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ÚVODNÍK
Počátek roku a první číslo zpravodaje
je příležitostí k ohlédnutí za uplynulým
rokem, ale také povinností sdělit veřejnosti, jaké jsou základní úkoly a záměry
samosprávy v roce přítomném.
Nejprve tedy to krátké ohlédnutí za
rokem 2014. Když jsme do něho vstupovali, ještě jsme dolaďovali vybavení
přístavby základní školy, která byla škole předána k užívání od prosince 2013.
Už jsme se ale intenzivně připravovali na stavbu druhého pavilonu mateřské
školy a chystali jsme se požádat o dotaci
na kuchyňský pavilon a na zateplení budovy základní školy včetně fasády.
Mateřská škola je od září v provozu
a obě uvedené žádosti dopadly pozitivně. Zvládli jsme i časově a administrativně náročná zadávací řízení a do konce
roku jsme splnili podmínky provedení
stavebních prací v předepsaném finančním objemu.
Relativně příznivý podzim stál na
naší straně, a tak jsme na přelomu roku
měli na škole zateplené střechy a u kuchyňského pavilonu zabetonovaný strop
suterénu.
Skoro okrajově jsme zvládli zhotovit
dlouhodobě připravované autobusové
zastávky v Revoluční ulici, i když zatím
bohužel bez přístřešků a bez napojujících chodníků, kde ještě musíme překonat určité překážky.
Za peníze letiště se podařilo vydláždit
Severní ulici, což také nebyla jednoduchá stavba, ale jako spolehlivější přístup
do severozápadní části obce byla velmi
potřebná.
Zásluhou všech spolupracovníků
a zaměstnanců obce se podařilo všechny

uvedené úkoly zvládnout. Máme splněné administrativní povinnosti z dotace
na pavilon mateřské školy a po vyhodnocení dotační kontroly, která se již
uskutečnila, obdržíme poslední splátku
dotace.
Podzimní komunální volby jsme
absolvovali jen jakoby mimochodem,
i když to veřejnost mohla vnímat odlišně. Povinnosti spojené s uvedenými investicemi nás ale opravdu zaměstnávaly
víc než volební kampaň. Povolební střídání ve funkcích proto nijak neovlivnilo
plynulou realizaci výše uvedených staveb, a tak lze loňský rok uzavřít s přiměřeným uspokojením.
I v lednu nám relativně teplé počasí
umožnilo pokračovat ve stavbě nové
kuchyně, a tak už máme zabetonovaný
i strop nad budoucí varnou. Zároveň
jsou v areálu realizovány různé pomocné objekty a v předstihu pokládány i kabely a potrubní přívody pro pavilon „A“.
U toho ale stále čekáme na nějaké vyjádření k žádosti o dotaci. Moc bychom ji
potřebovali, protože by se nám celá mateřská škola soustředila do jednoho areálu a pro základní školu by se uvolnily
další potřebné učebny.
Podali jsme žádost o dotaci i na velkou přístavbu devítiletky, ale ani tady
zatím nemáme žádnou odezvu.
Pro jistotu ale pracujeme na přípravách, protože už máme zkušenost, že
o co později je dotace potvrzena, o to je
kratší termín na realizaci.
Také činnost zastupitelstva se v pozměněném složení vcelku slušně rozbíhá, čehož hlavním důkazem je prosincové (po volbách již třetí) veřejné

zasedání, na kterém bylo i hlasy nových
zastupitelů rozhodnuto o všem potřebném.
Také byl schválen velmi složitý
a z hlediska financování probíhajících
i očekávaných investic také velmi napjatý rozpočet. Tady bych si dovolil
zdůraznit velkou zásluhu místostarostky
Bc. Jany Kohoutové, která má na sestavování rozpočtu hlavní podíl. Podařilo
se jí zapracovat všechny nutné provozní
a režijní náklady, financování rozpracovaných investic a odůvodněné návrhy
zastupitelů.
Připraveni jsme i na dofinancování
zmíněných, zatím nerozhodnutých dotací, a jako vždy nás může čekat nějaké to
překvapení.
Projekčně se připravujeme na dláždění dalších ulic a zvýšení bezpečnosti
přechodů pro chodce.
Nedořešený je zatím projekt rozšíření
ČOV, kde dostaneme stavební povolení
až po odkoupení pozemků nebo uzavření nájemní smlouvy. Doufám, že brzy
dotáhneme i tuto vleklou záležitost.
Také nás letos čeká zahájení prací
v areálu velkostatku, jehož se obec stala
vlastníkem. Průzkum a zaměření objektů bude předcházet rozhodování o konkrétním využití, přednostně pro potřeby
veřejnosti.
To je zatím to podstatné, čím se v současnosti zabýváme. Věřím, že ve všech
uvedených záležitostech úspěšně pokročíme, a že v dalších číslech zpravodaje
o tom budu moci informovat.
Zdeněk Babka
starosta

BENEDIKT ROEZL (NAPSAL VOJTĚCH LEV)
Dokončení

I městské sady, druhý mexický div, jsou také Roezlovým dílem.
Stalo se to takto:
Po čtyrletých bojích a zmatcích zavládl konečně v Mexiku
klid. Samozvaný císař Maxmilián byl svržen a mexický lid si
nastolil opět republiku s presidentem Juarézem v čele. Uprostřed budovatelské práce Juaréz umřel. Na jeho místo nastoupil Lerdo de Tejade. Poctivě kráčel cestou naznačenou svým
předchůdcem. Především však dbal rozkvětu hlavního města.
Měl skrytou touhu učinit z něho nejmodernější a nejkrásnější
město světa.
Benedikt Roezl se vracel po třiadvaceti letech pobytu a toulek po pouštích a pralesích Ameriky domů, do vlasti. Zastavil
se v Mexiku, kde žili také někteří jeho přátelé, které tam usadil
a zaopatřil jim zahradnické živnosti. O jeho pobytu se dověděly úřady. A tak jednoho dne, brzy po příjezdu do města, dostalo se Roezlovi vzácného pozvání. Pozval ho k sobě president
Lerdo de Tejade.
„Done Benito,“ oslovil president Roezla, „myslím, že se při
výstavbě našeho města stále málo pamatuje na zeleň. Mám na

Ještě jednu zajímavou věc zaznamenáváme z Roezlova života.
Mexiko, hlavní město Spojených států mexických, je nazýváno „městem v eukalyptech“. To proto, že rozložité koruny
eukalyptů vroubí jeho ulice. Stromy, které nikdy nepřestávají kvést drobným pestrým květem, dodávají městu zvláštního
výrazu. Město činí dojem veliké kvetoucí zahrady. Přispívají
k tomu také velké a široce založené městské sady. Prochází-li
cizinec ulicemi Mexika, nikdy nezapomene na tu podívanou.
Koruny eukalyptových stromů splývají navzájem, tvoří přepestré, stále kvetoucí nekonečné pásy, které proměňují ulice
v jedinou kvetoucí zahradu. Ten, kdo přišel na myšlenku vyzdobit mexické ulice eukalyptovými stromy, velmi se zasloužil o krásu města. Obyvatelé jsou na tuto ozdobu města velmi
hrdi. Právem. Vždyť nikde na světě nenaleznete něco podobného.
Kdo město takto vyzdobil?
Byl to Benedikt Roezl. Hlavní město Mexika je vyzdobeno českou prací. Prací českého člověka, českého zahradníka.
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mysli založení velkých veřejných sadů, v ulicích stromořadí
nějakého hodně kvetoucího druhu stromů, široké zelené plochy, vodotrysky, umělá jezírka. Chcete to provést?“
Tak se Benedikt Roezl stal projektantem sadů velkého mexického města. Vyžádalo si to času osmi měsíců, o něž se zdržel na cestě domů. Ale za to navždy spojil svou práci a své
jméno s jménem města, jež od těch dob jeho zásluhou je zváno
„město v eukalyptech“.

žil se povznést český zahradnický stav na evropskou úroveň.
Ukázat mu jeho pravou cenu, národohospodářskou důležitost
a vtisknout mu stavovské sebevědomí.
„Nejste jen nádeníci, za jaké vás považuje většina našich
lidí. Můžete být umělci i vědci zároveň. Jen si to uvědomit“,
říkával v rozhovoru s pražskými zahradníky. Svým slovům
dával hned praktickou náplň. Založil stavovskou organisaci
zahradnickou. Z jeho podnětu byly také založeny polostavovské a polovědecké spolky pro zvelebení českého zahradnictví. Velkým činem bylo založení odborného zahradnického
časopisu „Flora“. Byl to prvý český časopis toho druhu. Sám
v něm uveřejnil hodně článků odborných, nabádavých a poučných. Časopis se těžce uchycoval. Roezl musil jeho vydávání
umožnit vlastními finančními obětmi. Činil tak ochotně, věda
dobře, že má-li české zahradnictví obstát v evropské soutěži,
musí mít list, který by je vedl, poučoval a informoval. Roezlovo úsilí a oběti nebyly marné. Časopis posléze přece získal dostatečný počet odběratelů a udržel se. Velmi prospěl českému
zahradnictví.

Po třiadvacetiletém putování světem usadil se Roezl v Praze. Málokdo jej tam znal. Ale přesto si vyvolil Prahu za místo
svého odpočinku a svého – úmrtí. Naposled se člověk přece
jen nejraději vrací tam, kde tkví svými kořeny. Neklidná jeho
povaha si nedala ani tu pokoje. Nestačilo mu, že se mohl pokojně věnovat zprostředkování prodeje cizokrajných rostlin.
Praha ani nevěděla, že je domovem velké evropské centrály
obchodů s květinami. Roezl přijímal zásilky květin od svých
zámořských sběratelů, třídil a rozesílal na různé adresy po celé
Evropě. K tomu si ještě našel jiný pramen užitečné práce. Sna-

ZMĚNY V DOPRAVĚ
Na Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna 2015, se spustí revoluce v pražské dopravě. Bude otevřen nový úsek metra A z Dejvické do Motola. V souvislosti s tím čekají velké změny nejen
celou pražskou hromadnou dopravu, ale také příměstské autobusy v našem regionu.
Změna nastane i pro horoměřické autobusové linky. Linky
316 a 356 budou mít nově konečnou u stanice metra Bořislavka. Jako nástupní a výstupní zastávky budou sloužit současné
zastávky „Horoměřická“, jen se zřejmě přejmenují na „Bořislavka“. Alespoň takovou informaci jsme dostali v závěru
ledna na pracovním setkání se zástupci ROPIDu. Linka 355
pojede po své stávající trase a bude mít i nadále konečnou na
Dejvické.
Pro naše občany to znamená poněkud složitější postup zejména při cestách z Prahy domů. Zatímco dosud všechny autobusy
odjížděly z jedné zastávky, nově budou muset přemýšlet, na které stanici metra vystoupit, odkud bude odjíždět jejich spoj.

Jak nám vysvětlili zástupci ROPIDu, byl tento systém vynucen podmínkami dotace, kterou Praha na budování metra
získala z Evropské unie. Podmínky dotace totiž nepřipouštějí
souběh povrchové dopravy v trase metra. Takže po Evropské,
pod níž vede nová trasa metra, nemohou současně jezdit příměstské autobusy. Některé tedy budou končit na Bořislavce,
další (např. autobusy od Kladna) budou mít konečnou na Veleslavíně. Na Evropské zůstanou jen tramvaje, protože obsluhují
i okraj Prahy, kam už metro nejede.
V současné době ROPID pracuje na nových jízdních řádech.
Upozorňuje, že dojde k posunům odjezdových časů vzhledem
ke zkrácení trasy řady autobusových linek. Počet celkových
spojů ale zůstane zachován, možná bude i mírně navýšen. Jakmile budou jízdní řády k dispozici, zveřejníme je na webových
stránkách obce www.horomerice.cz.
Bc. Jana Kohoutová

PROSINCOVÉ ZASTUPITELSTVO
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2014 se konalo 15.
prosince. Zastupitelé se sešli v počtu 14 lidí, chyběla jen paní
Verner Danielisová. A snad to bylo předvánoční atmosférou,
ale tentokrát zasedání proběhlo skutečně pracovně a klidně.
Při zahájení byl zkontrolován minulý zápis, ve kterém se
objevila chyba o volbě členů finančního výboru. Zastupitelé se
tedy dohodli na opravě zápisu, správný záznam má znít, že byl
zvolen Vladimír Dvořák, ne Luboš Langer. Poté byl schválen
navržený program.
Filip Kohutič pak jako první bod programu seznámil přítomné s pokračováním probíhajících staveb, tedy kuchyňského pavilonu, fasády školy a dláždění Severní ulice.
Následovala volba posledního člena finančního výboru. Minule se zástupce opozice do výboru nepodařilo zvolit. Tentokrát ale volba proběhla úspěšně. Pan Čacký navrhl za členku
finančního výboru Ing. Zuzanu Verner Danielisovou (NH),
která pak byla v tajné volbě zvolena všemi 14 hlasy.
Potom zastupitelé odsouhlasili darování 5 m2 pozemku nezletilé majitelce přilehlé nemovitosti, která má na darovaném
pozemku tzv. přestavek – tedy její stavba na tento dosud obecní pozemek přesahuje. Poté zastupitelé schválili zřízení dvou

věcných břemen pro ČEZ Distribuce. Tedy uložení kabelů
elektrického vedení v obecních pozemcích.
Nejdůležitějším bodem programu prosincového zastupitelstva bylo projednání rozpočtu obce na rok 2015. Návrh rozpočtu počítá zejména s investicemi do probíhajících staveb,
což je výstavba kuchyňského pavilonu a nová fasáda základní
školy. Tyto akce budou pokračovat v letošním roce a obec na ně
získala dotace. Rozpočet zahrnuje prostředky na provoz obce
i obecního úřadu. Do rozpočtu byly dále zapracovány všechny
návrhy, které písemně předložil pan Čacký (NH) jako zástupce
opozice, i návrh pana Vondry (TOP 09). Návrh rozpočtu předkládala místostarostka Kohoutová, která jej také podrobněji
představila. Současně také zodpověděla dotazy, které k rozpočtu písemně předložil pan Čacký. Návrh rozpočtu byl týden před
zastupitelstvem projednán ve finančním výboru, jehož členové
doporučili úpravy v některých položkách. Zastupitelé potom
rozpočet všemi hlasy schválili i s navrhovanou úpravou. Obec
bude v roce 2015 hospodařit s příjmy a výdaji ve výši 80 802
tis. Kč. Současně bylo vysvětleno, že obec vzhledem k potřebným investicím bude potřebovat dofinancovat provozní výdaje s pomocí úvěru. Zastupitelé proto schválili možnost přijetí
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revolvingového úvěru na provozní výdaje v maximální výši 8
mil. Kč. Úvěr bude čerpán pouze v případě potřeby.
Dále byla předložena zpráva z jednání rady obce, tentokrát
nebyly ke zprávě žádné dotazy, tak ji zastupitelé pouze vzali
na vědomí. V bodě různé poté bylo projednáno několik dalších
záležitostí. Starosta Babka nejprve informoval, že s Letištěm
Praha byla uzavřena darovací smlouva, díky které obec získá
800 tis. Kč jako příspěvek na novou fasádu školy. Pan Kášek
informoval o žádosti ČEZ Distribuce o koupi pozemku pod
trafostanicí v ulici V Roklích. Zastupitelé tedy schválili záměr jeho prodeje. Dále zastupitelé schválili bezúplatný převod
1/13 pozemku v komunikaci V Zahradě od státu. Pan Kohutič

přečetl žádost manželů Krupičkových o zřízení chodníku v ul.
Hrdinů. Zastupitelé potom diskutovali o projektech chodníků,
které se připravují, a zejména o bezpečnosti chodců na hlavních komunikacích v obci. Z přítomných občanů informoval
Ing. Cháb o svém jednání na hejtmanství kraje o bezpečnosti
přechodů pro chodce. Zastupitelé pak pověřili komisi životního prostředí, silničního hospodářství a dopravy, aby se touto
problematikou zabývala.
Poté už bylo jen zkontrolováno usnesení a zastupitelé se
s přáním k vánočním svátkům a novému roku rozešli domů.
Bc. Jana Kohoutová

Rozpočet r. 2015
Příjmy

tis. Kč

Daňové příjmy

34 800

Ostatní příjmy (poplatky)

3 135

Příjmy z činnosti

6 485

Kapitálové příjmy

2 380

Dotace

Rozhlas a televize

10

Ostatní sdělovací prostředky

175

Ostatní tělovýchovná činnost

50

Volný čas dětí a mládeže

305

Bytové hospodářství

653

Územní plánování

7 690

Příjmy celkem

10

Veřejné osvětlení

26 312

Financování

Zachování kulturních hodnot

80 802

tis. Kč

Silnice

2 680

Ostatní pozemní komunikace (chodníky)

70

Svoz nebezpečných odpadů

30

Provoz veřejné silniční dopravy

1 370

ČOV a kanalizace

4 976

Předškolní zařízení

1 753

První stupeň základních škol

13 402

Školní stravování

22 100

Základní umělecké školy

Separovaný sběr
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100

Činnosti knihovnické

594

Ostatní záležitosti kultury

340

3 481
600
3 452

Ostatní sociální péče a pomoc

90

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 747

Požární ochrana - dobrovolná část

369

Zastupitelstva obcí

2 944

Činnost místní správy

7 776

Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace

35

280

Komunální služby a územní rozvoj
Svoz komunálních odpadů

Výdaje

1 030

Výdaje celkem

10 080
300
80 802

Podrobný rozpočet je zveřejněn na
www.horomerice.cz  dokumenty  hospodaření obce

LEDNOVÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé se znovu sešli 26. ledna 2015, z jednání se omluvili dva zástupci opozičních Našich Horoměřic. Zasedali jsme
tedy v počtu 13 lidí za účasti několika občanů.
Při projednávání navrženého programu doc. Altmann navrhl přesunout zprávu z jednání rady obce na začátek zasedání
z důvodu, že některé body programu již projednávala rada. Po
vysvětlení bývalého starosty pana Káška se zastupitelé dohodli, že zpráva z rady bude i nadále projednávána jako poslední
bod programu, aby zastupitelé měli více času se s ní seznámit.
A pokud se rada k některému bodu programu již vyjadřovala,
budou u tohoto bodu zastupitelé s jejím stanoviskem seznámeni. Následně byl program schválen všemi hlasy.

Poté zastupitelé projednávali návrh rozpočtového opatření
č. 3/2014, tedy poslední úpravu rozpočtu uplynulého roku.
Úpravu rozpočtu bylo nutné provést zejména proto, že se
proti původním plánům zdržely platby dotací. A právě dotační prostředky zákon nařizuje do rozpočtu zahrnout. Výklad
k úpravám jednotlivých položek rozpočtu podala paní Kohoutová a zodpověděla i dotazy zastupitelů. Konečná částka
rozpočtových příjmů za rok 2014 bude 82 078 230,27 Kč,
částka výdajů 94 689 134,54 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
činí jednak zůstatek úvěru na předfinancování dotace na pavilon C mateřské školy (6 127 371,04 Kč) a dále rozdíl mezi
počátečním a konečným zůstatkem na běžném účtu (cca 6 mil
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Kč). Jinými slovy, v roce 2014 jsme kvůli velkým investicím
utratili peníze, které jsme si na účtu našetřili v roce předchozím. Podle informací z ROP Střední Čechy by měla být platba dotace za pavilon C poslána na přelomu února a března,
následně díky této platbě bude splacen náš úvěr. Rozpočtové
opatření bylo schváleno 10 hlasy, zastupitelé za Naše Horoměřice se všichni zdrželi, i když k návrhu nepřednesli žádné
připomínky.
I v dalším bodě programu se zastupitelé zabývali rozpočtem.
Zákon ukládá obcím, aby zpracovávaly rozpočtový výhled
vždy nejméně na dva následující roky. Jde o stručný nástin
předpokládaných příjmů a výdajů, důležité je uvést zejména
budoucí závazky. V našem případě se jedná o splátky kupní
ceny areálu Agrivep. Kupní cena bude zcela splacena v roce
2019 (roční splátky jsou 1480 tis. Kč), proto byl připraven rozpočtový výhled až do roku 2019. Po krátké diskusi byl návrh
schválen všemi hlasy. Veřejnost se s rozpočtovým výhledem
i rozpočtovým opatřením může seznámit na www.horomerice.
cz  dokumenty  hospodaření obce.
Další zákonnou povinnost zastupitelé splnili projednáním
výroční zprávy o poskytování informací za rok 2014. Po výkladu paní Kohoutové zastupitelé zprávu schválili všemi hlasy. I tato zpráva je k dispozici na webu jako povinně zveřejňovaná informace.
Zastupitelé schválili všemi hlasy prodej pozemku pod trafostanicí v ulici V Roklích. Kupujícím je ČEZ Distribuce. Věcná
břemena k inženýrským sítím předložena nebyla.
Další dva body programu se týkaly odpadového hospodářství. Nejprve zastupitelé schválili přílohu vyhlášky č. 4/2012.
Tato vyhláška stanovuje místní poplatek za komunální odpad
a každoročně je třeba prokázat, že náklady obce na jednoho
poplatníka (občana) jsou vyšší než stanovený poplatek. Poplatek činí 720,- Kč ročně na dospělou osobu, náklady na netříděný komunální odpad v roce 2014 byly 880,- Kč na trvale
hlášenou osobu. Rozdíl doplácí obec ze svého rozpočtu.
Potom se zastupitelé zabývali novou vyhláškou stanovující systém nakládání s komunálními odpady v obci. Novela
zákona o odpadech stanovila obcím nové povinnosti: odděleně sbírat od občanů také kovy a bioodpad. Bioodpad v obci
třídíme již řadu let, v tomto ohledu nemusí obec zavádět nic
nového. Povinnost třídění kovů se obec rozhodla vyřešit spo-

luprací s výkupnami druhotných surovin, které v obci fungují.
Výkupny se tedy stanou součástí odpadového systému obce,
občané tam budou i nadále odvážet kovové odpady za úplatu.
Na přípravě nové vyhlášky spolupracovala paní Kohoutová
s doc. Altmannem, který je odborníkem v oboru odpadů. Po
zodpovězení dotazů přítomných občanů zastupitelé vyhlášku schválili všemi hlasy. Oba dokumenty jsou zveřejněny na
www.horomerice.cz  dokumenty  vyhlášky.
Následně zastupitelé projednávali plán činnosti kontrolního výboru. Navržený plán schválili s výjimkou jednoho bodu.
Ten navrhoval kontroly hospodaření ve spolupráci s finančním
výborem, se kterým ale tento plán nebyl předem projednán.
K tomuto bodu se tedy zastupitelé vrátí na příštím zasedání.
Dalším bodem programu byla zpráva z rady obce. Doc.
Altmann se dotazoval na komisi pro posouzení kvalifikace
v koncesním řízení „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace obce Horoměřice“. Bylo vysvětleno, že komise bude
tříčlenná, obec v ní bude mít jednoho zástupce (pan Kohutič),
dva zástupci budou odborníci z Mott MacDonald. Dále k tématu diskutovali pan Čacký, Kášek, Kohutič a Kohoutová.
Současná smlouva na provozování vodovodu a kanalizace
v obci (s 1. vodohospodářskou společností) končí 31. 12. 2015,
je tedy třeba vybrat nového provozovatele, který tuto činnost
bude vykonávat od roku 2016. Proto nyní probíhá koncesní
řízení, jehož podmínky stanovil již před pěti lety Státní fond
životního prostředí, když obci poskytl dotaci na vybudování
kanalizace v Revoluční ulici. Zastupitelé pak zprávu z rady
vzali na vědomí s doporučením zpřesnit zápisy usnesení.
V bodě Různé informoval starosta o tom, že Nebušice připravují vyznačení nové cyklotrasy z Gabrielky ke sv. Julianě.
Protože se trasa dotýká i dvou obecních pozemků, zastupitelé
udělili souhlas s vedením cyklotrasy na těchto pozemcích. Pan
Čacký předložil nabídku na dodávky plynu. Paní Kohoutová
rozdala zastupitelům podklady k inventarizaci a doc. Altmann
informoval o konferenci týkající se bioodpadů. Zastupitelé
se pak dohodli, že příští zasedání zastupitelstva se uskuteční
23. 3. 2015.
Po přečtení všech přijatých usnesení bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.
Bc. Jana Kohoutová

CO NOVÉHO V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Jak píšeme ve zprávě z lednového zasedání zastupitelstva, zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku stanovující systém nakládání s komunálním odpadem v obci. S novelou
zákona o odpadech obcím přibyly nové povinnosti: nově musí
obce povinně odděleně sbírat bioodpad a také kovy. A naše
nová vyhláška tyto nové povinnosti zahrnuje.
Co se týká bioodpadu, ten v naší obci odděleně sbíráme již
několik let. Na sběrném dvoře v ulici Do Oříšků máme v sezóně od dubna do listopadu speciální kontejner právě na tento
druh odpadu. A tato zavedená praxe splňuje přesně požadavky
zákona, neboť prováděcí předpis stanovil, že odděleně musí
být sbírán pouze bioodpad rostlinného původu právě v sezóně
od 1. dubna do 30. listopadu.
Je samozřejmě možné například větve přivést do sběrného
dvora i v zimě, jen pro ně nebude vyhrazen zvláštní kontejner.
Ten je speciální zejména v tom, že je uzavřený, a také tím,
že se vyváží pravidelně dvakrát týdně. Ostatní kontejnery se
vyvážejí až tehdy, když jsou zcela naplněny.
Obec dále nabízí svoz bioodpadu z domácností. To je ale
nadstandardní služba, která není součástí systému a je tudíž
placená zvlášť. Probíhá také pouze v sezóně, občané zde ne-

platí za likvidaci odpadu, ale za jeho odvážení, tedy za pohodlí, že tento druh odpadu nemusí sami vozit do sběrného
dvora.
Pro sběr kovů budou nyní využívány výkupny, které se nacházejí na území obce. Jedná se o sběrnu v ulici Hrdinů – na
konci obce ve směru na letiště, a o sběrnu na ulici Velvarské
pod veterinou. Do ulice Hrdinů je možné odvézt železo a barevné kovy, na Velvarskou barevné kovy a novinový papír.
S oběma sběrnami obec uzavřela smlouvy, kterými se zapojily
do systému nakládání s odpady. Pro občany se nic nemění, za
svůj sběr dostanou ve sběrně zaplaceno.
Na závěr ještě jedna dobrá zpráva: koncem ledna v obci
přibylo nové sběrné hnízdo na tříděný odpad v Severní ulici
u křižovatky s ulicí K Chotolu. Vytipovali jsme také místa,
kde se barevné kontejnery nejvíce přeplňují, ta se nyní budou
vyvážet dvakrát týdně.
S novou vyhláškou o systému komunálního odpadu se můžete seznámit na obecním úřadě nebo na www.horomerice.cz
 dokumenty  vyhlášky.
Bc. Jana Kohoutová
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POPELNICE NENÍ TURISTICKÁ HŮL
Přesto na mne tak některé popelnice hustě polepené samolepkami za několik roků působí. Pamětníci si určitě vybaví, že
před desítkami roků chodili pilní turisté s různými parádními
holemi, na které si jako trofeje přibíjeli malé plechové známky
zakoupené v navštívených pamětihodnostech. Cestovatelé se
zase chlubili kufry s nálepkami slavných hotelů, cestovních
kanceláří a leteckých společností.
Takto ale naše popelnice fungovat nemohou. Aktuální samolepka dává popelářům informaci, že má majitel zaplaceno
a že ji tedy mají vyprázdnit. Není jejich povinností pátrat po

aktuálně platné samolepce. Mají dokonce právo popelnice,
které jsou polepené více samolepkami, nevyvážet.
U dálničních známek to funguje stejně. Vždy jen jedna platná, jinak může policie pokutovat.
Pro urychlení práce popelářů proto prosím jen jednu samolepku. Nejlépe na přední straně popelnice někde uprostřed,
kde ji nepoškodí mechanismus při vyprazdňování.
Václav Kášek

PŮJDE TO
Omlouvám se čtenářům za fádní a poněkud už opotřebený titulek, ale podle mého názoru i nadále nejlépe vystihuje situaci
obecní samosprávy po podzimních volbách.
Svůj názor tentokrát přednostně opírám o první schůzku
komise životního prostředí, která už od minulého volebního
období byla rozšířena o problematiku dopravy a silničního hospodářství.
Vždy jsem si přál osobně se víc věnovat životnímu prostředí, které považuji za nejvyšší prioritu. Nyní, když už neodpovídám za celou správu obce, ta příležitost nastala.
Starosta s oběma místostarosty dobře zvládají každodenní
záležitosti a úspěšní jsou i v problematice investic. Tak jsem
si tak trochu řekl o životní prostředí a do komise, která je ze
zákona poradním orgánem rady obce, se mi podařilo získat
odborníky, kteří toto zaměření uvedli ve své volební prezentaci. Všichni mají o životní prostředí, a s tím velmi významně
související problematiku dopravy, i nadále zájem.
Doc. Ing. Vlastimil Altman, Ph.D. je špičkovým specialistou
na odpadové hospodářství. To máme v obci na velmi slušné
úrovni, ale vždy je možné něco zlepšit, efektivnějším nakládáním snížit náklady a zejména také přicházejí nové povinnosti.
Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. je jako manažer výzkumného
ústavu v Ruzyni odborníkem na rostliny. Mohli jsme ho už několikrát spatřit v televizním receptáři pro kutily, kde poskytuje
růžné užitečné rady.
PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. má jako proděkanka fakulty
životního prostředí i jako předsedkyně místních zahrádkářů
silný vztah k přírodě a jako psycholožka je kromě jiného zaměřena také na psychologii dopravy.
Pan Vladimír Dvořák, kterého zná veřejnost jako obecního
strážníka, je kromě dokonalé znalosti pravidel silničního pro-

vozu a ostatních dopravních předpisů velmi užitečný svými
praktickými poznatky z každodenní činnosti.
Ing. František Karhan se jako zemědělec dlouhodobě věnuje problematice obdělávání pozemků a údržby krajiny. Má
dobrý přehled o pohybu vozidel na hlavní silnici. Desítky roků
se také věnuje každodennímu sledování počasí, jehož hlavní
parametry zapisuje a statisticky vyhodnocuje.
Z první schůzky, na které jsme se sešli 13. ledna, se omluvil
pan Petr Chundela, který je zaměstnán na letišti a pracuje na
směny.
Začali jsme tím, že každý člen vyjádřil svůj názor na stav
životního prostředí a dopravy v Horoměřicích a ke svému zaměření v práci komise.
Poté jsme se zabývali konkrétním problémem bezpečnosti přechodů pro chodce. Komise doporučila požádat krajský
úřad, odbor dopravy o realizaci osvědčených zabezpečovacích
opatření, zejména zvýraznění povrchu přechodů a jejich speciální nasvícení, regulované odděleně od zapínání veřejného
osvětlení.
Na základě doporučení komise byla objednána zadávací studie pro všechny stávající přechody na silnicích II. a III. třídy.
Je toho velmi mnoho, čím se komise musí zabývat. V topném období zvlášť vyvstává problém kvality ovzduší.
Trvale je třeba sledovat vodní hospodářství, úklid obce,
údržbu zeleně a zdroje hluku ve venkovním prostoru.
Složení komise a přístup všech členů vzbuzuje naději, že nápady a zkušenosti k řešení dané problematiky nebudou chybět
a že práce bude pro obec přínosem. Opravdu si myslím, že to
půjde.
Václav Kášek – předseda komise

VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI 2014
ka naprosto neškodných)
a jinými infekty. Nositelem genu cystické fibrózy je každý 25. člověk
v populaci - nemoc však
u něj nikdy nepropukne.
Pravděpodobnost setkání
dvou nositelů, a tím riziko narození nemocného
dítěte, je cca v každém
400. manželství. Ročně se
v ČR narodí s touto nemo-

Rok se s rokem sešel a v Horoměřicích opět proběhl „Větrníkový den“. Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu, kdy
se Česká republika připojuje k Evropskému dni pro cystickou
fibrózu, který probíhá v podobě benefičních a informačních
akcí v řadě evropských zemí. A proč zrovna větrníky? Roztočit
foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou však mnohdy nepřekonatelný úkol. Cystická
fibróza je genetické onemocnění postihující především dýchací a trávicí soustavu. Ke každodenním povinnostem patří inhalace (několikrát denně), fyzioterapie, léky, především trávicí
enzymy, antibiotika. Velmi důležité je chránit plíce CF pacientů před bakteriemi např. ze stojatých vod (pro zdravého člově-
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cí 1 dítě z 2500 - 3000 narozených dětí. Nemoc je léčitelná, ne
však vyléčitelná. Polovina pacientů s CF se dožívá průměrně
32 let. Nemocní mají výrazně slanější pot, a proto se jim lajcky říká „slané děti“. Cílem akce je upozornit na ty, kteří touto
vážnou nemocí trpí.
V naší obci v roce 2013 proběhla výroba větrníků za veliké
podpory MC Pohoda a finančního přispění firmy Ekonom ČaS,
s.r.o. na materiál. Podařilo se vyrobit cca 40 větrníků a vybrat
částku 1500 Kč, která byla odeslána do Klubu nemocných CF.
V roce 2014 jsem se rozhodla oslovit s žádostí o pomoc s poskytnutím prostoru pro výrobu větrníků kromě mateřského centra Pohoda také místní mateřskou školu, kde byla paní ředitelka
okamžitě pro. A tak se nakonec výroba větrníků konala v pátek
hned na několika místech. Dopoledne v rámci školičky MC Pohoda, kam mohli přijít vyrábět i rodiče se svými dětmi pod vedením Moniky Šustrové. Dále v rámci programu v MŠ oddělení

Žirafek pod vedením učitelek Lenky Cibíkové a Evy Jechové
a také ve škole a školní družině pod vedením Jitky Vaňkové.
Odpoledne pak mohli přijít vyrábět také dospělí, kteří povětšinou přišli také za doprovodu dětí, a to do již do výše zmíněného
oddělení Žirafek v mateřské škole, kde jsem si organizaci vzala
na starost já. Účelem akce bylo informovat spoluobčany o této
nemoci a také vyrobit větrníky, které se pak prodávaly na recepci
Repos Squash Horoměřice a na vánočním jarmarku při rozsvěcení stromečku. Účast byla hojná! Můžete se sami přesvědčit ve
fotogalerii na www.aktivnimatka.cz. Vyrobilo se asi 100 větrníků, z nichž většinu se podařilo prodat za celkovou částku 4320
Kč, kterou jsem předala Klubu nemocných CF. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem, kteří se zapojili, ať výrobou nebo koupí
větrníků. Doufám, že i letos budeme v této tradici pokračovat.
Kristýna Strakošová

SETKÁNÍ SE LVÍČATY A PLOUTVIČKAMI
V pátek 12. prosince v podvečer ve mně již naplno hlodal každoroční předvánoční stres. Předpokládám, že touto dobou to
asi v nějaké formě zažívá většina z nás – hlavou se vám honí
všechny ty rozsáhlé předvánoční seznamy, seznamem úklidových činností počínaje a seznamem nákupním snad ani nekonče. A vy mezi nimi žonglujete tou trochou volného času
a zbytky sil.
U nás, rodičů, je to vše ještě rozšířeno o seznam dětských
besídek, jejichž počet obvykle několikanásobně převyšuje po-

čet našich dětí a našich časových možností. Na druhou stranu
děti se vždy pilně připravují a hlavně se těší, že nás překvapí
tím, co se naučily. A té čiré dětské upřímnosti nelze nepodlehnout a na besídku nejít.
Takže ano, byla jsem v pátek tak trochu ve svěráku mezi
těšením se na besídku a neodbytnými myšlenkami na to, co
vše bych ten den měla ještě stihnout.
Musím však říci, že my tady v Horoměřicích máme obrovské štěstí a velkou výhodu v osobách vychovatelek ve školní
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družině. Ty totiž naprosto přesně tušily, v jakém rozpoložení
se v tento obvykle hektický předvánoční čas můžeme nacházet. S ohledem na tuto skutečnost připravily besídku, díky které jsem zapomněla (byť jen dočasně) na všechny předvánoční
seznamy a naplno si užila příliv dětského nadšení a energie ve
formě pásma složeného z vánočních koled a z básniček s vánoční či zimní tematikou, které děti zvládly bez sebemenšího
zaváhání.
Milým překvapením po tomto pásmu byla přeměna všech
malých herců, zpěváků a recitátorů na pozorné hostitele, kteří
nám nabízeli vlastnoručně vyrobené a nazdobené cukroví, tousty a nápoje. Rodiče při tom měli možnost prostudovat vybavení družinové kuchyňky, které vzniklo i díky jejich finančním
a věcným darům, a přesvědčit se na vlastní oči a hlavně vlastní
chuťové pohárky, že to byly dobře investované prostředky.
Děti plně využily svých rolí průvodců a neopomenuly nás
důkladně seznámit i se svými oblíbenými hračkami či hrami.

A my, mnohdy utrmácení rodiče dětí z oddělení Lvíčat
a Ploutviček (a s námi i jejich sourozenci či prarodiče), jsme
si cestou z práce domů užili parádní zastavení, a to vše ve vánoční atmosféře.
Pro mne z toho vyplynul ještě jeden nečekaný bonus, měla
jsem možnost v klidu si prohlédnout příjemné a moderní prostory naší nové družiny, které jsem doposud znala jen z letmých pohledů při rychlých ranních výsadcích syna cestou do
práce.
To vše se však mohlo uskutečnit jen díky obdivuhodnému
nadšení a vytrvalosti vychovatelek školní družiny paní Marcely Frýbortové a paní Jitky Vaňkové a samozřejmě i dětí.
Na konci besídky jsem si uvědomila, že jak se mi na besídku původně chtělo i nechtělo, tak z besídky se mi vůbec, ale
vůbec nechtělo.
Jana Mahdalová
Foto: Jakub Janovic

DĚTI Z MŠ HOROMĚŘICE UŽ UMÍ ZDRAVĚ MLSAT
Mateřskou školu Horoměřice navštívila v lednu lektorka
Zdravé 5. Děti z Ještěrek ani z Rybiček se nenechaly zahanbit a hbitě ukazovaly, že se v jídle vyznají – vědí, co je
mlsání a v čem jsou vitamíny!
„Děti se skvěle bavily, zopakovaly si názvy ovoce a zeleniny, některé si obohatily slovní zásobu o nové druhy a ochutnaly
granátové jablíčko,“ hodnotí návštěvu lektorky Zdravé 5 učitelka Ještěrek. Díky vstřícnému přístupu lektorky a atraktivnímu programu, který nedal prostor ani největším neposedům,
aby byli neposední, se děti během jedné hodiny dozvěděly
mnoho nových věcí, zahrály si hry, zazpívaly si a dokonce se
naučily krátký tanec. Učitelky s úsměvem dodávají: „CD nám
paní lektorka do třídy darovala a teď od dětí neslyšíme skoro nic jiného než „my chceme tancovat Mrkvičku!“. Nadační
fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.
Eva Pivrncová
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ZVOL SI CÍL, VYDEJ SE NA CESTU A JÁ TI POMŮŽU
Rozhovor s Vladimírem Klimentem, ředitelem libčické ZUŠ, pedagogem a profesionálním hráčem na kytaru i baskytaru, který
je zároveň studentem Mezinárodní konzervatoře Praha, kde studuje baskytaru, klavír a hudební
teorii. Žije celý život v Libčicích,
je ženatý a má dvě děti, Jakuba
a Rebeku. Působí velmi skromně,
mluví tichým hlasem a jeho stručné odpovědi jsou pro mne coby
autorku tohoto rozhovoru noční
můrou. Prostě muzikant každým
coulem, který raději hraje, než
mluví.

Na to jsou přesné tabulky. Jako ředitel učím šest hodin týdně.
Jak vás přijali coby ředitele učitelé,
rodiče a veřejnost?
Nebojím se říci, že mám u pedagogů
podporu, a mám radost, že se podobně vstřícně ke mně chovají žáci, jejich rodiče i veřejnost. Vyrůstal jsem
tady, a tak se s většinou z nich dobře
znám.
Kolik má vlastně tato škola žáků?
Včetně Horoměřic, Přílep a Holubic
máme 420 žáků.
To je hodně. Máte ještě nějakou
volnou kapacitu?
Máme téměř plno. Zájem je tak veliký, že budeme muset přemýšlet
o rozšíření kapacity.

Jak dlouho a na jaké nástroje učíte?
Od r. 1999 na kytaru a baskytaru.
Od jakého věku je pro dítě dobré
začít hrát na kytaru?
Záleží na fyzických předpokladech
každého jedince. Musí mít dostatečně velkou ruku a pevné prsty.
Existuje dětská kytara resp. poloviční
kytara, jako je tomu třeba u houslí?
Ano, existuje.

Který nástroj je dnes mezi dětmi
nejpopulárnější?
Kytara, klavír a zobcová flétna.
Překvapuje mne, že čím dál častěji
vídám hrát na saxofon křehké dívky. Čím to?
Když kluk dozraje do věku, kdy „ufoukne“ saxofon, začíná mít jiné
zájmy a pomalu s hudební školou končí. Dívky jsou pilnější a déle
u toho vydrží.

Vladimír Kliment s Helenou Vondráčkovou na Hudebním festivalu
ve Velkých Přílepech

Není pak pro dítě těžké přejít z malého nástroje na velký?
Sám jsem to nezažil, ale z reakcí svých žáků nemám pocit, že by
s tím měli velké potíže.

Máte tu více dívek než chlapců?
To přesně nevím, ale odhaduji, že to bude půl na půl.
Jsou vašimi žáky děti rodičů, kteří sami na něco hráli nebo hrají?
Také, ale není to pravidlem. Rodiče, kteří na něco hrají, se často
snaží vyučovat své děti sami doma. Nic proti tomu, ale ne vždy to
dopadne dobře. Dobrý muzikant nemusí být zákonitě dobrý pedagog, tím méně pak pro vlastní dítě.

Vy jste hrál rovnou na dospělou kytaru?
Ano, my jsme doma jinou neměli.
Mnoho lidí má za to, že kytara je především doprovodný nástroj,
ke kterému je třeba umět zpívat?
To je mýtus - táborák, kytara a zpěv. Kytara je samozřejmě skvělý
doprovodný nástroj, ale jak nám mnozí kytaroví mistři dokazují, je
to zároveň nádherný a uznávaný koncertní nástroj.

Rodiče obvykle nedokážou být dostatečně trpěliví učitelé.
No právě.

Aha, takže i vy zastáváte ten názor, že muzikanti či zpěváci v show
businessu nemusí podávat takové výkony jako koncertní mistři
klasické hudby?
Přesně tak.

Na baskytaru jste se naučil hrát sám? Proč?
Tehdy se tu baskytara nevyučovala. Tento nástroj nemá v naší
zemi dlouhou tradici. Začala se tu objevovat až od začátku 60.
let, a tak tu neexistovala žádná ustálená mistrovská škola jako
třeba na housle. Baskytara se stále ještě vyvíjí jak ve výrobě použitím nových materiálů, které nabízejí nové zvukové možnosti,
tak i technikou hraní.

Nedávno jste byl pověřen ředitelováním místní ZUŠ. Jak se v té
funkci cítíte?
Po mých několikaletých zkušenostech ve funkci zástupce ředitele
ZUŠ Unhošť, kdy jsem měl možnost poznat, co funkce ředitele obsahuje, jsem se vedoucím funkcím spíše vyhýbal a žádnou ambici
být ředitelem jsem opravdu neměl.

Nahradí baskytara v orchestru basu?
Basová kytara je drnkací nástroj, kdežto kontrabas se řadí mezi
smyčcové nástroje stejně jako housle nebo violoncello. Přesto mohou baskytara i kontrabas plnit v moderní hudbě stejnou funkci
a spolu s bicími vytvářet základ rytmu. Ve vážné hudbě však nikoli,
tam jsou oba nástroje zcela jedinečné.

Nikdy neříkejte nikdy.
Je to tak. V libčické ZUŠ vznikla situace, která mě přiměla k přehodnocení svých představ, a rozhodl jsem se do toho jít.

Baskytara tedy zajišťuje rytmiku, jak pak vypadá výuka?
Aby to pro žáka nebyla nuda, vždy jej při hodinách doprovázím
na kytaru, nebo přizvu ještě jednoho hráče na sólovou kytaru. Je
důležité, aby od samotného začátku dítě vnímalo základní funkci
tohoto nástroje v orchestru.

Kytaroví mistři? Třeba Lubomír Brabec nebo Lenka Filipová?
Tak ty jsem zrovna neměl na mysli.

Co práce ředitele ZUŠ obsahuje?
Především dosti velkou zodpovědnost, práci s lidmi, spoustu organizačních záležitostí…

Co si tak při hodinách hrajete?
Všechno možné, od lidových písní, přes populární, country až po
klasickou hudbu. Já osobně mám rád tzv. transkripce, což jsou zjednodušené kompozice vážné hudby, což velmi pomáhá dětem dostat
i klasickou hudbu do ucha a porozumět jí.

Bylo pro vás obtížné spolehnout se na práci druhých, jejichž případné chyby odnesete vy, jako jejich šéf?
Tak to zrovna pro mne žádný problém nebyl a není, protože já své
kolegy dobře znám, můžu se na ně spolehnout a vím, že dělají svou
práci dobře.

Kdo vám to upravuje?
Já a moji kolegové. To zvládneme sami.

Přesto se na vás navalilo hodně administrativní a organizační
práce. Máte vůbec čas na výuku? Kolik hodin učíte?

Vážně?
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Nerad bych zde vyzněl jako nějaký aranžér. Je to opravdu jednoduché.
A to pro každé dítě upravujete něco jiného?
Pracujeme s každým žákem zcela individuálně a respektujeme jeho
zájem. Já sám velmi podporuji děti v tom, aby si udělaly vlastní
názor na věc, vybraly si žánr, který se jim nejvíce líbí a který chtějí
hrát. Jsem zastáncem hesla: „Zvol si cíl, vydej se na cestu a já ti
pomůžu“.
I když se rozhodnou špatně?
I to se může stát, pak je potřeba se z toho poučit a vydat se jinou,
lepší cestou. Samozřejmě pečlivě dohlížím na to, aby to pro ně bylo
co nejsnadnější a aby nedělaly nic zbytečně.
Za nás byly v tehdejší LŠU poměrně striktní osnovy, a tak se klidně mohlo stát, že dítě v tzv. přehrávkách neuspělo a nepostoupilo
do vyššího ročníku. Je tomu tak i dnes?
Řekl bych, že náš školní vzdělávací program je tak příznivě nastaven, aby jej každý pravidelně docházející žák mohl snadno splnit.
A je to dobře, protože více se může udělat vždy. Většina dětí očekávané výstupy překročí a má z toho dobrý pocit. Stresovat dítě
tvrdými, těžko dosažitelnými limity se naprosto míjí účinkem.

Vladimír Kliment se svými dětmi Jakubem a Rebekou

Pojďme k tanci. Všimla jsem si, že taneční obor zaznamenal na
Zahradní slavnosti velký úspěch.
To mě těší. Mám dojem, že paní učitelka Lucie Charouzová, která
u nás vyučuje od loňského září, to vzala za správný konec. Má už
30 žáků, dokonce i skupinu dospělých. Zdá se, že se žákům líbí její
pojetí výrazového tance, který je navíc i divácky atraktivní.

To se mi líbí. Cílem ZUŠ přeci není vychovávat jenom špičkové
muzikanty, primabaleríny, herce nebo výtvarníky.
Cílem určitě ne, ale objevovat a rozvíjet talenty nás velmi těší.
Vždyť skoro každý slavný umělec kdysi navštěvoval nějakou uměleckou školu. Jsme ale především základní škola, a tak naším posláním je naučit děti základům múzického umění, které patří do
všeobecného vzdělání. Každé dítě bez ohledu na míru talentu by se
s ním mělo seznámit.

Za mého dětství byla „liduška“ pouze hudební, tanec se učil až
v tanečních a výtvarka i dramaťák byly při základní škole. Dnes
je i dramatický obor součástí ZUŠ. Jak funguje?
Dobře, přijďte se podívat.
Ráda, ale nevím, jak to všechno stihnu. Mám pocit, že aktivita
vaší školy je nekonečná. Jeden koncert za druhým, malování, tanečky, zpěv a divadlo...
A to vše nejen v Libčicích, ale i v Holubicích, Přílepech a v Horoměřicích.

Musí každý nový žák projít nějakými talentovkami, nebo berete
každého, kdo se přihlásí?
Přijímacím procesem projde každý adept, ale nenazval bych to
zrovna talentovou zkouškou. Umožňujeme dětem, aby se pod naším dohledem rozvíjely. Máme zkušenosti s tím, že se jejich talent
projeví třeba až ve třetí třídě. Proto jsme v hodnocení zejména těch
nejmenších velmi opatrní.

Kromě toho vy sám, a pokud já vím, většina vašich pedagogů jste
aktivními muzikanty, často i v několika různých kapelách.
Téměř všichni naši pedagogové se věnují nejen učení, ale také sami
hrají, tančí či zpívají v různých profesionálních tělesech.

Docházejí předškolní děti do nějaké obecné přípravky, nebo rovnou docházejí na nějaký obor?
Máme čtyři obory – hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Každý obor otvírá vlastní přípravku. Proto se i ti nejmenší
musí, samozřejmě za pomoci rodičů, rozhodnout, který obor chtějí
navštěvovat.

Například?
Je toho opravdu hodně, ale když chcete slyšet něco konkrétního,
tak naše učitele můžete vidět a slyšet v doprovodných skupinách
předních českých pop zpěváků jako jsou Helena Vondráčková, Michal David, Karel Gott, Petra Janů, v bigbandu Melody Makers O.
Havelky, v orchestru K. Vlacha, V. Hybše, F. Slováčka, J. Váchy
aj. Mimo to hrají v Hudebním divadle Karlín, v Národním divadle,
v Semaforu, v muzikálech, teď nově např. v Mamma Mia, a hlasy
našich moderátorů můžete slyšet na vlnách rádia Klasik.

Jak v praxi vypadá hudební přípravka?
Je to kolektivní výuka resp. hra, při které se děti seznamují
s rytmem, používají různé bubínky a samozřejmě zpívají. Individuální nástroj si vybírají později. Žádná složitá teorie se tam neučí,
protože se často jedná o děti, které neumějí ještě ani číst.

Je toho více než jsem tušila. Není to pro ně spolu s pedagogickou
činností časově příliš náročné?
Určitě ne. To je jen otázka dobré organizace. Tato jejich profesionální aktivita je důkazem toho, že jsou to špičkoví umělci ve svém
oboru, kteří mají zkušenosti s vlastní produkcí, což mohou svým
žákům věrohodně předávat a být pro ně skvělým vzorem.

Jak dlouho trvá, než se dítě naučí znát noty?
Někdy vůbec. Já třeba jsem na ně dosti dlouho kašlal a hrál jsem
jenom zpaměti. Ale samozřejmě, že to takto nejde dělat pořád. Jednou nastane doba, kdy se bez not muzikant neobejde.
Někteří populární zpěváci i muzikanti se dokonce chlubí tím, že
noty neumějí.
Tak o tom bych na jejich místě raději pomlčel a rychle se je doučil.
Považuji to za vážný nedostatek vzdělání v oboru.

Co byste řekl rodičům, kteří se rozhodují o tom, zda své dítě přihlásit do ZUŠ?
Múzické umění je nedílnou součástí života a děti by se jej měly naučit vnímat už od útlého věku. Naším posláním je pomáhat jim rozvíjet jejich fantazii a tvůrčí činnost ve všech jejích podobách. Určitě
bych rodičům doporučil, aby své děti k nám přivedli a umožnili jim
osvojit si dovednosti, které jim mohou celý život přinášet radost.

Počítačové programy na noty tuto znalost asi nenahradí?
Určitě ne. Notační softwary vám pouze usnadní zápis not, ale jaké
noty zvolit, aby to znělo harmonicky a ve správném rytmu, musí
každý uživatel programu samozřejmě znát.

Souhlasím. Každý, kdo umí na něco hrát nebo si rád zazpívá,
zatančí, něco namaluje či vlastníma rukama vytvoří, nám určitě dá zapravdu, že je to činnost povznášející a vůbec nezáleží
na tom, jak moc kvalitní v tom daném oboru jsme. Umění je
pro náš život nepostradatelné. Proto si umělci v naší ZUŠ, kteří
jsou zároveň dobrými pedagogy, zaslouží náš dík, obdiv a úctu.

Lze si některé drahé nástroje půjčit?
Český hudební fond nějaké nástroje půjčuje, ale my to nevyužíváme. Všechny naše nástroje jsou naše.
Jak často se musí kupovat nové?
My spíše doplňujeme, protože některé nástroje dětem půjčujeme.
Které?
Zejména ty malé kytary, z kterých děti rychle vyrostou, a tak by to
pro rodiče byla zbytečná investice.

Hannah Bartíková
Převzato z Libčických novin
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POVOLEBNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jednání zastupitelstev přinesla odpovědi,
ale i nové otázky

Odpověď: Obec vložila do rozpočtu 200 000 Kč na havarijní
situace v Agrivepu. Jinak přesnou kalkulaci od Agrivepu nemá,
odhadujeme ji na cenově neutrální – náklady se rovnají výnosům. Do konce roku 2015 podepsána smlouva s Agrivepem na
správu objektu statku.

Odpověď na otázku, jak většinové vedení obce rozdělilo moc
v zastupitelských orgánech obce, je jednoznačná. Náklady na
politické funkce v obci jsou přes 200 tisíc Kč/měsíčně a jsou
rozděleny v poměru ODS 92% (184 tisíc) – TOP 09 3,9%
(7900 Kč) – SNK Naše Horoměřice 4,1% (8200 Kč). Pro
porovnání připomínáme volební výsledek: ODS 45 procent
hlasů, TOP 09 14 procent, NH 34 procent. Roční rozpočtový
náklad činí 2,9 milionu, do příštích voleb za čtyři roky vyjdou
placení politici Horoměřice na 11 milionu Kč.
Zastupitelstvem byl přijat rozpočet obce na rok 2015 s těmito parametry: Příjmy a výdaje jsou vyrovnané 80,8 milionů Kč.
Rozpočet je značně ovlivněn celkovou výší dotací 26,3 milionů. Přihlédneme-li k rozpočtové kapitole Budovy a stavby ve
výši 36,5 milionů, v níž přibyla nutnost koupě pozemku pod
čističkou, doplatek stavby ZŠ ve výši 10 milionů (z předchozího období), splátka za koupi statku (Agrivep), je zřejmé, že
obec bude muset každou korunu dvakrát otočit, než ji vydá.
Při současném rozložení rozpočtu tak zbývá jen minimální prostor pro ostatní investice a mimořádné akce. Situaci může ještě
zkomplikovat přidělení jakékoli větší dotace (pro školství nebo
čističku), protože v tom případě musí obec adekvátně k výši
dotace „přihodit“ ještě další peníze z rozpočtu. Dále obec čeká
koupě pozemků pod objektem Agrivep. Pro napjatost rozpočtů
(v letech 2014-2015) patrně vedení obce ke konci roku 2014
nevyplatilo sobě a zaměstnancům obce mimořádné odměny,
což bylo až dosud v pololetí a ke konci roku dlouholetým pravidlem. Vzhledem k popsané napjaté rozpočtové situaci doufáme, že vedení obce přijde s dalšími úspornými návrhy.

Jaká bude elektronická forma zpravodaje obce? Pro inspiraci může redakční radě obce sloužit zpravodaj Odraz, který
vydává město Roztoky u Prahy s archivem čísel od roku 2006
a barevným provedením od roku 2011. Toto by mělo být i pro
naši obec standardem. Podrobnější pohled na web Roztok také
přinese odpověď na otázku, jak efektivně postavit pavilon školky pro 50 dětí? Vybraná firma ji tam na klíč postaví za 7,6 milionu i s dokumentací (přičemž nejnižší podaná nabídka byla 7
007 290,– Kč). Pro srovnání: 1.pavilon školky v Horoměřicích
stál 25 milionů bez dokumentace. Roztoky u Prahy takto staví
již třetí školku. Toto by mohlo být inspirací pro vedení obce
v případě, když neobdrží dotaci na rozšíření ZŠ. Rychlá stavba
pavilonu MŠ by uvolnila další prostory v budově staré školy,
čímž by se řešil problém chybějícího druhého stupně.
Co s objektem statku,který obec loni před volbami koupila
na splátky od firmy Agrivep? Kupní cena (celkem 9 800 000
Kč) je totiž jen počátkem investic, který bude revitalizace objektu stát. Obec se tak musí připravit na ekonomický dopad
tohoto rozhodnutí. Pro využití objektu se nabízí celá řada možností – může zde být domov pro seniory s upraveným zámeckým parkem, lékařské ordinace (menší poliklinika) s prostory
pro rehabilitaci, společenský sál pro kulturní a společenské
akce, prostory pro doplňkové služby v obci. O nápady by jistě
nebyla nouze, problém ale budou finance. Pokud uvážíme, že
obec nutně potřebuje druhý stupeň základní školy, bude patrně
několik následujících let spíše obdobím pro co nejefektivnější
využití areálu v jeho současné podobě, zpracováním projektu
a čekáním na dotaci.

Otázky ze zastupitelstva na vedení obce:
Otázka: ,,Jaký byl konkrétní přínos prověrky režijních nákladů
radou obce v roce 2012?“
Odpověď: Výsledkem byla úspora několik tisíců korun.
Otázka: ,, Jaká je dílčí bilance vlivu objektu Agrivep do rozpočtu obce 2015?“

Zastupitelé SNK Naše Horoměřice: Antonín Čacký,
Ing. arch. Adam Jech, Ing. Zuzana Verner Danielisová,
Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

GRUZIE – ZEMĚ KRÁSNÁ, ZEMĚ NEZNÁMÁ

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se v Galerii Orchidea konala beseda
Petry Vymětalíkové z Horoměřic, během které popisovala své
zážitky z ročního dobrovolnického pobytu v gruzínském městě Tkibuli a života v Gruzii celkově. Posluchači měli možnost
– z vyprávění a fotografií – se blíže seznámit se zdejší kultu-

rou, zvyky, jídlem, což bylo spojené i s malou ochutnávkou
místních netradičních produktů z ovoce. Závěr besedy se týkal především praktických cestovatelských otázek od posluchačů.
Miroslav Nový
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NABÍDKA SPOTŘEBITELŮM
Největší spotřebitelská organizace v České republice dTest nabízí občanům možnost spolupráce.
V roli spotřebitelů se občané mnohdy se setkávají s nejrůznějšími
úskalími. Velké riziko na ně číhá například na předváděcích akcích a
při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli nim přišli o
životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým jsou odváděny
srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně vážných situacích
je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro
radu. Nabízíme proto občanům bezplatně:

• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli
prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz,
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej
a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky
obchodníků, koupě ojetého vozu a další),
• samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené k volné distribuci.

• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince
299 149 009 (pracovní dny 9 – 17 hodin, běžný telefonní tarif),
• průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě našich tiskových zpráv,

Kontakt:	dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10,
tel.: 241 404 922, fax: 241 406 533
dtest@dtest.cz, www.dtest.cz

Zpravodaj vydává Redakční rada
při Obecním úřadu Horoměřice
Redakční rada si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků,
případně na jejich krácení.
Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce)
odpovídá vždy autor příspěvku.
Názory autorů příspěvku nemusí být v souladu s názory redakční rady
či zastupitelstva obce.
Horoměřický zpravodaj je periodickou tiskovinou podle zákona č. 46/2000 Sb.,
evidenční číslo MK ČR E 17966.
Horoměřický zpravodaj je doručován do domácností obce zdarma.
Grafická úprava: Tercie Praha, s.r.o. • Tisk: Tisk Pětka, s.r.o.
Náklad: 1680 výtisků
Vaše příspěvky můžete doručit na obecní úřad či poslat
e-mailem: podatelna@horomerice.cz
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