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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,

V

posledních třech měsících jsme jako
společnost prošli velkým testem.
Opatření, která měla zamezit šíření
koronaviru, měla dopad na vše včetně života
v Horoměřicích. Téměř ze dne na den se zavřela
základní i mateřská škola, restaurace a některé
obchody. Přestali jsme se potkávat na ulicích
a v rámci ochrany zdraví jsme skryli úsměvy
za roušky. V podstatě všechny plánované akce,
na které jsme Vás zvali v předchozím čísle
Horoměřického zpravodaje, musely být zrušeny.
Obec zřídila krizový štáb a na nějakou dobu
musel být uzavřen obecní úřad. Naštěstí se
situace vrací k normálu.
Přes výzvy, kterým jsme čelili a stále čelíme,
se ukázalo, že je v nás mnoho solidarity a chuti
pomoci. Po celé obci včetně obecního úřadu
se během největší krize šily roušky, rozdávala
a rozvážela se desinfekce i léky pro seniory.
Místní neváhali podpořit lokální podniky, které
se perou s ekonomickými důsledky vládních
opatření. Několik příkladů toho, jak moc opatření proti koronaviru promluvila do života našich
sousedů či jak ovlivnila vyučování v místní
škole i školce si můžete přečíst na následujících
stránkách. Přestože se nákaza nevyhnula ani
obyvatelům Horoměřic, nedošlo k nekontrolovanému šíření, za což můžeme děkovat mimo
jiné zodpovědnosti Vás všech při dodržování
hygienických doporučení.
Doufáme, že nás čekají už jen veselejší časy
a krásné letní dny. Nezbývá, než si do nich navzájem popřát především hodně zdraví.
Redakční rada

Horoměřický zpravodaj – ceny inzerce 2019/20
Horoměřický zpravodaj vychází nepravidelně, cca 4–6x do roka,
zpravidla barevně.
Termín uzávěrky dalšího vydání je 18. 08. 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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Z nejhoršího jsme venku
O pandemii nového koronaviru, investicích
i životním prostředí jsme hovořili se starostou
obce Janem Herčíkem, prvním místostarostou
Alešem Sedláčkem a místostarostou Ivanem
Králem.
V březnu zasáhla celou zeměkouli, celou naši
republiku i celé Horoměřice dosud nepředstavitelná pandemie nového koronaviru. Jak
se s ní vypořádáváme?
Herčík: Horoměřice to ustály velmi dobře.
Nerozšířil se počet nakažených, měli jsme
pouze šest pozitivních spoluobčanů, kteří
se již vyléčili. Nemáme hlášeny žádné nové
případy. Striktní opatření přijatá vládou jsme
dodržovali, kontrolovali jsme obchody, veřejná prostranství. Obecní policie řešila několik
menších prohřešků mladistvých, kde stačilo
napomenutí. Pokuty ani jiná restriktivní opatření jsme dělat nemuseli. Ustavili jsme krizový štáb, kde jsme byli my tři, ředitelky všech
školních zařízení, včetně soukromých, naše
místní paní lékařka a paní lékárnice i zastupitelé za opozici paní Kohoutová a pan Babka.
V tomto složení jsme se každý pátek scházeli,
vyhodnocovali uplynulý týden a připravovali
se na následující.
Velké poděkování patří všem, kdo se
zapojili a pomohli obci na začátku. Jak šitím
roušek, tak pomocí seniorům. I naše kolegyně
na úřadě, potom, co jsme ho museli zavřít,
tady všechny šily na třech strojích roušky.
Velmi pomohla nová hasičská jednotka, např.
při roznosu roušek a dezinfekce, kterou obec
sehnala.
Sedláček: Pokud by přišla na podzim
druhá vlna, jsme připraveni. Máme zásobu
roušek, takže kdyby někdo potřeboval, máme
je k dispozici. Rozhodli jsme se, že budeme
investovat do ochranných prostředků pro
seniory nad 70 let, kterým jsme roznášeli
roušky a dezinfekci. Myslím, že jsme byli
jedni z prvních, kteří roušky měli a poskytli
je seniorům. Obyvatelům s trvalým bydlištěm v Horoměřicích jsme zajistili a ve statku
zdarma rozdávali desinfekci. Byla to jedna
z možností, jak podpořit sousedy, kteří se
tady přihlásili a tím pomáhají získat obci
prostředky ze státního rozpočtu. Nyní ji sháníme znovu, protože náš dodavatel - Čepro
- přestal dezinfekci, kterou jsme získali
v první vlně, vyrábět. Budeme ji potřebovat
do školních zařízení a chceme si také udělat
nějakou zásobu, kdyby to na podzim situace
znovu opakovala. Občany jsme se snažili
pravidelně informovat všemi cestami, které
máme k dispozici – na webu obce, přes facebook, obecním i mobilním rozhlasem.
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Pojďme teď již k „běžnému“ životu obce. Před
nástupem koronaviru se
hodně mluvilo o novém
strategickém plánu rozvoje, který vytyčí rozvoj
obce desítky let dopředu.
Jak jste s ním daleko?
Herčík: Strategický
plán jsme měli připravený
k veřejnému projednání,
ale kvůli nouzovému stavu a nemožnosti setkání
většího počtu obyvatel
jsme se rozhodli, že ho
nahradíme anketou. Až
to bude možné, pozveme občany k veřejnému projednání, aby se
k němu mohli vyjádřit.
Sedláček: Protože právě veřejné projednání je základní princip strategického plánu,
po dohodě s dodavatelem jsme upravili
harmonogram tak, aby mohlo k veřejnému
projednání při první příležitosti dojít. První
původně plánované veřejné projednání strategického plánu bude nahrazeno z důvodu
opatrnosti hloubkovým dotazníkovým šetřením, druhé projednání však již, doufejme,
proběhne podle původního scénáře, tj. jako
veřejná diskuse v několika skupinách občanů,
kteří budou mít o účast zájem.
Do bližší budoucnosti se dívá Územní plán
obce, který také připravujete k novelizaci.
Tento plán také stojí?
Sedláček: Ani zastupitelstvo v době nouzového stavu nemohlo zasedat. První zasedání
se konalo 19. května. Na něm jsme představili
a projednali pokyny pro zpracování nového
územního plánu. Jednalo se o vyznačená
území v obci, u kterých byly navrhovány
změny oproti předchozímu projednání. Zastupitelstvo pokyny schválilo a předalo je ke
zpracování Z. Klenorové a Ing. arch. M. Maryškovi. Samozřejmě také tento plán předložíme
k veřejnému projednání občanům.
Hodně se začíná mluvit o zdražování poplatků
za svoz komunálního odpadu, protože se zvyšují sazby za skládkování. Co je v této oblasti
nového?
Král: Na změně odpadového hospodářství,

kterou připravuje komise životního prostředí pod vedením zastupitele doc. Altmanna,
velmi intenzivně pracujeme. Podstatou změny
je přechod na nový systém, kdy všichni budeme třídit již u domu nebo bytu. Cíl je snížit
množství komunálního odpadu. Cena jeho
likvidace na skládkách se totiž podle nového
zákona prudce zvyšuje. Právě proto, abychom
nemuseli občanům odpad zdražovat, budeme
muset mnohem líp třídit. Každý dostane tři
popelnice: černou na směsný odpad, žlutou
na plast a modrou na papír. Na skládky
pak půjde mnohem méně odpadu a tím se
výrazně ušetří. Připravujeme i změnu režimu
na sběrném dvoře.
Sedláček: Chtěl bych zdůraznit, že třídění
bude dobrovolné. Ale věříme, že tento připravovaný záměr spoluobčané pochopí a podpoří, a přestože to bude znamenat trochu víc
práce, pokud se to povede, ušetříme všichni.
S tím souvisí nedávný průzkum, kdy jste se
spoluobčanů ptali, kdo by měl zájem o kompostéry. Jak to dopadlo?
Král: Podmínkou pro udělení dotace Ministerstva životního prostředí na nákup kompostérů je dosáhnout množství kompostérů
v hodnotě půlmilionu korun. To se podařilo,
takže teď můžeme o dotaci zažádat. O dalším
vývoji budeme informovat.
Horoměřice se neustále rozrůstají, takže je
zapotřebí průběžně zvyšovat kapacitu školních zařízení, v tuto chvíli hlavně školky. Jak
je daleko projekt školky ve Velké Bráně?

Z pr á v y z r a dnic e

↑	
Balení roušek na radnici

Král: Tady nás bohužel zasáhla koronavirová krize. Zahraniční investor Velké Brány,
se kterým jsme o úpravě nebytových prostor
na školku ve Velké Bráně jednali, kvůli krizi
zastavil v Evropě svoji činnost. Podle českých
předpisů na státní školky tam bylo nutné
udělat stavební úpravy, například zvětšit
okna, a přestože jsme byli v jednání hodně
daleko a byli jsme připraveni investovat, tato
možnost padla. Naštěstí přišla dotace, o kterou žádalo již minulé vedení obce a kterou
se nám podařilo dotáhnout do konce, a tak
místo Velké Brány začneme koncem května
stavět další pavilon u školky v Komenského
ulici. Kdyby se znovu rozběhl projekt Velké
Brány, můžeme obnovit jednání a připravené
prostory případně využít jinak, ale to je věc
spíše delší budoucnosti. Nová školka vznikne
rozšířením naší současné.
Koronavirová krize zmrazila veškerý běžný
život v zemi, včetně kulturních akcí. Ty se
zrovna v minulém období pod novým vedením obce hodně rozjely. Kdy se může těšit
na jejich restart?
Sedláček: Kulturní akce obnovíme v září.
Je to proto, že jsme byli dosud hodně úspěšní
pokud jde o návštěvnost akcí, kam chodily
stovky lidí. Takže události, které byly před
námi, jako Čarodějnice, Horofest, Anenská
pouť, koncerty vážné hudby, to všechno byly
akce pro velké množstvím lidí, a tedy s větším
rizikem přenosu infekce. Přestože se teď - jak
se zdá - situace s koronavirem uklidňuje, rozhodli jsme se neriskovat a větší shromáždění
naplno rozjet až na podzim.
Herčík: Samozřejmě bude záležet na epidemiologické situaci. Když bude příznivá, tak
s novým školním rokem pomalu rozjedeme
i kulturní akce.
Sedláček: Jako malou kompenzaci bych
chtěl pozvat všechny sousedy do znovuo-

↑	
Výdej desinfekce

tevřené knihovny, která je trochu v novém
hávu. Na stránkách obce máme nově on-line
katalog, kde si mohou čtenáři vybírat knížky
i z pohodlí domova, včetně rezervace knih.
Průběžně pracujeme na aktualizaci a zatraktivnění knižního fondu. Pokud jste v knihovně
nováčci, kontaktujte paní knihovnici, která
vám všechno ráda vysvětlí.
Herčík: S tím, jak jsme koupili nové knížky,
některé jsme naopak vyřadili. Nechceme tyto
knížky vyhodit, tak je nabídneme zdarma zájemcům. První akce, kde je chceme rozdávat,
budou zářijový Sousedský festival a Den IZS.
Jaké další investice připravujete?
Král: Podařilo se dohodnout s Královskou kanonií premonstrátů, že nám prodají
pozemek pro zastávku autobusů V Lipkách.
Máme hotový projekt a jednáme s dodavateli.
Jakmile seženeme a vybereme stavební firmu,
dáme se do toho, doufáme, že to bude v nejbližší době. Připravují se i 3D přechody, které
zvýší bezpečnost chodců při přecházení. Další
velká investice je už zmíněná školka, to bude
největší letošní akce. Rádi bychom nahradili
současnou prehistorickou multikáru, kterou
používá naše technická četa, novým víceúčelovým vozidlem. Kvůli životnímu prostředí
v obci chceme, aby to byl elektromobil. Je
to docela drahý stroj, tak se na něj snažíme
získat dotaci. Dovybavujeme traktor, který
jsme pořídili počátkem roku. Nový traktor
umí sekat trávu, sekat křoviny, má vidlici, lžíci
na sypké materiály, může vrtat, zametat, má
posyp, radlici na sníh… Chceme ho dovybavit
ještě dalšími zařízeními, což nám umožní
spoustu činností dělat vlastními silami, aniž
bychom museli shánět a platit dodavatele.
Herčík: Našim dobrovolným hasičům kupujeme novou, resp. použitou ale podstatně
modernější hasičskou cisternu, než je veterán,
který měli dosud. Investujeme i do vybave-

ní jednotky novým oblečením, ochrannými
pomůckami atd.
Asi všichni jsme si všimli nově vysazených
stromů na cestě do lesa k Juliáně i v nové
aleji „u stohu“ směrem do Nebušic. Co je
tedy nového, pokud jde o životní prostředí
v Horoměřicích?
Sedláček: Jsme rádi, že se naše nová
hasičská jednotka ujala zalévání stromů, které
jsme tam vysadili. Významně nám pomáhali
i s výsadbou. Ještě před začátkem koronavirové krize jsme objednali 80 stromů a na cestě
„u stohu“ jsme většinu vysadili. Zbývajících
šest stromů vysadíme na bývalou skládku
směrem na Kozí hřbety. Sázeli jsme asi natřikrát a povedlo se to díky zapojení dobrovolníků a právě hasičů. Moc jim za to děkujeme!
Herčík: Ve statku jsme začali zachytávat
dešťovou vodu, a budeme ji používat pro
zálivku.
Sedláček: Vypověděli jsme nájemní
smlouvy na některé zemědělské pozemky, kde
dříve byly cesty, které bychom chtěli obnovit.
Ve velkých lánech tak vzniknou nové remízky,
které budou mít příznivý vliv na udržování
vody v krajině a zároveň budou sloužit jako
útočiště pro zvěř i k rekreaci. ×
Rozhovor vedl Jan Klíma
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Zápis z jednání zastupitelstva
č. 2/2020
datum: 25. 2. 2020, čas: 18:00
Přítomni: (13) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Vladimír
Dvořák, Bc. Jana Kohoutová, Jindřich Srb, Ing. Luboš Langer, Ing. Šárka
Fajkošová, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Zdeněk Babka, doc. Ing. Jan
Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
Omluveni: (2) Ing. Aleš Sedláček, Filip Kohutič
Nepřítomni: (0)

Oznámení o přijetí dotace - Mateřská škola Horoměřice
- Pavilon A

Důvodová zpráva
Obec Horoměřice požádala o dotaci na výstavbu Mateřské školy Horoměřice -Pavilon A.
Ukončení realizace dle rozhodnutí srpen 2020. Rada obce schválila
přijetí dotace na výstavbu Mateřské školy - Pavilon A na svém zasedání
dne 18.2.2020, v rámci programu – Integrovaný regionální operační
program, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1, IČ
EIS CZ.062.67/0,0/0,0/18_110/0009974 v celkové výši 31 170 888,19 Kč,
z toho vlastní zdroje jsou ve výši 3 117 088,82 Kč. Dotační management
po dobu realizace akce, bude zajišťovat firma ACCON, T a T, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7.
I. Král podal podrobnou informaci - připravují se výběrová řízení
na realizaci J. Kohoutová - připomněla požádat o prodloužení termínu
realizace (v rozhodnutí je stanoven na srpen)
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby na pozemku parc. č. 447/2
a parc.č. 197/18, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice

Důvodová zpráva
Žádost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektro HC s.r.o., se
sídlem Dobřichovice o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku parc.č.
447/2 a parc.č. 197/18, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná se
o 93 bm zemního kabelového vedení NN.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král
V 18:12:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektro HC s.r.o., se sídlem Dobřichovice,
na pozemku parc.č. 447/2 a parc.č. 197/18, v k.ú. Horoměřice, zapsaný
na LV 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu 27 900 Kč.
Hlasování
pro: (13) Vladimír Dvořák, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk Babka, Ing. Luboš Langer, Jindřich Srb, Bc. Jana Kohoutová, Antonín Čacký, MVDr. Jan
Herčík CSc., Ivan Král, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Marcela
Helerová, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby na pozemku parc. č. 197/6,
v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice

Důvodová zpráva
Žádost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, zastoupená Elektromontáže s.r.o., se sídlem Lety u Dobřichovic, o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na pozemku parc.č. 447/2, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná
se o 19 bm kabelového vedení.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král
V 18:14:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro firmu ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, zastoupená Elektromontáže s.r.o., se sídlem
Lety u Dobřichovic, na pozemku parc.č. 447/2, v k.ú. Horoměřice, obec
Horoměřice, zapsaný na LV 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu
5 700 Kč jednorázově.
Hlasování
pro: (13) Vladimír Dvořák, MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Jindřich
Srb, Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Luboš Langer, Zdeněk Babka, Ivan Král,
Ing. Marcela Helerová, Bc. Jana Kohoutová, doc. Ing. Vlastimil Altmann
Ph.D., doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Stanovení výše odměny starosty obce

Důvodová zpráva
V současné době je stanovena výše odměny starostovi obce ve výši 0,3
násobku výše odměny, která náleží uvolněnému členovi zastupitelstva
obce a který vykonává funkci starosty. Návrh usnesení "A" v tomto
znění: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva a to ode dne 1.3.2020 takto:
- pro starostu MVDr. Jana Herčíka, CSc. ve výši 33 143 Kč.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš Langer,
Bc. Jana Kohoutová, Veřejnost 1
J. Kohoutová podala protinávrh, o kterém se hlasovalo:
V 18:22:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
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starosty ode dne 1.3.2020 částku 39 771 Kč.
Hlasování
pro: (12) Vladimír Dvořák, Zdeněk Babka, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Šárka Fajkošová, Antonín Čacký, Jindřich Srb, Ivan Král, Ing. Marcela
Helerová, Ing. Luboš Langer, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., doc.Ing.
Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
proti: (0)
zdržel se: (1) MVDr. Jan Herčík CSc.
nehlasoval: (0)

Schválení poskytnutí grantu - Grant volného času dětí
a mládeže na rok 2020

Důvodová zpráva
V rámci vyhlášené výzvy pro podání žádosti o grant volného času dětí
a mládeže na rok 2020 ve stanoveném termínu podaly tři subjekty.
1) Happy faces z.s. ve výši 226 000 Kč
2) Rodinný klub Pohoda z.s. ve výši 114 250 Kč
3) Technická liga mládeže, z.s. ve výši 92 000 Kč
Rada obce projednala žádosti na svém zasedání dne 18.2.2020. Vzhledem k tomu,že se jednalo o známé subjekty s prokazatelnou činností
a formálně správným a přiměřeným požadavkem dle pravidel, byly
žádosti ohodnoceny shodně maximálním počtem bodů. Rada obce
doporučuje zastupitelstvu obce přidělit finanční prostředky žadatelům
v plné výši.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc.
V 18:25:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí grantu pro oblast volného času
dětí a mládeže na rok 2020
1) Happy faces z.s. ve výši 226 000 Kč,
2) Rodinný klub Pohoda z.s. ve výši 114 250 Kč,
3) Technická liga mládeže, z.s. ve výši 92 000 Kč.
Hlasování
pro: (13) Vladimír Dvořák, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš Langer, Bc. Jana Kohoutová, Jindřich Srb, Ing. Sárka
Fajkošová, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, doc. Ing. Vlastimil Altmann
Ph.D., doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

p.SXXXXXX - považuji za diskriminační, stanovení podmínky pro
poskytnutí dotace pro TBC Horoměřice, pouze členům do 26 let věku,
ostatní žadatelé tuto podmínku stanovenou neměli, TBC Horoměřice
má pouze jednoho člena do 26 let věku, nejsou stanoveny kritéria pro
poskytování finanční dotace.
p.KXXXX- dotaz na charakter pozemku parc.č.417, k.ú. Horoměřice
u Chotola. Odpovídá I. Král - bude řešeno v rámci změny územního
plánu obce.
p.KXXXX - kdy bude možný průjezd "Velkou Bránou"? I.Král - čeká se
na vyjádření stavebního úřadu.
pí. ŘXXXXXX - jaký je charakter pozemku parc.č. 206/22, k.ú. Horoměřice na, kterém je veřejné osvětlení, v pasportu obce je tento pozemek
veden jako sad. J.Herčík bude dán podnět k prošetření.
J. Herčík pozval všechny přítomné na 31.3.2020 - jednání ZO obce
k územnímu plánu obce Horoměřice, v 18.00 hod., Galerie Orchidea
19.3.2020 - 1.veřejné projednání Strategického plánu, v 18.30 hod. jídelna (Zámek)
28.4.2020 - jednání ZO, v 18.00 hod., Galerie Orchidea. ×

Obrazový
a zvukový záznam
z jednání obce je
k dispozici na webových
stránkách obce v sekci
Zápisy ze zastupitelstva.

Zprávy z rady

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jednání Rady obce ze dne
7.1.2020 a 28.1.2020. Zápis z rady obce ze dne 18.2.2020, vzhledem
k termínu zasílání podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva,
bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová,
Ing. Luboš Langer, Veřejnost 1
J. Kohoutová se dotazuje, proč měl při přidělování finanční dotace TBC
Horoměřice stanovenou podmínku - jen pro členy do 26 let? Odpověděl J. Herčík - finanční podporu mají pouze reziduenti do 26 let,
obec musí být informována o způsobu využití přidělených finančních
prostředků.
L. Langer - zda byl vyhlášen Územní plán obce Horoměřice? Reaguje J.
Herčík - 31.3.2020 se koná za účasti zpracovatele a navrhovatele veřejné jednání zastupitelstva obce věnované pouze problematice návrhu
nového územního plánu obce.

Různé a diskuse

K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Veřejnost 1,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Veřejnost 2, Vladimír Dvořák, Veřejnost 3, Ivan Král, Veřejnost 4, Ing. Marcela Helerová, Veřejnost 5

↓ 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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Zápis z jednání zastupitelstva
č. 3/2020
datum: 19. 5. 2020, čas: 18:00
Přítomni: (15) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký,
Ing. Marcela Helerová, Filip Kohutič, Vladimír Dvořák, Bc. Jana Kohoutová, Jindřich
Srb, Ing. Luboš Langer, Ing. Šárka Fajkošová, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.,
Zdeněk Babka, doc. Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

Informace - návrh územního plánu obce Horoměřice

Důvodová zpráva
Informace o stavu a postupu prací na územním plánu obce Horoměřice podala paní Z. Klenorová a Ing. arch. M. Maryška.
Bc. J. Kohoutová informovala o Stanovisku zastupitelů ODS a TOP
09 k návrhu zadání ÚP a požádala, aby toto vyjádření bylo uvedeno
v zápisu.
S předloženým návrhem zadání ÚP důrazně nesouhlasíme.
Důvody:
navržené komunikace jsou prakticky nerealizovatelné, neboť obec
nevlastní pozemky a nebude mít nikdy dostatek financí k jejich vykoupení a vybudování komunikací; zrušení kruhové křižovatky Karla
IV. x Hrdinů přinese obrovské dopravní problémy zejména do té doby,
než bude vybudována druhá kruhová křižovatka na konci ul. Hrdinů
(je otázkou, zda se s ohledem na vlastnické vztahy druhá křižovatka
vůbec postaví); u vodojemu Na Skále upozorňujeme, že obec tento
objekt prodala s tím, že novému vlastníkovi umožní jiné využití než
„technická infrastruktura“; u pozemků komerční zóny Z38 a Z39 v jižní
části obce nesouhlasíme s jejich vynětím z návrhu ÚP, jednak to
do budoucna zamezí reálnému vzniku objízdné komunikace, jednak
považujeme vynětí všech pozemků Královské kanonie za nemravné.
Vstřícnost vůči kanonii je důležitá pro budoucnost příležitostí k vyjednávání o potřebách obce k získávání pozemků pro nezbytné veřejné
vybavení, hlavně školu. Komerční zóna by znamenala kromě jiného
odhlučnění obce od Pražského okruhu a pracovní příležitosti pro
obyvatele obce. Současně je nutné si uvědomit, že za zařazení těchto
pozemků do ÚP obec v 90. letech minulého století získala 17 mil. Kč.
Současně pozitivně kvitujeme, že ÚP se tvoří v rozporu s dřívějším
vyjádřením představitelů obce dříve než strategický plán.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí "Informaci o stavu prací na územním plánu Horoměřice“.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová, Jindřich Srb, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Antonín
Čacký, Ing. Luboš Langer, Vladimír Dvořák, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk
Babka, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., doc.Ing. Jan Mikulka CSc.,
MUDr. Pavla Lacková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
V 18:23:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto
znění:
Zastupitelstvo v souladu s ust. § 51 odst. 3 stavebního zákona schvaluje pokyny pro zpracování nového územního plánu k opakovanému
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společnému jednání opatřené stanovisky orgánu ochrany přírody
a orgánu posuzování vlivů na životní prostředí.
Hlasování
pro: (10) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Ing. Šárka Fajkošová, Jindřich Srb, MUDr. Pavla Lacková,
doc.Ing. Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Antonín
Čacký
Proti: (4) Filip Kohutič, Vladimír Dvořák, Ing. Luboš Langer, Bc. Jana
Kohoutová
zdržel se: (1) Zdeněk Babka
nehlasoval: (0)

Změna územního plánu žádost pí LXXXXX DXXXXXXXX

Důvodová zpráva
Pozemky č.parc. 202/6- ovocný sad a pozemek parc.č. 206/53 - orná
půda dle ÚP zeleň - přírodní nelesní společenstva- majitelka pozemků
L. DXXXXXXXX požaduje změnu ÚP na pozemky stavební.
V 18:26:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se změnou Územního plánu obce
Horoměřice pozemků č. parc. 202/6-ovocný sad a parc.č. 206/53 orná
půda (dle ÚP zeleň - přírodní nelesní společenstva) na stavební pozemky.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, Ing. Luboš Langer, Ivan Král, Vladimír Dvořák, Bc. Jana Kohoutová, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Šárka Fajkošová,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Jindřich Srb, MUDr. Pavla Lacková, Antonín Čacký, Zdeněk Babka,
doc.Ing. Jan Mikulka CSc.
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Schválení Závěrečného účtu obce Horoměřice 2019

Důvodová zpráva
Obec Horoměřice předkládá Návrh závěrečného účtu za rok 2019, dle
předložených podkladů, zpracovaných pomocí softwaru Keo4. Zákon č.
99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a změnou zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné
správy, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnost přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací spravované ÚSC pro uživatele se zdravotním postižením, tak aby byly vnímatelné, ovladatelné,
srozumitelné a stabilní. Proto jsou zveřejněny dvě Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Obec Horoměřice hospo-
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dařila v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 ze dne 18. prosince
2018, s výsledkem hospodaření 35 532 230,61 Kč.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král, Ing. Luboš Langer
Místostarosta I. Král informoval přítomné členy zastupitelstva o investicích obce v roce 2019 a splácení finančního úvěru.
Ing. L. Langer - předseda finačního výboru- doplnil informaci: "Finanční výbor Závěrečný účet obce Horoměřice projednal a doporučil
ZO schválit bez výhrad, a dále doporučuje volné finanční prostředky
investovat do majetku obce".
V 18:33:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce Horoměřice schvaluje Závěrečný účet obce Horoměřice za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Hlasování
pro: (14) Filip Kohutič, Ivan Král, Vladimír Dvořák, Ing. Luboš Langer,
MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Marcela Helerová,
Jindřich Srb, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček,
doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla Lacková, Zdeněk Babka,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.
proti (0)
zdržel se: (1) Bc. Jana Kohoutová
nehlasoval: (0)

Účetní závěrka za rok 2019

Důvodová zpráva
Předložené podklady pro schválení Účetní závěrky za rok 2019: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horoměřice za rok 2019 a Inventarizační zpráva 2019.
Právní předpis pro schválení: zákon o obcích 128/2000 Sb. §84 odst. 2
písm.b) - pravomoc zastupitelstva vyhláška 220/2013 Sb. §12 - nutnost
písemného protokolu o výsledku hlasování schválení účetní závěrky.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král, Bc. Jana Kohoutová
V 18:36:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce Horoměřice schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování
pro: (15) Vladimír Dvořák, Filip Kohutič, Ivan Král, Ing. Luboš Langer,
MUDr. Pavla Lacková, Jindřich Srb, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., Ing. Marcela Helerová, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Šárka Fajkošová, MVDr. Jan
Herčík CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Antonín Čacký, Zdeněk
Babka, Ing. Aleš Sedláček
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č. 306/10,
parc.č. 298/4, parc.č. 458/8, parc.č. 245/59, zapsaný
na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice

Důvodová zpráva
Žádost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby,
na pozemku parc. č. 306/10, parc.č. 298/4, parc.č. 458/8, parc.č. 245/59,
zapsaný na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná
se o 279 bm distribuční soustavy za jednorázovou náhradu ve výši
83 700 Kč. Lokalita - ul. Za Špejcharem, Do Oříšků, Kolmá. Záměr obce
byl zveřejněn na úřední desce od 19.2.2020 do 6.3.2020.
V 18:39:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce Horoměřice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku
parc. č. 306/10, parc.č. 298/4, parc.č. 458/8, parc.č. 245/59, zapsaný

na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, pro ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, za jednorázovou náhradu ve výši 83 700 Kč.
Hlasování
pro: (15) Vladimír Dvořák, Ivan Král, Filip Kohutič, Antonín Čacký,
MUDr. Pavla Lacková, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Luboš Langer, Jindřich
Srb, Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc.,
Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Aleš Sedláček, doc.Ing. Jan Mikulka CSc.,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Zdeněk Babka
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č.
393/106, zapsaný na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec
Horoměřice

Důvodová zpráva
Žádost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektromontáže s.r.o.,
se sídlem Lety u Dobřichovic, o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku
parc.č. 393/106, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná se o 238 bm
kabelového vedení NN za jednorázovou náhradu 71 400 Kč. Lokalita ul. Jasanová, Husova (Za humny). Záměr obce byl zveřejněn na úřední
desce od 18.3.2020 do 6.3.2020.
V 18:40:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektromontáže s.r.o., se sídlem Lety u Dobřichovic, na pozemku parc.č. 393/106, v k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV
10001 pro obec Horoměřice, za jednorázovou náhradu 71 400 Kč.
Hlasování
pro: (15) Ing. Aleš Sedláček, Ivan Král, Ing. Šárka Fajkošová, Filip Kohutič, Vladimír Dvořák, Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc.,
Jindřich Srb, MUDr. Pavla Lacková, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., Ing. Luboš
Langer, Bc. Jana Kohoutová, Zdeněk Babka, doc. Ing. Vlastimil Altmann
Ph.D., Antonín Čacký
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č.
162/6, zapsaný na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec
Horoměřice

Důvodová zpráva
Žádost spol. ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupená spol. Elektroštika,s.r.o., Praha 4, o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby na pozemku parc. č. 162/6, zapsaný na LV č. 10001, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná se o v zemi uložené kabelové vedení
NN 0,4kV (kNN) v ul. Na Skalce - Zařízení distribuční soustavy v délce
34 bm (kNN) za jednorázovou náhradu 10 200 Kč. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce od 22.4.2020 do 11.5.2020.
V 18:42:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená spol. Elektroštika s.r.o., se sídlem Praha 4,
na pozemku parc.č. 162/6, v k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV 10001 pro
obec Horoměřice, za jednorázovou náhradu 10 200 Kč.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, Vladimír Dvořák, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Luboš
Langer, MUDr. Pavla Lacková, MVDr. Jan Herčík CSc., Jindřich Srb, doc.
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Ing. Jan Mikulka CSc., Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Aleš Sedláček, Antonín
Čacký, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Marcela Helerová, Zdeněk
Babka, Ivan Král
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Směna části pozemku parc.č. 439/35, v k.ú. Horoměřice,
odděleného z pozemku parc.č. 439/1, k.ú. Horoměřice
za pozemek parc.č. 13/2, k.ú. Horoměřice, odděleného
z pozemku parc.č. 13, k.ú. Horoměřice

Z důvodu zachování správného procesního postupu byl tento bod
odložen na příští jednání zastupitelstva obce.
Prodej části pozemku parc. č. 439/35, odděleného z pozemku č.parc.
439/1, v k.ú. Horoměřice, zapsaného na LV 10001, obec Horoměřice
Důvodová zpráva
Žádost R.KXXXXXXXX bytem Praha 6, zástupce manž. N. a P. NXXX
o souhlas s narovnáním hranice mezi jejich pozemkem parc.č. 13
a pozemkem obce Horoměřice parc.č. 439/1 (ul. Požárníků). Hranice
v katastrální mapě neodpovídá skutečné hranici v terénu. Nesoulad
vznikl v důsledku digitalizace mapového operátu v daném území.
Rada obce Horoměřice dne 3.12.2019 vzala žádost manž. N. a P. NXXi
o narovnání hranic pozemku parc.č. 13 na vědomí a doporučila zastupitelstvu obce schválit prodej uvedeného pozemku za cenu 1 500 Kč/
m2. Z důvodu zachování správného procesního postupu byl tento bod
odložen na příští jednání zastupitelstva obce.

Seznámení s výsledky provedené kontroly výkonu
samostatné působnosti obce orgánem MVČR
a předložení návrhu přijatých opatření k nápravě

Důvodová zpráva
Dne 29.1.2020 provedlo Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly na Obecním úřadě kontrolu výkonu samostatné působnosti obce na základě § 129 a násl. zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolou bylo zjištěno:
Obec porušila § 101 odst. 3 větu druhou zákona o obcích tím, že
kontrolované zápisy ze schůzí RO (s vyjímkou zápisů z jednání RO
3.12.2019 a 7. 1. 2020) neobsahují schválený pořad jednání RO, resp. Ze
zápisů není zřejmé, že by se o navrženém pořadu hlasovalo, přestože
je pořad jednání RO v zápisech uváděn.
Obec porušila § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že nezveřejnila záměr
propachtovat pozemky uvedené v pachtovní smlouvě č. 300 po dobu
nejméně 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu obce na úřední desce obecního úřadu – nezveřejnila jej vůbec Obec porušila § 18
odst. 1 InfZ tím, že výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018 zveřejnila až dne 17.4.2019 ( zákonný termín je
nejpozději do 1.3. za předcházející rok).
V 18:58:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti obce Horoměřice, souhlasí s nimi a ukládá následující opatření:
Opatření k nedostatkům dosahující intezity porušení zákona:
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce. Obec pořizuje zápisy z jednání ZO a RO prostřednictvím PC aplikace" Usnesení.cz"., kde je o programu ZO a RO hlasováno.
Datum vyhotovení zápisu je uveden v zápatí zápisu.
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
Ze strany obce bylo vyvoláno jednání se zástupcem společnosti
Agrivep (pachtýř předmětného pozemku). Na základě uvedeného
jednání a podpisem souhlasného prohlášení obou stran o neplatnosti
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uzavřené pachtovní smlouvy, obec schválila a zveřejnila záměr obce
o propachtování pozemků na úřední desce obecního úřadu po dobu
15 dnů a nová pachtovní smlouva byla předložena radě obce ke schválení. Rada obce předmětnou pachtovní smlouvu č.300, vč. její přílohy,
schválila dne 5.5.2020 č. UR-104-9/20. Přílohou této pachtovní smlouvy
je doložka dle § 41 odst. 1 zákona o obcích.
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Za dodržování § 101 odst. 3 věty druhé zákona o obcích – za schválení
programu jednání RO usnesením je zodpovědnou osobou starosta
obce, za uvedení datumu vyhotovení zápisu ZO a RO je zodpovědnou
osobou zapisovatel (zapisovatelka).
Za dodržování § 39 odst. 1 zákona o obcích – za zveřejnění záměru
obce je osoba zodpovědná za zpracování materiálu ke schválení
orgánu obce (zastupitelstvu nebo radě obce). Za dodržování § 18 odst.
1 dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím,(vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti) – za agendu poskytování informací dle
InfZ je zodpovědnou osobou vedoucí úřadu.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, MVDr. Jan Herčík CSc., Jindřich Srb, Ing. Luboš
Langer, Vladimír Dvořák, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Šárka Fajkošová, doc.
Ing. Jan Mikulka CSc., Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Bc. Jana
Kohoutová, Zdeněk Babka, Ivan Král, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.,
MUDr. Pavla Lacková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky - 4. etapa
výstavby MŠ pavilon A

Důvodová zpráva
Na základě přidělení dotace na výstavbu 4.etapy MŠ- pavilon A proběhlo výběrové řízení na zhotovitele pavilonu A. Do výběrového řízení
se přihlásily 4 firmy: 1) KONSIT a.s., Praha 6, 2) DEREZA s.r.o., Praha
6, 3) PRAGOTRADE spol s.r.o., Pchery, 4) Elektromotáže Stavby s.r.o,
Slaný. Hlavním kritériem pro výběr zhotovitele byla výše ceny. Nejlepší
nabídku podala firma PRAGOTRADE spol.s.r.o. ve výši 23 999 999,15 Kč
(bez DPH).
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král, Zdeněk Babka, Filip Kohutič,
Bc. Jana Kohoutová.
Bc. Kohoutová upozornila, že výběr zhotovitele je v kompetenci rady
obce; zastupitelé neznají podmínky zadávacího řízení ani nebyli seznámeni s obsahem jednotlivých nabídek, proto nemohou posoudit,
zda se jedná o nejvýhodnější nabídku a nejsou způsobilí pro navržené
usnesení hlasovat.
V 19:06:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy PRAGOTRADE spol.s.r. o.,
Pchery, která podala nejnižší nabídku a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem PRAGOTRADE spol. s r.o.
Hlasování
pro: (10) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Šárka Fajkošová,
MUDr. Pavla Lacková, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., Filip Kohutič, Jindřich
Srb, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, doc. Ing. Vlastimil Altmann
Ph.D.
proti (0)
zdržel se: (5) Ing. Luboš Langer, Bc. Jana Kohoutová, Vladimír Dvořák,
Ing. Marcela Helerová, Zdeněk Babka
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Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.6.2020

Důvodová zpráva
V současné době je stanovena výše odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí v maximální výši. Dle
Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se výše odměny stanoví v celých
korunách.
K tomuto bodu programu podala Bc. J. Kohoutová protinávrh s názvem Přehled odměňování neuvolněných zastupitelů a jako důvodovou zprávu uvedla:
Jsme toho názoru, že schopní a pracovití lidé jsou tím nejcennějším,
co obec má. A obec by jejich práci měla ocenit a dát najevo, že si
jejich práce skutečně váží. Proto jsme už na podzim navrhovali odměnit členy výborů a komisí za jejich práci pro obec. Náš návrh rada
obce zamítla s tím, že připraví vlastní návrh a pověřila jeho přípravou
místostarostu Sedláčka. Ten nedodržel původní termín konec února (!)
a následně díky pandemii se záležitost protáhla na půl roku.
Místostarostou opožděně předložený návrh ale zcela opomíjí práci zastupitelů – členů ve výborech a komisích, i nadále oceňuje jen činnost
jejich předsedů. Připravili jsme tedy k projednání na zastupitelstvu
protinávrh, který počítá s měsíční odměnou pro členy výborů a komisí. S ohledem na dopady na rozpočet obce předkládáme dvě varianty.
Varianta A by zatížila rozpočet částkou 95 400 Kč za rok.
Varianta B je rozpočtově neutrální. Počítá s tím, že peníze pro členy
výborů a komisí by obec ušetřila snížením měsíční odměny neuvolněného místostarosty, který má spoustu jiných aktivit a práci pro obec se
věnuje jen okrajově. Své úkoly buď deleguje na zaměstnance obce anebo je plní se zpožděním (viz opožděně předložený návrh odměňování,
zpoždění se zpracováním grantů, pozdě předložená obecně závazná
vyhláška o místním poplatku z pobytu atd.). V tabulkách chybí člen
zastupitelstva bez funkce, neboť žádný takový v zastupitelstvu není.
varianta A v Kč
funkce
současný stav
protinávrh
rozdíl
starosta
39 771
39 771
0
místostarosta
35 795
35 795
0
člen rady
7 954
7 954
0
předseda výboru, komise
3 978
3 978
0
člen výboru, komise *
1 989
3 314
+1 325
rozdíl celkem měsíčně (x 6 osob)
+7 950
Varianta A se týká 6 zastupitelů a představuje nárůst o 7 950 Kč měsíčně, tj. 95 400 Kč za rok.
varianta B v Kč
funkce
současný stav
protinávrh
rozdíl
starosta
39 771
39 771
0
místostarosta
35 795
27 845
-7 950
člen rady
7 954
7 954
0
předseda výboru, komise
3 978
3 978
0
člen výboru, komise *
1 989
3 314
+1 325
rozdíl celkem měsíčně (x 6 osob)
0
Varianta B se týká 7 zastupitelů a je rozpočtově neutrální.
*) V případě členství ve více orgánech obce se odměna poskytuje
pouze jednou.
K tomuto bodu byl protinávrh členy zastupitelstva projednán a nebylo
o něm hlasováno.
Po projednání bylo navrženo hlasování o původním návrhu předloženém radou obce s tím, že rada se bude odměňováním členů výborů
a komisí, kteří jsou zastupiteli, znovu zabývat a na příštím zasedání
předloží kompromisní návrh.
V 20:06:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
1) Zastupitelstvo obce Horoměřice stanovuje svým neuvolněným
členům za výkon funkcí odměny za měsíc a to s účinností od 1.6.2020
v celých korunách takto:
a) člen rady obce ve výši 7 954 Kč

b) předseda výboru, předseda komise ve výši 3 978 Kč
c) člen výboru, člen komise ve výši 1 989 Kč
d) člen zastupitelstva obce ve výši 1 989 Kč
2) V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování
pro: (12) Ing. Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ivan Král, Jindřich
Srb, MVDr. Jan Herčík CSc., MUDr. Pavla Lacková, Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Luboš Langer, Zdeněk Babka, doc.Ing. Jan Mikulka CSc.,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Aleš Sedláček
proti (1) Filip Kohutič
zdržel se: (2) Bc. Jana Kohoutová, Vladimír Dvořák
nehlasoval: (0)

Odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo obce o způsobu (systému) odměňování fyzických osob,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva obce, v komisích rady obce předem nerozhodne
a přesto bude poskytovat fyzickým osobám a občanům, které nejsou
členy zastupitelstva obce, jednorázové odměny, např. pololetně či
ročně na základě jednorázově přijatých usnesení zastupitelstva obce
(např. všem stejnou částku nebo částku v diferencované výši podle
aktivity jednotlivých členů apod.). Podotýkáme, že zákonné odvody
ze stanovené, resp. poskytnuté odměny (zejména pojistné na sociální
zabezpečení) se pak, dle našeho názoru, budou odvíjet nejen od konkrétní výše odměny, ale taktéž od způsobu jejího stanovení, avšak jde
o speciální úpravu v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Návrh postupu:
Navrhuji použít výše uvedenou variantu. Ta je uplatnitelná na kteréhokoli člena komise či výboru. Předseda dané komise či výboru,
v případě svého uvážení, připraví návrh usnesení, ve kterém zdůvodní,
proč a jakou výši odměny dotyčnému navrhuje. Pro lepší administraci doporučuji tyto návrhy předkládat 2x do roka. Pokud se bude
jednat o odměnu předsedy komise, který není zastupitel, připraví
návrh na jeho odměnu jiný zastupitel, který je s příslušnou komisí či
výborem v úzkém kontaktu. Při použití varianty 2, není nutné přijímat
žádné usnesení předem, tedy ani usnesení o výběru varianty. Pokud je
člen komise či výboru dodavatelem služeb obci, je to možné, ale pouze na takové činnosti, které nesouvisí s výkonem jeho volené funkce.
U členů komisí a výborů, kteří zastupiteli jsou, lze schválit zastupitelstvem pouze jediný způsob odměňování a tím je měsíční odměny, jejíž
maximální výše je stanovená nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
V 20:13:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo k odměňování členů komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva, rozhodlo, že dopředu nestanoví
jejich pravidelnou odměnu za výkon jejich funkce. Případná odměna
bude řešena na základě návrhu předsedů komisí a výborů za objem
skutečně odvedené práce na základě jednorázového přijatého usnesení zastupitelstva.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc., doc.
Ing. Jan Mikulka CSc., Bc. Jana Kohoutová, Ing. Marcela Helerová,
Ing. Luboš Langer, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., MUDr. Pavla
Lacková, Jindřich Srb, Antonín Čacký, Ing. Šárka Fajkošová, Ivan Král,
Zdeněk Babka, Vladimír Dvořák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
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Vyřešení poplatků za psy za období leden 2020

Důvodová zpráva
Výše nákladů na obeslání občanů by mnohonásobně převýšila vybrané poplatky.
V 20:17:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že někteří občané uhradili poplatek ze psů na rok 2020 již v lednu 2020, ačkoliv termín splatnosti
poplatku je až 30.6.2020. Protože obec schválila navýšení poplatku
od 1.2.2020, zastupitelstvo obce souhlasí, aby poplatky uhrazené
v lednu na celý rok 2020, již nebyly občanům navyšovány.
Hlasování
pro: (15) Filip Kohutič, Ing. Aleš Sedláček, MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan
Král, Antonín Čacký, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Luboš Langer, MUDr. Pavla Lacková, Jindřich Srb, Ing. Marcela Helerová, doc.Ing. Jan Mikulka
CSc., Zdeněk Babka, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Sárka Fajkošová, Vladimír Dvořák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Smlouva o spolupráci - EUROSIGNAL

Důvodová zpráva
Obec má zájem na tom, aby byla vlastníkem optických tras, které
budou, postupně rozvedeny do všech jejích částí. Tyto trasy budou
sloužit pro připojení obecního rozhlasu, informačních tabulí, zastávek
MHD, chytrých kontejnerů na odpad, zámků na hřištích, parkovacích
automatů a kamer apod. Obec oslovila vlastníky optických vláken
v Horoměřicích s tím, zda jsou schopní rozvody postupně rozšiřovat,
nabízet koncovým uživatelům i pro využití obce. Jak T-Mobile, tak O2 ,
toto nejsou ochotní činit. O2 má stále politiku ADSL. Optiku nevedou
k zákazníkovi, ale do DSL slumu a dále metalikou. T-Mobile se síťování
ke koncovým uživatelům v Horoměřicích nevyplácí, protože v obci
máme málo bytových domů blízko u sebe. Další z oslovených, firma CZ
Speed net, která taktéž internetové připojení v Horoměřicích nabízí.
Ta obci prostřednictvím partnerské firmy Eurosignal, tento požadavek
obce nabídla. Eurosignal uvedla jako referenci město Mníšek pod
Brdy, kde síť budovali 10let. Pozitivní referenci obci podal Mgr. Marek Pešice, vedoucí odboru kanceláře starosty. Celá akce je pro obec
zajímavá v tom, že postupně získá bez nutných investičních nákladů
propojení optickými kabely na celém území. Investiční náklady jdou
za Eurosignalem. Ten je motivovaný k tomu, aby prováděl co nejméně
zbytečných výkopů a maximálně se koordinoval s ostatními firmami,
které rekonstruují chodníky, budují nové ulice nebo pokládají jiná
vedení, například telefonní nebo jiná datová. Obec ve smlouvě, která
je předkládána garantuje, že věcné břemeno za uložení bude pro Eurosignal max. 1 Kč za metr. Smlouva obsahuje zapracování připomínky
právničky obce Mgr. Pavlíny Komendové, která se týkala budoucího
možného přemístění kabelů, pokud by to obec potřebovala. Vypořádání připomínky je v textu Smlouvy žlutě. Rada obce byla o průběhu
vyjednávání s dodavateli informována a doporučuje zastupitelstvu
schválení smlouvy. Bc. J. Kohoutová a F. Kohutič upozornili na nedostatky předloženého návrhu Smlouvy – automatické prodlužování
smlouvy, možnost nevypovězení smlouvy, nízká cena za zřízení věcného břemene.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Aleš Sedláček, Vladimír Dvořák,
Zdeněk Babka, Bc. Jana Kohoutová, Filip Kohutič, doc. Ing. Vlastimil
Altmann Ph.D.
V 20:52:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s spol.
Eurosignál, dle podmínek stanovených ve Smlouvě, tj. za cenu 1 Kč
za metr, s výhradou k bodu 5.3., ve kterém obec požaduje doplnit ak12

tivní upozornění ze strany poskytovatele o blížícím se konci 10 letého
období smluvního vztahu.
Hlasování
pro: (12) Ing. Marcela Helerová, Ing. Luboš Langer, MVDr. Jan Herčík
CSc., Ing. Aleš Sedláček, Ing. Šárka Fajkošová, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Antonín Čacký, MUDr. Pavla Lacková, Jindřich Srb, Zdeněk
Babka, Ivan Král, doc.Ing. Jan Mikulka CSc.
proti (0)
zdržel se: (3) Filip Kohutič, Bc. Jana Kohoutová, Vladimír Dvořák
nehlasoval: (0)

Zprávy z rady

Důvodová zpráva
Zápisy z jednání rady obce za období 18.2.2020 do 5.5.2020.
Diskuze zahájena v 20:53:31
K tomuto bodu se vyjádřili: Bc. Jana Kohoutová, MVDr. Jan Herčík CSc.,
Filip Kohutič Bc. J. Kohoutová požadovala informaci k Veřejnoprávní
smlouvě s obcí Horoměřice o výkonu úkolů obecní policie na území obce Statenice uzavřená mezi obcí Horoměřice a obcí Statenice
s účinností na 1 rok.
Informaci podal místostarosta I. Král.
Bc. J. Kohoutová vznesla dotaz na vyhlášení stavební uzávěry, odpověděl J. Herčík - zpracovávají se připomínky, projednávala rada obce.
Bc. J. Kohoutová - Proč obec vypověděla nájemní smlouvy s Premonstráty na rybník a park? Odpověděl J. Herčík: obci nebude poskytnuta finanční dotace, pokud pozemek není ve vlastnictví obce. Obec navrhla
Premonstrátům, aby o dotaci požádali oni a obec jim nabídla pomoc
s administrací žádosti o dotaci.
Z. Babka se dotázal na stav výstavby MŠ v areálu Velká Brána - informaci podal I. Král.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 19 - Zprávy z rady
na vědomí.

Různé a diskuse

Důvodová zpráva
Starosta MVDr.J. Herčík poděkoval všem za zvládnutí krizové situace
v době vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením pandemie
COVID 19 - poděkoval všem občanům, hasičům, a krizovému štábu
za pomoc.
Veřejnost: 1) upozornění na propadlý kanál v ul. Za humny (u transformátoru) - odpověděl starosta MVDr. J. Herčík: obec zajistí nápravu
2) zda se uvažuje o rozšíření prostor pro ZŠ? Starosta MVDr. J. Herčík
- obec hledá řešení na rozšíření prostor pro ZŠ a zvažuje vhodné
varianty řešení (přemístění MŠ a uvolnění prostor pro ZŠ, přemístění
OÚ a uvolnění prostor pro ZŠ a následné propojení budov apod.)
K tomuto bodu se vyjádřili: Veřejnost 1
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na 2.7.2020
v 18.00 hod v Rytířském sále, Zámeček, Velvarská 1. ×

Obrazový
a zvukový záznam
z jednání obce je
k dispozici na webových
stránkách obce v sekci
Zápisy ze zastupitelstva.

Ž iv o t v o b ci

Co nového v Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Horoměřice?
Nedávno probíhal nábor do výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Aktuálně
je registrováno 11 nových členů, které čeká 40 hodin školení a výcvik, a 4 hasiči
s praxí a s oprávněním vyjíždět k zásahu. Myslím, že se sešla zatím velmi
dobrá skupina fajn lidí, kteří mají vůli a nadšení pracovat na sobě a upevňovat
dobrý kolektiv, který je nezbytný pro akceschopnost jednotky při zásahu
i při mimořádných možných situacích. Rádi uvítáme další nové členy, kteří
doplní naše řady v rámci Sdružení dobrovolných hasičů, které se podílí mimo
jiné i na pořádání akcí pro veřejnost. Z členů Sdružení dobrovolných hasičů
Horoměřice se následně mohou rekrutovat členové výjezdové jednotky.
V květnu čekalo nováčky první školení, které bylo rozděleno na teoretickou
výuku a praktickou část, která probíhala
na nádvoří statku a v přírodě. Účastníky
školil zkušený instruktor a bývalý profesionální hasič ve výslužbě. Byly připraveny studijní materiály a hodiny výcviku
s hasičskou technikou. Završením tohoto
základního kurzu-školení byl kontrolní test
a to jak z teorie, tak i z praktických cvičení
a fyzické kondice. Každý hasič musel projít
ve výjezdovém oblečení a s hadicemi v ruce
temnou uličkou s nástrahami. Nikdy totiž
nevíte, co vás může při zásahu překvapit.
Co se týče nouzového stavu, od 16. 3. se
JSDH aktivně zapojila do řešení problematické situace, když byla vládním nařízením
stanovena povinnost nosit ústenky, které
však nebyly nikde k sehnání. JSDH ko-

ordinovala a zajišťovala sběr materiálu,
následný rozvoz dobrovolnicím, které šily
bavlněné ústenky, s cílem zajistit prioritně
bezproblémový chod klíčových provozoven
v obci Horoměřice i mimo ní. Ve spolupráci
s obcí se následně JSDH podílela na distribuci ústenek, desinfekce a léků seniorům
a nemohoucím lidem.
Mimo nouzový stav se také jednotka sboru dobrovolných hasičů podílela
na sázení stromků a následného zavlažování v době většího sucha. Během poslední
doby se svépomocí provádějí některé
opravy prostor hasičské základny a připravuje se prostor pro umístění další výjezdové
techniky.
Aktuálně pracujeme na obnově vozového parku výjezdové jednotky. V této
souvislosti velmi kvitujeme podporu obce,

která se aktivně podílí na řadě jednání
a oslovuje různé dotační programy. V rámci
schváleného rozpočtu byly pořízeny všem
dosavadním členům pracovní stejnokroje,
dále je v jednání nákup nové výjezdové
výstroje a výzbroje.
Z důvodu nouzového stavu, jsme byli
nuceni zrušit všechny připravované a plánované akce pro veřejnost. Této nepříznivé
situace jsme však mohli obratně využít
ke koncentraci se na školení a výcvik nováčků a zdokonalování dovedností akceschopných dobrovolných hasičů. Rádi bychom
alespoň na příští rok připravili zajímavé
akce jak pro děti, tak pro dospělé. ×
Za JSDH Horoměřice Jan Plass
Foto: archiv autora
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JSME TU PRO VÁS,
NAVŠTIVTE NÁS

centralkladno.cz
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Z pr á v y z r a dnic e

Zprávy z komise
Otevřená radnice
Kalendář akcí do mobilu
Na stránkách obce v sekci Život v obci >
Kalendář akcí > Akce v obci naleznete odkaz
na Google kalendář. V něm se můžete podívat
na všechny připravované akce v Horoměřicích až do konce roku 2020. Postupně budou
doplňovány další.
Abyste měli přehled o akcích stále po ruce,
můžete si tento kalendář jednoduše přidat
mezi své kalendáře do chytrého mobilního
telefonu kliknutím na výše popsaný odkaz.
Pokud si chcete uložit do svého kalendáře jen
konkrétní akci, v detailu akce klikněte na položku Přidat do svého Google kalendáře.
Jste-li pořadatelem akce v Horoměřicích a chcete mít Vaši akci v kalendáři
na webu obce, pošlete emailem stručné informace včetně letáčku na adresu
akce@horomerice.cz.

Obecní YouTube kanál
V prosinci loňského roku jsme pomohli obci
založit YouTube kanál, na kterém naleznete
záznamy ze Zasedání zastupitelstva a z besed
s občany. Časem snad
přibudou i reportáže z kulturních akcí.
Ke kanálu se dostane
kliknutím na ikonu
YouTube v hlavičce
obecních stránek nebo
vyhledáním klíčových slov “Obec Horoměřice” na stránkách
www.youtube.com. Další cesta vede přímo
z konkrétního zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. V květnu 2020 jsme také spustili
online přenosy z jednání zastupitelstva
na obecním Facebooku.

Připojení zámečku
k internetu
V březnu a květnu 2020 provedla společnost
CZSpeed.NET první etapu připojení horoměřického zámečku k internetu. V březnu rozvedla optickou páteřní síť o délce téměř 450
metrů. V květnu pak připojila technické čety,
kamery v kotci pro odchycené psy a volně
dostupné WiFi v loveckém sále.
Do konce prázdnin je v plánu připojení
volně dostupné WiFi v jídelně a na vnitřním
nádvoří. Tím se návštěvníkům akcí a stánkařům umožní přístup na internet. V plánu
je i rozšíření kamerového systému o další tři
kamery.

Modernizace knihovního
systému
Uzavření knihovny z důvodu epidemie koronaviru jsme využili k modernizaci knihovního
systému. Hlavním cílem bylo zpřístupnit čtenářům katalog knih po internetu. Své nabídky
zaslali celkem tři potenciální dodavatelé, komise nabídky posoudila a rada obce vybrala
dodavatele.
Co přinese nový systém čtenářům? Na adrese katalog.knihovna-horomerice.cz si mohou prohlédnou všechny svazky a rezervovat
si je. Před první rezervací je potřeba navštívit
knihovnu a s paní knihovnicí projít registrací.
Nový systém Vás bude e-mailem informovat
o dostupnosti rezervovaných knih a také
o blížící se době vrácení výpůjček. V katalogu
jsou rovněž vidět nově přidané tituly.
Další novinkou spuštěnou s otevřením
knihovny je webová stránka na adrese
www.knihovna-horomerice.cz, kde naleznete
aktuální otevírací dobu, odkaz na katalog
knih, knihovní řád a další důležité informace
k provozu knihovny. ×
Za komisi Otevřené radnice a informačních
technologií Miroslav Nový

Co se děje v obci? buďte V OBRAZE
Firma Galileo Corporation s.r.o., dodavatel našich nových webových stránek
obce, nám pro lepší zvládnutí komunikace s občany v době krize dala na půl
roku zdarma k užívání aplikaci, kterou
si můžete stáhnout do mobilních
telefonů. Jakmile obec cokoli zveřejní
v aktualitách nebo na úřední desce,
dá vám to tato aplikace ihned vědět.
Obecní webové stránky jsou náš hlavní
komunikační kanál. Některé informace pak sdílíme i na Facebooku Obec
Horoměřice a na Mobilním rozhlase.
Pokud chcete mít kompletní přehled,
doporučujeme:
1) Nainstalovat si mobilní aplikaci V OBRAZE (pro telefony Android a iOS)
2) Zaregistrovat svůj e-mail na stránkách obce k odběru aktualit na titulní stránce www.horomerice.cz dole
vprostřed. ×
Aleš Sedláček
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Horoměřičtí chovatelé
v roce 2019

Činnost naší organizace začínáme zpravidla výroční členskou
schůzí. Ta se konala 16. března v restauraci „Sokolovna“ v Horoměřicích a rádi jsme na ní přivítali mezi hosty i starostu OÚ, MVDr. Jana
Herčíka, CSc. Na této schůzi vždy vyhodnotíme, jak se nám podařilo
plnit plánované akce, seznámíme členy se stavem pokladny i její
revizí, odměníme jubilanty, kteří mají významná životní výročí,
předáme případná svazová vyznamenání a schválíme plán akcí
na další rok. Svazová vyznamenání “Za zásluhy o chovatelství” byly
uděleny př. Jaromíru Hejnému a př. Luďku Jandovi. Po skončení
schůze následovalo přátelské posezení s občerstvením a živou hudbou pana Ladislava Krupičky. Kromě této schůze pořádáme podle
potřeby další, hlavně výborové, jejichž cílem je organizační zajištění
připravovaných akcí.
Hlavní akcí je každoročně zorganizování tradiční výstavky drobných zvířat. Uskutečnila se v sobotu 21. října opět v areálu fotbalového hřiště v Horoměřicích. 9 chovatelů vystavilo celkem 20 králíků
13-ti plemen, 2 chovatelé vystavili 2 plemena drůbeže, 5 členů
vystavilo 20 holubů 5-ti plemen v 10-ti barevných rázech. Př. Vl. Sup
ve voliéře opět předvedl bohatou kolekci exotického ptactva. I tentokrát nás nezradilo počasí a zvláště nás potěšila opět vysoká účast
rodičů s dětmi. S potěšením mohu říci, že výstavou žije celý spolek.
K dnešnímu dni máme celkem 25 členů. Někteří naši členové
opět často vystavovali a získávali výborná ocenění nejen na výstavách okolních přátelských organizací (Libčice, Hostivice, Kralupy,
Hostouň v Kněževsi), ale i na výstavách klubových a národních
a vzorně tak reprezentují naši organizaci i obec Horoměřice.
Následuje informace o splnění dalšího bodu plánu, kterým byla
účast na okresní soutěžní výstavě, která se konala v Hostivici. Naše
výsledky však tentokrát nebyly takové, jaké bychom si přáli. Chovatelů čistokrevné drůbeže je tradičně málo a tak tedy opět soutěžili
pouze „králíkáři“ a „holubáři“. Ocenění králíků bylo dobré, soutěž
však byla vyrovnaná a skončili jsme na posledním 7. místě, pouhé
3 body od medaile. “Holubáři” skončili na 5. místě, hlavně díky výraznému, možno říci téměř neodbornému, podhodnocení kvalitních
holubů posuzovatelem.
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Nad plán se nám podařilo předvést malou ukázku našich zvířat
na festivalu „Sousedské Horoměřice“. Podle velkého zájmu, zvláště
mládeže, myslím, že ukázka splnila svůj účel. Velkou pozornost,
nejen dětí, ale i dospělých, upoutalo vypuštění poštovních holubů
př. Václava Vidnera. Při této příležitosti je třeba poděkovat pracovníkovi OÚ p. Miroslavu Belatkovi ml., který nám s organizací této
akce pomáhal.
V závěru své zprávy informuji o přidělení daru 15 000,- Kč , který
nám na činnost našeho spolku věnoval, na základě naší žádosti,
OÚ Horoměřice, děkujeme.
Případní zájemci o členství v naší organizaci mě mohou kontaktovat na telefonním čísle 739 504 014. Rádi mezi sebou uvítáme
další zájemce o chov drobného zvířectva. ×
Ing. Miroslav Vidner, předseda ZO Horoměřice
Foto: Ing. Jiří Piskač

Názory občanů

Mnohotvárný život
společenství občanů
Horoměřic a otevřená
radnice
Jako vždy od doby, kdy došlo k radikální změně ve vedení obce,
mne zaujal obsah Horoměřického zpravodaje, tentokráte č. 1/2020.
Místo planých slibů řada velmi konkrétních informací pro občany
a stále nové aktivity ke zlepšení společenského a kulturního života
v obci Horoměřice. Vybrané články prezentovaly v 1. čísle zpravodaje
občanské akce z počátku roku 2020 v souladu s projektem „Otevřená
radnice“.
Nemohl mne však nezaujmout příspěvek „Otevřená radnice?“
paní Jany Kohoutové, zastupitelky zvolené za ODS. Paní Kohoutová
přisuzuje každému občanovi roli všech zastupitelů obce. Já jako občan
nepotřebuji mít před zasedáním zastupitelstva všechny podklady pro
jednání. Nerozhoduji, to dělají právě zastupitelé. Pokud mne dění
v obci zajímá, mohu se jednání zastupitelstva zúčastnit, případně
shlédnout jeho videozáznam na stránkách obce. V článku pak paní
Kohoutová tvrdí o zápisu z jednání zastupitelstva: „Celá akce je pak
korunována nicneříkajícím zápisem, jehož vypovídací schopnost
a kvalita je zoufale ubohá“. Skutečnost je ale jiná. Zápisy ze zastupi-

telstva schvaluje starosta obce
a zcela konkrétnímu zápisu se
dle mého názoru nedá nic vytknout. Každý čtenář se v zápisu
Ze zasedání zastupitelstva obce
Horoměřice v témže čísle zpravodaje dozví množství konkrétních
faktů. Jen namátkou: Návrh rozpočtu
obce Horoměřice na rok 2020 s hlavními investicemi do oblasti školství (40 ze
153 mil. Kč), podrobný rozpis položek rozpočtu
je v časopise zveřejněn také. Dále je prezentováno schválení vyhlášky
o místním poplatku ze psů včetně sazeb. Následuje smlouva o smlouvě budoucí, žádost ČEZ, smlouva o nájmu plynárenského zařízení
atd. V zápisu ze zasedání zastupitelstva je také uvedeno, cituji: "Zápis
z jednání finančního výboru není k dispozici (není pořízen)." To by spíše mělo upoutat pozornost paní zastupitelky Kohoutové, předsedou
finančního výboru je její kolega z ODS Ing. Langer.
Paní Kohoutová také tvrdí, že se stále snižuje účast občanů na zasedání zastupitelstva. Snad je na tom něco pravdy, přesto na zasedání
14. 1. 2020 se zastupiteli diskutovalo 5 občanů. Za vlády ODS chodili
na jednání zastupitelstva zpravidla 2 až 3 občané. Až v období před
volbami se to změnilo. “Otevřená radnice“ nemusí být reprezentována
masovou účastí občanů na zasedání obecního zastupitelstva, ale podle mého názoru na ni poukazuje také široká účast občanů na kulturních, společenských a prospěšných akcích podporovaných obcí. ×
Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., horoměřický občan

↓ 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, platby kartou
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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Ok é nk o živ o tn í h o pr o s t ř e d í

Okénko životního
prostředí č. 9
Jak dál s odpady?
„Koronavirová“ doba trochu přibrzdila mnoho
„odložitelných“ činností, nicméně kromě
základní péče o zeleň, úklidu komunikací
a výsadby stromů činnost na poli životního
prostředí v obci stále pokračuje. Stále se
pracuje i na novém systému sběru odpadů.
Nyní je podána žádost o dotaci na pořízení nových sběrových nádob.
Rovněž končí doba pro podání žádostí obyvatel o přidělení nových
kompostérů, opět za pomoci dotačního titulu. Velkou změnou prochází, zatím alespoň vizuálně, sběrný dvůr.
Co nás stále trápí je „stále stejné“. Je to odkládání nepotřebných
věcí, tedy odpadů, kde se zrovna hodí. Tím, jak je obec rozlehlá, může
k odkládání odpadů docházet i od obyvatel okolních obcí, případně
projíždějících. V době, kdy více obyvatel a dětí tráví svůj čas v domácnostech, vzniká z tohoto důvodu i více odpadu na území obce. Je to
prokázáno na celorepublikové úrovni. Proto se nyní vyskytuje více odpadu v našich kontejnerech. Je potřeba o to více odpad před vhozením
do veřejných kontejnerů zmenšit (stlačit, sešlápnout, roztrhat). Pokud
již někdo dojede k takto zaplněnému kontejneru, zkuste se podívat
a dojet na jiné stanoviště, ale nenechávejte odpad vedle na zemi.
Doba svozu je pravidelná a třeba již další den bude kontejner prázdný.
Záleží na každém z nás. Až budou nádoby na papír a plast u každého
domu, nebude to na veřejných stanovištích tak nevzhledně vypadat.
Co to přinese? Únorová prezentace o systému v galerii Orchidea
poukázala, jak na to. Výsledkem změny, která ale trvá 2-3 roky, je to,
že si obyvatelé domu (bytu) budou moci vybrat sazbu za odpady,
podle toho, jak třídí. A domácnost bude platit jako celek, ne tedy
za počet obyvatel. Většinou to je pro občany levnější. Po těch 2 letech
lze přistoupit i k bonusům za vyšší třídění, které si domácnost bude
moci odečíst od stanoveného poplatku v dalším roce. Rozbor odpadu
z nádob na SKO (tak jak je máme i u nás) v Jičíně prokázal, že až 4/5
vyhozeného odpadu do této „zbytkové“ popelnice vůbec nepatří.
Tento systém nevznikl v ČR, ani v Horoměřicích, ale postupně se
vyvíjí a se svou úspěšností s tříděním odpadů se tak rozšiřuje především ze států západní Evropy. Státy střední a východní Evropy tak již
nemusí opakovat začátečnické chyby, ale mohou rovnou akceptovat
nová optimální řešení.
Ze svých zkušeností od studentů, kteří letos na jaře vypracovali
projekt o hospodaření s odpady v místě svého bydliště, mohu konstatovat, že z více jak 100 odevzdaných projektů a po odečtení studentů
z Prahy, kde je přeci jenom jiný režim, tak cca 70 % obcí již funguje
v odlišném systému, než je v Horoměřicích a i v jiných (levnějších)
cenách. ×
Za komisi Životního prostředí a místního hospodářství Vlastimil Altmann
Foto: archiv autora a studentů ČZU
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↑ Příklad organizace nádob na tříděný odpad z průzkumu studentů ČZU.

↑ Odpad před sběrným dvorem v ulici Do Oříšků.
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Právo na život

(výňatek z prohlášení RS ČR)
Již od 1. března 2020 prožíváme v České republice světovou pandemii koronaviru. Dle dosavadní smrtnosti k 29. dubnu bylo z celkového počtu 227 zemřelých v ČR 203 osob starších 65 let, tj. 89,4 %
z celkového počtu. Obdobně je to všude ve světě, což znamená,
že nemocí COVID – 19 jsou nejvíce ohrožené osoby v seniorském
věku. Na rozdíl od většiny evropských i mimoevropských zemí
česká vláda zareagovala včas a k ochraně seniorských životů přijala
řadu účinných epidemiologických opatření. K zahlcení nemocnic
zatím nedošlo, epidemiologický vývoj je v České republice vysoce
pozitivní. Hned v počátku pandemie uplatnila Rada seniorů České
republiky k vládě, k městské a obecní samosprávě a také k České
televizi řadu požadavků. Mimo jiné donášku důchodů poštovními
doručovateli do místa bydliště příjemců, rozvozy jídel, potravin
a léků seniorským domácnostem městskou samosprávou, otevření speciálního kanálu České televize pro seniorskou populaci
se zábavným, informačním a vzdělávacím programem. Dále jsme
požadovali dotace státu OSVČ v seniorském věku, které současně
pobírají důchod, zákaz výpovědi nájemců z nájemního bytu pronajímatelem při prodlení s platbou nájemného z důvodu koronaviru,
důsledné uplatňování koncepce postupného, kontrolovaného
a řízeného rozvolňování hygienických opatření dle vývoje pandemie, atd. Všechny naše požadavky byly ke cti jejich adresátů beze
zbytku splněny. Konstatujeme, že v těžké době je česká společnost
k seniorům velmi vstřícná a velmi si toho vážíme.
Dne 23. dubna vláda představila pandemický projekt postupného, kontrolovaného, a pokud bude nutné, také usměrňovaného
rozvolňování účinných epidemiologických opatření. Jde o udržení
kontroly nad vývojem pandemie. Plošná opatření budou postupně
rušena, rozvolňování začalo 27. dubna. Později budou otevřeny jen
některé sociální služby. V podstatě po 25. květnu 2020 mělo být
uzavření české ekonomiky ukončeno. Návrh plánu připravili nejkva-

lifikovanější odborníci v českém státě. Na požádání vlády zasedala
dne 28. dubna Poslanecká sněmovna, aby vládní pandemický plán
mohl být, dle rozhodnutí justice, realizován v režimu nouzového
stavu, který měl skončit 30. dubna. Česká republika nemá v tuto
chvíli jiný právní nástroj než nouzový stav.
Dominantní aktivitou Rady seniorů ČR v této těžké době je
praktické naplňování Ústavou garantovaného práva na život.
A seniorům o život jde! Ústavní právo na život je v této době jistě
nadřazeno právům ostatním. Odmítáme politické hrátky, levné
argumenty a poslanecké spekulace o dominanci práv svobody
pohybu, svobody vycestování mimo republiku, svobody podnikání
atd., když seniorům jde o život. V případě přijetí nekvalifikovaného
a zbrklého postupu nám může hrozit druhá i další vlny pandemie.
V některých zemích světa se již tak stalo!
Rada Seniorů ČR věří, že krizové scénáře nebudou naplněny.
Přeje všem důchodcům, seniorům ČR a prostřednictvím svých členských organizací zdárné zdolání pandemie, bude i nadále hlasitě
podporovat a prosazovat práva seniorů, právo na život!
A na závěr: důchody pro letošní rok (2020) jsou schváleny
a k žádným změnám nedojde. A pro příští rok máme vcelku progresivní mechanismus valorizace. Dle současného vývoje inflace by
průměrný důchod měl dosahovat na cca 15 000 Kč i bez mimořádného navýšení.
Klub důchodců Horoměřice se připojuje k přání RS ČR zdárně
zdolat pandemii nejen v Horoměřicích. Předsednictvo KDH rozeslalo svým členům prostřednictvím elektronické pošty svoji výzvu.
Věříme, že se brzy ve zdraví setkáme na naší členské schůzi, kterou
svoláme, jen co to podmínky umožní. V těchto dnech jsem obdržel
informaci z EP, že původní květnový termín zájezdu seniorů do Strasbourgu a okolních městeček včetně návštěvy EP se přesouvá
na druhou polovinu listopadu 2020. Zpráva je určena především
těm, kteří se měli původního zájezdu zúčastnit. Podrobnosti obdržíte později. ×
Miloslav Vajs
Člen předsednictva RS ČR
Místopředseda Klubu důchodců Horoměřice

↓ inzerce

ADELE SALON
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Boulová dráha pro mladé
i starší cyklisty – Pumptrack
V Horoměřicích nám stále toto populární sportoviště chybí. Po konzultacích
s armádou, která se vyjadřuje k činnostem na pozemcích, které jsou v blízkosti
jejích zařízení (vysílače v ulici Revoluční po levé ruce při cestě z Lysolají
do Horoměřic), nám bylo dáno kladné stanovisko na drobné terénní úpravy.
Rada oslovila projekční firmu k vypracování studie, kterou bychom
vám rádi představili. Sportoviště je umístěno na obecním pozemku
u zastávky autobusu Švejkova. V současné době je tato studie na stavebním úřadu. Dále se budeme řídit jeho pokyny. V některých obcích
se obdobná sportoviště staví bez stavebního povolení, jinde a vypadá
to, že tak tomu bude i u nás, se to bez něj neobejde. S tím je spojená
administrativa, která vybudování protahuje.
Skate park, který je ve studii umístěný dále od zástavby, se, zatím
realizovat nebude, hledáme pro něj vhodnější místo. V areálu není
plánovaný ani žádný prvek typu U – rampa pro koloběžky.

Návrh Pumptrack Horoměřice – hliněný pumptrack
Délka dráhy celkem:
Pojezdové plochy z vápencové drti:

125m
220m2

Šířka dráhy rovinky:

1,5m

Šířka dráhy zatáčky:

2,2m

Výška vln:
Výška zatáček:
Využití:

0,3 – 0,8m
0,8 – 1,2m
Horská a BMX kola

Řešené území je v současnosti travním porostem navazujícím na místní komunikaci a zástavbu. V návrhu byla zvolena varianta hliněného
pumptracku s vápencovým povrchem, vzhledem k umístění a charakteru sportoviště zvažujeme v budoucnu zaasfaltování. Návrh tvoří
125m dlouhý okruh, který obsahuje 5 zatáček a 15 vln. Pumptrack je
navržen tak aby byl vhodný jak pro úplné začátečníky tak mírně pokročilé jezdce. ×
Ing. Aleš Sedláček, 1. místostarosta
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Nová alej "U stohu" na cestě mezi
lesem u Sv. Juliany a Nebušicemi
Alej lemuje cestu, která je sice samá díra, ale tvoří důležitou spojnici mezi Prahou a Okoří. Je tak velmi využívanou turistickou tepnou. Mnoho obyvatel Horoměřic jí prochází při rodinných okružních
procházkách v okolí obce. 76 stromů je vysazeno po jedné straně
cesty. V létě budou poskytovat tolik potřebný stín i útočiště pro ptáky,
hmyz a drobné savce, celkově přispějí k zlepšení prostředí, ve kterém
žijeme. Ve výsadbě stromů chceme dále pokračovat. Jednali jsme již
se starostou Suchdola o lepším napojení našich stezek, stejně tak se
starostou Únětic, kde máme také ještě jednu zapomenutou polní cestu
na hranici našich katastrů.

Musíme se snažit, abychom měli kam vyrazit do přírody. Řešení, kdy
všichni nasednou do aut a někam za přírodou odjedou, je dost krátkozraké. ×
Aleš Sedláček, 1. místostarosta

↓	Manipulace byla obtížná. Vysokozdvižný

vozík pana Lopaty si užíval do té doby, než
vypověděl službu, čest jeho památce!

↑	
80 Krasavců právě přijelo z Obříství

z plantáží Arboeka. Jejich výška je minimálně
5 metrů. Váha, díky balu, je okolo 100 kg.

↑ A tak přišly na řadu rudly.

↓ V noci jsme si připravili

na přívěs první várku stromů,
abychom ráno byli včas
na místě.

↑	
Stromy musely na statku ještě 14 dní

čekat, než byly připravené díry a souhlasy
majitelů sousedních pozemků. Musely
se pravidelně zalévat. Měli jsme štěstí
na suché, slunečné dny. Pomohla
i hasičská jednotka.

→

Cesta je vytyčena, můžeme
začít kopat. Pan Richtr pracoval
až do pozdního večera tak, aby
se mohlo druhý den začít.
22
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↓ Zapojili se i výletníci, co šli,

zrovna kolem, to povolené
bylo.
↓	
Druhý den se nabídla

hasičská jednotka, udělal se
kus práce.

↑ Oslovili jsme pár dobrovolníků, co se

účastnili podzimní výsadby. Veřejná
pozvánka nebyla podle nařízení možná.
Výsadby se mohly účastnit jen malé,
izolované skupinky, ideálně rodiny.

←	
Ke stromům jsme zatloukali podpůrné kůly.

K těm bylo nutné stromy pečlivě vyvázat.
Větry uprostřed tohoto obřího pole byly
vskutku silné a baly nemají ještě kořínky
prorostlé do okolní zeminy.

↑	
Hlínu z únětické kompostárny

jsme míchali do děr, kde to byl
samý kámen.

→

Na přívěsu vznikla
improvizovaná truhlárna, kde
jsme upravovali opory na míru.

← A nakonec nechyběla

i mohutná zálivka.

↑	
K manipulaci s baly

posloužily háky od pana
zahradníka Škopka.

→

76 stromů je
usazeno, teď už jen
prosba za občasný
déšť. Do budoucna
bychom rádi cestu
opravili a uzavřeli
pro auta. Na jejím
začátku u silnice
pak vybudovali
malé parkoviště
s posezením pro pěší
i cyklisty.

Díky všem
dobrovolníkům
i pracovníkům
obce, kteří se
zapojili!
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Přijďte si půjčit knihu do obecní
knihovny – je to jednodušší!

Horoměřický SWAP
Máte doma přebytečné věci, které je Vám líto vyhodit a někomu by
mohly ještě posloužit? Potom je tu pro Vás nová facebooková stránka
Daruj nebo vyměň Horoměřice a okolí. Kvůli pandemii koronaviru jsme
nemohli pokračovat v akci SWAP, čili výměnný bazar, proto jsem se
rozhodla převést ho alespoň do internetové podoby. Funguje to velmi
jednoduše: vyfotíte, nasdílíte, darujete nebo vyměníte ;) Díky více než
300 účastníkům z Horoměřic a okolí jdou věci na odbyt velmi rychle
a čile funguje výměnný obchod například nejčastěji za láhev vína
nebo čokoládu. Lidé směňují nebo darují zahradní sazenice, přečtené
knihy, dětské i dospělé oblečení, dokonce i nábytek.
Z mého pohledu se jedná o ekologický přístup k využití již nepotřebného zboží, také však jde o seznámení se s jinými spoluobčany
Horoměřic touto cestou. Účastníci však k výměně či darům přistupují
zodpovědně a využívají bezkontaktní předávání většinou u branky
domu. Na podzim, pokud situace dovolí, je v plánu druhý SWAP, již
opět pořádaný v galerii Orchidea, jehož první ročník se velmi vydařil.
Neváhejte a přidejte se ke skupině! ×
Veronika Dosedělová
Foto: archiv autorky

Horofest se přesouvá
na jaro 2021
Kvůli nemoci COVID-19 se přesouvá první ročník
Horofestu na sobotu 22. 5. 2021. Organizátoři
slibují, že udělají vše pro to, aby zůstal
program na chlup stejný. Vstupenky
zakoupené v předprodeji jsou nadále
v platnosti pro nový termín, v případě
žádosti o jejich vrácení napište prosím
na info@kapelamaniac.cz. Těšíme se na vás!
×
Jiří Bareš, MANIAC
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Obecní knihovna prochází v posledních měsících řadou změn.
V únoru ji začala spravovat nová paní knihovnice Katrin
Čtvrtníková. Ta má kromě knihovny na starosti také kulturní
aktivity obce. Ukázalo se, že by naší knihovně svědčilo oživení.
V posledních letech ji navštěvovalo pouze asi 60 pravidelných
čtenářů, knihovní fond byl zastaralý a některé knihy po mnoha letech půjčování ve špatném stavu. Začalo se tedy s revizí
knihovního fondu a s odpisy starých či neaktuálních knih pod
vedením knihovnic ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Z původních 11 tisíc svazků bylo nutné zhruba třetinu vyřadit.
Odepsané knihy jsou nyní k dispozici v Galerii Orchidea. Během
otevíracích hodin knihovny si je můžete přijít prohlédnout
a zdarma odnést.
Během května byl pak vybrán a spuštěn nový knihovní
systém. Díky němu mohou čtenáři připojení na internet přes
web katalog.knihovna-horomerice.cz z domova prohlížet katalog
knížek a po přihlášení si také knihy rezervovat nebo prodloužit
výpůjčku. Knihovna vám e-mailem zašle seznam vypůjčených
knih i připomínku, že je třeba knihy brzy vrátit. Pokud nejste
v knihovně dosud registrovaní, přijďte to napravit, není to nic
složitého. Usměvavá paní knihovnice s vámi na místě vyplní přihlášku a rovnou si můžete vybrat něco pěkného na čtení. Provoz
knihovny je momentálně přizpůsobený epidemiologické situaci,
proto je k dispozici dezinfekce na ruce pro každého návštěvníka
a vrácené knihy musí nejprve strávit týden v karanténě, než se
vrátí zpátky do oběhu.
Revizí prošel i knihovní řád a otevírací doba knihovny, která
by nyní měla být příjemnější pro čtenáře. Tím však změny
k lepšímu nekončí. V budoucnu se plánuje zejména větší
propojení knihovny s místní
základní a mateřskou školou,
Otevírací doba
organizace rodinných aktivit
knihovny:
a programů pro seniory.
Věřím, že se místní knihovna
Pondělí 12:00 – 19:00
stane příjemným kulturním
Úterý
12:00 – 19:00
centrem, kam se mnozí z nás
Středa zavřeno
budou rádi vracet! ×
Čtvrtek 12:00 – 16:00
T. Vernerová Volná
Pátek
12:00 – 16:00
Foto: archiv autorky

Ž iv o t v o b ci

Den s technickou četou
V koronačasu se přihodilo, že z naší technické čety zbyl v pracovním procesu jen poslední Mohykán, Zdeněk Šálek. Zdeněk
je pravděpodobně nejznámější občan Horoměřic a to nejen pro
nás, místní, ale i pro projíždějící. Jeho vysoká postava v oranžové
vestě je každý den ráno nepřehlédnutelná u hlavní Velvarské třídy.
Tlačí svůj vozík se zvýšenou ohrádkou, dřevěnými postranicemi,
na kterých je připevněná německá automobilová registrační značka. Rychle se přesouvá z místa na místo a rychlými pohyby metá
kolem sebe. Usmívá se, zdraví se s lidmi kolem. Pro mnoho z nás je
ranní vzpruhou asi tak, jako když potkáme usměvavého policistu
na přechodu.
Četa má v obci na starosti nepřeberné množství úkolů. Většina
z nich se dá odložit, ale vysypávání košů a údržba sběrných míst
na tříděný odpad, se musí provádět pořád. Nebylo zbytí, zavolal
jsem Mirkovi, který jezdí s multikárou, nechal se vyškolit, nabral
Zdeňka a vyrazili jsme do terénu. Cesta trvala přes 3 hodiny a byla
to od začátku zajímavá zkušenost.
Kvalita řazení v obecní multikáře ve mně vzbudila vzpomínky
na Škodu 1203. Některé rychlosti prostě nezařadíte. Někdy sice
něco zařadíte, ale zase je těžké odhadnout, o jaký rychlostní stupeň se jedná. Další nepříjemnost je smrad. Postarší naftový motor
je možná vhodný pro provoz na dlouhých tratích, jenže těch je při
objíždění odpadkových košů v obci pomálu. V praxi se během jízdy
mnohokráte zanoříte do oparu špatně pálené nafty. Během jízdy
pak litujete ty, co jdou zrovna kolem.
Objeli jsme skoro 70 odpadkových košů a 17 hnízd. Běžně se obsah košů sype na korbu a z korby pak lopatou přehazuje do kontejneru. Tento postup jsem zavrhl. Za prvé mi v tom systému chyběla
síť na korbu, to aby lehké odpadky za jízdy nelétaly ven a za druhé,
máme přeci Koronačas a přehrabovat se v odpadcích není dobré.
Naložili jsme tedy kontejner rovnou na korbu multikáry a připoutali ho kurtami, co jsem měl v autě ještě od převozu desinfekce.
Zdenda byl nahoře na korbě a já mu podával koše. Nápad to, zdálo
se, byl dobrý, až do té doby, než jsme kontejner naplnili. Měl asi
400 kg a my ho museli nakonec z vysoké korby dostat na zem. Dali
jsme to.
Zajímavý byl i obsah košů. Krom lahví od piva a obalů od sušenek, tvoří jeho velkou část pytlíčky s psími výkaly. Mikroténové. Nic
příjemného. Začínám chápat, proč mnoho obcí podporuje používání papírových sad. Je to kulturnější pro pejskaře i úklidovou četu.

Samostatnou kapitolou jsou hnízda na tříděný odpad. Do teď
jsem měl pocit, že jsou vlastně pořád přeplněná a že je jejich
celková kapacita při sjednané četnosti svozu nedostatečná. V praxi
tomu tak však není. Zatímco některá hnízda jsou beznadějně plná,
jiná zejí prázdnotou. Je to dáno tím, že některá jsou na výjezdových
trasách z neprůjezdných lokalit. Řidič pak přijede ke kontejneru
a ve spěchu vyvalí z auta nashromážděné odpady. Často jich část
končí vedle kontejneru proto, že plastová víka, pod která se snaží
odpad nacpat, se po čase utrhnou a s pomocí větru se plasty
a papír roznáší kolem. Někteří tuto zdlouhavou operaci zkrátí tím,
že odpad uloží rovnou vedle kontejneru. Takovéto odloženiny jsme
museli převézt do hnízd, která nebyla plná. Objemné papírové krabice jsme museli rozebrat a naskládat do kontejnerů. Budiž přány
obyvatelům obce nové postele, nová obří LCD televize, jen kdyby
majitel věnoval tu trochu času a krabice rozebral, polystyrén hodil
do plastu a papíry do papíru.
Celou akci jsme pak se Zdeňkem ještě jednou zopakovali. Musel
jsem uznat, že pro kluky, co to dělají pořád dokola, to žádná legrace není. Co bychom tedy pro ně mohli udělat?
Koupit nové svozové vozidlo. Rada již odsouhlasila nákup jednoho svozového elektrovozidla s nosností 500 kg a jedné elektrické
tříkolky s ložnou plochou na 200 kg. Ač elektromobilitu nevidím
jako spásu lidstva, tak přesně na tyhle pojezdy, kdy většinu času
běží naftový motor na prázdno, je to ideální řešení.
Začít umísťovat k některým odpadkovým košům sady papírových sáčků s lopatičkami pro pejskaře. I na tom se v radě obce
shodneme. Zkušební provoz na některých koších již začal.
Umístit a propagovat mapu sběrných míst. Podívejte se
na stránky obce, a když bude váš oblíbený kontejner plný, zkuste
další po cestě. S tím, jak budou přibývat nádoby na tříděný odpad
přímo u domácností (https://www.horomerice.cz/prakticke-informace/trideni-odpadu/planek-sbernych-hnizd), bude význam
sběrných hnízd klesat. Nebude jich tolik potřeba. Zůstat by měly
výhledově jen kontejnery na plechovky, nápojové kartony, sklo.
Plast a papír by měl být u domů.
Díky za tuhle zkušenost. Chovám respekt ke klukům, co tuhle
práci dělají. Naší povinností je nevystavovat je zbytečnému riziku
infekce a vytvořit jim standardní podmínky jako mají zaměstnanci
svozových služeb. Zdeňkovi pak děkuji za příjemnou společnost,
perfektní navigaci a odvahu zkoušet nové věci. ×
Aleš Sedláček

↓ inzerce
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Š K OLA a šk o l k a

Mateřská
škola se
po epidemii
otevřela
začátkem května

Základní škola od března
vyučuje na dálku
Základní škola byla pro žáky uzavřena stejně jako ostatní školy po celé
republice od 11. 3. 2020. Žáci i učitelé si museli zvykat na distanční
výuku prostřednictvím internetu. Učitelé jednotlivých tříd společně
koordinují množství úkolů, aby nepřetěžovali žáky, ale zároveň aby
měla výuka smysl. Na druhou stranu mají volnou ruku v tom, jak
často a jakým způsobem se s žáky kontaktují. Využívají k tomu několik
různých programů včetně celoškolního DM Software, který umožňuje
učitelům zadávat úkoly a studijní materiály elektronicky.
Během nouzového stavu také proběhl zápis do prvních tříd. Rodiče
měli možnost od 1. 4. 2020 poslat přihlášku poštou, e-mailem nebo
přes datovou schránku. Ti, kteří chtěli přijít přihlásit dítě osobně, se
do školy dostavili (ovšem bez dětí)
22. 4. Tuto možnost využila asi čtvrtina z nich. Počet přihlášených dětí
Rádi bychom
však epidemie nijak neovlivnila, napoděkovali
opak se jich letos přihlásilo víc než
především
v předchozích letech. Škola přijala
učitelům za jejich
všechny děti s trvalým bydlištěm
nasazení v rámci
v Horoměřicích nebo ve Statenicích.
on-line výuky,
Díky velkému zájmu v září otevřeme
3 první třídy.
tento náročný
Od 11. 5. se horoměřická škola
úkol zvládají
začala opět otevírat. Nejdříve se
s přehledem.
v ní objevili žáci 9. třídy. 12 z nich
se ve škole připravuje na přijímací
zkoušky na střední školy. Od 25. 5.
k nim přibyly také děti z prvního
stupně. Pro každou třídu se otevřela jedna studijní skupina, prvňáčci,
druháci a třeťáci mají možnost ve škole zůstat i v odpolední družině. Paralelně však bude do konce školního roku probíhat distanční
výuka. ×
Tereza Vernerová Volná
Zdroj: Mgr. Monika Vacková, zástupkyně ředitelky ZŠ Horoměřice
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Co se dělo v naší MŠ od 16. března, kdy se školka (po dohodě se
zřizovatelem OÚ Horoměřice) uzavřela až do 6. 5., posledního
všedního dne, kdy se v prostorách zařízení neozývaly hlasy dětí?
Paní uklízečky a školnice se pustily do generálního úklidu, pedagogové studovali a kontaktovali prostřednictvím rodičů děti,
aby je inspirovali, v době kdy byly doma, k společně sdíleným
činnostem.
Vedení školky, mimo jiné, změnilo podle pokynů MŠMT zcela
organizaci zápisu do MŠ na školní rok 2020/21. V minulých letech
stačily dva dny a bylo jasné, kolik dětí se přihlašuje. Letos měli
rodiče ještě do 16. května čas hodit přihlášku svého dítěte
do schránky MŠ, přihlásit se prostřednictvím osobní datové
schránky či e-mailem s elektronickým podpisem. Řada rodičů
však nakonec využila i osobního předání přihlášky v dopoledních hodinách 5. a 6. května. V současné době je příjemným překvapením, že převis dětí, které se do MŠ nedostanou, není velký
a pokud se do podzimu postaví slibovaný pavilon "A" v areálu
Komenského, je naděje, že se v příštím školním roce uspokojí
většina žadatelů o místo pro své dítě, pokud do 31. srpna 2020
dosáhlo tří let a alespoň jeden z rodičů a dítě mají trvalý pobyt
v Horoměřicích.
Stinnou stránkou letošního zápisu byla však nemožnost vidět
děti, které do MŠ směřují a absence vyjádření pediatra k jejich
zdravotnímu stavu. Přece jenom je důležité, abychom v mateřské škole věděli třeba o tom, zda není dítě alergik. Rozhodně se
však učitelé na důležité informace z této oblasti rodičů, na začátku školního roku, kdy bude probíhat za jejich přítomnosti
adaptace dětí, zeptají.
A jak jsme se sešli s rodiči a dětmi 7. 5., den před státním
svátkem? Samozřejmě v menším počtu, vlastně tak trochu
na zkoušku, ale rozhodně bylo milé děti i rodiče opět vidět.
Rodiče naprosto respektují daná pravidla ohledně zvýšených
hygienických pravidel a v pondělí 11. 5. dorazilo i více dětí.
Do jednoho oddělení přišlo i více než dvě třetiny dětí, což při
počtu 28 dětí, je opravdu dost. Děti ani učitelé nemusí v odděleních roušky nosit a tak vlastně přirozeně navazujeme na činnosti, které jsme v březnu museli přerušit.
Za zmínku ještě stojí, že úplata na provoz se za platící dětí
(děti absolvující povinnou předškolní výchovu před nástupem do 1. třídy ji neplatí) za dobu uzavření MŠ adekvátně
sníží, což bude v rozpočtu školy znamenat snížení příjmů cca
o 100 000,-Kč. ×
PaedDr. Vlasta Gregorová, ředitelka MŠ Horoměřice

Š K OLA

Výuka během
koronaviru
Jako maminka osmileté
holčičky, jsem se i já stala
na posledních několik týdnů
„paní učitelkou“ Z počátku
jsem si tuto novou roli velmi
užívala, jako lektorka jazyků
jsem v tom neviděla problém,
ale že učit vlastní dítě bude
daleko náročnější, jsem
zjistila velice záhy. I když
to celé období hodnotím
kladně, protože naše paní
učitelka nám byla kdykoliv
k dispozici, vše důkladně
popsala a vysvětlila, tak jsem
zjistila, že opravdu nejsem typ
na domácí výuku.
Tohle je ale jen můj pohled a mě zajímalo, jak
to celé vnímají učitelé a děti, proto jsem se
rozhodla oslovit paní učitelku Marušku z 2.A
ZŠ Horoměřice a její čtyři žáky.

Maruška

Jak těžké pro vás bylo přejít na on-line výuku?
Bylo to pro nás všechny něco nového. Vše se
přihodilo ze dne na den. Nevěděli jsme, jak
dlouho to bude trvat, jaké podmínky mají
děti doma, jak jsou na tom rodiče, jaké mají
technické zázemí. Všechny tyto okolnosti jsem
musela při přípravě on-line výuky zohlednit
a přizpůsobit se jim. Z počátku jsme si zvykali,
ale po několika dnech jsme našli nejvhodnější způsob výuky pro všechny a pěkně si to
sedlo.
Jak hodnotíte spolupráci s rodiči?
Díky nim, jejich výborné komunikaci a zpětné vazbě jsme vše vyladili tak, aby výuka
byla vyhovující jak pro děti, tak aby se dala
zkombinovat s povinnostmi rodičů a jejich
prací. Bez pomoci rodičů by to bylo hrozně
složité. Všichni si zaslouží velkou jedničku
s hvězdičkou.
Co pro vás bylo nejtěžší a co vám naopak
vyhovovalo?
Jelikož jsem také rodič dvou školáků a jednoho předškolního dítěte, bylo nejnáročnější
skloubit rodinu, chod domácnosti a on-line

výuku. Postupně jsme si ale ve všem vytvořili
režim a řád, a tak vše začalo hezky fungovat.
Těšíte se zpátky do školy?
Do školy se těším jako prvňáček na 1. září :-)
Věřím, že se nám podaří vše zajistit tak, aby
děti získaly ještě několik znalostí, strávily
hezký čas spolu a s námi, a tím také odlehčily rodičům, kteří musí pracovat, ale také
abychom byli v bezpečném prostředí. Na tom
se budou muset podílet všichni (rodiče, děti,
učitelé i další) svým zodpovědným
chováním a přístupem. Výuka tak bude úplně
jiná než obvykle, ale osobní výuka ve třídě
mi vyhovuje ze všeho nejvíce a moc se těším
na děti.

Děti

Co se ti na domácí výuce nejvíce líbilo?
Amálka
Nejlepší bylo, když jsem si udělala jeden den
úkoly za dva dny a pak měla volno a taky jak
jsem mohla ráno dlouho spát.
Patynka
Jak jsem se s mamkou mohla učit doma.
Eli
Mně se líbilo, že jsme byli doma a nemusel
jsem ráno vstávat.
Daník
Nejvíc se mi líbila prvouka, videa o přírodě,
jak jsme tvořili video o kytkách, taky bylo
super, že se můžu učit na chalupě a v pyžamu.
Co ti nejvíce chybělo?
Amálka
Paní učitelka.
Patynka
Že nemůžu vídat ostatní kamarády.
Eli
Nejvíc paní učitelka a kamarádi.
Daník
Děti a paní učitelka.
Učil by ses raději dál doma, nebo se těšíš
do školy?
Amálka:
Jako těším se do školy, ale ne na testy. Taky se
netěším na vstávání.
Patynka:
Strašně se těším do školy.
Eli:
Moc se těším do školy.
Daník
Těším se.
Jak jsi komunikoval s paní učitelkou?
Amálka
Přes Skype jsme si povídali, jak se máme
a taky jsme jí posílali úkoly, za které jsme
dostávali známky.
Patynka
Hezky a bavilo mě to. Hlavně, jak jsme si
povídali všichni přes Skype s paní učitelkou

i ostatníma dětma.
Eli
Volali jsme si přes Skype, někdy jsme si
zavolali i přes WhatsApp a také jsme přes
WhatsApp posílali úkoly, obrázky a videa.
Daník
Přes Skype.
Jaká je maminka učitelka?
Amálka
Někdy jí štvu, někdy je přísná, ale učí se s ní
hezky.
Patynka
Dobrá. Moc mě to s ní bavilo.
Eli
Výborná, ale Maruška je o 1000% lepší
Daník
Dobrá.
Zuzana Danielisová

↓ inzerce

ZŠ
Horoměřice
přijme
vychovatelku/
vychovatele
školní družiny

Nástup od září 2020

Informace na tel.:
220 971 331

CV zasílejte na e-mail:
zs.horomerice@centrum.cz
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Ž iv o t v o b ci

Jak ovlivnila epidemie
koronaviru místní
podnikatele?
Nelehké období nouzového stavu zasáhlo
všechny z nás. Zajímalo nás, jak se s ním
vypořádali místní živnostníci, proto jsme jim
položili několik otázek.

Bistro Trucovna
- Vít Plešner
Jak postihla omezení v rámci epidemie Vaše podnikání?
Postihla nás velmi výrazně, asi jako všechny restaurace.
Museli jste omezit či úplně zastavit provoz?
První týden nouzového stavu jsme se rozhodli restauraci úplně zavřít.
Nařízení se měnila ze dne na den a bylo složité adaptovat provoz i zásobování. Poté jsme otevřeli na tři hodiny denně během obědů, které
jsme buď rozváželi, nebo vydávali jako take-away po předchozí objednávce. Přestože lidé hodně vařili doma, zejména naši stálí zákazníci se
snažili Trucovnu podpořit svými objednávkami a především díky nim
jsme situaci zvládli. Moc jim za to děkujeme!
Bylo nutné nějak přizpůsobit Vaše podnikání?
Museli jsme zeštíhlit provoz firmy a zjednodušit naši nabídku. Někteří
kolegové pro nás dočasně přestali pracovat, naštěstí se již provoz zase
rozběhl a všichni jsou zpět. Do nabídky jsme zařadili rozvoz obědů, ale
překvapivě o něj nebyl velký zájem. Zákazníci rádi využili možnost vyjít
na chvíli z domu a jídlo si osobně vyzvednout.
Zapojili jste se nějak do pomoci ohroženým nebo nemocným?
Místním hasičům, dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří na obecním
úřadě šili roušky a pomáhali z distribucí, jsme dováželi obědy za poloviční cenu. Také jsme se spojili s paní Amélií z Lysolají, která chtěla pomoci plicnímu oddělení v motolské nemocnici. Formou daru zaplatila
suroviny, ze kterých jsme navařili občerstvení pro lékaře a sestřičky
a dovezli je do Motola.
Vrátilo se v současnosti Vaše podnikání k normálu nebo očekáváte
nějaký dlouhodobější či trvalý dopad?
Na základě oficiálních doporučení jsme 18. 5. otevřeli zahrádku a 25. 5.
i vnitřní prostory restaurace. Stále bojujeme s některými problémy
v rámci zásobování, například momentálně je složité sehnat dobré
maso na burgery, které si u nás zákazníci oblíbili. Největší překážkou ale je, že stále nemůžeme příliš plánovat dopředu. Nařízení se
mohou kdykoli změnit, i proto část našich zákazníků restaurace stále
nenavštěvuje. Ovšem ti, kteří přicházejí, jsou úžasní. Je na nich znát,
že jim nejde jen o to dát si někde pivo nebo jídlo, ale že se velmi těšili
na setkávání s lidmi, možnost si popovídat a vidět se naživo. Jsou milí
a chápaví i přes omezující hygienická opatření, která musíme dodržovat, a my jsme jim za to velmi vděční. ×
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Textilní značka
ReTaška - Markéta
Palánová
Jak postihla omezení v rámci epidemie Vaše podnikání?
Podnikám v oblasti prodeje textilního zboží. Z věcí, které už
dosloužily původnímu účelu, jako jsou například rifle, pánské
košile, dámské šaty, ale i záclony a závěsy, šiju tašky, kabelky,
batohy a zástěry. Mám e-shop, ale mým hlavním prodejním
kanálem jsou různé trhy, prodejní výstavy, kreativní dílny a podobně. Epidemie bohužel všechny tyto akce zhatila. Od velikonočních trhů, přes módní přehlídku na dvoudenním veletrhu
v Pardubicích, jarní květinový workshop, tvůrčí dílny pro děti
před Dnem matek až po Design Lock v Roztokách.
Musela jste omezit či úplně zastavit provoz?
Ty první dny, kdy padala jedna akce za druhou, byly velmi
smutné. Samozřejmě jsem mohla šít nové zboží, ale v období
naprosté nejistoty, kdy zase bude možné potkat se osobně se
zákazníky, to nedávalo moc velký smysl.
Zapojila jste se nějak do pomoci ohroženým nebo nemocným?
Šila jsem roušky. Pro Centrum
domácí péče, nemocnice,
seniory, mé známé sestřičky
a lékaře, ale i pro veřejnost.
Bylo to velmi intenzivní období
velké solidarity, kdy horoměřičští hasiči iniciovali sbírku
látek a tkalounů, rozváželi je švadlenkám a vyzvedávali hotové
roušky. Švadlenky mezi sebou sdílely střihy na ty nejfunkčnější
roušky, zakladače šikmých proužků i darované gumičky a šňůrky.
Vrátilo se v současnosti Vaše podnikání k normálu nebo očekáváte nějaký dlouhodobější či trvalý dopad?
K 1. 6. je situace pozitivnější, mohou se konat alespoň farmářské trhy a menší akce, ale návrat k normálu asi bude ještě
nějakou dobu trvat. ×

Ž iv o t v o b ci

Antik Decadenza
- Jan Pilch
Jak postihla omezení v rámci epidemie Vaše podnikání?
Měli jsme dlouhou dobu zavřený obchod a přišli jsme také o velkou
část zakázek v oblasti restaurování a renovací, protože někteří klienti
se z preventivních důvodů snažili zamezit jakémukoli fyzickému kontaktu.
Museli jste omezit nebo úplně zastavit provoz?
Bohužel jsme podle vládních nařízení museli mít téměř tři měsíce
zavřený obchod. Je nám to líto, protože se domníváme, že narozdíl například od velkých
hobbymarketů,
které poměrně
brzy otevřely, je
u nás vzhledem
k velkému prostoru
a minimálnímu setkávání zákazníků
velmi malé riziko
šíření nákazy.
Bylo nutné nějak přizpůsobit Vaše podnikání (změna otevíracích hodin, rozšíření služeb, změna sortimentu…)?
V období nouzového provozu jsme měli možnost pracovat v restaurátorské dílně, ale vzhledem k malému počtu zakázek to nebylo
příliš efektivní. O to víc si vážíme, že nás někteří naši klienti v těchto
nelehkých časech podpořili a nabídli případnou pomoc, kterou jsme
sice nepřijali, ale jsme za to gesto moc rádi. Za všechny musím zmínit
například Únětický pivovar.
Zapojili jste se nějak do pomoci ohroženým nebo nemocným?
Charakter našeho podnikání to úplně neumožňoval, ale naši rodinní
příslušníci šili roušky.
Vrátilo se v současnosti Vaše podnikání k normálu nebo očekáváte
nějaký dlouhodobější či trvalý dopad?
Z provozního hlediska v tuto chvíli fungujeme v podstatě normálně.
Ovšem vypočítali jsme, že ekonomickou ztrátu budeme dohánět jeden
až dva roky. ×
↓ inzerce

Obchůdek U Farmáře
- Miroslav Zedník

Jak postihla omezení v rámci epidemie Vaše podnikání?
Problémy nám dělal zejména rychlý sled opatření. Nemuseli
jsme sice zavřít, ale zejména v prvních dnech nouzového stavu
se velmi změnila četnost i složení nákupů našich zákazníků.
Část zákazníků přešla na bezkontaktní nákup dovezený až
domů. Vzhledem k tomu, že prodáváme hodně čerstvého zboží,
které denně expiruje, měli jsme ze začátku problém přizpůsobit
zásobování.
Museli jste omezit či úplně
zastavit provoz?
Nemuseli. Měli jsme otevřeno
po celou dobu nouzového
stavu v původních otevíracích
hodinách.
Bylo nutné nějak přizpůsobit
Vaše podnikání?
Nabídli jsme zákazníkům
nákup formou objednávky
a dovozu domů. Ze začátku
byl o tuto službu velký zájem, ale nebyli jsme na ni důkladně
připravení (ideální by v takové situaci byl propracovaný elektronický systém objednávek, to však nebylo možné ze dne na den
realizovat). Později začali zákazníci opět víc nakupovat osobně.
Zapojili jste se nějak do pomoci ohroženým nebo nemocným?
Díky rodině jsme měli přístup k materiálu na domácí výrobu
desinfekce v kritickém období, kdy byla velmi nedostatkovým
zbožím. Část jsme využili k udržení hygienických standardů v obchodu a část jsme darovali místní policii a hasičům.
Vrátilo se v současnosti Vaše podnikání k normálu nebo očekáváte nějaký dlouhodobější či trvalý dopad?
Situace se začíná vracet k normálu, ale bude to ještě nějakou
dobu trvat. ×
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Kalendář akcí

28. 6. PŘEDNÍ KOPANINA
15.00 KoKino pro děti - Ježek Sonic,
19.00 Kokino pro dospělé - Přes prsty,
Sál radnice, Hokešovo náměstí

9. 9. VELKÉ PŘÍLEPY
19.30 Povídání nejen o zvířatech, Centrum volnočasových aktivit

1. 10. VELKÉ PŘÍLEPY
19.30 Lukáš Pavlásek - Planeta slepic,
Centrum volnočasových aktivit

18. 7. ÚNĚTICE
Znovuotevření Únětického pivovaru

20. 9. HOROMĚŘICE
13.00–18.00 Sousedský festival, nádvoří
zámku

3. 10. HOROMĚŘICE
10.00 Technický den pro mládež, Bistro
Trucovna

29. 8. PŘEDNÍ KOPANINA
15.00 Kácení a dražba májky a koncert
Petra Lüftnera, Hokešovo náměstí

20. 9. PŘEDNÍ KOPANINA
18.00 Pepa Fousek - koncert, Sál radnice, Hokešovo náměstí

5. 11. HOROMĚŘICE
17.00 Dýňová stezka, nádvoří zámku

6. 9. HOROMĚŘICE
15.00 Promítání pro děti, 20.30 letní
kino pro dospělé, Rytířský sál zámku

20. 9. ROZTOKY
17:00–18:30 Svátky hudby, FKO a sólisté
Jan Mráček (housle) a Karel Untermuller
(viola), Středočeské muzeum v Roztokách

27. 11. HOROMĚŘICE
17.00 Rozsvícení vánočního stromu,
nádvoří zámku

Potkejme se v září na Sousedském festivalu!
Loňský první ročník Sousedského festivalu se
moc povedl. Byla by škoda tuto akci nepořádat pravidelně, a tak jsme se už dlouho
těšili na letošní druhý ročník. Virus nám však
zamotal hlavu. Dlouho jsme se rozmýšleli, zda
vůbec Sousedský festival kvůli nejisté situaci
letos v září uskutečníme, ale nakonec jsem se
rozhodli, že ano. Chceme, aby se stal oslavou
setkávání, vzájemnosti a podpory, které v Horoměřicích není málo. Po zrušených jarních
akcích budeme mít opět možnost se potkat,
seznámit se s novými sousedy a obdivovat, co
místní umí.
Druhý ročník Sousedského festivalu se
bude konat v neděli 20. 9. 2020. Díky místním muzikantům opět budete mít možnost
poslechnout si zajímavý hudební program,
ochutnáte občerstvení od lokálních podniků
a shlédnete novou divadelní pohádku sehranou místními ochotníky. Kromě toho budete
mít možnost poznat umění a záliby mnoha
vašich sousedů nebo si adoptovat knížku, která se už nevejde do obecní knihovny. Pokud
30

upečete ten nejlepší štrůdl nebo závin, můžete si odnést zajímavé ceny a titul nejlepšího
horoměřického pekaře.
Pokud umíte něco zajímavého vyrobit, máte koníček, který byste rádi sdíleli
s ostatními nebo chcete přiložit ruku k dílu

coby dobrovolník, dejte nám prosím vědět.
Kontakt a více informací najdete na webu
www.sousedsky-festival.cz.
Za tým organizátorů Tereza Vernerová Volná
Foto z ročníku 2019: Kristýna Ďurišová Smolová

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

Šárka Musilová

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

Olga Krayzlová

Eva Kybicová mladší

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

Eliška Klinerová

Redakční rada

Ing. Josef Kuchař

financnivybor@horomerice.cz

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

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

Mgr. Irena Řehková

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

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

doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D

Komise Sociální a zdravotní

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

Ing. Šárka Fajkošová

Eva Kybicová

Finanční výbor

Komise Životního prostředí
a místního hospodářství

Bc. Katrin Čtvrtníková

renata.urbanova@horomerice.cz
referent

zpravodaj@horomerice.cz

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

Pavla Lacková

Bc. Renata Urbanová

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

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

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

katrin.ctvrtnikova@horomerice.cz
knihovna@horomerice.cz
akce@horomerice.cz
220 971 929
knihovnice, pracovnice pro kulturu

Ing. Miroslav Nový

zivotniprostredikomise@horomerice.cz

socialnikomise@horomerice.cz

pavla.lackova@horomerice.cz
zastupitelka

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

Jindřich Srb

jindrich.srb@horomerice.cz
zastupitel, předseda komise Vzdělání
(školství), sportu a kultury
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Jízdní řády autobusů do Horoměřic
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