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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

Milí
čtenáři,

O

tevíráte poslední letošní číslo
Horoměřického zpravodaje. Jak se rok
nezadržitelně chýlí ke konci, zrychlilo se
i tempo událostí okolo nás a přibylo zajímavých
akcí a příležitostí k setkání s horoměřickými
sousedy. Na následujících stránkách se snažíme
poukázat alespoň na některé z nich.
Mnozí z vás si jistě všimli, že obecní webové
stránky mají novou podobu i strukturu. Vedení
obce je plánuje významně aktivněji využívat
pro komunikaci s občany, stejně jako svůj
facebookový profil. Zatímco ve zpravodaji si
dovolíme se některým tématům a událostem
věnovat obšírněji, na těchto internetových
kanálech naopak najdete ty nejaktuálnější
informace v reálném čase. Určitě se proto
vyplatí sledovat obojí.
Naše redakční rada pomalu ukončuje první
rok své práce pro Horoměřický zpravodaj.
Jsme rádi za zpětnou vazbu, kterou nám vy,
čtenáři, můžete kdykoli poskytnout e-mailem
na zpravodaj@horomerice.cz. Jste spokojeni
nebo naopak nespokojeni se strukturou
zpravodaje, frekvencí vycházení, grafickou
úpravou, jednotlivými tématy a články? Máte
nápad na téma, které byste na stránkách
zpravodaje rádi viděli? Nebojte se nám napsat.
Všem čtenářům přejeme požehnané Vánoční
svátky a šťastný vstup do roku 2020!
Redakční rada

Horoměřický zpravodaj – ceny inzerce 2019/20
Horoměřický zpravodaj vychází nepravidelně, cca 4–6x do roka,
zpravidla barevně.
Termín uzávěrky dalšího vydání je 17. 02. 2020.
Inzeráty je možné zasílat průběžně, budou vždy zařazeny
do nejbližšího čísla, pokud nebude dohodnuto jinak.
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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Rok na radnici
Před rokem se po dlouhé době vyměnilo osazenstvo
horoměřického obecního úřadu. Ve volbách zvítězilo Sdružení
nezávislých kandidátů Naše Horoměřice (NH) a hnutí
Starostové a nezávislí (STAN). Na to, jaký byl první rok ve vedení
obce, jsme se zeptali starosty Jana Herčíka (NH), prvního
místostarosty Aleše Sedláčka (STAN) a místostarosty Ivana
Krále (NH).
Herčík: V uplynulém roce jsme se hlavně
seznámili s chodem obecního úřadu a zmodernizovali ho. Doplnili jsme tým pracovníků,
který tady, vzhledem k tomu, jak se Horoměřice rozrostly, chyběl. Takže přes četné výtky
opozice samosprávné řízení obce běží bez
problémů. Intenzivně pracujeme na územním
plánu, abychom ho mohli dát co nejdříve
do schvalovacího řízení, zároveň jsme vybrali
tým odborníků pro strategický plán, který řeší
dlouhodobý rozvoj obce. A konečně, podařilo
se „rozhýbat“ Horoměřice a rozjely se aktivity,
které tady nikdy předtím nebyly. Koncerty,
Masopust, Sousedský festival či den Integrovaného záchranného systému. Mám velkou
radost, že nejen tady na úřadě, ale i kolem
něj, se dal dohromady perfektně pracující
tým.
Začíná se dařit přihlašovat nové obyvatele, za půl roku máme sto nových sousedů.
Jsme za to strašně rádi. Chceme povzbudit
všechny, kdo tady chtějí žít, ať pro obec také
něco udělají a přihlásí se k trvalému pobytu.
To nám pomůže prosadit věci, které potřebují,
protože finance, které dostáváme z rozpočtu,
závisí na počtu obyvatel v obci. Jestliže tady
trvale přihlášeni nejsou, nemáme peníze,
kterými bychom mohli pokrýt jejich požadavky. Přitom např. jen na dopravu autobusy
přispíváme z rozpočtu obce dva a půl miliony
korun ročně.
Král: Myslím, že z hlediska obce je nejdůležitější nový územní plán. Povedlo se modifikovat plán, který jsme převzali od našich
předchůdců, dohodnout se s největším
vlastníkem pozemků, což je Královská kanonie
premonstrátů. Díky tomu, jak se zdá, se nám
podařilo zabránit nebezpečí, že by na okraji
obce mohly vzniknout skladové a průmyslové
haly, což je prokletí všech obcí okolo Prahy.
Proč je nový územní plán pro Horoměřice tak
důležitý?
Herčík: Územní plán především řeší
nároky na území, aby se obec mohla dobře
a promyšleně rozvíjet. Snažíme se na prvním
místě zlepšit průjezdnost Horoměřicemi, tzn.
velmi intenzivně pracujeme na komunikacích
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a jejich úpravách. Bude to znamenat třeba
i zjednosměrnění některých komunikací, aby
se odtud ráno vůbec dalo vyjet. Kromě toho,
pokud jsou např. v územním plánu lokality
určené k rekreaci, tak musí zůstat k tomuto
účelu zachovány, aby se tam nestavěly načerno rodinné domy apod.
V jakém stavu teď územní plán je a kdy se
s ním budou moci občané seznámit?
Král: Připravili jsme připomínky pro tvůrce
územního plánu. Zpracovatelé teď musí
posoudit námi navržené změny a podle toho
oslovit dotčené orgány. Následně chceme
plán projednat na kraji a pokud jej kraj schválí, předložíme jej Horoměřickým k vyjádření
a připomínkám. Předpokládáme, že toto
schvalovací kolečko proběhne v průběhu
příštího roku a do jeho konce bychom měli
mít územní plán hotový.
Jak pokračuje příprava stavební uzávěry?
Král: Vypořádáváme se s připomínkami.
Nakonec jich přišlo opravdu hodně, především od opozice, developerů, ale i od několika občanů. Naše právnička na tom pracuje
a až budeme mít hotové odpovědi na všechny
námitky, tak se to podle zákona znovu vyvěsí.
Po zákonné lhůtě můžeme uzávěru vyhlásit.
Předpokládáme to někdy na přelomu tohoto
roku nebo v lednu. Bohužel, všechny velké
projekty jsou díky minulému vedení obce již
rozjeté a na ty se stavební uzávěra nevztahuje.
Před volbami jste kritizovali chaotický rozvoj
Horoměřic, kdy velkému nárůstu počtu
obyvatel neodpovídá infrastruktura. Slíbili
jste, že vypracujete strategický plán rozvoje
obce, který stanoví předpokládaný vývoj obce
v delším časovém období. V jakém stavu je
tento plán?
Sedláček: Na strategickém plánu pracujeme paralelně s novým územním plánem. Ten,
který jsme zdědili po minulém vedení obce,
je neúplný a není zpracovaný tak, jak by měl
být. Podklady v analytické části jsou zastaralé
a musí se revidovat. Také v tomto případě

počítáme s tím, že plán předložíme k veřejnému projednání.
Jak byste jednoduše vysvětlili, co je cílem
strategického plánu?
Sedláček: Je to posloupnost investic
a ovlivnění rozhodování na základě dlouhodobé strategie. Např. strategický plán řeší,
kolik lidí bude v dané lokalitě v nějakém roce
bydlet a podle toho se rozhoduje míra občanské vybavenosti. Např. víme, že škola se každý
rok zvětší o dva ročníky. Jeden tento výkyv
překonáme tím, že ze školy odejde školka
do nových prostor, které připravujeme, čímž
se nám uvolní místo. Ale ten druhý výkyv už
nemáme jak pokrýt. Takže bychom už teď měli
pracovat na vyklizení a přemístění obecního
úřadu, protože tím, že sousedí se současnou
školou, se k tomu budova hodí. Dále např.
připravujeme strategii odpadového hospodářství, chceme sbírat bioodpad. K tomu ale
musíme mít vlastní kompostárnu. Strategický
plán řeší, co pro to uděláme. Prostě budoucí
úkoly logicky seřazené za sebou. Starý strategický plán již není aktuální. Některá východiska se změnila.
Král: K tomu bych doplnil, že se úplně
mění koncepce odpadového hospodářství.
Skládkování komunálního odpadu bude
postupně víc než o sto procent dražší. Pokud
nechceme zdražovat poplatky za odpad pro
obyvatele, budeme muset významně začít
třídit. Tedy přejít na třídění už u rodinných
a bytových domů. Tím by se měla snížit frekvence, kdy k nám jezdí popeláři, z jedenkrát
týdně na jedenkrát za 14 dní. Tím bychom
hodně ušetřili. Je to ale na samostatné téma
pro komisi životního prostředí.
Už jste zmínili dopravu, kam jste se posunuli
s řešením tohoto problému?
Král: Zde navazujeme na územní plán,
přičemž téma se dá rozdělit na dvě oblasti:
tranzitní a místní. Pokud jde o tranzit, tady
moc možností nemáme, protože komunikace
jsou krajské. Ve Velkých Přílepech ale vznikl
pod patronací úřadu spolek, který se snaží
z naší části okresu vytvořit území, kde nesmí
projíždět kamiony nad 7,5 tuny. Vzali si na to
renomovanou právní firmu, která to už někde
docílila. Slíbili jsme jim podporu, jsme ochotni do toho investovat nějaké peníze.
Herčík: Záleží na tom, kdy bude udělaná
přeložka II/240, která má vést na Přílepy a má

se propojit se slánskou silnicí. Pak by to kraj
tady pro kamiony uzavřel.
Král: Pokud jde o místní dopravu, snažíme
se ji v novém územním plánu řešit „zokruhováním“ komunikací. Pokud by se nám podařilo schválit tento územní plán, tak jednak
přibudou kilometry nových silnic, a hlavně se
propojí jednotlivé čtvrti na sběrné komunikace. Tím bychom velmi ulehčili průjezdnosti
obce. Takže např. do lokality K Lesu by se
nemuselo jezdit přes střed obce, ale na budoucím kruhovém objezdu u „šroťáku“ by se
najelo na komunikaci, která by vedle přímo
tam. To je naše vize. A z druhé strany je to
podobně. Tzn. z tohoto kruhového objezdu
propojení na Velvarskou. Zprůjezdněním sběrných komunikací by vznikl „vnitřní obchvat“
obce. I když ne zcela, protože naši předchůdci
nechali zastavět severní část obce směrem
na Statenice, takže tam už tento obchvat
nikdy možný nebude.
Herčík: S tím je spojeno i řešení pražského
městského okruhu, kterým se nyní velmi intenzivně zabýváme. Jednali jsme se senátorem Dienstbierem, se starosty dotčených obcí,
na kraji, dali jsme naše požadavky poslankyni
Kovářové. Celkem jasně nám bylo řečeno, že
trasa se měnit nebude, protože by to přineslo
další obrovské zdržení. Na jednání v Senátu
ale přislíbili obcím, kterých se to nejvíc týká,
a to jsme v prvé řadě my, že nám vyjdou
vstříc v našich požadavcích. Chceme prosadit
to samé, co se povedlo Suchdolu, tedy aby
okruh kolem Horoměřic vedl tunelem. Dále
aby velká křižovatka typu „diamant“, která
měla být hned za Horoměřicemi na Velvarské
silnici, byla až Na Padesátníku. To znamená, aby hlavní nájezd, který plánovali přes
Velvarskou a Horoměřice, zde nebyl. Kdyby se
jen tohle podařilo naší radnici, tak můžeme
odejít s čistým štítem.
Vaše velké volební téma byla otevřená radnice, tedy mnohem lepší informování Horoměřických, co se na radnici děje a chystá. Co je
nového v této oblasti?
Sedláček: Máme hotový nový web obce.
Na základě výběrového řízení vznikly nové
stránky, které odpovídají současným zákonným i technickým požadavkům, a navíc jsou
přehledné a velmi hezké. Na rozdíl od starých
stránek nyní umožňují, abychom zprávu,
kterou na ně umístíme, najednou rozeslali
na více kanálů, což dosud nešlo. Umí i rozesílat zprávy na emaily, takže pokud se občané
zaregistrují, budou všechno vědět z první
ruky. Věřím, že se nové stránky Horoměřickým
budou líbit a chtěl bych velmi poděkovat
komisi Otevřené radnice, zejména Miroslavu
Novému, za práci, kterou na nich odvedli.
Slíbili jste také přenosy ze zasedání zastupitelstva…

Sedláček: Počítáme s tím. Rozhodli jsme
se nakoupit techniku a znovu udělat právní
rozbor, jak musí vypadat výstup, pokud se
na internetu uchovává. Už máme stanovisko,
jak může vypadat přímý přenos. Z veřejného
zasedání možný je, ale v případě záznamu
máme zatím stanovisko, že u občanů by
neměla být identifikovatelná jejich jména.
Čekáme na vyjádření, zda tento výklad ještě
trvá. Pokud ne, tak jakmile zasíťujeme sál
v Orchidee rychlým internetem, můžeme
přenosy spustit. Zatím tam padá síť, takže to
není možné.
Spolehlivé a rychlé připojení v celých Horoměřicích by ocenila spousta lidí…
Sedláček: Jednáme s dodavateli optických
sítí, za jakých podmínek by je byli ochotni
v rozumném časovém horizontu roztáhnout
po celé obci. Tak aby přístup byl dostupný
jak do bytových, tak i některých rodinných
domů. Další věc je připojení obecního úřadu,
školy a zámku. Obecní úřad je nyní připojený s dvojnásobnou rychlostí. Samostatné
připojení má nově škola. Až dosud byla
připojená k úřadu, což nevyhovovalo, protože
tam vznikla nová počítačová učebna. Celkem
je ve škole nyní permanentně připojených
50 stanic. Optický kabel půjde i do statku/
zámečku. Propojení bude trvat dva roky. Do té
doby dodavatel zajistí na vlastní náklady
připojení pojítkem vzduchem z budovy školy,
kde má základnu. Rychlé připojení bude již
nyní k dispozici policii, správě statku, nájemcům. Wi-fi bude dostupná pro akce v jídelně
a Rytířském sálu.
Co dalšího chystáte v zámečku?
Král: Máme kompletně novou střechu
a omítku nad vjezdem, teď jsme ještě odsouhlasili, že se udělá fasáda až dolů. Je to jen
malá část z toho, co se musí na zámku udělat,
ale začít se někde musí. Na historickou část
sháníme dotace. Jedná se o památkově
chráněný objekt. Podali jsme žádost na Ministerstvo kultury a podáme, opakovaně,
na Středočeský kraj. Další cestou, jak získat
finance na opravu zámku, je žádost o dotaci
z tzv. Fondů EHP a Norska. Jedná se o příspěvek Norska, Lichtenštejnska a Islandu zemím
EU, jako náhrada členského příspěvku do EU.
Tyto země se zavázaly podporovat přímo
žadatele, a to v oblasti kultury, životního prostředí a lidských práv. Podmínkou pro podání
žádosti je vytvoření partnerství se subjektem
z uvedených zemí. Zatím partnera nemáme,
ale máme kontakty v těch zemích a pracujeme na tom.
Jak se podle vašeho názoru rozvíjí komunitní
život?
Sedláček: Obecní život se velice rozšířil
a zrychlil. Je to dané i tím, že lidé sami přichá-

zejí s akcemi, které chtějí pořádat. Obec se
je snaží podpořit, ať už podiem, technikou,
propagací, poskytnutím pracovníků, energiemi, někdy zajišťujeme občerstvení. Je skvělé,
že ty akce jsou iniciované odspoda, protože
v tomto množství už by to v našem malém
týmu nebylo možné zorganizovat. Když se
podíváte do kalendáře, který jsme také zveřejnili na webu, tak je to doslova smršť akcí,
obzvlášť v tomto období do konce roku.
Herčík: Do konce roku nás čekají ještě dva
koncerty, snažíme se i oživit staré tradice,
které tady byly, jako je Anenská pouť. Úžasný
byl Sousedský festival, kam přišlo přes osm
set lidí a dostali jsme jen pozitivní ohlasy.
První ročník se velmi povedl, stejně jako den
IZS, a to i za hrozného počasí. Počítáme s ním
i pro příští rok. Oživujeme naše hasiče, kde
to vypadalo, že se úplně rozpustí. Snažíme
se pro ně získat moderní automobil, což je
podmíněno tím, že založí dětský oddíl dobrovolných hasičů. Když hovoříme o dětech,
doufáme, že do konce tohoto nebo na začátku
příštího roku pro ně uděláme cyklistickou
boulovou dráhu. Je nakreslená, bude na obecním pozemku na rohu Šmoulova a hlavní
silnice. Naším cílem je nejen dráhu pro kola
postavit, ale také vybudovat komunitu pod
vedením Martina Vernera, což je otec tohoto
projektu, která by se o dráhu starala. Inspirací
je pro nás sousední Suchdol.
Jak pokračujete v oblasti životního prostředí?
Sedláček: Koncem listopadu proběhla
výsadba 50 nových stromů a 50 nových keřů
v aleji na Juliánu. Rada obce rozhodla o vypovězení pronájmu jednoho zemědělského
pozemku, který přiléhá k Roklím, kde chceme
rozšiřovat veřejnou zeleň. Naším záměrem je
také – po dořešení majetkoprávních vztahů
– zazelenění další staré obecní cesty, která
spojovala dnešní zahradnictví na kraji obce
směrem na letiště a les nad Nebušicemi. Tam
by měl vzniknout další zelený koridor, pro
kola i pro pěší.
Král: Hodně sousedů zajímají rekuperace,
což je nucená výměna vzduchu v domě, když
se nemůžou kvůli hluku z letadel otevřít okna.
Projekt zafinancuje do určité výše letiště,
stejně jako v minulosti výměnu oken. Rozdíl
bude v tom, že každý občan si nyní bude
moci vybrat firmu, která mu zařízení nainstaluje. Použije k tomu finanční limit od letiště
a náklady letišti vyúčtuje. Umožní to např.
vybrat a doplatit si za lepší technologii, třeba
doplnit klimatizaci. Příští rok by se měly dělat
veřejné budovy, tzn. u nás škola a školka.
Od dalšího roku bude možné žádat o příspěvek pro byty a domy a týkat se to bude všech,
kdo v Horoměřicích bydlí.
Text: Jan Klíma
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Horoměřice - č. 7
Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které
se konalo dne 3. 9. 2019 v Galerii Orchidea Horoměřice
Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, Vladimír
Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jana Kohoutová, Filip Kohutič, Ivan Král,
Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb
Omluveni: Jan Herčík

Zprávy z rady

V úvodu Jana Kohoutová připomínkovala zápis z poslední rady, Aleš
Sedláček jí oponoval, ale přislíbil, že příští zápis bude lépe vypracován.
Dále byly vzneseny dotazy:
a) Vybudování chodníku pro pěší na panelovém podkladu v ulici
K Rybníku
	Jana Kohoutová požádala o upřesnění, kde se nachází komunikace,
odpověděl Aleš Sedláček – jde o komunikaci K Rybníku (komunikace u bytovek).
b)	Dodatek smlouvy FCC Regios
	Dotaz Jany Kohoutové – čeho se týká a za kolik peněz. Odpověděl
Ivan Král, že jde o kontejner na textil, jehož odvoz je nově účtován
za cenu cca 2 000,- Kč/rok.
c)	Cenové nabídky R servis a zámečnictví Horoměřice
	Jana Kohoutová žádala, aby pro příště bylo upřesněno, čeho se
cenové nabídky týkají a byly uvedeny finanční částky, informace
jsou neúplné. K tomu se přiklonil i Luboš Langer s tím, že na toto
upozorňoval již při 2. či 3. zasedání zastupitelstva.
d)	Strategie nakládání s odpady v Horoměřicích
	Jana Kohoutová se dotazovala, kdo zpracoval zprávu a kde je k dispozici. Odpověděl Vlastimil Altman, že se jedná pouze o návrh bez
konkrétních čísel. Pro příští rok jsou ceny stejné. Vše je v zápisu
z komise Životního prostředí a místního hospodářství.
e)	Vyúčtování služeb v domě, v ulici Slunná č.p. 700
	Jana Kohoutová upozornila, že toto nespadá do kompetence rady.
f)	Pozemek č.p. 216/ 157, k.ú. Horoměřice záměr o odkoupení
	Jana Kohoutová požadovala bližší informace. Odpověděl Ivan Král,
že obec byla pouze informována, že o pozemek projevil zájem
soukromý subjekt a obec reagovala tak, že by eventuálně o odkup
měla také zájem, zatím bez odezvy.
g) SVJ Pork-chodník
	Dotaz Jany Kohoutové, kdo je SVJ Pork. Odpovídá Aleš Sedláček,
že se jedná o SVJ Pork, okolo kterého vede chodník k bytovkám,
zmíněný již v bodě a). Protože zde není žádný chodník, pěší musí
chodit po vozovce, řešením je optické oddělení (vyznačení na vozovce pomocí čar). Filip Kohutič doporučuje konzultovat s Policií
a Josefem Kuchařem (silniční hospodářství).
h)	Sjezd k č. p. 10
	Dotaz Jany Kohoutové, zda již byla uzavřena smlouva s majitelem
č. p. 10, Horoměřice (pan Š.) a upozorňuje, že záměr musí být
zveřejněn. Odpovídá Ivan Král, zatím není jasno, zda se pozemek
prodá, či pronajme, ke sjezdu se vyjádří ještě Josef Kuchař.
ch)	Stížnost M. Š.
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	Jana Kohoutová žádá o vysvětlení celé záležitosti. Odpovídá Aleš
Sedláček, jedná se o ulici Holubova, stížnost na hluk, smog, apod.
Obecní úřad zaslal M. Š. návrh na oddělení pozemku zelení. Zatím
bez odezvy stěžovatele.
i)	Keramická dílna
	Na dotaz paní Kohoutové pan Sedláček upřesnil zájem keramika
o prostory zámečku (mlékárna), kde by dílna měla být.
j) Záměr přijmout nového strážníka
	Ivan Král odpověděl na dotaz Jany Kohoutové, že se bude jednat
s případným zájemce o tuto pozici.
Revokace usnesení z VZOZ Horoměřice ze dne 18. 6. 2019 bod III (3 )–
odkoupení části pozemku p.č. 245/50 a části pozemku p.č. 245/49, k.ú.
Horoměřice (Podklady zaslány s pozvánkou)
Aleš Sedláček objasnil, že došlo k chybě ve výměře pozemku. Správná
výměra pozemku je 147 m2. Dotaz Zdeňka Babky, zda ulička zůstává,
zodpověděl Ivan Král, Ano, zůstává, prodej za cenu 700 Kč/m2.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Stanovení výše příspěvku od stavebníka/developera na infrastrukturu
obce Horoměřice (Podklady zaslány s pozvánkou)
Aleš Sedláček uvedl, že tento bod byl již projednán na minulém
zasedání zastupitelstva a následně na pracovní schůzce zastupitelstva obce, jež proběhla předešlý den, kde všichni zúčastnění dosáhli
shody na výši příspěvku. Navýšení navrhla za stavební komisi Marcela
Helerová, z důvodu očekávaných velkých investic, jako je především
výstavba ZŠ a MŠ, a nárůstu cen stavebních prací. Navrhuje dvě kategorie příspěvku:
1)	4.000,- Kč/m2 v případě bytových jednotek či domu s více než 1 BJ
a dále pro dům s 1BJ – 250.000,- Kč.
2)	v průmyslové zóně 500,- Kč/m2 plochy pozemku
Proti navrhované výši příspěvku podal protinávrh Zdeněk Babka, cena
mu přijde vysoká a navrhuje:
1)	3.000,- Kč/m2 v případě bytových jednotek či domu s více než 1 BJ
a 200.000,- Kč dále pro dům s 1 BJ
2)	v komerční zóně 500,- Kč/m2 nezastavěné plochy
Filip Kohutič konstatoval, že i tato navrhovaná cena by podle současné
judikatury mohla být shledána proti dobrým mravům. Současná výše
mu přijde hraniční a srovnatelná s okolními obcemi. Jana Kohoutová převedla debatu na stavební projekt Velvárie, a upozornila, že
stavba není v souladu se změnou č. 5 územního plánu, Aleš Sedláček
navrhl projekt Velvária projednat v bodě různé. Debata pokračovala

z á pi s y z j e dn á n í

převážně mezi Marcelou Helerovou, která obhajovala navrženou výši
příspěvku za podpory Aleše Sedláčka, a Filipem Kohutičem, který řekl,
že proti příspěvku není, akceptoval by však cca 100 000–150 000,- Kč.
Jana Kohoutová upozornila na riziko, že stavebníci se budou vyhýbat
úhradě tak vysokého poplatku, z důvodu, že již současnou výši hradit
odmítali a předpokládá, že se budou s obcí soudit. Ivan Král sdělil, že
si je vědom, že příspěvek není soudně vymahatelný. Pan K. se ohradil
proti slovům Aleše Sedláčka, že z velkých staveb v minulosti obec nic
nezískala a uvedl, že např. už v roce 1995 obec získala od investora
17 mil. Kč.
Zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o protinávrhu Zdeňka Babky
Pro: 4

Proti: 8

Zdržení: 2

Zdeněk Babka

Vlastimil Altmann

Filip Kohutič

Luboš Langer

Šárka Fajkošová

Antonín Čacký

Vladimír Dvořák

Marcela Helerová

Jana Kohoutová

Ivan Král
Jan Mikulka
Monika Němcová
Aleš Sedláček
Jindřich Srb

Návrh Zdeňka Babky nebyl přijat, hlasuje se o původně navržené výši
příspěvku
Pro: 9

Proti: 2

Zdržení: 3

Vlastimil Altmann

Filip Kohutič

Zdeněk Babka

Šárka Fajkošová

Jan Kohoutová

Luboš Langer

Marcela Helerová		

Vladimír Dvořák

Ivan Král		
Jan Mikulka		
Monika Němcová		
Aleš Sedláček		
Jindřich Srb		
Antonín Čacký		

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva stavby
na pozemku parc. č. 425/112, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice
Ivan Král podal informace k projednávanému bodu (Podklady zaslány
s pozvánkou)
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene
s právem stavby a dohodu o umístění stavby na pozemku parc.č. 307/1,
v k.ú. Horoměřice, Horoměřice
Ivan Král podal informace k projednávanému bodu
(Podklady zaslány s pozvánkou)
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene
s právem stavby a dohodu o umístění stavby na pozemku parc.č. 307/1,
v k.ú. Horoměřice, Horoměřice
(Podklady zaslány s pozvánkou)
Ivan Král podal informace k projednávanému bodu
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Rámcová smlouva o zajištění základní školní docházky a smlouva
o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Horoměřice s obcí Statenice, Smlouva o zajištění školní docházky.
Aleš Sedláček uvedl, že se jedná o rámcovou smlouvu na tento rok.
Ivan Král upřesnil, že umístění žáka je za poplatek 1 800,- Kč a ze

smlouvy neplyne povinnost umístit další žáky ze Statenic pro další
roky. Přijato 8 žáků za Statenic. Jana Kohoutová upozornila, že pokud
jsou žáci přijati, nelze je ze školní docházky vyloučit a místa musí být
zajištěna po celou školní docházku. Dále Ivan Král odpověděl, že se
tyto smlouvy netýkají žáků z Holubic ani Turska, a to na dotaz Filipa
Kohutiče.

Různé

Územní plán
Paní Kohoutová se ptala na námitku k UP ohledně nové komunikace,
odpověděl pan Král, jedná se o komunikaci u Lidlu, je již v platném UP.
Paní K. žádala o zrušení této komunikace v novém UP, rada chce ponechat i v novém UP. Pan Sedláček sdělil, že po konzultaci se zpracovateli
ÚP budou zapracovány změny, vše vyřizuje a přezkoumává paní K.
Podklady k novému UP byli předány panu M. k zakreslení do podkladové mapy. Hlavní změny oproti návrhu, budou patrny až ze zákresu. Dotaz Filipa Kohutiče na lokalitu Z 23. Aleš Sedláček odpověděl, že
tato lokalita do návrhu ÚP zařazena je a, že vše bude záležet na dalších jednáních s dotčenými orgány. Dále podotkl, že došlo ke změně
postoje Premonstrátů, své pozemky nechtějí prodávat a preferují
pozemky pronajímat. Nepodporují žádné komerční stavby a umožní
veřejně prospěšné stavby, např. formou pronájmu či práva stavby.
K projednání se musí sejít rada opata. V řešení je i zastávka V Lipkách.
Pan K. upozornil, že vzhledem k průtahům může být obec bez
územního plánu, na což upozorňoval pana starostu již na podzim
a doporučil schválení rozjednaného územního plánu a ev. změny řešit
po schválení zastupitelstvem změnou ÚP, to Aleš Sedláček odmítl je
pro stabilní územní plán.
Velvaria
K projektu Velvaria byl podán návrh na přezkum řízení o změně stavby
před dokončením. Konzultováno s právníky a Krajským úřadem Středočeského kraje. Závažným problémem je, že obec vydala souhlasná
stanoviska ke změně stavby již v roce 2017 a 2018. Jana Kohoutová
k tomu uvádí, že předchozí vedení nezaznamenalo změny PD nasvědčující skutečnému záměru stavebníka, tj. byty na prodej. Obec se bude
snažit docílit, aby stavba byla v souladu s původním záměrem, tzn.
domov pro seniory.
Dotaz Jany Kohoutové k:
Vyslání dítěte do USA – odpovídá Aleš Sedláček, zatím žádný výstup
Výjezd z ulice Nebušické do ulice Hrdinů – odpovídá Ivan Král, vše je
zatím v počátečním jednání, hledá se vhodné řešení.
Dopravní značení – upozornění Vladimíra Dvořáka na umístění dopravních značek v malé výšce Ivan Král slíbil prověření pomocí OP.
Ulice Meliorační – ucpaný kanál - požadavek pravidelného čištění bude se prověřovat.
Žijeme zde společně – odpovídá Ivan Král: v jednání nákup víceúčelového traktoru.
MŠ Velké brána – odpovídá Ivan Král: stavba probíhá, předpoklad
od září 2020 v provozu.
Školka Komenského – odpovídá Ivan Král problémy s výtahy řeší paní
M. Výběrové řízení na dodavatele by již mělo probíhat, upozorňuje
Jana Kohoutová a doporučuje zvážit i možnost stavět bez dotací.
Pozemek k pronájmu pan K. – zatím se neřeší.
Parkování před Sokolem – podání výpovědi z nájemní smlouvy se
Sokolem – požadavky Filipa Kohutiče na dodržování parkovacích hodin, posoudit, zda snížení počtu parkovacích míst je správné. Situaci
objasnil Aleš Sedláček.

7

z á pi s y z j e dn á n í

Ze zasedání zastupitelstva obce
Horoměřice - č. 8
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které
se konalo dne 5. 11. 2019 v Galerii Orchidea Horoměřice
Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký Vladimír
Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík, Jana Kohoutová, Filip Kohutič,
Luboš Langer, Aleš Sedláček, Jindřich Srb
Omluveni: Ivan Král – příchod v 18:20 hod., Pavla Lacková – příchod v 18:50 hod.

Zprávy z rady

Byly vzneseny dotazy:
a) Odměny pro zaměstnance obecního úřadu
	Vladimír Dvořák požádal, zda může být seznámen s výši odměn
pro zaměstnance OÚ, tak jak byly Radou obce schváleny a jsou
neveřejnou přílohou zápisu z Rady obce. Odpověděl starosta Jan
Herčík – jsou pro nahlédnutí k dispozici na OÚ.
aa)	Zastavení řízení – SVJ Pork
	Dotaz na obsah dopisu zaslaný na Krajský úřad Středočeského
kraje ve věci zastavení řízení. Informaci doplnila Marcela Helerová
– v současné době probíhají 2 správní řízení, jehož účastníci jsou
SVJ Pork a společnost Castelfranco, týkající se oddělení pozemku
a přeložky inženýrských sítí – obec podávala odvolání na přeložku
sítí z důvodu zmatečnosti řízení
b) Veřejná zeleň
	Filip Kohutič žádal bližší informace k cenové nabídce na údržbu
veřejné zeleně. Odpovídá starosta Jan Herčík – byla najatá firma
na úpravu kolem OÚ a podél ul. Velvarské. Bude se upravovat
zeleň i U Kovárny.
c) Jednání se spol. Castelfranco – bytový dům
	Filip Kohutič požadoval bližší informaci, jak probíhají jednání se
spol. Castelfranco, proběhlo jednání, představili projekt, Odpovídá
Marcela Helerová - obec cílí k tomu, aby s námi spol. Castelfranco
podepsala plánovací smlouvu na celý projekt, ne pouze na dílčí
část (sítě).
d) Výpověd z pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 382, k.ú. Horoměřice
	Filip Kohutič žádá vysvětlení, proč byla podána výpověď z pachtovní smlouvy uzavřená se spol. Agrivep na pozemek p.č. 382.
Odpovídá Aleš Sedláček – důvodem je rozšiřování ploch veřejné
zeleně, v průběhu roku bude zpracován projekt na výsadbu zeleně,
cíl obce je posílit plochy zeleně v obci.
e)	Strategický plán – zpracování
	Filip Kohutič žádá bližší informaci k cenové nabídce na zpracování
Strategického plánu obce. Odpovídá starosta Jan Herčík, v současné době máme k dispozici 2 roky starý, z roku 2017, tento Strategický plán vychází z již neaktuálních údajů, nový Strategický plán
se bude zpracovávat formou veřejného projednání s občany obce,
více se zapojí veřejnost.
	Jana Kohoutová poznamenala, že strategický plán vychází z údajů
ze sčítání lidu v roce 2011 a se dotazuje, zda bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení Strategického plánu. Odpovídá starosta Jan
Herčík – v rámci vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili 4 zájemci, o zpracovateli rozhodne zastupitelstvo. Marcela Helerová
doplnila informaci - výběr zpracovatele bude probíhat ve 3 kolech,
snaha obce je zapojit co největší počet občanů.
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	Luboš Langer se dotázal na termín zpracování strategického plánu.
Odpovídá Marcela Helerová – celý proces dokončení zpracování
Strategického plánu se plánuje v průběhu prázdnin roku 2020
f) Jižní okruh – SOKP 518 Ruzyně Suchdol
	Na dotaz Filipa Kohutiče, zda obec připomínkovala SOKP 518 Ruzyně Suchdol, Odpovídá starosta Jan Herčík, že obec ve spolupráci
s dalším dotčenými zástupci obcí (Tursko, Velké Přílepy, Statenice,
Horoměřice) vypracovala vyjádření a zaslala je na příslušné správní orgány. Trasování se měnit nebude. Probíhají jednání.
	Luboš Langer navrhuje přesunout tento bod do bodu č. 9 Různé.
g) Zpráva z kontroly finančního hospodaření obce – audit
	Dotaz Luboše Langera na zápis z kontroly finančního hospodaření
obce (audit) odpovídá Ivan Král, byla provedena Krajským úřadem
Středočeského kraje – dílčí zpráva.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemku parc. č. 573, v k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001 pro
obec Horoměřice
Informace k projednávanému bodu podal starosta Jan Herčík.
(Podklady zaslány s pozvánkou)
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 0

Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemku parc. č. 408/73, zapsaný na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice,
obec Horoměřice
Informace k projednávanému bodu podal starosta Jan Herčík.
(Podklady zaslány s pozvánkou)
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení:

0

Rozhodnutí o měsíční odměně pro neuvolněné členy zastupitelstva
(členů rady obce, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva)
Starosta Jan Herčík podal informace k tomuto bodu
Filip Kohutič se dotazoval, zda nevyplácet odměny členům komisí, kteří nejsou zastupiteli. Jana Kohoutová navrhuje příště otevřít k tomuto
bodu diskusi, za práci v komisích by si její členové zasloužili odměnu,
je to motivace. Jedno z kritérii pro výši výplaty by byla jejich účast.
Navrhuje zařadit jako bod do příštího jednání zastupitelstva.
Starosta přerušil jednání tohoto bodu a přistoupil k bodu č.2 – složení
slibu zastupitelky.

z á pi s y z j e dn á n í

Složení slibu nové zastupitelky

Slib členů zastupitelstva přednesl starosta Jan Herčík.
Pavla Lacková převzala osvědčení o nástupu do funkce člena zastupitelstva obce Horoměřice a hlasitým „Slibuji“ a podpisem přečtený slib
složila.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 1 (Pavla Lacková)

Rozhodnutí o přidělení grantu pro oblast volného času dětí a mládeže
Horoměřice 2019
Informaci k projednávanému bodu podal Aleš Sedláček – částka
v l. kole nebyla vyčerpaná, proběhlo vyhlášení 2. kola, ve 2. kole si
podala žádost pouze Technická Liga mládeže, splnila kritéria.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 1 (Pavla Lacková)

Rozpočtové opatření č. 5
Informaci podal Ivan Král
(podklady zaslány s pozvánkou)
Pro: 14

Proti: 0

Zdržení: 1 (Pavla Lacková)

Různé

Vladimír Dvořák – dotaz, zda už je výstup z vyslání Anny Poustkové
do USA – odpovídá Aleš Sedláček - termín konání amerického večera
byl posunut.
Jana Kohoutová – dotaz na územní plán obce. Odpovídá starosta Jan
Herčík – v současné době do ÚP zapracovává projektant připomínky,
a následně proběhne veřejné projednání ÚP, informace bude podána
na příštím zasedání zastupitelstva.
Jana Kohoutová – zda probíhá plnění smlouvy (darovací) se Zapa beton a.s., Praha 4 – poskytnutí finančního příspěvku na oblast školství.
Filip Kohutič – žádá informaci, jak probíhá správní řízení ve věci
vyhlášení stavební uzávěry – odpovídá Ivan Král – shromažďujeme
připomínky.
Zdeněk Babka – zda má obec Horoměřice v Českém svazu včelařů, Hostivice jako členy občany z Horoměřic, když je finančně podporujeme.
Starosta Jan Herčík odpověděl – obec Horoměřice má 2 členy.
Jan Kohoutová – zda je hotová oprava kanalizace v ul. Meliorační, Ivan
Král – odpovídá – ano, oprava již proběhla.
Zdeněk Babka, zda se bude zpracovávat nová cenová mapa, obec ji
nezadala, cenová mapa je zhotovená rok, tak se musí schválit, využití
pro FÚ – při prodeji obecních pozemků, výměny pozemků – nemusí
se dělat posudky, počítá se z toho daň z nabytí. Starosta Jan Herčík
na dotaz odpověděl, když obec chce prodat pozemek, tak se musí
chovat tržně. Navrhuje zařadit schválení cenové mapy na příští jednání
zastupitelstva.
Zdeněk Babka – zda proběhlo jednání se Sokolem ohledně parkoviště
před obchodem. Odpovídá starosta Jan Herčík – obec chce řešit centrum jinak, komplexně, proběhne jednání se Sokolem, který pozemek
pronajímá, snaha obce o uzavření nové smlouvy se Sokolem, na parkovišti bude z důvodu větší bezpečnosti jednosměrný provoz.
Vladimír Dvořák – bude obec řešit u prodejny zřízení WC a bude tlačit
provozovatele k jeho zřízení, odpovídá starosta - bude se řešit parkoviště za prodejnou a současně s tím i zřízení WC.
Zdeněk Babka – zda již proběhlo jednání s majiteli pozemků
u squashe. Odpovídá Ivan Král – lokalita se musí řešit komplexně,
přesunout stavbu Penny marketu a udělat kruhový objezd.
Dotazy občanů:
Paní H. – co staví pan Šídlo na Ovčíně? Jak mohl úřad stavbu povolit?
Starosta Jan Herčík odpověděl: stavbu povolil stavební úřad Velké
Přílepy, staví dům na rodinné bydlení.
Pan K. – dotaz, zda byla vypovězena smlouva se Sokolem na část par-

koviště před obchodem, upozorňuje, že ho užívá veřejnost. Odpovídá
starosta Jan Herčík – řešení parkoviště bude součástí návrhu nové
smlouvy, jednání se Sokolem a zástupci obce se koná dne 7. 11. 2019.
Pan S. – požaduje bližší informace na stavební uzávěru – jaký bude
proces a časový sled, Odpovídá Ivan Král – oznámení o zahájení řízení
ve věci vyhlášení stavební uzávěry bylo sejmuto z úřední desky, obec
se vypořádá s připomínkami a případně je zapracuje, pak znovu vyvěsí
na úřední desku na 15 dnů, po uplynutí této doby obec vyhlásí stavební uzávěru.

Komunitní plánování nového
strategického plánu rozvoje
Horoměřic na roky 2020–2030
Horoměřice přistoupí na začátku roku 2020 k tvorbě nového
strategického plánu rozvoje obce (PRO) na roky 2020–2030. Je
třeba vytvořit jasnou vizi budoucnosti obce, na které bude možné v následujících deseti letech společnými silami spolupracovat. Strategie rozvoje rozplánuje jednotlivé etapy a transparentně je představí obyvatelům. Lze si ji představit jako jízdní řád
rozvoje obce, který na nejdůležitější problémy a potenciály obce
zareaguje jasnými, čitelnými a srozumitelnými projekty. V těchto
projektech bude místo pro spolupráci radnice s místními
organizacemi a veřejností právě proto, že bude rozvojový plán
vytvořen participativně, komunitním způsobem, tedy s plným
přizváním veřejnosti. Horoměřice se tím připojují k současnému
trendu tzv. „good governance“, tedy dobrého spravování obce,
který partnersky a profesionálně zapojuje veřejnost do správy
věcí veřejných.
Obec to jsou především lidé, její obyvatelé. Na jejich průřezových potřebách a problémech se rodí kvalitní a udržitelné plány rozvoje, které mají schopnost přetrvat více volebních období,
a stát se tak dlouhodobým politickým svorníkem. Veřejnost
proto bude přizvána k definování a následnému připomínkování
všech části strategického plánu tak, aby odpovídal představě
o Horoměřicích jako lepším místě pro život v roce 2030.
Veřejnost bude mít možnost definovat své požadavky
na dvou veřejných plánovacích setkáních. V pracovních diskusích u kulatých stolů vedených profesionály na vedení diskusí
(facilitátory) budou mít obyvatelé možnost navrhnout své
představy o budoucnosti obce na základě definování hlavních
problémů a potenciálů. První setkání definuje Vizi rozvoje,
tedy sdílenou představu o Horoměřicích na konci plánovacího
období. Všechny tyto podněty zpracuje koordinační tým strategického plánu sestavený z průřezu politickým spektrem obce
a významnými místě působícími organizacemi. Na druhém veřejném setkání bude představeno a obhájeno zpracování podnětů
od veřejnosti a koordinačního týmu radnice, ke kterému budou
následně sebrány kritické připomínky k zapracování.
Pro obyvatele, kteří se nemohou, či nechtějí zúčastnit veřejných plánování, bude připraven otevřený dotazník ověřující závěry veřejných projednání s možností doplnit další témata. V druhém kroku budou mít možnost doplňovat své podněty v průběhu
celé přípravy strategického plánu přímo na radnici obce.
V druhé polovině roku 2020 bude připraven finální návrh
Strategického plánu pro zastupitelstvo Horoměřic. Přijďte se
na jeho podobě podílet i Vy. Jste vřele zváni ke všem veřejným
událostem jeho přípravy.
Autor: Lukáš Hanus
Za obec: Marcela Helerová, radní
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Z pr á v y z r a dnic e

Memorandum
k plánovanému
okruhu
Doprava je velmi diskutované téma.
Na zastupitelstvu jsme slíbili, že zveřejníme stanovisko starostů dotčených
obcí. Věc se snažíme řešit po stránce úřední, tím, že jsme včas dodali
zpracované připomínky, i po stránce
politické, tedy přes poslance a senátory. Usilujeme i o schůzku s ministrem
dopravy. Na podzimní schůzi v Senátu,
která se týkala okruhu, se trasa okolo
nás, jevila jako jediná reálná. Pokud by
to, takto, mělo být, musí být kompenzace pro dotčené obce jasně deklarována.
Zrušení nájezdu a prodloužení tunelu je
pro nás zásadní.
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Z pr á v y z r a dnic e

Zpráva z finančního výboru
a komentář jejího předsedy
Úkolem finančního výboru je kontrolovat hospodaření
obce. Na svých zasedáních provedl namátkovou kontrolu
účetních dokladů (faktur, pokladních dokladů, výpisů
z účtů). Dále kontroloval, zda výdaje jsou podloženy
smlouvami a objednávkami. Poslední zasedání, na kterém
provedl kontrolu dokladů do 31. 8. 2019, se uskutečnilo
18. 9. 2019. Další zasedání výboru je naplánováno
na 27. 11. 2019.
FV také přijal několik doporučení pro
radu obce ohledně nakládání s financemi
a majetkem, která bych v dalším článku
podrobněji okomentoval.
Vedení obce je ve funkcích už rok, tak
je vhodná doba i trochu bilancovat, jak si
obec z pohledu financí vede.
Na zářijovém zasedání finančního výboru jsme měli
k dispozici výsledky hospodaření od počátku
roku do konce srpna.
Co jsme zjistili?
Obec měla
na svých účtech
k 31. 8. 2019 téměř
50 milionů korun,
nejvíce ve své
historii. Tyto obrovské peníze ale leží
na prakticky neúročeném běžném účtu, kde
díky inflaci za rok ztratí až
statisíce korun ze své hodnoty. Již v červnu finanční výbor doporučil
vedení obce dočasně volné peníze uložit
do lépe úročených finančních produktů,
například termínovaných vkladů. Nestalo
se.
Současně obec splácí úvěr na rekonstrukci ČOV. Ke konci srpna zbývalo splatit
něco přes 6 milionů. Zde obec platí úroky,
které měsíčně dosahují téměř 14 tisíc
korun. Úvěrová smlouva přitom umožňuje
úvěr kdykoli bez sankce splatit. Přímo se
nabízí z volných prostředků úvěr okamžitě
uhradit, což by obci ušetřilo desítky tisíc
korun na úrocích. A opět: nestalo se.
Dále jsme ve finančním výboru
konstatovali, že obec v letošním roce
prakticky vůbec neinvestuje. Pro připomenutí – investice jsou finanční prostředky

vynaložené na majetek trvalé hodnoty,
tedy například stavby (vybudování školky,
dláždění prašných ulic, stavby chodníků,
veřejného osvětlení, vodovodu), nákup
strojů (pro údržbu obce) a podobně.
Jak to s investicemi vypadá v číslech?
Rozpočet letos počítal s 11 miliony korun
na investice, do konce srpna bylo
za investice utraceno pouhých 288 tis. Kč. A když
se blíže podíváme,
do čeho obec investovala, tak 109 tisíc
obdržel zpracovatel územního
plánu, zbytek stála
elektrokola pro
strážníky (81 tisíc)
a chytré tabule
do školy (98 tisíc),
oboje pořízené za peníze od Letiště.
Radnice tak dosud utrácí
jen za běžný provoz – platy,
energie, opravy, právníky... Nevytváří nic
nového, vlastně jen přihlíží, jak vše funguje setrvačností samo. Podle vyjádření
pana místostarosty Krále vedení obce šetří
na investice pro příští rok. Jenže podle
veřejně dostupných údajů zatím rada
obce, snad kromě nákupu hotové školky
ve Velké bráně za cca 16 milionů, žádné
další investice nechystá. Jen čeká, zda jí
nespadnou do klína nějaké dotace.

Nevinně o víně aneb
lahvinka pro děti
Drobná perlička zjištěná v září finančním
výborem. Při kontrole pokladních dokladů
jsme našli i zajímavý účet na občerstvení
pro akci dětský den. Pan místostarosta
Sedláček si nechal proplatit účet na pár
tabulek čokolády a několikery sušenky.
Těžko říci, kdo si na nich pochutnal a osladil si život. Pokud vím, obec na dětském
dni žádné sladkosti nerozdávala. Jestli
děti nějaké cukrovinky dostaly, pořídili je
za své peníze jiní spolupořadatelé, třeba
Happy Faces nebo RK Pohoda.
Co ale překvapilo víc, z pokladny obce
byly současně jako „cukrovinky na dětský
den“ proplaceny dvě láhve vína à 215,- Kč.
Byly uvedeny na stejném účtu. Rozhodně
nepodezřívám pana místostarostu, že by
děti napájel alkoholem. Ale kdo potom
vypil to víno?
Jana Kohoutová – členka finančního výboru

Pokud všechny tyto informace shrnu,
musím konstatovat, že vedení obce nehospodaří s našimi společnými penězi právě
nejlépe. A zatím nevidím velkou snahu
o nápravu.
Luboš Langer – předseda finančního výboru
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Ž iv o t v o b ci

Den s IZS
V sobotu 7. září se na nádvoří horoměřického
zámku konal historicky první Den
s integrovaným záchranným sborem (ISZ).
K vidění bylo mnoho zajímavého. Začínali
jsme první pomocí a zdravotní péčí pro psy.
Veterinární lékařka MVDr. Martina Frühauf
Kolářová ukázala, jak se postarat o naše
čtyřnohé miláčky, když je potká nějaký
zdravotní problém nebo úraz.
Následovaly ukázky práce služebních psů
z oddělení služební kynologie policie ČR (KŘP
Středočeského kraje). Policejní pes návštěvníkům předvedl mimo jiné i zadržení pachatele
na útěku. Zajímavou a poučnou podívanou
připravila profesionální jednotka hasičského
záchranného sboru Roztoky ve spolupráci
se záchrannou službou školicího střediska
Lege Artis Academy. V inscenované dopravní
nehodě ukázali vyprošťování zaklíněného
řidiče z automobilu. A na závěr jsme mohli
shlédnout zdolávání požáru automobilu jednotkou sboru dobrovolných hasičů Úholičky.
Pro odreagování měli návštěvníci možnost vidět ukázku požárního
sportu mladých dobrovolných hasičů Úholičky a prezentaci bojového
umění džiu-džitsu v podání Petra Dvořáčka, vrchního inspektora obecní policie Horoměřice a zároveň trenéra místního Budo – teamu.
Kromě ukázek bylo možné si během dopoledne na různých
stanovištích prohlédnout zajímavou techniku složek Integrovaného
záchranného systému. Na prvním nádvoří vzniklo stanoviště záchranky
(Lege Artis Academy), kde bylo možno nahlédnout do sanitního vozu,
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ale také se dozvědět od zkušených záchranářů, jak si poradit s první
pomocí. Nedaleko byla k vidění technika jednotky sboru dobrovolných
hasičů Horoměřice a dále jednotky SDH – Roztoky, Úholičky, Lysolaje,
Suchdol a Lety. Velkým překvapením pro malé i velké byla speciální
technika hasičského záchranného sboru letiště Václava Havla, vozidlo
Panter. Na druhém nádvoří měli svá stanoviště policie České republiky
Středočeského kraje, obvodního oddělení Libčice nad Vltavou, motohlídka dopravní policie Středočeského kraje, dálniční policie Rudná
a URNA - útvar rychlého nasazení ČR. Pro nejmenší tu byl dětský
koutek školičky Pohoda a ukázky jízd vlastnoručně vyráběných motokár z Technické ligy mládeže. Občerstvení zajišťovalo bistro Trucovna
a pivnice na Hřišti.

Na to, že tato akce byla první svého druhu a počasí nám moc
nepřálo, ráno nám vypadl proud a museli jsme operativně použít asi
na dvě hodiny elektrocentrály, tak se dopoledne s IZS opravdu vydařilo. To, co se nepovedlo, doladí se příště. Na přípravách se podílel
skvělý tým lidí - starosta Jan Herčík, místostarostové Aleš Sedláček
a Ivan Král, technická četa Horoměřice, sdružení dobrovolných hasičů
Horoměřice a další dobrovolníci. Všichni si zaslouží poděkování.
Jan Plass, obecní policie Horoměřice
Foto: Vladimír Ihnatko
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Ok é nk o živ o tn í h o pr o s t ř e d í

Okénko životního prostředí č. 6
Odpady v obci
Horoměřice
Tak už to nastalo!

S odkazem na článek Ekonomika odpadového hospodářství, přišla
do měst a obcí v ČR rychle doba výrazného zdražování poplatků
za komunální odpad. Jak jste určitě mnozí zaregistrovali, jenom pro
příklad: Plzeň zdražuje o 100 % (dosud tam platili cca 1 200,- Kč). Praha
o 1/3 a další obce i malá města se ke zdražování od nového roku také
chystají a zatím to počítají.

Co na to naše obec?

Na doporučení komise pro ŽP a na základě rozhodnutí rady obce
konstatujeme, že pro rok 2020 v obci ke zvýšení žádných cen za odpady nedojde. Chceme jít cestou postupného vyrovnání příjmů a výdajů
této objednané služby, tak aby obec nemusela dorovnávat velký cenový rozdíl. Jak toho docílit?
1) Zvýšit příjem z poplatku za odpady – tedy tak, že se k trvalému
bydlení v obci přihlásí noví obyvatelé, kteří se sem nyní stěhují, nebo
zde již bydlí, ale svá trvalá bydliště mají mimo obec. I těmto obyvatelům obec tuto službu zajišťuje. Třeba je bude motivovat nejen zvyšování poplatků v Praze.
2) Z nákladů postupně odstranit mnoho „nepotřebných“ jízd svozových vozidel v obci. Každý týden musí po všech komunikacích v obci
svozové vozidlo projíždět minimálně 3x, v některých týdnech i častěji.
Mnozí z občanů si stěžují, že „popeláři“ jezdí již ráno od půl čtvrté
a dochází tak i k rušení nočního klidu.

Jaký jsme zvolili směr?

Naše „výhoda“ volby systému spočívá v tom, že stávající systém měníme jako jedna z posledních obcí a můžeme tak využít mnoha prezentovaných poznatků a výsledků z různých systémů v ČR. Změnu máme
naplánovanou po jednotlivých krocích.
V průběhu roku 2020 chceme přejít na svoz směsného odpadu
na interval 1x za 14 dní. Není to nic nového, převážná část obcí v ČR to
již využívá několik let. Jednoduchým místním šetřením jsme zjistili, že
počet nádob připravených k vyvezení každý týden je zhruba poloviční, než je zaplacený počet podle nálepek umisťovaných na nádobách
a podle informací od občanů mnohdy ani nádoby nejsou plné, ale
protože je svoz, tak je ven umisťují.
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V zástavbě rodinných domů, chceme nabídnout obyvatelům možnost, aby si objednali a během roku 2020 i odebrali barevné nádoby
na třídění papíru a plastů s objemem 240 l (modré a žluté). Na stávajících stanovištích v rodinné zástavbě tak zůstanou pouze nádoby
na sklo a tetrapak, což opět uvítají obyvatelé okolních domů, neboť
se tak sníží frekvence jízd automobilů, ať místních, nebo cizích, kteří
jezdí do těchto nádob odpady vysypávat. Postupně tak snížíme počet
vývozů papíru a plastů z těchto lokalit z týdenního cyklu na 1x za měsíc (možná i méně) a přitom z této lokality vytřídíme podstatně více
odpadů i v čistější formě, neboť do „svých“ nádob budou odkládat
odpady sami obyvatelé rodinných domů.
Naopak u bytových domů (pokud to bude možné a bude zájem)
navýšíme kapacitu nádob na separovaný sběr, opět s cílem snížit frekvenci vývozů. Podle místní situace a bude-li zájem, předpokládáme, že
u bytových domů přistavíme nádoby na kuchyňský odpad rostlinného
původu, s cílem odstranit jej z nádob směsného (zbytkového) odpadu.
On totiž hodně váží a bývá ho ve směsném odpadu i více jak 1/3.
U rodinných domů nádoby na bio neplánujeme, neboť byly
do těchto lokalit distribuovány kompostéry z dotačního titulu a tak
předpokládáme, že obyvatelé mají zájem své bioodpady zpracovávat
pro vlastní potřebu a případné přebytky odloží na sběrný dvůr.
Když už je řeč o sběrném dvoře, dojde k jeho vizuálnímu úklidu,
budou zde umístěny známé 1 100 litrové nádoby na papír a plast,
kontejner na ploché sklo, to vše opět s cílem odvážet objemný odpad

Ok é nk o živ o tn í h o pr o s t ř e d í

ve velkých kontejnerech méně často a vytříděný, tak jak je ve světě běžným zvykem.

Co za to?

Předpokládáme, že přiblížením nádob k obyvatelům dojde k výraznému nárůstu množství
vytříděného odpadu a tím i vyššímu příjmu
od společnosti EKO-KOM, která za takto vytříděné odpady posílá obci finanční příspěvek
v závislosti na jejich množství. Sníží se počet
jízd svozových automobilů do obce, což asi
každý z nás uvítá. V neposlední řadě do budoucna předpokládáme přijmout základy
finanční motivace pro obyvatele, kteří „hodně
a dobře třídí“.
Zatím je nezpochybnitelné, že za odvoz
a uložení směsného odpadu na skládku
vzrostou od roku 2021 ceny pro obce postupně téměř čtyřnásobně. Ušetří ti, kteří budou
třídit (tedy obce, kde prokazatelně budou plněna procenta množství vytříděných odpadů
oproti množství odvezeného zbytkového odpadu). V roce 2021 to bude hmotnostní podíl
55 % vytříděných odpadů ku 45 % zbytkového
odpadu s postupným navýšením na podíl
75:25. Pokud tento poměr obec v daném
roce splní, bude následující rok stále platit
za 1 tunu odvezeného zbytkového odpadu
na skládku dosavadní částku 500 Kč, pokud
to plnit nebude, dojde k výraznému navýšení
ceny za skládkování tak, jak je uvedeno na začátku tohoto odstavce.

Jak to obec splní?

Odpad produkujeme jako obyvatelé
a také sami rozhodujeme, kam ho odložíme. Obec za to, kde je odpad odložen,
až tak nemůže. Snahou obce je připravit
pokud možno kvalitní a cenově dostupný systém sběru separovaných odpadů
a tím získávat větší množství finančních
prostředků za odpady vytříděné a platit
méně za odpady zbytkové.

Poznámka: Z důvodu omezené velikosti
příspěvku je zde uvedeno zatím to podstatné a nejdůležitější, postupně Vás budeme
informovat o odpadech v Horoměřicích
podrobněji.
Za komisi Životního prostředí a místního
hospodářství Vlastimil Altmann

Plevel na zahradě využitelný
i v kuchyni – šrucha zelná –
Portulaca oleracea L.
V posledních letech v parcích a zahradách expanduje celá řada plevelných druhů, které
dříve patřily mezi plevele nevýznamné a vyskytující se pouze ojediněle. Kromě vysoce
agresivních vytrvalých plevelů, jako například pcháč rolní, pýr plazivý dochází i k šíření
plevelů jednoletých, které se šíří převážně generativně semeny. Produkce semen těchto
plevelů je vysoká. V případě, kdy se nechají rostliny vykvést a dozrát, tak se dostávají
semena do půdní zásoby, což významně komplikuje jejich regulaci v následujících letech.
Problémem u těchto plevelů je, že v první fázi vegetace unikají pozornosti a proto se
velmi rychle šíří.
Šrucha zelná patří mezi jednoleté pozdně jarní rostliny patřící do čeledi Portulacaceae – Šruchovité. Rostliny vytvářejí lysé, větvené, poléhavé, načervenalé lodyhy, vysoké
15–50 cm. Listy jsou střídavé, pod květy nahloučené, přisedlé, podlouhle obvejčité, k bázi
zúžené, na rubu načervenalé, dužnaté. Vytváří malé květy po 1–3, úžlabní i vrcholové,
žluté barvy. Kvete od července do mrazů. Plodem je tobolka. Rozmnožuje se semeny.
Na rostlině se vytváří až 9 000 semen o velikosti 0,65 mm v průměru, která klíčí z hloubky
0,5–2 cm. Pro klíčení je nutná tma a teplo. Šíří se komposty a půdními substráty.
Šrucha zelná je světlomilná rostlina, která se vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech na ruderálních stanovištích, rumištích, kompostech, při okrajích cest a v mezerách
v dlažbě. Ojediněle zapleveluje zeleniny, okopaniny, zahrady a vinice. V posledních letech
je významným plevelem ve sklenících a zahradnictvích. Nesnáší zapojené porosty. Silně
se rozrůstá na zavlažovaných a humózních půdách. V příznivých podmínkách v nezapojených porostech tvoří husté konkurenční porosty. Na druhé straně snáší sucho a méně
úrodné písčité půdy.
V zeleninách a zahradách je možná pouze mechanické regulace. Důležité je rostliny
odstraňovat z pozemku, jelikož jsou schopné znovu zakořenit. Vytržené rostliny jsou
schopny ještě vytvořit poměrně značné množství semen. Proto není vhodné rostliny
kompostovat. Šrucha zelná vykazuje v posledních letech vzestupnou tendenci výskytu,
především v nejteplejších oblastech.
Rostliny šruchy zelné lze použít i v kuchyni. Listy obsahují poměrně vysoký obsah
vitamínů a dalších látek prospěšných pro lidský organismus. Dužnaté listy se mohou
používat jako přídavek do salátů, jsou velmi chutné.
Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
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Vše dobré
v roce 2020
přeje obec
Horoměřice.

↓ inzerce

PRAKTICKÝ LÉKAŘ pro dospělé
HOROMĚŘICE, Velvarská 121
(budova statku, vedle Obecní policie)

tel: 734 275 040
Registrujeme a přijímáme nové klienty
Smluvní zdravotní pojišťovny - všechny
Přímo v ordinaci vyšetřujeme: EKG, CRP, glykemii, INR,
glykovaný hemoglobin
Parkoviště, bezbariérový přístup
email: ordinace1horomerice@ghoambulance.cz
www.ghoambulance.cz, FB: @ghoambulance
Ordinační hodiny:
Pondělí
07:00-12:00 (objednaní pacienti 12:30-15:30)
Úterý
13:00-18:00 (objednaní pacienti 12:00-13:00)
Středa
13:00-18:00 (objednaní pacienti 12:00-13:00)
Čtvrtek
07:00-12:00 (objednaní pacienti 12:30-15:00)
Pátek
07:00-12:00 (objednaní pacienti 12:30-15:00)
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V listopadu jsme dvakrát
vzpomínali na generála
Pavla Vranského
Zaznamenali jste na budově obecního úřadu novou pamětní
desku věnovanou Pavlu Vranskému? O jejím odhalení,
následném promítání dokumentu a diskusi nás informoval
předseda Klubu historické paměti Horoměřic Jan Pilch.
11. listopadu v 17:00 u příležitosti mezinárodního dne válečných veteránů byla odhalena
pamětní deska veteránovi 2. světové války,
letci RAF a bojovníku u Tobruku, brig. generálovi v. v. Pavlu Vranskému, který žil v Horoměřicích více než 70 let. Slavnostní odhalení
proběhlo za účasti rodiny, historiků, dokumentaristů a členů organizací sdružujících
bojovníky proti odboji.
O dva dny později bylo v prostorách
Rytířského sálu na zámku možné shlédnout
sestřih rozhovoru s generálem Vranským,
který pro sbírku Paměť národa organizace
Post Bellum natočil historik a dokumentarista
Petr Zemánek. Následovala dlouhá a zajímavá debata s autorem dokumentu a členy
Klubu historické paměti o osobnosti generála
Vranského a dalších dějinných souvislostech.
Pokud jste na promítání nestihli dorazit,
můžete části dokumentu s Pavlem Vranským
vidět na webových stránkách projektu Paměť
národa (www.pametnaroda.cz).
Děkujeme všem, kteří se na realizaci obou
akcí podíleli. Především pak 1. místostarostovi
Aleši Sedláčkovi za organizaci promítání a diskuse a starostovi Janu Herčíkovi za podporu
obou akcí od samého začátku. Vše probíhalo

za podpory paní Vranské a pplk. J. J. Wericha,
který zprostředkoval kontakt s dalšími generály a veterány československého odboje
a zapojil se do spolkové aktivity. Doufáme,
že tím naše snahy ohledně připomínání
osobnosti generála Vranského nekončí. Rádi
bychom, aby k jeho nedožitým stým narozeninám v roce 2021 vyrostl v Horoměřicích
pomník této významné osobnosti československého odboje.

Rozvěcení
vánočního
stromečku
V pátek 29. listopadu jsme na nádvoří
zámečku rozsvítili vánoční strom. Tomu
předcházelo úžasné hudební vystoupení sboru Škatulata při ZUŠ Libčice
a sboru mládeže Pontes, pod vedením
sbormistryně Markéty Džunevy. Po bleskové přestavbě pódia jsme se přenesli
do dávných časů a stali se účastni
Dětské vánoční mše. Baletní škola Olgy
Kyndlové jí zahrála skvěle. Jak jsme se
dozvěděli úvodem, tak autorkou textu
je Martina Podéšťová a autorem hudby
Vít Bulíček, naši milí horoměřičtí sousedé, které známe například z dětské
opery Čert a Káča.
Své výrobky nabídly k prodeji naše
škola a školka. Perníčky jsme si mohli
ozdobit u Martiny Frühauf Kolářové
a dobrou věc pak podpořit zakoupením produktů z chráněné dílny Eliáš.
Stromek ozdobila svými ozdobami
RK Pohoda.
Svou účastí akci obohatilo na 450
dětí i dospělých. Technické zajištění
místa stálo na pracovnících naší čety
a dobrovolnících. O usměrnění provozu
a bezpečnost na místě se starala naše
obecní policie. Občerstvení bylo v režii
Trucovny a Modré stodoly.
Aleš Sedláček
Foto: Vladimír Ihnatko

Za Klub historické paměti Horoměřice Jan Pilch
Foto: Aleš Sedláček
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Od hlavy až k patě.
Na čtyřech klinikách v Praze
Vyzkoušejte Canadian Medical,
prémiovou lékařskou péči napříč 30 specializacemi
Canadian Medical je soukromé zdravotnické zařízení, které
poskytuje vysoce kvalitní lékařskou péči bez kompromisů již
na čtyřech klinikách v Praze.
Nabízíme služby nejen praktických lékařů se skvělým servi
sem a maximální svědomitostí, ale především svým klientům
umožňujeme snadnou cestu celým lékařským systémem. Naši
klienti získají prémiovou lékařskou péči ve více než třiceti odbor
ných medicínských specializacích přímo na klinikách Canadian
Medical, ale díky spolupráci s předními lékařskými centry
i u dalších specialistů.
Kromě praktických lékařů a pediatrů na našich klinikách
najdete tradiční specializace jako stomatologie, dermatologie,
oftalmologie, alergologie či gynekologie, a také vysoce speciali
zované obory, jako je například prenatální kardiologie.
V rámci jednodenní chirurgie nabízíme možnost operací
v oborech ortopedie, gynekologie, dětská chirurgie (a řadě
dalších) na špičkových operačních sálech vybavených nejmo
dernější technikou. Samozřejmostí je následná péče po zákroku
v komfortně zařízených pokojích.
Kořeny poskytování vysoce kvalitních lékařských služeb
Canadian Medical sahají do roku 1995, kdy bylo v kanadském
Ontariu soukromými kanadskými zdravotními zařízeními
MED EMERG Inc. založeno Canadian Medical Centre.

Health. The greatest wealth.

Canadian Medical Centre byla první soukromá klinika v Praze,
která nabízela služby českých a kanadských specialistů. Dnes
je Canadian Medical v ryze českém vlastnictví a nabízí služ
by těch nejlepších profesionálů jak v češtině, tak v angličtině
a dalších jazycích. Od roku 2004 získala klinika sedmkrát oce
nění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“
jako nejlepší zdravotnické zařízení roku.
V Canadian Medical dlouhodobě dodržujeme nejpřísnější
standardy lékařských postupů a procesů a veškerý personál
našich klinik dbá na kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných
služeb. Také proto jsme bez problémů získali certifikát kvality
od Spojené akreditační komise ČR a v roce 2014 akreditaci obhá
jili. Canadian Medical je tak první pražskou soukromou klinikou,
které byl certifikát kvality udělen.
Hlavním cílem kliniky Canadian Medical je celková péče
o zdraví, kterou poskytujeme za pomoci týmu odborníků z desí
tek různých medicínských oblastí a díky nejmodernějšímu vyba
vení i příjemnému prostředí našich vlastních klinik a ordinací.
Domluvte si svou návštěvu u našich lékařů ještě dnes a zažijte výjimečnou úroveň lékařské péče v České republice. Začít
můžete na canadian.cz.

Š K OLA

My máme školku, školka má bazar
Horoměřice byly již podruhé součástí krásného charitativního projektu
Akce se uskutečnila 14. 9. v prostorách mateřské školky za velké
podpory paní ředitelky PaedDr. Vlasty Gregorové a obce Horoměřice
v zastoupení místostarosty Aleše Sedláčka.
Hlavní hvězdou akce byla malá bojovnice Eliška. Její příběh nám
všem otevřel nejen oči, ale hlavně srdce. Eliška se měla narodit jako
zdravá holčička, ale kvůli těžkému porodu, při kterém došlo ke krvácení do mozku, se stal pravý opak. Dnes se tak pere s následky
dětské mozkové obrny, která způsobila postižení všech jejích končetin.
K tomu ji trápí porucha sluchu a zraku a epilepsie, na kterou už
od narození užívá léky. Na jednu malou holčičku a její maminku je
toho opravdu hodně. Naše akce měla za cíl vybrat finance na neuro-

rehabilitační pobyt v centru Axon, který je velmi nákladný a pojišťovna
jej bohužel nehradí. Eliška tento pobyt již absolvovala a slova její
maminky nás přesvědčila o tom, jak moc jí pomohl: “Z pokroků, jakých
tam moje Eliška dosáhla, jsem byla nadšená. Ve svých osmi letech si
totiž konečně začala sedat. Každé ráno mě tak vítá v sedě v postýlce,
což mi vhání slzy štěstí do očí.”
Akce nejen vytvořila prostor pro pomoc dobré věci, ale zároveň
umožnila setkat se s přáteli a sousedy na místě, kde to všechno začíná.
Dopoledne odstartovalo ranní jógou pod vedením Lenky Lustigové
z Aloha jóga pod širým nebem. Děti mohly být kreativní při výrobě
náramků v koutku krásy Hair studio DEMI, zdobení perníčků nebo
při vytváření pískových obrázků od Tvoříme Pískem. Zábavu pro děti
20

doplnilo malování na obličej, Eliščiny tetovačky zpracované Obrázkářem, Bubble fotbal a Megabublina.cz. Již tradičně bylo velkou atrakcí
pro děti hasičské a policejní auto za součinnosti horoměřické policie.
Červený kříž učil děti, jak poskytnout první pomoc. O občerstvení se
staralo horoměřické Bistro Trucovna. Pohodovou atmosféru celé akce
podtrhlo nejen slunečné počasí, ale také úžasný hudební doprovod
Valdemara Shíbala.
Děkujeme všem, kteří na akci přišli jako návštěvníci, jako prodávající nebo jako dobrovolníci. V jednu chvíli jsme byli všichni na jednom
místě pro dobrou věc, vytvořili jsme krásnou atmosféru, školka ožila
a to vše pro Elišku. A nám se podařilo uzavřít naše snažení tou největší
odměnou – vybrali jsme potřebnou částku
47 025,- Kč, kterou jsme předali na transparentní účet organizace Patron dětí a ta Elišce
rehabilitační pobyt uhradí. Za finanční dary
velice děkujeme firmám Mareka Services s.r.o.,
Wolfsystem spol. s.r.o., květinářství Horoměřice
a Pizza Continent.
Věcné dary a poukazy k prodeji na bazárku
poskytly Hukvaldská pekárna, Kristína Němečková z Made by Kristina, Kolorky, Michal a David
z @Dvatatove, Love & Story Design, Obchůdek
U farmáře, Vlastina Svátková, Veronika Kašáková, Ani-Muk, My Bakery, Síma peče sladkosti,
Lucie Vondrová kosmetika a Lucie Kohoutová
kadeřnictví. Naši snahu podpořila take celá řada maminek dětí z MŠ,
třeba tím, že napekly vynikající dobroty. Pomáhaly také paní učitelky.
Akci zdokumentovala horoměřická fotografka Kristýna Ďurišová
Smolová (Focení s Laurou), která zachytila neopakovatelnou atmosféru
celého dopoledne.
Jménem Elišky, její maminky a naším ještě jednou děkujeme všem,
kteří nás podpořili! A za rok možná zase naviděnou.
Andrea Kocourek a Zita Hájková
Foto: Kristýna Ďurišová Smolová

Škola

Our
language
course in
Bath
Our English course started on
Saturday 28 th September to
Friday 4th October 2019. The first
day we travelled across the Czech
Republic, Germany, Belgium and
France to Great Britain.
When we arrived in Bath we
saw the centre of Bath town,
Roman Bath Museum, Circus,
The Royal Crescent and Pulteney
Bridge. At 7 pm, we went to our
host families where we had a delicious dinner.
The next day, we got up,
we had breakfast and went to
school. In the afternoon we saw
Glastonbury and Wells Cathedral.
Due to the rainy English weather,
we did not see Glastonbury Tor.
In the evening, we went to our
host families and had dinner.
The next day we had our usual
morning programme, consisting
of breakfast followed by school.
In the afternoon, we went to
Bristol where we saw the SS Great
Britain ship and bought some
gifts.
The last day in Bath we got up,
and had our morning routine and
in the afternoon we went to visit
Longleat House and saw Safari. In
the evening, we returned to our
families, packed our bags and
had a wonderful pizza.
On our last day in Great
Britain we got up at 4 am and
at 6 am we left Bath and went
to London. In London, we saw
Greenwich, Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Whitehall,
Trafalgar Square and the London
Eye. At 11 pm, we left Great
Britain and travelled by ferry to
France and then we returned to
the Czech Republic. Everyone
enjoyed the trip.
Hana Runštuková
Foto: archiv ZŠ
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Dva tovaryši
se znovu potkali,
tentokrát ve školce
Pohádku Dva tovaryši jsme začali zkoušet v červenci 2019 na zahradě zpěvačky Státní opery Praha a pro tuto příležitost naší
režisérky, dramaturgyně, scénografky a kostymérky v jedné osobě
Martiny Podéšťové. V nově utvořené skupině ochotníků se potkali
čtyři maminky, jeden tatínek a pět mladých divadelních nadšenců,
převážně členů horoměřického pěveckého sboru Škatulata. Veselá
pohádka z pera Lumíra Kubárka pojednává o jednom poctivém
a jednom chamtivém tovaryšovi, kteří se vsadí, zda jsou v životě
důležitější peníze nebo obyčejné lidské štěstí, setkají se s čerty
i čarodějnicemi, a nakonec to s nimi po zásluze dobře dopadne.
Celé léto jsme trénovali, abychom divadelní kus předvedli na Sousedském festivalu na konci září. Bylo by nám však líto, kdyby to
s premiérou vše skončilo. A tak jsme v pátek 22. listopadu odehráli
dvě další reprízy v místní mateřské škole. Doufáme, že děti ze tříd
Rybiček, Ještěrek, Hrošíků a Žirafek byly spokojené. Moc děkujeme
paní ředitelce Gregorové, učitelkám a učitelům MŠ za vlídné přijetí.

↓ inzerce

Dřevobis Horoměřice

Přijme řidiče skupiny
C-IVECO 6 t na hlavní
pracovní poměr.
kontakt:
Jaroslav Doubek +420 724 047 873
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Velké ovace patří ústřední postavě našeho improvizovaného divadelního spolku Martině Podéšťové a nadšeným hercům Janě a Aničce Volemanovým, Filipovi Klievskému, Jáchymovi Bartoníčkovi,
Tomášovi a Alešovi Sedláčkovým, Lucii Česnekové, Lucii Peřinové,
Petře Ščevkové, Tereze Vernerové Volné a Daně Audyové, která kvůli
zdravotním komplikacím musela kariéru herečky dočasně opustit.
Doufáme, že nás napřesrok čekají další pěkné role.
Za všechny ochotníky Tereza Vernerová Volná
Foto: Aleš Sedláček

↓ inzerce
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Báječné sousedské odpoledne
V neděli 29. září měli obyvatelé Horoměřic jedinečnou šanci
potkat se na nádvoří místního zámečku a prožít příjemné
společné odpoledne. Počasí jim nebývale přálo, a nejen
to se odrazilo na pohodové atmosféře. Skupinka patnácti
organizátorů se na akci připravovala několik měsíců. Dalších
patnáct dobrovolníků pomáhalo s propagací a během akce
samotné. To vše s minimálními náklady, zato s nadšením
sdíleným se spokojenými návštěvníky, kterých nakonec
dorazilo na 800.
Potvrdilo se, že Horoměřice jsou plné
zajímavých, talentovaných a schopných lidí
– hudebníků, sportovců, kuchařů a pekařů, výtvarníků, řemeslníků a amatérských
divadelníků. Program odpoledne vytvořili
výhradně místní obyvatelé. Na hudebním
pódiu vystoupili Martin a Valdemar Shíbalovi,
folklórní uskupení Horoband, dětský pěvecký
sbor Škatulata, Jiří Piskač alias George Whistler a Reserve Band. Skupina místních ochotníků pod vedením Martiny Podéšťové pro děti
nacvičila divadelní pohádku Dva tovaryši. Co
mají natrénováno předvedly sportovní oddíly
BudoTeam a Rope Skipping (Sokol Horoměřice).
Svůj prostor dostaly i tradiční místní spolky – fotbalový klub AFK Horoměřice představil
svou historii včetně kroniky v Rytířském sále.
Zahrádkářský svaz Třešňovka přivezl své výpěstky, Spolek chovatelů drobného zvířectva
prezentoval několik druhů králíků a ptactva, za což sklidil uznání nejen u dětských
návštěvníků. Aktivit však bylo mnohem víc
– bylo možné si prohlédnout několik výstav,
navštívit komentovanou prohlídku zámecké
kaple, nechat si bezplatně ocenit starožitnost

nebo nakoupit lokální výrobky. K posilnění
tu byly dobroty od místních restaurací, ale
také nadšených kuchařů jednotlivců. Děti
se vyřádily při klauniádě s Janou Epikaridis,
u zdobení perníčků, chemických pokusů nebo
při jízdě na vozítkách Technické ligy mládeže.
Místní se také mohli zúčastnit soutěže
o nejlepší horoměřický koláč. Porota složená
ze starosty Jana Herčíka, Jiřiny Pidrmanové
za Klub důchodců Horoměřice a Jiřího Bareše
z kapely Maniac hodnotila 21 přihlášených
moučníků a měla velmi těžkou práci, protože
každý z nich skvěle chutnal i vypadal. Porotci
nakonec prvním místem ocenili Kristýnu
Ďurišovou Smolovou za její bezlepkový
čokoládový dort. Svého favorita vybraly také
děti – nejvíce jim chutnaly brownies rodiny
Benešovy.
Z rozesmátých tváří návštěvníků i prezentujících se dalo odečíst, že sousedské
odpoledne se skutečně povedlo. Bylo pořád
o čem mluvit a s kým se seznamovat. Příští
rok na viděnou!

Děkujeme organizátorům –
dobrovolníkům, kteří odhadem
odpracovali 325 hodin:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Petra Nová
Miroslav Nový
Tereza Vernerová Volná
Markéta Palánová
Jan Pilch
Petr Bláha
Lucie Přecechtělová
Dana Audyová
Kristýna Plešnerová
Helena Řezbová
Veronika Gonzáles Másilková
Jana Epikaridis
Martina Podéšťová
Miroslav Belatka ml.
Valdemar Shíbal

Tereza Vernerová Volná
Foto: Kristýna Ďurišová Smolová
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Obec má nové webové
stránky
Upgrade webových stránek obce začala
komise připravovat začátkem března 2019.
Během měsíce vznikl dokument popisující stav
webových stránek, provozovaných od roku
2007, a také návrh jejich nové struktury. Ta
si klade za cíl zejména usnadnit a zefektivnit
přístup návštěvníků webu k vyhledávaným
informacím. Tento dokument byl předložen
Radě obce k připomínkování.
V průběhu dubna 2019 vypsala Rada obce, ve spolupráci s naší komisí,
poptávkové řízení na vypracování nového webu. Osloveno bylo šest
potencionálních dodavatelů. Obdrželi jsme dvě relevantní nabídky.
Po jejich vyhodnocení oslovila Rada obce společnost Galileo o vytvoření nového webu.
První schůzka s dodavatelem proběhla 14. 6. 2019. Na schůzce byl
domluven způsob spolupráce, představen seznam doplňkových modulů. Jelikož předchozí stránky neposkytovaly žádné statistiky přístupů,
rozhodli jsme se na doporučení dodavatele připravit a zveřejnit dotazník, který nám lépe pomůže poznat chování návštěvníků. Celkem ho
vyplnilo 57 respondentů. Za to jim dodatečně děkujeme. Po 14 dnech
následovala druhá schůzka, na které nám paní Michaela Hanuš Patloka
představila možnosti nového redakčního systému a navrhla nám
několik drobných vylepšení připraveného návrhu.
Na poslední schůzce před zahájením vlastní tvorby webu, která
se konala 4. 7. 2019, jsme se shodli na finální podobě titulní strany,
požadavcích na design, konečné struktuře stránek a migraci dat.
Během července připravila společnost dva grafické návrhy, které byly
předloženy Radě obce, a ta jeden z nich vybrala. Tím byla ukončena
přípravná fáze tvorby nového webu.
Měsíc září se nesl v duchu migrace vybraných dat, dolaďování
vzhledu a nastavení redakčního systému tak, aby vše odpovídalo
našim představám a požadavkům. Už v tuto chvíli bylo jisté, že se
plánované spuštění nového webu na konci září nestihne. Dodavateli
webu se nestihla včas předat většina nového obsahu. Náš předpoklad,
že vše potřebné na obci stihnou připravit přes prázniny v době dovolených, byl velmi optimistický. Od konce listopadu 2019 je nový web
již spuštěn do provozu. Některé kapitoly se však stále ještě doplňují.
Vzhledem k vlastnostem nového redakčního systému věříme, že se
bude jednat o živý web, který bude neustále vylepšován a přizpůsobován potřebám návštěvníků. Napadá mě například úprava rychlých
odkazů na základě přístupů k jednotlivým stránkám.
Budeme velice rádi za další podněty na úpravu, vylepšení nebo doplnění obsahu. Psát nám můžete přes kontaktní formulář nebo přímo
na e-mail komise otevrenaradnicekomise@horomerice.cz.
K původní webu obce bude až do konce února 2020 přístupný na adrese staryweb.horomerice.cz.
za komisi Otevřené radnice a informačních technologií Miroslav Nový
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Halloween ve školce
Happy Faces
Mezi každoroční tradice naší školky patří
HALLOWEENSKÉ tvoření. Přípravy vrcholí již
začátkem října. S dětmi vyrábíme strašidýlka,
čarodějnice, pavouky a papírové dýně. Školku
si jimi zdobíme a užíváme si barevné podzimní atmosféry. Společně s rodiči pak dlabeme
a vyřezáváme dýně a zdobíme napečené perníčky. Touto cestou bychom chtěly poděkovat
rodičům a dětem za vytvoření velmi přátelské
a příjemné atmosféry, díky které se každoročně scházíme v čím dál větším počtu.
Za Happy Faces Silvie Zídková a Marcela Veselá
↓ inzerce

DESKOHRANÍ
Dýňová stezka 2019
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se konal další
ročník Dýňové stezky. Pro děti bylo
nově připravené malování na obličej,
každoroční soutěže a tradiční stezka
odvahy v čele s Bílou paní. Na konci
stezky čekala na děti dýňová polévka,
teplý čaj a strašidelný rej s upírem.
Tímto bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám pomohli celou akci pro děti
uskutečnit. Příští rok se na Vás budeme
zase moc těšit.
celý tým RK Pohoda
foto: Davidovi
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Vítání občánků
Další setkání s novými občánky se konala 19. a 26. listopadu 2019 v Rytířském
sále na zámku v Horoměřicích. Celkem
jsme přivítali 33 nových občánků, které
doprovázelo na 120 rodičů a sourozenců.
Příjemnou atmosféru obohatil svými
hudebními předěly kytarový sbor při ZUŠ
Libčice pod vedením Petra Kopřivy. Další
vítání plánujeme na jarní měsíce. Hlášení
probíhá prostřednictvím elektronického
formuláře na stránkách obce.
Aleš Sedláček
Foto: Kristýna Ďurišová Smolová
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Přivítáni byli:
—— Johana Anna Šťastná
—— Oskar González Másilko
—— Rebeka Moravcová
—— Antonín Šugar
——Tereza Hojkova
——Vojtěch Čermák
——Veronika Žádná
——Jonáš Hajný
——Karel Falta
——Johanka Petrová
——Tomáš Váša
——Ondřej Šafařík
——Elisabeth Mia Brabcová
——Dorothea Paseková
——Adéla Švarcová
——Viktorie Jeřábková
——Thea Dvořáková
——Tina Šímová
——Karolína Vašíčková
——Jakub Vašíček
——Alan Niedoba
——Vítek Šinágl
——Josefa Havašová
——Anastázie Bartakovičová
——Nina Strnadová
——Martin Benjamín Beneš
——Anna Krupičková
——Maximilián Král
——Matěj Vidner
——Anna Štaffová
——Barbora Hánělová
——Matouš Brtěk
——Lukáš David

Ž iv o t v o b ci

Křest kárek
Projekt Aplikované mechaniky probíhal
ve spolupráci ZŠ Horoměřice a Technické ligy mládeže. Žáci sedmých, osmých
a devátých tříd se postupně seznámili
s teoretickými znalostmi, nutnými pro
praktickou výrobu, která pak následovala.
Výsledkem byla tyto nádherná vozítka.
V pátek 25. října proběhl jejich slavností
křest v jídelně na zámku v Horoměřicích
a symbolické ocenění všech zapojených.
Na školské radě 5. 11. ZŠ Horoměřice
deklarovala, že příští školní rok budou
opět projekt realizovat, byť pouze s žáky
7 tříd. Rada obce má zájem podpořit školu
i v zajímavých projektech, které propojují předměty a podněcují žáky k touze
po vzdělání. Jsme přesvědčeni, že takto
nabyté znalosti a dovednosti jsou pro děti
přínosem. Děkujeme všem, kdo pomohli!
Text a foto: Aleš Sedláček

Krásné a veselé Vánoce, hodně štěstí v novém roce přejí
zastupitelé zvolení za ODS
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Na známé rozcestí by
se po 160 letech mohla
vrátit socha světice
Také máte rádi procházku lesem ke sv. Juliáně?
A víte, že místo kříže tady kdysi stála socha
této světice? Nejprve dřevěná, kterou sem
v roce 1679 nechal umístit tuchoměřický
správce Jiří Vysoký, a od roku 1734 kamenná. Tu
bohužel v roce 1868 zničila silná vichřice, a tak
její torzo muselo být odklizeno. Namísto sochy
zde dnes na chátrajícím podstavci stojí pouze
dřevěný kříž.
Pozapomenutý příběh objevila v kronice Kopanského mlýna Monika
Pokorná ze Statenic a protože kolem kříže sv. Juliany chodí už od dětství na procházky, napadlo ji, že by stálo za to pokusit se původní
sochu obnovit. Z konzultace se sochařem a restaurátorem Jiřím Genzerem, vyplynulo, že částka, za kterou by bylo možné tuto myšlenku
zrealizovat, bude maximálně 360 tis. Kč, ale spíše méně.
Statisíce nejsou miliony, řekla si Monika Pokorná a začala potřebné
peníze shánět. Nejprve oslovila Letiště Václava Havla, to ale ze svých
fondů přispívá pouze obcím. A jelikož se sv. Juliana nachází na pozemku Lesů ČR, nemůže letiště oficiální cestou projekt podpořit. Lesy ČR
by sice byly ochotny pozemek pod pomníkem a v jeho bezprostředním
okolí některé ze čtyř sousedních obcí prodat či darovat, ale protože
by tak vznikl izolovaný ostrůvek, který nepřiléhá k žádnému pozemku
vlastněnému nějakou obcí, opět to nejde. A kdyby se na obnovu složily
samy obce Přední Kopanina, Tuchoměřice, Horoměřice a Statenice?
„S ochotou přispět na sochu jsem se setkala na všech čtyřech
radnicích, ale přece jenom 90 tisíc, je pro obecní rozpočty poměrně
značná částka,“ odpovídá Monika Pokorná, která se nakonec rozhodla
založit veřejnou sbírku. „Kdyby 360 občanů dalo po tisícovce, měli
bychom problém vyřešený,“ říká s optimismem a věří, že se potřebnou
částku podaří sehnat do konce zimy.
Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být nová socha sv. Juliány,
vyrobená podle kresby a dochované původní hlavy, která se nachází
v depozitáři roztockého muzea, hotová do léta příštího roku. Na jeho
konci by mělo proběhnout slavnostní odhalení a vysvěcení sochy.
A pokud na transparentním účtu zbydou nějaké peníze, chtěla by Monika Pokorná na rozcestí umístit nové lavičky a přístřešek pro turisty.
Pavel Černý

Obec iniciativu podporuje
Rada obce se potkala s paní Pokornou a seznámila se se záměrem obnovení sochy. Vítáme tuto iniciativu, od které si slibujeme nejen kultivaci místa, ale i větší propojení našich sousedních obcí. Rada vyjádřila vůli přispět do veřejné sbírky, s tím,
že požádala paní Pokornou, aby doložila stanovisko Národního
památkového ústavu, podrobněji rozpracovanou dokumentaci
na vytvoření kopie sochy a kalkulaci na opravu podstavce.
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↑	fotografie z Kroniky Kopanskeho
mlýna od nejstarších dob do dnů
našich 1862

↓ 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

montáže
SLEVA 40 % zžaluzií.
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← Před hangárem

↓ Nejmladší pilot zájezdu

Kdo nejel, neletěl
Takto by se dal charakterizovat organizovaný
výlet členů Klubu důchodců Horoměřice
do Čáslavi, na základnu 21. letky České Armády.
Vzhledem k menšímu zájmu „Horoměřických“,
než jsme očekávali, byl autobus zčásti doplněn
seniory z kladenských organizací. Celkem nás
tedy bylo 23 a v luxusním autobuse jsme mohli
tančit.
Všichni byli plni očekávání, co Základna nabídne, protože ne každý má
to štěstí, aby se tam dostal. Již samotný příjem praporčíkem Kavuljakem, který se následně zhostil role průvodce areálem s naprostou
vojenskou přesností a dokonalostí, dal cítit, že exkurze bude nadmíru
zajímavá. A byla. Prohlédli jsme si letecké muzeum Základny provázené profesionálním výkladem. Dále nás čekal všemi toužebně očekávaný simulátor letů, který si vyzkoušeli někteří naši účastníci, provázeni
obdivnými pokyny ostatních přítomných. Let nad Horoměřicemi si
vyzkoušel rovněž nejmladší člen naší výpravy, Tomáš Rompala, který
se střemhlav vrhal na dům své babičky a dědečka na J. Š. Baara.
Neméně zajímavá byla prohlídka a výklad v zahradě BOL (biologická ochrana letiště), kde v klecích a pod stříškami čekali na svůj výkon
ptačí dravci – orel, sokol, jestřáb, sova puštík aj. Bez těchto pomocníků
by byl mnohdy výkon pilotů ohrožen letícími hejny hus, špačků, nebo
běhajících zajíců nebo srn. Faktem je, že prostor je obehnán pletivem
a zdmi, ale hlodavci nebo i srny si s některými částmi umí poradit
a proto se do vzduchu vypouštějí ptačí dravci, kteří je buď zaženou,
nebo dokonce uloví.
Poté byl oběd. Vojenská restaurace se předvedla kvalitním obědem
v podobě hovězího plátku se smaženými žampiony a americkými
bramborami, čočkovou polévkou. Nesmírně chutné a vezmeme-li
v úvahu „lidovou“ cenu 79,- Kč/oběd, nebylo si nač stěžovat.
Další fáze exkurze sestávala z prohlídky leteckých opraven letounů
L-139 a obdivovaných Gripenů. Každý si mohl na místě prohlédnout
kokpit pilota, motory, vnitřní zařízení, vyfotit se a získat mnoho informací o letounech, které stráží nejen náš letecký prostor, ale v rámci

↑ Starý dobrý mig

NATO jsou Gripeny i s našimi piloty využívány na ochranu hranic
Shengenu v oblasti Estonska.
Třešničkou na dortu byla
neskutečná letecká akrobacie
právě Gripenů, které několik
minut předváděly nad námi
neuvěřitelné kousky akrobacie.
Byl to dechberoucí zážitek pro
všechny, kteří měli to štěstí uvidět na vlastní oči výkony našich
pilotů.
Zpáteční cesty domů jsme
↑ Bol a orlice
využili k návštěvě nedaleké Kutné
Hory. Každý po svém si užil dvou
hodin klidu v krásném Středočeském městě před odjezdem zpět. Reakce účastníků byly velmi pozitivní.
Ti, kteří nejeli, mohou jen litovat, protože dlouho avizovaná akce se
setkala s velkým ohlasem. Snad tedy někdy příště...
Miloslav Vajs
Místopředseda KDH
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Aktivní senioři
v Horoměřicích
Výbor Klubu důchodců Horoměřice (KDH)
svolal na den 12. listopadu 2019, již svoji třetí
schůzi, na které zhodnotil svou dosavadní
krátkou činnost a přednesl náměty pro činnost
v roce 2020.

Předseda KDH V. Bílek přivítal účastníky, členy KDH, a nové zájemce
o členství v KDH. Uvítal také zajímavé hosty. Kulturní část zahájil multiinstrumentalista Jan Vízner se svojí společnicí, kteří zahráli a zazpívali řadu písní z mládí přítomných seniorů. Někteří se ke zpěvu sami
připojili.
Vzdělávací část schůze obstarala mimořádným příspěvkem
MUDr. M. Němcová, která seznámila přítomné s otázkami paliativní
péče, kterou se sama i na mezinárodní úrovni zabývá.
Místopředseda KDH M. Vajs podal zprávu o činnosti. Připomenul
zorganizování zajímavého zájezdu do Čáslavi na Základnu 21. letky ČA.
Někteří členové byli součástí delegace Krajské rady seniorů, kterou
přijala hejtmanka Středočeského kraje, která dokonce předala knihu
s věnováním R. Stadlerovi za aktivitu při zakládání KDH. Kromě těchto
akcí proběhly oslavy Mezinárodního dne seniorů a volby „Babičky
roku 2019“ v Kladně. I na tyto akce byli členové KDH pozváni. Dne
10. 12. 2019 organizuje KDH s Krajskou radou seniorů zájezd do Pardubic na vánoční trhy, prohlídku části města a zámku.
V prosinci začala dlouhodobá mimořádná akce – masáže – v příjemném prostředí„Masážního centra“ v Horoměřicích /J.Š.Baara 735,
proti Squashi/. Tuto akci zajišťuje a organizuje KDH, každou středu
od 12,oo–18,oo hod. s profesionálními maséry /Honza: 603 475 375;
Hanka: 725 867 678/. Za zvýhodněných podmínek jsou připraveny
individuální programy nejen pro členy KDH, ale i pro ostatní seniory
a další zájemce.
V roce 2020 připravujeme dvoudenní zájezd do Štrasburku. Cílem
zájezdu je prohlídka Evropského Parlamentu s účastí na jeho zasedání a prohlídka města. Termín je závislý na možnostech a volných
termínech příslušného europoslance. KDH bude mít na tento zájezd
vyhrazen určitý počet míst.
KDH se bude podílet na organizaci Horoměřického Masopustu
v lednu 2020. KDH požádal OÚ o zakoupení 2 pingpongových stolů pro
individuální využití a pořádání soutěží.
Pro některou z příštích schůzí zajistí výbor ředitelku Ústavu trénování paměti Ing. Steinovou k provedení vzorové hodiny a případnému
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zájmu o účast v jejich kurzech. Zajišťujeme rovněž besedu o Vietnamu.
Ekonom KDH J. Lacko oznámil stav financí a počet členů, kterých
bylo k datu konání schůze 67.
Programově bohatá schůze měla bohužel nižší účast. Důvodem
zůstává komunikace se členy, kteří nemají e-mailové adresy a neuvedli
svá telefonní čísla. Výbor KDH se touto otázkou bude zabývat. Dále
upozorňujeme, že základní informace jsou k dispozici na nástěnce
v přízemí Obecního úřadu /OÚ/. Připomínky členů a přihlášky nových
zájemců o členství v Klubu, s kontaktní adresou a telefonním číslem, je
možné vhodit do schránky KDH umístěné před vchodem do OÚ. Nebo
zaslat tuto informaci na e-mailovou adresu: jindrich.lacko@sendme.cz
Výbor Klubu důchodců Horoměřice

Sázení stromů alej
k Julianě
Práci v terénu zahájila v úterý 26. listopadu naše technická četa.
Třída 6.A pod vedením paní učitelky Schmidtové také významně
přiložila ruku dílu. Bylo to ve čtvrtek 28. listopadu. Děti zasadily
celkem 12 stromů. Kluci usazovali baly do děr. Zahazovali hlínu
lopatami a udusávali jí. Děvčata hrabala zbytky trávy a hlíny, tak,
aby okolní cesta zůstala, v rámci možností, čistá. Taktéž sbírala
kameny, které se při kopání dostaly na povrch. Paní učitelka
měla co dělat aby udržela skupinu po hromadě. Přeci jen celá
řada stromů, to je 250 metrů.
V neděli 1. prosince se zapojilo 10 místních dobrovolníků.
Improvizovaná truhlárna vznikla na přívěsu za autem, kterým si
přivezli materiál a nářadí. Fyzicky nejnáročnější práce byla výroba opěrných trojnoh. Tři impregnované kůly se musely zatlouct
do země. Nahoře se spojily přepážkou. Poté byl každý strom
k opěře vyvázaný plochou páskou. Tímto jsou stromy fixované,
aby mohly v klidu prokořenit a v budoucnu již využít své přirozené stability. Mezi stromy byly vysazeny keře. Na kmínky byly
instalovány chráničky proti okusu. Když to nebude dostatečné,
opěrka bude obalena pletivem. Nálada byla skvělá. Krom nářadí
si sousedé a kamarádi z Horoměřic přinesli i drobné občerstvení.
V současné době probíhají dokončovací práce. Celkem je vysazeno 48 stromů a 60 keřů. Už se těšíme na jaro, až se zazelená.
Aleš Sedláček

K u l tur a

Galerie
Orchidea
Horoměřické
bienále VII
Tímto bych rád ještě jednou poděkoval všem vystavujícím autorům
a obci Horoměřice i panu Aleši Sedláčkovi. Děkuji také za pomoc při
instalaci paní Blance Beňové
a paní Alici Bláhové, dále se
omlouvám autorům, na které se
nedostalo, pro nedostatek místa.
Výtvarné práce jsou převážně závěsné obrazy velkých formátů až
po malé grafiky a v rohu galerie
se nachází jedna skulptura. Autorů je zde zastoupeno celkem 27,
někteří vystavují i čtyři díla nebo
i jedno od realismu až po abstrakci. Každý kdo do galerie zavítá, určitě
najde svého autora a každý obrázek mluví za autora samého. Navštivte
prosím galerii a přesvědčte se sami.
Jindřich Bláha
Foto: Jiří Gurecký

HOROMĚŘICKÉ BIENÁLE VII
– seznam vystavujících

Poděkování - zkoušení v Galerii
Orchidea
Už je to nějaký ten rok, co se pár kamarádů, kteří hrají na kytaru,
saxofon, ukulele, klávesy a baskytaru, dalo dohromady. Časem
jsme se rozrostli na 8 stálých a jednoho hostujícího člena. Hrajeme převážně české melodické písničky. Část naší kapely jste
mohli vidět a slyšet i na Horoměřickém sousedském festivalu.
Potřebujeme občas trošku potrénovat náš repertoár a v tak
velkém počtu se jen tak někam nevejdeme. S velkou radostí
jsme tedy uvítali nabídku místostarosty pana Sedláčka trénovat
v prostorách Galerie Orchidea. Přeci jen, zkoušet v místě, kde
máme prostor a klid, je příjemné. Pokud nám vše vydrží i nadále, rádi se zúčastníme některé z dalších akcí. Za celou kapelu
ještě jednou díky.
Sousedi Honza Linhart a Martin Shíbal.

——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

V. Soukenková
M. Vichrová
B. Beňová
J. Bláha
A. Bláhová
J. Maršálek
Anna Bláhová
K. Kuška
E. Linksfeilerová
P. Nori
L. Krkavcová
J. Sochor
B. Doležal
F. Juřina
Q. Jedlička
L. Sýkora
V. Barnová
P. Šmaha
M. A. Dušek
Ch. Valoušek

——
——
——
——
——
——
——

J. Bartoníček
Z. Ondrušová
M. Jansová
M. Bartoníček
T. Vitanovský
R. Spálenková
V. Řepík
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Zveme Vás
do našeho mycího centra
ve Statenicích v areálu Autodopravy
Bydžovský

cena od

99,- Kč
moderní kartáčová myčka
se šetrnými

pěnovými kartáči
a s mytím podvozku
samoobslužné ruční mytí
k dispozici jsou

2 boxy

Kde:
Kralupská 470, Statenice

Otevírací doba:
po–pá: 7.00 - 19.00 hod.
so–ne: 8.00 - 19.00 hod.

mobil:
+420 602 204 928

Zajímavost

Obec Horoměřice vyhlašuje výběrové řízení
na následující pracovní pozice
Administrativní pracovník, pracovnice

na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou
3 měsíce
Místo výkonu práce: Obecní úřad Horoměřice, Velvarská 100
Předpokládaný nástup: 15. 1. 2020 (co nejdříve), případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Platové podmínky: 9. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (orientačně v závislosti na uznatelné předchozí praxi uchazeče cca 28 tis. Kč hrubého
měsíčně + odměny)

Náplň práce:

—— spolupráce při tvorbě právních předpisů – vyhlášky, nařízení, vnitřní předpisy, formuláře pro potřeby obce
—— administrace dotací.
—— správa daní a poplatků
—— evidence majetku, závazků a pohledávek obce
—— příprava podkladů inventarizace
—— zpracování statistických výdajů, údajů a dat
—— agenda Czech Point
—— další administrativní práce na obecním úřadě

Požadavky:

—— minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní
zkouškou
—— dobrá znalost českého jazyka
—— orientace v účetnictví obcí a příspěvkových organizací, správního
řádu, výhodou
—— orientace v právních předpisech (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)
—— dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu
—— komunikační schopnosti a profesionální vystupování
—— odpovědnost a preciznost, samostatnost, důslednost při dodržování zákonů, schopnost učit se nové věci
—— organizační schopnosti a vysoké pracovní nasazení
—— výhodou řidičský průkaz skupiny B

Přihláška a životopis:

Přihláška a životopis se zasílá do 20. 12. 2019 do 12:00 na adresu:
Obecní úřad Horoměřice, Velvarská 100, 252 62, Horoměřice poštou
nebo elektronicky e-mailem na podatelna@horomerice.cz. Na obálku
nebo do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení a název pracovní
pozice“.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
—— jméno, příjmení a titul zájemce
—— datum a místo narození zájemce
—— státní příslušnost zájemce
—— místo trvalého pobytu zájemce
—— číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
—— Životopis zájemce musí obsahovat:
—— údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poptávaných činností
—— další relevantní informace k pracovní pozici

Knihovník, pracovník, pracovnice pro kulturu
obce Horoměřice
na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou
3 měsíce

Místo výkonu práce: Obecní úřad Horoměřice, Velvarská 100
Předpokládaný nástup: 15. 1. 2020 (co nejdříve), případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Platové podmínky: 9. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (orientačně v závislosti na uznatelné předchozí praxi uchazeče cca 28 tis. Kč hrubého
měsíčně + odměny)

Náplň práce:

zajištění agendy obecní knihovny, rozvoj, zajištění a podpora kulturních akcí v obci

Požadavky:

——
——
——
——
——
——
——

vzdělání SŠ, VŠ, nejlépe humanitního směru
vzdělání v oboru knihovnictví výhodou
komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
všeobecný kulturní přehled
vynikající organizační schopnosti
znalost cizího jazyka výhodou
dobrá znalost uživatelské práce na PC

Přihláška a životopis:

Přihláška a životopis se zasílá do 20. 12. 2019 do 12:00 na adresu:
Obecní úřad Horoměřice, Velvarská 100, 252 62, Horoměřice poštou
nebo elektronicky e-mailem na podatelna@horomerice.cz. Na obálku
nebo do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení a název pracovní
pozice“.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
—— jméno, příjmení a titul zájemce
—— datum a místo narození zájemce
—— státní příslušnost zájemce
—— místo trvalého pobytu zájemce
—— číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
—— Životopis zájemce musí obsahovat:
—— údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se poptávaných činností
—— další relevantní informace k pracovní pozici

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. Mohou
být vyzváni k předložení dokladů o dosaženém vzdělání, výpisu
z rejstříku trestů i dalším relevantním podkladům.
Bližší informace na telefonu: 220 971 932, nebo na e-mailu:
ivana.petrikova@horomerice.cz.
Předpokládané ukončení výběrových řízení je 12. 1. 2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrových řízení skartovány.

K a l e nd á ř a kc í

Kalendář akcí

30. 11.– 9. 1. VELKÉ PŘÍLEPY
Výstava Betlémů, Dům U Korychů

22. 12. HOROMĚŘICE
19:00 Koncert v kapli Sv. Anny - Vyšla
hvězda nad Betlémem

15. 12. ROZTOKY
15:00 Divadélko Kvítko, představení pro
děti Slyšte, slyšte pastuškové
Sokol

24. 12. ROZTOKY
14:00 Štědrý den v Husově sboru

24. 12. LYSOLAJE
24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích

15. 12. HOROMĚŘICE
17:00–19:00 Rybova mše vánoční,
Nádvoří zámečku

1. 1. LYSOLAJE
14:00 Sousedská procházka, sraz
na novoročním mostku v parku Kaménka

17. 12. SUCHDOL
18:30 Adventní koncert v kapli sv.
Václava

19. 12. ROZTOKY
Dřevěné divadlo - Vánoční příběh aneb
cesta do Betléma
18:00 Historický sál ve Středočeském
muzeu v Roztokách

20. 12. ROZTOKY
17:00 Pojďme spolu do Betléma - nejznámější české koledy, Hotel Academic

4. 1. PRAHA - VOKOVICE
7:30–9:00 Start 52. pochodu Tříkrálová
Okoř, sraz u ZŠ Vokovice - Veleslavín,
trasy 13, 16, 28 a 44 km

5. 1. SUCHDOL
14:30 Tříkrálová procházka, sraz u Betléma

↓ inzerce

↓ inzerce

Řešíme
ihned
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

 777 038 001
www.gato.cz
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ŽALUZIE

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

11. 1. STATENICE
19:00 Obecní ples

25. 1. VELKÉ PŘÍLEPY
20:00 Myslivecký ples mysliveckého
sdružení Hubertus Roztoky, sál U Korychů

1. 2. LYSOLAJE, SUCHDOL
20:00 8. společný reprezentační ples,
Hotel Galaxie Suchdol

8. 2. STATENICE
14:00 Masopust

15. 2. ROZTOKY, ÚNĚTICE, SUCHDOL
Masopust a setkání průvodů z Roztok,
Únětic a Suchdola na Holém vrchu

16. 2. HOROMĚŘICE
13:00 Horoměřický masopust - start
průvodu na nádvoří zámku, zakončení
v Roklích

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
603 752 093, 220 970 375
řízení obce, strategický rozvoj obce

Ing. Ivana Petříková

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

Helena Řepíková

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

Šárka Musilová

Mgr. Irena Řehková

Jindřich Srb

irena.rehkova@horomerice.cz
220 970 242
referent, matrika, evidence obyvatel

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

Eva Kybicová mladší

Ing. Miroslav Nový

eva.kybicovaml@horomerice.cz
referent, podatelna, správa dat

Eliška Klinerová

220 972 140
Stavební technička
eliska.klinerova@horomerice.cz

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

Petr Lopata

správce statku a zámečku
petr.lopata@horomerice.cz

Obecní policie Horoměřice

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

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

doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D

Olga Krayzlová

Pavla Lacková

olga.krayzlova@horomerice.cz
220 970 242
referent, mzdová účetní

Eva Kybicová

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

Eva Hlaváčková

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

Jana Hůlková

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

vlastimil.altmann@horomerice.cz
zastupitel, předseda komise Životního
prostředí a místního hospodářství

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

pavla.lackova@horomerice.cz
zastupitelka

Ing. Šárka Fajkošová

sarka.fajkosova@horomerice.cz
zastupitelka

Ing. Marcela Helerová

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

Ing. Luboš Langer

lubos.langer@horomerice.cz
zatupitel, předseda finančního výboru

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
mikulka@vurv.cz
zastupitel
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Jízdní řády autobusů do Horoměřic

OPRAVA (PID)

316 
316

no a.s.,Železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163

l.: 234

704 560; na internetu: www.pid.cz

356

316
355

Platné od 15. 12. 2019

316
356

Platnost:
Platn
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