Vystoupil komorní pěvecký sbor Pontes a také děti z horoměřické lidušky, které si říkají Škatulata. V jejich
podání zazněly skladby duchovní hudby a samozřejmě také vánoční koledy, některé si s nimi zazpívalo
i publikum.

Děti ze základní i mateřské školy opět připravily vánoční jarmark, už se z toho pomalu stává tradice. Nabízejí pod rozsvíceným stromem
svoje výtvory a jejich zakoupením pak rodiče
podporují aktivity školy, například ceny do
soutěží, výlety a kulturní počiny. Nechyběl
oblíbený stánek se svařeným vínem a horkým
čajem a ochutnávka cukroví. Výborné domácí cukroví pro nás peče rodina Hůlkova ze
Svrkyně, svařák má na svědomí obec.
S přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku krátce vystoupil starosta Zdeněk
Babka. A na závěr se na ztemnělé obloze
rozzářil tradiční ohňostroj, na který se
všichni těšili. Začal advent. Ať je klidný
a pohodový. A všichni nechť prožijeme
krásné a šťastné vánoční svátky.
Bc. Jana Kohoutová
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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Proč to organizujete?

Podzimní období je v naší mateřské škole již čtyři roky za
sebou zasvěceno několika podvečerním dílnám věnovaných
krásnému slovu, hudbě, výtvarné činnosti a občas i tanci.
Mimo přihlášených dětí z mateřské školy jsou na těchto setkáních vítáni i starší sourozenci a potěší i přítomnost rodičů.
Dílny jsou založeny na příbězích, většinou pohádkových,
do jejichž děje jsou děti řízenými improvizacemi postupně
vtahovány. Na základě osobního prožitku z aktivního zapojení (hosté na princeznině svatbě, hledání cesty v začarovaném
lese, kde se ozývají tajemné zvuky, účinná pomoc hrdinovi,
tancování při zvuku houslí starého cigána atp.) získávají přítomní reálný prožitek sdílený ve spřátelené skupině, ve které
se mohou později o své pocity a zážitky podělit a dále je třeba výtvarně zpracovat. Považuji za pozitivní především fakt,
že děti tímto postupem nenásilně pochopí moudrost ukrytou
v příběhu a mají možnost se nad ní zamyslet.
Zdánlivě to pro organizátory z řad učitelů nic není, připravit v každém roce tři až čtyři dvouhodinovky pro dvacet, pětadvacet dětí, ale pokud nemá jít o povrchní, lehce vyvanuvší
zážitek, musí se vše dobře promyslet. Vybrat ke spolupráci
kvalitní lidi, kteří svojí profesí – hudebníka, herce, taneční-

ka, či výtvarníka obohatí zážitky dítěte něčím, s čím se běžně
nemůže setkat (nebo snad znáte někdo paní učitelku, která
dětem zahraje na basu?), zamyslet se nad textem, který děti
vyslechnou, aby byl poutavý, vyprávěný krásnou češtinou.
Anebo třeba také obstarat předměty, které pomohou pochopit
historické reálie sdělovaného příběhu. Je toho ještě více, co
je třeba k zdárnému zajištění těchto setkání učinit. Oceňujeme proto finanční podporu poskytnutou v rámci grantového
řízení Středočeským krajem, na kterou jsme poslední dva
roky dosáhli a z které čerpáme především na odměnu pro
externí lektory.
Stává se mi často, že děti, které některá ze setkání absolvovaly, si třeba po roce vzpomenou na některou z aktivit, kterou
v rámci dílny zažily, a chtějí si ji opět mým prostřednictvím připomenout. Potěší mě to a zároveň si uvědomím, že je to důvod,
proč bychom měli příští rok opět něco připravit. Zprostředkováváme totiž dětem odlišné zážitky, než jim může poskytnout
televize či počítač. Je to i můj argument manželovi, když se
zeptá: „Proč to děláte, vždyť vám to nikdo nenařizuje?”
Vlasta Gregorová, MŠ Horoměřice
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Dýňová stezka
Ve čtvrtek 5. listopadu vyrostla na okraji Horoměřic již tradiční
dýňová stezka pořádaná MC Pohoda Horoměřice, kterou jsme
si ani my nemohli nechat ujít! Pečlivě připravená trasa vedla
od budovy Repos centra kolem blízkých domů přes nedalekou
louku. Cestu provázela dýňová světélka, strašidla a především
světélka lampionů všech druhů a velikostí v rukou nadšených
objevovatelů. Děti zářily dychtivostí u každého úkolu, rodiče
se vrátili do dětských let a na chvíli se stali také malými dobrodruhy. Jednoznačně skvělá akce, která v těchto podzimních
dnech zpestřila jeden z dlouhých večerů.
Ještě jednou děkujeme za skvělý zážitek.
Pavla Ryšánková
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svatomartinská světýlka
11. listopadu v 16:30 hodin se opět po roce sešli
horoměřické děti a rodiče
na prostranství u nové
školky, aby společně
přivítali svatého Martina. Děti si na tuto akci
s pomocí svých učitelek
vyrobily krásné lampiony a v průvodu, který se
vydal po cestě vyznačené svatomartinskými světýlky, došly až
na místo setkání se svatým Martinem.
Ten se vzápětí objevil na koni i se svým doprovodem. I přes
malou nehodu, kdy se mu sesmeklo sedlo a Martin ze svého
koně spadl, vše dobře dopadlo. Děti mu společně zazpívaly již
tradiční, trochu tajemnou píseň, za kterou je Martin obdaro-

val čokoládovými podkovičkami. Poté se všichni při světlech
svých lampionů a lucerniček vydali směrem k domovu.
Moc nás těší, že se tato akce dostává čím dál více do povědomí rodičů i dětí nejen z mateřské školy, o čemž svědčí
letošní hojná účast.
Blanka Vlachová

T.J. Sokol HOROMĚŘICE
Další informace o činnosti T. J. Sokol Horoměřice

líková Anežka, Majda Ondřichová a Bára Stibralová se umístila na místě pátém.
V této soutěži excelovalo v předchozích letech družstvo naší
T.J. – ve složení Šárka Sadílková, Lucka Šindílková a Majda
Fojtová (foto č. 3, 4). V župním přeboru 3 roky po sobě zlaté
a v celorepublikovém finále 2014 – druhé místo. Děvčata byla
za tyto úspěchy oceněna jako nejlepší družstvo sokolské župy
Jungmannovy za rok 2014 (foto č. 5). V tomto roce se již nezúčastnila jako soutěžící (z důvodu překročení věkového limitu),
ale úspěšně pomáhala v roli rozhodčích.

Oddíl všestrannosti
16. května – Příbram – každoroční závody v sokolské všestrannosti – SG (čtyřboj – hrazda, akrobacie, přeskok a kladina /mladší děvčata – lavička / + šplh + atletika (čtyřboj –
sprint, hod kriket. míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh).
V kategorii mladších žákyň se nejvíce dařilo Emě Keernik,
která si přivezla stříbrnou medaili z atletiky a v gymnastice se
umístila na místě pátém.
Bramborové (čtvrté místo) umístění si vyšplhala Nikolka Mervartová. Další medaili, tentokrát bronzovou a opět
z atletiky, získala v kategorii starších žákyň Anička Ihmová.
Nejlepšího umístění dosáhla nejstarší a nejzkušenější děvčata
naší T. J. – Terka Kalinová 2. místo v atletice a 3. ve šplhu,
Terka Richtrová 3. místo v atletice, Kačka Vidnerová 2.–3.
místo v gymnastice a Šárka Sadílková 1. místo v gymnastice.
(foto č. 1)

…a další akce
19. dubna – Lanové centrum PROUD – foto č. 6 – zleva:
Jana Bednářová, Terka Kalinová, Majda Ondřichová, Šárka
Sadílková, Kačka Vidnerová a Anežka Pavlíková. V Expedici
Karakoram (tak se soutěž jmenovala) nasbírala naše děvčata
nejvíce nastoupaných výškových metrů a 1. místo bylo tedy
jejich  (foto č. 7 – 9)
Kromě velkého množství soutěží a vystoupení děvčata pomáhají s organizací na různých akcích… 6. června – Dětský
den v Horoměřicích
27. června – APLAFEST – Dětský den (Apla – Asociace
pomáhající lidem s autismem)

25. dubna – závod ZZZ (Zálesácký závod zdatnosti) – Brdské lesy – Chata Šimákovna. Znalost přírodnin, kulturních památek, první pomoc, uzlování, šplh na laně, azimut, rychlost
a orientace – měli jsme dvě družstva v kategorii dorostu (foto
č. 2). Medaile za 3. místo získalo družstvo ve složení Kačka
Vidnerová, Terka Richtrová a Terka Kalinová. Děvčata – Pav-

Monika Sadílková, cvičitelka
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N A PS A LI N Á M
Vážení,
13. 10. 2015 jsme s kroužkem nordig walking z Prahy 8 procházeli vaší obcí směrem ke
Kozím Hřbetům. Po turistické značce jsme se
dostali na kraj Horoměřic, kde nás upoutal
dřevěný kříž pod mohutným stromem. Jelikož
jsme se nikde nedočetli, při jaké příležitosti
nebo k jaké události byl kříž vztyčen, dovoluji si vám položit tento dotaz a prosím vás
o podání informace. Za vaši laskavost předem děkuji.
St. Činátlová

Protože by odpověď mohla zajímat
i další občany, otiskujeme ji zde:
Milá paní,
potěšilo nás, že se blíže zajímáte o věci,
se kterými se na svém putování potkáváte,
a proto jsem se jako momentálně nejstarší
člen zastupitelstva obce ujal odpovědi na váš
dotaz. Nejprve tedy ke vztyčení. Jistě jste
si všimla, že je kříž poměrně zachovalý. To
proto, že se jedná o objekt relativně nový. Je
ale umístěn na stanoviště kříže předchozího,
který před řadou let dosloužil a dlouho se nikdo nepostaral o jeho náhradu.
Teprve v roce 2008 se nedaleko žijící
rodina Malých zasloužila o jeho obnovení.
Zjistila, že na Křivoklátě zhotovuje takovéto

kříže jistý pan Luboš Vokoun, který v tom
spatřuje své poslání a za materiál ani práci
nepřijme žádnou odměnu.
Tato informace se ukázala jako pravdivá,
a tak byl kříž z vyzrálého dřeva vytesán a tradičním způsobem ošetřen proti hnilobě.
Převoz zajistil na vlastní náklady horoměřický podnikatel František Karhan a na
správu obce tak zbylo jen zasazení kříže na
správné místo.
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A teď tedy proč právě tam. Něco Vám
možná napoví, pokud jste si i toho povšimla,
že poblíž kříže je asi tři čtvrtě metru vysoký
pískovcový menhir chráněný malou kovovou ohrádkou. Ten byl nepochybně osazen
mnohem dříve než původní kříž, ale velmi
pravděpodobně ze stejného důvodu.
I když dnes vede okolo kříže jediná cesta,
bylo tady až do kolektivizace zemědělství
v minulém století rozcestí.
Druhá, nepochybně starší a také významnější, cesta vedla přes nyní již částečně zastavěný pozemek mateřské školy až na současnou silnici do Lysolaj a dál do Prahy. S velkou
pravděpodobností je uvažováno, že se jedná
o úsek starověké obchodní stezky, označované
dávnými poutníky a letopisci jako Via Magna.
Nový kříž byl tedy na tomto místě vztyčen
v roce 2008 a při Anenské pouti ho za hojné
účasti občanů posvětil náš tehdejší farář Marek František Míček.
V následujícím roce dokonce u kříže odsloužil pouťovou mši, ale od dalšího roku už
je v okolí kříže staveniště a tak se k němu nějaké slavnosti vrátí až po dokončení stavebních činností. Přesto, jak jste nám potvrdila,
vzbuzuje kříž zájem kolemjdoucích, a to nás
i nad rámec základního sakrálního významu
moc těší.
Václav Kášek

P Ř E D ST A V U J E M E
Petr Chán, 26letý mladý muž z Horoměřic,
vydal 11. listopadu 2015 svou první knihu
s titulem Nawwal: Vyslyšení Volání. Kniha
je ke stažení zdarma na jeho webu nawwal.
eu v ČJ a AJ a má za cíl ve čtenářovi probudit jeho Intuici a inspirovat ho k jeho skutečné životní Cestě. Jedná se o mix fantasy
příběhu a lekcí z oblasti osobního rozvoje.
Krom struktury je Petrova kniha výjimečná
zejména ve dvou ohledech. Za prvé, Petr
je první člověk na světě, který inovativním
způsobem do knihy zakomponoval hudbu.
Z tohoto důvodu Petr knihu označuje za zážitkovou motivační četbu. Za druhé, Petr je
dále první člověk na světě, který knihu vydal
ve formátu Microsoft Office Sway. Nedávno
byl také takto uveřejněn a oceněn na sociálních sítích Microsoft Office Sway. Zdá se, že
Horoměřice tak mají po Benediktu Roezlovi
dalšího slavného rodáka.
Znáte tedy někoho, kdo potřebuje inspirovat? Kdo momentálně neví, kam v životě
kráčí? Kdo momentálně tápe a hledá svůj
smysl na tomto světě? Nebo někoho, o kom
si myslíte, že má velký potenciál, ale potřebuje trochu motivovat? Pokud ano, doporuč-

te mu Petrovu knihu, protože mu dokáže pomoci. Každopádně, tato kniha je určená pro
všechny a člověka donutí k zamyšlení nad
jeho životem velice poutavým způsobem.
Mohu ji vřele doporučit!
Petr si vždy rád přečte Horoměřický
Zpravodaj, avšak není si jist, jak jsou na tom

ostatní mladí lidé v Horoměřicích. Pokud
tedy čtete tyto řádky a patříte k rodině s mladými lidmi, kteří by tento článek přehlédli,
ukažte jim tento článek Vy a představte jim
Petrovu knihu. Petr velmi tuto Vaši snahu
ocení a děkuje! :)
Kateřina Nováková

I NFORMACE
Odpady v roce 2016
Na obecním úřadě je od začátku prosince možné zaplatit místní poplatek za systém komunálního odpadu na rok 2016. Poplatek zůstává
ve stejné výši jako letos, tj. 720,- Kč na osobu
a rok. Poplatek je možné uhradit do konce ledna celý nebo si jej rozložit do dvou stejných
splátek. V tom případě je splatnost do 31. ledna
na 1. pololetí a do 31. července na 2. pololetí.
Připomeňme si tedy sazby poplatku:
dospělý (15 – 80 let)
720,– Kč ročně
dítě (3 – 15 let)
360,– Kč ročně
dítě (0 – 3 roky)
osvobozeno
senior (80 let a více)
osvobozen
Nemovitost, ve které není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu – vlastník uhradí poplatek
ve výši 1 dospělé osoby, tj. 720,– Kč/rok.
Rekreační objekt (kde není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu) – vlastník uhradí poplatek
ve výši 2/3 dospělé osoby, tj. 480,- Kč/rok.
Osvobozeny od poplatku jsou dále osoby,
které prokážou, že se na území obce dlouhodobě (tzn. více než půl roku) nezdržují.
Novela zákona o místních poplatcích
dále osvobodila od poplatku za odpad děti
umístěné v dětských domovech a dalších
výchovných zařízeních a také dospělé umístěné v domovech pro seniory, v domovech
pro zdravotně postižené nebo v chráněném
bydlení.
I v roce 2016 plánuje obec zachovat doplňkovou službu mimo rámec systému komunálního odpadu – svoz bioodpadu přímo
z domácností. Jde o službu placenou, domácnosti si za ni v roce 2015 připlatily částku
750,- Kč. Za to jim svozová firma dodala

zvláštní hnědou popelnici (tzv. compostainer), do které se dává zelený odpad ze zahrady a rostlinné zbytky z kuchyně. Jednou za
dva týdny se pak v sezóně od dubna do listopadu tyto nádoby odvážejí do kompostárny.
V roce 2015 tuto službu využívalo více než
80 domácností.
V zastupitelstvu byl vznesen návrh, že na
tuto doplňkovou službu by obec neměla doplácet, proto bude v roce 2016 domácnostem
nabízena za plnou cenu, kterou si účtuje svozová firma. Za malou nádobu o obsahu 120
litrů nově tedy zájemce zaplatí 900,- Kč, za
velkou nádobu 240 litrů 1 150,- Kč.
Samozřejmě i nadále mají všichni obyvatelé možnost odvážet bioodpad ze zahrad na
sběrný dvůr, kde je pro něj v sezóně od dubna do listopadu vyhrazen zvláštní kontejner.
Tato služba spadá do systému komunálního
odpadu, je tedy bez dalších poplatků.

Nové průkazy ZTP
Do konce roku 2015
mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.
2016 využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové
kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP
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ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se
týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále
řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP
ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně
jako při každých úředních jednáních, musí
držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

V áno č ní i nformace
Otevírací doba potravin o vánočních svátcích
Potraviny
nákupní
středisko

Potraviny
U Kunců

Večerka
U Kubrů

Žabka

LIDL

Řeznictví
nákupní
středisko

Ovoce zelenina
(vedle veteriny)

zlatá
NE 20. 12.

zavřeno

zavřeno

6.30 – 21.30

6 – 23

8 – 21

zavřeno

zavřeno

ST 23. 12.

7 – 18

8 – 11
14 – 17

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 21

7 – 18

9 –18

ČT 24. 12.

7 – 11

8 – 10

6.30 – 21.30

6 – 16

7 – 12

7 – 11

zavřeno

PÁ 25. 12.

zavřeno

zavřeno

8.00 – 21.30

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

SO 26. 12.

zavřeno

zavřeno

6.30 – 21.30

6 – 23

9 – 17

zavřeno

zavřeno

NE 27. 12.

zavřeno

zavřeno

6.30 – 21.30

6 – 23

8 – 21

zavřeno

zavřeno

PO 28. 12.

7 – 18

8 – 11
14 – 17

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 21

7 – 18

9 – 18

ÚT 29. 12.

7 – 18

14 – 17

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 21

7 – 18

9 – 18

ST 30. 12.

7 – 18

8 – 11
14 – 17

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 21

7 – 18

9 – 18

ČT 31. 12.

7 – 14

8 – 10

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 15

7 – 14

9 – 14

PÁ 1. 1.

zavřeno

zavřeno

8.00 – 21.30

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

SO 2. 1.

7 – 12

zavřeno

6.30 – 21.30

6 – 23

7 – 21

7 – 12

8 – 11

Den

V SOBOTU 19. prosince 8 – 12 hodin pořádá Řeznictví tombolu s muzikou
Prodej kaprů v Řeznictví: PONDĚLÍ 21. 12.
Prodej kaprů u LIDLu:
od SOBOTY 19. 12. do STŘEDY 23. 12.		

Ordinační hodiny o vánočních svátcích
MUDr. Friedová
(dospělí)

MUDr. Prokopová
(dětské)

MUDr. Zemanová
(zubní)

Lékárna Horoměřice

PO 21. 12.

7.30 – 13.30

8 – 12

8 – 12

8 – 17

ÚT 22. 12.

8 – 12

8 – 12

8 – 12

8 – 17

ST 23. 12.

–

8 – 12
ordinuje i pro akutní
dospělé pacienty

–

8 – 17

PO 28. 12.

8 – 12

8 – 12

–

8 – 14

ÚT 29. 12.

8 – 12

8 – 12

–

8 – 14

ST 30. 12.

8 – 12

8 – 12

–

8 – 14

ČT 31. 1.

8 – 10
ordinuje i pro akutní
dětské pacienty

přítomna pouze sestra
8 – 10

–

8 – 14

Den

ST 16. 12.: dětská ordinace 11 – 16 hodin, sestra přítomna do 18 hodin
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Lékařská pohotovost pro dospělé:

Vánoční provoz Obecního úřadu Horoměřice

nepřetržitý provoz v nemocnicích (FN Motol, ÚVN)
nebo na letišti mezi terminály 1 a 2

Úřední hodiny v závěru roku:

Lékařská pohotovost pro děti:
nepřetržitý provoz FN Motol, letiště

Záchranná služba:
tel.: 155 (v ohrožení života)

Zubní lékař – pohotovost:

PO
ÚT
ST

21. 12.
22. 12.
23. 12.

8 – 12
13 – 17
8 – 12
8 – 12	  – (stavební technik dovolená)

PO
ÚT
ST
ČT

28. 12.
8 – 12
29. 12.
8 – 12
30. 12.
8 – 12
31. 12.	  –

13 – 17
13 – 17 (stavební technik dovolená)

Vánoční provoz v knihovně Horoměřice

prac. dny 19 – 7; SO, NE, svátky nepřetržitě
dospělí: Praha 1, Spálená 12, tel. 220 924 268
děti:
Praha 5, FN Motol, tel. 224 433 654

Obecní knihovna bude od 22. do 31. prosince 2015 pro veřejnost uzavřena.

Zpravodaj vydává Redakční rada
při Obecním úřadu Horoměřice
Redakční rada si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků,
případně na jejich krácení.
Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce)
odpovídá vždy autor příspěvku.
Názory autorů příspěvku nemusí být v souladu s názory redakční rady
či zastupitelstva obce.
Horoměřický zpravodaj je periodickou tiskovinou podle zákona č. 46/2000 Sb.,
evidenční číslo MK ČR E 17966.
Horoměřický zpravodaj je doručován do domácností obce zdarma.
Grafika: Ondřej Cejnar • Tisk: powerprint s.r.o.
Náklad: 1700 výtisků
Vaše příspěvky můžete doručit na obecní úřad či poslat
e-mailem: podatelna@horomerice.cz
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HOROMĚŘICE - Bořislavka

pracovní dny - od 13.12.2015

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

355 HOROMĚŘICE - Dejvická

pracovní dny - od 13.12.2015

pracovní dny - od 13.12.2015

S+N

01
01
02
02
03
03
30
30 04 32
04 21
00 20 41 56
05 26 59
32 05 11
11 22 32 42 52
11 06 27 47
06 11
00 07 15 22 32 42 54 37 07 04 11 19 37 57 12 07 12
07 27 47
37 08 17 37
17 08 12
07 37
37 09 22
17 09 52
07 37
37 10 22
17 10 52
07 37
37 11
22
17 11
52
07 37
37 12 22
17 12 52
07 37
37 13 22 52
17 13 20
07 37
37 14 17 32 52
17 14 20
02 22 42 57
37 15 12 32 52
17 15 20
12 27 42 57
37 16 07 22 37 52
17 16 20
12 27 42 57
37 17 07 22 37 52
17 17 20
12 27 42 57
37 18 07 22 37 52
17 18 20
15 35
37 19 07 25 50
17 19 55
05 35
35 20 20
15 20 55
35
35 21 25
15 21
22 35
35 22 05
05
05 23
23 35
00 05
05 00
Zvýrazněné spoje linky č. 316 zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
H jede jen do zastávky Horoměřice, V Lipkách
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Bořislavka – HOROMĚŘICE

pracovní dny – 13.12.2015

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

S+N

356 HOROMĚŘICE - Bořislavka

15
05
05
10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
15
15
25
45

30
25
20
30
30
30
30
30
30
25
15
15
15
15
15
45
45

45
45
35

45
30
30
30
30
35

S+N

15
50

45
45
45
45
55

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
45

46
41
26
27
27

41
42
57

56
57

50
50
50
50
50
50

S+N

12
42
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
55
05
35

356 Bořislavka - HOROMĚŘICE

355 Dejvická - HOROMĚŘICE

pracovní dny - od 13.12.2015

pracovní dny - od 13.12.2015

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

12
15
28
10
45
45
45
45
15
08
08
08
08
08
08
05
00
05
15
35

55
35
43
45

35
18
23
23
23
23
25

55

53
35
38
38
38
38
45

53
53
53
53
53

S+N

40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
15
35
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01
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05
05H
05H
10
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10H
10
10
10
10
10
10
25
25
40
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20 35
20H 35
20

40
40
40
40
40
40
40
40

50

S+N

05
25
25
25H
25
25H
25
25H
25
25
25
25
25
25
25
25
40
30

