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Kritéria pro přijímané příspěvky do Horoměřického
zpravodaje:
—— maximální rozsah článku je 500 slov nebo 3000 znaků včetně
mezer
—— text přijímáme ve formátu běžných textových editorů (doc, docx,
txt, odt, rtf), fotografie ve formátu jpeg v tiskové kvalitě v rozlišení
300 dpi
—— upozorňujeme, že nebudeme otiskovat materiály diskriminující,
osobní útoky a spory a anonymní příspěvky
—— příspěvky zasílejte na adresu zpravodaj@horomerice.cz

Úvodník
redakce

P

rvní číslo Horoměřického zpravodaje bylo
dlouho očekávané. Vedení radnice rozhodlo,
že zpravodaj potřebuje profesionálně vytvořenou, současnou grafickou tvář. Byla vypsána soutěž
a výsledek se vám nyní dostává do ruky. Věříme,
že to je krok správným směrem, protože moderní
a sebevědomé Horoměřice si zaslouží moderní
a sebevědomý časopis. Radní spolu s Komisí pro
otevřenou radnici také doporučili, aby zpravodaj
připravovala nezávislá redakční rada. V ní začali
pracovat Zuzana Danielisová, Tereza Vernerová Volná a Jiří Gurecký. Naším cílem je připravit
vyvážený obsah, dát prostor jak vedení obce, aby
zde prezentovalo aktuální dění na radnici, tak všem
zastupitelům i názorům občanů. Rádi bychom
na stránkách viděli nejen střípky z proběhlých akcí,
úspěchy a jubilea našich sousedů, ale také velká
témata, která ovlivňují a budou ovlivňovat kvalitu
života v obci, jako je doprava, výstavba nebo životní prostředí. V letošním roce plánujeme další čísla
zpravodaje vydat v červnu, v září a v listopadu. Rádi
bychom, abyste se na podobě nové zpravodaje
podíleli i vy, občané a čtenáři. Vítáme proto jak nápady, co byste si ve zpravodaji rádi přečetli a jaká
témata vás zajímají, tak vaše články, reportáže
i fotografie. Abychom Vám jejich přípravu usnadnili,
připravili jsme několik základních pravidel, kterými
byste se měli řídit. Na vaše příspěvky a podněty se
budeme těšit.
Redakční rada

Horoměřický zpravodaj – ceny inzerce 2019
Horoměřický zpravodaj vychází nepravidelně, cca 4–6x do roka,
zpravidla barevně.
Termín uzávěrky dalšího vydání je 17. 5. 2019.
Inzeráty je možné zasílat průběžně, budou vždy zařazeny
do nejbližšího čísla, pokud nebude dohodnuto jinak.
Inzerce je pouze plošná, řádkovou inzerci nenabízíme.
Cena zahrnuje uveřejnění inzerátu v jednom tištěném vydání
Horoměřického zpravodaje.
Inzeráty je možné doručit na Obecní úřad Horoměřice osobně,
zaslat poštou nebo e-mailem na adresu zpravodaj@horomerice.cz. Preferujeme elektronickou podobu v běžném formátu
(tiskové pdf). Možno zaslat kompletní inzerát i s grafickou
úpravou nebo pouze text s tím, že grafickou úpravu inzerátu
provede smluvní grafik obce.
Ceník inzerce naleznete na webových stránkách obce v sekci
Zpravodaj.
V případě opakované inzerce nabízíme slevy do výše 20 %
z výše uvedeného ceníku.
K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH ve výši 21 %.
Inzerenty žádáme o sdělení fakturačních údajů - adresy, IČ
a DIČ.
Platbu za inzerci je možno provést hotově v pokladně obecního
úřadu nebo po otištění inzerátu obdrží inzerent fakturu společně s jedním výtiskem Horoměřického zpravodaje.
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Sto dní
na radnici
Nedávno uplynulo
symbolických „sto dní
hájení“ nového vedení obce.
O tom, jaké byly první týdny
na radnici, co je potěšilo
nebo naopak překvapilo
nepříjemně, jsme hovořili se
starostou Janem Herčíkem
a místostarosty Alešem
Sedláčkem a Ivanem Králem.
↑ se starostou Prahy 6

Herčík: Největší radost máme z toho, jak
se v Horoměřicích lidé aktivizovali, začali se
zajímat o veřejné věci, zapojují se do společenských akcí. Přicházejí s nápady, některé
akce organizuje obec, na některé přispívá
finančně nebo poskytuje prostory či techniku. Bylo to vidět na nedávném Masopustu,
kde se sešly stovky sousedů a opravdu si to
užili. Chtěli bychom moc poděkovat všem,
kdo se podíleli na přípravě, včetně místních
podnikatelů a zaměstnanců obce. Věřím, že
jsme založili pěknou tradici a že další podobné akce budou následovat. Máme za sebou
už několik koncertů na Zámečku – zatím
poslední se konal 31. března, kdy v 19.00
hodin vystoupilo Bennewitzovo kvarteto. Jako
vedení obce každou podobnou aktivitu moc
rádi podpoříme.
Dlouhodobý problém obce je dopravní zátěž,
hlavně kamionů. Už jste v tom něco udělali?
Král: Hned od prvních dnů na radnici
se tomu intenzivně věnujeme. Už jsme se
sešli se starosty okolních obcí, se kterými
chceme naše aktivity koordinovat. Po jednání se starostou Prahy 6 jsme byli na jednání
s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem,
kde jsme hovořili hlavně o naší snaze
omezit průjezd tranzitní kamionové dopravy.
Dostali jsme slib, že Praha vyvolá jednání
se Středočeským krajem a bude o omezení
jednat. Horoměřice budou informovány
a přizvány.
Hovořili jste s primátorem Hřibem také
o připravovaném městském okruhu, který má
vést jižně od Horoměřic?
Sedláček: Ano. Praha zastává názor, že jiná
než dlouhodobě plánovaná tzv. jižní varianta,
4

není realistická. Proto, pokud má nějaký
okruh vzniknout, vidí jedinou možnost stavět
v plánovaném koridoru. Pan primátor nám
ukázal stanoviska starostů obcí, které byly
osloveny s dotazem, zda by souhlasili s tzv.
severní variantou okruhu. Zásadně nesouhlasili.
Požádali jsme pana primátora, abychom
byly zahrnuti do pravidelné komunikace
ve věci okruhu a jasně jsme vyjádřili názor,
že případný okruh kolem Horoměřic by měl
vést tunelem. Pouhé zahloubení do příkopu
pokládáme vzhledem k hluku a exhalacím
za příliš velké riziko. Budeme se snažit, aby
toto řešení bylo v diskusích o okruhu slyšet.
Dále chceme hovořit do umístění nájezdových křižovatek. Jejich poloha totiž může
významně měnit směr a množství vozidel
projíždějících obcí.
Schůzku považujeme za důležitou pro
nastartování komunikace mezi námi, Prahou
a Středočeským krajem. Je jasné, že přesné
odpovědi, například k okruhu, nám dnes nikdo nedá. Pokud se ale nebudeme pravidelně
a hlasitě připomínat a zároveň prezentovat
náš názor, nikdo se nás na něj ptát nebude.
Nebo bude, ale to už bude pozdě.
Vraťme se ještě k dopravě v obci. Stav hlavních komunikací je místy katastrofální. Co
s tím budete dělat?
Herčík: Byl tady už cestmistr z kraje, který
si silnice prohlédl a změřil. V jarních měsících
začnou opravy nejhorších výtluků, hlavně
u kanalizačních vpustí. Bude to dělat kraj
a chceme, aby opravy proběhly co nejdřív.
Kraj plánuje generální opravu hlavních silnic,
ale to je běh na dlouhou trať, počítáme, že
proběhne tak do pěti let.

S bezpečností provozu souvisí rychlost jízdy
aut. Připravujete v obci další omezení?
Král: Omezení rychlosti navrhujeme
na několika místech na 30 km/h. V současné
době o tom jednáme s Černošicemi, do jejichž působnosti tato agenda náleží, a orgány
kraje. Kromě toho chceme vybudovat přechod u mateřské školky, zvažujeme stavbu
semaforu u školy. Ke všem krokům týkajícím
se dopravy, potřebujeme v prvé řadě vědět,
kolik vozidel obcí projíždí. Ukázalo se totiž, že
údaje z kamer nejsou přesné. Díky zastupiteli doc. Altmannovi se podařilo domluvit
s Českou zemědělskou univerzitou v Suchdole, že jeden z diplomantů na katedře dopravy
zde provede přesná měření, včetně hlukové
zátěže. Získáme relevantní údaje, které nám
dovolí tlačit na příslušné úřady.

Velké plány se Zámkem, ale…

Co je nového na zámku?
Sedláček: Rytířský sál se snažíme zvelebit
tak, aby byl atraktivní pro pořádání svateb,
protože rada obce schválila Rytířský sál jako
oficiální obřadní místo. Už jsme tu měli dvě
svatby a objednány jsou další. Zahájili jsme
sérii koncertů vážné hudby, chceme je mít
pětkrát do roka. Vyměnili jsme ošklivé zářivky
za lustry, vymalovali přístupové schodiště.
Chystáme opravu podlahy, oken, výmalby
a sociálního zařízení. Chceme, aby sál byl
multifunkční, navíc je možné kombinovat
svatbu v sále s pronájmem jídelny v přízemí, takže se mohou obřady komplet konat
zde. V bývalé jídelně se dnes konají zasedání komisí rady obce, veřejná projednání,
besedy s občany. Prostor slouží i pro vítání
občánků, rodinná setkání a oslavy, dále jako

rozhovor

zázemí pro organizátory a účinkující. Kaple
se zrekonstruovanou barokní výmalbou
je využívána k pravidelným bohoslužbám,
dvakrát do roka je zde koncert vážné hudby.
Kaple je na vyžádání přístupná veřejnosti
s doprovodem.
Zámek je ale ve špatném stavu, navíc se
ukázalo, že do něj zatéká…
Sedláček: To jsme zjistili hned po převzetí
funkcí. V rekordním čase se nám povedlo
dokončit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na opravu střechy zámku.
Historické křídlo, jehož součástí je i Rytířský
sál a Kaple sv. Anny, nutně potřebuje vyměnit
poškozené části vodorovných trámů. Střecha
je poničená a místy do konstrukce zatéká.
Řešení, které projekční kancelář navrhuje, je historicky velmi citlivé. Spoje, které
jsou naprojektovány, předpokládají poctivé
řemeslné provedení. Od počátku jsme návrh
řešení konzultovali s Národním památkovým
ústavem. Díky jeho pozitivnímu stanovisku
jsme pak neměli problém ani na odboru památkové péče MěÚ Černošice, který
se musel k plánované akci, resp. žádosti
o dotaci, kterou jsme podali na Středočeský
kraj, vyjádřit. Dobrá spolupráce byla i se
stavebním úřadem ve Velkých Přílepech, kde
jsme podali žádost o zahájení stavebního
řízení. Teď už musíme jen doufat, že nám
kraj na opravu přispěje. V rozpočtu máme
připravenou finanční částku na spoluúčast
na projektu. Pokud ale dotaci nedostaneme,
obecní rozpočet na kompletní opravu střechy
zřejmě nebude stačit. Pak musíme zvážit, zda
opravy zahájíme.
Co se bude se zámkem dít dál?
Král: Abychom dostali dotaci, museli
jsme předložit návrh na společenské využití
té části zámku, která leží pod postiženou
střechou. K tomu jsme uspořádali veřejné
projednání v jídelně, které proběhlo 8. ledna
2019. Vznikly zde velmi zajímavé nápady,
které bychom rádi realizovali. Výborný byl
hlavně podnět využít bývalou ubytovnu
v prvním patře, která je nyní zcela zpustlá
a nevyužívaná, po opravách na učebny pro
Základní uměleckou školu. Ta v Horoměřicích dnes působí v budově základní školy.
Dispozice ubytovny, kde je několik menších
místností, by umožnila zkoušet na hudební
nástroje více dětem najednou. Nemuseli
bychom pokoje vybourat, jak jsme původně
mysleli. Mluvilo se i o možnosti přesunout
sem Univerzitu třetího věku z Orchidey
a jejich rozšíření pro širší skupinu seniorů,
vybudovat výtvarné dílny a další volnočasové aktivity pro děti a seniory. O dalších
tipech na využití zámku píšeme na obecním
facebooku.

Stavební uzávěra nám poskytne čas

Rozruch vzbudila připravovaná stavební uzávěra v obci. Proč jste k tomuto kroku sáhli?
Herčík: Protože jsme před volbami slíbili,
že zastavíme megalomanskou výstavbu, která
v posledních letech Horoměřice ovládla. Stavební uzávěra nechá lidi v klidu se nadechnout a zklidní prostředí, ve kterém společně
žijeme. Nám umožní důkladně připravit
strategický plán rozvoje obce. Reakce, které
od Horoměřických dostáváme, potvrzují, že
to byl správný krok.
Jsou tu ale i jiní, kteří vás za stavební uzávěru
kritizují a obávají se, že se teď už nic v obci
nepostaví.
Sedláček: Vážíme se reakcí lidí, které
upozorňovaly na konkrétní problémy spojené
s uzávěrou. Těmito podněty se ve spolupráci
s právní kanceláří vážně zabýváme. Chtěl
bych zdůraznit, že jsme teprve ve stádiu
návrhu, žádná uzávěra zatím neplatí. Všechno
důkladně zvažujeme, spolupracujeme s odborníky i se starosty obcí, kde už stejný krok
udělali. Proto nás mrzely reakce, které nás
nepodloženě obviňovaly z nějakého osobního prospěchu, nebo amatérismu. O uzávěře
píšeme podrobně na jiném místě Zpravodaje.

Chceme moderní úřad

Jak jste pokročili se změnami na obecním
úřadu?
Král: Chceme zlepšit fungování matriky,
protože jediná kolegyně, která na matrice
pracuje, za sebe nemá zástup. Takže při její
nepřítomnosti je matrika zavřená, což lidé
oprávněně kritizují. Proto hledáme novou
spolupracovnici, která tento problém vyřeší.
Jsme rádi, že se nám podařilo obsadit funkci
vedoucí úřadu. To byl jeden z důležitých
bodů našich volebních programů. Za minulých vedení obce zde totiž byli tři placení
radní na plný úvazek, kteří měli na starosti
kompletní agendu obce. Historicky asi nikdo
nepočítal s tím, že jsou to volené funkce, a že
po volbách tam ani jeden nemusí být. Přesně
to stalo, takže nám chvíli trvalo, než jsme
se na radnici zorientovali. Pokud po příštích
volbách na radnici nebudeme, naši nástupci
tu najdou plně funkční tým úředníků, kteří
povedou běžný chod obce.
Znamená to, že je na radnici nyní více zaměstnanců, takže zvyšujete náklady na její
chod?
Sedláček: Nikoliv, je to přesně naopak.
Dva z nás se vzdali plných úvazků, takže naše
tři funkce jsou placené jako 1 a ¾ člověka.
Ušetřené peníze půjdou na plat vedoucího
úřadu. Ostatní noví úředníci jen nahradí ty,
kteří nyní chybí ve stavu.

Jaké věci vás v poslední době na úřadě nejvíc
zaměstnávají?
Král: Digitalizace a inventarizace šanonů
a smluv. Je to někdy trochu jako houbaření,
shýbneš se do regálu a nevíš, co v šanonu
najdeš. Dokumenty byly rozesety v šanonech
různě po úřadu, bez nějaké zřejmé logiky.
Naši předchůdci se v tom asi vyznali, ale
systém v tom nebyl. V současné době máme
více než čtyři stovky smluv naskenových a digitálně zatříděných. Chceme zatřídit všechny
smlouvy, hlavně ty živé, ke kterým se často
vracíme.
Vypadl na vás také nějaký pověstný „kostlivec ze skříně“?
Herčík: Nová čistírna odpadních vod nás
zaměstnává více, než jsme si představovali. Uvítali jsme zprávu předchozího vedení
obce, že se povedlo náročný projekt čistírny
odpadních vod dotáhnout do konce. Jenže se
ukázalo, že čistírna je sice po kolaudaci, ale
dotační projekt stále uzavřený není, protože
čistírna nečistí, jak má. Pokud nezávislá laboratoř nenaměří do začátku května parametry,
na jejichž základě dostala obec dotaci, reálně
hrozí, že budeme muset její část ve výši
12,5 milionů vrátit. To při rozpočtu obce
77 milionů by nás srazilo do kolen a mohli
bychom zapomenout na nějaké investice.
Navíc se ukázalo, že na čistírně byl špatný
elektroměr, takže místo původních osmi
tisíc, platíme dnes měsíčně za elektřinu sto
dvacet tisíc. Z těchto důvodů budeme muset
upravovat rozpočet.

Ovce v Roklích

Závěr Masopustu se odehrál v Roklích, místu
donedávna hodně zpustlém. Co budete dělat
se zelení, která v Horoměřicích ubývá?
Sedláček: Úbytek zeleně vnímáme velmi
citelně. Budeme ji proto posilovat a začneme právě od Roklí směrem k Juliáně. Už
letos bychom chtěli využít dotaci od letiště
a vybudovat tu příjemnou rekreační stezku.
Zpracováváme studii, jak by se tu daly dosadit stromy a posílit keře. Začali jsme čistit
Rokle od náletů, aby to opět bylo místo, kde
půjde rozdělat táborák, děti tu zase našly
skrýše na své hry. Líbilo by se nám, kdyby
tu trávu spásaly ovce. To se děje v Roztokách či Úněticích. Pastva ovcemi je příznivá
pro údržbu kulturní krajiny, ale zapadá sem
i historicky. ×
Rozhovor vedl Jan Klíma
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Horoměřice

ze dne 18. 12. 2018

ze dne 12. 02. 2019

Dle prezenční listiny přítomni:
Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, Vladimír Dvořák,
Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík, Jana Kohoutová, Filip
Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš
Sedláček, Jindřich Srb

Dle prezenční listiny přítomni:
Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký Vladimír Dvořák,
Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík, Filip Kohutič, Ivan Král,
Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich
Srb

Omluveni: 0

Omluveni: Jana Kohoutová

Zastupitelstvo projednalo následující body:

Zastupitelstvo projednalo následující body:

1) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti pro firmu česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení: 0

Schválení: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro
firmu Česká telekomunikační infrastruktury a.s (CETIN), par. č. 451/8
(ostatní komunikace v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro obec
Horoměřice), za úplatu.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0

2) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu umístění, pro ČEZ Distribuce a.s.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení: 0
3) Rozpočtové opatření č. 7
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení:

0

4) Schválení rozpočtu na rok 2019 a pověření pro radu obce provádět
rozpočtová opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.
o obcích
Pro: 12, Proti: 1 (Filip Kohutič), Zdržení: 2 (Jana Kohoutová,
Luboš Langer)
O pověření rady obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu 5%
rozpočtových příjmů
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení: 0
5) Doplnění člena finančního výboru, navržen Antonín Čacký
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení: 0

8) Doplnění člena kontrolního výboru, navržen Jiří Pěnkava
Pro: 15, Proti: 0, Zdržení: 0
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Schválení: Kupní smlouva ve prospěch ČRZ Distribuce a.s par.
č. st. 1544 v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001pro obec Horoměřice o výměře 14 metrů čtverečních, za úplatu.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Schválení: Vyhlášení „Opatření obecné povahy rady Obce Horoměřice:
Územní opatření o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice.“
Protinávrh:
Luboš Langer nesouhlasí s územním opatřením o stavební uzávěře
celého území obce Horoměřice, tak jak bylo předloženo 12. 2. 2019
zastupitelstvu obce a dává protinávrh ve znění: Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s územním opatřením o stavební uzávěře celého území
obce Horoměřice, tak jak bylo předloženo z toho důvodu, že nebylo
zdůvodněno, proč je územní opatření realizováno na celém katastrálním území obce. Účel uzávěry nebyl podložen žádnými obornými
posudky nebo studiemi.

z á pi s y z j e dn á n í

Hlasování o protinávrhu Luboše Langera
Pro: 4

Proti:

Zdeněk Babka

Vlastimil Altmann
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Luboš Langer

Antonín Čacký

Filip Kohutič

Šárka Fajkošová

Vladimír Dvořák

Marcela Helerová

Zdržení:

0

Jan Herčík
Ivan Král
Jan Mikulka
Monika Němcová
Aleš Sedláček
Jindřich Srb

Původní návrh: Zastupitelstvo pověřuje radu obce vyhlášením opatření o stavební uzávěře na celém území katastru obce Horoměřic.
Pro: 10

Proti:

Vlastimil Altmann

Zdeněk Babka
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Antonín Čacký

Luboš Langer

Šárka Fajkošová

Filip Kohutič

Marcela Helerová

Vladimír Dvořák

Zdržení:

0

Jan Herčík
Ivan Král
Jan Mikulka
Monika Němcová

Obec se po krátké pauze vrací
k pravidelné akci vítání nových
občánků
Proběhne v úterý 21. a 28. května od 17.00 do 19.00 v Rytířském
sále na zámečku. Prosíme zájemce, aby se do 20. dubna zapsali
na odkaze, který je zveřejněný na internetových stránkách obce,
včetně termínu, který upřednostňují. Týká se dětí, které mají trvalé bydliště v Horoměřicích a narodily se 1. 1. 2018–31. 12. 2018.
Těšíme se na milé setkání v přátelské atmosféře. Drobné občerstvení bude zajištěno. ×

Aleš Sedláček
Jindřich Srb

Plné znění zápisů ze zasedání naleznete na stránkách obce.
↓ inzerce
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St a v e b n í uz á v ě r a

Stavební uzávěra a její
dopad na obyvatele
Horoměřic
Stavební uzávěra představuje nástroj
územního plánování, který má zajistit
ochranu určité části území před další
výstavbou. Ke stavební uzávěře sahají obce
okolo Prahy, nejblíže k nám již tak učinila
Jeneč, Chýně, či Jinočany.
Nárůst obyvatel Horoměřic pokračoval v historii rychlým tempem, v roce 2001 zde žilo
2042 obyvatel, 2011 - 3860, 2019 - cca 5000
obyvatel, z toho odhadem asi 1000 nepřihlášených. Jenom během posledních 8 let tak
přibylo cca 30 % dalších obyvatel. Příčinou
toho nárůstu byli zejména velcí developeři, kteří velmi dobře odhadli strategickou
polohu naší obce, nedostatečnou bytovou
výstavbu v Praze a obecně stoupající cenu
nemovitostí na trhu. Obec také historicky
odsouhlasila 10 změn územního plánu, které
tuto zástavbu umožnily.
Se zmiňovaným nárůstem počtu obyvatel
obec musí řešit i jeho další následky, a to
především:
—— Připojení nových domů na vodu, kanalizaci a čistírnu odpadních vod
—— Dopravní komunikace, nárůst individuální
a hromadné dopravy
—— Kapacitu mateřské školky a školy, mimoškolní aktivity
—— Parkovací místa a stání

Každý bod vyžaduje výrazně delší čas než
rychlá developerská bytová výstavba. Bohužel většina bodů je vázána na přidělení
dotací, vyřešení majetkoprávních vztahů,
výstavby na úrovni kraje atd. Ignorování této
skutečnosti se dá popsat jako trvale neudržitelný rozvoj, kdy nedostatečná infrastruktura
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brzdí fungování již existujícího celku – dopravní zácpy, problémy s vodou, umisťování
dětí do školních zařízení, rozpad lokálního
a komunitního života.
Rada obce se proto rozhodla v souladu
s volebními programy uskupení Naše Horoměřice a STAN podniknout kroky k nápravě
tohoto nekontrolovatelného stavu. Zastupitelstvo obce odhlasovalo 12. 2. 2019 poměrem 10:4, že Rada obce má vyhlásit opatření
o stavební uzávěře na celém území katastru
obce Horoměřic. Během stavební uzávěry se
tak získá čas pro vytvoření a revizi:
—— Strategického plánu
—— Územního plánu
Vytvoření těchto dokumentů považuje Rada
obce i komise pro dopravu, územní a stavební rozvoj za stěžejní. Výsledkem má být

trvale udržitelný rozvoj obce, příznivé životní
prostředí a hospodářský rozvoj pro současné
i budoucí generace. Původní územní plán
z roku 1999 se již dnes ukazuje jako zastaralý.
Stavební uzávěra nemá dopadnout
na běžné stavební činnosti, které nezatěžují obec nadměrným přírůstkem obyvatel.
Počítáme se zapojením veřejnosti do přípravy
strategického, i územního plánu. Náměty
a připomínky jsou pro nás cenným zdrojem
podnětů a nyní se otevírá možnost ovlivnit
budoucí směřování obce. ×
Za komisi pro dopravu, územní a stavební rozvoj:
Marcela Helerová, Vít Šmilauer

St a v e b n í uz á v ě r a

Informace k vydání opatření obecné
povahy – stavební uzávěry
Územní opatření o stavební uzávěře je upraveno v ust. § 97 a násl.
stavebního zákona. Vydává jej Rada obce v přenesené působnosti.
Důvodem pro vydání opatření o stavební uzávěře může být mimo jiné
riziko, že by stavební činnost mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle nové územně plánovací dokumentaci, která se připravuje.

Proces vydání opatření o stavební uzávěře je
následující:
1) Rada obce připraví a schválí Návrh územního opatření o stavební
uzávěře.
2) Schválený Návrh územního opatření o stavební uzávěře je zaslán
dotčeným orgánům k připomínkám (dotčenými orgány je např. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný spor apod.).
3) Dotčené orgány mají lhůtu 30 dnů, aby se k Návrhu územního opatření o stavební uzávěře vyjádřili. Nevyjádří-li se, platí, že nemají
žádné připomínky.
4) Návrh územního opatření o stavební uzávěře je upraven dle připomínek dotčených orgánů a upravené znění schváleno Radou obce.
5) Vydává se veřejná vyhláška o Návrhu územního opatření o stavební
uzávěře spolu s výzvou k uplatnění písemných námitek (námitky
může podat kdokoliv, kdo je stavební uzávěrou dotčen – zejména
tedy vlastníci nemovitostí v obci, viz ust. § 172 odst. 5 správního
řádu). Vyhláška se vyvěšuje na úřední desce obce po dobu 15 dnů.
6) Lhůta pro podání námitek činí 30 dnů a počíná běžet teprve
po uplynutí 15 dnů, během nichž je veřejná vyhláška vyvěšena.
7) Rada rozhodne usnesením o podaných námitkách. Toto rozhodnutí
se stává součástí odůvodnění opatření.
8) Územní opatření o stavební uzávěře se vydává ve formě opatření
obecné povahy. Oznamuje se opět vyhláškou a nabývá účinnosti
15. dnem po jejím vyvěšení.
9) Rada obce může v odůvodněných případech udělit výjimku ze stavební uzávěry
podle ust. § 99 odst. 3
stavebního zákona,
jestliže povolení výjimky
neohrožuje sledovaný
účel.

Prohlášení zastupitelů
ODS ke stavební
uzávěře
Zastupitelé zvolení za ODS nesouhlasí se stavební uzávěrou
na celém území obce Horoměřice. Stavební uzávěra je nejtvrdším opatřením. Nepostihne pouze velké developery, jak je deklarován záměr uzávěry radou obce. Stavební uzávěra zasáhne
všechny majitele nemovitostí na celém území obce. Zkomplikují
se jim jakékoli opravy, přístavby, problém bude i vybudování
např. skleníku a podobně. V důsledku lze očekávat pokles cen
nemovitostí.
Rada nyní slibuje, že drobným stavebníkům bude udělovat
výjimky. Dle názoru našich právníků to ale s ohledem na zdůvodnění stavební uzávěry nebude možné. Navíc, pokud by
opravdu rozhodování o výjimkách mělo být pouze na libovůli
pěti radních, vznikl by tu obrovský korupční potenciál.
Pokud již rada obce došla k názoru, že omezení developerů
nešlo udělat jinak než tímto nejtvrdším možným opatřením,
domníváme se, že by stavební uzávěra měla být vyhlášena jen
na vytipované problematické lokality. Rozsah stavební uzávěry
by měl být nastaven tak, aby omezil jen tyto developery a současně nezatěžoval ostatní majitele nemovitostí.
Jako zastupitelé nemůžeme vydání stavební uzávěry zabránit, neboť stavební zákon tuto pravomoc stanovuje explicitně
pouze radě obce. Budeme se tedy zasazovat o to, aby stavební
uzávěra trvala co nejkratší dobu. To znamená co nejrychleji
schválit nový územní plán. Příprava územního plánu však trvá
minimálně několik let. V Horoměřicích bylo rozhodnuto o jeho
zpracování již v roce 2008 a teprve v minulém volebním období
zastupitelstvo pod naším vedením územní plán připravilo k veřejnému projednání, což je poslední krok před jeho schválením.
Bohužel na posledním zasedání zastupitelstva jsme se
dozvěděli, že nové vedení obce plánuje nejprve zpracovat strategický plán a teprve potom se chce zabývat územním plánem
a možná ho i celý přepracovat. Podle tohoto záměru by stavební
uzávěra mohla obyvatele Horoměřic omezovat řadu let. Přitom
strategický plán obec zpracovaný má, zastupitelstvo jej schválilo v roce 2017 a najdete ho na webových stránkách obce.
Vyzýváme proto radu obce, aby na příštím zasedání zastupitelstva předložila plán kroků a jejich harmonogram, který
povede ke schválení nového územního plánu. ×
Zdeněk Babka, Bc. Jana Kohoutová, Filip Kohutič, Ing. Luboš Langer
zastupitelé zvolení za ODS
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Ot e v ř e n á r a dnic e

Nadále vylepšujeme
komunikaci s občany
Komise pro otevřenou radnici začala pracovat prakticky okamžitě po podepsání koaliční
dohody. Radnice od samého začátku bojovala s problémy s nastavením elektronické
komunikace, a to prakticky v každém bodu, které si nové vedení vytyčilo zlepšit ve svých
předvolebních plánech. Jednalo se například o nastavení emailových adres, přenastavení
správy Mobilního rozhlasu, o chybějící evidenci smluv, nepraktickou administraci webových stránek obce… Komise se tak snažila co nejrychleji přijít s nabídkou možných řešení
a doporučení. S její pomocí tak obec rychle vybrala nové řešení pro správu emailových
adres a vedení elektronických dokumentů. Rozběhla výběrová řízení na dodavatele
webových stránek a zhotovitele nové verze Horoměřického zpravodaje, který nyní držíte
v ruce. Mezi její další úkoly bude patřit příprava stálého obsahu webových stránek, doplnění návodů a rad jak postupovat při řešení různých požadavků, spuštění elektronické
rezervace schůzek s vedením obce. ×
Za komisi Otevřené radnice a informačních technologií Jiří Gurecký

Posudek školky
Na základě podnětu rodičů dětí z MŠ jsme
zadali vypracování statického posudku. Jak
jsme se na místě s vedením obce přesvědčili,
pocitově dochází k průhybu stropu v 1 patře.
Prasklina v podlaze taktéž vzbuzovala pochybnosti. Průhyb nemusí být všem příjemný,
nicméně, jak zhodnotil statik, není nebezpečný.

Vyjádření statika

Stávající konstrukce stropů nad 1NP obou
pavilonů (B a C) vyhoví na stávající provoz. V pavilonu B je stanoveno max. užitné
zatížení na 5kN/m2 (500kg/m2). V pavilonu C
je stanoveno max. užitné zatížení na 3kN/m2
(300kg/m2). Zmíněné a prokázané kmitání
stropu je důsledkem použití tohoto typu
dřevěné konstrukce v kombinaci s konstrukcí podlahy. Kmitání pouze snižuje komfort
používání, nemá vliv na bezpečnost užívání.
Vznik trhlin v podlaze souvisí se špatnou volbou materiálu pochozí podlahové vrstvy pro
tento typ nosné konstrukce. U pavilonu B je
použita příliš tuhá nepružná vrstva (s největší pravděpodobností anhydrit) která rozdíly
průhybů dřevěných nosníků a ocelových
průvlaků není schopná absorbovat. V pavilonu C kde je použita PVC pochozí vrstva,
trhliny nevznikají, přestože konstrukce stropu
je velmi podobná. ×
V Praze dne 13. února 2019 Ing. Filip Chmel
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Hledáme další zájemce o KPZetku
v

HOROMĚŘICÍCH

KPZ = komunitou podporované zemědělství

KPZ je systém založený na přímém vztahu
mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří
společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody.
Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba
potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině,
spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu.
Co získáte?
 Přístup ke kvalitní a rozmanité zelenině z biodynamického
hospodářství Svobodný statek na soutoku (z Českých Kopist)
 Složení podílu dle toho, co aktuálně roste
 Stálou cenu 375,- Kč za týdenní podíl během celé sezóny
 Jistotu, že znáte člověka, který produkuje vaši zeleninu,
a způsob hospodaření, kterým je pěstována
 Odběrné místo: bistro Trucovna (K Chotolu 502)
Bližší informace ke Statku (včetně obsahu podílů):
http://www.svobodny-statek.cz

Váš zájem je potřeba vyjádřit do 10.4.2019
Dotazy a bližší informace:
Petra Nová - pvymet@seznam.cz
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d o pi s y čt e n á ř ů

Územní plán Horoměřic, průjezdní
doprava a překotné schvalování
výstavby
V posledním Horoměřickém zpravodaji byl
dne 21. 9. 2018 uveřejněn můj půlstránkový
příspěvek „Jak je to skutečně s územním
plánem v Horoměřicích a proč tam mají developeři dlouhodobě žně“. Článek obsahoval
nezpochybnitelná fakta. V článku nebyl napaden žádný ze zastupitelů, byla konstatována
pouze fakta. Bylo by pod mojí úroveň někoho
napadat, nebo dokonce dehonestovat. Hned
za mým krátkým příspěvkem byla publikována na jeden a půl straně vyjádření paní
Kohoutové (ODS), uvolněné místostarostky,
pana Káška (ODS), uvolněného starosty
v letech 1994-2014 a p. Vondry (TOP09), člena
rady zastupitelstva od roku 2010. Nemohli
zpochybnit mnou uvedená fakta, proto je zamlžovali, překrucovali, a prezentovali všechno možné, včetně nepravdivých a lživých
tvrzení, přičemž zneužili monopolu moci nad
obecním zpravodajem. Běžnému občanovi
je možno reagovat na příspěvek až v dalším
čísle zpravodaje. Kvituji s uspokojením, že
se odmítli do této frašky zapojit tehdejší
uvolněný starosta pan Babka (ODS) a další
uvolněný místostarosta pan Kohutič (ODS).
Paní Kohoutová si ve svém vyjádření
stěžovala sama na sebe: „Velké bytové domy
s mnoha byty znamenají velký nárůst obyvatel, na který není dostatečně připravena
obecní infrastruktura. Doprava je na hranici
svých možností“. Ona totiž s panem Káškem
permanentně schvalovala výstavbu velkých
bytových a rodinných domů, aniž by na to
nejdříve připravili obecní infrastrukturu.
Obec nedoplácí na jimi smyšlený „velkorysý
územní plán z 90. let“, ale na 10 změn územního plánu schválených panem Káškem, paní
Kohoutovou a zastupiteli za ODS v letech
2003–2013, a především na starostou a Radou
obce následně schvalovanou bezbřehou
výstavbu. Paní Kohoutová nepravdivě tvrdila:
„Pokud takové stavby umožňuje územní plán
z 90. let, obec nemá příliš mnoho možností,
jak se bránit“. Obec má velmi konkrétní a jednoduchou možnost, jak se výstavbě bránit.
Ona s panem Káškem a Radou obce složenou
ze členů ODS nemuseli výstavbu schvalovat,
ani vymýšlet činžákové sídliště, jako je Velká
brána. Oni však investory do zástavby přímo
honili, než aby jim bránili.
Pan Vondra pravdivě konstatoval, že obec
za peníze občanů z prodeje pozemků zaplatila stavbu pavilonu mateřské školy za 40 milionů Kč (mimochodem předraženou), a stejně
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tak za peníze občanů získaných v lokalitě
„Na skále“ získá nejméně dalších 40 milionů.
Nejedná se tedy o miliony pana Vondry, ale
o miliony horoměřických občanů.
Tak zvaný velkorysý územní plán z 90. let
je změna územního plánu z 15. 12. 1993, která
zahrnovala možnost využití zemědělsky
nevyužitelného (nebo obtížně využitelného)
katastrálního území včetně bývalých pískoven v severní části obce, kde teprve nedávno
nechali postavit „Velkou bránu“. Pan Kášek
lhal hned dvakrát, když napsal, že v roce 1993
nebyl zastupitelem obce a že docent Polák
tehdy neprotestoval proti výstavbě „Velké
brány“. Snažil se tak ohlupovat horoměřické
občany. Pan Kášek nebyl v roce 1994 zvolen
starostou obce jako prostý občan, ale jako
zastupitel Demokratického sdružení. Demokratické sdružení, jehož členem byl tehdy
nestraník pan Kášek, založil a vedl docent.
Polák. Docent Polák nemohl 15. 12. 1993 protestovat proti výstavbě Velké brány, zastupitelstvo schvalovalo územní plán, žádnou
výstavbu. Změnu územního plánu schvaluje
zastupitelstvo obce, ale výstavbu na příslušném území schvaluje starosta s Radou obce.
Velkou bránu schválil pan Kášek s Radou
obce až mnoho let později. Opoziční zastupitelé za Naše Horoměřice (žádného z pěti
do Rady obce vládci z ODS nepustili) konstatovali, že o projednávání a schválení výstavby
činžáků Velké brány ani nebyli informováni.
Poté, co pan Kášek získal v roce 1994 moc
jako nestraník-starosta obce za Demokratické sdružení, pracoval ještě jedno volební
období intenzivně ve prospěch horoměřických občanů. Poté, co měnil stranické kabáty
a nakonec zakotvil v ODS, řídil se především
svým osobním prospěchem a prospěchem
dalších členů ODS (až 4 uvolnění zastupitelé,
za ta léta by za ty peníze mohla být postavena polovina silničního obchvatu), než
prospěchem občanů Horoměřic. To prokazují
např. tato fakta:
1. Pan Kášek za 20 let ve funkci starosty
obce neudělal s průjezdní dopravou středem
obce vůbec nic. Vede tudy dálniční spojka
z obchvatu Prahy končícího u letiště v Ruzyni
na dálnici směr severní Čechy a Drážďany.
Obcí projíždí denně až třicet tisíc aut a kamionů, zamořují ovzduší a poškozují zdraví
občanů. Pan Kášek licoměrně prosadil dříve
zastupitelstvem zakázanou výstavbu (i on
hlasoval proti této výstavbě) ke Statenickému

lesu. Zastupitelstvu tvrdil, že se tam zároveň
uskuteční silniční obchvat Horoměřic,
na jehož výstavbě se bude podílet developer
sídliště, pan Vondra. Výstavbu velké obytné
čtvrti potom pan Kášek nechal uskutečnit
tak, že tam obchvat obce není možný.
2. Pan Kášek se ohání úpadkem investorů.
Na jejich úpadek doplatili horoměřičtí občané. Díky diletantství pana Káška a členů rady
obce, kteří nebyli schopni vybrat solventní
investory.
3. Pan Kášek v obecním zpravodaji, aby
zamaskoval licoměrně neuskutečněný silniční
obchvat, kázal bludy o „sběrných komunikacích“, které ulehčují situaci občanům
v původní zástavbě. Přestal teprve, když
jsme uveřejnili ve zpravodaji fotografie jím
jmenovaných slepých ulic, tzv. „sběrných
komunikací“. Skutečnost je taková, že uvedenou dopravou dále trpí obyvatelé původní
zástavby ulic „Za humny“, „Politických vězňů“,
„Konsumní“ a zvláště úzké uličky „Spojovací“.
4. Pan Kášek a zastupitelé ODS nebyli
schopni řadu let připravit potřebné změny
v infrastruktuře obce, což postihuje zejména
starší občany. Např. autobusovou zastávku
Švejkova postavili řadu let po dokončení
velkého sídliště. Starší občané by nemohli
jezdit nakupovat do Lidlu dodnes, kdyby
Lidl po cca deseti letech s novou prodejnou
nevybudoval i autobusovou zastávku.
5. Pan Kášek mohl dávno, v době blokace
církevního majetku uzavřít s premonstráty
smlouvu, že jejich pozemky ve středu obce,
které nepotřebují, v budoucnu přejdou
do vlastnictví obce. Trestuhodnou nečinností
došlo k tomu, že pro církev nepotřebný pozemek získali developeři s úmyslem realizovat
nehoráznou výstavbu poškozující obyvatele
bytovek. Proto také vzniklo volební sdružení
STAN na obranu uvedených občanů.
Pokud jde o pana Káška, v mém článku
byla jen konkrétní fakta o jeho činnosti,
žádná dehonestace jeho osoby, stejně jako
v tomto příspěvku. Občané Horoměřic,
zvláště většina, která se přistěhovala po roce
1989, mají právo tato fakta znát. On ve svém
příspěvku v Horoměřickém zpravodaji hrubě
zkresloval fakta, dehonestoval moji osobu
a nehorázně lhal. Kálel přitom i na vlastní hlavu, neboť byl více než jedno volební
období členem Demokratického sdružení,
díky kterému se stal starostou obce. Svůj
lživý traktát zakončil pan Kášek záměrnou,

d o pi s y čt e n á ř ů

hrubou, a soudně žalovatelnou lží, cituji doslova: „docent Polák, který s členy své rodiny
vlastní v nové zástavbě několik nemovitostí“. Moji synové, kteří založili vlastní rodiny
se z našeho rodinného domku v Konsumní
ulici dávno odstěhovali. Žiji zde řadu let
sám s manželkou Marií. V nové zástavbě
nevlastním, ani nespoluvlastním já, ani moje
manželka žádnou nemovitost, natož několik,
což pan Kášek moc dobře ví, a každý si to
může ověřit. Pokud pan Kášek v příštím čísle
Horoměřického zpravodaje nezveřejní omluvu adresovanou mně, a především čtyřem
tisícům dezinformovaných horoměřických
občanů: „Omlouvám se všem horoměřickým
občanům a Doc. Ing. Jaroslavu Polákovi, DrSc.
i jeho manželce za mnou publikovanou záměrnou nepravdu a křivé obvinění, pomluvu
a poškození osobní pověsti, neboť v nové zástavbě žádnou nemovitost, natož nemovitosti
nevlastní“, budu nucen se obrátit na soud
a žádat odškodnění za těžké poškození na cti
v ČR a ve světě uznávané osobnosti, která významně přispěla k rozvoji lidské společnosti.
Odškodnění věnuji na dobročinné účely.

Sousedství
s developery
občas přináší
svá úskalí
Chtěla bych se s Vámi podělit o poznatky
a zážitky, které mě provází již přes dva roky
coby přímého souseda projektu Velká brána.
Píši přímého souseda a tím myslím, že vše
kolem stavby se odehrává těsně za plotem
našeho domu. Formálně se stavbou nesousedíme, protože pás mezi naším pozemkem
a hranicí stavby investor nevlastní. Tím
pádem jsme se nestali účastníky stavebního
řízení, nikdo nás o blížící se stavbě neinformoval a prakticky jsme vůbec netušili, co nás
čeká. Natož abychom věděli, kde přesně bude
jaký dům stát, kolik bude mít pater, jestli si
budeme s novými nájemníky koukat z oken
do očí, či nám těsně před okny vyroste strom.
Vynechám stěžování si na neustálý hluk
a nesnesitelný prach a špínu ze stavby, den
co den, od rána do večera, svátky nesvátky.
Zapomenu i na reflektory, které shora z jeřábů do oken svítí tak, že celou noc je v ložnici
světlo jak ve dne. Ani podmanivou hudbu
doprovázející dělníky při práci už skoro
neregistruji.

Jsem přesvědčen o tom, že si trojice pan
Kášek, paní Kohoutová a pan Vondra svými
„příspěvky“ v Horoměřickém zpravodaji spíše
uškodili. Občané nejsou hloupí, měli již dost
planých slibů, demagogie a lhaní, pana Káška
již do zastupitelstva nevolili. Počet zastupitelů za ODS i TOP09 klesl oproti posledním
volbám na polovinu. K jejich volebnímu
krachu přispěly i volební noviny ODS. Občané
si s úsměvem přečetli tvrzení jako „Nelžeme. Jsme slušní lidé, jednáme férově“. Ano,
i v ODS jsou takoví občané, bohužel ne
všichni, a samochvála smrdí. Další příklad:
„Problém nastává, když jde kandidát do voleb proto, aby si řešil osobní prospěch…na
kandidátce ODS takové kandidáty nenajdete“.
Občané je našli, hned tři nebo čtyři uvolněné
zastupitele, kteří si znovu chtěli řešit osobní
prospěch získáním vysokého platu, o kterém
se jim v původním zaměstnání ani nesnilo. ×

Komentář redakce:
Článek pana Poláka nesplňuje nová
kritéria pro přijímání příspěvků
do zpravodaje jak svým rozsahem, tak
obsahem zaměřeným na řešení osobních sporů namísto obecní problematiky. Protože jsme však článek obdrželi
ještě před jejich ustanovením jako
přímou reakci na články uveřejněné
v jednom z předchozích čísel zpravodaje, jehož vydávání bylo mimo naše
kompetence, rozhodli jsme se uveřejnit
jej v původní podobě. Tímto bychom
spor všech výše jmenovaných na stránkách Horoměřického zpravodaje rádi
ukončili a požádali čtenáře, aby nová
kritéria dodržovali.

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., bývalý zastupitel
za Demokratické sdružení občanů Horoměřic.

Zastavím se u jiného problému, který mě
trápí, a tím jsou praskliny, které se během
stavebních činností objevily jak uvnitř
v domě, tak na fasádě. Přivolaný statik mě
poučil, že šanci uspět se stížností proti stavební firmě a investorovi máme minimální,
chybí nám totiž důkazy. Nemáme vypracovaný pasport domu před zahájením stavby ani
zdokumentované neporušené zdi. O nutnosti pasportu, tj. komplexního technického
vyhodnocení stavu domu včetně jeho vad
a poruch, jsme nevěděli a fotografovat něco,
co nikde není, nás nenapadlo.
Po návštěvě odborníka jsem zase o něco
vzdělanější. Např. už vím, co je to technická
seismicita. Tu jsem na vlastní kůži pocítila,
když se mnou začala vibrovat postel a na hlavu mi padaly obrázky ze zdi nade mnou, to
vše za doprovodu houkajícího alarmu. To se
opakovalo několik dní po sobě vždy, když
hloubili stavební jámu pro nejbližší dům
a přitom rozbíjeli betonové bloky, které se
tam objevily.
A zase jsem udělala chybu. Nepozvala
jsem odbornou firmu, která by seismicitu
změřila. Nemám tedy objektivní důkaz, zda
byl překročen její limit. Mohu jen povzdechnout, že subjektivní pocity byly velice
nepříjemné.
V poslední době jsou hlavní stavební činnosti posunuty blíže k hlavní silnici, přesto
předpokládám, že další rok či déle mi dcera
bude říkat, nezlob se mami, my s dětmi do té

špíny a randálu nepřijedeme. Dovedeš si
představit, jak by tam malý v kočáru na zahradě mohl usnout?
Během dokončování současné etapy se
na stavbě uklízí. Mohla jsem tak v přímém
přenosu sledovat, jak dělníci bourají plot
a před ním nashromážděný stavební odpad
přesouvají z původního místa do pásu před
náš plot, přesněji do ovocného sadu, úplně
přesně na parcelu č. 425/39, kterou podle Katastru nemovitostí vlastní firma Family Living
Horoměřice, s.r.o. Tato firma vznikla v červenci 2016, měsíc před zahájením stavebních
prací. O účelovosti jejího založení netřeba
spekulovat. Škoda jen, že se od svého vzniku
o svůj sad vůbec nestará.
Vrátím se na úplný začátek. Tím, že investor koupil pozemek bez sousední parcely,
onoho úzkého pásu s ovocným sadem, nestali jsme účastníky stavebního řízení, neměli
jsme možnost se k plánovanému projektu
vyjádřit ani ho ovlivnit. Pro podání stížnosti
proti stavební firmě nám nyní chybí potřebné
podklady, ke kterým by patřil pasport domu
před zahájením stavby, výsledky technických měření, aktuální fotodokumentace. Byl
to od zainteresovaných chytrý tah a nebyl
nezákonný. Pokud se dostanete do podobné
situace Vy, buďte chytřejší, poučte se i z chyb
druhých. ×
Alena Svobodová, Horoměřice
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Pár slov k rozpočtu
Na prosincovém zasedání
zastupitelstva byl schválen
rozpočet obce na rok
2019 s příjmy 77 mil. Kč
a výdaji 73 mil. Kč. Z toho
na investice je plánováno
pouhých 11 milionů korun.
K takovému rozpočtu jsme
jako zastupitelé zvolení
za ODS měli několik výhrad,
které ovšem vedení obce
neakceptovalo, proto
jsme navržený rozpočet
nepodpořili.
O to víc nás ale zamrzelo, když jsme se pak
ve Vánočním zpravodaji dočetli, že za tenhle „opatrný“ rozpočet může vlastně bývalé
vedení obce, protože současná radnice píše:
„Musíme splácet historické úvěry, zejména
na čističku odpadních vod. Příští rok budeme
muset ještě zaplatit poslední splátku za statek, což nám odčerpává peníze, protože je to
celkem přes pět milionů.“
Zamrzelo nás to proto, že jsme obecní
„pokladnu“ předali novému vedení obce
v mimořádně dobré kondici. Pamatuji doby,
kdy jsme měli na účtu pár set tisíc a stále
řešili, které faktury zaplatit a které musí
ještě počkat.
Radnici jsme předávali 2. listopadu 2018,
den po ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Na účtech a v pokladně bylo v ten den celkem 17 223 666,13 Kč. Úvěr měla obec pouze
jeden z roku 2017 na dofinancování rekonstrukce čistírny, jeho zůstatek ke dni předání
činil 9 742 000,- Kč. Pro příští rok zbývá ještě
uhradit poslední splátku kupní ceny za statek
ve výši 1 480 000,- Kč. Veškeré závazky by
tak obec mohla klidně uhradit hned a v kase
by stále cinkalo pěkných 6 milionů korun,
přesně 6 001 666,13 Kč.
Kromě toho, je dokončeno zasíťování
13 obecních parcel pro rodinné domky v lokalitě Nad Prahou. Z jejich prodeje může obec
získat desítky milionů korun, které by bylo
možné okamžitě využít na potřebné investice,
třeba na rozšíření školky.
Chápu, že nový starosta a celá rada to nemají lehké. Jako nováčci nedostali žádný čas
na přípravu, musí se všechno učit za pochodu. Není toho málo. Sami nejlépe víme, kolik
je na radnici práce. Nějaký ten přešlap se tak

Volby do Evropského
parlamentu

zpočátku dá určitě odpustit. Jen by se přitom
snad nemuselo lhát.
Text, který vyšel ve Vánočním zpravodaji, totiž budil dojem, že jsme nové radnici
předali obec zadluženou a v zoufalém stavu.
Skoro jako by nové vedení alibisticky říkalo:
„Máme svázané ruce, musíme splácet staré
dluhy, a tak od nás, milý občane, raději nic
moc nečekej.“
Obec má samozřejmě řadu problémů,
které je třeba řešit. Je více různých cest, více
způsobů řešení. Respektujeme, že si občané
ve volbách většinově vybrali ta řešení problémů, která nabídly Naše Horoměřice a STAN.
Je teď na jejich zastupitelích, aby své návrhy
uvedli do praxe. A pak za ně nesli odpovědnost. Jen bych ráda zdůraznila, že alespoň
pokud se týče finanční situace obce, má nová
rada opravdu výjimečně dobrou startovací
pozici.
Přeji novému vedení obce, aby ho neopustil počáteční elán, dařilo se mu efektivně
hospodařit a pracovat ve prospěch skutečně
všech občanů, tak jak slíbilo před volbami. ×

V pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. 5. od 8.00 do 14.00 se uskuteční
volby poslanců Evropského parlamentu.
Nově bude volební místnost umístěna
v rytířském sále zámku. Kandidáti a hlasovací lístky budou totožné pro celou ČR.
Voličům budou doručeny do schránek
nejpozději do úterý 21. 5. a budou také
k dispozici ve volební místnosti.
Pokud se chytáte v termínu voleb
mimo bydliště, nezapomeňte si včas
vyřídit voličský průkaz. Průkaz umožňuje
voliči hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR mimo své bydliště.
O voličský průkaz můžete zažádat buď
osobně do 22. 5. 16.00 na místním obecním úřadě, případně písemně do 17. 5.
16.00. Nezapomeňte, že písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem nebo odeslána prostřednictvím datové schránky. Voličské průkazy
budou vydávány od 9. 5. 2019. Můžete
jej opět vyzvednout osobně, nechat si
ho zaslat poštou, nebo ho pro vás může
vyzvednout osoba pověřená plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem.
Vzor žádosti o voličský průkaz a vzor
plné moci si můžete stáhnout na webu
www.horomerice.cz ×

Bc. Jana Kohoutová, zastupitelka za ODS

↓ inzerce

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
sítě proti hmyzu

a

záruka 36 měsíců!

tel.: 777 208 491
info@har.cz, www.har.cz

Po předložení
tohoto kuponu

SLEVA 40 %

z montáže
žaluzií.
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Pražská zvířecí
záchranka jezdí
i do Horoměřic

Výzva
horoměřickým
výtvarníkům

Krahujec obecný je jeden z našich nejmenších dravců. Specializuje se na lov ptáků
a zajímavostí je, že dokáže ulovit i kořist,
která je podobně veliká jako on. Rád útočí
v místech, kde se menší ptáci shromažďují,
třeba v zimě na krmítkách, nebo u slepic,
kam létají na zrní hejna vrabců.
Právě jeden takový krahujec, zalétl
ke slepicím na zahradě pana Tomáše Krásy
a bohužel do něčeho při lovu narazil. Pochroumal si křídlo a pan Krása proto zavolal
Pražskou zvířecí záchranku, která ho převezla
do záchranné stanice u Kladna. Tato zvířecí
záchranka působí v Praze i Praze západ
a pomáhá urychlit transport zraněných volně
žijících zvířat do záchranných stanic. Pokud
i vy najdete nějaké zvíře, kterému bude
potřeba pomoci, neváhejte zavolat na číslo 774 155 185. Další informace o činnosti
stanic a záchranky naleznete na stránkách
www.zvirevnouzi.cz ×

Tvoříte malby, kresby, fotografie
či závěsné objekty a máte chuť je
prezentovat na tradiční skupinové
výstavě horoměřických výtvarníků? Pro
připravované 7. Horoměřické bienále,
které se uskuteční v říjnu 2019 v Galerii
Orchidea, hledáme umělce a výtvarníky
žijící v Horoměřicích. Zájemci
mohou kontaktovat
pana Jindřicha Bláhu jinblach@seznam.cz.
Organizátoři
si vyhrazují
právo na výběr
vystavených
autorů a děl. ×

Český svaz ochránců přírody
Prokop Pithart

Jste zaregistrováni do mobilního
rozhlasu?
Mobilní rozhlas je moderní systém pro
komunikaci mezi obcí a občany. Vaše radnice
Vás díky Mobilnímu rozhlasu může e-mailem
nebo textovou zprávou upozornit na odstávku vody, pozvat na zasedání zastupitelstva
nebo připomenout zajímavou kulturní akci.
Služba je občanům poskytována zdarma.
Komunikace funguje obousměrně, takže i Vy
můžete prostřednictvím aplikace Mobilního
rozhlasu vedení obce upozornit na černé
skládky, poškozený chodník, nefunkční veřejné osvětlení atd. Zprávy Vám budou chodit
e-mailem, krizové události se oznamují
také formou SMS, a k dispozici je i aplikace
Mobilní rozhlas pro chytré telefony. Chcete
mít lepší přehled o tom, co se děje v Horoměřicích? Zaregistrujte se do Mobilního
rozhlasu. Potřebujete pouze telefon a e-mailovou adresu.

Jak se zaregistrovat

Noví zájemci se mohou k přijímání zpráv
zaregistrovat na adrese https://horomerice.
mobilnirozhlas.cz/, případně lze využít odkaz
z webových stránek obce.
Registrace se skládá ze tří kroků:
1. V prvním kroku registrace zadáte
do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho
ověřovacím kódem, který Vám přijde formou
SMS na telefon.
2. V druhém kroku vyplníte své kontaktní
údaje jako je jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, adresa zájmu a e-mail. Jediným
povinným údajem je jméno a příjmení.
Ostatní slouží k cílení zprávy, např. zprávu
o přerušení dodávky vody obdrží pouze adresáti příslušné ulice.

Nezapomeňte si vybrat, jaký druh zpráv
chcete dostávat (zda všechny nebo jen krizové, kulturu, sport, všeobecné).
3. Nakonec registrační formulář odešlete
a jste registrovaní.
V případě, že potřebuje změnit některé vyplněné údaje, postupujte stejným způsobem
jako při registraci nového uživatele. ×
Za komisi Otevřené radnice a informačních
technologií Miroslav Nový
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Vážení senioři obce
Horoměřice, milí
spoluobčané
Nové vedení obce Horoměřice připisuje
velkou důležitost sociálním otázkám
zaměřeným na občany v seniorském věku.
Úkolem a snahou naší sociální a zdravotní
komise je zejména prosazování zájmů seniorů
v obci s cílem dosažení větší bezpečnosti,
přátelského ovzduší, podpory vzdělávání, rozvíjení
kulturních, sportovních, poznávacích a jiných
volnočasových aktivit. Dále se chceme věnovat
podpoře pečovatelských a zdravotních služeb.

Abychom se mohli zhostit tohoto úkolu, je
základním předpokladem realizace kterékoliv z uvedených aktivit spolupráce s Vámi,
seniory (tj. občany pobírajícími starobní či
invalidní důchod, kteří mají trvalé bydliště
v obci Horoměřice).
Připravujeme proto první setkání seniorů,
na kterém vám představíme naše plány

↓ inzerce

a budeme rádi, když se s námi podělíte o své
zkušenosti a představy, co je pro vás důležité
a co byste v obci ocenili.
Naše společné setkání jsme naplánovali
na středu 24. dubna 2019 v 17:30 v bývalé
jídelně horoměřického statku. Srdečně Vás
tímto zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Vaši účast, prosíme, potvrďte nejpoz-

ději do 15. dubna na emailové adrese:
duchodcihoro@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 602 241 020.
Na setkání bychom Vám také rádi představili „Klub důchodců Horoměřic“. Ze zkušeností z okolních obcí víme, že kluby důchodců
jsou obecně partnery obcí/měst/krajů, jsou
připomínkovými místy, navrhovateli změn
do programů obcí a požívají velké důležitosti
a vážnosti. Jsou zároveň centrem volnočasových aktivit a v jistém smyslu, v závislosti
na realizaci svých programů jsou schopné se
i samy financovat. Tento klub bude zařazen do systému Klubů důchodců v rámci
středočeského kraje a budeme moci využívat
podpory Krajské rady seniorů středočeského
kraje. Věříme, že klub bude pro obec důležitou oporou.
Můžete si případně připravit i náměty pro
jeho činnost. Pokud se Vám myšlenka klubu
zalíbila, budeme velmi rádi, když se stanete
jeho členy. Nemusíte se obávat, že na jeho
fungování budete sami. Máme zkušenosti z jiných měst či obcí středočeského kraje a jsme
připraveni metodicky pomáhat a následně se
i spolupodílet na realizaci akcí.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme
Vám hezké jarní dny.
V rámci setkání bude zajištěno malé
občerstvení. ×
Za sociální komisi obce Horoměřice:
MUDr. Monika Němcová
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Od ledna 2019 dochází
k výraznému navýšení penzí
Aby prošel vládní návrh novely zákona o důchodovém
pojištění, musela se mimořádně 22. srpna 2018 sejít
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Pokud by se tak
nestalo, historicky nejvyšší navýšení penzí by se nestihlo
tak, aby vyšší penze byly vypláceny od 1. ledna 2019.
Poslanci se museli sejít proto, že senátoři
vládní návrh hlasováním č. 43 neschválili.
Uspěl (pozměňovací) návrh, který byl přednesen místopředsedou ODS M. Vystrčilem, který
požadoval přidat 1 000 Kč nejen osobám
starším 85 let, ale všem, kteří jsou v důchodu
více než 25 let. Tento argument se může jevit
k seniorům příznivě, jenže senátoři zapomněli, že nejsou vypláceny důchody pouze
starobní, ale také invalidní, či pozůstalostní. Zákon se tedy vrátil zpět k projednání
na 22. srpen 2019.
Dne 19. září 2018 bylo vydáno Nařízení
vlády č. 213 sb.z. „o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za r. 2017 redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok
2019 a základní výměry důchodu stanovené
pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019“
a v něm se praví, že:
—— výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího
důchodu pro rok 2019 činí 3 270 Kč,
—— důchody starobní, invalidní, vdovské,
vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu
splatné po 31. prosinci 2018 tak, že
a)	Základní výměra důchodu se zvyšuje
o 570 Kč měsíčně
b)	%ní výměra důchodu se zvyšuje
o 3,4 % výměry důchodu, která náleží
ke dni, od něhož se procentní výměra
zvyšuje,
—— je-li důchod upraven pro souběh s jiným
důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše
vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení
výplaty důchodu zvýší procentní výměry
důchodu podle odst. 1 písm. b), a to podle
té výše procentní výměry důchodu, která
náleží ode dne této změny nebo obnovení
výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů
se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny
z procentních výměr důchodů zvýšených
podle odstavce 1.

Podepsán Předseda vlády Ing. Babiš a Ministryně PSV Dipl. Pol. Maláčová

A jak to vypadá konkrétně?

Všechny důchody se skládají ze ZÁKLADNÍ
VÝMĚRY a z PROCENTNÍ VÝMĚRY důchodu. Základní výměru důchodu mají přitom všichni
penzisté stejnou a v roce 2018 činí 2 700 Kč.
U základní výměry důchodu nezáleží, jaký
důchod se pobírá, či jaké příjmy důchodce
měl či kolik let odpracoval.
Od roku 2019 je základní výměry pro
všechny zvýšena o 570 Kč na částku 3 270,- Kč.
Procentní výměra závisí na konkrétním
průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy
a získaná doba pojištění, tím vyšší procentní
výměra. Ta se v roce 2019 zvyšuje o 3,4 %.
Důchodci, kteří dosáhli věku 85 let, k lednu 2019 dostanou zvýšení procentní výměry
ještě o 1 000,- Kč. Penzistům, kteří dosáhnou
věku 85 let v roce 2019, se důchod zvýší
o 1 000,- Kč od splátky důchodu v měsíci,
ve kterém mají 85. narozeniny.

Na zásadním zvýšení penzí se aktivně
podílela Rada Seniorů České Republiky, která
prostřednictvím svého zastoupení v Radě vlády pro důchodové otázky prosazovala navýšení penzí. Patří jí velký dík všech důchodců.
Přesto a s ohledem na stávající ekonomickou
situaci země nemůže být s výsledkem plně
spokojena. O tom a o postavení českých důchodců v porovnání s Evropou v příštím čísle
Horoměřického Zpravodaje. ×
Miloslav Vajs
člen předsednictva RS ČR, občan Horoměřic
a člen sociální komise obce
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Okénko životního prostředí
1/2019
Vážení čtenáři, v této
pravidelné rubrice Vás
budeme informovat
o starostech i radostech,
které nám přináší naše
bezprostřední okolí.
Vzhledem k tomu, že obecní
zeleň má v současné době
přestávku na zimní spánek
a nabírá sílu na vegetační
období, budeme se v čase
zimním více věnovat situaci
v odpadovém hospodářství
obce.
Tříděný sběr odpadů

Jedním, na první pohled viditelným negativním jevem, je situace kolem kontejnerů
na třídění využitelných složek domovního
odpadu, kam patří zejména papír, plast,
sklo a tetrapak. O ostatních komoditách se
zmíníme někdy příště. Každá frakce tříděného odpadu má ve svém výskytu, nebo
chcete-li produkci, v domácnostech silná
a slabá období. To, že je těsně po vánočních a novoročních svátcích, je jasně patrné
na špičce produkce skla a papíru. Kontejnery již několikátý týden přetékají obalovým
sklem a všemožnými kartony. Naším úkolem
je takovéto disproporce řešit se svozovou
společností FCC a s Vaší pomocí, což je věc
naprosto zásadní. Od „stolu“ nikdo nic neudělá. Kontejnery na třídění musíme využívat
pouze v rámci jejich možné kapacity, ale nikoliv tak, že to, co se do kontejneru nevejde,
jednoduše odložíme na zem mimo kontejner,
případně uložíme na vrchol „odpadové hory“
otevřeného kontejneru, který už nejde zavřít.
Co udělá první vítr s takto odloženým odpadem je velmi často vidět v našich ulicích. Tím
nejenže hyzdíme naše prostředí, ale i komplikujeme práci posádkám svozové techniky,
kteří po nás ten nepořádek uklízejí, a věřte
nám, že jim to žádnou radost nepřináší.
Pořádek kolem stanovišť tříděného sběru
je vizitkou nejen obce, ale i každého z nás.
Rovněž není žádoucí, abychom vědomě, nebo
nevědomě kontejnery zaplňovaly odpady,
které tam nepatří, nebo patří do kontejneru,
který stojí 2 metry vedle.
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Odpady z barevných kontejnerů směřují
k dalšímu, většinou zbytečnému dotřídění.
Každý občan ČR vytřídil 47 kg odpadů. V tomto čísle se eviduje papír, plast, sklo a tetrapak. K další recyklaci se podle jednotlivých
druhů využívá 25–90 % kvalitních odpadů.
Průměrná hodnota za všechny komodity je
cca 75 %, to znamená, že čtvrtina námi „vytříděných“ odpadů „pouze cestuje“ ve svozovém automobilu, aby pak skončila stejně
na skládce nebo ve spalovně. Kvalitu třídění
lze nastavit již v domácnostech a odpady,
které do kontejnerů nepatří, odložit např.
do sběrného dvora. Do žlutých kontejnerů
mimo jiné nepatří např. podlahové krytiny
(lina), novodurové trubky, polystyren a mnoho dalších odpadů, do modrých kontejnerů
stejně tak nepatří jakýkoliv znečištěný papír,
svazky knih s pevnými deskami nebo dětské
pleny.
Nakonec několik málo tipů, jak třídit
efektivněji a lépe. Plastové obaly před jejich
uložením do kontejneru sešlápněte a uzavřete víčkem. Papírové kartony buď rozložte
a ty, které mají přelepy, uvolněte ostrým
nožem a kartony poté do kontejneru vložte
v plochém stavu. Využívejte celý prostor
kontejneru – zadní část je vždy volnější než
přední.
Zapojme naše děti - velmi často vědí
o třídění odpadů více než my a rády nám
pomohou. ×
Za komisi Životního prostředí a místního
hospodářství Borek Bican, Vlastimil Altmann

Co se děje s tříděným
odpadem
Vše začíná cestou svozového vozu k tzv.
separačnímu hnízdu. Ty tvoří dobře
známé žluté, modré, oranžové a zelené
kontejnery, do kterých obyvatelé vyhazují plast, papír, tetrapak a sklo. Obsah
těchto kontejnerů na tříděný odpad je
pravidelně svážen vozy do areálu firmy
FCC Regios, a.s.
Zde se z odpadu stává druhotná
surovina a na každý ze tří druhů čeká
jiný osud. Plast a tetrapak pokračuje
na třídicí linku, kde jej její pracovníci
dále roztřídí dle jednotlivých druhů
plastu. Tedy na PET lahve čiré, modré,
zelené a ostatní. Zvlášť jdou též duté
obaly, čiré a barevné folie, pásky, tetrapaky. A také plechovky, hliník a železo,
které se často ve žlutých kontejnerech
vyskytují. Jednotlivé vytříděné druhy
plastu se posílají na koncová zařízení,
kde z nich opět vznikají PET lahve, duté
obaly či vlákna do textilního a stavebního průmyslu.
Zbývající plasty – tzv. výmět –
představují nezpracovatelné zbytky,
případně plasty, které jsou příliš
znečištěné. I ty však umí FCC Regios
využít – na speciální výrobní lince se
z nich stane tuhé alternativní palivo
(tzv. TAP), které využívají cementárny.
Odpad, který by jinak ničemu nesloužil,
se tedy využije energeticky.
Množství výmětu závisí na čistotě
tříděných odpadů dodávaných na třídicí linku, jinými slovy na tom, jak dobře
a pečlivě občané třídí. Nerecyklovatelné zbytky tvoří přibližně 75 % dovezeného plastu. Ovšem pouze do 10 %
z tohoto množství skončí na skládce.
Jedná se z větší části o pneumatiky,
nárazníky, tvrdé plasty apod., které
nelze zpracovat na drticí lince.
Sklo, které tvoří obsah zelených
kontejnerů, je dovezeno na střepiště. A odtud míří ke zpracovatelům
na přetřídění a další využití skleněného střepu ve sklárnách. Takto
vzniklá druhotná surovina šetří životní
prostředí a nahrazuje část produkce
nového skla.
Papír je taktéž přetříděn, využitelná
složka je odprodána papírnám. Přibližně 10 % papíru z modrých kontejnerů
má příliš nízkou kvalitu a k další recyklaci se nehodí. Z této části vznikne
na lince tuhé alternativní palivo
podobně jako z části plastů. ×
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Ekonomika odpadového
hospodářství
Cena za odpady se dotýká
každého z nás a můžeme
polemizovat, zda je vysoká,
nebo přiměřená. Ze zákona
vyplývá, že jsme všichni
poplatníci a tedy poplatek
musíme obci zaplatit.
Vydělává na nás obec nebo
je služba za odpady cenově
pro obec ztrátová?

bezpečné odpady připraveno cca 5,7 mil.
Kč. Jestliže je v obci trvale hlášeno cca 4 150
obyvatel, vychází na každého z nás částka okolo 1 400,- Kč. Odpady ale do nádob
odhazují i občané zde nepřihlášení, kteří
do tohoto finančního toku nic nepřidají. Jestliže je v obci stanoven poplatek na občana
na 720,- Kč je zřejmé, že občané se na úhradě
služby podílejí zhruba pouze z 50 % (v ČR je
to cca 70 až 75 %). Naše obec doplácí dalších
50 % ceny (v ČR je to cca 25–30 %). Jak z toho?
Jsou pouze 2 možnosti: 1) zvýšit poplatky
za „popelnice“ nebo 2) snížit náklady na tuto
službu.

telům za výhodnější ceny (v současné době
se mluví především o čistých „PETkách“).
Zároveň může obec v budoucí smlouvě
s odvozovou firmou snížit obslužnost nádob
a tedy i koncovou cenu pro obec.
Tato řešení jsou někdy podmíněna
i termínem platnostmi současných smluv.
Je potřeba celý systém také technologicky
dopočítat i ve spojitosti se sběrným dvorem,
odstraňováním nebezpečných odpadů a sběrem a odvozem biologického odpadu, který
je také cenově velmi nákladný.
V přípravě jsou již další články pro naše
Okénko životního prostředí. Samozřejmě
nezůstaneme „pouze“ u odpadů, ale v současnosti obec a potažmo každého z nás ceny
asi nejvíce zajímají, vezmeme-li v úvahu, že
obec na „úklid“ odpadů vynakládá cca 10 %
z celkového rozpočtu. ×
Za komisi Životního prostředí a místního
hospodářství Vlastimil Altmann

Sběrný dvůr, novinky
od 1. 4. 2019

Jednak je potřeba říci, že obec má povinnost připravit občanům systém, abychom
se všichni mohli svých odpadů „zbavit“. To
samozřejmě něco stojí. Po obci jezdí svozová
auta s řidiči a obsluhou. Náklady na provoz
nejsou jenom PHM a mzdy těchto pracovníků,
ale svozová společnost má i další náklady
na svůj provoz, které promítá do smluvních
cen koncovým zákazníkům, tedy obcím.
Využiji názvu článku z MF Dnes ze dne
16. 1. 2019 „Kudy tečou peníze za odpad“
a přiblížím trochu ekonomiku odpadového
hospodářství obce. Jak uvádí výše uvedený
článek, průměrný občan v ČR platí poplatek
za „popelnice“ ve výši 500,- Kč. Dalších zhruba 500 Kč za občana doplatí v průměru obce
a tyto peníze získají svozové firmy za službu
spojenou s odvozem odpadů na skládky,
do spaloven a na dotřiďovací linky.
Jak je vidět z rozpočtu naší obce na rok
2019, je ve 3 kolonkách za komunální a ne-

První variantu asi nikdo nechceme a ani
s ní nikdo nepočítá, zbývá tedy snížit náklady. To znamená, že svozová auta se musí
v obci objevovat méně často. Abychom tak
mohli učinit, musíme mít nádoby na tříděný
odpad schopné v delším časovém intervalu
přijímat naše další a další odpady (týká se
to samozřejmě i vlastních nádob na směsný
(zbytkový) komunální odpad). A tady už je
souvislost s naším 1. článkem o zaplněných
popelnicích. Obec zpětně za vytříděné odpady sice dostává finanční odměnu, ale ta ani
zdaleka nedosahuje na náklady vynaložené
na odvoz odpadů z těchto barevných kontejnerů. Říkejme této platbě spíše příspěvek
na službu, než odměna za vytříděné odpady.
Proto máme v plánu snažit se získat
od obyvatel mnoho kvalitního a čistého
odpadu jiným způsobem, než je to v současném stavu možné. Obec může takto získané
kvalitní odpady prodat koncovým zpracova-

Přesun místa pro odkládání nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu, který
byl do konce roku 2018 v areálu čistírny
odpadních vod, se přesouvá do sběrného dvora do ulice Do Oříšků. Věříme,
že opatření uvítáte, protože tímto se
provozní doba pro odkládání lednic,
monitorů, zářivek, barev, lepidel a dalšího podobného odpadu rozšiřuje.
Do sběrného dvora můžete ukládat
bioodpad celoročně.
Ve spolupráci s komisí pro životní
prostředí pracujeme na návrhu řešení
svozu komunálního odpadu. Rádi
bychom více motivovali k třídění a snižovali cenu těm, kdo vyprodukují méně
odpadu.
Provozní doba sběrného dvora
na objemný i nebezpečný odpad – ul.
Do Oříšků od 1. 4.–30. 11. 2019
Po–Pá: 14.00–18.00 hod.
Út:		 08.00–12.00 hod.
So:		 14.00–18.00 hod.
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ku l tur a

Karneval s RK Pohoda

Škatulata zpívala Ježíškovým
vnoučatům
V sobotu 16. 12. 2018 dostal horoměřický dětský pěvecký soubor
Škatulata pod vedením Markéty Džunevy příležitost zúčastnit
se projektu Ježíškova vnoučata, jehož hlavním partnerem je
Český rozhlas. Koncert z vánočně vyzdobeného divadla U Hasičů
připravil a živě přenášel Český rozhlas Dvojka do celé republiky,
aby tak zpříjemnil předvánoční čas nejen mnoha seniorům,
pro které je projekt především určen, ale i všem ostatním
posluchačům, kteří byli u rozhlasových přijímačů. Vánoční
atmosféru navodil i u diváků v zaplněném hledišti divadla, jež
tvořili převážně
aktivní účastníci
projektu Ježíškova
vnoučata.
Slavnostním
pořadem diváky
i posluchače provázel Jan Rosák.
Děti ze Škatulat
během asi 90ti
minutového
přenosu, zazpívaly se známými
interprety Jitkou Zelenkovou, Karlem Vágnerem, Petrem Rezkem
a Petrou Černockou. V některých písních si s nimi zazpívali též
senioři ze sdružení Elpida. Na konci celého přenosu Škatulata
za doprovodu Pavla Loukoty zazpívala známé koledy, aby si
publikum, ale i rozhlasoví posluchači, mohli zazpívat s nimi.
Po skončení přímého přenosu pěvecký den pro Škatulata
ještě nekončil. Přesunula se o několik ulic dále do improvizované balírny v hlavní budově Českého rozhlasu, kde zazpívala
dobrovolníkům, kteří zde balili více než 95 tisíc přání pro
seniory do celé České republiky. I když byl celý den pro všechny
zúčastněné velmi náročný, zvládli ho skvěle.
Jsme rádi, že i naše děti mohly alespoň svým zpěvem tento
projekt podpořit.
Celý koncert je pro zájemce dostupný ve zvukové i obrazové
podobě na stránkách:
https://dvojka.rozhlas.cz/video-koncert-pro-jeziskova
-vnoucata-na-dvojce-7702182 ×
Adéla Roubíčková
Foto: Jiří Šeda, Český rozhlas Dvojka

Dne 9. 2. 2019 proběhl v tělocvičně TJ Sokol Horoměřice, již
desátý jubilejní karneval pořádaný RK Pohoda. Karnevalem nás letos provedl veselý pavouk Martin a jeho přátelé.
Byl plný her, malování a děti se naučily i nové taneční
prvky. Celý karneval provázely krásné filmové písničky.
Letošní ročník nám také zpestřily šikovná děvčata z Rope
Skipping Horoměřice a tímto jim ještě jednou moc děkujeme za krásné vystoupení. Zkrátka
bylo veselo a my doufáme, že se
dětem letošní karneval líbil. No
a my holky z Pohody se již
nyní těšíme na příští ročník
a přejeme si, aby byla
účast zase tak hojná jako
letos. ×
kolektiv RK Pohoda

Deskovky
v Trucovně

Vánoční ladění
Markéta a Robert Palánovi jsou
hudebníci, kteří ovládají hru
na housle, kytaru a sborový zpěv.
To je přivedlo na myšlenku společného vánočního naladění skrz
koledy. Navzdory předvánočnímu
shonu bylo 19. prosince 2018
Bistro Trucovna plné lidí, kteří
si s chutí zazpívali více či méně
známé koledy. Osobně se těším
na letošní pokračování. ×
Petra Nová
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Od ledna občasně pořádám
hraní deskových her v Trucovně.
Deskovky jsou určeny pro všechny - ať už jich znáte spoustu,
chybí vám občas hrací parťáci
či byste si rádi zahráli, ale zatím
žádné deskové hry neznáte.
Na začátku se vždy domluvíme,
co budeme hrát a v případě
potřeby vysvětlíme pravidla her.
Hry hrajeme typově rozličné
– od Superšpiona, Splendor,
Time´s Up po Krycí jména. Těším
se na další hravé setkání na podzim nebo v zimě! ×
Petra Nová, Foto: Petra Nová

Školička - Horoměřice
ŠKOLIČKA pro děti OD 2 LET
- Školička se základy AJ, pro děti od 2 let
i krátkodobé hlídání
- Přibíráme celoročně
- Kurzy angličtiny pro děti a dospělé
- Možnost pronájmu prostor pro oslavy a kroužky
a mnoho dalších aktivit

Kde nás najdete?
Lysolajská 891, Horoměřice
web: www.happyfaces.cz
e-mail: info@happyfaces.cz
tel.: +420 604 236 362
Najdete nás i na Facebooku.
www.facebook.com/happyfaceshoromerice

K a l e nd á ř a kc í

Kalendář
akcí
Od 21. 3. HOROMĚŘICE
Galerie Orchidea – výstava obrazů
Marcely Vichrové a Jindřicha Bláhy.
Otevřeno út 11–16, st 13–18, čt 10–15

22. 4. HOROMEŘICE
10.00–14.00 Velikonoční zabijačka
v Bistru Trucovna - setkání velkých
a malých koledníků

18. 5. ROZTOKY
13.00 Hudební festival Zámeček
ve Středočeském muzeu v Roztokách
u Prahy

6. 4. VELKÉ PŘÍLEPY
15.00 Velkopřílepské velikonoční trhy
na statku

27. 4. ÚNĚTICE
12.30 Festival Skotsko v Úněticích –
skotská hudba, dudáci a ochutnávka
whisky v únětickém pivovaru

1. 6. HOROMĚŘICE
Dětský den – zábavná i poučná stanoviště pro děti. Místo a čas budou
upřesněny

30. 4. HOROMĚŘICE
18.00 Pálení čarodějnic – přijďte
k velkému ohni v Roklích. Zajištěno
občerstvení i hudba

6. 6. ÚNĚTICE
Besídka divadla Sklep

13. 4. ÚNĚTICE
19.30 Velikonoční tancovačka Sokolu
Statenice v Sokolovně v Úněticích
14. 4. ROZTOKY
14.00–17.00 Velikonoční dílny, od 17.00
loutkové divadlo. Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
17. 4. HOROMĚŘICE
10.00–11.30 Mateřská škola Horoměřice
– Den otevřených dveří na všech pracovištích (Velvarská 310, Komenského
999, Komenského 1000)

↓ inzerce

14. 5. PŘEDNÍ KOPANINA
19.30 Koncert Žalman v Rotundě Sv.
Máří Magdalény
16. 5. HOROMĚŘICE
10. ročník závodu na všem, co má kola
– pořádá RK Pohoda
18. 5. ÚNĚTICE
14.30 8. výročí znovuotevření pivovaru
a únětické kování

8. 6. ÚNĚTICE
8.30 Dětský den s myslivci na Holém
vrchu v Úněticích. Pořádá MS Hubertus
Roztoky
16. 6. HOROMĚŘICE
16.00 opera Čert a Káča v Roklích –
hravé představení pro děti i dospělé
v podání zpěváků z Opery Národního
divadla v Praze. V případě nepříznivého
počasí se opera uskuteční na zámku
22. 6. ÚNĚTICE
14.00 Letní dětský kabaret v pivovarské
stodole
23. 6. PŘEDNÍ KOPANINA
15.00 Divadélko Romaneto

Mate-li zájem zveřejnit na tomto
místě upozornění na konající se
kulturní akci, kontaktujte redakci
na zpravodaj@horomerice.cz
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M a s o pu s t

Náš první masopust
Když jsme se začátkem ledna poprvé potkali,
byla představa masopustu v Horoměřicích
hodně mlhavá a termín nebezpečně blízko.
Líbily se nám masopustní oslavy v okolních
obcích, ale přáli jsme si založit vlastní tradici
postavenou na sousedském potkávání, což
byla také pointa masopustu, jak ho známe
z minulosti.
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D

říve bývalo zvykem, že se několik dní
před Popeleční středou prohnal obcí
průvod maškar. Stavělo se u každého
domu, kde hospodyně průvod pohostila
a odměnou jí byl taneček s medvědem.
Zastavení provázely drobné masopustní hry
a taškařice, jako například dražení kobyly.
Tradičními maskami v masopustním průvodu
bývaly kromě medvěda a kobyly také žid,
bába s nůší, kominík nebo smrtka, průvod
pak často končil pochováním Bakcha neboli
Masopusta. Hodovalo se až do Popeleční
středy, kdy začal čtyřicetidenní půst trvající
do Velikonoc.
Přípravy na náš horoměřický masopust
zahájily tři nedělní dílny pro veřejnost v Bistru Trucovna, kde si příchozí mohli vyrobit
vlastní masopustní masku. Díky přátelským

M a s o pu s t

sousedům se nám podařilo shromáždit
spoustu materiálu k výrobě i řadu masek
k zapůjčení. Nejmenší měli možnost vytvořit
si masku v sobotu před akcí v rodinném klubu Pohoda. Poslední opozdilci si pak mohli
vyrobit jednoduchou masku přímo na místě,
případně si mohli nějakou zapůjčit. Před
samotnou akcí také dobrovolníci vyklestili
a uklidili prostor v roklích a připravili improvizované ohniště. Začínali jsme v neděli 3. 3.
2019 v areálu horoměřického zámku. Od 13
hodin byla pro děti připravena Sousedská
pohádka divadelního spolku MIMos. Maskovaní návštěvníci se mohli posilnit tradičním
jelítkem, jitrničkou nebo tlačenkou a vytvořit
si pískovaný obrázek pod vedením Štěpánky
Bubákové. Na dudy skvěle zahrál Chip Doehring a po nutném defilé masek se ve 14:30
vydal masopustní průvod na cestu obcí.
Vedl jej veselý laufr, v našem případě
„laufryně“ Jana Epikaridis, následovaná skupinou tuchoměřických muzikantů
doplněných o místní hudebníky a zpěvačky. Před obecním úřadem starosta předal
symbolickou vládu nad obcí maškarám.
Průvod pokračoval do Café Raviola a Antiku
Decadenza, kde nás na obou zastávkách
jak se patří pohostili a vybavili výslužkou.
V Antiku se průvod mohl posilnit vínem

u stánku Wine&More a konalo se tradiční
dražení kobyly – hospodský Vítek Plešner
obrátil kapsy a za vydraženou klisnu nakrmil
průvod zabijačkovými dobrotami a koláčky.
Pak se pokračovalo k cíli v roklích, kde jsme
za přítomnosti místních hasičů zažehli oheň
a spálili masopusta. Ti nejvytrvalejší vydrželi
až do setmění.
Tato báječná akce by se nemohla uskutečnit bez neméně báječných příznivců – Raviola
Café, Antik Dekadenza, Řeznictví Horoměřice
a horoměřická pekárna darovali občerstvení,
Kristýna Ďurišová Smolová (Focení s Laurou)
vyfotila krásné fotky, Komunitní centrum Vlna
v Ďáblicích nám zapůjčilo spoustu masek,
Miroslav Belatka ml., Jiří Gurecký, Hedvika
Luňáková, horoměřičtí policisté a mnozí další
dobrovolníci nezištně pomáhali. Vše měl pod

palcem sehraný tým organizátorů – dobrovolníků, který s omezeným rozpočtem a v rekordním čase zvládl nemožné – Petra a Mirek
Noví, Kristýna a Vítek Plešnerovi, Markéta
Palánová, Jana Epikaridis, Aleš Sedláček (OÚ
Horoměřice), Jan Pilch (Antik Dekadenza)
a Tereza Vernerová Volná. Moc nás potěšila veliká účast a už teď se těšíme na příští
ročník. ×
Tereza Vernerová Volná
Fotografie: Kristýna Ďurišová Smolová
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z á jm o v á s druž e n í

Poděkování obecnímu strážníkovi
Ke konci roku skončil ve funkci obecního strážníka pan Vladimír
Dvořák. Po celou dobu výkonu své funkce s ním byla velká spokojenost. Na obec došla řada pochval na jeho příkladnou práci
a pomoc obyvatelům.
Touto cestou bychom mu rádi poděkovali za jeho práci
v obecní policii. Celou dobu jeho působení jsem byl ve funkci
starosty obce a velmi jsem oceňoval jeho přístup ke všem povinnostem a příkazům a jeho komunikativnost s občany.
Přejeme mu mnoho úspěchů v dalším osobním a i profesním
životě a věříme, že bude i nadále velkým přínosem pro obec,
kdy od nových voleb působí jako zastupitel obce. ×

ZŠ Horoměřice přijme
kvalifikované pedagogy 1. stupně

Jménem celé bývalé rady obce Zdeněk Babka, bývalý starosta

Nástup od května a srpna 2019
a

kvalifikované pedagogy 2. stupně:
fyzika, informatika, dějepis, zeměpis, přírodopis,
anglický jazyk, pracovní činnosti
Nástup od srpna 2019
CV zasílejte na e-mail:
zs.horomerice@centrum.cz
Oznámení o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do MŠ Horoměřice pro školní rok 2019/20
V dohodě se zřizovatelem dle platných právních předpisů organizuje
ředitelka MŠ Horoměřice, okres Praha – západ přijímání dětí do MŠ
takto:

Ve středu 10. dubna 2019

Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list i veškeré informace o MŠ získáte
na webových stránkách www.mshoromerice.cz.

od 15:00 do 17:00 hod.
se bude v ZŠ Horoměřice konat

Vyplněné dokumenty (žádost, Evidenční list) budou při osobním jednání za přítomnosti dítěte přijímány ve dnech 14. 5. a 15. 5. od 10.00
do 12.00 a od 13.00 do 19.00 v budově MŠ Komenského 999.

ZŠ Horoměřice
zápis dětí do přijme
1. třídy
na školní rok 2019/2020

Na webu www.mshoromerice.cz/zapis-do-ms bude od 30. 4. 2019 možné se on-line registrovat k přesné hodině zápisu.
Nahlédnout do spisu vlastního dítěte (nejde o sdělení výsledků zápisu) bude možné v pondělí 27. 5. 2019 od 13.00 do 15.00 v ředitelně MŠ.

kvalifikované pedagogy 1. stu

Seznamy přijatých dětí (jejich přidělená čísla) budou zveřejněny
na www.mshoromerice.cz a na vývěskách obou budov MŠ nejpozději
14. 6. 2019 Žadatel – zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.

S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce,
popř. vyplněnou přihlášku (web školy)

Kritéria pro přijímací řízení do Základní školy Horoměřice na školní rok 2019/2020:

Nástup od května a srpna 2019
1. Žáci s trvalým pobytem v obci Horoměřice.
2. Děti zaměstnanců ZŠ Horoměřice.
3. Žáci s trvalým pobytem v obci Statenice. *
*

Kritéria pro přijímací řízení
do Základní školy Horoměřice na školní rok 2019/2020:

Do naplnění kapacity prvních tříd.

Žáci s trvalým pobytem v obci Horoměřice.
Děti zaměstnanců ZŠ Horoměřice.
Žáci s trvalým pobytem v obci Statenice.*

Informace na tel.: 220 971 331

Děti budou přijímány do MŠ Horoměřice, okres Praha – západ dle
stanovených kritérií, ne dle pořadí, v kterém se dostaví k zápisu.

* Do naplnění kapacity prvních tříd.

CV zasílejte na e-mail:
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šk o l a

Masopust
v horoměřické
škole a školce
V úterý 5. 3. 2019 uspořádala
horoměřická mateřská
a základní škola svou
již tradiční masopustní
veselici. Školáci v maskách
vyrazili na obecní úřad, kde
dostali svolení projít obcí,
a radostně pokračovali
na setkání s dětmi
z mateřinky na zahradě
školky v Komenského ulici.
O své zážitky se s námi
podělili žáci ze čtvrté, páté
a šesté třídy:
Všechno to začalo tím, že naše třída 5.A si
cca. 3 týdny před masopustním průvodem vyrobila masky. Měli jsme velké papírové čepice
s krepákovou „chocholkou“ a trička s krepákem. Počasí se jakž takž vydařilo, naštěstí
bylo slunečno, ale bohužel byl též velký vítr,
takže nám naše chocholky lezly do obličeje.
Masopustní průvod probíhal takto: u obecního úřadu jsme si vyžádali od pana starosty
povolení se radovati a zpívati a šli jsme k mateřské škole v ulici Komenského. Když jsme
došli k mateřské škole, tak bylo vystoupení
jednotlivých tříd s hudebním doprovodem
paní učitelky Gelnarové a její „kočičí“ kapely.
Potom jsme dostali koblihy (mňam) a teplý
čaj. Potom jsme šli zpátky ke škole na 5. vyučovací hodinu.
Marek Beneš, 5.A
Masopust byl skvělý. Mohli jsme zde spatřit
spoustu krásných barevných masek. Jednou
z nejhezčích masek byl bubeník Filip s vozíkem plných bubnů. Když jsme přišli k nové
školce, občerstvili jsme se koblihami a čajem.
Předtím jsme si ještě zazpívali lidové písně.
Po občerstvení jsme si odpočinuli.
Josef Herclík, 6.B
Dne 5. 3. 2019 se konal masopust. V maskách
jsme šli k úřadu, tam jsme zpívali Tydli fidli
bumtarata… Pan starosta nám dal krásně
ozdobenou vařečku. S tou vařečkou jsme šli
k nové školce. U nové školky děti 1.–5. třídy
předváděly svoje vystoupení. My jsme měli

Skákala bába reksum kandr… Potom jsme si
dali čaj a koblihu. A šli jsme zpátky do školy.
Jsem ráda, že bylo počasí lepší než minulý
rok.
Tereza Řezníčková, 5.B
Letošní masopust nebyl takový jako ten
minulý. Nejdříve jsme se vydali k obecnímu
úřadu, kde měl pan starosta Herčík povolit
masopustní průvod. Poté jsme se odebrali
k nové školce. Cestou nám byla zima, protože foukal silný vítr. Záchrana byl teplý čaj
a koblížek. V průvodu šly různé masky, medvědi tancovali a kočičí kapela hrála. Bohužel
jsme se museli po příchodu z masopustního
pochodu učit ve škole.
Petr Chundela, 6.B
Bylo úterý a já jsem se vzbudil. Úplně jsem
zapomněl, že je masopust! Rychle jsme
s mamkou hledali masky. Nakonec jsem si
vybral gangstera. Cestou do školy jsem zjistil,
že kamarád jde taky za gangstera a šli jsme
spolu.
Martin Kubaš, 4.B

Fotografie: Mgr. Zdeňka Hloušková
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Jsme knižní velkoobchod a jedno
z největších internetových knihkupectví.

Do našeho skladu hledáme
Spolupracovníky / spolupracovnice
na různé pozice do svých skladů:
• Horoměřice, Za Halami 877

• Svrkyně, skladový areál Nimetal, Noutonice 54

NÁPLŇ PRÁCE:
•

Vychystávání a příjem zboží

•

Balení a kontrola

•

Spolupráce s ostatními odděleními společnosti

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI BYSTE MĚLI MÍT:
•

Spolehlivost a pečlivost

•

Samostatnost a pozitivní přístup

•

Schopnost pracovat v týmu a fyzickou zdatnost

•

Práci ve stabilní společnosti patřící 20 let k největším
na knižním trhu

•

Zaměstnání na hlavní pracovní poměr

•

Stravenky, zaměstnanecké výhody

V případě zájmu nás kontaktujte:
Jana Kohůtková: jana.kohutkova@kosmas.cz, Tel.: 226 519 400, 226 519 383
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Život v obci

Kontakty
Obec Horoměřice

obec@horomerice.cz
podatelna@horomerice.cz
220 970 240

MVDr. Jan Herčík, CSc.

jan.hercik@horomerice.cz
starosta@horomerice.cz
603 736 270, 220 971 125
starosta
řízení obce, obecní policie, rozvoj obce,
investice do infrastruktury

Ing. Aleš Sedláček

ales.sedlacek@horomerice.cz
603 784 102, 220 971 930
1. místostarosta
školství, kultura, sport, volný čas,
otevřená radnice, komunikace

Ivan Král

ivan.kral@horomerice.cz
603 736 270, 220 970 375
strategický rozvoj obce

Ing. Ivana Petříková

ivana.petrikova@horomerice.cz
220 971 932
vedoucí úřadu
vedení úřadu

Helena Řepíková

helena.repikova@horomerice.cz
220 970 240
referent
podatelna, přestupky, domovní čísla

Šárka Musilová

Eva Hlaváčková

eva.hlavackova@horomerice.cz
knihovna@horomerice.cz
220 971 929
knihovnice

Jana Hůlková

jana.hulkova@horomerice.cz
referent
personální odd., mzdové

Ing. Josef Kuchař

josef.kuchar@horomerice.cz
739 320 843
odborný referent
silniční správní úřad, kácení dřevin

Jozef Stránský

jozef.stransky@horomerice.cz
vedoucí technické čety
správa a údržba veřejných prostranství,
technické zajištění akcí

Obecní policie Horoměřice

obecni.policie@horomerice.cz
220 970 241, 602 266 005 (Ing. Dvořáček Petr),
603 475 375 (Plass Jan)

doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D
vlastimil.altmann@horomerice.cz
zastupitel
předseda komise Životního prostředí
a místního hospodářství

Ing. Šárka Fajkošová

sarka.fajkosova@horomerice.cz
zastupitelka

sarka.musilova@horomerice.cz
ucetni@horomerice.cz
604 406 886
referent
hlavní účetní

Ing. Marcela Helerová

Iveta Pálková

Ing. Luboš Langer

iveta.palkova@horomerice.cz
matrika@horomerice.cz
220 970 242
referent
matrika, evidence obyvatel

Eva Kybicová

eva.kybicova@horomerice.cz
poplatky@horomerice.cz
220 971 931
referent
poplatky

Monika Němcová

monika.nemcova@horomerice.cz
zastupitelka
předsedkyně Sociální a zdravotní komise

Ing. Miroslav Nový

miroslav.novy@horomerice.cz
předseda komise Otevřené radnice
a informačních technologií

Redakční rada

zpravodaj@horomerice.cz

Finanční výbor

financnivybor@horomerice.cz

Kontrolní výbor

kontrolnivybor@horomerice.cz

Komise Vzdělání (školství), sportu
a kultury
skolskakomise@horomerice.cz

Komise Stavební, územního rozvoje
a dopravy
stavebnikomise@horomerice.cz

Komise Otevřené radnice
a informačních technologií

otevrenaradnicekomise@horomerice.cz

Komise Životního prostředí
a místního hospodářství

zivotniprostredikomise@horomerice.cz

Komise Sociální a zdravotní
socialnikomise@horomerice.cz

marcela.helerova@horomerice.cz
zastupitelka,
předsedkyně komise Stavební,
územního rozvoje a dopravy

lubos.langer@horomerice.cz
zatupitel
předseda finančního výboru

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
jan.mikulka@horomerice.cz
zastupitel

Jindřich Srb

jindrich.srb@horomerice.cz
zastupitel
předseda komise Vzdělání (školství),
sportu a kultury
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