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

Milí
čtenáři,

P

rávě držíte v ruce červnové číslo
Horoměřického zpravodaje. Jaro je u konce
a v naší obci bylo bohaté na zážitky.
Uskutečnila se tu celá řada příjemných akcí, ať už
těch tradičních, jako je pálení čarodějnic, dětský
den, rybářské závody nebo závody na všem, co
má kola, tak třeba úklid v rámci akce Ukliďme
Česko, který se také pomalu stává stálicí. Byl
založen velmi aktivní klub seniorů a začínají se
klubat další příjemné akce na léto a podzim.
Chceme tímto poděkovat všem ochotným
sousedům, kteří přicházejí s nápady, neváhají
přidat pomocnou ruku a nezištně investují čas
i energii, aby se nám v Horoměřicích příjemně
žilo. V neposlední radě děkujeme horoměřickým
seniorům za pomoc s roznosem předešlého čísla
zpravodaje do vašich schránek.
Vážíme si také vaší aktivity směřované
ke zpravodaji a jsme proto rádi za zpětnou
vazbu, kterou nám dáváte. Líbil nebo naopak
nelíbil se vám konkrétní příspěvek? Chybí
vám ve zpravodaji nějaká rubrika? Máte fotku,
kterou byste rádi otiskli? Napište nám na e-mail
zpravodaj@horomerice.cz a pomozte nám
časopis zase o kousek vylepšit. Budeme se těšit
na vaše příspěvky!
Redakční rada

Horoměřický zpravodaj – ceny inzerce 2019
Horoměřický zpravodaj vychází nepravidelně, cca 4–6x do roka,
zpravidla barevně.
Termín uzávěrky dalšího vydání je 22. 8. 2019.
Inzeráty je možné zasílat průběžně, budou vždy zařazeny
do nejbližšího čísla, pokud nebude dohodnuto jinak.
Cena zahrnuje uveřejnění inzerátu v jednom tištěném vydání
Horoměřického zpravodaje.
Inzeráty je možné doručit na Obecní úřad Horoměřice osobně,
zaslat poštou nebo e-mailem na adresu zpravodaj@horomerice.cz. Preferujeme elektronickou podobu v běžném formátu
(tiskové pdf). Možno zaslat kompletní inzerát i s grafickou
úpravou nebo pouze text s tím, že grafickou úpravu inzerátu
provede smluvní grafik obce.
Ceník inzerce naleznete na webových stránkách obce v sekci
Zpravodaj.
V případě opakované inzerce nabízíme slevy do výše 20 %
z výše uvedeného ceníku.
K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH ve výši 21 %.
Inzerenty žádáme o sdělení fakturačních údajů - adresy, IČ
a DIČ.
Platbu za inzerci je možno provést hotově v pokladně obecního
úřadu nebo po otištění inzerátu obdrží inzerent fakturu společně s jedním výtiskem Horoměřického zpravodaje.
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Chceme využít vše, co
v Horoměřicích máme
O novinkách na radnici, stavební uzávěře i opeře v roklích jsme
hovořili se starostou Janem Herčíkem a místostarosty Alešem
Sedláčkem a Ivanem Králem.

Co se od posledního vydání Zpravodaje událo
na obecním úřadě, co má význam pro obyvatele Horoměřic?
Herčík: Od 1. června jsme získali novou stavební techničku. Nastupuje zatím
na poloviční úvazek. I když nemáme stavební
úřad, historicky jsme vždy měli stavebního technika, který dával pro stavební úřad
vyjádření. Čím preciznější to vyjádření bylo,
tím větší byla šance, že stavební úřad žádost
akceptuje. Proto je dobrý výběr stavebního
technika pro obec i občany velmi důležitý.
Obec si může díky němu na stavbách ohlídat,
co potřebuje. Tedy hlavně zabránit excesům,
které by se později nedaly řešit. Pro občany-stavebníky je stavební technik důležitý
z hlediska konzultací. Může jim poradit,
jak stavbu připravit, aby celý proces byl co
nejmíň konfliktní a co nejrychlejší.
Získali jsme také nového spolupracovníka
pro agendu životního prostředí a silniční
správní úřad. Díky příslušným „razítkům“
může například kvalifikovaně posoudit
žádost o přípojku ke komunikaci a vydat
rozhodnutí, nebo povolit kácení dřevin. Bez
něj by všechny tyto věci musel řešit úřad
v Černošicích, takže jak občanům, tak obci
jeho angažmá hodně pomůže a zrychlí rozhodování.
Také jsme schválili a zveřejnili poplatky
za všechny činnosti, které obec poskytuje.
Tzn. nejen za odpady, ale třeba i svatby, pronájem multikáry atd.

Co znamená stavební uzávěra

K čemu Horoměřice potřebují stavebního technika, když je na spadnutí stavební
uzávěra?
Král: V prvé řadě je třeba zdůraznit, že
stavební uzávěra neznamená úplný zákaz stavební činnosti. Stavební uzávěrou nebudou
omezeny nebo zakázány úpravy vymezené
v §2 odst. 5 písm, c) stavebního zákona (změny, při které se zachovává vnější půdorysné
i výškové ohraničení stavby; za stavební
úpravu se považuje též zateplení pláště stavby), dále údržba ve smyslu §3 odst. 4 téhož
zákona (práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý
stavební stav tak, aby nedocházelo ke zne4

hodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila
její uživatelnost.) a dále umisťování staveb
podle § 79 odst. 2.
Jak v době stavební uzávěry mají postupovat
občané, kteří chtějí něco rekonstruovat nebo
si postavit rodinný domek.
Král: Rekonstrukce jsme už zmínili. Občan, který budete chtít stavět, by měl přijít
na Radu obce, podat žádost a rada posoudí,
zda jeho stavba ovlivňuje nebo neovlivňuje
důvody, proč jsme stavební uzávěru vyhlásili.
Rada obce pak může podle § 99 m odst. 3
povolit výjimku, ale také stavbu zamítnout.
Kdy začne stavební uzávěra platit?
Sedláček: Příslušné úřady se k našemu
návrhu vyjádřily a měly jen drobné připomínky, které nám zaslaly ke zvážení. Ty nyní
ve spolupráci s právníkem zapracováváme.
Poté se veřejná vyhláška o Návrhu územního
opatření vyvěsí. Občané budou mít 30 dní
k podání námitek, které musí Rada obce
vypořádat a kvalifikovaně na ně odpovědět.
Odhadujeme, že někdy na podzim tento
proces vyústí ve vydání vyhlášky o stavební
uzávěře.
Někteří občané stále proti uzávěře protestují.
Mohli byste připomenout hlavní důvody, proč
jste se k tak radikálnímu opatření odhodlali?
Herčík: Především plníme volební programy, na jejichž základě koaliční strany Naše
Horoměřice a STAN vyhrály volby. Slíbili jsme,
že zastavíme chaotický rozvoj obce a dáme
mu jasný plán a řád. Konkrétně to znamená – a to je také důvod stavební uzávěry
– že chceme omezit nebo zakázat stavební
činnost, která by jinak mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného územního plánu obce. Chceme zabránit dalšímu nekoncepčnímu rozvoji obce
bez zajištění odpovídajících kapacit veřejné
infrastruktury. Na pořízení nového územního
plánu, který nahradí ten z roku 1999, prostě
potřebujeme trochu času.
Co je nového v oblasti dopravy?
Král: Jsou to zdánlivé maličkosti, ale
vzhledem k administrativním procesům
nám zabraly docela dost času. Jsme rádi, že
se nám povedlo zařídit plnou čáru a osadit
značku zakazující objíždět autobus na zastáv-

ce V Lipkách. Většina řidičů to respektuje,
což Horoměřičtí ocenili. Několik měsíců jsme
řešili osazení zrcadla na křižovatce K Chotolu a Politických vězňů, což nakonec také
dobře dopadlo. Spokojeni naopak nejsme
s opravou kanálů na Velvarské, která patří
kraji. Trvalo tři měsíce, než jsme sem dostali
dělníky na opravu, která ale není kvalitní
a občanům kolem ulice teče do sklepů. Budeme znovu na kraji urgovat opravu celé krajské
komunikace, ale zatím v tom bohužel žádný
posun není.

Jednání s premonstráty

V jakém stádiu jsou jednání s Královskou
kanonií premonstrátů, která je největším
vlastníkem pozemků v katastru obce?
Sedláček: Jednali jsme s panem opatem
a sešli jsme se i se zástupci řádu premonstrátů, kteří mají správu majetku na starosti.
Měli jsme z jednání dobrý pocit a cítili jsme
pochopení pro veřejný zájem. Jak jsme pochopili, nemají akutní potřebu tady stavět ani
cokoliv prodávat za účelem výstavby. Určitě
nechtějí prodávat investorům pozemky, které
jsou pro obec strategicky důležité. Dohodli
jsme se, že sepíšeme pozemky premonstrátů,
které bychom rádi za rozumných podmínek pro obec získali, a Řád naše požadavky
posoudí. Jde nám především o pozemek
pro autobusovou zastávku V Lipkách, dále
nádvoří zámku, jednali jsme také o parku
pod zámkem, rybníku a pozemcích pro školu
a další veřejnou vybavenost. Ale jsme teprve
na začátku, další jednání budou následovat.
Začali jste už s opravami zámečku?
Král: Schválili jsme odstranění havarijního stavu na bráně mezi 1. a 2. nádvořím.
Jsou na ní ozdobné erby, za které zatékalo, je
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tam poškozená krytina a laťování a hrozilo,
že něco spadne. To bude první větší oprava
zámku, kterou zafinancuje nové vedení obce.
Dotace, kterou jsme žádali od kraje
na rekonstrukci střechy zámečku, nám nebyla
z důvodu nedostatku finančních prostředků
přidělena. Budeme se snažit projekt, který
byl hodnocený jako kvalitní, uplatnit v jiných
dotačních výzvách.
Budete něco dělat i s bývalou jídelnou statku, která je v docela dobrém stavu?
Herčík: Ano, chtěli bychom tam veřejnou
restauraci. Na její provozování plánujeme
vyhlásit výběrové řízení. Teď se zamýšlíme
hlavně nad tím, do jakého stavu by měl nový
nájemce prostory uvést. Zároveň chceme,
aby nový nájemce garantoval obci určitou
využitelnost pro naše akce.
Myslíte si, že takového provozovatele najdete?
Herčík: Jsme přesvědčeni, že ano, už teď
se nám zájemci hlásí. Restaurace bude zajímavá i tím, že z Rytířského sálu jsme udělali
oficiální obřadní místo, takže jistě mnoho
svatebčanů by ji využilo. Jedna svatba si už
dokonce jídelnu pro raut pronajala.
Jaký je vůbec o svatby v Rytířském sále
zájem?
Sedláček: Velký. Lidem se Rytířský sál líbí,
tím spíš, že jsme jej nechali nově vymalovat, instalovali lustry, upravili předsálí i WC.
V opravách budeme pokračovat, zejména
podlahou, ale to bude náročnější. Na nádvoří
jsme koupili nové betonové květníky, budeme tam dávat nové lavičky, aby tam mohli
svatebčané i občané posedět.
Jaké další plány máte se zámečkem?
Herčík: Budou se tam scházet horoměřičtí
senioři ze Sdružení důchodců Horoměřice. Už
jich je asi 65, máme z jejich aktivity velkou
radost. Velmi zvažujeme také pořádání farmářských trhů. Uvítali bychom názor občanů,
zda by o ně měli zájem. V sobotu se totiž
konají velké a oblíbené trhy v Dejvicích, tak
bychom museli trhy pořádat mimo tento den.
Napište nám, co si o tom myslíte.
Minule jste zmiňovali problém s čističkou,
kdy hrozilo, že budete muset vracet část
dotace. Jak to dopadlo?
Král: Naštěstí dobře, dodatečná měření
nakonec prokázala výsledky odpovídající
projektu. Takže rozpočet výrazně zatíží jen
podstatně vyšší spotřeba elektřiny, než původně udávaná.
Jak se obecní rozpočet vyvíjí?
Král: Příjmy i výdaje jsou tak jak mají být,
takže všechno v pořádku.
Jak to bude s dostavbou školky?
Herčík: Máme zažádáno o dotaci - zatím
bez reakce. Vypadá to na dlouho. Připravujeme proto jiné řešení, které ale nejdříve projednáme na zastupitelstvu. Pak ho
zveřejníme.

Změny jste udělali i na sběrném dvoře, proč?
Král: Každý, kdo tam nyní přijede, musí
ukázat kartičku, občanský průkaz a zapisuje
se SPZ vozidla. Začali k nám totiž ve velkém jezdit s odpadem lidé z širokého okolí,
takže naši občané si oprávněně stěžovali, že
jsou kontejnery přeplněné. Chceme zamezit
případům, kdy k nám třeba někdo vozil suť ze
Suchdola, protože si půjčil kartičku od kamaráda z Horoměřic… Situaci s odpady jistě
zlepší i dvě nová místa s kontejnery na tříděný odpad, v ulici Karla IV. a K Lesu. Byli jsme
k tomu od občanů často vyzýváni.

Čert a Káča v roklích

Hlavní společenskou událostí jara byly Čarodějnice, po dlouhé době opět v roklích. Proč
jste ji přesunuli z plochy u čističky odpadních
vod? Ozývaly se hlasy, že to tam bylo lepší.
Herčík: V prvé řadě bychom moc chtěli poděkovat všem, kdo se na jich přípravě podíleli, stejně jako sousedům, kteří přišli a bavili
se. Každý může mít jiný názor, které místo
je lepší. My si myslíme, že pro komunitní
život jsou to rokle. Lidé přišli, rozložili deky,
udělali si piknik, děti tam běhaly po stráních.
Všichni k sobě měli blízko. Zároveň tam byla
kultura, která lidi stmelovala, ale nebyla dominantní. Něco se nám nepovedlo, neodhadli
jsme např. frontu na pivo. To určitě někomu
vadilo, poučili jsme se z toho. Ale pro koho je
hodnota, jít se potkat se sousedy, zažít něco
společně, tak pro ty si myslíme, že Čarodějnice v roklích účel splnily. Rokle jsou místo,
kam kultura patří, je to přirozený amfiteátr.
Proto tam 16. června v 16.00 uspořádáme

operu. Bude to Čert a Káča, se kterou vystoupí umělci z Národního divadla. V případě
nepříznivého počasí přesuneme představení
do zámečku.
Při přípravě Čarodějnic v roklích jste ale
podle některých obyvatel narušili zdejší
biokoridor. Bylo nutné vysekávat keře?
Sedláček: Biokoridor je v podstatě dálnice
pro zvířata, je to spojnice míst, mezi kterými
se zvířata pohybují. To může být mez na poli,
stromořadí… Rokle jsou opuštěný, zanedbaný
prostor, kde dominuje trnka. Keř, který, když
není regulovaný, všechno pohltí. Na zemi
zbyde jen šedý prach. Souvislý trnkový
porost je naprosto neprostupný pro zvířata,
tedy není to nic, co by prospělo žádoucí
biodiverzitě. Proto jsme tenčí trnky prostříhali a nechali jen ty silnější. V tom budeme
pokračovat a obnovovat v rokli cestu, která
tam historicky byla. Chceme rokli vyčistit
od skládek a vrátit do stavu, na který vzpomínají pamětníci, kteří si tam jako děti hráli
a jako starší chodili na procházky. Obnovit
její rekreační funkci. Cílem je pěšinka vedoucí
až k silnici, která by se po okraji pole vracela
zpátky. Zelených ploch v Horoměřicích ubývá
a musíme umět využít ty, které zde máme.
Aby sloužily jak zvířatům, tak lidem. ×
Rozhovor vedl Jan Klíma
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Horoměřice - č.5

Dne 09. 04. 2019 od 18 hodin v Galerii
Orchidea, Horoměřice
Dle prezenční listiny přítomni:
Jana Kohoutová, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, Vladimír Dvořák, Šárka
Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík , Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš
Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb
Omluveni: Vlastimil Altmann

Schválení: Smlouva o zřízení věcného břemene pro firmu T-Mobile
Czech Republic a. s. p. č. st. 124/1 a p. č. 32/4 a 32/13 Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro k. ú. obec Horoměřice za úplatu 200 Kč/MB.
Podklady zaslány s pozvánkou.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Schválení: Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 – rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu za rok 2018
Podklady zaslány s pozvánkou.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Schválení: Rozpočtové opatření č. 1
Ivan Král jako správce rozpočtu podal vysvětlení k navýšení příjmové
a výdajové strany rozpočtu ve výši 5 120 000 Kč, které stálo v důvodové
zprávě. Důvodem rozpočtové změny bylo především začlenění darů
Dobré sousedství, příjem za prodej traktoru, vratka nespotřebovaného příspěvku na provoz od mateřské školy, zvýšení záloh na dopravu Pražské integrované dopravy oproti roku 2018, zvýšení nákladů
na elektrickou energii pro čistírnu odpadních vod a doplatek spotřeby
od roku 2015 do 2019, výdaje na výstavbu opěrné zdi pro manžele
Čermákovi, navýšení příspěvku na provoz pro základní školu - v rámci
Projektu polytechnická výchova, pořízení vybavení pro obecní policii
z daru, vytvoření nového paragrafu 5213 – Krizové řízení.
Podklady zaslány s pozvánkou.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
K projednání: Informace o návrhu prodeje traktoru značky Zetor 16245,
repase vozidla značky Multicar a traktoru Zetor 7245. Důvodem prodeje je skutečnost, že traktor díky své velikosti nebyl dostatečně využíván i včetně příslušenství. Za získané finanční prostředky 320 000 Kč
bude zhotovena repase Multicary a poptán další víceúčelový komu6

nální pracovní stroj na údržbu zeleně a veřejného prostranství. Dále
se počítá i s důkladnou údržbou traktoru Zetor 7245.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržení: 1 (Zdeněk Babka)
Schválení: Odvolání Vladimíra Mlcha, jako přísedícího u Okresního
soudu Praha – západ, na jeho žádost.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Schválení: Vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže
na rok 2019.
Aleš Sedláček informoval zastupitele o grantech pro rok 2019. Jsou zde
nové parametry, alokace 550 000 Kč, posun věkové kategorie do 18 let
a možnost podání žádosti i elektronicky.
Podklady zaslány s pozvánkou.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
K projednání: Luboš Langer požaduje na každém veřejném zastupitelstvu pravidelně informovat o krocích při pořizování územního plánu
obce Horoměřice.
Starosta obce Jan Herčík oznámil, že proběhlo osobní jednání s panem architektem Maryškou a paní Klenorovou, zpracovateli územního
plánu. Bude svoláno pracovní jednání zastupitelů a budou seznámeni
s novými informacemi, stále však platí, že nový územní plán musí být
zpracován do roku 2022. Jan Herčík požaduje i nový strategický plán,
který by tvořila i veřejnost obce Horoměřice, proto v nejbližším čísle
Horoměřického zpravodaje bude dotazník k vyplnění.
Ivan Langer požaduje vysvětlení, proč nepracujeme se stávajícím strategickým plánem. Marcela Helerová vysvětluje, že stávající
strategický plán je nevyhovující, nepokrývá potřeby všech věkových
kategorií obyvatel a v současnosti se inspirují obcemi podobné velikosti např. Chýně a Dolní Břežany. Již proběhlo i jednání s architektem
formou konzultace, případná smlouva o dílo by byla za úplatu. Luboš
Langer stále požaduje důvod vzniku nového strategického plánu.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Schválení: Zprávy z rady
Vladimír Dvořák se dotazoval, jaká částka dotace byla přidělena pro
obecní policii a co za ní pořídili. Pan Král citoval elektrokola, defibrilátor a další nezbytné vybavení pro práci policisty.
Zdeněk Babka se dotazoval na vyřízení žádosti o odstranění starého vodovodního potrubí při výstavbě sklepu směrem na Lysolaje. Ivan
Král odpověděl, že potrubí odstraní žadatel na vlastní náklady. Václav
Kášek sdělil, že se jedná o nátok do vodojemu Roztoky – Žalov.
Dotaz na kupní smlouvu GP Plus, jedná se o předání komunikace.

z á pi s y z j e dn á n í

Filip Kohutič se ptal, proč se vyvěšovalo 2 x výběrové řízení na ředitelku školní jídelny. Odpověděl Aleš Sedláček, měnily se podmínky,
aby se přihlásilo více uchazečů o tuto pracovní pozici. K dnešnímu
datu máme 2 obálky, hledáme vhodný termín pro výběrovou komisi,
protože má předepsané složení ze zástupců Středočeského kraje, krajského úřadu, České školní inspekce a ředitele základní školy z okolní
obce.
Jana Kohoutová upozornila na lokalitu V Roklích, která je označená
jako biokoridor a tudíž by se tam neměly pořádat akce typu Čarodějnice, jiná hudební produkce - v plánu je opera, realizovat stavby –
nezpevněná cyklistická dráha nebo chov ovcí. Aleš Sedláček vysvětlil,
že čarodějnice nic nenaruší, naopak proběhl v rámci Ukliďme Česko
důkladný úklid, proběhnou ještě terénní úpravy, kdy dojde k dalšímu
vyčištění tohoto místa. Opera bude komorní kulturní akce, cyklistická stezka povede v již stávajících cestách, které se upraví z hlediska
bezpečnosti - nejedná se o pevnou stavbu a chov ovcí svou nenáročností bude prospěšný místu a obohatí místo o další návštěvníky, opět
nebudou vytvářeny trvalé stavby.
Luboš Langer dotazuje plánovací smlouvu s manželi Šídlovými.
Ivan Král zodpověděl, že smlouva se týká budování inženýrských sítí.
Jana Kohoutová se dotazuje na pronájem garáže u hasičárny,
nevisel záměr, proto navrhuje vyvěsit a posunout termín. Zatím nikdo
neprojevil zájem, důvodem je asi absence přípojky el. energie.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Diskuze k připravovanému návrhu vyhlášky „Nedělního klidu“
Filip Kohutič nesouhlasí s vyhláškou, navrhuje řešení sousedskou
domluvou, důvodem je složité dokazování porušení klidu a tím i nevymahatelnost, hrozí nárůst přestupků. K tomuto názoru se připojil
Vladimír Dvořák. Monika Němcová je pro zpracování vyhlášky. Jana
Kohoutová upozornila na formální chyby dle zákona o přestupcích
a s vyhláškou nesouhlasí. V plánu je vytvoření webového dotazníku.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášení diskuze o připravované
vyhlášce „Nedělního klidu“.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržení: 0
Různé
Jana Kohoutová se dotazovala na sběrný dvůr V Oříškách, kam je
přemístěn nebezpečný odpad. Nové stanoviště pro ukládání nebezpečného odpadu se hlásí na krajský úřad a zároveň žádá o souhlas
s umístěním. Jan Herčík oznámil, že Vlastimil Altman vytváří novou
koncepci řešení odpadů.
Ivan Král oznámil termíny veřejných zastupitelstev a to 18. června
a 3. září od 18 hodin místo bude upřesněno.
Filip Kohutič měl dotaz ohledně stavební uzávěry. Ivan Král sdělil,
že zatím se vrátila 1/3 stanovisek a rozhodnutí.
Vladimír Dvořák sdělil, že navezený materiál od pana Richtera
na komunikaci K Chotolu je příliš kamenitý.
Jindřich Srb se ptal, jak se řeší nepořádek bezdomovce pana H. Jan
Herčík vysvětlil, že pan H. obdržel výzvu k úklidu do 30. dubna. Pokud
se tak nestane, bude vystěhován.
Zdeněk Babka se zeptal na podanou žádost o dotaci na výstavbu
mateřské školy. Aleš Sedláček řekl, že není rozhodnuto – poskytovatel
IROP. Další dotaz byl, jestli se budou prodávat pozemky Nad Prahou
a jestli už proběhla soutěž vybudování zálivu na bus Velvarská, navrhuji zadat přímo. Informace o tom, že pan I. bude vracet kříž z věže
zámku. Dotaz na dary z Letiště Praha, Ivan Král vysvětlil, že se bude
jednat o rekuperace.
Vystoupil pan Š. vlastník pozemků lokality Kozí Hřbety, měl dotaz
na územní plán a požadavek, aby pozemky byly zařazeny jako stavební, pro rodinou výstavbu.
Další zasedání zastupitelstva bude 18. června 2019 v 18.00 hodin
v Galerii Orchidea ×

Otevřený dopis
redakční radě a vedení
obce Horoměřice
V prvním letošním čísle Horoměřického zpravodaje jsme si přečetli článek „Územní plán, průjezdní doprava a překotné schvalování výstavby“ od pana Poláka. Tento článek zcela odporuje
kritériím, která stanovila redakční rada pro příspěvky občanů,
a to jak svým rozsahem, tak nenávistným obsahem.
Redakční rada toto flagrantní porušení svých vlastních kritérií vzápětí omluvila tím, že příspěvek obdržela ještě před jejich
stanovením. Jenže tato omluva kulhá, jde spíše jen o výmluvu.
Kdosi měl zřejmě zájem na zveřejnění článku, jenž hrubě uráží
bývalé představitele obce.
Povinností redakční rady bylo vyzvat autora, aby svůj příspěvek upravil do souladu s pravidly. Času bylo dost, kritéria
redakční rada vyhlásila více než měsíc před uzávěrkou čísla.
Redakční rada ale neudělala nic.
Redakční rada současně ve svém komentáři uvedla, že zveřejněním hanobícího článku „by spor všech výše jmenovaných
na stránkách Horoměřického zpravodaje ráda ukončila“. Jinými
slovy, upřela nám jako poškozeným právo na odpověď, i když
článek p. Poláka obsahoval skutková tvrzení, která se dotkla
naší cti a důstojnosti. V takovém případě je podle tiskového zákona povinností vydavatele uveřejnit odpověď postižené osoby.
Tyto hrubé přešlapy jsou smutným důsledkem složení
redakční rady. Tato redakční rada má být podle vedení obce
údajně nezávislá. Jak vypadá tato „nezávislost“ v praxi? Stačí jen
stručně představit dva ze tří členů:
- Zuzana Danielisová, členka SNK Naše Horoměřice (NH),
v minulém volebním období zastupitelka a v tomto už jen nezvolená kandidátka NH;
- Jiří Gurecký, kolega místostarosty Sedláčka z České rady
dětí a mládeže, jeho soused a kamarád, člen volební komise
delegovaný STAN Horoměřice.
Těžko věřit, že by tyto osoby byly na svých mateřských politických uskupeních NH a STAN skutečně nezávislé. Praktická činnost redakční rady má tak k nezávislosti zjevně hodně daleko.
Pak se nemůžeme divit, že tito nezávislí redakční radní ochotně
uveřejní příspěvek velkého odpůrce ODS a současně příznivce
NH pana Poláka, který porušuje jimi stanovená pravidla.
Jakkoli se k samotnému obsahu článku nechceme vyjadřovat, je třeba uvést alespoň to zásadní: Informace v příspěvku
p. Poláka uvedené na naši adresu byly vesměs lživé a hrubě
urážlivé. Proto žádáme vedení obce a redakční radu o veřejnou
omluvu za její nesprávný a nekorektní postup.
Bc. Jana Kohoutová a Václav Kášek

Otevřený dopis p. Kohoutové a p. Káška publikujeme v plném
znění dle novely tiskového zákona č.46/2000 Sb. i přes to, že
příspěvek měrou spekulací a osobních útoků nesplňuje námi
stanovená pravidla pro publikování příspěvků.
Redakční rada
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Z pr á v y z r a dnic e

Nesekejte trávu!
Zadržování vody v krajině, eroze a degradace půdy.
To jsou témata, která se v poslední době derou čím
dál více do popředí. Celkově zájem o životní prostředí
i o to, co bychom mohli dělat, abychom škodili méně,
přináší naději na lepší budoucnost. V diskuzi se
objevuje i názor, že tráva by se neměla sekat nebo
spíše sekat méně než více. Vyšší tráva snižuje výpar,
je druhově bohatší a poskytuje i domov mnohému
hmyzu. Takovéto podněty dostáváme od občanů
i na obec.

Se sekáním je to dvojsečné. Jistě můžeme
a i tak činíme, nechat trávu v obci odrůstat
a nehoblovat jí, hned když je vyšší jak 2,5 cm.
Nelze tento nápad, dle mého, ale přijmout
jako univerzální řešení.
V obci máme travní porosty, které plní
různé funkce. V příkopech má tráva funkci
zpevňující, protierozní, tak, aby stěny příkopu
nebyly splaveny a proudem odnášeny. Stejné
je to na svazích. Pokud tam trávu sekat
nebudeme, bude vyšší, řidší a při dešti snáze
dojde k výplachu podloží.
Někde udržujeme trávu proto, aby povrch
nebyl prašný. Typicky pod stromy v parku
nebo u keřů podle silnice. Pokud jí nebudeme sekat, tráva poroste sporadicky. Postupně
převládnou rostliny, které lépe snášejí stín
stromů. Zpravidla se jedná o rostliny s většími listy, které se rozprostřou tak, aby zachyti8

ly alespoň část sluníčka. Pod nimi ale zůstává
hlína a tráva tam dobrovolně neporoste.
Na hřištích trávu udržujeme proto, aby
odolala zvýšené zátěži, ale také proto, že to
zrovna není místo, kde bychom chtěli pěstovat hmyz ve velkém. Také tam máme problém
s psími hovínky. Ty se lépe ukryjí ve vysoké
trávě. Z vysoké trávy se také hůře sbírají
odpadky. Těch máme po veřejných prostranstvích v obci enormní množství. Zaměstnanci
čety by mohli vyprávět. Všude, kde se dá
posedět, je nastláno vajglů, plastových obalů
od pochutin, plechovky od piva či energetických nápojů apod.
Další kapitolou jsou trávníky v blízkosti
polí. Polní plodiny mají velkou vůli se umístit
právě do trávníku, který si hýčkáte. Favoritky
jsou řepka i vojtěška.
Sekáním se trávník i rovná. Sekačka od-

straní krtince i nerovnosti, které na každém
nezpevněném povrchu, přirozeně vznikají
působením povětrnostních vlivů i působením
hmyzu, krtků, myší apod.
Pokud máte druhově bohatý trávník plný
lučních bylin a nevadí vám, že není a nebude úplně rovný, pak ho sekejme jako louku
dvakrát do roka. Jen je potřeba si uvědomit,
že na tohle nám zahradní technika stačit
nebude. Potřebujeme buď kosu či srp nebo
bubnovou sekačku. Posekanou trávu můžeme
pak sušit na seno a to dále zužitkovávat.
Domníváme se, že k sekání přistupujeme
u nás v obci v rámci technických a lidských
kapacit, které máme k dispozici, rozumně.
Souhlasím s tím, že se musíme snažit zvětšovat zelené plochy. Konkrétně na podzim
je plánovaná výsadba stromů a keřů vedle
polní cesty k lesu na Juliánu. Dále, jak jsem
již psal, budeme postupně odstraňovat trnky
v roklích a nahrazovat je druhově bohatší
výsadbou. To půjde ruku v ruce s odklízením
tamní velké černé skládky. ×
Aleš Sedláček - místostarosta
Foto: Aleš Sedláček

Informujeme

Mobilní aplikaci
PID Lítačka lze
nově kombinovat
s předplatnými kupony
pro Prahu
Všem uživatelům mobilní aplikace PID Lítačka
cestujícím po Praze a Středočeském kraji
přinášíme řadu novinek, které tuto dopravní
aplikaci činí přehlednější a uživatelsky
přívětivější. Nově je možné v aplikaci zobrazit
zakoupené dlouhodobé časové kupóny,
aktivovat zakoupené jízdenky na konkrétní
čas či kombinovat jízdenky se zakoupeným
předplatním kupónem. Jde o průběžnou
etapu implementace dlouhodobých kupónů
do aplikace, další novinky se tak teprve
chystají.
Aktualizace mobilní aplikace na začátku měsíce umožnila zobrazit
cestujícímu zakoupené dlouhodobé časové kupóny (měsíční až roční)
a mít tak přehled o jejich platnosti na obrazovce mobilního telefonu.
Zobrazení je v současné době pouze informativního charakteru pro
účely cestujícího, pro odbavení a kontrolu revizorem je stále potřeba
předložit buď kartu Lítačka, či bezkontaktní platební kartu, nebo In
-Kartu ČD. Ověření časového kupónu přímo v aplikaci pomocí QR kódu
nebo technologie NFC je v plánu v následujících měsících.
Další novinkou, kterou mobilní aplikace přináší, je možnost aktivování jízdenky na daný čas. To znamená, že pokud cestující ví například
již ve 12:45, že pojede autobusem ve 13:15, může si aktivovat jízdenku
přímo na tento konkrétní čas již v předstihu a nemusí tak řešit aktivaci
jízdenky až při cestě na zastávku. Tato nová funkcionalita vzešla z podnětů uživatelů aplikace, kteří nám poskytují pravidelně zpětnou vazbu.
Největší novinkou je kombinace jízdenky z aplikace s dlouhodobým časovým kupónem, která je nově možná již ve všech relacích,
nikoliv jen ve směru do Prahy, jako tomu bylo doposud. Aplikace navíc
dokáže sama navrhnout jízdenku se zohledněním již zakoupených
předplatních kupónů a tarifní kategorie tak, aby cestující neplatil
za již předplacená pásma. Pokud jedete například z Prahy do Kladna
a vlastníte kupón na Prahu, aplikace sama navrhne jízdenku za 24 Kč
pouze na doplňková pásma. Díky tomu cestující ušetří a zároveň se
nemusí bát, že se v tarifním systému spletou. Jak tuto novinku plnohodnotně využít popisujeme v přehledném návodu na www.pid.cz/
mobilni-aplikace.
Aktualizace aplikace rovněž umožňuje používat platební metodu
Apple Pay pro nákup jednotlivých jízdenek a cestující může upozornit,
prostřednictvím notifikace, na konec platnosti zakoupených dlouhodobých kupónů či nosiče (Lítačky, bezkontaktní bankovní karty,
či In-Karty ČD). Aplikaci PID Lítačka si mohou noví uživatelé zdarma
stáhnout na Google Pay a App Store. ×

↓ 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.

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
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D o pr a v a

Přeložka II/240 a její vliv
na dopravu v Horoměřicích

Trasy varianty A, B a B1. Obrázek převzat z dokumentu PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7,
DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101, příloha A2, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073

Dopravní zátěž podle jednotlivých variant
Varianta bez přeložky a bez SOKP

V loňském roce byla vypracována studie EIA k přeložce silnice II/240,
která má propojit dálnici D7 s dálnicí D8 (kolem Tuchoměřic, Lichocevsi, Velkých Přílep, Svrkyně, Turska, Holubic, Chvatěrub a Kozomína)
a silnicí II. třídy č. II/101. Jejím cílem je vymezení a posouzení vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví, které může přeložka vyvolat. Celkem jsou v ní posuzovány tři varianty (A, B a B1), které se liší vedením
trasy v úseku D7 - Holubice. Výsledkem studie je konstatování, že při
dodržení navržených ochranných opatření je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelná pouze varianta B. Ostatní varianty označuje
za nevhodné. Proto jsem se při vytažení údajů o předpokládaném
vlivu na dopravu v Horoměřicích zaměřil pouze na tuto variantu.
Celá studie je k dispozici včetně příloh v Informačním systému
EIA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073.
Dopravní zátěží se zabývá příloha B9 této studie. Prognóza dopravy je
v ní vypočtena pro roky 2024 a 2040. Nás budou zajímat počty vozidel
pěti silnic spojujících naši obec s okolím. Pro jednoduchost jsem je
pojmenoval shodně s názvy ulic. Jejich umístění je znázorněno na následující mapě.
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Z grafu předpokládané dopravní zátěže na sledovaných místech v obci
bez výstavby přeložku II/240 (tzv. varianta 0) a bez výstavby SOKP
(silniční okruh kolem Prahy) je zřejmé, že doprava v obci bude růst.
Nejvíce v ulici Únětická o 3130 vozidel (tj. o necelých 40 %) a ulici Hrdinů o 2870 vozidel (tj. cca o 32 %). U ostatních tří ulic shodně přibližně
o 800 vozidel. V této variantě zůstane hlavní průtah obcí i v roce 2040
ulicemi Hrdinů - Velvarská - Únětická.
Varianta přeložky B bez SOKP

Přeložka silnice II/240 ve variantě B bez SOKP odvede podle dopravní studie část vozidel mimo obec. To dokladuje celkově nižší nárůst
dopravy oproti variantě 0 ve všech sledovaných místech a v ulici Vel-
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varské ve směru Velké Přílepy dojde dokonce k úbytku vozidel oproti
roku 2017. Hlavní tah v obci nadále povede ulicemi Hrdinů - Velvarská
- Únětická.

Z agendy Komise
vzdělání, sportu
a kultury

Varianta bez přeložky s SOKP

Z grafu je patrné, že vybudováním SOKP v jižní variantě bez přeložky
silnice II/240 se změní hlavní trasa průjezdu vozidel obcí. Nově bude
nejvíce vozidel jezdit ulicí Velvarská, tedy od Prahy na Velké Přílepy.
Počet vozidel přijíždějících po Velvarské ulici směr Praha vzroste o cca
226 % (tj. o 11 030) vozidel denně. Naopak se uleví ulicím Únětická
a Hrdinů. Doprava z centra obce směrem k letišti bude téměř nulová.
Ze všech čtyř porovnávaných možností zatíží dopravou centrum obce
nejvíce. Důležité je zmínit, že SOKP v jižní variantě přivede do těsné
blízkosti obce dalších přibližně 102 tisíc vozidel denně.
Varianta přeložky B s SOKP

Vybudování přeložky II/240 společně s jižní variantou SOKP změní
směr hlavního průtahu obcí na ulici Velvarskou, kde dojde ve směru
Praha k nárůstu dopravy o necelých 143 % (tj. 7 tisíc) vozidel denně.
Zároveň se odlehčí ulicím Hrdinů o 8710 vozidel a Únětické o 3300
vozidel denně. Zároveň je nutné dodat, že jižní varianta SOKP přivede
do těsné blízkosti obce dalších přibližně 96 tisíc vozidel.

Komise vzdělání, sportu a kultury v Horoměřicích se od prvního zasedání aktivně snaží o zlepšení situace dětských hřišť,
kdy veškeré návrhy úprav i oprav předává radě obce. V plánu
je generální rekonstrukce hřiště U Křížku. Na základě podnětů
maminek ohledně instalace mobilní toalety přímo na dětské
hřiště bylo domluveno zpřístupnění toalet v pracovní době
na nedalekém úřadu, jelikož samotný provoz wc jednotky by
byl nákladný a těžko udržitelný v rozumném stavu. Myšlence se
přesto do budoucna nebráníme. Zájem od místních je rovněž
o workoutové hřiště a U-rampu, o jejichž realizaci bude obec
v následující době také usilovat.
V oblasti kultury se snažíme nastartovat Galerii Orchidea,
kde jsou překrásná místa nejen v srdci budovy na vystavování
obrazů, ale i třeba na příjemné posezení na zahradě. V plánu je
několik letošních vystavovatelů a akcí. Areál zámku (statku) by
mohl sloužit na koncertní vystoupení a rovněž bychom chtěli
prostor nabídnout na bleší trhy, příp. sousedský festival plánovaný na září letošního roku.
Školská část komise je pro vytvoření časově dostupného
sportoviště (současné u školy nepostačuje). Také chce děti více
seznámit s tématem nežádoucího odpadu, kterého je v okolí
obce mnoho. Proto se také obec aktivně zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko, díky které účastníci během jediného
dopoledne vysbírali na tunu odpadků.
Komise bude ráda za jakékoli podněty občanů, stejně tak
se může kdokoli zúčastnit zasedání. Využijte k tomu kontaktní
e-mail skolskakomise@horomerice.cz ×

Závěr

Cílem tohoto článku je přiblížit občanům vývoj dopravy v centru obce
Horoměřice tak, jak jej vidí autoři dopravní studie, která je součástí
dokumentace EIA k přeložce silnice II/240. Tato studie se nezabývá
pouze přeložkou, ale bere v potaz i možné vybudování severního
obchvatu kolem Prahy v plánované jižní variantě.
Z uvedených grafů je patrné, že přeložení silnice II/240 odvede
část vozidel z centra obce. Dalším, pro mne zajímavým aspektem, je
změna hlavního průtahu obcí po vybudování SOKP. Vše ovšem závisí
na konkrétní podobě severního okruhu Prahy a na případných dalších
dopravních opatřeních, jak v centru obce, tak i širším okolí. ×

Jindřich Srb

Miroslav Nový
Zdroj dat: Příloha B9 dokumentu PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI
DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101, https://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/EIA_PHA1073
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Nová vilová čtvrť
Zátiší Lysolaje
Vily

Atriové domy a byty

Řadové domy

Pozemky

Najděte si své vysněné bydlení či jedinečnou investici do budoucnosti v Zátiší Lysolaje. Nová vilová čtvrť s dokonalou
vybaveností začne růst už letos ve vašem sousedství, na konci ulice Štěpnice. Vily, atriové domy a byty, řadové domy
a pozemky se díky nadčasové architektuře přizpůsobí vašim představám do posledního detailu.

www.zatisilysolaje.cz
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Rybářské závody 2019

Volby do Evropského
parlamentu

Nejprve trochu z historie
rybářských závodů
Počátek zájmové rybářské činnosti v Horoměřicích byl položen dne 15. března 1964,
kdy v tehdejší restauraci U Kubrů byl ustaven
Klub místních rybářů při JZD Rudá záře Horoměřice čítající 46 členů. Na členské schůzi
dne 6. února 1965 bylo navrženo a následně
schváleno uspořádat závody v chytání kaprů.
První závody se uskutečnily dne 25. dubna
1965. Závodů se mohl zúčastnit každý zájemce a startovné činilo 10,- Kčs pro členy a 15,Kčs pro nečleny. Soutěžilo se o 10 věcných
cen. Vzhledem k velkému zájmu se závody
následně konaly každý rok počátkem měsíce
května. Od roku 1970 pak pravidelně vždy
9. května a to až do roku 1992, kdy byl státní
svátek přesunut z 9. na 8. květen. V tento den
se také nyní rybářské závody konají. Počet
startujících nebyl nejdříve nijak omezen.
Později byl limitován počtem 100 míst. Klub
místních rybářů při JZD Rudá záře Horoměřice
se později přejmenoval na Rybářský spolek
Horoměřice a v současné době vystupuje pod
názvem Rybářská společnost Horoměřice.

Závody 2019
Rybářské závody pořádané Rybářskou
společností Horoměřice se v letošním roce
konaly již tradičně dne 8. května v době
od 6:00 do 11:30 hod. S ohledem na kapacitu
rybníku a zachování regulérnosti závodu bylo
pro závodníky připraveno 65 míst. Přihlásilo
se 52 závodníku všech věkových kategorií.
Hodnotila se celková míra ulovených ryb. Od-

měněni byli závodníci, kteří obsadili prvních
10 míst. Pro ty, kteří se umístili na 1.–3. místě
byly připraveny poháry a věcné ceny, pro
zbývající hodnocená umístění pak věcné
ceny. Na prvních třech místech se umístili:
1. místo – pan Jan Uhlíř, který ulovil 5 kaprů
o celkové míře 268 cm
2. místo – pan Josef Štepo s ulovenými 5 kapry o celkové míře 225 cm
3. místo – pan Marek Moc se 3 kapry a ostatní
rybou o celkové míře 168 cm
Celkem bylo během závodů uloveno 34 kaprů.
Vzhledem k tomu, že se rybářské závody
tradičně těší velkému zájmu veřejnosti,
bylo připraveno pro návštěvníky posezení
a občerstvení s rybářskou tématikou. Počasí
se vydařilo a tato akce určitě zpříjemnila
mnoha obyvatelům Horoměřic sváteční dopoledne. Poděkování patří i vedení obecního
úřadu, které vyšlo rybářům vstříc a pomohlo
při přípravě a zajištění této akce. ×
Josef Fiala, foto: Jan Brož

V pátek 24. a v sobotu 25. 5. 2019 se
konaly volby poslanců Evropského parlamentu. Nově byla volební místnost
pro oba obvody umístěna v budově
zámečku. Volební účast v Horoměřicích
dosáhla 37,42 %, což je v rámci České
republiky nadprůměrná participace,
ale vůči celkové účasti v EU (50,95 %)
máme stále co dohánět.
Občané Horoměřic nejvíce podpořili
Občanskou demokratickou stranu
(hlasovalo pro ni 22,10 % voličů). Druhá
skončila koalice TOP09, STAN a regionálních partnerů (19,88 %), třetí
byla Česká pirátská strana (19,69 %).
Na čtvrtém místě skončilo Hnutí ANO
2011 s 12,55 %. Další strany zůstaly pod
volitelnou hranicí 5 %. Děkujeme všem
členům volební komise a také zodpovědným občanům, kteří přišli volit. ×
red

Webové stránky obce

Poslední dobou se setkávám s řadou
dotazů týkajících se nových webových stránek obce. Motivovalo mne to
k rozhodnutí, napsat k situaci ohledně
jejich zpracování pár řádek.
Naše komise se v měsících březnu
a dubnu zabývala tvorbou dokumentu popisujícího strukturu a obsah
webových stránek obce. Cílem bylo
popsat nejjednodušší cestu uživatele
k požadovaným informacím. Tento
dokument byl následně předán Radě
obce k připomínkování. Vypracovaný
dokument je součástí zápisu komise
číslo 2019-02. Rada obce na svém zasedání 2. 4. 2019 požádala komisi o oslovení několika možných dodavatelů
stránek. Ve spolupráci s Radou jsme
tak vypsali poptávkové řízení a oslovili
šest dodavatelů. V termínu, který byl
stanoven na 10. května 2019, přišly
dvě relevantní nabídky. Ty v této chvíli
zpracováváme tak, abychom je mohli
s případným doporučením předat Radě
obce ke konečnému výběru zhotovitele. Výběr dodavatele je jedním z dílčích
kroků v přípravě nových webových
stránek. Dalším krokem je příprava
jejich obsahu. Zde předpokládáme, že
se do příprav zapojí i ostatní komise. ×
za komisi Otevřené radnice a informačních
technologií Miroslav Nový
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Technická četa obce
Horoměřice
Technická četa naší obce čítá v současné
době šest pracovníků ve věkovém rozmezí
41 až 65 let, polovina z nás jsou místní
rodáci. Našim revírem je obec o rozloze
8 km² s více než 4 tisíci obyvateli.
Pracovní náplň je skutečně různorodá a mění se v závislosti
na ročním období a počasí. Jako primární úkol vnímáme zajištění čistoty a údržbu zeleně na obecních pozemcích. Od pondělí
do pátku projíždíme Multicarou typ 25 každé ráno obcí a odvážíme od sběrných hnízd (barevné kontejnery) odpad, který
zůstal kolem těchto „popelnic“ a následně tento odpad vozíme
na sběrný dvůr. Jednou týdně vyprazdňujeme odpadkové koše,
kterých za poslední rok podstatně přibylo a jejich počet nadále
roste.
Mezi další činnosti patří sekání trávy, údržba živých plotů,
drobné opravy jak na obecním úřadě tak obecním domě, škole
a školce. Dále opravy a výměny dopravního značení, čištění
záchytných košů pod víky kanalizace, odstraňování sražených
zvířat z komunikací. Nedílnou součástí péče o zeleň je zametání
a na podzim úklid spadaného listí. K ručnímu sekání používáme motorové strunové sekačky, pojezdovou sekačku, profi
zahradní traktůrek a nakonec Rondo - multifunkční vozidlo
s vyměnitelnými nástavbami. K zametání využíváme hlavně
zametací stroj Multicar Tremo, který svými rotačními košťaty
zamete a následně vysaje do zásobníku většinu nečistot. Ale ani
košťata a lopaty nenecháváme zahálet.
Značný čas zabere nutná údržba vozového parku. Ten kromě
již zmiňovaných vozidel zahrnuje Zetor 7745, který v současné
době prochází generální opravou. Jeho všestranné využití, jak
v létě pro sekání trávy u krajnic vozovek nebo štěpkování větví
z prořezaných stromů, tak i v zimě při prohrnování ulic, je neocenitelné. V zimě při sněhové nadílce musíme jako první v řadě
zajistit schůdnost zastávek MHD, chodníků u školy a školky
a křižovatek v obci. Poté následují páteřní ulice propojující
jednotlivé konce obce a nakonec boční ulice, které nejsou tolik
frekventované. Není jednoduché vyhovět každému, aby právě
ta jeho ulice byla mezi prvními uklizenými, a stejně tak není
snadné vysvětlit, že většina současné techniky je na odklízení
sněhu nepoužitelná. A snad každý, kdo někdy odhraboval sníh
před svým domem uzná, že v současné době, kdy má obec více
než stovku ulic, je ruční odklízení sněhu nemožné.
Aktivně se také podílíme na přípravách kulturních akcí jako
jsou Čarodějnice, Dětský den, rozsvícení vánočního stromu
a podobné akce pořádané místními spolky.
Pokud byste nás chtěli navštívit a osobně si prohlédnout
zázemí technické čety a náš vozový park, najdete nás v areálu
bývalého statku ul. Velvarská 1 na druhém nádvoří naproti kapli
sv. Anny. ×
Miroslav Belatka ml.

Jarní úklid Horoměřic
V sobotu 6. 4. se více než tři desítky obyvatel Horoměřic, z nichž asi
třetina byly děti mladší 15ti let, sešly za účelem odstranění odpadků z předem vytipovaných oblastí Horoměřic. Vybaveni pomůckami
od organizátorů akce Ukliďme Česko a obce (pytle, rukavice, atd.)
a dobrou náladou jsme se postupně po skupinkách vydali do vytyčených oblastí
pátrat po odpadcích.
Dokládat, že jich bylo
mnoho, bychom snad
ani nemuseli. Pro
pořádek ale nechme
mluvit čísla: vysbíráno bylo 50 ks pytlů
na odpad o kapacitě
80-120 l, nalezeno
bylo 15 pneumatik
(jednalo se o téma
letošního úklidu, proto se počítaly), v přepočtu na váhu jsme se
odhadem dostali někam k jedné tuně nalezeného odpadu. Násobek
toho ještě leží všude tam, kam jsme se z časových i fyzických důvodů
nedostali.
Zakončení akce bylo
naplánováno v Trucovně, kde
nám obec jako dík za odvedenou práci zajistila menší
občerstvení. Tímto děkujeme.
Během plnění bříšek jsme
měli příležitost akci zhodnotit, učinili jsme soupis
potřebný k předání organizátorovi a rovněž jsme vyhlásili
vítěze soutěže o nejlepší úlovek úklidu. Vítězka zaujala fotografií hrnku s vyobrazením
osob, který nalezla u rybníku,
kde dvojice zřejmě kempovala. ×
Jindřich Srb, foto: archiv autora
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Vítání občánků
V termínech 21. a 28. května 2019 jsme se potkali
s dvaceti pěti novými horoměřickými občánky a jejich
rodinami. Sešli jsme se vždy v Rytířském sále. Starosta
ve své úvodní řeči zdůraznil, jak je pro nás přátelská
sousedská komunita důležitá. Poděkoval rodičům
za to, že se rozhodli žít v Horoměřicích a popřál
novým občánkům vše dobré na jejich cestě životem.
Během hodiny se u obřadního stolu vystřídaly
přítomné rodiny. Z rukou starosty převzaly pamětní
medaili s vyrytým jménem a datem narození děťátka
a od místostarosty květinu. Paní fotografka pořídila
památeční fotografie. Společné posezení zpříjemnilo
hudební vystoupením žáků a pedagogů z místní ZUŠ.
Aleš Sedláček
Foto: Kristýna Ďurišová Smolová a Eva Norgren
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Přivítáni byli:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Michael Mandelík
Hynek Vyskočil
Eliot Srb
Vladimír Drahoňovský
Emílie Doleželová
Rozárka Viktorinová
Samuil Pop-Georgievski
Gabriela Králová
Jonáš Čučka
Nela Mikulová
Jonáš Boubel
Antonín Koška
David Kuneš
Matylda Venclíková
Kateřina Stránská
Reyansh Kunte
Kryštof Kutílek
Tereza Leia Pecková
Nikola Holikova
Erik Zach
Bruno Verner
Daniel Hledík
Jan Böhm
Marianna Petrová
Thomas Hasoň
Filip Doseděl
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Dětský den

Dne 1. 6. se konal již tradiční
Dětský den, tentokrát na
dvou místech - u rybníka
Pod Luky a ve statku. Počasí
nám velice přálo a účast
byla hojná, připraveného
programu se zúčastnilo na
220 dětí v doprovodu svých
rodičů. Pojd'me si společně
ještě jednou projít stezku pro
děti, která začínala u rybníka
a končila ve statku.
Celkem bylo připraveno osm povinných
stanovišť, kde děti plnily různé úkoly, např.
mohly poznávat ryby, rozpoznat nářadí,
zatloukat hřebíky. Na dalších stanovištích si
mohly namalovat sádrový odlitek, nazdobit
perníček, který mohly věnovat horoměřickým
seniorům, nebo zasadit hrášek. Pro odvážnější děti byly připraveny atrakce jako jízda
zručnosti na kárách nebo zavěšení do rogala.
Náročnost jízdy na kárách si s dětmi mohli
vyzkoušet i jejich rodiče. Děti, které splnily
všechna povinná stanoviště, si mohly vytvořit
krásný obrázek z písku.
Nechyběli ani hasiči, kteří předvedli
ukázku hasicí techniky. Sokolníci se svými
okřídlenými svěřenci ukázali práci s dravci
a obecní policie dětem předvedla způsoby
18

sebeobrany a umožnila jim prohlédnout
služební vozidlo.
V odpoledních hodinách jsme se pak mohli
přesunout do rytířského sálu a obdivovat
kresby horoměřických dětí na téma “Don Benito, muž bez pušky”, nebo shlédnout vystoupení dětského pěveckého sboru Škatulata.
Občerstvení bylo připraveno jak u rybníka,
tak ve statku. Ochutnat jsme mohli výbornou kávu, koláče, palačinky nebo obložený
chléb. Dále jsme si mohli na prodejní výstavě
prohlédnout sortiment horoměřického
zahradnictví.
Závěrem bych ráda poděkovala organizátorům a zaměstnancům obce, protože díky
jejich zápalu a velkému nasazení se letošní
den opravdu velmi vydařil. Stanoviště s akti-

vitami pro děti připravili RK Pohoda, Happy
Faces, Technická liga, Rybářská společnost
Horoměřice, Suchdolští hasiči, Štěpánka
Bubáková a další.
Zuzana Danielisová
Foto: Jan Brož
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Vítejte v Happy Faces

V Horoměřicích (SK) byl
založen „Klub důchodců
Horoměřice“
KDH byl založen 24. 3. 2019 na žádost řady
občanů obce, z iniciativy nově zvolené sociální a zdravotní komise vedené MUDr. Monikou Němcovou a s podporou nového vedení
obce. Dlouhodobý záměr důchodců a seniorů obce tak byl naplněn. Měsíc poté, dne
24. 4. 2019 byla svolána první členská schůze,
jejíž důležitost pozvedl svou přítomností
i Dr. Zdeněk Pernes, předseda RS ČR, který
přítomné informoval o roli RS ČR v ochraně
práv důchodců-seniorů, o jejich Krajských
radách a zejména se zmínil o podílu RS ČR
na letošní valorizaci a jednáních o valorizaci
v roce 2020. Zájemců o členství se sešlo neočekávaně mnoho. 70 občanů obce Horoměřice projevilo zájem o aktivní činnost v rámci
KDH a na místě podepsali přihlášky za člena KDH. Jednotliví členové výboru, PaeDr.
V. Bílek – předseda, M. Vajs – místopředseda,
J. Lacko – pokladník-ekonom představili
podrobněji, v čem vidí smysl organizovaných
aktivit všech volnočasových oborů – poznávací, vzdělávací, kulturní, sportovní, společensky-prospěšné apod. a vyzvali přítomné
k zapojení se do organizací těchto aktivit.
Výbor KDH konkrétně informoval přítomné
o nejbližších akcích – masáže, poskytování
sociálně-právní bezplatné poradny, účast
na 7. ročníku Běhu Míru Kladno-Lidice 2019,
nominaci na celorepublikovou akci „Babička
roku 2019“.
Podporu pro své aktivity získal KDH
rovněž v novém vedení obce, jejíž starosta
MvDr. Herčík setkání pozdravil a přislíbil
maximální možnou podporu pro akce, které
KDH připravuje.
Klub důchodců Horoměřice bude v nejkratší možné lhůtě registrován (dle slov
předsedy RS ČR jako 194. klub RS v ČR) „de
jure“ a tak bude splňovat podmínky pro podávání žádosti o dotace SK, bude přijat jako
12. organizace do Krajské rady seniorů, která
mu poskytne finanční podporu aktivit.
Důchodci Horoměřic potvrdili svým
zájmem to, že nechtějí stát stranou a chtějí
uplatnit své zkušenosti a znalosti v organizovaných aktivitách, tolik důležitých pro jejich
život. ×

Výroba loutek
v mateřské škole
Velmi příjemné dopoledne s výrobou
loutek jsme na nové školce ve třídě
Ještěrek strávili v sobotu 4. května.
Akci navštívilo asi 20 dětí a milým
překvapením bylo, že často v doprovodu celé rodiny. A tak se pod vedením
zkušeného lektora, pana Jana Nováčka,
do výroby loutek zapojily nejen děti,
ale i jejich rodiče, které tato kreativní
činnost v mnoha případech zaujala
více než jejich ratolesti. Výsledkem
tvořivé práce všech zúčastněných pak
bylo mnoho krásných loutek, které
byly dětem i jejich rodičům k velké
radosti. ×

Naše školička Happy Faces má v Horoměřicích 6ti letou tradici s těmi
nejlepšími referencemi. Je zaměřená
na děti předškolního věku od 2 do 6
let. Prioritou naší práce je především
vytvoření přátelského kolektivu a atmosféry, ve které se děti cítí spokojeně
a díky které se k nám každý den rády
vracejí. Velmi dobře se u nás adaptují
i děti bez znalosti českého jazyka.
Během roku pořádáme nejen pro
naše děti velké množství akcí. Děti
se mohou těšit například na Den
Země, velikonoční jarmark, divadlo,
halloweenské nebo adventní tvoření.
Další akce spolupořádáme s obcí Horoměřice, nebo také s obecní policií.
Přijďte se k nám podívat, těšíme se
na Vás! ×
Za Happy Faces Silvie Zídková

Blanka Vlachová, MŠ Horoměřice

10. ročník Závodů na všem co má kola
Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhl již 10. ročník Závodů na všem co má kola. I přes nepřízeň počasí se našli stateční závodníci a také maminky, které nám s velkým odhodláním
zachránily kategorii Maminky s kočárky.
Děkujeme za pomoc technické četě a obecní policii Horoměřice. Velké díky patří Nadě
Davidové (Květinka Horoměřice) za krásné květiny pro maminky. Těšíme se na Vás na
dalším ročníku závodů v květnu 2020. ×
Holky z Pohody

Miloslav Vajs, Místopředseda KDH
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Okénko životního prostředí
2/2019
Éra skládkování končí, začíná éra recyklace
Úvodní věta článku z MF Dnes 8. 4. 2019 je vypůjčená,
podstatu bude muset asi občan přijmout. Jaká je nová vize
MŽP v připravované novele zákona o odpadech? Polovina
komunálního odpadu dnes končí na skládkách. V roce 2030
se bude na skládkách moci uložit pouze 10 % komunálního
odpadu, 65 % odpadu bude nutné třídit. Tato redukce nastane
postupně, nikoli skokově. Procento třídění je nyní cca 38 %.

Nyní něco k penězům. Poplatek za KO
na skládkách činí již několik let stabilně
500 Kč za 1 tunu. Od roku 2021 se plánuje navýšení na 800 Kč a poté po letech 900, 1000,
1250 až v roce 2029 1850 Kč za 1 tunu. To je
více než 3,5 krát více než nyní. Obce, kde budou občané třídit stanovená procenta, budou
až do roku 2025 platit za 1 tunu odevzdaného
odpadu na skládce stále „pouze“ těch 500 Kč,
poté 2 roky 600, následně 700 a strop bude
na hodnotě 800 Kč za 1 tunu, tedy o 1 050 Kč
méně, než obce, kde občané třídit „předpisově“ nebudou. Odpad z velkoobjemových kontejnerů končí také na skládce. Na fotce jsou
„vytříděné“ odpady v kontejnerech na našem
sběrném dvoře.
Recept na co nejméně směsného odpadu
v obcích zní: komfort a finanční motivace.
Pár příkladů. Dobře nastavený systém
a motivace lidí má hned několik společných
bodů a výhod. Občané mohou třídit velmi
pohodlně, protože mají nádoby buď přímo
doma, nebo mají k dispozici hustou síť nádob
na separovaný odpad a stačí zavolat na obec,
která nechá plný kontejner rychle vyvézt
(tzv. operativní svoz). Všechny úspěšné obce
své obyvatele dobře a pravidelně informují,
kolik peněz do místního rozpočtu přinesly
dobře vytříděné suroviny a kolik tím ušetřili
za svoz. Pomáhá také zpracování mnoha tun
„zeleného“ odpadu ve vlastní kompostárně.
Na Mikulovsku mají lidé možnost třídit plasty,
papír a bioodpady do nádob o objemu 120 až
240 litrů přímo doma. Třídění je stejně jednoduché jako vyhazování směsného odpadu
do popelnice. Další možností je získání slevy
na poplatku za odpady. Spočívá v tom, že se
domácnosti zavážou, že budou správně třídit
a podle toho získávají slevu na poplatku. Veškeré jejich odpady jsou poté dokumentovány.
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Rozsah tohoto článku bohužel neumožňuje
bližší vysvětlení. Snížit produkci směsného
odpadu pod 150 kilogramů se díky tomuto
systému povedlo např. v Březí, Mikulově,
Uherčicích, Bavorech, Novém Přerově, Dobrém Poli, Novosedlech, Jevišovce, Klentnici,
Dolních Věstonicích, Drnholci, Sedlci, Křepicích i jinde. Další z řešení spočívá v tom, že
obyvatelé obce platí paušální částku, která
kryje náklady spojené se tříděním odpadů
a provozem sběrného dvoru (např. ve Chvalšinách to v roce 2015 bylo 150 Kč od všech
trvale žijících obyvatel) a variabilní částku,
která je placená formou úhrady za každou
známku potřebnou pro vývoz 110 litrové popelnice na směsný odpad (v roce 2015 to bylo
60 Kč za jednu známku, tedy za 1 odvoz). Čím
méně se toho vyhodí do směsného odpadu,
tedy čím více se vytřídí a zkompostuje, tím
méně občané platí.

Pár slov závěrem. Podle MŽP je nejvyšší
poplatek za odpady od obyvatel v ČR 760 Kč.
Víme, že v Horoměřicích poplatek máme jeden z nejvyšších (720 Kč). Jak je vidět z mnoha příkladů, jde to. Je třeba ale přenastavit
platné smlouvy, oslovit potenciální nové
firmy, které se budou o naše odpady „starat“,
ale také můžeme začít všichni postupně
u sebe – ještě jednou viz foto. ×
Za komisi Životního prostředí a místního
hospodářství Vlastimil Altmann
Foto: Vlastimil Altmann
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Nebezpečí šíření invazních
rostlin

5. Blešák
v Antiku
Máte doma
nepotřebné věci?
Přijďte prodat, koupit
nebo vyměnit.

↑ Křídlatka Japonská

V posledních letech se velkým problémem
stávají invazní rostliny, které se na naše
území dostávají mimo jiné vlivem měnících
se půdně klimatických podmínek. Stávají se
velkým problémem v zemědělství, působí
značné problémy v krajině i v městech a obcích. Jedná se o vysoce konkurenčně zdatné
rostliny s vysokou expanzivitou. Proto je
nutné věnovat jejich výskytu značnou pozornost, tedy jejich výskyt regulovat. Mezi tyto
rostliny patří i křídlatky. Křídlatka japonská
(Reynoutria japonica Houtt) se vyskytuje
na několika stanovištích i v Horoměřicích
a postupně se šíří do okolí. Patří mezi jeden
z nejvýznamnějších invazních druhů v Evropě,
intenzivně se šíří na další lokality. Odumřelé
nadzemní části zneprůchodňují vodní toky,
rostliny poškozují městské dláždění a zarůstají dopravní značení. Křídlatka sachalinská
pochází z východní Asie (Japonsko, Čína,
Tchaj-wan a Korea), kde vystupuje až do nadmořské výšky 4 000 m.n.m. U nás roste na celém území od nížin až po podhorské oblasti.
Vyhovují jí chladnější oblasti s humidnějšími
půdami, draslíkem a dusíkem.
Roste i na půdách štěrkových, písčitých,
hlinitých, jílovitých i rašelinných s různým pH
(ale upřednostňuje půdy kyselé). Vyžaduje
dostatečnou zásobu spodní vody. Vyskytuje se na rumištích, skládkách, opuštěných
plochách, v křovinách, podél komunikací,
na březích vodních toků, okolo stojatých vod,
v parcích, zahradách. Jedná se o mohutnou

rostlinu 100–250 cm vysokou, s dutou a křehkou lodyhou, sivou a často červeně skvrnitou.
Její kořenový systém je mohutný, dosahuje
do hloubky až 2 m.
V našich podmínkách se rozmnožuje
převážně vegetativně částmi oddenků nebo
fragmenty lodyh, které mohou obrážet
z úžlabních výhonů. Generativní rozmnožování dříve nebylo u nás významné, protože
rostliny kvetly v září a říjnu a semena poté
nedozrála. V posledních letech, kdy byly
klimatické podmínky atypické, se rostlina
rozmnožuje i generativně. Postupně se šíří
na další lokality.
Regulace je složitá. Opakované sežínání nadzemní hmoty vyvolává intenzivnější
obrůstání z mohutného kořenového systému.
Pro regulaci je možné použít totálních systémových herbicidů v ohniskových aplikacích.
V případě nálezu této rostliny v katastru obce Horoměřice prosíme o informaci
na mikulka@vurv.cz, abychom měli přehled
o výskytu této rostliny a mohli vypracovat
plán regulace.
Výskytu invazních rostlin se chceme dále
zabývat v rámci ochrany životního prostředí
v obci Horoměřice. ×
Odkaz na atlas plevelů:
https://www.vurv.cz/plevele/plevele_1.asp

/oblečení-dětské,
dospělé, boty, věci
do domácnosti,
na zahradu aj./

Kde:
Antik DECADENZA
Velvarská 12, Horoměřice

Kdy:
sobota 15. 6.
od 9:00–13:00 hod.
Počet prodejních míst omezen /45
míst/, prodejní místo 70,- Kč.
Parkování v okolí, vjezd do dvora není
možný.

Rezervace
možná na email
antik.blesak@seznam.cz
Rezervace výhodou.

Za komisi Životního prostředí a místního
hospodářství Jan Mikulka, foto: Jan Mikulka
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Výstava Marcely Vichrové a Jindřicha Bláhy
v Galerii Orchidea
21. 3. 2019 se konala vernisáž obrazů horoměřických výtvarníků Marcely
Vichrové a Jindřicha Bláhy. Každý má na první pohled odlišný výtvarný rukopis,
ale spojuje je typická expresivní nadsázka a také inspirace krajinou. Marcela
Vichrová vystudovala malbu u profesorů Quida Fojtíka a Pavla Nešlehy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se malbě a ilustraci knih.
Její kresby a malby se skládají z nekonečného množství trpělivě skládaných
linií, bodů a dalších grafických prvků, které dohromady tvoří postavy, zvířata
i krajiny, často propletené sítí vztahů. Oproti tomu Jindřich Bláha je umělec –
samouk, který se účastní skupinových výstav už téměř 40 let. Svá plátna plní
velkorysým rukopisem a zářivými barvami. Jeho štětce odkrývají okolní krajinu
barevných polí a luk, častým námětem jsou jeho oblíbené Mariánské Lázně.
Na výstavě se objevily i některé Bláhovy abstraktní kompozice. Obrazy obou
výtvarníků rozsvítily horoměřickou Galerii Orchidea. Na vernisáži je doprovodila hudba v podání pianisty Miroslava Lacka a občerstvení z Bistra Trucovna.
Výstavu je možné navštívit v otevíracích hodinách místní knihovny (úterý 11–16,
středa 12.30–17.30, čtvrtek 10–15). ×
Tereza Vernerová Volná, foto: Kristýna Ďurišová Smolová a archiv autorů

Dětský pěvecký sbor
Škatulata
Dětský pěvecký sbor Škatulata ZUŠ Libčice
tvořený převážně dětmi z horoměřické pobočky měl v prvních jarních dnech napilno.
Po dvou letech od velkého úspěchu (připomeňme absolutní vítězství v okresním kole
soutěže sborů ZUŠ a postup do celostátního
kola v Uničově), se opět účastnil okresního
kola této soutěže.
V prostorách berounského kulturního
centra sbor soutěžil ve dvou kategoriích
(Komorní sbory a Velké sbory) .

Setkání u pomníku
V úterý 7. 5. 2019 se konalo tradiční setkání u pomníku před obecním úřadem
a vzpomínka na hrdiny, kteří bojovali
v druhé světové válce. Starosta Jan
Herčík, místostarosta Aleš Sedláček
a předseda klubu důchodců Vladimír
Bílek pronesli několik slov a položili
květiny, následováni několika dalšími
sousedy. Setkání se účastnila také
paní Vranská, vdova po letci a hrdinovi
druhé světové války generálu Pavlu
Vranském. Jeho příběh si možná pamatujete z předchozích ročníků zpravodaje z článků Václava Káška. Bezprostředně po setkání se paní Vranská
setkala s radou obce a společně začali
plánovat možnou realizaci pomníku
generála Vranského v Horoměřicích,
který je zamýšlen ke stému výročí
narození v roce 2021. Během podzimu obec společně s organizací Post
Bellum zorganizují besedu a odhalení
pamětní desky na budově obecního
úřadu. ×
red, foto: archiv redakce

Povídání o Ománu
V úterý 12. března 2019 v Galerii Orchidea
měli všichni cestovatelé jedinečnou příležitost seznámit se s jedním z klenotů arabského světa, s Ománem. Své zážitky z cest
po této exotické zemi představila Petra Nová.
Její poutavé vyprávění nám přiblížilo Omán
jako pohostinou zemi, která stojí za návštěvu. Petra se s námi podělila o zkušenosti
se zajištěním ubytování, ale i o možnostech
stanování. Návštěvníci sdíleli její nadšené
vyprávění o setkání s mořskými želvami.
Povídání bylo doplněno o nádherné fotografie a ochutnávku ománských datlí. Pokud
se do Ománu chystáte a rádi byste získali
nějaké tipy, můžete se Petře ozvat na mail
pvymet@seznam.cz. Ráda se s vámi o své
zkušenosti podělí. ×
Miroslav Nový, foto: archiv Petry Nové

Soutěž komorních sborů začínala již v brzkých ranních hodinách a zajímavě sestavené
skladby, kde děti zpívaly mj. ve francouzštině
část opery Carmen, doprovázené vkusným
pohybem na jevišti, porota nakonec ocenila
druhým místem (stříbrné pásmo).
Po obědě se ke starším členům přidaly
děti mladší a společně si pásmem, kde nechyběly oblíbené písně Pět ježibab či Parádivá koza, vyzpívaly první místo (zlaté pásmo).
Letos sice bez postupu do celostátního kola,
ale i tak s velkým úspěchem v silné konkurenci sborů s dlouholetou tradicí a zázemím
velkých měst, jako je například Mnichovo
Hradiště či Kladno. ×
Adéla Roubíčková, foto: Roman Jarosil
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Noc s Andersenem
2. 4. jsme v naší horoměřické škole
oslavili Mezinárodní den dětské knihy.
Připojili jsme se k početné skupině
nadšenců, která pro děti pořádá Noci
s Andersenem.

Projekt Edison
Akce se zúčastnili prvňáčci, kteří přišli
do školy v podvečer. Nejprve jsme
si povídali o Dánsku, o pohádkách
a o panu Andersenovi. Pak, k překvapení všech, přišel pan Andersen mezi nás
a přečetl nám dvě ze svých pohádek:
Císařovy nové šaty a Princezna na hráš-

ku. Děti dostaly od vzácné návštěvy
speciální dárek – malý hrášek, aby si
vyzkoušely, jestli pochází z urozeného
rodu. Někteří koumáci konstatovali,
že pan Andersen vypadá jinak, než
na podobizně v pohádkové knize. Našli
však sami vysvětlení – obrázek asi pochází z doby, kdy byl mladší. Děti pak
ve třídě společně povečeřely a zalezlé
do spacáků poslouchaly další pohádky,
tentokrát v podání třídních učitelů.
Ráno se kdosi zeptal: „ Kdy bude další
noc s Andersenem?“ Důkaz toho, že se
dětem akce líbila.
Nocí s Andersenem jsme zahájili
projekt „Daruj knihu škole“. Jedná
se o sbírku kvalitních dětských knih,
kterými bychom rádi zaplnili školní
knihovnu. Už nyní můžeme zkonstatovat, že knih se nashromáždilo opravdu
hodně.
Chtěli bychom našim dětem vrátit
radost ze čtení, neboť jak praví klasik:
„Knihy jsou pro člověka tím, čím jsou
pro ptáky křídla.“ ×
Karin Gelnarová, foto: archiv ZŠ

Projekt Edison se uskutečnil v naší škole
ve dnech 28. 1.–31. 1. 2019. Přijeli za námi
velmi milí lidé jako Berkay Sener a Arda
Budak z Turecka, kteří nás naučili národní turecké tance, Bo Ding a Yahui Zhu z Číny nám
uvařili pravý zelený čaj, Teymur Jabrayilov
z Azerbajdžánu, Aliona Bondarenk z Ukrajiny,
Mohannad Alhasan z Jordánska nám ukázal
konvičku na přípravu arabské kávy, s Kirillem
Khloponinem z Ruska jsme recitovali básničku a s Laureanou Vargas z Kostariky jsme si
zatančili španělské tance. Všichni studenti
nás seznámili se svými zvyky a kulturou. Při
rozloučení jsem těmto studentům zahrála
na klarinet. Bylo vidět, že je mé vystoupení
potěšilo a s několika z nich si dopisuji. Letos
se projekt Edison opravdu povedl.
Hana Runštuková, žákyně osmé třídy
Skupina deseti studentů z různých zemí světa
přijela do naší školy. Přiblížili nám nejen
svou kulturu, ale i ekonomickou a sociální
situaci ve své zemi. První dva dny nám představovali své země a v dalších dnech jsme
tancovali na jejich rodnou hudbu. Nejvíce se
mi líbila Kostarika a Čína.
Petra Kadlecová, žákyně osmé třídy
Studenti z Turecka byli velmi pozitivní, stále
se na nás usmívali a měli hezky připravené
své prezentace. Projekt Edison si všichni moc
užili.
Simona Dobšinská, žákyně osmé třídy
Nejvíce se mi líbila prezentace o Jordánsku,
kde mě zaujaly zachovalé historické památky.
Celý projekt s názvem Edison byl pro mě
velice zajímavý a poučný.
Anna Vacková, žákyně osmé třídy
Od studentů jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého. Připravili si pro nás i hry. Mluvili
anglicky a dobře jsme jim rozuměli. Celý
projekt se mi velice líbil.
Roman Zavadil, žák osmé třídy

Skvělé byly ochutnávky čínského čaje. Zatančili jsme si indické tance. Bylo to super.
Doufám, že příští školní rok za námi přijedou
další studenti.
Eva Zrůbecká, žákyně osmé třídy.
Studenti byli moc přátelští a milí. Mně se
moc líbila Laureana Vargas z Kostariky.
Povídání o Kostarice se mi zalíbilo natolik, že
bych ji chtěla jednou navštívit.
Daniela Jandová, žákyně osmé třídy
Nejlepší podle mého názoru byla prezentace
Číňanů, dali nám ochutnat svůj čaj a ukázali
nám, jak se připravuje. Velmi pěkné byly
i tance Indky a Kostaričanky.
Adam Pokorný, žák osmé třídy
Zaujal mě Mohannad Alhasan. O své zemi
řekl hodně zajímavostí. Poslouchali jsme jordánskou hymnu a další písně. Předvedl nám
i tanec a řekl, jak se v jejich zemi žije a jaké
mají zvyky. Moc se mi to líbilo.
Petr Kaska, žák osmé třídy
Mladý Jordánec popsal svou rodnou zemi,
prezentoval nám hudbu, kulturu, jídlo i architekturu. Přinesl ukázat tradiční mužskou
arabskou pokrývku hlavy, kefíju. V jeho vyprávění nás zaujala poušť, která vypadá jako
povrch Marsu a palác, před kterým si lidé
lehají a rozsvěcují svíčky. Jordánsko má velice
zajímavou kulturu.
Sandrine Fauzy, žákyně sedmé třídy
Zahraniční studenty přivítala sedmá třída
krátkým proslovem v angličtině. Zaujala mě
Laureana Vargas z Kostariky, naučila nás
tanec a některá španělská slova. Líbila se mi
prezentace Jordánska. Společně se studenty
jsme hráli hry, znali také“ židlovanou“. Rozloučili jsme se s nimi pověstí o svaté Juliáně
a všichni jsme si zazpívali. Byli velmi milí
a moc jsem si to užila.
Natálie Púčiková, žákyně sedmé třídy
Foto: archiv ZŠ
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K a l e nd á ř a kc í

Kalendář akcí
13. 6. PRAHA - LYSOLAJE
18.15 11. ročník lysolajského běhu, start
před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ulici
14. 6. VELKÉ PŘÍLEPY
Kino Velké Přílepy 15.00 a 17.00 pohádka „Čertí brko“, 19.00 „Složka 64“
- severský krimi thriller podle knihy
Adlera Olsena
14. 6. PŘEDNÍ KOPANINA
19.00 Dražba a kácení májky, Hokešovo
náměstí
15. 6. PRAHA - SUCHDOL
14.00 Den koní - akademický jezdecký
klub zve na odpoledne s koňmi –
ukázka plemen, výcviku koní, drezúra,
svezení dětí na koni a prohlídka stájí
15. 6. VELKÉ PŘÍLEPY
14.00 Přílepské ladění 2019 – Open air
rockový festival, louka v centru obce
za točnou autobusů
16. 6. HOROMĚŘICE
16.00 opera Čert a Káča v Roklích –
hravé představení pro děti i dospělé
v podání zpěváků z Opery Národního

↓ inzerce

divadla v Praze. V případě nepříznivého
počasí se opera uskuteční na zámku
16. 6. ROZTOKY
17.00 Svátky hudby, Filharmonický komorní orchestr a sólista Jaroslav Halíř
- trubka, Zámek Roztoky
18. 6. PRAHA - SUCHDOL
13.00–18.30 Těšíme se na léto – zábavné odpoledne a vystoupení dětí ze
zájmových kroužků DDM Suchdol
18. 6. ROZTOKY
12.00–22.00 Zahradní slavnost Sdružení
Roztoč - malý festival na závěr školního roku
18. 6. ÚNĚTICE
Slunovrat s únětickými seniory
19. 6. TUCHOMĚŘICE
19.00 Noktura v Rákosí - závěrečný
koncert, zpívá folklorní soubor LADA
22. 6. ÚNĚTICE
14.00 Letní dětský kabaret ve stodole,
Pivovar Únětice

22. 6. PRAHA - NEBUŠICE
21.00 Letní kino v zahradě u Staré
vodárny - Paradise Trips
23. 6. PŘEDNÍ KOPANINA
15.00 Divadélko Romaneto - Indiánská
pohádka, v sále radnice, Hokešovo
náměstí
26. 6. PRAHA - SUCHDOL
16.30–22.00 Piknik za školou – tradiční
akce školy k ukončení školního roku,
ZŠ Mikuláše Alše
28. 6. TUCHOMĚŘICE
20.00 Zahájení letního kina - pohádka
ZPÍVEJ, Hospůdka na hřišti
26. - 28. 7. ÚNĚTICE
7. Český ukulele festival, Open Air Show
Park Hanspaulka, Únětický Pivovar
27. 7. HOROMĚŘICE
Anenská pouť na nádvoří zámku
16. 8. HOROMĚŘICE
Koncert kapely Znouzectnost, nádvoří
zámečku Horoměřice
17. 8. ÚNĚTICE
12.00 Únětické posvícení v pivovaru
30. 8. VELKÉ PŘÍLEPY
Kino Velké Přílepy 15.00 a 17.00 „Cesta
do pravěku“, 19:00 „Teroristka“ – česká
černá komedie s Ivou Janžurovou
31. 8. TUCHOMĚŘICE
15.00 Pohádkový les v tuchoměřickém
lese
15. 9. ROZTOKY
17.00 Svátky hudby, Filharmonický
komorní orchestr a sólista Jan Mach klarinet, Zámek Roztoky
29. 9. HOROMĚŘICE
Sousedský festival na nádvoří horoměřického zámku
12. 10. ÚNĚTICE
10.00–18.00 Běh o Únětickou 10° - 17.
ročník přespolního běhu
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Praktický lékař pro dospělé
Ordinace: HOROMĚŘICE
Velvarská 121
(budova statku, vedle Obecní policie)
Registrujeme a přijímáme nové
klienty
Přímo v ordinaci vyšetřujeme:
EKG, CRP, glykemii, INR, glykovaný
hemoglobin, lipidové spektrum
Kontakty pro objednání:
Tel: 734 275 040
Email: ordinace1horomerice@ghoambulance.cz
Smluvní zdravotní pojišťovny: všechny
Veškerá léčebně-preventivní péče je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami bez vstupního či jiného poplatku.
Ordinační hodiny:
Pondělí
07:00-12:00
Úterý
15:00-18:00 (objednaní pacienti od 13:00)
Středa
15:00-18:00 (objednaní pacienti do 21:00)
Čtvrtek
07:00-12:00
Pátek
15:00-18:00 (objednaní pacienti do 20:00)
Sobota
08:00-12:00 (objednaní pacienti do 14:00)
Neděle
zavřeno
Poskytujeme i ošetření klientů v domácím prostředí a další služby, jako
dispenzární péči pro diabetiky, hypertoniky, warfarinizované pacienty a
poradenství pro redukci hmotnosti.
Podrobné informace rádi sdělíme v ordinaci a na uvedených kontaktech.

Ž iv o t v o b ci

Čarodějnice se vrátily
do roklí
S čarodějnicemi to letos bylo trochu napínavé.
Nejdřív nás trápilo dlouhé sucho, takže to vypadalo
na zákaz rozdělávání ohňů, a pak celé pondělí lilo
jako z konve. Nakonec to ale dobře dopadlo, počasí
se umoudřilo a v den D bylo opravdu pěkně. Díky
tomu se Čarodějnice mohly uskutečnit po 21 letech
na svém původním místě, v roklích. Bylo potřeba mimo
jiné vymýtit nálety dřevin, postavit pódium a vysypat
příjezdovou cestu štěrkem, za což patří velký dík
technické četě Horoměřic.
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Ž iv o t v o b ci

Proč Čarodějnice v roklích?

V

17 hodin vše začalo jako akce pro děti, pro které místní dětské
spolky Happy Faces, Pohoda a Start 7 Technická liga připravily tvořivé a sportovní aktivity. Od 18 hodin u připraveného
velkého ohniště probíhalo společné bubnování pod vedením Petra
Šušora z bubnujeme.cz, který s sebou přivezl téměř 80 bubnů a svojí
energií strhnul děti i dospělé. Potom už následovalo zapálení ohně
způsobem, který většina z nás možná nikdy předtím nezažila: pomocí
lana několik horoměřických siláků otáčelo mohutným lipovým kůlem
v desce se zářezem, ze kterého padaly žhavé uhlíky do připraveného
hnízda z lipového lýka. To pak místostarosta Aleš Sedláček přenesl
do připravené vatry a oheň byl čistým způsobem bez použití sirek
zapálen.
Ještě před zapálením velkého ohně bylo možné na malých ohništích opékat buřty věnované pro děti místními firmami Unico Osteria
e cafe, Wine and More a Bistrem Trucovna, které se také staraly
o občerstvení v průběhu celého večera. Hudební část programu zahájil
Horo Band a s tímto velmi neformálním seskupením horoměřických
amatérských zpěváků a muzikantů si z připravených zpěvníků mohli
zazpívat všichni, kdo měli chuť na písně táborových ohňů. Potom se
už na pódiu a s potřebnou zvukovou aparaturou představil Michal
Šindelář se svojí kapelou a v samém závěru večera místní duo Vončo.
Čarodějnice jsou za námi. Všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce, patří obrovský dík a těšíme se na další příležitosti
k setkávání. ×
Za organizátory akce Markéta Palánová
Foto: Vladimír Ihnatko

Masopustní průvod, který prošel vesnicí, skončil právě v roklích.
Příjemná atmosféra, která na místě panovala a radost z akce,
která se povedla, byla jakýmsi podhoubím pro akce následující.
Myšlenka, že by bylo zajímavé do roklí vrátit Čarodějnice, se
objevila právě tehdy a tam.
Pozemek u čističky, kde se také Čarodějnice v minulosti
konaly, má obec pronajatý od Státního pozemkového úřadu.
Účelem pronájmu je zemědělská činnost. Obec má o pozemek
dlouhodobě zájem, nicméně na jeho vydání jiným soukromým osobám byly podány nové žaloby od restituentů, kterým
doposud nebyly vydány jejich pozemky. Obec se již v minulosti
snažila dokázat, že žádost restituenta o pozemek, který je
zemědělsky v podstatě nevyužitelný a pokrývá i vjezd do areálu
ČOV, je čistě spekulativní a představuje pro obec riziko. Bohužel
toto martýrium po soudech se bude opět opakovat.
Jelikož stále hledáme místo pro sběrný dvůr, požádali jsme
Státní pozemkový úřad alespoň o změnu účelu pronájmu a uvidíme, zda pozemek bude vůbec možné takto oficiálně využívat.
Pozemek ve statku, kde se Čarodějnice rovněž v minulosti
konaly, Královská kanonie premonstrátů na Strahově prodala
minulý rok soukromému investorovi, který na tom místě hodlá
stavět studentské koleje. S tímto záměrem vedení obce nesouhlasí. Stále nemáme k dispozici přesný záměr. Není nám jasné,
jaká by k objektu byla přístupová cesta, jak by bylo řešeno
parkování apod.
Každé místo pro konání společenských akcí má své pro
a proti. Určitě i pro rokle bychom našli nevýhody, například
složitý přívod elektřiny, obtížné zajíždění a navážení materiálu,
stísněný prostor. U čističky byl zase zápach, ve statku uzavřený
dvůr, kde děti neměly kam vyběhnout do okolí.
Letošní Čarodějnice ukázaly, že rokle jsou místem, které má
pro život obce budoucnost. Další zkouškou bude Čert a káča,
dětské představení inspirované slavnou operou Antonína Dvořáka v podání umělců z Národního divadla, které se zde bude
konat 16. 6. 2019 od 16 hodin. ×
Aleš Sedláček - místostarosta
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Chovatelé ZO Horoměřice
v roce 2018
Na výroční členské schůzi se konaly volby
do výboru a kontrolní revize organizace na
období 2018–2023. Protože žádný z ostatních
členů neprojevil zájem o funkce, byli zvoleni
opět stejní funkcionáři, s výjimkou tajemníka,
zesnulého Josefa Veselého, za něhož
do výboru byla zvolena Mgr. Michaela Hejná.

Splněným bodem našeho programu bylo zorganizování tradiční
výstavy drobných zvířat.
Uskutečnila se v sobotu 8. září opět v areálu fotbalového hřiště
v Horoměřicích. 7 chovatelů vystavilo celkem 20 králíků 10ti plemen,
3 chovatelé vystavili 4 plemena drůbeže, 4 členové vystavili 20 holubů
5ti plemen v 10ti barevných rázech. Vladimír Sup ve voliéře předvedl
bohatou kolekci exotického ptactva. I tentokrát nás nezradilo počasí
a zvláště nás potěšila opět vysoká účast rodičů s dětmi. Doufáme,
že výstava u některých dětí probudí nejen obdiv ke krásným zvířatům, ale i zájem o jejich chov a později třeba i přispěje k jejich zájmu
o členství v našem spolku.

Výbor pracuje v následujícím složení :
Ing. Miroslav Vidner – předseda
Mgr. Michaela Hejná – jednatel
Ing. Ladislav Veselý – pokladník
Jiří Průcha – registrátor a tetovatel králíků, člen výboru
Luděk Janda, Jaroslav Řepka - členové výboru
František Maxa – čestný člen výboru
Kontrolní komise:
Jaromír Hejný – předseda
Dušan Kunc a Ing. Jiří Piskač – členové
K dnešnímu dni máme
celkem 28 členů, na výroční členské schůzi
2. března jsme přijali
do spolku Jaroslava
Kouckého z Velkých
Přílep, který jistě posílí
řady chovatelů králíků
a drůbeže. Časopis Chovatel odebírá 10 členů,
5 nás je ve speciálních
klubech, pan Sup dokonce ve dvou. Ing. Hlubuček je předsedou klubu chovatelů chocholatých
plemen drůbeže, já jednatelem klubu chovatelů německých výstavních holubů. Po dlouhé době máme zastoupení i v okresním výboru
Praha-Západ. Reprezentuje nás tam výborně Dušan Kunc, kterému
byla svěřena odpovědná funkce okresního registrátora králíků. Má pro
to všechny předpoklady, zvláště odborné, neboť je již několik roků
uznávaným a oblíbeným posuzovatelem králíků.
S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že máme svého reprezentanta i na magistrátě v Praze, kde po volbách pracuje náš člen
Ing. Hlubuček ve funkci náměstka primátora.
V průběhu roku jsme uspořádali řadu plánovaných schůzí. Výroční
členská schůze se konala 2. března v restauraci „Ve mlejně“ v Černém
volu, s občerstvením a živou hudbou pana Antonína Blína. Uspořádali
jsme i další schůze, celkem 6 výborových (z toho 4 v restauraci „U Korychů“ ve Velkých Přílepech, 2 v Horoměřicích „U Šuldy“) a 2 schůze
členské, jednu v Horoměřicích a druhou, předvánoční, s občerstvením
a hudbou pana Ladislava Krupičky ve Velkých Přílepech. S pořádáním
schůzí máme trochu problémy, protože v Horoměřicích není vhodná
restaurace se salonkem, abychom při jednání měli dostatečné soukromí a nebyli jsme rušeni. Proto nejčastěji schůzujeme „U Korychů“
kde je k dispozici salonek. Někteří členové se dopravují auty a zbytek
bohužel musí autobusem, ale není to daleko, zastávka je nedaleko
restaurace a už jsme si, myslím, zvykli.
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V průběhu roku opět někteří naši členové, (přátelé Dušan Kunc,
Ing. Petr Hlubuček, JUDr. Vladimír Sup, Jiří Průcha i já), často vystavovali a získávali „čestné ceny“ nejen na výstavách okolních přátelských organizací (Libčice, Hostivice, Kralupy, Hostouň v Kněževsi), ale
i na výstavách klubových a národních. Se svými zvířaty tak vzorně
reprezentují naši organizaci i obec Horoměřice. Kromě toho řada
z nás, i já, má doma ještě křížence, hlavně slepice, králíky i holuby pro
zpestření jídelníčku kvalitním (vlastně BIO) masem a vejci.
Splnili jsme i závazek výpomoci při organizaci Dne dětí u rybníka
„Pod luky“. Za naši organizaci tam byli manželé Hejní, paní Kupová a já.
2 body plánu se nám zajistit nepodařilo. Prvním z nich byla účast
na okresní soutěžní výstavě v Rudné u Prahy, při níž již několikrát
zvítězili naši chovatelé králíků. Příčiny byly různé. U chovatelů králíků
hlavně oprávněná nechuť vystavovat pro následné zdravotní problémy
vystavených králíků a údajná nízká kvalita odchovu. U holubářů to
byly hlavně zdravotní problémy mých holubů. Dá se to shrnout asi tak,
že jsme se příliš nesnažili výstavu obeslat. Věřím, že to dopadne lépe
letos, kdy výstavu pořádá ZO Hostivice.
Další nesplněnou akcí byl zájezd hrazený členům spolkem. Chystali
jsme se navštívit národní výstavu v Lysé nad Labem. Opakovala se
však situace z minulého roku s tím rozdílem, že tentokrát se nejdříve na zájezd hlásilo cca 14–15 členů a vše nasvědčovalo tomu, že se
zájezd uskuteční. Když potom později potvrdilo závazně účast pouze
8 členů, výbor rozhodl o zrušení zájezdu. Protože poslední dobou se
řada členů nemůže zájezdů zúčastnit, hlavně ze zdravotních důvodů,
rozhodl výbor opět uspořádat předvánoční členskou schůzi v restauraci „U Korychů” ve Velkých Přílepech s občerstvením a živou hudbou
pana Krupičky.
Případní zájemci o členství v naší organizaci mě mohou kontaktovat na telefonním čísle 739 504 014. Rádi mezi sebou uvítáme další
zájemce o chov drobného zvířectva. ×
Ing. Miroslav Vidner, předseda ZO Horoměřice
Foto: Ing. Jiří Piskač

↓ inzerce

Veřejné plochy v Kladně získají díky
Central Kladno nový kabát
Skupina Crestyl, která vlastní obchodní centrum Central Kladno, se rozhodla dále rozvinout svou podporu veřejných aktivit v Kladně. Po uzavření dlouhodobé spolupráce s kladenským volejbalovým týmem se s městem dohodla na zajištění výtvarného ztvárnění
některých ploch ve městě. Cílem je probuzení kladenské výtvarné scény a aktivit ve veřejném prostoru. V první fázi Crestyl pozval americkou street-art umělkyni Emily Eldridge, která dokončila své dílo v květnu. V tomto a příštím roce se pak počítá s výtvarným
ztvárněním dalších objektů ve městě, a to se zapojením místních umělců.
„Rozhodli jsme se, že budeme více podporovat prostředí ve městech, kde působíme. Vše jsme odstartovali
zajištěním hvězdy street-artu Emily Eldridge, u dalších
objektů chceme spolupracovat s místními umělci, pro
které plánujeme uspořádat i workshop nebo soutěž. Budou tak moci dokázat, že i oni dokáží vytvořit díla na
světové úrovni. Další plány včas zveřejníme,“ vysvětlila
celý záměr Petra Holubová, marketingová ředitelka skupiny Crestyl.
V první fázi se uskutečnil street art na opěrné zdi u autobusové zastávky v ulici Petra Bezruče a sloupech na
lávce vedoucí do Central Kladno. Návrhu a realizace se
ujala americká umělkyně a ilustrátorka Emily Eldridge,
která v posledních letech žila a tvořila v Hong Kongu,
Barceloně a nyní v Berlíně. Po bok těchto světových metropolí se nyní díky Crestylu zařadilo i Kladno, kde Emily
Eldridge během týdenní práce rozzářila betonovou autobusovou zastávku.
Název díla, které vzniklo právě pro toto místo, je „Bohemian Dreaming / Watch the World Go By“ (volně přeloženo: České snění: Pozorování světa). „Jedna z mých
nejoblíbenějších věcí, které dělám, když jsem venku, je
sledovat lidi. Na takovém rušném veřejném místě, jako
je toto, má každý svůj vlastní příběh, svou vlastní minulost, svůj vlastní módní styl, své vlastní naděje a sny.
Chtěla jsem proto, aby toto dílo odráželo rozmanitost
lidí – mladých i starých, studentů, pracovníků, návštěvníků, turistů a místních obyvatel,“ popisuje Emily Eldridge své dílo.

V dalších fázích v druhé polovině tohoto roku a v roce
příštím Crestyl počítá s výtvarným ztvárněním TEPO objektu v ulici Litevská a výduchů poblíž ulice Váňova. Zde
se předpokládá spolupráce s místními umělci, detaily
nicméně ještě nejsou pevně stanoveny a budou zveřejněny až v dalších měsících.

„Aktivity Centralu nás přivedly na myšlenku oslovit místní výtvarnou scénu a dohodli jsme se na dalších realizacích, které proběhnou v letošním roce. Opěrná zeď
na autobusáku je kultovním místem, kam se místní rádi
po skoro 20 let trvající odmlce legálně vrátí. Další tvůrci se ozvali přímo při realizaci malby u Centralu a my
ve spolupráci s nimi rádi budeme hledat vhodné plochy,
které budou moci oživit svými díly,“ řekla předsedkyně
výboru zastupitelstva města Kladno pro rozvoj, dopravu
a územní plánování Anna Gamanová.
„Společně s obchodním domem chceme letos v září
uspořádat workshop, kde si bude moci malování na ulici
vyzkoušet každý. Děti, dospělí, prostě kdo bude mít zájem, si bude moci vyzkoušet, zda se v něm skrývá umělec. Aktivity ve veřejném prostoru vítáme a těšíme se,
až nám zazáří barvy i na sídlištních objektech technického vybavení,“ uzavírá radní statutárního města Kladno
pro rozvoj a územní plánování Lukáš Hanes.
Central Kladno byl otevřen v roce 2015 a získal ocenění obchodní centrum roku. Obchodní centrum na svých
více než 26 000 m2 obchodní plochy přineslo přes 100
domácích i zahraničních značek, které dosud v lokalitě
nefigurovaly, služby i místo k zábavě a společenskému
vyžití. Zajímavostí centra je například rozsáhlý pohyblivý model pražského Hlavního nádraží sestavený z kostiček LEGO®. V loňském roce v centru přibyla mimo jiné
nová kavárna Starbucks a stylová restaurace s bowlingem Kantýna Poldi.

inzerce

Nabízíme k pronájmu 1150 m2 prostor k podnikání.
Jedná se o kanceláře, dílny, sklady.
Upřednostňujeme pronájem celé nabízené plochy.
Kontaktní osoba pro další informace nebo sjednání prohlídky:
Eva Nováková, mail: eva.novakova@paflex.cz,
tel. č. 737 260 319 (pouze v pracovní dny: pondělí až pátek 7-14 hod).
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Kontakty
Obec Horoměřice

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

MVDr. Jan Herčík, CSc.

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

Ing. Aleš Sedláček

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

Ivan Král

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

Ing. Ivana Petříková

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

Helena Řepíková

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

Šárka Musilová

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

Iveta Pálková

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

Eva Kybicová

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

Eva Hlaváčková

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

Jana Hůlková

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

Ing. Josef Kuchař

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

Jozef Stránský

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

Obecní policie Horoměřice

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

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

Ing. Šárka Fajkošová

sarka.fajkosova@horomerice.cz
zastupitelka

Ing. Marcela Helerová

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

MUDr. Monika Němcová

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

Ing. Miroslav Nový

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

Redakční rada

zpravodaj@horomerice.cz

Finanční výbor

financnivybor@horomerice.cz

Kontrolní výbor

kontrolnivybor@horomerice.cz

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

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

Komise Otevřené radnice
a informačních technologií

otevrenaradnicekomise@horomerice.cz

Komise Životního prostředí
a místního hospodářství

zivotniprostredikomise@horomerice.cz

Komise Sociální a zdravotní
socialnikomise@horomerice.cz

Eliška Klinerová

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

Ing. Luboš Langer

lubos.langer@horomerice.cz
zatupitel
předseda finančního výboru

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

Jindřich Srb

jindrich.srb@horomerice.cz
zastupitel
předseda komise Vzdělání (školství),
sportu a kultury
31

55

Jízdní řády autobusů do Horoměřic
316 
316

OPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

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

l.: 234

356

316
355

Platné od 24. 5. 2019

316
356

Platnost:
Platn
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava INTEGROVANÁ
Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
PRAŽSKÁ
INTEGRO
Platnost:
Platnost:
Platnost:
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID) DOPRAVA
- Městská
doprava
Praha
PRAŽSKÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava
Praha
Platnost:
Platnost:
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
(PID)
- Městská
doprava
Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava
Praha doprava Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
D



ČSADakciová
MHD
Kladno
a.s.,Železničářů
885,272 80
Kladno,885,272
tel. 22
312Praha
825
Dopravce:
ČSAD MHD
Kladno
a.s.,Železničářů
80akciová
Kladno,
tel.
312 825 163
ČSAD MHD
Kla
ČSAD
MHD
Kladno a.s.,Železničářů
80 163
Kladno,
tel.
312 825 163
Dopravce:
Dopravní
podnik
hl. m.885,272
Prahy,
společnost,Sokolovská
217/42,190 22 Praha 9 Dopravce:
Dopravce:
ČSAD
Dopravce: Dopravní podnikDopravce:
hl. Dopravce:
m. Prahy,
společnost,Sokolovská
217/42,190
9
Dopravce:
ČSAD MHD Kladno
a.s.,Železničářů
885,272
80 Kladno,
tel. 312
825 163
odo PID
od PID na
od
od od 3.1.2019 Informace
od od 3.1.2019
provozu
tel.:PID
234nawww.dpp.cz
704
; na704
internetu:
www.pid.cz
o provozu
na tel.:PID
;191
na internetu:
Informace
o provozu
na704
tel.: 560
296
817; nawww.pid.cz
internetu: www.dpp.cz
Informace o provozu PID na Informace
tel.: Informace
296 o191
817;
nanainternetu:
o PID
provozu
tel.:560
234
560
; na internetu: www.pid.cz
Informace
o provoz
Informace o provozu PID na Informace
tel.: 234
704 provozu
560
; na234
internetu:
www.pid.cz

24.5.2019

704 560; na internetu: www.pid.cz

3.1.2019

9.12.2018

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
PRACOVNÍ DEN ()
Tarifní
pásmo
orientační
dobajízdy (min)

9.12

9.12.2018

56 Tarifn
18
PRACOVNÍ DEN ()
SOBOTA () a NEDĚLE ()
56 18
DEN((
SOBOTA
NEDĚLE
(pásmo
)
DEN
SOBOTA
N
Tarifní
pásmo
Tarifní
56 jízdy
18 (min)
33) ajízdy
24
49) a18
(min)
PRACOVNÍ DEN ()
SOBOTA () a NEDĚLE
)
PRACOVNÍ
DEN () PRACOVNÍ
SOBOTA
) a) NEDĚLE
(pásmo
) (
PRACOVNÍ
DEN
() PRACOVNÍ
SOBOTA
((
) a) NEDĚLE
() (
í pásmo
Tarifní(pásmo
Tarifní
4BOŘISLAVKA
4
4BOŘISLAVKA
4
•
B •
B•
BOŘISLAVKA
@4
4
•4 BOŘISLAVKA
•4 • B 3DEJVICKÁ
B15 30 @454
•
0
4 0
4
4
4
BOŘISLAVKA
3 x Jenerálka
x 5Jenerálka
B
3
x
Jenerálka
B
•
B
DEJVICKÁ
BOŘISLAVKA
3
1
3
1
5
5 15 30 45
5
15
15
@

5 
x Pučálka
x Pučálka
B 5 x Pučálka
35 x Jenerálka
2 Bx5Čínská
3 x Jenerálka
005 25
3 @401
Čínská
B
3 x Jenerálka
32
5 30
6B05 25 @405 15 30 45
5 0 3 215 30
56
15 56 B 31 5 12 15595 6Horoměřice
15 309 45 Horoměřice
05
1 9
Horoměřice


A A
@
5 x Pučálka
B05 20Podbaba
B05 20

4 1
Nádraží
B Podbaba
5 x PučálkaB 3 4 4A A Nádraží
7 B 44 1516 x Pučálka
7Horoměřice,V
7
3 35650 Lipkách
10
10
3565005Lipkách
3 1
6
6 05 2510 40
6
6 03 11810 337Horoměřice,V
6
6
Horoměřice,V Lipkách
1
10
40
25
03
18
33
50
05
50
05
15
35
55
40
@ 
@ 


9 ústav
Horoměřice
5 5 1xH13Hydrologický
105
ústav
B05
2 1
Hydrologický
1
9
Horoměřice
B
8
H
 8 1 2 19  Horoměřice

13 x Statenice,Černý Vůl,Hospoda
x 8Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
1 13 x 8
Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
30
10
30
10
4
1
4
1
3
1
3 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7




10
05
20
35
50
05
20
35
20
13
10
28
43
50
05
20
35
50
05
20
35
20
10
Horoměřice,V
Lipkách
6
6
x
V
Podbabě
1
10
HOROMĚŘICE,V
B
LIPKÁCH
2
1
2
1
14 x Statenice,Černý Vůl
1 14 x 9Statenice,Černý
Vůl
1 14 x 9
Statenice,Černý
Vůl
V Podbabě
1
10 HOROMĚŘICE,V
B
LIPKÁCH
1
9
10
10
00 30
00 30
@ 
H
 9
H



2
1




2
1
2
1
8
8
8
16
Velké
Přílepy,Pražská
1
16
Velké
Přílepy,Pražská
1
16
Velké
Přílepy,Pražská
8 B
22 1 1
138 x05Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
88 Vůl,Hospoda
8 20
x Břetislavka
Vůl,Hospoda
10 810 1 2 1138 x13Statenice,Černý
05 30 20 10
02 20 50 10
20 810
Břetislavka
1
13 x Statenice,Černý
10100 30
30
10
45 10 B00 30
02
H
 H

1 18 VelkéPřílepy
18 Velké Přílepy

 1 18 Velké2Přílepy


19
21 1 1
149 x00Statenice,Černý
Vůl 10
10
1Hájem
19 10 x Pod
19
9 11B00 30Kovárny
Pod1Hájem
15 Statenice,U
9 B 2 Kovárny
10
00 30 9 00 30 20
10 911 1 21 115
20 911
05
45Statenice,U
30
05 2 24 11Tursko
50 10
24 Tursko
2 24 Tursko
@
@







2
1
2 1
16
STATENICE
12
12
Žákovská
B
16
Velké
Přílepy,Pražská
1
12
12
12
12
Žákovská
16 STATENICE
1 1 10
1
2 10
1
10
10
00 30 10 00 30
00
30
1
1
1 1
2 28 Holubice,Kozinec
2
28
Holubice,Kozinec
10
10 00 3028 Holubice,Kozinec 10
10 B 2 10
10
10
10
05
20
45
05
20
50
 @

 @

2 1
2 1
18 Velké
100
13 13 2 29Lysolaje
B00
13Holubice,Kozinec,Habrová
H 13
 H
 13
Holubice,Kozinec,Habrová
Holubice,Kozinec,Habrová
1
Lysolaje
B
29 Přílepy

 2 29 13
10
10
30
30
2V @11
1
2 11
1
1 11
1
1 1
Zastávky
v
tarifních
pásmech
0
a
B
jsou
na
území
hl.m.
Pr
11
11
11
11
11
11
Zastávky
v
tarifních
pásmech
0
a
B
jsou
na
území
hl.m.
Prahy.
V
@






30
10
00
05
20
45
30
10
05 2x32Horoměřice,Švejkova
32 HOLUBICE
2 32 14
HOLUBICE
5 1
5 1
14HOLUBICE
14
24 00Tursko
15 15
200 13 25 42 54 @ 20 10
100 13 25 42 H54 50 10
2
Horoměřice,Švejkova
1
 14
H


@
@1 n.Vlt.,Minice
2 12




39
@ Kralupy n.Vlt.,Minice
39
Kralupy
n.Vlt.,Minice
3 3912 @ Kralupy
2 12
1
1
12
12 00Holubice,Kozinec
12
12
52 112
51 1 1
10
00
30
05
40
20
152@
15
15
15
28
17
17
Horoměřice
x
na
znamení
1
45
10
50
30
05 340
20
Horoměřice
2
x - na 12
znamení
1
54
10
54
10
06 Kralupy
18 30 42n.Vlt.,Modrá
06 Kralupy
18 30 42n.Vlt.,Modrá
@ Kralupy n.Vlt.,Modrá
hvězda
@
hvězda
3
42
@
hvězda
H
 @

H 3 42
 42

@



2 @
1
52 113
53 1 1
1 18 zajišťuje
2 - Zvýrazněné
134200
1316 06 Kralupy
13
162@
16
16
29
Holubice,Kozinec,Habrová
Lipkách
13 00
13 1 2 18
13
13
spoje
Horoměřice,V
2
Lipkách
 - Zvýrazněné
spoje
54 30 20vozidlo.
30
06nízkopodlažní
18 30
18
42n.Vlt.,Na
10 13
40 50Krétě10nízkopodlažní20vozidlo.
40
1054zajišťuje
10Krétě
30
15 335
10 340
4010
44
@ Kralupy n.Vlt.,Na
44Horoměřice,V
Kralupy
n.Vlt.,Na
Krétě
44 50 1@
@

@

V
@


P



5 1 H - jede
5 1
172@
17
17 1@
17
32
20
HOROMĚŘICE,LIDL
do
Horoměřice,V
Lipkách
5zastávky
1 42n.Vlt.,Čechova
45
@ Kralupy n.Vlt.,Čechova
n.Vlt.,Čechova
3 4514jen
Kralupy
H - jede
2
HOROMĚŘICE,LIDL
1do5zastávky
jen
Horoměřice,V
Lipkách
30
10
06 Kralupy
18 30
4200
54 13 25 421054
06
18
54
1 21 3 45
2
2
4 1
14
14
14 00HOLUBICE
14
14
14
14
14
10
10 40 50
20 40
10
13 25 42 54
10 40
20 40 
07 19 35 48

4 1 -H nejede
4 1
47 Kralupy
@ Kralupy
n.Vlt.,U Požárního domu
Požárního
3 47 18od
183@
18
 18
39Parcelách
@
23
21 3x47Únětice,Na
Parcelách
1@
1.7.
30.8. Požárního
 n.Vlt.,Minice
Únětice,Na
2
1 1.7.
od
 - nejede
10  domu
10 domu
06 Kralupy
18 30
06 Kralupy
18
45n.Vlt.,U @
45n.Vlt.,U
5 30
1do
5 15
1do 30.8.
2
2
5 1
15
15
15
15 06 18
15
15
15
15






10 19
18 20
30 40
42 54
10 40 50
20 40
49 30 42
@ 54
Kralupy n.Vlt.,Gymnázium
49 19 @ Kralupy 06
49 241936
Kralupy
n.Vlt.,Gymnázium
10 hvězda
10 340
00 312
48
4 1
4 1
19
42
@
Kralupy
24 22
Únětice,Obecní
300 15 35 55n.Vlt.,Gymnázium
úřad
1@
10 
00 15 35 55
10
Únětice,Obecní
3
úřad
1
@

H 3 51
 n.Vlt.,Modrá
51  @ Kralupy
n.Vlt.,U Jízku
3 51
@ Kralupy
@ Kralupy
5 16
1 n.Vlt.,U Jízku 
 16 n.Vlt.,U Jízku 
5 16
1
2 116
2
5 11
16
16
16
16
16
2
2
30
54
10
06
18
42
10
40
20
40
20
20
20
20
30
54 n.Vlt.,Na
10
00 312
24 36
48
50 10
42
10 340
20 4010
44 06 18
@
Kralupy
26 24
3@
1@
45
45
15 Kralupy
15 Kralupy
ÚNĚTICE
3
1
52 
@ Kralupy
n.Vlt.,VKrétě
52ÚNĚTICE
n.Vlt.,V@Zátiší


H 52
Zátiší
 

 5 1 n.Vlt.,V Zátiší 
22 117
25 1 1
5 17
1
2
21
2136
21
17 06 18
17
45
@
Kralupy
n.Vlt.,Čechova
15 Kralupy
45 17 06
15 Kralupy
45 17 n.Vlt.,ÚNZ
30 40
10 17
53 30
@ 54
Kralupy
n.Vlt.,ÚNZ
53 213@
n.Vlt.,ÚNZ
312
5317
@
18 20
421054
20 17
40
10 40 50 10
3
10
42
10 340
00
24
48
Zastávky
v tarifních
pásmech
Zastávky v tarifních
0 a Bn.Vlt.,Městský
jsou na
hl.m. Prahy.

 území
 úřad0 a B jsou na
H 3
 území
1 1 Prahy.
1 1
22 hl.m.
22
57 pásmech
@ Kralupy
úřad
3 57 223@
n.Vlt.,Městský
571822 @
4 1 n.Vlt.,Městský25úřad
25 Kralupy
25 Kralupy
47
Kralupy
n.Vlt.,U
Požárního
domu
4 18
1
2 18
2
5 1
18 06
3
18 06 18@
18
10 18
30 40
4525
40 50
20 18
40
18 20
10
30
45
10 340
00 312
24 38
53 18 10 N.VLT.,ŽEL.ST.
 KRALUPY

 KRALUPY

58
58
58
@
KRALUPY
N.VLT.,ŽEL.ST.
@
N.VLT.,ŽEL.ST.
@
1
1
1 1
23
23
23
23



 @


45
45
45 4 1
45
x
na
znamení
49
Kralupy
n.Vlt.,Gymnázium
3
znamení
3
4
1
2
1
3 1
19
19
19
19 00 15 35 55
19
19
19
19
19
00
35 pásmech
10
15 20
55
10 40 50 pásmech 0 a B jsou na 20
10 pásmech 0 a B jsou na území
40 0
0 hl.m. Prahy. 08 25 45 0
0 hl.m. Prahy.
Zastávky
v tarifních
hl.m. Prahy. 10
Zastávkyzajišťuje
v tarifních
0 a B jsou navozidlo.
území
Zastávky v tarifních
území
51 zajišťuje
n.Vlt.,U
Jízku
3 spoje
- Všechny
nízkopodlažní


3 spoje
echny
nízkopodlažní
vozidlo.
@ Kralupy

2 20
1
2 20
1
1
1
1 1
20
20
20
20
20
20
20
10 1
15 45 20
25
20 1
13přes
1
10
15 45
05
50
@xHoroměřice,Lidl
Kralupy
n.Vlt.,V Zátiší
A25- nejede
zastávku
- na znamení
x - na
znamení
x - na znamení
ede3přes 52
zastávku
  Horoměřice,Lidl 

2 21
1 spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
2 21
1
1
1
1 1
21 15
21
2
2
2
21    - Zvýrazněné spoje zajišťuje
21
21
21
21
 - 2Zvýrazněné

nízkopodlažní vozidlo.
spoje
zajišťuje
nízkopodlažní
vozidlo.
Zvýrazněné
45
10
25
20
orientační
jízdy (min)

orientační doba
dobajízdy (min)

SOBOTA () a NEDĚLE ()

56 Tarifní
18
orientačnípásmo
dobajízdy (min)

orientační doba

53 15 45
@Horoměřice,Lidl
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ10
H25- jede jen
3 do zastávky Horoměřice,Lidl
00
20
3 do zastávky
e jen
A
Azastávek jedou pouze shodně
- do takto označených zastávek jedou pouze shodně označené
spoje
@ - 3do takto 22
3 označené
1 22
1
1 22
1 spoje
57
n.Vlt.,Městský úřad
324.12.označených
22 25 @@VKralupy
22
ede324.12.
25 22
25 přepravní
40
05
40- nejede
podmínky
PID a Tarif PID.
- jede jen do zastávky25
V - jede jenPlatí
Velké Přílepy
do Smluvní
zastávky
Velké
Přílepy


 @ KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.

Jízda
s předem zakoupenou jízdenkou.
58
3
3
1 23
1
23
23 15
23 45
23
23
přestupu na železniční dopravu
s možností
na železniční dopravu
 - zastávka s možností45
 - zastávka
45 prodej přestupu
Doplňkový
jízdenek bez přirážky u řidiče.45
A
přestupu
naAvlaky
linky
 - možnost přestupu na vlaky linky S
 - možnostÚzemí
3
se počítá
jakoS
4 tarifní pásma.
1 10
0 hl. m. Prahy
0 30
0
0
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na 0území hl.m. Prahy.
30
35

1
1x - na znamení
1
1
Graf.: T1400,T1401
Chron.:
10
Zast.:
157/5
Šabl.:
Šablona
15|10|TP
Graf.:
T1400,T1401
2
2 - Zvýrazněné
2
2
spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
@
označené
spoje
3
3 - do takto označených zastávek jedou pouze shodně
3
3
O svátcích jede jako v neděli ().

O svátcích jede jako v neděli ().

přepravníVelké
podmínky
PID a Tarif PID.
V - jedePlatí
jenSmluvní
do zastávky
Přílepy

55
A
A 3 označené s
zastávek jedou pouze shodně
3do takto
1 označených
1
1
22
40 22
40
Smluvní přepravní
PID a Tarif PID.
jede jen Platí
do zastávky
Velképodmínky
Přílepy

s předem zakoupenou jízdenkou.
1 Jízda
1s možností
1 1
23
23
zastávka
přestupu
na železniční dopravu
15
Doplňkový prodej
jízdenek bez přirážky u řidiče.
A m. Prahy
přestupu
na vlaky
linky
hl.
se počítá
jakoS4 tarifní pásma.A
1 1
0 30
0 možnostÚzemí
30 0
35
O svátcích jede jako v neděli ().
1
1
1
1
1
Šabl.:
Graf.:
Chron.: 10 Zast.: 157/5 Šabl.:
2 T1400,T1401
2
2 Šablona 215|10|TP
2 Šablona 1
3
3
3
3
3

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 10

@
22V23
-

Zast.: 157/5

A

Platí Smluvní
Platí Smluvní přepravní podmínky
PID apřepravní
Tarif PID.podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.

Platí Smluvní
Platí Smluvní přepravní podmínky
PID apřepravní
Tarif PID.podmínky PID a Tarif
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.

Území
hl.4m.
Prahy
se počítá jako 4 tarifní pásma.
Území hl. m. Prahy se počítá
jako
tarifní
pásma.

Území
hl.4 m.
Prahy
se počítá jako 4 tarifní pás
Území hl. m. Prahy se počítá
jako
tarifní
pásma.

Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
s možností přestupu na železniční dopravu jezdí z Dejvické
 - zzastávka
jezdí
Bořislavky
Doplňkový
prodej
jízdenek bez přirážky ujezdí
řidiče. z Bořislavky
Doplňkový
prodej
jízdenek bez přirážky u řidi
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Doplňkový prodej jízdenek
bez přirážky
u řidiče.
Doplňkový prodej jízdenek
bez přirážky
u řidiče.

přestupu
napočítá
vlaky
linky
S pásma.
 - možnost
Území hl.
m. Prahy se
jako
4 tarifní

O svátcích
ede jako v neděli
(). jede jako v neděli ().

O spol.
svátcích
A
Soft. CHAPS
s r.o. jede

O svátcích
jako v neděli
(). jede jako v neděli ().

A

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Jízdní řády autobusů z Horoměřic

*

O spol.
svátcích
A
Soft. CHAPS
s r.o. jede

jako v neděli ().

T1400,T1401
Zast.:
157/5
Šabl.: Šablona
Graf.:
T5555,T5985
15|10|TP
Chron.: 20
321/7
Šabl.: Šablona
Graf.: T1402,T1403
15|10|TP
5|10|TP
555,T5985Graf.:
Chron.:
20 Zast.:Chron.:
321/7 10Šabl.:
Šablona
Graf.:
T1402,T1403
15|10|TP
Chron.:
4 Zast.: 157/5
Šabl.:Zast.:
Šablona
15|10|TP

55

316 
316

OPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

356

316
355

A

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 4

Zast.: 157/5

Soft. CHAPS s

Šabl.: Šablo

Platné od 24. 5. 2019

316
356

Platnost:
Platn
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava INTEGROVANÁ
Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
PRAŽSKÁ
INTEGRO
Platnost:
Platnost:
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
(PID)
- Městská
doprava
Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava
Praha doprava Praha
PRAŽSKÁ
INTEGROVANÁ
D
Platnost:
Platnost:
Platnost:
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ
DOPRAVA
(PID) DOPRAVA
- Městská
doprava
Praha
PRAŽSKÁ
DOPRAVA
(PID)
- Městská
doprava
Praha

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

l.: 234

A

Soft. CHAPS spol. s r.o.

704 560; na internetu:
www.pid.cz
orientační doba



ČSADakciová
MHD
Kladno
a.s.,Železničářů
885,272 80
Kladno,885,272
tel. 22
312Praha
825
Dopravce:
ČSAD MHD
Kladno
a.s.,Železničářů
80akciová
Kladno,
tel.
312 825 163
ČSAD MHD
Kla
ČSAD
MHD
Kladno a.s.,Železničářů
80 163
Kladno,
tel.
312 825 163
Dopravce:
Dopravní
podnik
hl. m.885,272
Prahy,
společnost,Sokolovská
217/42,190 22 Praha 9 Dopravce:
Dopravce:
ČSAD
Dopravce: Dopravní podnikDopravce:
hl. Dopravce:
m. Prahy,
společnost,Sokolovská
217/42,190
9
Dopravce:
ČSAD MHD Kladno
a.s.,Železničářů
885,272
80 Kladno,
tel. 312
825 163
od PID na tel.:PID
od PID na
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
Informace o provozu
234na704
; na internetu: www.pid.cz
Informace o provozu
od
od od 3.1.2019
od od 3.1.2019
tel.: 560
296
191 817; na internetu: www.dpp.cz
704 560; na internetu: www.pid.cz
Informace o provoz
Informace o provozu PID na tel.: Informace
234 704o provozu
560; na internetu:
www.pid.cz

24.5.2019

Informace o provozu PID na tel.: Informace
296 191 817;
na internetu:
o provozu
PID nawww.dpp.cz
tel.: 234
orientační doba
jízdy (min)

O svátcích jede jako v neděli ().

Tarifní
pásmo
orientační

3.1.2019

3.3.2019

9.12

9.12.2018

56 Tarifn
18
PRACOVNÍ DEN ()
SOBOTA () a NEDĚLE ()
56 18
DEN((
SOBOTA
NEDĚLE
(pásmo
)
DEN
SOBOTA
N
Tarifní
pásmo
Tarifní
59 jízdy
18 (min)
36) ajízdy
24
51) a18
(min)
PRACOVNÍ DEN ()
SOBOTA () a NEDĚLE
)
PRACOVNÍ
DEN () PRACOVNÍ
SOBOTA
) a) NEDĚLE
(pásmo
) (
PRACOVNÍ
DEN
() PRACOVNÍ
SOBOTA
((
) a) NEDĚLE
() (
í pásmo
Tarifní(pásmo
Tarifní
4BOŘISLAVKA
4
4BOŘISLAVKA
4
•
B •
B•
BOŘISLAVKA

@
@
1 •14 • B 3DEJVICKÁ
3 x Jenerálka
x 5Jenerálka
B 34 x 5
Jenerálka
4
4
32 1 •4
31 1
•4 30BOŘISLAVKA
B
0
4
4
4
BOŘISLAVKA
5
5
ĚTICE
STATENICE
1
1
3
19 49
32
30
15 30 45
15
15 30 45
15
@

x Pučálka
B 5 x Pučálka
5 x Pučálka
3
32
35 úřad
x Jenerálka
25 2 Bx5Čínská
3 x Jenerálka
005 25
6B05 25 @405 15 30 @
3 4015
ětice,Obecní
Statenice,U
3
1
5 1 5 Kovárny
56
45 
15 56 1 2 15 26 15995 6Horoměřice
30
00 209 41 Horoměřice
50 56
09 1409 Horoměřice
10
32

4 15 x Pučálka
4 1
A A
@
5 x Pučálka
4
4
Nádraží
B
Podbaba
B


7
7
7
7
ětice,Na
3 Parcelách
x
Statenice,Černý
1
Vůl,Hospoda
1
10
10
05
20
35
50
05
20
35
50
3
Lipkách
1 10 Horoměřice,V
1 106 Horoměřice,V
6 16
4 16
4
6 05Lipkách
6 03Lipkách
6 11 2210 32 Horoměřice,V
6
6
6
40 
25
18
33
50
05
@ 
@ 

59
42
52
11
08
23
38
55
40
17
27
37
47
2 1
8
9
Horoměřice
5 5LIPKÁCH
105 30
ústav
Horoměřice
B05 30
ROMĚŘICE,LIDL
3
HOROMĚŘICE,V
1
13 x Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
1xc13Hydrologický
x 8Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
1
13 x 8
Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
H
 8 1 2 19
10
10


 1
4
17
7 1
7 05 Vůl
7 x 9Statenice,Černý




7 1 7 617 11
10 79 1 24 110
20 57
35 5010
05LIPKÁCH
20 12
35 10
20 79
2 1
07
22 32 42Lipkách
54 Vůl37
46
02HOROMĚŘICE,V
27
477 57
14 14
x Statenice,Černý
xPodbabě
111
14 18
Vůl
9Statenice,Černý
107 04LIPKÁCH
Horoměřice,V
6 126
x14V31
100 30
B00 37
ROMĚŘICE,V
3
•
Horoměřice
30
@
H




Přílepy,Pražská

Přílepy,Pražská

2
1
16
Velké
Přílepy,Pražská
1
16
Velké
1
16
Velké
3
1
3
1
2 11
8
8
8
2
1
2
8 1
138 x07Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
88 01
8 16
x Břetislavka
138 x17Statenice,Černý
Vůl,Hospoda
10 810 B
05 30 57 10
02 20 17 10
20 810
3
4 x Pučálka
oměřice
37
37 10 B00 30
27 47
3110100 30
1 18 VelkéPřílepy
1 18 Velké Přílepy


H


 18 Velké Přílepy

22 115
21 1 1
111Hájem
11
11
11
2 Kovárny
19
149 x07
Statenice,Černý
Vůl
Statenice,U
B
2 10
19 10 x Pod
1
9
9
oměřice,Švejkova
3
6
x
Jenerálka
1
B
30
10
30
10
00
00
9
9
9
9
10
20
00 30 57
05
24 Tursko
24 Tursko
37
37
01 252
22 2 24 Tursko@
17
@


2 1

 12 B 2 116  STATENICE
28 Přílepy,Pražská
12Holubice,Kozinec
12
B00 30
16
100 30 10
olaje3
9
BOŘISLAVKA
10
10
Holubice,Kozinec 
2 281012
Holubice,Kozinec
2 10
1
1 12 2 28Žákovská
1 10
1
1 1
10 07Velké
10 B 2 12
10
10 10
00 30 57
05
20 10
 @

 @

37
22
37
52
17
2
1
2 1
13
13
13
Holubice,Kozinec,Habrová
Holubice,Kozinec,Habrová
18 Velké
100 30
13 13 2 29Lysolaje
B00 30
H 13


10
10
3
ovská
B
29 Přílepy

 2 29 Holubice,Kozinec,Habrová
2V @11
1
2 11
1
1 11
1
1 1
V @
Zastávky
v
pásmech
0
a
B
jsou
na
území
hl.m.
Pr
11
11
a B
 30 na území
 hl.m. Prahy.10 11
 tarifních


11
11
11
Zastávky
v
tarifních
pásmech
0
jsou
32
HOLUBICE
2
32
HOLUBICE
2
32
HOLUBICE
00
05
20
5
1
5
1
22
37
37
52 x Horoměřice,Švejkova
14200 13 25 42 54 57 10
14
14 100 13 25 42 54 17 10
14
24 07Tursko
15 15
3
Hájem
B
H

39

 3 39
@
@1 n.Vlt.,Minice
 @


@ Kralupy n.Vlt.,Minice
3 39
Kralupy
n.Vlt.,Minice
Kralupy
2 12
2 12
1
1
12
12
51 112
51 1 1
12 07Holubice,Kozinec
12
12
152@
15
15 1@
15
10 12
00
05
20
28
17
17
Horoměřice
x
na
znamení
22
37
37
54 30 57
10
54 40 17
10
50
06
18
30
42
06
18
30
42
tislavka
3
x
na
znamení
B
42
@ Kralupy n.Vlt.,Modrá
hvězda
3 42
@ Kralupy
n.Vlt.,Modrá
hvězda
hvězda
@

@ n.Vlt.,Modrá

H
 @


 3 42 16 @ Kralupy
52 1 1
52 1 1
162@
16
16
2 spoje
1 42n.Vlt.,Na
1 18 3zajišťuje
134200
13
54 30 58vozidlo.
10
30
29
Lipkách
06nízkopodlažní
18 30
06 Kralupy
18
- Zvýrazněné
13 07Holubice,Kozinec,Habrová
13 B 2 18
13
13 22
13
nízkopodlažní20vozidlo.
odbabě
2
 - Zvýrazněné
spoje
44
@ Kralupy n.Vlt.,Na
44Horoměřice,V
Kralupy
n.Vlt.,Na
Krétě
352
4413 1@
10 13
40 17Krétě10
40
1054zajišťuje
37Krétě
37
19 49
@

@

5
1
5 1
V
@





17
17
17
17
45
@ Kralupy n.Vlt.,Čechova
3 45HOROMĚŘICE,LIDL
3 4514jen1@
Kralupy
10
30
10
06 Kralupy
18 30
42n.Vlt.,Čechova
54
06
18
54 Horoměřice,V
32
2@
2130.8.
H - jede
do
Lipkách
5zastávky
1 42n.Vlt.,Čechova
nejede
od
2
rologický
ústavHOLUBICE
B 1.7.

2 20
1do
2
2
3 1
14
14
14
14
14
14
14
14
25
10
00 13 18
42 54 domu
10 40 17
20 40

07 37
19 349
58
17 332
4 1
4 1
47 Kralupy
n.Vlt.,U37
47Únětice,Na
Požárního
47 5218od
@
Požárního
183@
18
 18
10 
10 domu
45n.Vlt.,U @
45n.Vlt.,U
06 Kralupy
18 30 Parcelách
06 Kralupy
18 30 do
39
n.Vlt.,Minice
21
x
nejede
1
1.7.
30.8.

@
@ Kralupy
Požárního domu
draží2Podbaba
B 4 23
5 15
1 n.Vlt.,Gymnázium
1
2
2
5 1
15
15
 Kralupy





15 01 2249 39 51@ Kralupy n.Vlt.,Gymnázium
15
15
15
15
15
3
49
@
n.Vlt.,Gymnázium
3
49
@
Kralupy
10 19
18 18
30 58
42 54
10 40 17 10
20 40
4 1
4 1
37 hvězda
19 49 Únětice,Obecní
07 15 301944
19300 15 35 5506 úřad
19
15 35 55
42
@
Kralupy
24 22
100 57
ská 2
0
 10

 n.Vlt.,Modrá
51  @ Kralupy
n.Vlt.,U Jízku
3 51
@ Kralupy
3 5116 @ Kralupy
 16 n.Vlt.,U@Jízku

5 16
1 n.Vlt.,U Jízku 
5 16
1
2
22 116
25 1 1
16
16
16
16
20
20
20
20
30
54
10
06
18
42
10
40
20
40
37
45
45
09 321
57
39
19 349
5810
15 Kralupy
15 Kralupy
44 03 15
@
Kralupy
n.Vlt.,Na
26 24
3@
1@
1
0
JVICKÁ
52 27
@ 51
Kralupy
n.Vlt.,VKrétě
Zátiší
52ÚNĚTICE
n.Vlt.,V18
Zátiší
52 33 45
n.Vlt.,V17
Zátiší 10
 

 

@




22 1 2
25 1 1
21
21 @
21
5 17
1 n.Vlt.,ÚNZ 10
5 17
1
15 Kralupy
45 17 06
15 Kralupy
45
17 03 15
17
17 09 321
53 27
@ 51
Kralupy
n.Vlt.,ÚNZ
53 213@
n.Vlt.,ÚNZ
5317
45
@
Kralupy
n.Vlt.,Čechova
30 58
10 17
18 18
421054
20 17
40
10 40 17
1
37
39
19 349
33 45
57
Zastávky
v
tarifních
pásmech
0
a
B
jsou
na
území
hl.m.
Prahy.
Zastávky v tarifních
pásmech
0
a
B
jsou
na
území
hl.m.
Prahy.

1 1
1 1
 22

22
57 
@ Kralupy
n.Vlt.,Městský
úřaddomu
3 57 223@
Kralupy n.Vlt.,Městský25úřad
3 57 22 
@
Kralupy
n.Vlt.,Městský25úřad
25
25
4
1
47
@
Kralupy
n.Vlt.,U
Požárního
5
1
2
2
4 1
18 06 18 18
18  18 10 40 17 
1
18 03 1558 27 39@ 55
18
18 19 34958
18 09 321
10 18
30 58
45
20 18
40

37
58 332347
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.
@ KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.
1 1
1 1
233@
23
 N.VLT.,ŽEL.ST.

 23
45 KRALUPY
45
45
 @ Kralupy n.Vlt.,Gymnázium

 45 4 1
x
na
znamení
49
znamení
1
2
1
1
2
3 1
19
19
19
19 15 35
19 hl.m. Prahy.19 55
19
19
35 pásmech
10
15 18
55
40 17 pásmech 0 a B jsou na 20
37 pásmech 0 a B jsou na území
58
03 Zastávky00
0 hl.m. Prahy.19 05 25 50 0
0 hl.m. Prahy.
Zastávky
v tarifních
v tarifních
0 a B jsou navozidlo.
území
Zastávky10
v tarifních
území
51 zajišťuje
n.Vlt.,U
Jízku
 - Všechny
spoje zajišťuje
nízkopodlažní


1 spoje
chny
nízkopodlažní
vozidlo.
 @ Kralupy

2 20
1
2 20
1
1
1 1
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
10
15 45 55
20
05 35
35
20
15
xKralupy
- na znamení
x - na
znamení
x - na znamení 25
@
n.Vlt.,V Zátiší
A - nejede
3přes
zastávku
1 ve52dnech
e pouze
školního
vyučování
  Horoměřice,Lidl 

2Zvýrazněné
2
2
2
2 21
1 spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
1 21
1
1
1 1
21
21



Zvýrazněné
spoje
zajišťuje
nízkopodlažní
vozidlo.
spoje
zajišťuje
nízkopodlažní
vozidlo.
Zvýrazněné
21
21
21
21
21
15 45Horoměřice,Lidl 10
25
20
53 35 @ Kralupy n.Vlt.,ÚNZ35
H01- jede jen
3 do zastávky
25
15
B
A
A 3 označené s
@ - do takto označených zastávek jedou pouze shodně označené spoje @ - 3do takto označených zastávek jedou pouze shodně
spoje @ - 3
do takto
zastávek jedou pouze shodně
3 označené
1 označených
1
1 22
1
1 1
22
22
22
57
@VKralupy
n.Vlt.,Městský
úřad
3
nejede
24.12.

22
22
22
22
22
B
25
40
25
40
06 V - jede jenPlatí
06
35 V - jede jen Platí
35
přepravní
podmínky
PID a Tarif PID.
Smluvní přepravní
PID a Tarif PID.
- jede jen do zastávky Velké Přílepy
do Smluvní
zastávky
Velké
Přílepy
do zastávky
Velképodmínky
Přílepy

 @ KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.

Jízda s 
předem zakoupenou jízdenkou.
s předem zakoupenou jízdenkou.
58
3
1 Jízda
1s možností
B
1 23
1
1 23
1
s možností
přestupu
na železniční dopravu
přestupu na železniční dopravu
 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

23
23- zastávka
23
23 05
23
23
45 prodej36
jízdenek bez přirážky u řidiče.45 23
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
05
36  - zastávkaDoplňkový
přestupu
na vlaky
linky
přestupu
na vlaky
linky
A m. Prahy
 - možnost přestupu na vlaky linky S
 - možnostÚzemí
 - možnostÚzemí
se počítá
jakoS
4 tarifní pásma.
hl.
se počítá
jakoS4 tarifní pásma.A
1 1
0 30
0 hl. m. Prahy
0
0
0
0
0
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na 0území hl.m. Prahy.
30 0
orientační dobajízdy (min)
jízdy (min)

orientační doba
dobajízdy (min)

PRACOVNÍ DEN ()

O svátcích jede jako v neděli ().

1
1x - na znamení
1
1
Graf.: T1400,T1401 Chron.: 10 Zast.: 157/5 Šabl.:
Šablona 2
15|10|TP
Graf.: T1400,T1401
2
2 - Zvýrazněné
2
spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
@
označené
spoje
3
3
3 - do takto označených zastávek jedou pouze shodně
3
přepravníVelké
podmínky
PID a Tarif PID.
V - jedePlatí
jenSmluvní
do zastávky
Přílepy
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.

možností
přestupu na železniční dopravu
 - zastávka
* odjezdy
jsousze
zastávky
Doplňkový
prodej
jízdenek Horoměřice
bez přirážky u řidiče.
přestupu
napočítá
vlaky
linky
S pásma.
 - možnost
Území hl.
m. Prahy se
jako
4 tarifní

O svátcích
ede jako v neděli
(). jede jako v neděli ().

SOBOTA () a NEDĚLE ()

O spol.
svátcích
A
Soft. CHAPS
s r.o. jede

Zast.: 157/5

orientační doba

05

A

Platí Smluvní
Platí Smluvní přepravní podmínky
PID apřepravní
Tarif PID.podmínky PID a Tarif PID.
Jízda
s předem zakoupenou jízdenkou.
Jízda s předem zakoupenou
jízdenkou.
Doplňkový
prodej
jízdenek bez přirážky u řidiče.
Doplňkový prodej jízdenek
bez přirážky
u řidiče.
Území
hl.4m.
Prahy
se počítá jako 4 tarifní pásma.
Území hl. m. Prahy se počítá
jako
tarifní
pásma.

O svátcích
jako v neděli
(). jede jako v neděli ().

Soft. CHAPS spol. s r.o.

A

05

O svátcích jede jako v neděli ().

1
1
1
1
Šabl.:
Graf.:
2
2 T1400,T1401
2 Šablona 215|10|TP
3
3
3
3

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 10

56 Tarifní
18
orientačnípásmo
dobajízdy (min)

1
Šabl.:
2 Šablona 1
3

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 10

Zast.: 157/5

A

Platí Smluvní
Platí Smluvní přepravní podmínky
PID apřepravní
Tarif PID.podmínky PID a Tarif
Jízda
s předem zakoupenou jízdenkou.
Jízda s předem zakoupenou
jízdenkou.
Doplňkový
prodej
jízdenek bez přirážky u řidi
Doplňkový prodej jízdenek
bez přirážky
u řidiče.
Území
hl.4 m.
Prahy
se počítá jako 4 tarifní pás
Území hl. m. Prahy se počítá
jako
tarifní
pásma.

O spol.
svátcích
A
Soft. CHAPS
s r.o. jede

jako v neděli ().

Soft. CHAPS spol. s r.o.

A

Soft. CHAPS s

