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Kritéria pro přijímané příspěvky do Horoměřického
zpravodaje:

Milí
čtenáři,

Z

mraků se konečně prodralo slunce, vzpomnělo
si, co je jeho úkol a snad už naplno porazilo
chlad. Společně s uvolněním restriktivních
opatření svým optimismem nakazilo také několik
aktivních spoluobčanů, kteří se s vervou pustili
do pořádání kulturních akcí. Jsme rádi, že jsme mohli
do tohoto čísla zařadit i jejich aktuální kalendář.
Věřme, že se skutečně blýská na lepší časy a budeme
si je moci naplno užít. Svým zodpovědným chováním k tomu může dopomoci každý z nás. Pořadatelé
to nebudou mít jednoduché, stále se budou muset
vypořádat s nařízenými omezeními. Pomozme jim
minimálně tím, že je budeme bez výhrad akceptovat.
Možná jste si všimli, že se ve Vašich poštovních
schránkách kromě zpravodaje začal objevoval drobný
měsíčník Za dveřmi radnice. Ten na rozdíl od zpravodaje připravují přímo pracovníci radnice, aby občany
informovali o aktualitách z vedení a správy obce.
Oproti tomu příprava každého čísla Horoměřického
zpravodaje zabere delší dobu a snažíme se v něm
dát prostor tématům s dlouhodobějších přesahem
(v tomto čísle jsme například vyzpovídali náměstka hejtmanky pro dopravu k dlouhodobé strategii
dopravní situace okolo Horoměřic), mapovat širší
spektrum aktivit a událostí a samozřejmě dát prostor
také Vám, občanům. Měsíčník Za dveřmi radnice
nepřipravuje redakční rada zpravodaje a v případě, že
byste v něm potřebovali zveřejnit nějakou aktualitu,
obraťte se, prosím, přímo na vedení obce, jmenovitě
Lenku Kulhavou.
Máme radost, že téměř v každém čísle zpravodaje
můžeme zveřejnit informaci o nové komunitní aktivitě
v obci. Aktuální číslo není výjimkou. Po téměř roční
dřině dokázal tým kolem Vítka Plešnera obnovit studánku a dokončit vybudování jezírka v ulici U Studánky. Vzniklo tak další příjemné místo sloužící k odpočinku. V obci zahájil činnost skautský oddíl, prozatím
pouze pro benjamínky ve věku 5–7 let, v plánu je však
jeho působnost rozšířit i pro starší děti. Tyto dvě aktivity jsou krásným příkladem, že obec je tak živá, jak
moc jsou aktivní její obyvatelé. Děkujeme všem, kteří
myslí na druhé a pomáhají obci dýchat.

—— 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

Horoměřický zpravodaj – ceny inzerce 2021
Horoměřický zpravodaj vychází 4x ročně, zpravidla barevně.
Termín uzávěrky dalšího vydání je 3. 9. 2021.
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.

Přejeme vám krásné léto.
Redakční rada
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Udržované Horoměřice
jsou vizitkou nás všech
V jarním čase jsme se opět potkali se starostou
a místostarosty obce, abychom probrali,
co na radnici aktuálně řeší. Ukázalo se, že
doprava je stále velmi palčivým tématem.
Mimo ni vedení obce zaměstnává rozšíření
školky hned ve dvou lokalitách, revize
odpadové vyhlášky a řada dalších úkolů. Došlo
i na otázku, zda je možné se zavděčit všem
požadavkům občanů.
Řešila obec během jara nějaké nenadálé události?
Herčík: Kvůli shnilým prknům ve stavidle došlo k úniku vody
z obecního rybníka Pod Luky II. Ve spolupráci s rybáři jsme zachránili přes 70 kg ryb, které jsme rozmístili v ostatních nádržích. Nastalou situaci využijeme k vyčištění rybníka a až letos skončí smlouva
rybářského spolku o pronájmu s Královskou kanonií premonstrátů,
přesunou se rybáři sem.
Zmínil jste Královskou kanonii premonstrátů. Probíhají mezi ní a obcí
nějaká jednání o případných pozemcích, které by obec mohla využít
pro obecní stavby?
Herčík: Jednání právníků mezi obcí Horoměřice a Královskou
kanonií premonstrátů probíhá velmi intenzivně. Od zastupitelstva
jsme dostali mandát, abychom mohli toto jednání dál vést. Po krátké
odmlce se snažíme narovnat vzájemné vztahy a jednat o možnosti
koupě prvního nádvoří zámku.
Během jara proběhlo čištění roklí od náletových dřevin a odpadků. Co
se bude v lokalitě dít dál?
Sedláček: Pan Škopek, který se lokalitou zabývá, by měl v blízké
době předložit zpracování dalšího plánu. Domnívá se, že dosadba
dřevin v roklích bude potřeba minimální. Jsou zde momentálně zastoupeny slunné stráně, jinde zase stinné kouty. Tato diverzita spolu
s vyčištěním od odpadů zlepší podmínky pro život zvěře. Věříme, že se
sem vrátí i více ptáků.
Herčík: Měli jsme na návštěvě inspekci životního prostředí kvůli
stížnosti na údajné porušení biotopu v roklích. S inspekcí jsem rokle
prošel a na místě se vše jevilo v pořádku. Čekáme ještě na jejich
písemné vyjádření.
Sedláček: Nedaleko roklí u cesty na Juliánu máme v plánu během
června dokončit workoutové hřiště. Vyšli jsme vstříc hlasům občanů,
kteří po veřejném místě na cvičení volali dlouho, a inspirovali jsme
se již existující sestavou v Praze 6 v Papírenské ulici. Firma Monotrend
by měla hřiště dokončit 18. 6.
Jak to vypadá s dalšími sportovišti v obci?
Sedláček: Rampa pro skateboardisty získala na jaře bezpečnostní
certifikaci TÜV. Jsme rádi, že je toto sportoviště velmi využívané. I tam
ale řešíme konflikty, kdy někteří mladí lidé místo sportovního vyžití
dělají v okolí nepořádek. Chtěli bychom upozornit, že se jedná o sportovní prvek a poprosili bychom všechny návštěvníky, aby se podle
toho chovali. Když například zrovna nesportují, aby uvolnili místo
ostatním zájemcům, pouštěli mladší děti a chovali se k sobě navzájem
i k okolí slušně. A především apelujeme na všechny skateboardisty
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a koloběžkáře, aby po sobě okolo rampy udržovali pořádek. Ze strany
obce je velký zájem, aby celý prostor fungoval v čistotě, proto jsme
zajistili i mobilní toaletu a nádoby na tříděný odpad.
Herčík: Problematiku veřejných WC vnímáme citlivě a řešíme, kam
umístíme další.
Jaký je momentálně názor radnice na pořádání kulturních akcí? Plánujete některé avizované akce realizovat?
Herčík: Momentálně bohužel stále nevíme, které akce se budou
moci konat. Vše se rozvolňuje, otevírá, ale bohužel do prázdnin je
strašně krátká doba na to něco zorganizovat.
Sedláček: Podařilo se nám místo klasického dětského dne naplánovat týden dětských aktivit, který jsme zaměřili tak, aby nedošlo
ke kumulaci lidí na jednom místě. Byly připravené dvě trasy s řadou
úkolů, které si děti mohly kdykoli během jednoho týdne projít. V červenci je v kalendáři Anenská pouť, její realizace bude závislá na okolnostech. Jsme přesvědčeni, že Sousedský festival plánovaný na září se
uskuteční. Plánujeme také letní kina v roklích a vzhledem k tomu, že
se jedná o venkovní aktivitu, u které bude možné dodržet bezpečné
rozestupy, věříme, že proběhnou.
Herčík: Brzy už bude hotová rekonstrukce Rytířského sálu na zámečku a doufám, že na podzim nebo v zimě se nám již podaří zorganizovat některý z oblíbených koncertů vážné hudby. Vše ale nakonec
bude vycházet z epidemiologické situace, protože zdraví je vždy
na prvním místě.
Sedláček: Obec nabízí součinnost, a pokud by někdo z potenciálních pořadatelů měl chuť v obci nějakou zajímavou akci uspořádat,
může se na mě obrátit e-mailem: ales.sedlacek@horomerice.cz.
Obyvatele Horoměřic pálí nedostatek míst ve školce. V minulosti byla
několikrát zmíněna možnost výstavby školky v nově budovaném bytovém komplexu Velvarie. Kdy se na ni můžeme těšit?
Král: Ve Velvarii jsme stále v jednání s majitelem a ladíme specifikace. Bude to velmi hezká školka. Majitel nám vyšel vstříc a splní všechny
naše požadavky. Obec se na tom samozřejmě bude také finančně
podílet. Kolaudace by měla proběhnout do konce roku 2021, pak však
ještě musíme školku vybavit nábytkem a patřičným zařízením. Kapacita
školky bude 48 dětí, které budou navštěvovat dvě oddělení.
Herčík: Jsme rádi, že školka vznikne právě v této lokalitě, kam se
stěhuje mnoho rodin s malými dětmi a školka v místě jim výrazně
zjednoduší dopravu. Ve školce ve Velvarii jsme nakonec prosadili marmoleum na všech podlahových plochách, bude mít venkovní žaluzie
a kompletní klimatizaci.
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Místostarosta
Ivan Král nad
rozpracovaným
návrhem územního
plánu.

Král: Součástí areálu bude oplocené hřiště o velikost asi 600 m2.
Jsme rádi, že se nám podařilo s developerem vyjednat něco, co bude
přínosné a bude alespoň částečně eliminovat dopady této velké
stavby.
A jak se vyvíjí plánovaná dostavba třetího pavilonu školky v Komenského ulici?
Král: V rámci dostavby třetího pavilonu školky jsme řešili výpadky
subdodávek způsobené pandemií. 20. 5. 2021 firma převzala staveniště
a ve smlouvě je zakotveno, že nejpozději 6 měsíců po převzetí by měla
být stavba dokončena. Pak bude opět následovat vybavení. Na jaře
2022 by tedy i zde mělo přibýt dalších 48 míst. Část se zaplní dvěma
třídami školky, které momentálně sídlí v budově základní školy, ale
pořád to znamená, že i se školkou ve Velvarii vznikne okolo 70 nových
míst ve školce. Vzhledem ke stavebním projektům, které se v obci
dokončují, to je velmi potřeba.
Tím budou prostorové potíže vzdělávacích zařízení v obci vyřešené?
Král: Velký problém nás čeká řešit v rámci základní školy. I když
školka uvolní dvě třídy, brzy bude třeba navýšit kapacitu naší základní
školy, která už teď nestačí. Do budoucna se určitě neobejdeme bez
přístavby stávající školy nebo přímo nové budovy. Řešíme několik variant a možnosti financování prostřednictvím dotací. Jednou z možností
je stavba spolkové školy v úzké spolupráci se Statenicemi. Druhou
variantou je stavba nové budovy na našich obecních pozemcích, zde
je ovšem technický problém se zabezpečením výuky, pokud by učitelé
museli přecházet nebo přejíždět mezi vzdálenými budovami.
Třetí možností je dostavba stávající budovy včetně využití současné
budovy obecního úřadu. Bohužel se při stavbě stávající školy nemyslelo na jiné umístění školní kuchyně, která mohla vzniknout v podzemních prostorách pod školou. To už v projektu případné přístavby
zahrnujeme. Dalším problémem je nedostatečná velikost stávající
tělocvičny. Ta sice vyhovuje aktivitám prvního stupně, ale větší děti
už se do ní jednoduše nevejdou. Avšak i když stávající školu rozšíříme,
stavba nové velké školy nás, i vzhledem k demografickému výhledu,
v budoucnosti velmi pravděpodobně nemine.
Herčík: Velmi nás také tíží parkování u školy. Přišli jsme s řešením,
že pod stávajícím parkovištěm před školou se udělá podzemní parkoviště. Z podzemního patra pak bude podchod přímo do školy tak, aby
školáci nemuseli přecházet rušnou Velvarskou ulici. Zároveň by se tato
silnice po ránu neblokovala častým provozem chodců.
Je parkování stále problémem i v jiných částech Horoměřic?
Herčík: Řešíme časté nerespektování pravidel při parkování aut

v ulicích. Měli jsme například jednání s největšími autoopravnami
v obci a žádali jsme je, aby si uvědomili, že chodníky a silnice jsou
veřejné a že na nich nemohou parkovat. V některých částech obce
jsou chodníky, v minulosti realizované pouze vyznačením jinou barvou
dlažby, zaplavené nesprávně zaparkovanými auty.
V jakém stavu jsou komunikace v obci?
Sedláček: Pracujeme na projektové dokumentaci oprav některých ulic, některé budeme hradit z dotací a jiné z vlastního rozpočtu.
Bohužel pod více komunikacemi není dostatečné zpevnění podkladu
a komunikace se propadají.
Jak se na místní dopravě projeví stále vzrůstající výstavba u nás
i v okolních obcích?
Herčík: Obec prakticky nemá možnost s výstavbou cokoli udělat. A je velká otázka, jak se všichni ti lidé budou dostávat do Prahy.
Velvarská ulice je navíc v katastrofálním stavu. Kromě Statenic, kde
je v územním plánu směrem na Horoměřice umožněna výstavba 700
nových bytů, se bude rozrůstat Tursko, Velké Přílepy, Lichoceves, a většina dopravy bude proudit přes Horoměřice. V tomto regionu by mělo
v budoucnu přibýt 20 000 nových obyvatel. Dokud nebude vyřešena
přeložka II/240, která by nám hodně pomohla kvůli kamionové dopravě, bude se dopravní situace v obci a okolí jen zhoršovat. Momentálně
se i s okolními obcemi snažíme prosadit zákaz vjezdu kamionů nad
12 tun na základě studie, na kterou jsme také přispěli. Doufáme, že to
vyjde. Nicméně domluva Středočeského kraje a Prahy je velmi složitá.
Má obec kromě zákazu vjezdu kamionů ještě nějakou další strategii,
jak dopravní situaci řešit?
Král: Naším záměrem je vybudovat velký pětiramenný kruhový objezd na výjezdu z obce směrem k letišti. Ten by měl směřovat dopravu
mimo střed obce hned několika směry. Dopravu můžeme vést téměř
do všech částí obce kromě směru na Chotol, kde přístup bohužel dřívější vedení radnice nechalo úplně zastavět. Je to však vize minimálně
na deset let kvůli složitým majetkoprávním vztahům.
Jak se bude řešit dopravní situace okolo nově dostavěného bytového
komplexu Višňovka? Tam je již nyní situace velmi složitá.
Král: To si uvědomujeme. Pokud se dohodneme s investorem
budoucího Penny Marketu, tak vybuduje kruhový objezd a komunikaci
tak, aby bylo možné vyjíždět přímo na ulici Hrdinů. To by mohlo vyřešit špatnou dopravní situaci celé lokality. Vše však momentálně stojí
na rychlém projednání a schválení územního plánu.
Prakticky jste mi nadhodil další dotaz. Jak to s územním plánem
vypadá?
Král: Pan architekt Maryška zanesl všechny naše připomínky a momentálně připravujeme společné jednání všech dotčených orgánů, což
je asi dvacet organizací. Ty se nejprve musí vyjádřit, než budeme moci
přistoupit k veřejnému projednání. Ve veřejném projednání vzniknou
námitky a připomínky, které opět budeme muset vypořádat. Očekáváme, že všechny lhůty a procesní náležitosti zaberou ještě zhruba rok.
Zní to, že máte v plánu spoustu investic. Kde na ně obec vezme peníze?
Král: Peníze na investice můžeme získat jedině z dotací a díky příjmům na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tedy díky tomu,
že si zde obyvatelé přihlásí trvalé bydliště a část jejich daní připadne
obci. Pokud by se přihlásili všichni obyvatelé, byl by náš rozpočet
samozřejmě výrazně v lepší kondici.
Sedláček: Někteří lidé mají pocit, že obec by měla financovat
především to, co se líbí jim konkrétně. Ovšem je tady obecní rozpočet,
který má svou strukturu a jednotlivé kapitoly. V podrobné formě ho
můžete najít na webu obce. Snažíme se být maximálně transparentní
a ukázat, co vše obec reálně platí. Lidé si například možná na první
pohled neuvědomí, že příspěvek na provoz MHD stojí obec měsíčně
přes 250 tisíc korun a někdo může říct: „Proč platíme autobusy, když já
autobusem vůbec nejezdím?“ Podívejme se také, jaké obrovské částky
nás každoročně stojí údržba silnic nebo odpady.
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Jak se podařilo nastartovat nový systém označování popelnic QR
kódy?
Král: Svozová firma si na nový systém poměrně dobře zvykla a skutečně nám dodávají podklady o naplnění popelnic, které potřebujeme
pro další optimalizaci. Budeme se muset především rozhodnout, jak
nastavit systém poplatků. Momentálně máme tzv. kapitační platbu, tj.
platbu za osobu. Ta není příliš motivační k regulaci objemu odpadu. Na druhé straně například ve Velkých Přílepech obyvatelé platí
podle toho, jak velkou nádobu na odpad mají a jak často ji nechávají
vyvážet.
Možná to již dříve zaznělo, ale proč je potřeba revidovat platby za odpady?
Král: V současnosti obec doplácí za odpad 4 miliony korun ročně.
Tyto poplatky se podle nového zákona o odpadech budou ještě drasticky zvyšovat. Potřebujeme regulovat tuto částku a tím pádem i objem
vyvezeného komunálního odpadu. Musíme tedy motivovat obyvatele ještě více třídit. Získali jsme dotace na kompostéry i na nádoby
na tříděný odpad pro domácnosti. Zjistili jsme však, že klíčová bude
především domluva s SVJ jednotlivých bytových domů, jejichž dopad
na podíl odpadů je logicky vyšší. Zorganizovali jsme proto řadu schůzek s předsedy SVJ a hodnotíme jejich potřeby v rámci nádob na tříděný odpad. Následně spustíme veřejnou diskusi s občany o modelech
plateb. Musíme to stihnout do začátku roku 2022, kdy potřebujeme
vystavit novou vyhlášku o odpadovém hospodářství obce.
Je něco, co vás v současnosti na radnici trápí?
Herčík: Mrzí nás ne vždy oprávněné stížnosti občanů. Například,
myslím, že jsme i díky nové technice zvládli zimní údržbu velmi dobře,
obzvlášť oproti některým částem Prahy. Přesto se někteří lidé ozývali,
že sice uklízíme sníh na chodnících, ale nemáme natřené sloupky.
A dokonce si někteří stěžovali, že se uklízí sníh na místech, kde se nikdy předtím neuklízel. Neustále také řešíme stížnosti, že někdo šlápne
do psího výkalu. Snažili jsme se na všechna místa častého venčení
umístit pytlíky na sběr exkrementů a rozšiřujeme je podle stížností.
Bylo by vhodné, aby se občané zamysleli a pokud chtějí něco po radnici, aby se zároveň zeptali sami sebe, co jsou schopni pro Horoměřice
udělat. Nepodporujeme věčné kritiky, ale naopak chceme podpořit
ty, kteří přijdou s nějakým nápadem a mají chuť v Horoměřicích něco
přínosného vykonat.
Sedláček: Pokud máme nějakou reflexi od občanů, vždy se snažíme
najít společnou cestu a vyjít jim maximálně vstříc. Projekty, které
by mohly potenciálně někomu vadit, zkoušíme umístit do míst, kde
budou co nejméně rušit. I proto jsme se například rozhodli pumptrack
pro cyklisty, který byl původně plánovaný nedaleko zastávky Švejkova,
přesunout do lokality Na Skalce za bývalý ovčín.
Král: Dřív bylo úplně běžné, že si každý okolo svého domku, domu
uklidil. Dnes bychom potřebovali čtyřikrát víc zaměstnanců obecní
čety, abychom vyřídili všechny požadavky na vytrhání plevele z dlažby.
Stejně tak ruční odklízení sněhu, kde není možné odklízet strojově,
není v možnostech naší čety. Prosíme proto všechny občany, aby se
zamysleli, zda uklidit po svém pejskovi nebo udržovat chodník okolo
svého domu čistý není v jejich moci, protože udržované Horoměřice
nejsou jen vizitkou obecní čety, ale nás všech.
Red.

Dotační
projekty
Rádi bychom Vás seznámili
s projekty, na které naše obec
získala dotace od Evropské unie
či Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva vnitra nebo od Středočeského kraje.

Obec získala dotaci na dostavbu pavilonu A MŠ v ulici Komenského, čímž se navýší kapacita MŠ minimálně o 50 míst, což
umožní přijímat k předškolnímu vzdělávání více dětí. Na projekt
je poskytnuta finanční podpora z EU ve výši 26 495 254,96 Kč
a také dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 558 544,41 Kč, vlastní
zdroje jsou 3 117 088, 82 Kč, celkové výdaje činí 31 170 888,19 Kč.
V loňském roce se mimo jiné podařilo získat dotaci na pořízení elektromobilu pro naše technické služby. Starý, naftový, neekologický a hlučný vůz nahradil moderní, ekologický
elektromobil Selvo S2.DCH. Příspěvek Státního fondu životního
prostředí ČR činí 200 000,- Kč, vlastní zdroje jsou 311 225,- Kč,
celková cena činí 511 225,- Kč.

Další úspěšnou dotací, kterou se podařilo získat, je příspěvek
od Ministerstva vnitra na pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro naši jednotku dobrovolných
hasičů. Výše příspěvku činí 450 000,- Kč. K doplnění financování
čekáme ještě na výsledek již podané žádosti na Středočeský
kraj, která bude vyhodnocena koncem letošního roku.
Pokud bude výsledek kladný, může se obec těšit na úplně
nový dopravní automobil pro přepravu až 8 hasičů.
Středočeský kraj už nám schválil i dotaci na studii a projekt
nové ZŠ, respektive navýšení kapacity stávající ZŠ. Výše dotace
pro studii činí 450 000,- Kč. V současné době probíhá příprava
smlouvy.
Další projekt, který obec Horoměřice zdárně realizuje, je
pořízení domácích kompostérů. Projekt se realizoval ve dvou
vlnách, první v roce 2018 a druhá v loňském a letošním roce.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, který
nám dodá kompostéry pro naše občany již během letošního
léta. Součástí bude i další kontejner na textil pro charitativní
organizaci a také další oblíbená tzv. knihobudka. Výše dotace je
1 265 905,85 Kč, vlastní zdroje 223 395,15 Kč, celkové výdaje činí
1 489 301,- Kč.
Renata Urbanová

6

Umění

bydlet a žít

INFOLINKA: 800 26 60 60
REALITY@METROSTAVDEVELOPMENT.CZ

z á pi s z j e dn á n í

Zápis z jednání
zastupitelstva č. 1/2021
datum: 9. 3. 2021, čas: 18:00
Přítomni: (14) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Antonín Čacký,
Ing. Marcela Helerová, Filip Kohutič, 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: (1) Vladimír Dvořák
Nepřítomni: (0)
Hosté: (0)
Předsedající: MVDr. Jan Herčík CSc.
Tito zastupitelé se zúčastnili distančně: MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Filip Kohutič, Bc. Jana Kohoutová, Jindřich Srb,
Ing. Luboš Langer, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk Babka

Kontrola zápisu a usnesení z minulého zastupitelstva

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce V.
Dvořák a A. Čacký si zápis z jednání zastupitelstva ze dne 22. 12. 2020
přečetli, oba ověřovatelé zápis ověřili bez připomínek. Kontrolu
plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta
J. Herčík, usnesení jsou průběžně plněna ve stanovených termínech.
Přílohou tohoto bodu je přehled plnění usnesení ZO ze dne 22. 12.
2020.
J.Kohoutová upozornila, že v příloze – Přehled plnění usnesení je
uvedeno, že bylo splněno i usnesení, které bude na nynějším zasedání
zastupitelstva revokováno (bod 16).
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Kontrola zápisu
a usnesení z minulého zastupitelstva na vědomí.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních
poplatcích z pobytu

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Na základě vydání zákona č. 609/2020 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1.
2021, se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv.
daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo k dílčí novelizaci zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o místních poplatcích").
Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není
předmětem poplatku:
a) pobyt, při kterém je na základě zák. omezována osobní svoboda
b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,
pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona
upravujícícho veřejné zdravotní pojištení nebo pokud je její
součástí.
Obec Horoměřice má vydanou platnou obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku z pobytu a je nutno tuto OZV uvést
do souladu s novelou zákona č. 609/2020 Sb.,o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce vydává vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení a ruší OZV č.1/2020 o místním poplatku z pobytu.
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Hlasování
pro: (14) Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš Langer, Antonín Čacký, Jindřich Srb, Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Marcela Helerová,
Bc. Jana Kohoutová, Ing. Aleš Sedláček, Filip Kohutič, Zdeněk Babka,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla
Lacková
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Příloha č. 7 Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2020
v obci Horoměřice k OZV č. 4/2015
Předkladatel: Ivan Král
Dle obecně závazné vyhlášky obce č.4/2015, čl. 4 odst. 2, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obec každoročně
do 31. 3. provede rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu. Toto
rozúčtování se vydává přílohou k OZV č. 4/2015. Zastupitelstvu obce je
předložen ke schválení návrh přílohy č. 7 k obecně závazné vyhlášce č.
4/2015 - Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2020 v obci Horoměřice.
Zastupitelstvo obce Horoměřice schvaluje přílohu č. 7 - Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu za rok 2020 v obci Horoměřice k obecně závazné vyhlášce
obce č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování
pro: (14) Filip Kohutič, Antonín Čacký, MUDr. Pavla Lacková, MVDr. Jan
Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Luboš Langer, doc. Ing. Vlastimil Altmann
Ph.D., Jindřich Srb, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk Babka, doc.Ing. Jan
Mikulka CSc., Ing. Aleš Sedláček, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Marcela
Helerová
proti: (0)
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zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Bezúplatný převod pozemku č.parc. 193/1, k.ú.
Horoměřice z vlastnictví státu do vlastnictví obce
Horoměřice

Předkladatel: Ivan Král
Z důvodu nárůstu a stále zvyšujícího se počtu obyvatel obec plánuje
rozšíření a rekonstrukci ČOV. Obec Horoměřice požádala SPÚ v Praze
dle ust. § 7 odst. 1 písmena a) b) zákona č. 503/2012 Sb., O Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, o bezúplatný převod pozemku parc.č. 193/1, k.ú.
Horoměřice z vlastnictví státu do vlastnictví obce Horoměřice (viz
příloha - plánek).
F. Kohutič: Co bude s ostatními pozemky, o které nebylo požádáno?
I. Král: Obec zatím požádala o pozemky, které se převádí na žádost
bezúplatně, o ostatní pozemky bude obec žádat později.
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným nabytím nemovitého
majetku pozemku parc.č. 193/1, k.ú. Horoměřice, z vlastnictví státu,
do vlastnictví obce Horoměřice.
Hlasování
pro: (14) Ing. Aleš Sedláček, Filip Kohutič, Ivan Král, Ing. Luboš Langer,
Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc., Jindřich Srb, Antonín Čacký, Bc. Jana Kohoutová, Zdeněk Babka, Ing. Šárka Fajkošová, MUDr. Pavla Lacková, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na pozemku parc.č. 206/1, k.ú. Horoměřice

Předkladatel: Ivan Král
Žádost spol. ČEZ Distribuce,a.s., se sídlem Děčín, zastoupená spol.
Miloslavem Kalců, se sídlem Kralupy nad Vltavou, o uzavření Smlouvy
o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6010443/VB/01, VN4957 Horoměřice, MKPB, obnova 2 ks
PB, na pozemku 206/1, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice. Jedná se
o výměnu stávajícího dvojitého betonového sloupu za nový příhradový
stožár. Záměr obce byl zveřejněn od 18. 12. 2020 do 11. 1. 2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o Smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-6010443/VB/01 VN4957 Horoměřice, MKPB, obnova 2 ks PB, umístění příhradového stožáru, na pozemku 206/1, v k.ú. Horoměřice, obec
Horoměřice pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, zast. M. Kalců,
Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou náhradu 3 000 Kč.
Hlasování
pro: (14) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Jindřich Srb, Ing. Marcela
Helerová, Ing. Šárka Fajkošová, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký, Filip Kohutič, MUDr. Pavla Lacková, doc.Ing. Jan Mikulka
CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Zdeněk Babka, Ing. Luboš
Langer
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na pozemku parc.č. 449/6, k.ú. Horoměřice

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Žádost spol. ČEZ Distribuce,a.s., se sídlem Děčín, zastoupená
spol. Ungerer s.r.o., se sídlem Libušín, IČ 24729507, o uzavření smlouvy
o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění

stavby IV-12-6027223/VB 2, na pozemku 449/6, v k.ú. Horoměřice, obec
Horoměřice. Jedná se o 7 bm nového zemního kabelového vedení NN.
Záměr obce byl zveřejněn 4. 12. 2020 do 11. 1. 2021.
Diskuze zahájena v 18:35:33
V 18:36:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A"
(navrhovatel: "Jan Herčík") v tomto znění:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o Smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-126027223/VB 2, na pozemku 449/6, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice
pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, zast. spol. Ungerer s.r.o., se
sídlem Libušín, za jednorázovou náhradu 2 100 Kč.
Hlasování
pro: (14) Ivan Král, Filip Kohutič, Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš Langer, Jindřich Srb, Bc. Jana Kohoutová, Zdeněk
Babka, Ing. Šárka Fajkošová, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., MUDr. Pavla
Lacková, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Aleš Sedláček, Antonín
Čacký
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Územní studie - Stezka zdraví

Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
A. Sedláček seznámil zastupitele se zpracovanou územní studií Stezka
zdraví a s návrhem dalšího postupu obce. Jedná se o území obce, kde
je dnes lesní zeleň, smíšená, neprostupná. Záměrem obce je zpřístupnění této lokality pro občany, území by mělo sloužit pro rekreační účely, k trávení volného času občanů. V návrhu je maximalistická podoba
Stezky zdraví. Na toto téma obec zorganizuje veřejné projednání pro
širokou veřejnost.
Pan Š. (veřejnost): Upozornil na zvýšení hluku, zvýšení cestovního
turistického ruchu, více odpadu apod., navrhuje podpořit jiné lokality
k volnočasovým aktivitám k lehkému sportu, narušuje to klid, není
vyřešena doprava, zvolit variantu klidnějšího řešení této lokality. Reaguje A.Sedláček - zvýšení dopravy není plánováno, obec se snaží v této
lokalitě zamezit dopravě, snaží se zvýšit pěší a cyklo turismus.
F. Kohutič: Z kousku lesa vyženeme veškerou zvěř a dotazuje se, zda
bylo jednáno se soukromým vlastníkem. Na dotaz odpovídá A. Sedláček: Se soukromým vlastníkem pozemku nebylo jednáno.
J. Kohoutová: Využití lokality je v rozporu s návrhem nového ÚP
a vznáší dotaz: kolik studie stála, kdo o vypracování studie rozhodl?
Dále upozornila, že v textové části studie uvádí, že projekt je nutné
realizovat jako celek a změny nejsou přípustné bez souhlasu autora
studia, nejedná se tedy o maximalistickou variantu, jak uvádí místostarosta A. Sedláček. Navržená podoba stezky by přivedla do obce
turisty z okolí, studie ale vůbec neřeší parkování návštěvníků. Na dotaz odpovídá A. Sedláček: O vypracování studie rozhodla rada, studie
stála 60 000 Kč.
L. Langer: Územní studie by se měla zadat až po konání veřejného
projednání, ne na pozemek, který není ve vlastnictví obce (soukromý
vlastník) a s kterým o tom nebylo jednáno.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 9 - Územní
studie - Stezka zdraví na vědomí.

Vyhlášení grantu pro oblast volného času dětí
a mládeže na rok 2021

Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Účelem grantů je podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tuto činnost obec vnímá jako
veřejně prospěšnou s pozitivním dopadem na vzdělání, výchovu
i začlenění dětí a mladých lidí do společenského života v obci. Celodenní péče o děti pak zvyšuje uplatnění jejich rodičů na trhu práce.
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Podporovány budou projekty zaměřené na děti, mládež a rodiny.
Oproti roku 2020 byly jednotkové ceny na pravidelné aktivity navýšeny mimo jiné i z důvodu toho, že předpokládáme omezení větších
akcí pro veřejnost.
J. Kohoutová upozornila krátkou lhůtu k podání žádosti, která je
v rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Zákon požaduje lhůtu nejméně 30 dnů od zveřejnění dokumentu, kterým se grantový program vyhlašuje, v návrhu rady
je tato lhůta zkrácena na 19 dnů.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení grantů pro oblast volného
času dětí a mládeže na rok 2021, dle projednané přílohy, ve které bude
upraveno datum podání žádosti (do 30 dnů ode dne zveřejnění).
Hlasování
pro: (14) Ing. Marcela Helerová, Ing. Luboš Langer, Jindřich Srb,
MVDr. Jan Herčík CSc., Zdeněk Babka, Ing. Šárka Fajkošová, Ivan Král,
Bc. Jana Kohoutová, Antonín Čacký, Ing. Aleš Sedláček, MUDr. Pavla
Lacková, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.,
Filip Kohutič
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Nákup pozemků parc. č. 367 a parc. č. 377, k.ú.
Horoměřice, zapsané na LV č. 159

Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Nákup pozemku parc.č. 377, o velikosti 7 157 m2, orná půda, v části obce
Horoměřice, v k.ú. Horoměřice, zapsáno na LV č. 159 pro k.ú. Horoměřice a pozemek parc. č. 367, o velikosti 14 243 m2, v části obce Horoměřice, v k.ú. Horoměřice, zapsáno na LV č. 159 pro k.ú. Horoměřice. Jedná
se o pozemky okolo cesty směrem na Juliánu. Investiční záměr obce.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Aleš Sedláček
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem pozemků specifikované v rezervační smlouvě a pověřuje A. Sedláčka jednáním s realitní
kanceláří.
Hlasování
pro: (14) Ing. Aleš Sedláček, Ing. Marcela Helerová, Ing. Šárka Fajkošová,
Ivan Král, Jindřich Srb, Ing. Luboš Langer, Bc. Jana Kohoutová, MVDr. Jan
Herčík CSc., Zdeněk Babka, MUDr. Pavla Lacková, Antonín Čacký, doc.
Ing. Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Filip Kohutič
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Územní studie centra obce Horoměřice

Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
A. Sedláček seznámil zastupitele se zpracovanou studii centra obce.
Obec řeší paralelně i majetkoprávní vztahy. Parkovací místa jsou navrhována podélná. Otázkou zůstává, jak se vypořádat s vybudováním
parkoviště.
Vizualizaci centra obce Horoměřice je možno otevřít na odkazu:
https://photos.app.goo.gl/juxh2m5ZwHGvVvWD7 a studii centra obce
na odkazu: https://drive.google.com/file/d/1r0E_WaTcRRJ3lvThHMCClGLjG4iiVYJD/view?usp=sharing.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Aleš Sedláček
F. Kohutič: Navrhuje zpracovat studii centra obce pouze pro část
obce. Odpovídá A. Sedláček: projektant musel zpracovat celou zadanou část obce, území se řeší komplexně s návaznostmi
J. Kohoutová: Navrhuje najít místo v parku pro umístění vánočního
stromu. Reaguje A.Sedláček: Vánoční strom může stát na navrhovaném
vydlážděném náměstí.
L. Langer: Je nutné zachovat stávající počet parkovacích ploch, sou10

časné parkoviště u obchodního centra je hodně využívané. Odpovídá
A. Sedláček: plochu máme omezenou, obec si musí stanovit priority,
stojí před rozhodnutím, zda posílit pěší (vybudování chodníků pro
pěší, kočárky) nebo dopravu s možností zaparkování.
J. Herčík: Obec nechala vypracovat studii průjezdnosti, která může
sloužit jako podklad pro jednání.
A. Sedláček: Navrhuje řešit prioritně nesporné území, prostor před
nákupním střediskem, které nezasahuje do cizích pozemků.
F. Kohutič: V rámci studie má smysl řešit území obce pouze jako
celek.
J. Kohoutová, F. Kohutič a p. Š. (veřejnost): Upozornili na úbytek
parkovacích míst před školou, přitom již dnes zejména v ranních
hodinách u školy nemají rodiče kde zaparkovat, když přivážejí děti.
To přinese velké dopravní problémy. Odvolávat se na prioritizaci pěší
dopravy je nesmysl, obec nemá občany vychovávat, ale vytvářet jim
podmínky k životu. Obec musí respektovat, že většina rodičů v současné době dopravuje děti do školy autem, i kvůli vzdálenosti z okrajových části obce.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se studii centra obce Horoměřice a pověřuje A.Sedláčka pokračovat ve zpracování projektové
dokumentace pro vymezené území obce (od samoobsluhy k autobusové zastávce včetně).
Hlasování
pro: (14) Ing. Marcela Helerová, Ing. Luboš Langer, Jindřich Srb,
Ing. Šárka Fajkošová, MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová, Ivan
Král, Zdeněk Babka, Ing. Aleš Sedláček, Filip Kohutič, Antonín Čacký,
doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., MUDr. Pavla Lacková, doc.Ing. Jan
Mikulka CSc.
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Smlouva o zřízení práva stavby na pozemku parc.č.
194/27, k.ú. Horoměřice, zapsaného na LV 10001 revokace usnesení z minulého zastupitelstva

Předkladatel: Ivan Král
V bodě 5 v usnesení z minulého jednání zastupitelstva dne 22. 12. 2020
bylo chybně zapsáno číslo pozemku:„Zastupitelstvo obce schvaluje
zřízení práva stavby na pozemku parc.č. 194/7, k.ú. Horoměřice…“,
správně má být uvedeno parc. č. 194/27, k.ú. Horoměřice. Z uvedeného
důvodu zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-42-6/20.
Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-42-6/20 a zároveň zastupitelstvo schvaluje zřízení práva stavby na pozemku parc.č. 194/27, k.ú.
Horoměřice a uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby podle § 1240
a násl. občanského zákoníku s J. a M. Š. na dobu 30 let za jednorázovou náhradu ve výši 411 000 Kč plus zákonná sazba DPH 21%
Hlasování
pro: (14) Ivan Král, Filip Kohutič, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš
Langer, Antonín Čacký, MUDr. Pavla Lacková, Zdeněk Babka, doc.Ing.
Jan Mikulka CSc., Bc. Jana Kohoutová, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.,
Ing. Marcela Helerová, Ing. Šárka Fajkošová, Jindřich Srb, Ing. Aleš
Sedláček
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Jednání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově
- zpráva a korespondence
Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
V zápise z minulého zastupitelstva v bodě 13 Různé je v závěru uvedeno: „Pan starosta reaguje na bod č. 11 - jednání s premonstráty. Uvedl,
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že jednání probíhala, navštívili je minimálně 4x, byla i další jednání,
došlo 11 / 12 k dohodě, ale Kanonie najednou otočila a nikdo neví
proč. Pan starosta ubezpečil, že chtějí s nimi jednat i nadále.“
Připomínku máme k formulaci, že nikdo neví, proč Kanonie již
s obcí nejedná. My podepsaní (Babka, Dvořák, Kohoutová, Kohutič, Langer) víme, proč tomu tak je, a ví to i vedení obce, viz článek
„Otevřeně s vedením obce“ v Horoměřickém zpravodaji č. 3/2020, kde
starosta MVDr. Herčík uvádí, že se tak stalo kvůli změnám v územním
plánu. Výňatek z uvedeného článku:
"Co dalšího v dopravě plánujete?
Herčík: Během měsíce října dojde k zastřešení autobusových zastávek Švejkova na obou dvou stranách. Bohužel stále nemůžeme realizovat záliv u autobusové zastávky V Lipkách. Máme hotový projekt, který
by zajišťoval, aby autobus neblokoval plynulost dopravy a cestující
by mohli bezpečně vystoupit a nastoupit. Původně bylo s královskou
kanonií premonstrátů, kteří jsou vlastníky pozemku, domluveno, že
s tím souhlasí a že budeme moci odkoupit část jejich pozemku za současným chodníkem. Jednalo se asi o 200 m2. Nabídli jsme cenu 2000,za m2, což považuji v tomto místě za hodně slušnou nabídku. Nejdříve
to přijali, ale po změnách týkajících se nového územního plánu tento
příslib bohužel vypověděli. V tuto chvíli tedy máme zaměřený projekt,
rozpočet, měli jsme dokonce i firmu, která měla vše realizovat, ale
nakonec jsme nedosáhli dohody s premonstráty".
Žádost výše uvedených zastupitelů obce o zařazení bodu na jednání zastupitelstva dne 9. 3. 2021 s názvem „Jednání s Královskou kanonií
premonstrátů na Strahově“ a podání podrobné zprávy a předložení
veškeré písemné komunikace s Kanonií od 1. 11. 2018 v podkladech
zastupitelům.
Pan starosta přednesl zastupitelům podrobnou zprávu o jednání
obce s Královskou kanonií (viz. příloha zápisu).
V podkladech zastupitelé obdrželi korespondenci mezi obcí Horoměřice a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Vzhledem
k tomu, že tento bod byl dodatečně doplněn na žádost zastupitelů,
podklady byly dodány den před jednáním zastupitelstva, a tudíž veřejnosti tato korespondence zpřístupněna nebyla.
J. Herčík: Zdůraznil, že obec měla možnost v roce 2017 koupit objekt
- zdravotní středisko, Středočeský kraj prodej zveřejnil na své úřední
desce, proč tento objekt obec v roce 2017 nekoupila?
Reaguje F. Kohutič: Objekt zdravotního střediska byl v roce 2017
na prodej, ale pouze jeho ideální polovina, druhou polovinu objektu
vlastnila Královská kanonie premonstrátů (KKP), KPP měla dohodu se
Středočeským krajem, že bude mít předkupní právo na koupi 2. poloviny objektu, proto obec o koupi objektu neusilovala. Dle předložené
korespondence KKP požaduje po obci zachovat v ÚP stávající stav pozemků v jejich vlastnictví; pokud tuto podmínku obec nedodrží, ukončí
nebo přeruší veškeré vztahy s obcí. Dále KKP v červnu 2020 požadovala
navrhované změny pozemků v novém ÚP projednat v zastupitelstvu
obce. Starosta tak dodnes neučinil, místo toho oznámil KPP, že pozemky budou z návrhu územního plánu vyřazeny. KKP v reakci na to zaslala
obci výpověď z nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 601/1 (přední
dvůr statku), požár. nádrž, park, rybník. KPP současně sdělila obci,
že po skončení výpovědní doby KKP pronajme předmětný pozemek
(přední dvůr statku) jinému zájemci a obec by si do té doby měla vyřešit alternativní přístup k objektům ve statku. F. Kohutič konstatoval,
že KKP obci neprodá žádný pozemek, neboť obec předkládá KKP jen
své požadavky a na druhou stranu znehodnocuje pozemky, které KKP
vlastní v obci. Obec neřeší přístup k objektu statku. Dále F. Kohutič varoval, že KKP právě nyní rozhoduje o prodeji pozemku 601/1, čímž obec
ztratí přístup do statku, k objektu, kde sídlí obecní policie, a o prodeji
zdravotního střediska. Jedním ze zájemců je i spol. Castelfranco, se
kterou obec vede spor o stavbu bytového domu a není vyloučeno, že
KKP tomuto zájemci pozemek ráda prodá.
Pan S. (veřejnost): KKP nemůže obci z hlediska práva bránit v pří-

stupu k objektům ve statku a dotazuje se, proč bývalé vedení obce
kupovalo statek s objekty bez pozemků, KKP nemá zákonné právo,
aby pozemky byly zařazeny do návrhu ÚP jako zastavitelné, v současné době jsou jako orná půda, a tudíž se nejedná o znehodnocování
pozemků. Je to šíření mylných informací pro občany Horoměřic. Bývalé
vedení obce prohlašovalo, že existuje ústní dohoda mezi SPÚ a KKP, že
pozemek parc.č. 601/1 KKP prodá obci. Bývalé vedení obce vystavělo
"pomníky", za které teď kritizuje současné vedení obce. Učinil dotaz,
jak pan Kohoutič informace získal, zda není zaměstnancem KPP.
J. Herčík: Deklaruje, že se žádnému jednání s KKP nebrání, ačkoliv
KKP s obcí jednat nechce.
F. Kohutič: Dodává, že získat nové informace o záměru KKP
s pozemky lze telefonicky, jakož to udělal sám. Do diskuze vstupuje
J. Kohoutová s návrhem, zda by se ještě obec o prodej pozemků nemohla ucházet, na což reagoval starosta, že obec se ucházela, ale KKP
nereaguje.
F. Kohutič: Dle informací z KKP tato všechna jednání s obcí vylučuje,
pozemek parc.č. 601/1 prodá, obec se o prodej tohoto pozemku ani
ucházet nemusí, neb bude přednostně vyloučena z řízení o prodeji.
L. Langer: Považuje za nepřijatelné, pokud starosta nebo rada obce
dostanou žádost o předložení bodu na jednání zastupitelstva, že tento
bod na jednání nejen nepředloží, ale ani neinformuje o takové žádosti
zastupitelstvo.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Filip Kohutič,
Ing. Marcela Helerová, Veřejnost 1, Ing. Luboš Langer.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 17 - Jednání
s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově - zpráva a korespondence na vědomí.

Rekuperace v ZŠ Horoměřice

Předkladatel: Ivan Král
Informační bod - I. Král.
Král: Dodávka rekuperace v ZŠ je ve fázi připojování jednotek, dokončují se prostupy, následuje kapotáž, zdůraznil prospěšnost rekuperací,
zdravější prostředí ve škole, neklesá tak pozornost žáků, není vydýchaný vzduch. Rekuperace je ze 100% hrazena z finančních prostředků
Letiště Praha.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ivan Král, Filip Kohutič, Veřejnost 1
I. Král: ZŠ je blízko frekventované silnice, při větrání žáci a učitelé
dýchají zplodiny z dopravy a výuku ruší hluk letadel
F. Kohutič: Nikdo nepochybuje o tom, že rekuperace je přínosem,
jedná se o rozestavěnou stavbu, dle staveb. zákona musí mít stavba
technický a autorský dozor, stavba neprobíhá dle stavební dokumentace, technický a autorský dozor chybí, dále se dotazuje, zda je vydáno
stavební povolení, ohlášení stavby nestačí. Pokud tomu tak není,
navrhuje zpracovat posudek na stavbu soudním znalcem.
Reaguje I. Král: Stavební povolení není třeba, stavba je na ohlášení.
Diskuzi doplňuje informacemi zástupce dodavatelské firmy p. Hon:
Mají roli dodavatele, postupují dle projektové dokumentace, kterou
schválilo Letiště a staveb. technici, komunikují se stavebním úřadem, staví rekuperace v celé ČR, projekt se upravil dle tech. možností
budovy ZŠ a potřeby učitelského sboru, postupují dle technických
norem, jednotky instalují pod strop i na stěnu, stropy budovy ZŠ jsou
z rákosu a nedá se na ně nic kotvit, je to už 5. verze projektu, obec objedná soudního znalce, kterého bude financovat dodavatel. Dodavatel
bude respektovat rozhodnutí soudního znalce. Nakonec dodává, že
projekt rekuperace není stavba, je to dodávka, na kterou není potřeba
stavební povolení. Zájem vedení ZŠ je, aby dodávka byla provedena co
nejdříve.
F. Kohutič: Se podivuje, že v zápise z jednání stavební komise je
doporučení zastavení stavby (dodávky).
I. Král: Stavba dále pokračuje v nesporných případech, ostatní stavební práce se pozdrží do doby vyjádření soudního znalce.
11
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F. Kohutič: Navrhuje pokračovat ve stavbě, stavbu je třeba dokončit
do doby, než se vrátí žáci do školy.
M. Vacková: Všichni máme zájem o to, aby se stavební práce ve třídách a chodbách dokončily co nejdříve, je potřeba si stanovit priority.

Zprávy z rady

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Zápisy z jednání Rady obce Horoměřice za období 15. 12. 2020 do 16. 2.
2021.
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Luboš Langer, Bc. Jana Kohoutová.
L. Langer: Se dotazuje, zda a na jak dlouho se prodloužil nájem
s pí. Proškovou na parkoviště za nákupním střediskem. Odpovídá
I. Král: obec prodloužila nájemní smlouvu na 2 roky. Dalším jeho
dotazem je, zda obec je členem Sdružení místních samospráv, když je
členem Svazu měst a obcí. Na tento dotaz reaguje A.Sedláček: Sdružení
místních samospráv řeší palčivé otázky menších obcí a měst, Svaz
měst a obcí řeší spíše otázky větších měst. Vzhledem k tomu, že obec
Horoměřice je na rozhraní, je dobré být členy v obou organizacích.
Langer: Zahradnické práce v Roklích - proč výběr dodavatele zakázky předcházel veřejnému projednání? Reaguje A. Sedláček: Je třeba si
uvědomit, co bylo předmětem zakázky, jednalo se průřez 3 m cesty.
J. Herčík: Dříve než obec přistoupí k pokračování úpravy lokality
V Roklích, je třeba zorganizovat veřejné projednání s účastí nejširší
veřejnosti
Kohoutová: Bylo vydáno povolení ke kácení? Odpovídá A.Sedláček:
Zatím být vydáno nemusí.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 13 - Zprávy
z rady na vědomí.

Různé a diskuse

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
1) Informace o územním plánu obce Horoměřice - informace zastupitelům podal I. Král, obec může přikročit k projednání ÚP s dotčenými
orgány, Rada obce se shodla na vypracování oponentury, která bude
přílohou ÚP k projednání s dotčenými orgány.
K tomuto bodu se vyjádřili: Filip Kohutič, Ing. Luboš Langer,
Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc.
L. Langer: Dotazuje se, zda obec prověřila legálnost stavby - jezírko
U Studánky, o které se diskutovalo již na prosincovém zasedání ZO,
zda má obec na tuto stavbu povolení a zda stavba nenarušuje ochranné pásmo kanalizace? Odpovídá A. Sedláček: Jezírko není stavba, tudíž
nepodléhá stavebnímu povolení, nejedná se o vodní dílo, jezírko je
zafoliované a tudíž nehrozí průsak do kanalizace, jedná se o vylepšení
ekosystému.
F. Kohutič: Ochranné pásmo kanalizace je dáno zákonem, musí
být vyhotoven projekt a provedené průzkumy od vodohospodáře. A.
Sedláček: Jezírko nezadržuje vodu, není to vodní dílo.
F. Kohutič: Žádá radu obce, aby se obrátila na specializovaný stavební úřad, který vydá stanovisko ke stavbě. A. Sedláček: obec si o toto
stanovisko požádala speciální úřad telefonicky, a telefonicky jí bylo
stanovisko sděleno.
F. Kohutič: Je to vodní dílo, které je neschválené, žádá pozvat zástupce speciálního úřadu, aby stavbu posoudil na místě.
M. Helerová: Stavbu řešila stavební komise, členové komise shodli
na tom, že se nejedná o vodní stavbu.
L. Langer: Nechala obec udělat atest U-rampy
A. Sedláček: Obec oslovila certifikační firmu, byl vznesen požadavek
na drobnou úpravu, rampa je uzavřena veřejnosti páskou, kontrolou
jsou pověřeni strážníci OP.
L. Langer: Zastupitelstvo obce schvalovalo dne 22. 12. 2020 Strategický plán bez znalosti dokumentu Vypořádání přípomínek. Tento
dokument byl zveřejněn až 1. 2. 2021.
M. Helerová: Při schvalování Strategického plánu zastupitelstvem již
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byly všechny připomínky do Strategického plánu zapracovány. Strategický plán, který zastupitelstvo schvalovalo, byla finální verze, která již
respektovala připomínky. Po schválení Strategického plánu zastupitelstvem se text upravoval jen kosmeticky.
L. Langer: Připomínky byly vyvěšeny až po schválení Strategického
plánu.
M. Helerová: Materiály byly vyvěšeny před schválením Strategického plánu.
L. Langer: Požádal do zápisu jednání uvést poznámku "Zastupitelstvo obce při schvalování strategického plánu dne 22. 12. 2020 nemělo
k dispozici dokument vypořádání připomínek, tudíž rozhodovalo
na základě neúplných informací."
Informace starosty o očkování seniorů v obci Horoměřice proti
Covid 19. Senioři patřící do skupiny 80+ jsou již naočkováni, obec zajišťuje očkování pro seniory skupiny 70+.
Zastupitelstvo obce vyslovuje poděkování všem, kteří se zasloužili
o organizaci a provedení očkování seniorů 80+ proti Covid 19.
Hlasování
pro: (14) Jindřich Srb, MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Luboš Langer, Filip
Kohutič, Bc. Jana Kohoutová, Ing. Šárka Fajkošová, Ing. Aleš Sedláček,
Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, MUDr. Pavla Lacková, Antonín Čacký,
doc.Ing. Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Zdeněk
Babka
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Závěr

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na úterý
1. 6. 2021 v 18.00 hod., místo jednání bude upřesněno dle momentální
epidemiologické situace.

Tento QR kód slouží jako odkaz na youtube
kanál obce, kde najdete videozáznamy
z jednání zastupitelstva či veřejných
projednání. Jednoduše načtete do chytrého
telefonu a vyberte požadovaný obsah.
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Zápis z jednání
zastupitelstva č. 2/2021
datum: 14. 5. 2021, čas: 18:00
Přítomni: (13) MVDr. Jan Herčík CSc., Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček,
Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, 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) Filip Kohutič, Vladimír Dvořák
Nepřítomni: (0)
Hosté: (0)
Předsedající: MVDr. Jan Herčík CSc.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
zastupitelstva

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce Ing. L. Langer a A. Čacký si zápis z jednání zastupitelstva ze dne 9. 3. 2020 přečetli,
ověřovatel Ing. L. Langer měl k zápisu připomínky, které byly do konečného znění zápisu zapracovány, a poté oba ověřovatelé zápis ověřili.
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl
starosta J. Herčík, bod č.UZ-4-1/21 - zodpovědná osoba I. Král - nesplněno - informaci o důvodu nesplnění usnesení podá I. Král, ostatní
usnesení ZO jsou průběžně plněna ve stanovených termínech. Přílohou
tohoto bodu je přehled plnění usnesení ZO ze dne 9. 3. 2020. Příloha č.
1 - splněná usnesení ZO a příloha č. 2. nesplněná usnesení ZO.
I. Král: Nesplnění bodu z důvodu bezúplatného převedení části pozemku na obec. Bylo nutné pořízení oddělovacího plánu, ke kterému
vydává stanovisko (rozhodnutí) stavební úřad Velké Přílepy. V případě
vydání kladného stanoviska stavebním úřadem bude část pozemku dle
geometrického plánu bezúplatně převedena SPÚ na obec Horoměřice.

Darovací smlouva se Shikun a Binui Horoměřice s.r.o. areál Velká Brána

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Na základě výzvy k uzavření darovací smlouvy se spol. Shikun a Binui
Horoměřice s.r.o., Evropská 2758/11, Praha 6 předkládáme zastupitelstvu obce návrh darovací smlouvy (Velká Brána). Předmětem smlouvy
je bezúplatný převod pozemků, pozemních komunikací, chodníků, nízké zeleně a zpevněných ploch, parkovacích stání, zastávek MHD a čtyř
dětských hřišť vč. vybavení, dále staveb komunikací, chodníků, zastávek, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace v areálu Velká Brána.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací již byla mezi obcí Horoměřice
a spol. Shikun a Binui Horoměřice, s.r.o. uzavřena, na základě schválení
ZO obce Horoměřice UZ č. 34 ze dne 22. 8. 2018, ze které plyne závazek
obou stran uzavřít darovací smlouvu.
I. Král: Zastupitelstvo obce odmítlo dar převzít, obec požadovala od spol. Shikun a Binui Horoměřice, s.r.o. zjednání nápravy při
odtékání splaškových vod. Při přívalových deštích docházelo k záplavě
sklepních prostorů v obytné části Velké Brány. I. Král upozornil na skutečnost, že je nekvalitně vypracovaný projekt na odvod dešťových vod
do kanalizace, obec musí nechat zpracovat nový projekt.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy darovací se
spol. Shikun a Binui Horoměřice s.r.o., Evropská 2758/11, Praha 6,
o bezúplatném převodu pozemků komunikací, veřejných prostranství,

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Aleš
Sedláček, Antonín Čacký, Ing. Marcela Helerová, Bc. Jana Kohoutová,
Ing. Luboš Langer, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk Babka

dětských hřišť, autobusových zastávek a staveb komunikací, chodníků, zastávek, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace v areálu
Velká Brána.
Hlasování
pro: (13) Ivan Král, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Šárka Fajkošová, Zdeněk Babka, MUDr. Pavla Lacková, Antonín Čacký, Ing. Luboš Langer, MVDr. Jan
Herčík CSc., doc. Ing. Jan Mikulka CSc., Jindřich Srb, Bc. Jana Kohoutová, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ing. Marcela Helerová
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Komplexní dohoda o úpravě vzájemných vztahů
s Královskou kanonii premonstrátů na Strahově

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Vzhledem ke stále probíhajícím jednání mezi obcí Horoměřice
a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově bude podkladový
materiál pro jednání zastupitelstva obce zaslán a vložen do systému
usneseni.cz dodatečně před jednáním ZO, tj. do 14. 5. 2021.
J. Herčík: důvodem svolání zastupitelstva v mimořádném termínu
je uzavření Komplexní dohody o úpravě vzájemných vztahů s Královskou kanonii premonstrátů na Strahově; zdůraznil, že obec má zájem
o odkup nádvoří parc.č. 601/1, k.ú. Horoměřice od KPP, proběhla již
3 jednání mezi právními zástupci obou stran, konečný text smlouvy
se stále precizuje, první návrh smlouvy byl ze strany obce neakceptovatelný (obec nemůže garantovat závazek vůči KPP na dobu 20 let),
jakmile bude vyhotovena finální verze smlouvy, bude předložena ZO
k projednání. Starosta proto požádal ZO o pověření rady obce k jednání s KPP ve věci narovnání vztahů mez obcí a KPP a odkupu nádvoří
do vlastnictví obce.
L. Langer: se vyjádřil za opozici- obávají se možného prodeje
nádvoří jinému zájemci, z tohoto důvodu by návrh smlouvy s KPP
podepsali.
J. Herčík: s KPP a obcí je nedohoda na prodeji požární nádrže
a parku, obec se bude snažit dotáhnout jednání s KPP ke zdárnému
konci a usilovat o narovnání vztahů.
J. Kohoutová: navrhla pověřit RO k jednání s KPP a v případě nedohod s KPP přizvat k jednání zástupce opozice, např. Z. Babku nebo F.
Kohutiče.
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k jednání s Královskou kanonii premonstrátů na Strahově za účelem odkupu nádvoří
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parc. č. 601/1, k.ú. Horoměřice, do vlastnictví obce Horoměřice za cenu
do 6 000 000 Kč. Pokud by nastala při jednání s KPP nedohoda, bude
k jednání s Královskou kanonii premonstrátů za obec přizván Z. Babka.
Hlasování
pro: (13) MVDr. Jan Herčík CSc., Ing. Marcela Helerová, Jindřich Srb, Antonín Čacký, Zdeněk Babka, MUDr. Pavla Lacková, Ivan Král, Ing. Šárka
Fajkošová, Ing. Luboš Langer, doc.Ing. Jan Mikulka CSc., Ing. Aleš Sedláček, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Bc. Jana Kohoutová
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Prodej části pozemku parc.č. 428/1, k.ú. Horoměřice

Předkladatel: Ivan Král
Žádost manželů E. a J. Š. o prodej části pozemku parc.č. 428/1, k.ú. Horoměřice, který je ve vlastnictví obce Horoměřice. Jedná se o pozemek
o velikosti cca 14 m x 1,5 - 3,5 m, a navrhují prodej za cenu obvyklou
za m2 zelené plochy. Rada obce vzala žádost na vědomí a nedoporučuje zastupitelstvu žádosti o prodej části pozemku parc.č. 428/1, k.ú.
Horoměřice, zapsaný na LV 10001, obec Horoměřice, vyhovět, z důvodu
možného využití pozemku obcí (umístění VO, pokračování chodníku,
umístění inž. sítí apod.).
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č.
428/1, k.ú. Horoměřice.
Hlasování
pro: (13) Ing. Luboš Langer, Jindřich Srb, Ivan Král, Ing. Marcela Helerová, MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová, Ing. Šárka Fajkošová,
Antonín Čacký, Zdeněk Babka, Ing. Aleš Sedláček, doc.Ing. Jan Mikulka
CSc., MUDr. Pavla Lacková, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-15-2/21
zodpovídá: Ivan Král
termín: 30. 6. 2021
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:32:09

Příspěvek na činnost florbalovému oddílu - TBC
Horoměřice na rok 2021/2022

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Žádost o příspěvek na činnost florbalového oddílu TBC Horoměřice
na sezonu 2021/2022 ve výši 111 500 Kč. Přílohou je předpokládaný
rozpočet oddílu na sezonu 2021/2022.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Veřejnost 1, Veřejnost 2, Bc. Jana Kohoutová, Veřejnost 3, Ing. Aleš Sedláček
J. Herčík: obec vítá, že florbalový oddíl úspěšně reprezentuje obec
Horoměřice, v předchozích letech obdržel oddíl TBC Horoměřice
od obce příspěvek ve výši 8 000 Kč/rok. Upozornil, že ve veřejném
rejstříku chybí zveřejnění zákonných informací o florbalovém oddílu
a pro poskytnutí finančního příspěvku obec požaduje jejich doplnění.
p. S: požadavky obce o potřebné informace doplníme, účetnictví
vedeme, předložíme obci vyúčtování oddílu, dochází již k narovnání
chyb ve zveřejňování zákonných informací.
J. Herčík: obec ráda florbalový oddíl finančně podpoří.
J. Kohoutová: je třeba při rozdělování finančních prostředků přistupovat ke všem žadatelům stejně.
p. S: Přiznal, že se jedná z jeho strany o zatvrzelost vůči obci, která
pramení z předchozích jednání s obcí a stanovení podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku, odvolává se na poskytnutí finančního
příspěvku a pozemku ze strany obce na zřízení komunitního kurníku.
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A. Sedláček: vysvětlil, že byla uzavřena správcovská smlouva na
zřízení komunitního kurníku, v rozpočtu obce jsou alokovány finanční
prostředky na komunitní projekty (jejich realizaci), obec nikomu žádné
pozemky nedala.
J. Herčík: doplnil informaci, že obec jakoukoliv aktivitu, která
vzejde od občanů obce vítá, rád by podpořil zřízení komunitních
zahrádek a záhonků, ze strany veřejnosti o tento projekt není zájem,
zdůraznil, že v obci chybí místo ke společnému scházení (sdružování)
občanů.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí o příspěvek na činnost
florbalovému oddílu TBC Horoměřice ve výši 111 500 Kč na sezonu
2021/2022, po doplnění informací požadovaných ze strany obce bude
žádost o příspěvek opět předložena k projednání zastupitelstvu obce
nebo radě obce.
Hlasování
pro: (13) Ing. Luboš Langer, Ing. Marcela Helerová, Zdeněk Babka,
Ivan Král, MVDr. Jan Herčík CSc., Antonín Čacký, Ing. Šárka Fajkošová,
Bc. Jana Kohoutová, MUDr. Pavla Lacková, Jindřich Srb, doc.Ing. Jan
Mikulka CSc., Ing. Aleš Sedláček, doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D.
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Granty pro oblast volného času dětí a mládeže na rok
2021 - rozhodnutí

Předkladatel: Ing. Aleš Sedláček
Všichni žadatelé obdrželi v hodnocení plný počet bodů, vzhledem
k tomu, že všechny žádosti zcela naplnily stanovená hodnotící kritéria.
Požadavky byly vyšší než stanovená alokace, rada obce žádosti o přidělení grantů projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit přidělení finančních prostředků - grantů všem žadatelům s tím, že jednotlivé
navrhované částky byly poníženy.
IČ

Název

1724487
44684860
27044271
26572265

Happy faces
Tělocvičná jednota Sokol Horoměřice
Technická liga mládeže, z. s.
Rodinný klub POHODA z.s.
Celkem žádosti
Celková alokace

Požadovaná dotace

Navržená dotace

212 800 Kč
175 250 Kč
124 000 Kč
131 350 Kč

200 000 Kč
150 000 Kč
75 000 Kč
125 000 Kč

643 400 Kč
550 000 Kč

550 000 Kč

K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Aleš Sedláček
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí grantů pro oblast volného
času dětí a mládeže na rok 2021 subjektům:
1) Happy faces z.s. ve výši 200 000 Kč,
2) Tělocvičná jednota Sokol Horoměřice ve výši 150 000 Kč,
3) Technická liga mládeže, z.s. ve výši 75 000 Kč,
4) Rodinný klub POHODA z.s. ve výši 125 000 Kč.
Hlasování
pro: (13) Bc. Jana Kohoutová, Ing. Marcela Helerová, Ing. Aleš Sedláček,
Ing. Šárka Fajkošová, MUDr. Pavla Lacková, Jindřich Srb, Ing. Luboš
Langer, MVDr. Jan Herčík CSc., Zdeněk Babka, Antonín Čacký, doc.Ing.
Jan Mikulka CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann Ph.D., Ivan Král
proti: (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Zprávy z rady

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Zápisy z rady za období od 9.3. 2021 do 14.5.2021.
L. Langer: se dotazuje na zápis z rady obce ohledně rozšíření prostor pro charitu v areálu Statku. Odpovídá A. Sedláček: rada souhlasila
s užíváním prostor k uskladnění věcí z konaných charitativních sbírek,
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bude se řešit po vyjasnění majetkoprávních vztahů s KPP, obec charitativní aktivity podporuje.
L. Langer: dotaz na výši 480 000 Kč za studii za rozšíření ZŠ (přístavba) a výstavba tělocvičny, částka je vysoká.
Odpovídá I. Král: částka 480 000 Kč je na zpracování studie na přestavbu ZŠ, tělocvičny, vč. vývařovny a dopravy v klidu, 450 000 Kč obdrží obec dotaci na zpracování studie, 30 000 Kč jde z rozpočtu obce, při
případné nerealizaci projektu obec dotaci nevrací.
J. Herčík: obec stále zvažuje všechny varianty o možnosti umístění
(stavby) školy, mimo jiné záleží i na výsledku dohody s KPP.
L. Langer: vrací se k dotazu na schválené usnesení rady obce
ve věci komunitního kurníku
A. Sedláček: v rámci tvorby strategického plánu byl popsán bod
komunitní setkávání - vznik komunitních míst, zahrad apod. Obci byl
předložen projekt na realizaci komunitního kurníku, projekt je orientován na děti, v rámci projektu se děti učí péči o zvířata, pomáhat;
rozvíjí se jejich vztah k přírodě i potřeba povinnosti se o zvířata starat.
Tento projekt vítají i školská zařízení. Spolek, který předložil projekt
komunitní kurník, je veřejnosti otevřen a může se do něho přihlásit
každý, kdo má zájem o tuto činnost.
J. Kohoutové vadí, že veškeré náklady na pořízení komunitního kurníku nese obec, jinde platí roční členské příspěvky, je třeba jít touto
cestou.
M. Helerová: aktivita spolku vyplynula z požadavku veřejnosti při
tvorbě strategického plánu, posléze akčního plánu.
K tomuto bodu se vyjádřili: MVDr. Jan Herčík CSc., Bc. Jana Kohoutová, Ing. Aleš Sedláček, Ing. Luboš Langer, Veřejnost 1, doc. Ing. Vlasti-

mil Altmann Ph.D., Ing. Marcela Helerová, Veřejnost 2, Veřejnost 3
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 9 - Zprávy
z rady na vědomí.

Různé a diskuse

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
K tomuto bodu se vyjádřili: Bc. Jana Kohoutová, Zdeněk Babka
J. Kohoutová upozornila na neschválený střednědobý výhled
rozpočtu na rok 2022 a další roky (2–5 let), je schválen pouze na rok
2019–2021 a nastavení dřívějšího termínu sejmutí návrhu závěrečného
účtu obce na ÚD.
Z. Babka podal informaci o jednáních předchozího vedení obce
s KPP ve věci vlastnictví pozemků v obci.
J. Herčík poznamenal, že KPP nectí dohody s předchozím vedením
obce, z toho důvodu se obec brání závazkům obce vůči KPP na dobu
20 let.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 10 - Různé a diskuse na vědomí.

Závěr

Předkladatel: MVDr. Jan Herčík CSc.
Příští jednání zastupitelstva obce se koná prezenčně v úterý dne 1. 6.
2021 v 18:00 hod., v Rytířském sále, Velvarská 1.

↓ inzerce
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DOPRAVA

Víme, že doprava v okolí
Prahy je velkým problémem.
Snažíme se jej řešit.
Současný a především budoucí stav dopravy
v Horoměřicích je závažné téma, které se
dotýká všech občanů. Hrozí, že aut v obci
bude stále přibývat. Hlavní komunikace,
které Horoměřicemi procházejí, jsou přitom
v majetku Středočeského kraje. Požádali jsme
proto o rozhovor Martina Kupku, statutárního
náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro
oblast silniční dopravy.
Letošní zima se promítla do stavu silnice druhé třídy II/240, která prochází centrem obce Horoměřice. Tato silnice je společně se silnicemi
III/2404 a III/2411 v majetku Středočeského kraje. V květnu 2021 souhlasila Rada obce s uzavřením Smlouvy o společném zadání veřejné
zakázky pro stavbu II/240, III/2404 Horoměřice, dešťová a splašková
kanalizace (UR-99-10/21). Jaký je harmonogram její opravy a v jakém
rozsahu se s opravou počítá?
Během komplikované projekční přípravy rekonstrukce komunikací
vyvstala nutnost kompletně řešit odvodnění novou dešťovou kanalizaci. Její projekt řešíme ve spolupráci s obcí Horoměřice a k tomu
je právě uzavřena smlouva o společném zadání veřejné zakázky mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a obcí Horoměřice. Na jejím základě bude vybrán společný dodavatel projekční
přípravy kanalizace, a pokud nenastanou komplikace při projednávání, předpokládám získání pravomocného stavebního povolení
do konce příštího roku.
Počítá se i s opravou silnice III/2411, která je rovněž ve velmi špatném
stavu?
Ano, tuto komunikaci, konkrétně úsek v Horoměřicích od křižovatky se silnicí II/240 ke křižovatce se silnicí II/241 (úsek), bychom rádi
ještě v letošním roce opravili. Snažíme se na celou skupinu podobně
poškozených silnic v celém kraji zajistit finanční prostředky. Ty bohužel v letošním roce vysála z rozpočtu zimní údržba, která vyšla v porovnání s předchozími roky dvakrát dráž. Z potřebných 300 miliónů
korun pro celý kraj se podařilo z úspor na vysoutěžených zakázkách
a z rezervního fondu vyčlenit 100 mil. korun. Další přísun peněz závisí
na vývoji ekonomiky.
Velká plánovaná komunikace vedoucí kolem Horoměřic je SOKP 518
(Silniční okruh kolem Prahy). Podle některých názorů okruh odvede
dopravu z centra obce, podle jiných ji zvýší. Ulice Velvarská se bude
na okruh za obcí přímo napojovat. Je při její plánované opravě počítáno např. s nějakými bezpečnostními prvky?
V současnosti se během projekční přípravy rekonstrukce komunikací v obci Horoměřice – II/240 a III/2404 Horoměřice – koordinuje
s obcí dostavba chodníků, úpravy přechodů pro chodce, a také případné bezpečnostní prvky.
S provozem kamionů po Velvarské ulici souvisí i vysoká prašnost
a vibrace. Prašnost lze snížit pravidelným čištěním. Při akci Ukliďme
Česko jsme nasbírali několik pytlů usazenin. Jaký je harmonogram
jejího čištění?
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Horoměřické komunikace ve správě kraje jsou
udržovány chemicky. Větší
znečištění pochází zpravidla
z chodníků, které obce většinou
udržují inertním posypem (štěrkem či
pískem). Nevím, jaká je praxe v Horoměřicích,
ale na mnoha místech pak právě obce zajišťují jarní úklid komunikací.
Vedle toho KSÚS – krajská organizace správy silnic – provádí čištění
silničních příkopů podél komunikací, které má ve své působnosti.
Stavbou, která by měla obci Horoměřice ulevit především od tranzitní
dopravy, je přeložka II/240. V jakém stavu je její příprava? Je reálné
plánované zahájení stavby v roce 2024?
Tato stavba je spolu s přeložkou silnice II/101 součástí nového
propojení mezi dálnicemi D7 a D8. Je rozdělena na tři etapy. K první
z nich už je vydáno stanovisko EIA a byla zahájena projekční příprava
pro územní rozhodnutí, stejně jako u třetí etapy. Ve druhé etapě je
dokonce v běhu stavební řízení, ve kterém se snažíme vypořádat řadu
námitek. Vzhledem ke komplikovanosti projednávání stavby a k podmínce, že musí být celá stavba realizována najedou, není termín zahájení stavebních prací v roce 2024 bohužel reálný. Rád bych přispěchal
s jiným termínem, s ohledem na náročnost přípravy této stavby si to
ale netroufnu. Bylo by to neodpovědné. Snažíme se ale všemožně
tlačit toto dopravní řešení dopředu.
V naší oblasti je během příštích 15–20 let očekáván nárůst obyvatel
o více než 20 tisíc. Je pravděpodobné, že většina obyvatel bude dojíždět za prací do Prahy. Jakými konkrétními opatřeními je kraj připraven
pomoci obcím v této oblasti se s nárůstem dopravy vypořádat?
S nástupem nové krajské koalice STAN-ODS-Piráti se významně
zrychlují práce na přípravě P+R parkovišť. Sledujeme také velice
bedlivě přípravu rychlodráhy Praha-Letiště Václava Havla-Kladno. Tato
stavba může významně ulevit dopravě kolem Evropské třídy. Chápeme, že je teď složité brzdit další živelné rozšiřování obcí v okolí Prahy,
které ale rozpoutaly místní samosprávy svými územními plány. Snažíme se na příkladech obcí s rozumným rozvojovým plánem ukazovat,
že další zastavěné území buď nesmí vzniknout, nebo se s ním musí
pojit dopravní opatření a výstavba nezbytné sociální infrastruktury –
od školek, škol až po zdravotní střediska.
Obec Velké Přílepy společně s dotčenými obcemi nechala vypracovat
Návrh opatření vedoucí k omezení dálkové tranzitní nákladní dopravy
nad 12t na průjezdním úseku silnice II/240 přes obec Velké Přílepy
(UR-107-9/20). Jak s tímto návrhem na kraji pracujete?
S dokumentem jsem se seznámil krátce po nástupu do funkce.
Podobný problém řeší celá řada středočeských měst a obcí. V současné době v rámci Asociace krajů jednáme s Ministerstvem dopravy o systémovém řešení, jak omezovat tranzitní nákladní dopravu
v intravilánech měst a obcí. Silniční úřady se omezením zatím bránily
s odkazem na fakt, že komunikace jsou veřejným statkem a není
možné pohyb na nich omezovat s výjimkou únosnosti mostů. Důležité
je co nejrychleji připravit nové silniční stavby, které mohou nákladní
dopravu přirozeným způsobem odvést. Jinak je to totiž pořád dokola
jen přetlačovaná. Nákladní doprava z jednoho místa se přelije do sousedních obcí. Problém tím ale nezmizí.
Red.
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Sousedský festival ladí
program
Milá sousedská setkání jsou dnes vzácnější než kdykoli dřív. Věříme,
že epidemiologická situace dovolí a my se v neděli 19. září potkáme
na Sousedském festivalu na nádvoří zámku. Co na nás čeká během
letošního třetího ročníku?
Tým dobrovolníků už několik měsíců festival pilně připravuje. Opět
se můžeme těšit na výborné občerstvení a produkty od místních výrobců. Máte i vy co ukázat nebo nabídnout? Pokud se chcete pochlubit
zajímavým koníčkem, nadějnými výpěstky nebo kreativními výrobky,
registrujte se na webové stránce www.sousedsky-festival.cz.
Pro radost nám zahrají skvělé lokální kapely nabité energií Reserve
Band a Maniac, skupiny Ecce Uku, Škatulata a Horoband naladí všechny věkové kategorie a letošní hudební novinkou bude pop-rocková
skupina Silent Scream a akustická produkce Lukáše Fišera a jeho Kafé
Blues.
Nezapomněli jsme ani na děti. Po loňském velkém úspěchu i letos
Bahnožrouti pro malé návštěvníky připraví pohybovou výzvu. Další zábavné aktivity chystá již tradičně rodinný klub Pohoda, Technická liga
mládeže i Štěpánka Bubáková se svým pískováním. Děti určitě také
potěší přehlídka zvířat místních chovatelů.
I letos vítáme všechny pekařky i cukráře v soutěži o nejlepší koláč.
Nově připravujeme výstavu starých fotografií Horoměřic. Máte doma
archivní fotografie obce nebo místních akcí, které by na výstavě neměly chybět? Pokud ano, kontaktujte prosím Lindu Čackou na c.linda@
seznam.cz.
Nemáte sice staré fotky, ale Sousedský festival vás baví a rádi byste
pomohli k jeho zdárnému průběhu? Uvítáme dobrovolníky na pomoc
s propagací a také s organizací během festivalového dne. Pokud máte
chuť nám pomoci, hlaste se prosím přes formulář na festivalovém
webu www.sousedsky-festival.cz nebo nám napište na info@sousedsky-festival.cz. Aby vám neunikly žádné novinky a podrobnosti, sledujte nás na Instagramu a na Facebooku. V září na viděnou!
Za tým dobrovolníků Tereza Vernerová Volná a Miroslav Nový
Foto: Kristýna Ďurišová Smolová a Vladimír Inhatko
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Otvírání studánky
V neděli 23. 5. jsme symbolicky otevřeli
studánku a nové jezírko v ulici U Studánky.
V posledních dnech před otevřením se osazovalo kamenné koryto
u vyústění jezírka a probíhala výsadba vodní vegetace, která by se
měla starat o jeho biologickou rovnováhu. Rostliny ze své vlastní sadby věnoval nadšenec Jakub ze zahradnictví Trees v Černém Volu. Vysazené vodní kosatce by měly pomáhat filtrovat nečistoty a okolí časem
ozdobí i svými květy. Přesličky, puškvorce, orobince a výsev budoucí

květnaté loučky by měl přilákat včely, nejrůznější hmyz a larvy. Za nimi
brzy přijdou vážky, žáby a doufejme i čolci.
Na místě, kde bylo dlouhá léta zákoutí bez fantazie, vznikl zárodek
něčeho krásného. Příroda dostala šanci dotvořit po svém místo, které
bylo dlouho zapomenuté. Jezírko má pozvolné břehy, aby mohli obojživelníci využívat pohodlný přístup k vodě. V mělké vodě se v teplých
dnech rádi koupají ptáci.
Dobrovolníci, kteří studánku a jezírko vybudovali, se o ně budou
starat i nadále. Bude potřeba především pravidelná údržba vegetace.
Uvítáme, pokud se v jezírku nebudou koupat psi a děti do něj nebudou házet kamení, jelikož hrozí protržení kaučukové fólie.

Malé vodní dílko mělo osvěžující vliv i na náladu v sousedství. Obyvatelé okolních domů se začali zajímat, ptát se, a mnozí z nich nám se
stavbou a úpravami pomáhali. Jedna ze sousedek z ulice U Studánky,
Martina Podéšťová, zorganizovala příjemnou letniční akci otvírání
studánky, která se snad v příštích letech stane místní tradicí. Přímo
u jezírka zazpíval místní dětský pěvecký sbor Škatulata. Vystoupila
také místní hudební formace Horoband. Byla to milá odměna za práci
mnoha dobrovolníků.
Vít Plešner
Foto: Miroslav Nový

↓ inzerce
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Klub důchodců
Horoměřice
Pandemie, která nás všechny „přikovala“
ke svým domovům, omezila naše sportovní
aktivity, ne však všechny. Krajská rada seniorů
SK a Klub důchodců Horoměřice se rozhodli
zveřejnit výzvu, jejíž splnění je na každém z vás
a pandemie ji neomezuje. Jde jen o to najít
odhodlání a sílu v sobě samém. Nazvali jsme ji
"5 tisíc kroků pro zdraví".

Očkování se nám daří
Obec Horoměřice pokračuje mimořádným tempem v očkování
občanů Horoměřic proti nemoci Covid-19. V současné době obec
provádí registraci spoluobčanů 40+, do poloviny května již bylo
očkováno 460 občanů v kategoriích 40+ až 80+.
Obec se tak postarala o očkování velkého množství spoluobčanů nezávisle na systému zdravotnického zařízení či jiných
zdrojích. Spolupráce s mobilním očkovacím týmem z Jirn funguje
výborně, 1x za 14 dní v úterý přijíždí očkovat a přeočkovat spoluobčany s trvalým pobytem v Horoměřicích.
V očkování plánujeme pokračovat dle zájmu občanů. Registrovat se můžete na obecním úřadě, kde vedeme evidenci.
Přihlásit se mohou i občané, kteří jsou starší a nemohli se dostavit k očkování nebo mají nějakou diagnózu a kód k registraci.
Telefonní kontakty jsou: 220 970 240, 220 971 931, 273 130 673
nebo email: podatelna@horomerice.cz Nahlaste prosím jméno,
adresu a telefonní kontakt. Ostatní údaje k registraci s vámi
vyplní pracovnice obecního úřadu.
Text a foto: Lenka Kulhavá

↓ inzerce

Chůze je velmi dostupný a přirozený pohyb, který možná ani za sport
nepovažujeme, ale který s naším tělem dokáže opravdové zázraky.
Za výhodu můžeme považovat to, že nepředstavuje pro většinu lidí
zdravotní zátěž. Posiluje rovnoměrně celé tělo, nepotřebuje mimořádné vybavení a lze ji praktikovat kdekoliv a kdykoliv.
Snažte se chodit vzpřímeně, se zataženým břichem, zvolte pro chůzi
vhodnou, sportovní, odlehčenou, kvalitní obuv, abyste snížili zatížení kloubů. Dodržujte, hlavně v letních měsících, pitný režim, pokud
unesete, tak vezměte s sebou láhev s pitnou vodou. Pro méně zdatné
se doporučuje tzv. “severská chůze“ s použitím holí (nordic walking),
jejíž výhodou je aktivní zapojení horní části těla a větší rovnováha při
chůzi.
A trochu matematiky: průměrná délka kroku je 80 cm. Jestliže
ujdete 5 tisíc kroků, ušli jste přibližně vzdálenost 4 km. Vzdálenost
ujdete za dobu od 50 do 70 minut. Odměnou vám bude lepší pocit, že
jste pro sebe něco udělali, získáte lepší držení těla, dosáhnete snížení
hmotnosti, prokrvíte pleť, budete dobře spát, budete mít zdravé srdce,
lepší psychiku a fyzickou kondici.
Senioři Středočeského kraje uskuteční při dodržení všech zdravotních požadavků pochod pro Lidice, jehož délka je přizpůsobena výzvě
„5 tisíc kroků pro zdraví“. Vyzýváme vás, členy KD Horoměřice i nečleny,
připojte se k této výzvě a demonstrujte akceschopnost seniorů i jejich
fyzickou zdatnost. Přejeme vám úspěch a potěšení z akce, a zveme vás
k účasti v hromadné akci pochodu Hřebeč-Lidice, která proběhne dne
19. června 2021 se startem v Hřebči (Pošta) v 10:30. V cíli u Růžového
sadu v Lidicích obdržíte občerstvení. Doprava buď z Kladna autobusem
od Gymnázia E.Beneše v 10:00, nebo individuální do místa startu.
Vladimír Bílek, Předseda KD Horoměřice
Miloslav Vajs, Předseda KRS SK
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Operátora / Operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

Operátora / Operátorku DTP studia - Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt,bližží informace:
Eva Nováková, personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD+další autobusové spoje
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv
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Jedná se o autobiografickou knihu? Do jaké doby nás přenese?
Knížka je autobiografická, ale některé události jsem posunul o generaci později. To, co jsem zažil já se sestrou, je tady připsáno mým
dětem. Základy příběhů jsou pravdivé, ovšem někdy jsem si dovolil
právě kvůli legraci leccos upravit i dovymyslet. Co se týká doby, ve které se pohybuji, už v předmluvě píši „bez časových os, ladu a skladu“
takže skáču sem a tam, přibližně od roku 1980 do prvních let jedenadvacátého století.
Proč je vypravěčkou ženská postava?
Původně jsem zkoušel psát sám za sebe, ale to fungovalo jenom
někdy. Nezvládal jsem popsat v první osobě a s patřičným humorem
situaci, kdy jsem byl za „vola“. Zkoušel jsem všechno možné, ale bez
kýženého výsledku. Až potom mě naštěstí napadlo, že by vypravěčem
mohla být moje dcera Johanka, a bylo po problému. Není to ovšem
od věci, dělá si ze mě srandu odjakživa.

↑ Jiří Bareš v roli Juana Peróna, muzikál Evita, 1998 -1999.

Když muzikant píše
povídky
Jiří Bareš, dlouholetý obyvatel Horoměřic, je
výborným hudebníkem, zpěvákem a autorem
několika muzikálů. Nově je také spisovatelem
- právě vydává svoji první knihu povídek
nazvanou “O mé rodině a přilehlém okolí”.
Poprosili jsme ho, aby nám svoji knižní novinku
představil. Rozhovor, stejně jako celou knihu,
ze které přinášíme krátkou ukázku, Jiří pojal se
svým typickým nadhledem a humorem.
Jak tě napadlo napsat knihu povídek?
Jsem celý život muzikant, ale už dlouho jsem uvažoval o tom něco
takového zkusit a zjistit, jestli na to mám. Takže jsem využil doby
covidové, neboli doby nebývalého volna, a skutečně se do nelehkého
úkolu pustil. Otázka, jestli na to mám, zůstala ovšem nezodpovězena.
Pevně věřím, že z důvodu mé přílišné sebekritičnosti.
Jak dlouho jsi ji psal?
Začínal jsem v březnu minulého roku a přibližně na konci května
byl hotový velmi hrubý nástřel. Potom začala doba nikdy nekončícího
pročítání a oprav, která vlastně trvala až do chvíle, kdy jsem knížku
posílal do tiskárny. Prostě žádná změna v mém přístupu. Údajně každého, s kým na něčem dělám, likviduji zbytečným perfekcionismem.
Coby spisovatelský elév jsem si nádherně užíval, neboť bylo všechno
jen a jen na mně. Nikdo mi nenadával, že zdržuju a vymýšlím „blbiny“,
což mě tak bavilo, že už píšu knížku další.
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Na grafice knihy s tebou spolupracoval tvůj syn Jirka. Bylo to v plánu
od začátku a jak se vám společně pracuje?
Stejně jako pro mě, tak i pro něj byla práce na této knížce výjimkou.
Normálně s ním a mým druhým synem Markem, který mi také pomáhá,
hlavně s hudebními programy, děláme muziku, nebo spíš věci okolo
ní, související s jejich kapelou Maniac. Jirka je moje poslední záchrana,
když okusuji klávesnici a nevím, jak pokračovat dál s nějakým, pro
mladého člověka úplně běžným postupem, nebo programem v notebooku, nebo nedej bože v telefonu.
Je počítačový samouk, ale zvládá kromě hudebních programů naprosto všechno, co člověk může potřebovat. Programy psací, malovací,
úpravy fotek, videí a tak dále a podobně. Například mu jen pár hodin
stačilo na zjištění, co je potřeba, a na konečnou úpravu rukopisu
do podoby, kterou požadovali v tiskárně. Každý, kdo se s tím setkal,
ví, že to opravdu není jednoduché. Že zařídí mimo jiné i obálku a další
věci kolem se tedy jasně nabízely. Vím, že ho svými neustálými žádostmi o pomoc ničím, ale co má „neajťácký“ člověk ve věku egyptské
mumie dělat? Doba, kdy šlo problémy s neznalostí programu vyřešit
systémem „babička“ už jsou nenávratně pryč.
Mluvíš o systému babička, co to je?
Jako člověk technicky absolutně mdlého rozumu zásadně odmítám číst návody. K čemukoliv a kdykoliv. Jednou jsme s manželkou
sestavovali podle návodu skříň z Ikey a jenom proto, že moje chytrá
žena povolala nenápadně na pomoc děti, jsem šílenou akci přežil.
Trauma z toho zážitku mě pronásleduje dodnes. Systém babička
je krásně jednoduchý. Při učení se počítačovému programu prostě
do něčeho na klávesnici klepneš a koukáš co se stane. Když se neděje
to, co chceš, aby se dělo, klepneš do něčeho jiného. Jakmile kloveš jak
datel a nic se neděje, vytáhneš notebook nebo PC ze zásuvky a začínáš
znovu.
Původně nejsi spisovatel. Co
máš profesně za sebou a čím
se živíš?
Vezmu-li to heslovitě
a chronologicky, jsem vystudovaný operní zpěvák, několik let člen nejrůznějších
rockových kapel. Potom dva
roky host v programu Petry
Janů, na začátku devadesátých let company v úplně
prvním muzikálu v Česku –
byl to muzikál Bídníci ve Vi-
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nohradském divadle. Následoval vlastní muzikál 451 stupňů Fahrenheita s libretem Pavla Vrby hraný v Karlínském divadle. Jako company
a swing jsem působil v muzikálu Jesus Christ Superstar na pražském
Výstavišti, následovala role Perona v muzikálu Evita tamtéž. V roce
2001 měl premiéru můj druhý muzikál Romeo a Julie, ke kterému jsem
napsal i libreto. Ten bohužel 12. 8. 2002 spláchla na Výstavišti čtyřmetrová povodeň. Od té doby se živím psaním textů a písniček, koncertováním s kapelou Parademarche a učením zpěvu a hře na klavír. Nyní
jsem dokončil třetí muzikál na motivy hry bratří Čapků Ze života hmyzu
a začínám ho nabízet divadlům.

napsat na info@omrapo.cz a po domluvě jim bude knížka zavezena
zdarma domů, nebo kam budou chtít.
Chtěl bys něco dodat na závěr?
Snad jen to, že knížka není vhodná pro děti, které se ještě nenaučily číst a seniory vzpomínající na dobu socialistických her a malin
nezralých se slzou v oku.
Red.

Kde si mohou případní zájemci knihu koupit?
Knížku je možné zakoupit na webových stránkách
www.omrapo.cz. Popřípadě, pro zájemce z rozumného okolí stačí

UKÁZKA Z KNIHY:

Dřevěný vrtulník I. (Trabantem kolem světa
za osmdesát let)
Přes jedno léto, bylo mi asi devět let, měl táta práci v divadle v Praze.
Všichni jsme se dovolenkovali na chatě u Říčan a on za námi každý
den večer po představení dojížděl. Maminka mu pravidelně ihned
po příjezdu podávala hlášení, co jsme ten den s bráchama zase vyvedli, kolikrát jsme se poprali, jaká zranění máme, co a jak jsme rozbili,
zničili a tak podobně. Podle závažnosti prohřešků nás otec nechal spát, popřípadě vzbudil
a seřval.
Vzorové hlášení vypadalo přibližně asi takto:
Johanka byla celý odpoledne moc hodná,
pouze večer odmítala jíst krupicovou kaši s tím,
že je plná sacharidů a že si přece nezkazí postavu. Na devítiletou holku dost dobrý.
Marek s Jirkou jako obvykle prudili celej den,
Jirka třikrát zvracel, protože olíz žábu. Na mou
otázku proč proboha olizoval žábu, říkal něco
o tom, že se vsadili s Markem. Víc jsem z něj
nedostala.
Marek málem trefil šípem souseda. Když
jsem ho posílala se omluvit, byl drzej. Co se týká
šípu, šlo o neškodnou zkušební variantu, neboť
na hrotu neměl hřebík, takže by prej sousedovi
nevypích ani blbý voko.
Takto vypadal v kostce maminčin raport
s menšími či většími obměnami každý den.
Čím jsem starší, tím víc mámu obdivuji. Měla
s námi svatou trpělivost. Až budu mít jednou dítě a představím si, že
podědí byť i jen jedinou vlastnost po některém z mých drahých bratrů
nemluvě o tátovi neboli budoucímu dědkovi, jdou na mě mdloby.
Ke cti našeho tatínka nutno důrazně dodat, že na rozdíl od jiných
osobnostních šíleností se vždycky snažil být k nám třem spravedlivý a nikoho neupřednostňovat. Zásadně nás, s minimálním počtem
vyjímek, na rozdíl od mámy, nebil. Pokud jsme provedli něco, co si
zasluhovalo přísnější trest, štípnul nás. Doteď vidím dvojitě, když
zavzpomínám. To fakticky bolelo jak čert.

K tomu, abych konečně začala psát o dalším tématu, dřevěném
vrtulníku, což je pokud člověk bere důsledně toto slovní spojení samozřejmě totální blbost, zbývá dovysvětlit poslední záležitost.
Jakmile začali bráchové brát rozum (), zavolal si je šéf rodiny
k sobě a držel jednu ze svých delších řečí. Protože obsahovala „důležitosti“, samozřejmě ji pronášel bez hovorových
výrazů:
„Kluci, jste v životním období, kdy se z chlapce měníte v muže. Tedy Marek už začal, Jiříka to
teprve čeká. Rád bych vám v tuto jistě nelehkou
dobu něco slíbil,“ nevšímal si, že Marek obrací
oči v sloup a pokračoval, „i já jsem byl v tomto
životním období, jak si velice dobře pamatuji,
zasmušilý, citlivý chlapec.“ Markovy oči v sloup
doplnilo zašilhání takové kvality, že se mu obě
panenky schovaly za nos, až se chvílemi zdálo,
že má levou v pravém oku a naopak, otěcko se
dostával do ráže:
„Vůbec ze všeho nejvíce mě rozčilovalo když
táta, váš děda, zásadně podceňoval mé schopnosti, ať už se týkaly čehokoliv. Neexistovala
práce, kterou bych mohl dělat sám.
Když jsem něco vymyslel a chtěl si to i vyrobit, připadalo mi, že tátovi fyzicky ubližuju a že
se co nevidět rozpláče. Prostě hrůza.
Proto bych vám rád slíbil, že já jsem připraven brát jakýkoliv váš nápad vážně, nechám všechno, pokud si sami
neřeknete o pomoc, na vás a nedopustím, aby váš um a invence byly
bagatelizovány, neřkuli zesměšňovány tak, jak jsem zažíval já.“
Kdyby drahý tatíček jen zčásti tušil, jak nepěknou kaši si tímto
prohlášením navařil, asi by si řečnění odpustil. Jáma, kterou si vykopal
a do které pochopitelně i sám spadnul, byla opravdu hodně hluboká.
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Zásah hasičů u požáru
rodinného domu
V pondělí 31. 5. 2021 v 17.30 byla naše
jednotka vyslána k nahlášenému požáru
rodinného domu v Horoměřicích. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná
o požár uvnitř domu, který se okamžitě rozšířil do prostoru půdy a střechy.
Na místě byl velitelem zásahu vyhlášen
II. stupeň požárního poplachu a spolu
s námi zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky ze Středočeského kraje.
V rámci mezikrajské výpomoci vyjely
jednotky HZS hl. města Prahy ze stanice
Petřiny a Letiště Praha. Těm pomáhali
i dobrovolní hasiči z Prahy - Lysolají a Suchdola. Po lokalizaci a likvidaci byl naší
jednotce nařízen dohled do 8 hodin ráno,
kdy bylo provedeno předání místa události majiteli objektu. Moc děkujeme všem
kolegům, kteří přijeli se svojí technikou
a podíleli se na úspěšném zvládnutí této
mimořádné události.
JSDH Horoměřice

↓ inzerce
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Oslavy výročí konce
2. světové války
proběhly komorně
Dne 8. 5. 2021 jsme si připomněli Den
vítězství a ukončení II. světové války.
Uctění památky a položení věnce se
zúčastnilo vedení obce. Děkujeme
za účast paní Anně Vranské, vdově
po generálu Pavlu Vránském, panu
Jiřímu Werichu Petráškovi a panu Petru
Stančíkovi za proslov na pietní akci
panu Janu Pilchovi a Spolku historické
paměti Horoměřic za pomoc s organizací.
Za obecní úřad Lenka Kulhavá
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Technická liga Horoměřice - jedeme dál,
děcka - i ostatní, zapojte se !
Po nucené přestávce způsobené koronavirem obnovuje Technická liga
Horoměřice programy a kurzy s technickou tématikou pro děti a mládež v Horoměřicích.
Minulý rok jasně ukázal, že není špatné, když si děti umí samy
v životě poradit se situacemi, do kterých se mohou dostat. Programy
a kurzy Technické ligy k osvojení těchto návyků a dovedností přispívají. Dětem zábavnou formou ukazují a vysvětlují, jak a proč se co
doopravdy dělá a umožňují jim, aby si to samy vyzkoušely.
Stále držíme tematické zaměření Technické ligy. Postupujeme
od jednodušších ke složitějším aktivitám a programům. Vytváříme
dětem reálné situace, kterým mohou uvěřit a stát se jejich účastníky.
Proto je začínáme seznamovat se základními manuálními dovednostmi v oboru mechaniky, které jsou vlastně "jen" jednoduchými, ale
za to dobře přestavitelnými aplikacemi fyziky a matematiky a které
děti využijí například při stavbě závodního vozítka, se kterým následně
jezdí a soutěží. Fotografie z programu najdete v této galerii:
https://tsmhoromerice.rajce.idnes.cz/
Pokračujeme s informacemi, jak a proč se ruční práce začaly nahrazovat prací strojů. Na tuto linii postupně nabalujeme další dovednosti,
které by děti měly v životě zvládat. Řešení společenských problémů,
vlastní prezentaci a propagaci, poznávání světa, schopnost pracovat
v týmu, týmové vedení a řešení krizových situací.
Naším "oficiálním" návštěvním dnem je stále středa odpoledne,
kdy jsme k dispozici dětem v našich prostorách na druhém nádvoří
statku. Ale jako místní jsme tam i v jiné dny , tak jak je třeba a jak se
domluvíme.

Od 2. června pokračují ve statku naše kurzy pro děti:

—— Kurz pilotů závodních vozítek Cadetcar, náplň aplikace základů
mechaniky a řízení závodních vozítek
—— Kurz pilotů motorizovaných vozítek Cadetcar elektrickými nebo
spalovacími motory pro ty, kteří zvládli řízení bezmotorových
vozítek.
—— Pro studenty středních škol pořádáme od června školní praxe s odbornou náplní, formou projektového vyučování týkající se technických, společenských oborů, reklamy, ekonomie apod.

Náš největší horoměřický talent
Honza Herclík a jeho Frontside Layback Rock and Roll

Minirampa v plném provozu
Několik měsíců byla kvůli covidové situaci uzavřena všechna
sportoviště, včetně naší minirampy na zámku. Díky tomu jsme
však získali čas na dořešení potřebné certifikace, aby mohl
být provoz prohlášen za bezpečný a obec byla kryta v případě
nějakého zranění. Proces to byl vcelku zdlouhavý a vyžádal si
i drobné úpravy zábradlí bránící jezdcům v pádu z prostoru
sportoviště. Po této úpravě, dodání projektové dokumentace,
statického posudku, seznamu použitých materiálů a pokynů
k pravidelné údržbě jsme obdrželi kýženou certifikaci, právě
v době, kdy se otevírala sportoviště v celé republice.
Rampa se ihned zaplnila mladými jezdci na skateboardech
a koloběžkách, kteří ji denně využívají v hojném počtu a přesvědčili nás, že sportoviště tohoto typu má v naší obci dostatečné množství uživatelů. Jeho zřízením se rozšířila možnost volnočasových aktivit pro děti a mládež, kterých je zatím poskrovnu.
Krásně se nám tak aktivoval veřejný prostor v zámku, který se
snažíme společnými silami dále kultivovat. Únětický pivovar
nám daroval starší lavičky a stoly. Vedle rampy tak mohl vzniknout i prostor pro odpočinek. Z druhé strany přibyla mobilní
toaleta, jejíž absence byla z kraje provozu docela tíživá.
Nedílnou součástí je i odpadkový koš, který se však někteří
návštěvníci nenaučili dosud používat. V tomto ohledu patří
velký dík obecní policii, jmenovitě panu Dvořáčkovi, který se
to stále snaží mládeži vysvětlit. Poděkovat bych chtěl i správci
areálu zámku Petru Lopatovi, s jehož součinností se podařilo
nové sportoviště uvést do provozu.
Text a foto: Martin Verner

V sobotu 5. června jsme pořádali závod GRAND PRIX
HOROMĚŘICE, v jízdě s minikárami, který se uskutečnil
na uzavřené silnici na Jenerálku od zahrádek zatáčkami
dolů.

Těšíme se na setkání s šikovnými horoměřickými chlapci a děvčaty.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na čísle 777 570 484, mailem
na info@technickaliga.cz.
Luboš Zahradník
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Š k o l a a šk o l k a

Co se v budově školy dělo v nepřítomnosti dětí? Probíhaly nějaké
úpravy?
Po dobu nepřítomnosti žáků byly ve škole v každé učebně instalovány rekuperační jednotky. Bohužel se jejich instalace protáhla, stále
ještě není hotovo a není spuštěn plný provoz.

Prožít zbytek školního
roku v klidu a pohodě

Jak letos proběhl zápis a kolik škola přijala nových prvňáčků?
Zápis do prvních tříd probíhal stejně jako loni distančním způsobem bez osobní přítomnosti dětí. Přihlášky bylo možné poslat elektronicky, poštou nebo přinést osobně. Přijali jsme 56 žáků, 16 zákonných
zástupců požádalo o odklad školní docházky. Zároveň sledujeme
velký nárůst žádostí o přijetí i do vyšších ročníků, a to nejen od nově
přistěhovaných obyvatel Horoměřic, ale i z okolních obcí. Bohužel
jsme nuceni některé odmítat z důvodu naplněné kapacity. Chybí nám
učebny a stále řešíme i nedostatek kvalifikovaných učitelů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat svým kolegům za skvěle odvedenou práci, dětem za jejich píli a snahu vše zvládnout a rodičům
za pomoc a trpělivost!
Red.

Místní základní škola se v květnu konečně
opět otevřela pro všechny děti. Vyzpovídali
jsme zástupkyni ředitelky Moniku Vackovou
o tom, co se ve škole dělo před příchodem
dětí i po něm, o epidemiologických opatřeních
a o zápisu do prvních tříd.
Jak zvládli žáci i učitelé návrat do školy po jarním lockdownu?
Návrat žáků probíhal v několika fázích, situace se měnila každý
týden, a to na tom bylo nejnáročnější. Rychle se přizpůsobovat všem
změnám bylo těžké pro učitele, žáky i jejich rodiče. Postupné rozvolňování jsme sledovali v médiích, pokyny z MŠMT přicházely potvrzené
až s mírným zpožděním, což komplikovalo vedení školy organizaci
prezenční i distanční výuky. Úplný návrat všech žáků k prezenční výuce
začal pro naši školu 17. 5. Stále si tedy zvykáme na režim, který jsme
připravili v září, ale během tohoto roku si nestačili pořádně zažít.
Do konce školního roku nám zbývá jen několik týdnů a v nich chceme
se všemi dětmi procvičit a zopakovat učivo, které probíhalo na dálku,
ale hlavně znovu nastavit sociální kontakty mezi dětmi i učiteli a prožít zbytek školního roku v klidu a pohodě.
Jak jste spokojeni s nařízeným testováním?
V naší škole používáme antigenní testy, které nyní provádíme
jedenkrát týdně, vždy v pondělí. Všichni žáci, včetně těch nejmenších,
zvládají samotestování bez komplikací. Samozřejmostí je individuální
přístup, umožňujeme doprovod rodičů, v odůvodněných případech
vlastní testy. Dodržujeme všechna doporučení a hygienické požadavky.
Testování je náročné na přípravu, organizaci a administrativu. Otázkou
je, zda jsou testy dostatečně průkazné, zatím byly všechny negativní.
Zvládají žáci a rodiče dodržovat epidemiologická nařízení?
Ano, zvládají, ale určitě je pro děti náročné mít celý den roušku či
respirátor, obzvláště pro ty nejmenší nebo pro žáky se specifickými
potřebami. Dbáme samozřejmě na pravidelné mytí rukou a používání
dezinfekce i na další nařízení. Hodně větráme a chodíme s dětmi ven.
Vše se naštěstí také postupně uvolňuje. Žáci například už konečně
mohu cvičit a sportovat v kroužcích, což všem velmi chybělo.
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Hasičský
a policejní den
v Happy Faces
Velké poděkování našemu
horoměřickému sboru dobrovolných hasičů a obecní policii
za krásné dopoledne pro děti
ze školičky Happy faces. Místní
hasiči velmi ochotně představili našim dětem, jak správně použít hasičskou helmu
a oblek, prošli s nimi celé auto
a vysvětlili, co je důležité aby
děti dodržovaly při požáru.
A nakonec si děti vyzkoušely hasit hadicí, což bylo pro všechny
velikým a nezapomenutelným zážitkem.
Místní Policie ukázala policejní auto, obušek a předvedla, jak
dopadnout zločince. Dokonce se děti projely policejním autem se
spuštěnými majáky.
S poděkováním za Happy Faces
Silvie Zídková a Marcela Veselá

živ o t v o b ci

ZŠ Horoměřice
okres
Praha-západ
přijme

Dětský týden
V letošním roce proběhl v Horoměřicích
místo klasického Dětského dne Dětský
týden. Ve dnech 31. 5.–6. 6. 2021 mohly děti
navštívit dvě stezky s úkoly. Modrá stezka
pro menší děti vedla od statku směrem
k rybníku Pod Luky. Děti měly možnost
vyzkoušet si jak svoji obratnost např. při
chůzi po kládě, tak i své znalosti. Rodiče
zároveň otestovali svou trpělivost. Přesto,
nebo právě proto se dětem stezka líbila
a mohly si tak do Obecní knihovny dojít
pro zaslouženou odměnu.
Zelenou stezku vedenou lesem doprovázela prapodivná zvířata, která mohla
někomu dokonce nahánět strach. I proto
byla určena spíše školákům. Děti měly
cestou plnit jednotlivé úkoly a posbírat
slabiky do zaklínadla. V lese mohly během
plnění úkolů potkat např. žravého hryzce
vodního, vznášenku obrovskou a do lumíka norského se mohly trefovat šiškou.
Dětem se nejvíc líbilo podlézat obří
pavučinu, chodit podél provázku se zavřenýma očima a stavět ze šišek ulitu a domečky. Většina si pamatovala i bubáckou
básničku. Některé z dětí pak doma kreslily
různá záhadná zvířata, která si můžete
prohlédnout na nástěnce před knihovnou.
V rámci celého týdne měly děti možnost si vyzkoušet obě stezky. Moc nás potěšilo, že se akce zúčastnily i paní učitelky
s celými třídami v rámci školní výuky. Mají
náš velký obdiv. Celkem bylo přihlášeno
celkem 254 dětí, nejmladším účastníkům
byl 1 rok. Celá akce proběhla pod záštitou
Obecního úřadu.
Katrin Čtvrtníková

učitelku/učitele
matematiky, fyziky
Nástup od srpna 2021
K dispozici služební byt
Dostupnost do centra Prahy
20 minut (PID)

Kdo stál u zrodu a realizace
nápadu? Kdo pomohl radou
či skutkem?

Děkujeme: Verče, Jítě a celému RK
Pohoda, Terezce, Lucce, Lindě, Renče, Lence, Šárce, Mirkovi, Floriánovi,
Natálce, Katce a technické četě.

A v neposlední řadě
děkujeme našim sponzorům:
AUTO Šídlo s.r.o., FCC Regios, a.s.,
Michal Roll prostřednictvím
Geologického ústavu AV ČR, sbor
dobrovolných hasičů Horoměřice
(Jiří Smutný - člen jednotky).

vychovatele/vychovatelku
školní družiny
Nástup od září 2021

Informace na
tel.: 220 971 331
CV zasílejte na e-mail:
zs.horomerice@centrum.cz
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Cvičení na čerstvém vzduchu
Při cestě do lesa na Julianu si můžete
všimnout po pravé ruce na konci obce
nového hřiště. Vzniklo na základě četných
podnětů občanů, kteří upozorňovali, že
pokud si chtějí zacvičit na hrazdách, musí
do Lysolají nebo Nebušic.
Dále na to, že hřiště
a sportoviště v obci
jsou spíše pro malé
děti a mládež zde
nemá moc příležitostí
sportovat.

↓ inzerce
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Oříškem pro mě bylo, jak takové hřiště poptat na trhu a jak vybrat
to nejlepší řešení. Dodavatelských firem i již realizovaných variant
je po obcích a městech spousta. Pomohl mi místní mladý muž
a sportovec Vojtěch Kotek. Zkušenosti čerpal v okolních obcích
a vzhledem k omezeným prostředkům, které jsme měli v rozpočtu
vyčleněné, navrhl kompromisní sestavu do 250 tisíc Kč vč. DPH.
Oslovili jsme 6 dodavatelů, se kterými jsme již předtím byli
v kontaktu. Jednalo se o firmy, které dodávají širší spektrum hřišť
i vyloženě workoutové „specialisty“.
Tím, že jsme měli sestavu precizně vyspecifikovanou, podařila
se cena vysoutěžit. Realizaci nakonec provedla firma Monotrend
za 233 675 Kč vč. DPH.
Těším se, až nám místní svalovci a atleti ukáží, jak se má správně používat. Moc si také přeji, aby hřiště zůstalo dlouho bez úhony.
Aleš Sedláček, místostarosta

Ž I V O T V OB C I

Horocvična se opět
otevřela sportovcům
V září to bude rok od našeho otevření.
I přesto, že kvůli lockdownu jsme měli zavřeno
dlouhých 7 měsíců, přežili jsme a jsme lepší
než kdy dřív.
Nakoupili jsme nové vybavení, například úplně
novou sadu jednoručních činek, multipress
nebo veslo. Stále u nás
najdete řadu posilovacích strojů, olympijské osy s kotouči či
běžecký pás. Nadále
pokračujeme v našich
skupinových lekcích
jako je kruhový trénink,
na kterém posílíte celé
tělo a zvýšíte telesnou
kondici. Tento druh
cvičení se hodí opravdu
pro každého a každý cvičí podle svých
možností. Nově máme
i kruhový trénink pro
děti ve věku od 10 do 14
let. Koná se každé pondělí od 18:00. Děti budou cvičit cviky na posílení
celého těla a zlepšení motoriky. Naučí se ovládat své tělo a provádět
cviky správně.
Dále nabízíme 2x týdně jógu. Každá lekce je trochu jiná, takže si
každý najde to, co mu vyhovuje. Všechny mají ale společné to, že se
protáhnete, posílíte tělo a uvolníte mysl. V neděli probíhá velmi oblíbená lekce pilates. Je ideální na zakončení týdne. Od září pokračujeme
v kurzu jemné jogy. Nebojte se přihlásit své maminky, tatínky, babičky
nebo dědečky. Lekce je klidná, jemná a přizpůsobená každému jednotlivě. Jde o zdravotní cvičení, zaměřené na uvolnění a jemné protažení
celého těla. Přes dechový pohyb zmírníme vnitřní napětí a ztišíme
mysl.
Každý čtvrtek v 9:30 probíhá lekce cvičení pro maminky s dětmi.
Maminky cvičí, a děti si společně hrají. Lekce je vhodná pro maminky
už po šestinedělí a jakkoliv staré děti. Pro ty, kdo rádi cvičí pod vedením osobního trenéra, máme k dispozici tři. Stačí napsat a domluvit si
lekci.
Kromě hotovosti u nás můžete platit platební kartou a kartou
Multisport. Platí na vstup do posilovny i na lekce. U nás v HoroCvičně
je vždy příjemných 18 stupňů, takže ideální teplota na cvičení v létě.
A kdyby Vám i tak bylo horko, máme vždy plnou lednici vychlazených
nápojů. Budeme rádi, když nás budete sledovat na našich sociálních
sítích, aby Vám neunikla žádná novinka.
Za tým HoroCvičny
Kateřina Vidnerová

↓ 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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Complete the crossword
		

1.

		

2.

3.
		

4.

			

5.

1.

Small sea creatures you eat at restaurant

2.

Place where you stay when you´re on holiday

3.

Thing that protects your eyes from sun in summer

4. Place where you wait for the plane
5.

6.
		

The most intelligent sea animal

6. Place where is a lot of sand and sunlight
7.

7.

			

The reason why you visit Egypt

8. Season between spring and autumn
autoři křížovky: 8.A ZŠ Horoměřice

8.

Kalendář akcí
Letní clothes swap v obecní knihovně
J. M. Hovorky
Kdy: 19. 6. 2021 14:00
Kde: Statenice
Festival SLON SOBĚ
Kdy: 19. 6. 2021 16:00
Kde: Praha-Suchdol
Letní kino Rokle
Kdy: 20. 6. 2021 20:30
Kde: Horoměřice, Rokle
Od rotundy na Okoř
Kdy: 26. 6. 2021 9:30
Kde: Přední Kopanina
Večer pro Hanu Hegerovou
Kdy: 26. 6. 2021 19:30
Kde: Praha-Suchdol – KC Půda
10. výročí znovuotevření pivovaru
a Únětické kování
Kdy: 10. 7. 2021 10:00
Kde: Únětický pivovar

30

9. Ukulele festival
Kdy: 24. – 25. 7. 2021
Kde: Únětický pivovar
Anenská pouť
Kdy: 31. 7. 2021 14:00
Kde: Horoměřice, nádvoří zámečku
Bahnožrouti v roklích
Kdy: 4. 9. 2021 12:00
Kde: Horoměřice, Rokle

Sousedský festival
Kdy: 19. 9. 2021 11:00
Kde: Horoměřice, nádvoří zámečku

Letní kino Rokle
Kdy: 4. 9. 2021 20:30
Kde: Horoměřice, Rokle

Drakiáda
Kdy: 4. 10. 2021 14:00
Kde: Lysolaje

Horoměřické výtvarné bienále
Kdy: 9. 9. 2021 18:00
Kde: Horoměřice, galerie Orchidea

Hurá do Opery!
Kdy: 9. 10. 2021 16:00
Kde: Horoměřice, zámeček (Rytířský sál)

Ukliďme Česko
Kdy: 18. 9. 2021
Kde: Horoměřice

Dýňová stezka
Kdy: 2. 11. 2021 17:00
Kde: Horoměřice, nádvoří zámečku

Kontakty
Obec Horoměřice

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

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

Antonín Čacký

zastupitel

Bc. Jana Kohoutová

Petr Lopata

Vladimír Dvořák

zastupitelka

Filip Kohutič

Silniční správní úřad a odbor
životního prostředí

Zaměstnanci obce

Ing. Josef Kuchař

Ing. Ivana Petříková

Ivan Král

Šárka Musilová

Zastupitelé

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

MUDr. Pavla Lacková

pavla.lackova@horomerice.cz
zastupitelka

Ing. Šárka Fajkošová

sarka.fajkosova@horomerice.cz
zastupitelka

Ing. Marcela Helerová

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

Ing. Luboš Langer

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

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

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

Olga Krayzlová

Jednotka dobrovolných hasičů
Horoměřice

olga.krayzlova@horomerice.cz
273 130 301
referent, mzdová účetní

Bc. Katrin Čtvrtníková

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

hasici@horomerice.cz
Výbory

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

Finanční výbor

Bc. Renata Urbanová

Komise

renata.urbanova@horomerice.cz
220 970 240
referent

Eva Kybicová

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

Mgr. Irena Řehková

Jindřich Srb

Eva Kybicová mladší

zastupitel

Policie, hasiči

Obecní policie Horoměřice

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

Zdeněk Babka

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

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

mikulka@vurv.cz
zastupitel

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

správce statku a zámečku
petr.lopata@horomerice.cz

zastupitel, předseda Kontrolního výboru
zastupitelstva

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

ivan.kral@horomerice.cz
603 752 093, 220 970 375
řízení obce, strategický rozvoj obce

Jozef Stránský

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

zastupitel, člen rady obce

eva.kybicovaml@horomerice.cz
273 130 672
referent, podatelna, správa dat

Eliška Klinerová

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

financnivybor@horomerice.cz

Kontrolní výbor

kontrolnivybor@horomerice.cz

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

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

Komise Otevřené radnice
a informačních technologií

otevrenaradnicekomise@horomerice.cz
miroslav.novy@horomerice.cz

Komise Životního prostředí
a místního hospodářství

zivotniprostredikomise@horomerice.cz

Komise Sociální a zdravotní
socialnikomise@horomerice.cz

Redakční rada

zpravodaj@horomerice.cz
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Jízdní řády autobusů do Horoměřic
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