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ÚVODNÍK
V tomto roce již potřetí se setkáváme
prostřednictvím Horoměřického zpravodaje, a protože se pořád něco významného děje, využívám tuto možnost, abych
čtenáře o důležitých záležitostech informoval.
Nejprve tedy o probíhajících stavbách. Základní škola v centru obce se již
částečně osvobodila od lešení a ukazuje,
jak bude po dokončení fasády pěkná.
A také dává tušit, že i na energiích dost
ušetříme. Největší obavy z nepříznivých
vlivů počasí a z vyrušování při výuce už
jsou doufám překonány, a tak věřím, že
stavba včas a v klidu doběhne.
O dost náročnější je stavba nové
kuchyně, ale ani tady zatím přes drobné komplikace není termín dokončení
ohrožen.
To je mimořádně důležité, protože
nám na zprovoznění kuchyně bezprostředně navazuje již dříve oznámená
velká přístavba devítiletky, respektive jí
předcházející odstranění stávající školní
kuchyně a jídelny.
Nejméně na dva roky tak musíme vytvořit přechodné podmínky pro stravování školáků. K přípravě jídel budeme
mít velkou, dokonale vybavenou kuchyň a všechna oddělení mateřské školy
budou dál jíst ve svých prostorách. Řešíme tedy jen jídelnu pro školu.
Zatím se situace vyvíjí příznivě,
díky loni zakoupenému objektu od
AGRIVEPU, který v tom hraje hlavní
roli. Ačkoliv by nám měl být objekt předán až na konci letošního roku, jednáme
s představiteli společnosti o využívání
jejich stávající jídelny už od září, s tím,
že jejich kuchyňské prostory by nám po
úpravě sloužily jako výdejna stravy dovezené z naší nové kuchyně. K tomuto
řešení je AGRIVEP velmi vstřícný.
Největším problémem asi budou podmínky hygieny, která bude i pro jakékoliv přechodné řešení požadovat dodržení
všech pravidel. Na to jsme tedy připraveni, a tak věřím, že všechno ostatní
jako vždy zvládneme.

I přes extrémní finanční zátěž z realizovaných staveb se postupně snažíme
odstraňovat drobné závady na místních
komunikacích i nedostatky ve vybavení
veřejných prostranství.
Podle možností reagujeme i na návrhy občanů na zlepšení bezpečnosti na
místních komunikacích.
V reakci na informace o dalších odkladech projednávání pražského okruhu
v úseku Ruzyně – Březiněves a o nejasném osudu odklonění hlavního tahu
silnice II/240 jsme se obrátili na středočeského hejtmana Ing. Peteru se žádostí
o realizaci bezpečnostních opatření na
všech přechodech pro chodce, spočívající ve výrazném nasvícení, spínaném
nezávisle na veřejném osvětlení, bezbariérové úpravě a nepřehlédnutelném
vodorovném i svislém značení.
Učinili jsme tak v období přípravy
krajského rozpočtu a plánování dopravních staveb a oprav komunikací. Jelikož
se jedná o přechody na krajských silnicích, doufáme, že to nějaký efekt přinese.
Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce jsme 23. března zareagovali na
ukončení provozu diskoklubu a herny
v bývalé restauraci U Kubrů a schválili vyhlášku podstatně rozšiřující území,
kde je zakázáno provozovat sázkové
hry, loterie a jiné podobné hry, zejména
s ohledem na okolí školských zařízení.
Preventivně jsme se touto vyhláškou
také soustředili na objekty, kde jsme
v minulosti zaregistrovali určitý zájem
o instalaci těchto nežádoucích zařízení.
V hospodách vzdálených od školských objektů, kde sázkové hry pomáhají zachovat jejich existenci a v minulosti vůči nim nebyly žádné výhrady,
jsme zatím zákaz neuplatnili.
Ocenění zaslouží fakt, že kontrolou
ministerstva vnitra, která je velmi přísná, prošla vyhláška bez výhrad a ve
schváleném znění platí.
Po vcelku mírné zimě a o to chladnějším průběhu jara už na nás z kalendáře

vyhlíží množství tradičních povinností.
Ještě než půjde tento text do tiskárny,
ohřejeme se 30. dubna vedle ČOV u velikého ohně a děti si zahrají a zasoutěží.
My dospělí za doprovodu kapely něco
zbaštíme, něčím to spláchneme a také
probereme aktuální zajímavosti.
Málokdo si ale uvědomí, že vedle
běžných příprav této hojně navštěvované atrakce máme skoro každoročně
nervy z počasí. Když tyto řádky čtete, už víte, jak to dopadlo, ale my dopředu jen tušíme, že déšť, vítr, hromy
a blesky hrozí. Podobné obavy budou
mít za pár dnů i rybáři před hojně navštěvovanými závody a o měsíc později tamtéž i organizátoři dětského
dne.
K tradičním povinnostem ale nepatří
jen společenské události, ale také jarní
úklid a údržba veřejných prostranství,
zejména travnatých ploch.
Tady bych chtěl velmi poděkovat
občanům, kteří správě obce s úklidem
chodníků a travních pásů pomáhají.
Není jich málo a my si jejich pomoci
velmi vážíme. Ušetří obci nějaké finance, ale hlavně si nepřehlédnutelně vylepší své nejbližší okolí.
I když nemohu všechny jmenovat,
protože bych určitě na mnohé zapomněl,
dávám je za příklad a prosím ostatní,
aby jim odhazováním odpadků a neuklízením po svých chlupatých miláčcích
jejich snahu nemařili.
Rok od roku je obec zásluhou nových
fasád, plotů, střech a upravených zahrádek pohlednější. Jen pořádek potřebujeme vylepšit. Rezerva je určitě v úklidu,
ale mnohem větší v nedělání nepořádku.
Věřím, že se nad tím společně zamyslíme a ve zlepšení vzhledu obce o nějaký
ten procentní bodík pokročíme.
Přeji nám všem hezký zbytek jara, ať
nás nepříjemnosti obcházejí obloukem
a ať se nám v osobním i veřejném životě
všechno daří.
Zdeněk Babka

ze zasedání zastupitelstva
Poslední zasedání zastupitelstva se konalo 23. března 2015.
Z patnácti zastupitelů se zúčastnilo třináct, dva se omluvili.
Nejprve byli jako vždy zvoleni ověřovatelé zápisu – zápis
podle zákona o obcích vždy musí dva ze zúčastněných zastupitelů přečíst a podepsat, čímž potvrzují, že zápis správně vypovídá o průběhu zasedání a obsahuje všechna přijatá
usnesení. Dále je vždy zvolena návrhová komise – tedy dva
zastupitelé, kteří zapíší všechna schválená usnesení. Starosta

potom postupně přečte usnesení schválená na minulém zasedání a informuje přítomné o tom, jak byla splněna. Poté přečte
navržený program, který zastupitelé obdrželi v pozvánce a se
kterým se může týden před zasedáním seznámit i veřejnost
na úřední desce. Pokud nikdo z přítomných nemá k programu připomínky, program zastupitelé schvalují hlasováním.
V březnu byl navržený program bez připomínek schválen
a zastupitelstvo tedy pokračovalo podle tohoto programu.
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Nejprve se zabývalo novelou obecní vyhlášky stanovující
podmínky provozování sázkových her a loterií. Pro veřejnost
bude srozumitelnější říci, že jde o vyhlášku, která určuje, kde
smí nebo nesmí být hrací automaty. Rada obce předložila
návrh vyhlášky, která rozšiřuje území, kde je zakázáno provozovat tyto sázkové hry. Chráněným územím bez automatů
má být zejména okolí školských zařízení. K návrhu vyhlášky
nebyly připomínky, takže po krátké diskusi byla vyhláška č.
2/2015 schválena všemi hlasy. Vyhlášku otiskujeme v tomto
čísle zpravodaje.
Dále byly všemi hlasy schváleny dvě přílohy k vyhlášce
o systému nakládání s odpady – změnil se provozovatel jedné
ze sběren a od dubna došlo ke změně provozní doby sběrných
dvorů. Vyhlášku v úplném znění jsme otiskli v minulém čísle
zpravodaje, aby se s ní mohla podrobně seznámit veřejnost.
Zastupitelé pak schválili vnitřní směrnici o cestovních náhradách. Týká se vyúčtování cestovních příkazů při služebních
cestách.
V 5. bodě programu schválili zastupitelé opět všemi hlasy
rozdělení zisku příspěvkových organizací. Ty má naše obec
celkem tři, je to Základní škola Horoměřice, Mateřská škola
Horoměřice a Školní jídelna Horoměřice. Rozdíl mezi jejich
výnosy a náklady se nazývá hospodářský výsledek (nebo také
zisk či ztráta). Zastupitelé pak rozhodují, jakou část ze zisku
smí příspěvková organizace převést do fondu odměn a do rezervního fondu, tedy jak se zisk rozdělí.
Dalším bodem bylo vyřazení objektu čp. 88 z evidence
majetku. Jak asi víte, v roce 2013 obec koupila starý dům
v sousedství základní školy, který následně v minulém roce
zbourala. Protože tedy objekt již fyzicky neexistuje, schválili
zastupitelé jeho vyřazení z evidence.
V bodě o probíhajících církevních restitucích informoval
pan Kášek o tom, jakou aktivitu obec vyvíjí v úsilí o získání
pozemků důležitých pro veřejnost, tedy zejména komunikací
a pozemků pod obecními objekty. Obec zpracovala řadu vyjádření pro státní úřady, které se restitucemi zabývají. Vedení
obce je v kontaktu s těmito úřady, jedná také se zástupci Strahovského kláštera. Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.
Dále se zastupitelé zabývali pozemky pod čistírnou odpadních vod (ČOV). Ty spadaly do církevních restitucí, ale jako
zastavěné nemohly být vydány. Zůstávají tedy zatím v majetku
státu a spravuje je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Obec žádala o bezúplatný převod těchto
pozemků do svého vlastnictví, což ÚZSVM odmítl. Zastupitelé proto schválili všemi hlasy usnesení o odkoupení těchto
pozemků. Zde je namístě vysvětlit, proč obec o tyto pozemky

usiluje. Jednak platí státu nemalé peníze za jejich užívání. Ale
co je hlavní, obec potřebuje rekonstruovat a rozšířit čistírnu
odpadních vod, jejíž kapacita již nedostačuje. A podmínkou
pro získání stavebního povolení a následně i dotace je vlastnictví pozemků, na kterých se bude stavět.
Zastupitelé pak všemi hlasy schválili odkoupení ideální 1/3
pozemku č. 400/27 za symbolickou cenu 1000,- Kč. Jde o část
komunikace Ve Vilkách. Odkup obci nabídl dědic původní
majitelky. Na jiném místě zpravodaje píše pan Kášek o dalších
komunikacích, jež jsou dosud v soukromém vlastnictví a které
by obec podobným způsobem ráda získala.
Další pozemky se obec snaží získat i od státu. V některých
případech má šanci získat je bezúplatně, pokud doloží zákonné
nároky. Zastupitelé tedy schválili bezúplatný převod pozemku
č. 298/146 (za bývalým kravínem), kde má podle územního
plánu vést biokoridor, č. 451/8 (část ulice Ke Skále), č. 451/13
(část ulice Sadová) a PK č. 206/3 (u ulice Ke Skále).
V dalším bodě pak zastupitelé schválili dvě věcná břemena
uložení inženýrských sítí do obecních pozemků pro společnost
ČEZ.
Dvanáctým bodem programu bylo rozhodnutí o grantech
pro volný čas dětí a mládeže na rok 2015. Rada vyhlásila granty na začátku roku a obdržela dvě žádosti o grant. Obě žádosti
splňovaly stanovené podmínky a zastupitelé nyní rozhodli, že
občanské sdružení Happy faces obdrží grant ve výši 155 250,Kč a občanské sdružení Rodinný klub Pohoda – mateřské centrum obdrží grant ve výši 185 750,- Kč. Při schvalování grantu
pro Happy faces se Ing. Verner Danielisová jako předsedkyně
tohoto občanského sdružení vyloučila z hlasování, jinak pro
granty hlasovali všichni zastupitelé.
Dále se zastupitelstvo znovu zabývalo žádostí manželů
Vernerových a Krupičkových o vybudování chodníku k jejich
nemovitostem v ulici Hrdinů. Obě rodiny již obdržely ústní
vyjádření na svou žádost, požadují ale písemnou odpověď, zastupitelstvo tedy pověřilo starostu k jejímu vypracování.
Zastupitelé pak vzali na vědomí písemně předloženou zprávu z jednání rady obce a přistoupili k bodu „Různé“. Pan Kohutič informoval, že obci byla přidělena dotace ze státního
rozpočtu na přístavbu základní školy ve výši 63 864 000,- Kč.
Byly zodpovězeny dotazy přítomných občanů a dotazy zastupitele Čackého. Zastupitelé se dohodli na termínech příštích
zasedání: 11. května a 15. června 2015.
Na závěr bylo návrhovou komisí přečteno schválené usnesení a zastupitelstvo bylo ukončeno.
Bc. Jana Kohoutová

ROZLOUČENÍ

Josef Hrudka

Se smutkem oznamujeme, že ve středu 25. března zemřel ve věku nedožitých 92 roků
horoměřický rodák pan Josef Hrudka.
Od mládí se zajímal o veřejné dění a také se zejména jako dobrovolný hasič na službě
veřejnosti aktivně podílel.
Pamětníci mohou dosvědčit, že při hasičských cvičeních a soutěžích byl jako jejich
účastník a organizátor nepřehlédnutelnou osobností. V roce 1999 byl iniciátorem obnovení činnosti místní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Jeho velkým koníčkem byla také historie obce. Na řadu let se stal místním kronikářem a velmi důstojně navázal na sběratelskou a písmáckou práci pana Karla Pekárka,
kterého si moc vážil. Doplnil kroniku obce o některá chybějící období, zajímavé události nebo dříve zamlčené skutečnosti.
V roce 2010 mu bylo zastupitelstvem obce uděleno Čestné občanství. Za jeho práci
na něho budeme s vděčnosti vzpomínat.
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ŠKOLKOVÝ EVERGREEN
Ve dnech 24. – 25. 3. 2015 proběhl v Mateřské škole Horoměřice zápis dětí. Celkem se ucházelo o přijetí 105 dětí, přijato
však mohlo být jen 36. Na pohled toto číslo vypadá děsivě,
musíme však počítat, že 40 dětí nesplnilo základní kritéria pro
přijetí, a to buď trvalý pobyt v obci Horoměřice, nebo nedovršení věku 3 let při zahájení školního roku. Nepřijatých dětí
splňujících kritéria je tedy nakonec 29. Do školky se dostali
všichni předškoláci, všechny děti čtyřleté a několik tříletých.
Na všechny se tedy bohužel na rozdíl od minulého školního
roku nedostalo.
Trochu se teď pozastavím nad tím, proč se na ně nedostalo.
Obec v roce 2010 postavila první pavilon nové mateřské školy
ze svých našetřených prostředků, od té doby pravidelně žádá
o dotace jak z evropských tak národních zdrojů, aby mohl být
komplex konečně dostavěný celý. Na konci roku 2013 se na
nás usmálo štěstí a byla nám přidělena dotace z Regionálního
operačního programu Střední Čechy na stavbu druhého pavilonu. Bohužel tato dotace přišla v posledním roce programového
období 2007 – 2013, ve kterém bylo možné o evropské peníze
žádat. Zde spatřuji problém číslo jedna. Jistě jste všichni ze
sdělovacích prostředků zachytili zprávu, kolik peněz Česká republika nestihla v programovém období 2007 – 2013 vyčerpat.
Možná se trochu opravím, protože „kolik peněz“ jste slyšet
nemohli, jelikož to zatím nikdo neví, hovoří se každopádně
o desítkách miliard korun. Naše opakovaná žádost ležela na
ROP Střední Čechy několik let bez povšimnutí, ačkoliv splňovala všechny podmínky pro udělení dotace. Až teprve když šlo
do tuhého a bylo jasné, že se prostředky vyčerpat nedokážou,
tak se na nás dostala řada. Kdyby několik let někdo neseděl
na penězích, o které nakonec Česká republika přijde, mohl již
být v provozu kompletní areál mateřské školy v ulici Komen-

ského. Další unikum našeho čerpání evropských peněz je, že
z dalšího programového období 2014 – 2020 se ještě nyní téměř v polovině roku 2015 nedá žádat o nic. Každému je tedy
jasné, jak opět čerpání nakonec dopadne.
Stát si konečně začal uvědomovat problematiku nedostatečných kapacit mateřských a základních škol, hlavně v okolí velkých měst. V minulém roce tedy vypsala ministerstva financí
a školství výzvy na rozšíření kapacit jak mateřských, tak základních škol. U ministerstva financí šlo žádat jen o prostředky na přístavby, výstavbu a rozšíření základních škol. V tomto
programu jsme byli úspěšní s dvouetapovou žádostí na kuchyňský pavilon a následnou přístavbou školy s jejím rozšířením na devítiletku. U ministerstva školství máme od loňska
žádost na třetí pavilon mateřské školy, zatím však bez odezvy.
Pro nás je velká škoda, že nejde prostředky z těchto dvou
národních programů nějak koordinovat. Pro stavbu devítiletky by pro všechny bylo lepší, kdyby již stál poslední pavilon
MŠ a předškoláci by tak mohli budovu základní školy opustit.
Takhle bohužel od příštího roku musíme zmenšit jednu třídu
školky, tím zhruba o polovinu snížit její kapacitu a museli jsme
tedy přijmout méně dětí.
Na závěr bych ještě dodal, že zastupitelstvo obce na svém
minulém zasedání schválilo granty pro dvě neziskové organizace působící v Horoměřicích. Finančně podpořilo několik let
fungující Mateřské centrum Pohoda a novější Happy Faces.
Obě tato zařízení mimo jiné nabízejí hlídání dětí formou školičky. Za několik posledních let nateklo v obci do školství
předškolního i školního několik desítek milionů, školství vždy
bylo a bude jednou z našich největších priorit a budeme se je
snažit dál kvalitně rozvíjet.
Filip Kohutič

slavné 70. výročí
Pokud se nám občas podaří povznést nad každodenní shon
a starosti, můžeme si při pohledu do kalendáře uvědomit, kolik
významných dnů přecházíme téměř bez povšimnutí, ačkoliv by
si připomenutí zasloužily.
A náš zpravodaj nevychází dost často, aby se této úlohy
zhostil. Jsou ale výročí, která bez připomenutí přejít nelze,
a na předním místě je to určitě výročí konce 2. světové války.
Letos v květnu to bude celých 70 roků, kdy tato dosud největší světová katastrofa skončila.
I my chceme toto výročí připomenout, a protože o světě,
Česku i Praze budou psát a vysílat všechna media, zaměříme
svůj pohled na Horoměřice. V několika pokračováních se do
roku 1945 vrátíme na stránkách kroniky Josefa Hrudky, který
místní události popsal velmi živě a plasticky.

Každý, kdo jen trochu mohl, poslouchal v tu dobu zahraniční rozhlas a zprávy o blížící se frontě válečné a s tím i toužebné ukončení válečného utrpení.
Události se valily dravě kupředu – Berlín byl v poslední
křeči svého skonu, fronta všude již takřka „za humny“, angloameričtí letci v našem prostoru jako doma – nemůžeme se
divit, vždyť letiště Ruzyně je od nás co by kamenem dohodil
– a naše silnice se doslova hemžily auty, zmateně vozícími
svršky a výzbroj vojenských hodnostářů hned ku Praze, hned
zase opačným směrem.
Neklid byl patrný i na zdejší posádce, která pracovala a chovala se asi tak jako rozdrážděné včely před jistou bouřkou.
Prvého výrazu dostal tento neklid v pátek 4. května, kdy
mezi dnem roznesla se prvá radostná zpráva, že veškeré úřadování děje se nyní v české řeči. K večeru pak tato zpráva ve
všeobecnou výzvu, veškeré německé nápisy že smějí zmizet.
A již to začalo. Na obecním úřadě mizela řada nucených
německých nápisů, pošta přelepovala půlky svých vývěsek, na
firmách obchodů a hostinců se všude horlivě pracovalo, aby
urychleně zmizelo vše, co nás bouřilo a ponižovalo.
Na silnici přibývalo občanů a každá sňatá tabulka byla provázena štěstím v očích všech a na rtech novou radostí. Dolů
sletěla i tabulka s označením „Volksschule“, která po čtyři léta
„šejdrem“ na budově školy visela a tlačila všechny v jejich
českém svědomí.

KRONIKA JOSEFA HRUDKY
Revoluční dny – květen 1945
V prvých dnech května, kdy naši občané zaměstnaní v Praze,
a to byla většina našich občanů, přinášeli prvé poplašné zprávy
o tom, že drobné německé mince jsou v Praze odmítány a zahazovány jako neplatné.
„Něco visí ve vzduchu“ – říkala většina národa.
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Němci z „Horoměřické“ posádky chodili kvapně, zmateni, skoro
ustrašení, nevědouce, co se tu děje.
Občanům nevymizí z paměti malý
obrázek. U „prostřední hospody“
(čp. 24 U Čackých) stojí před vchodem hlouček poddůstojníků, v pozorném hovoru sledují neobvyklý ruch
v obci. V tom se hrne jeden z obyvatelů hostince s dlouhým žebříkem
a úplně beze všech ohledů vztyčí žebřík přímo nad skupinou vojáků ke
zdi. V ruce škrabku, obratně vyleze
nahoru na žebřík a již červený „Gasthaus“ v proudu vápenných šupin létá
přímo na hlavy našich „ochránců“.
Tito se ihned, z ničeho nic, rozptylují,
horlivě se oprašují, oklepávají čepice
a loupajíce vztekle očima, ale kupodivu beze slova odcházejí.
Silnice je celá ve varu. Hloučky
občanů chodí a prohlížejí si škodolibě rozpačité „nositele
moci“.
K večeru, asi po nějaké poradě nebo rozkazu, stavějí ozbrojené, zdvojené stráže, čehož dříve vůbec nebývalo. Němci
místní posádky chodili krotce po obci, měřeni pohledy plnými
nenávisti.
Sobota 5. května – ohlásila se nevlídným, podmračeným
ránem. Na obecním úřadě bylo jako ve včelím úlu. Strážník
Pekárek – tehdy činovník Národního souručenství, nevyspalý,
protože pracoval prý dlouho do noci, tajemník Procházka,
vládní komisař Rudolf Čacký, všichni místní četníci i političtí
vězňové nedávno se vrátivší z koncentračních táborů, všichni
v jediném chumáči hlav a v jediném ohni myšlenek a hovorů.
U stolu se pracuje – upravuje se návrh provolání k občanstvu,
čte se návrh a sestava Národního výboru, pořádkové policie,
shánějí se vlajky – hledají se staré Československé.
Po obdržení poplašné zprávy, že Američané postupují již od
Kladna, které je prý v moři národních vlajek, a budou v naší
obci co nevidět. Tato zpráva rozletí se po obci rychlostí blesku
a naše Československé vlajky putují za okna a trikolory objevují se na šatech občanů.
Němci – vojáci, právě stěhující na školní zahradu spoustu
cívek s gumovým kabelem, ptají se udiveně, co to znamená?
Dostávají odpověď: „Američané jsou tu!“ „A kde, že jsou“
udiveně se ptají. V odpověď je jim jenom pokrčení ramen.
„Frauenheim“ usídlený ve škole nakládá své skříně, postele
a ostatní „výbavu“, je všecek rozechvělý. Němky zdvojují své
vyklizovací úsilí a spěch. Posádka, celé její osazenstvo, jsou
v pozorném očekávání vývoje událostí.
Do tohoto všeobecného napětí ozve se náhle neočekávané
hlášení rozhlasu z Prahy. Rozhlas zoufalými a přitom plamennými slovy volá Praze na pomoc! SSmani vraždí české obyvatelstvo, pálí, plení a ničí. Tato zpráva doslova zapaluje – silnice se plní lidmi, pěsti se zatínají, pohledy našich občanů hoří
nenávistí ke katanům našeho národa.
Němky křičí děsem a ve zmatku se derou na auta, aby již
již byly odtud, v bláhovém domnění, že jinde – v Ruzyni bude
snad lépe.
Kolem poledne došla nová výstraha, tentokrát z pošty:
„Všechny vlajky dolů, přicházejí SSmani od Jenerálky!“
„Rychle, rychle!“ Vlajky opravdu se tedy snímají. Nejsou však
ještě na půl žerdi a přichází nová depeše! Tentokrát úřední, od
Okresního národního výboru na naši četnickou stanici. Štábní
strážmistr Vozka, který ji přijal, rozráží okno a volá: „Vlajky
vzhůru, jsme svobodní! Je to tady!“
Dav lidí na silnici roste, dojetí se stupňuje. Za chvíli jmenovaný četník hlásí doslovné znění zprávy, po níž propuká
jásot.

Ihned se schází Místní národní výbor k první své schůzi, po
níž vychází mezi spoluobčany s dvojím úkolem: – vyzvat místní posádku ke složení zbraní a udržet v obci pořádek a klid.
Místní posádka má pohotovost. Stráže v plné zbroji stojí
na každém nároží a na všech rozcestích v palebném postavení.
Před Velkostatkem stojí major jako velitel místní posádky.
S ním se – ústy štábního strážmistra Vozky, jedná. Kromě
dvou četnických revolverů nemá obec k dispozici ani jedinou
zbraň. Major klidně žádá, aby si směl vyžádat disposice od
svého velitelství. Slibuje čestným slovem, že nikdo z vojska
občanstvu nezkřiví jediného vlasu a žádá pro vojsko totéž.
Nato odjíždí autem ke svému velitelství v doprovodu jednoho
člena Národního výboru (bohužel není uvedeno, kdo to byl).
Zatím je všechno občanstvo shromážděno na silnici před
Národním výborem a školou. Rokuje se a uvažuje, a po našem
málo chvalitebném zvyku – také již i kritizuje, co mělo být
jinak nežli je! „Jak ten se mohl dostat do Národního výboru?“
„Kdo jmenoval toho XY?“ „Samá šmelina (černý obchod)
a teď si dá pásku na rukáv.“ „Na to si musíme ještě posvítit!“
„S Němci jedna ruka a teď si tu bude na nás vyskakovat“. Takové a podobné výkřiky – ať pravdivé či nikoliv – nesly se
v prostoru před obecním úřadem.
Členové Národního výboru mají plno práce s mírněním
a klidněním, usměrňováním hněvu, aby nevybil se jinak, než
je potřeba. Občané se dělí na dva tábory – mírnější a ostřejší –
jako dávno vždy v našich dějinách.
Někteří vytahují své osobní rejstříky a hřáli by rádi svou
soukromou „polívčičku“. Jsou však rozumně odkazováni na
pozdější dobu, neboť dnes, teď jde o víc a o jiné věci!
Náhle, z uličky vedle obecního úřadu, vyřítil se po zuby
ozbrojený SSman (nějaký Scharrenführer) se svým pobočníkem, který vlekl kulomet a náboje k němu. Oba dva bydleli
u krejčího Václava Vrtílky v čp. 97. Kulomet postavili před
„Panskou váhu“. S velikým řevem hnal pak všechno živé ze
silnice domů. Zanedlouho byla silnice před obecním úřadem
a školou prázdná a všude zavládlo zlověstné ticho. Na ulici
zůstali jen strážní ozbrojení kulomety na svých místech na křižovatkách v obci.
V tuto dobu přijíždějí jednotlivci z Prahy a přinášejí zprávy,
že tam se střílí a jsou pouliční boje.
Že je německá branná moc v rozkladu, to už odevšad jen
čiší. Zmíněný, hrůzu nahánějící SSman, ještě dříve než se pustil do našeho občanstva, vrhl se ostře na vlastního majora, který jednal se zástupci obce. Hroze mu pistolí, všecek rudý naň
křičel německy: „…žádné smlouvání!!!“ Napadený důstojník
(podle doslechu Vídeňák) jen se tomu klidně usmíval, skoro
ho nedbaje.
Pokračování příště
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pozvánky
Výstava v galerii Orchidea

TŘINÁCT
TÁBOROVÝCH ZASTAVENÍ
Výstava mapuje činnost táborové skupiny

„Společenství táborníků Sokolí zátoka“,
která v letech 1996 – 2010 uspořádala celkem
13 dětských táborů skautského typu
pod záštitou TJ. Sokol Horoměřice a TOM Ježci
21102 Horoměřice
Vernisáž: 21. května 2015 v 17.00 hodin
Obec Horoměřice pořádá

DĚTSKÝ DEN
6. června 2015 od 9 do 12 hodin
u rybníka Pod Luky

recitační soutěž
školní kolo 13. 2. 2015, oblastní kolo 26. 3. 2015

Čtvrtek 26. 3. byl zvláštní den. S paní učitelkou a šesti spolužáky jsme totiž jeli na oblastní
kolo recitační soutěže do Rudné u Prahy. Nebylo lehké se tam dostat. Nejprve totiž bylo třídní
kolo (postoupili 3 – 4 žáci z každé třídy), potom školní kolo, ze kterého postoupili 2 – 3 žáci
z každé kategorie a pak až kolo oblastní. Šest dětí ze sedmi dostalo diplom za pěkný přednes.
Byl to moc hezký zážitek.
Julie Gelnarová, IV. B

Byli jsme na recitační soutěži v Rudné u Prahy. Recitovali jsme v jejich Sokole. Byla velká
konkurence, ale naštěstí se nám to povedlo. Skončili jsme celkem dobře – z našich sedmi žáků
dostalo 6 čestné uznání.
Jonathan Ditrich, V. třída

OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ RECITACE – VÝSLEDKY
0. kategorie – 1. třídy – nepostupová
Celkem 7 zúčastněných, všichni recitátoři byli odměněni diplomem a věcnými cenami.
Za ZŠ Horoměřice Denis Stefanov a Zdeněk Vacek.
I. kategorie – žáci 2. a 3. třídy
V této kategorii recitovalo celkem 22 dětí a měla velmi dobrou
úroveň, porota udělila celkem 6 čestných uznání – za ZŠ Horoměřice Michaele Dostrašilové a Davidu Pavlovovi.
II. kategorie – žáci 4. a 5. třídy
Zde se představilo celkem 28 dětí, mnozí z nich opravdu výborní, takže porota měla těžkou úlohu vybrat ty nejlepší, i proto zde také udělila velký počet čestných uznání, celkem pět.
Čestné uznání za svůj přednes obdrželi za ZŠ Horoměřice Jonathan Ditrich a Julie Gelnarová.

Oblastní kolo – všichni recitátoři
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Školní kolo

Oblastní kolo – 0. kategorie

Školní kolo – představení břišních tanečnic

Školní kolo – představení mažoretek

Školní kolo – 0. kategorie

Školní kolo – 2. kategorie

Školní kolo - 1. kategorie

Oblastní kolo – ocenění

Školní kolo – porota
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16. dubna 2015
Pamětní medaile
obdrželi:
Jakub Jan Brož
Jakub Merta
Daniel Nosek
Lea Piskačová
Nela Šenová
Sebastián Veselý
Tobiáš Veselý
Štěpán Žifčík
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
a jiří bergman
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21. dubna 2015
Pamětní medaile
obdrželi:
Šimon Fišer
Ondřej Houzar
Mikuláš Hrabák
Ema Kmochová
Michal Pelíšek
Mia Pischová
Tereza Svobodová
Aneta Vášová
Foto: Ing. Zdeněk Sadílek
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Pálení čarodějnic

Já jsem si vzala na starost program pro děti. Takže si dovolím trochu podrobněji informovat právě o tom. Pro letošní rok
jsem se inspirovala známou pohádkou Mrazík. Strávila jsem
desítky hodin vymýšlením her, přípravou kostýmů a materiálu.
Jako vždy ale bylo nejtěžší sehnat dost pomocníků, kteří by
přišli pomoci zvládnout nápor dětí, které se přijdou pobavit.
Tradičně pomohly maminky z mateřského centra Pohoda, ženy
ze Sokola, nově přibyly pomocnice ze školičky Happy faces
a mateřské školy. Přes prosbu o pomoc v minulém zpravodaji
bohužel také už tradičně nepomohl nikdo z občanů. Všichni se
rádi nechají bavit, ale nikdo nechce sám přiložit ruku k dílu.
Takže situaci už několik let zachraňují moji přátelé z Klubu
vysokých a moje rodina. I tak jsme letos zvládli pokrýt všechna
stanoviště jen tak tak a leckde pak děti čekaly v dlouhých frontách. Jenže bez pomocníků na místě se akce pro takové množství dětí prostě nedá připravit. Nás pár nadšenců, kteří ze sebe
na chvíli dětem pro radost uděláme maškary, už na to nestačí.
Jinak z ohlasů vím, že se letošní hrátky s Mrazíkem dětem
i rodičům líbily. O to víc pak zamrzí následující „drobnost“:
můj syn se dvě hodiny potil v kostýmu Baby Jagy v chaloupce
na kuřích nožkách a dva kluci po něm začali házet kameny.
Vzali kámen, hodili a zdrhli. A znovu. Mohli klidně zranit i některé z dětí. Rodičům těchto chlapců to zjevně nijak nevadilo.
Přitom stejní kluci loni kradli materiál pro dětské hry. Takže
prosím dotyčné rodiče, ať si příště ty svoje grázlíky raději nechají doma.
Přesto si dovolím říci, že se akce „čarodějnice“ vydařila.
Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci, že připravili hezký
večer pro děti i dospělé. A budu doufat, že se najde pár podobných nadšenců, kteří třeba příště přijdou pomoci. Nejbližší
příležitost bude už 6. června při dětském dni.

Poslední dubnové dny jsme s obavami sledovali oblohu i předpovědi počasí. Na radnici vrcholily přípravy na tradiční pálení
čarodějnic a déšť by mohl celou akci úplně zkazit. Ale měli
jsme velké štěstí, ačkoli dva dny před dnem D hodně pršelo,
30. dubna bylo nakonec docela hezky. Asi se za nás u svatého
Petra někdo přimluvil.
Co se tedy nakonec u rybníka pod čistírnou odehrálo?
Hořela tu velká hranice. Pod stanem (co kdyby přece
jen sprchlo) vyhrávala kapela Ve čtvrtek oblíbené country písničky. O kousek dál se u stánků točilo pivo a malinovka, opékalo maso i klobásky. Kdo se s tímto sortimentem nespokojil, mohl si u malého ohníčku opéct
vlastní buřty. Na děti tu čekaly pohádkové postavy a zábavný program. A po setmění oblohu rozzářil tradiční
ohňostroj.
To je velmi stručný popis akce, které se zúčastnily stovky
lidí. Můj odhad se pohybuje mezi 600 až 800. Jen malých dětí
se registrovalo skoro 250. Ale jen málokdo z běžných návštěvníků si uvědomí, kolik je za tím práce.
Domluvit kapelu a občerstvení je možná to nejsnazší, ale
vlastně nejdůležitější. Detailů, jako zajistit elektřinu, osvětlení, toaletu, si většina lidí vůbec nevšimne. Ale bez nich by to
nešlo. Pak je třeba postavit hranici, hlavní symbol celé akce.
Upravit plochu, postavit stany pro případ deště, připravit stoly
a sezení. Domluvit dohled hasičů a policie. Objednat ohňostroj
a zajistit ohňostrůjce, který ho odpálí.
Tyto organizační záležitosti společně na výbornou zvládli
starosta Zdeněk Babka a místostarosta Filip Kohutič. Hranici postavili a další technické práce provedli zaměstnanci
obce Miroslav Belatka st., Miroslav Belatka ml., Zdeněk Mík
a Zdeněk Šálek. Obecní strážníci Vladimír Dvořák, Petr Dvořáček a Jan Plass si vzali na starost pořádek, dobrovolní hasiči
dohlíželi, aby oheň nezpůsobil žádnou škodu. Těm všem tedy
patří poděkování za skvěle odvedenou práci.

Bc. Jana Kohoutová
Foto: Filip Kohutič, Libuše Kášková a Ing. Zdeněk Sadílek
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fámovník
Po delší odmlce se opět vracíme k rubrice, která uvádí věci na
pravou míru. Některé nové pověsti české, které po obci kolují,
zkrátka potřebují vysvětlení.
Fáma:
Do bývalé restaurace U Kubrů se stěhují Vietnamci. Jak to
obec mohla jako vlastník domu proboha dovolit?
Fakta:
Ano, U Kubrů (naproti nákupnímu středisku) byla otevřena
prodejna smíšeného zboží, kterou provozuje vietnamský obchodník.
Ne, obec není vlastníkem objektu. Bohužel. Jinak by radnice
určitě nedovolila zrušit jediný sál v obci, kde by se mohli lidé
scházet třeba na plesech a zábavách, jak bývalo zvykem. Současný stav je výsledkem předchozích neúspěšných a nerentabilních úprav, které správa obce také nemohla zásadně ovlivnit.
Kromě jiného i toto byl jeden z důvodů zakoupení areálu velkostatku, kde by moderní společenský a kulturní sál vlastněný
obcí měl vzniknout. S prodejnou se zkrátka musíme smířit.

A aby byla informace úplná: obci nepatří ani chodník kolem Kubrovny, část patří správě silnic, část majitelům domu.
S těmi nyní obec nadějně jedná s cílem alespoň část chodníku
získat.
Text a foto: Bc. Jana Kohoutová

starosti s pozemky
adresa neznámá, Horáková Věnceslava, K osmidomkům 922,
Suchdol, Jalovcová Miroslava, čp. 49, Horoměřice, Jirka Josef, čp. 902, Horoměřice, Kismal Miloslav a Kismalová Jarmila, čp. 59, Horoměřice, Kratochvílová Marie, adresa neznámá, Kuchařová Jiřina, Svahová 135, Velké Přílepy, Materna
Josef, Zápotockého 288, Příbram VII, Patočka Miloš Ing.,
Pod lesem 719, Česká Skalice, Petráková Eva, Za Humny
453, Horoměřice, Schulzová Marcela, Herdstrasse 56, 7730,
Villingen, Spolková republika Německo, Šubrt Michal, Antala
Staška 2059/80b, Krč, UNI-PRAG, a.s., Hybernská 1007/20,
Nové Město, Zavadil Milan, Plzeňská 1125/160, Smíchov,
Zavadil Vladimír, U Poštovky 1148/1, Košíře, Zavadilová
Marie, Ohradní 420/6, Michle, Zavadilová Marie, čp. 322,
Horoměřice.
Další zájem má obec v ulici Ve Vilkách, kde nevlastní pozemek KN 400/245, napsaný na Marii Čackou, K Chotolu 187,
Horoměřice a 2/3 pozemku KN 400/27 ve vlastnictví Apoleny Chocové, Politických vězňů 299, Horoměřice a Bohuslavy
Buštové, adresa neznámá.
Zájem obce se také dotýká ulice V Zahradě, parcelní číslo
PK 149/15. I to je bývalá polní cesta s dále uvedenými spoluvlastníky:
Burešová Dana, Sokolovská 245, Jeneč, Čadská Marie, adresa neznámá, Černá Milada, adresa neznámá, Černý Václav,
adresa neznámá, Černý Václav, adresa neznámá, DIATECH
– PRAHA, s.r.o., Skalní 342, Černý Vůl, Herčík Jan MVDr.,
CSc., Velvarská 24, Horoměřice, Hufová Miluše, Vysočanská
242/111, Střížkov, Kazda Michal a Kazdová Michaela, Na čihadle 1147/27, Dejvice, Mautvic Jindřich, adresa neznámá,
Neuwirth Pavel, Gagarinova 224/6, Suchdol, Nováková Iva,
Podmoráň 69, Úholičky, Pánek Jaroslav, Sadová 175, Horoměřice, Pánková Libuše, Modrá 1977/2, Stodůlky, Skálová
Alena, Ke Skále 429, Horoměřice, Stará Jiřina, Kloknerova 2211/12, Chodov, Šícha Emil, Velvarská 10, Horoměřice,
Špička Václav, V Domkách 219, Horoměřice, Vyskočilová
Antonie, adresa neznámá, Zelenka Vladimír a Zelenková
Jana, Kapitulní 108/3, Únětice.
A ještě poslední příklad ze zájmových uličních pozemků je
ulice Za Dvorem KN 298/34 se spoluvlastníky:

Navazuji na článek z minulého čísla zpravodaje pod výše uvedeným titulkem. Obracím se tentokrát na čtenáře s prosbou
o spolupráci, nebo alespoň informace.
Jedním z pozemkových problémů jsou některé místní komunikace ve vlastnictví soukromých osob. Hlavně ale takové
komunikace, které mají větší množství spoluvlastníků, z nichž
mnozí o tomto majetku ani nevědí, nebo se o něj jako o zdánlivě bezcenný nezajímají.
Platné zákony ale ukládají starat se i o tyto pozemkové majetky, podávat daňová přiznání a platit daň z nemovitosti.
Protože však mnoho těchto vlastníků již nežije, nebo je jejich identifikace neurčitá a bydliště neznámé, snaží se nyní katastrální úřad prostřednictvím soudů a notářů alespoň některé
dohledat, dořešit dědictví, případně nastartovat zákonný proces přechodu do vlastnictví státu.
Možná jste již někteří z dědiců obdrželi od katastru, soudu,
nebo notářství výzvy, nebo jiné písemnosti, s nimiž si nevíte
rady, a proto jste na ně zatím nereagovali.
Sděluji, že obec má o jakýkoliv podíl na veřejné komunikaci zájem. Všem, kteří se jako vlastníci, spoluvlastníci nebo
dědicové přihlásí, nebo si neví rady s nějakou doručenou písemností, poskytneme radu a právní pomoc.
Zbavíme je tak starostí s účastí v různých řízeních, dohodách o věcných břemenech a daňových povinností.
Přijmeme pozemky jako dar, nebo je odkoupíme za symbolickou cenu pokrývající všechny s tím související platby
a poplatky.
Sepíšeme smlouvy, zajistíme vložení do katastru a vezmeme na sebe přiznání k dani z převodu včetně její úhrady.
Nyní si dovolím uvést příklady ulic, kde má obec o pozemkové podíly velký zájem. Na prvním místě je to pás pozemku
táhnoucí se ulicemi Za Humny, K Lesu a Západní. Je to bývalá
polní cesta, vedená v katastru pod číslem KN 400/22. Jejími
spoluvlastníky jsou:
AR.B – Praha, a.s., Nad Štolou 769, Horoměřice, Blažková
Alžběta, čp. 154, Horoměřice, Bukovský Jindřich, čp. 84, Horoměřice, Čacký Josef, čp.129, Horoměřice, Čacký Oldřich,
čp. 129, Horoměřice, Čadský Otakar JUDr., 81. Lexham Gardens, London W.8, Spojené království, Galbavyová Milada,
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Běloušek Michal, Hřbitovní 136/8, Kunratice, Bezouška
Daniel, Za Dvorem 537, Horoměřice, DAKURA, s.r.o., Národní obrany 543/5, Bubeneč, Fotouhinia Jalil, J.Š.Baara
732, Horoměřice, Galanda Jaroslav, Hřebenová 227/8a, Lysolaje, Galandová Alena, Hřebenová 227/8a, Lysolaje, Hájek Milan a Hájková Martina, V Lesíčku 579/3, Smíchov,
Hajlich Tomáš a Hajlichová Jitka, Za Dvorem 536, Horoměřice, Herčík Jan MVDr., CSc., Velvarská 24, Horoměřice,
Hrnčiřík Svatopluk a Hrnčiříková Ivana, Přílepská 514/2,
Ruzyně, Hruschka Jan arch. a Hruschková Marie, Za Dvorem 544, Horoměřice, Karimi Majd Roya, Za Dvorem 530,
Horoměřice, Korecký Michal doc. Ing., PhD., Dukelská 783,
Přeštice, Kozák Alois, Na Návsi 1, Zbuzany, Kozáková Šárka,
Za Křížkem 773/4, Slivenec, Krejčí Jan a Krejčová Marie,
Široká 24/4, Josefov, Kyntera Jan, Radimova 2305/15, Břevnov, Matouš Jiří, Za Dvorem 526, Horoměřice, Maurer Jiří
a Maurerová Jana, Veletržní 562/50, Bubeneč, Mráz Viktor,

čp. 27, Číčovice, Nedobyl Jiří a Nedobylová Monika, čp. 8,
Kraborovice, Papoušek Jiří, Křejpského 1506/33, Chodov,
Papoušková Vladimíra, Za Dvorem 541, Horoměřice, Petera Jaroslav Ing., Murmanská 1469/8, Vršovice, Peterová
Edita, Murmanská 1469/8, Vršovice, Petržela Lubomír a Petrželová Božena, Kapitulní 95/9, Únětice, Sedláček Pavel
Ing., V háji 1068/32, Holešovice, Sedláčková Olga, Pařížská
98/17, Josefov, TECHNOTRAKO, s.r.o., Za Dvorem 531,
Horoměřice.
Všechny uvedené údaje jsou získané z veřejně dostupné
databáze katastrálního úřadu a nevztahuje se na ně ochrana
osobních údajů.
Se svými nabídkami či dotazy se obracejte na tel. č.
603 213 134, nebo písemně na Obecní úřad Horoměřice.
Za každou pomoc v uvedené záležitosti děkujeme.
Václav Kášek

15

regulace hazardu
Zastupitelé obce využili novelu zákona o loteriích a zpřísnili podmínky pro provozování výherních hracích automatů na
území naší obce. Na březnovém zasedání zastupitelstva na návrh rady rozhodli vyhláškou rozšířit okruh míst, kde automaty
být nesmí. Zákaz automatů má chránit především děti a mládež, proto automaty nemohou být zejména v okolí školských
zařízení. Níže přinášíme celé znění nové vyhlášky, grafickou
přílohu je možné zobrazit na www.horomerice.cz -> dokumenty -> vyhlášky.

– v ulici Haškova
– v ulici Švejkova
– v ulici K Menhiru
– v ulici Lysolajská
– v ulici Bicanova
– v ulici K Vodárně
(3) Grafické znázornění míst uvedených v odstavci (2), kde
je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
zakázáno, je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 2/2015
stanovující podmínky provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her v katastru Obce Horoměřice

Článek 3
Pravidla pro úpravu místa, kde jsou provozovány
sázkové hry a loterie
Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu
místa, kde jsou sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány („dále jen provozovna“):
a)	výlohy, vstup, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny tak, aby nebylo možné nahlížet do vnitřních
prostor provozovny;
b)	označení provozovny nesmí být pojato jako reklama.
Označení provozovny nesmí být blikající ani jinak upoutávat pozornost a rušit okolí. Omezení dle věty druhé se
nevztahují na možnost označit provozovnu stacionárním
osvětlením;
c)	na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna,
ani na vnějších stěnách ohraničujících provozovnu nesmí
být umístěny symboly a nápisy upozorňující na provozování loterií s výjimkou označení provozovny;
d)	na vnějším plášti budovy, ve kterém se nachází provozovna, ani na vnějších stěnách ohraničujících provozovnu nesmí být umístěna žádná zařízení spojená s loterií nebo na
loterii odkazující. Zejména se zakazují zařízení informující
o stavu hry, výši možné výhry či akcích a slevách pro hráče.

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání
dne 23. 3. 2015 podle § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 50 odst. 4 zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanovuje podmínky provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n), a dále podmínky
provozování loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j)
a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v katastru obce
Horoměřice.
(2) Vyhláška stanovuje místa, kde je provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her uvedených v odst. (1) v katastru obce Horoměřice zakázáno (§ 50 odst. 4 zákona ČNR č.
202/1990 Sb., v platném znění).
(3) Cílem vyhlášky je omezení negativního vlivu sázkových
her, loterií a jiných podobných her, záporných jevů spojených
s jejich provozováním, které ve svých důsledcích mohou vést
k narušování veřejného pořádku a zvýšení kriminality a dalších sociálně patologických jevů. Vymezení míst, kde je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, je provedeno zejména se zřetelem na ochranu dětí
a mládeže před negativními důsledky provozování těchto her.

Článek 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolou dodržování povinností uvedených v této vyhlášce jsou pověřeni strážníci Obecní policie Horoměřice a zaměstnanci Obecního úřadu Horoměřice.
(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek1, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů.2,3

Článek 2
Místa, na kterých je provozování sázkových her a loterií
zakázáno
(1) Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her dle čl. 1 bod (1) je zakázáno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách,
v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné
správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských
společností.
(2) Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her dle čl. 1 bod (1) je dále zakázáno ve všech budovách a objektech, které mají adresu:
– v ulici Velvarská v úseku od křižovatky s ulicí Politických
vězňů ke křižovatce s ulicemi Konečná a Ke Skále
– číslo popisné 750 na ulici Velvarské
– v ulici Hrdinů
– v ulici Přímá
– v ulici Konečná
– v ulici Komenského
– v ulici Ladova

Článek 5
Přechodné ustanovení
Na místech, na kterých tato vyhláška provozování sázkových
her a loterií zakazuje, lze provozovat sázkové hry a loterie podle § 2 písm. e) a l) zákona o loteriích nejdéle do vypršení platnosti povolení vydaného před nabytím účinnosti této vyhlášky.
Článek 6
Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 2/2012 ze dne 19. 3. 2012.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 5. 2015.
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2
 § 48 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů
1
2
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dotační pastičky
chodní prostory. Myslíme si, že v Horoměřicích potřebujeme
mnohem naléhavěji jiné investice, než další byty nebo obchody
– např. domov pro seniory. Ten by mohl být komerčně zajímavý pro investora a zároveň potřebný pro obyvatele Horoměřice.
Rekonstrukce a nová výstavba v historickém statku však zároveň
vyvolá nutnost další investice do čističky odpadních vod. Čistička
není kapacitně dořešena ani pro již schválené rozšiřování obce
a nově rozšiřované plochy územním plánem č. 10.
Krátký výčet předpokládaných nákladů staví pro příští obecní rozpočty řadu velkých neznámých. Předpokladem pro financování budoucích potřeb obce je nutná souhra tří ekonomických
faktorů: dobrá hospodářská a politická situace ve světě, funkční
ekonomika státu a hlavně co nejúspornější rozpočet obce tak, aby
co nejvíce prostředků směřovalo do oblasti investic. První dvě
podmínky může obec ovlivnit jen minimálně, třetí podmínka je
splnitelná následujícími opatřeními, které navrhují zastupitelé za
SNK Naše Horoměřice:
Určit pravidla pro zadávání veřejných zakázek – provádět poptávková řízení minimálně třech uchazečů od objemu zakázky 30
tisíc korun bez DPH.
Prověřit náklady obce ve všech oblastech současného hospodaření a důsledně omezit neefektivní výdaje.
Ekonomicky stimulovat zaměstnance na hospodaření a chodu
obce.
V oblastech, kde si obec nestačí s vlastními pracovníky, provést
nezávislý personální audit a audit hospodaření se zaměřením na
úspory ve všech oblastech externí firmou.

Po dotacích na 2. pavilon školky (cena 20,2 mil. korun), kuchyňský blok školky (cena 18,3 mil. korun) obdrží letos obec nejvyšší
dotaci ve své historii – téměř 64 milionů korun. Od ministerstva
financí byla obci přidělena dotace na přístavbu základní školy
dopisem MF ČR o přidělení dotace na akci „Obec Horoměřice –
Dostavba objektů školských zařízení – II. etapa“ ve výši 63 864
tis. Kč“.
Tuto dotaci musí Horoměřice „ze svého“ rozpočtu dofinancovat třiceti procenty, tedy částkou 27,4 milionu korun. To přinese
obecnímu rozpočtu nejen značnou zátěž, ale také celou řadu dalších nákladů spojených s nutností zachovat provoz školy. Obecní rozpočet tak bude na další roky v ostatních oblastech značně
omezen.
Další oblastí, která vyvolá značné náklady a stává se stále hůře
řešitelná, je dopravní situace v obci. O nevhodném předlistopadovém dopravním řešení hlavní dopravní tepny v Praze kolem
Národního muzea se popsalo mnoho papíru, řešení je v nedohlednu. V Horoměřicích předešlá zastupitelstva vytvořila podobný
problém sama, když nechala stávající průjezdní komunikaci obestavět. Výstavba pokračuje dále a občané Horoměřic čekají, kdo
to vyřeší. S další výstavbou na území obce se tato situace stále
zhoršuje. Rostoucí počet školáků ve zvětšené škole u hlavního
dopravního uzlu řešení ještě dále zkomplikuje. Navíc hlavní dopravní stavba (obchvat) je stále v nedohlednu, a není jisté ani toto
řešení, což v budoucnu do zastavěné krajiny patrně přinese řadu
nepředvídaných návazností. V zastavěné krajině budou náklady
násobkem řešení, než mohly být v krajině bez zástavby.
Koupí objektu Agrivep (statek) minulé zastupitelstvo připravilo obci do budoucna další finanční závazek. Již dnes je zřejmé, že obec nebude mít na rekonstrukci zchátralých budov statku dostatek vlastních financí. Jiné řešení než formou dotace se
proto nedá předpokládat. Přitom náklady na rekonstrukci tohoto
objektu se dají dnes těžko odhadovat. Předpokládáme, že půjde
o násobky nákladů na objekt školy, tedy vysoké desítky milionů korun. Obec pořídila historické budovy za 10 mil. korun, což
vzhledem k rozsahu objektu je cena opravdu nízká. Čas ukáže,
jestli to však nebude pro obec dotační past daleko většího rozsahu, než vyvolala rozsáhlá zástavba obce v oblasti školství a dopravy. Obec totiž získala pouze staré budovy, do kterých bude
muset investovat. Pozemky pod statkem, jež lze zhodnotit, patří
někomu jinému – Řádu premonstrátů. O využití těchto pozemků
již zřejmě vede rada obce s premonstráty jednání (všechny detaily neznáme). Premonstráti mají údajně zájem na pozemcích
statku (na foto vyznačeno žlutě) postavit bytový dům nebo ob-

Za SNK Naše Horoměřice: Antonín Čacký

Lokalita Agrivep: statek č.p.1

školka praská ve švech
Dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečnou kapacitu školských zařízení v Horoměřicích. Čísla z posledního zápisu do

MŠ to potvrzují: U zápisu bylo 106 dětí a přijato bylo jen 36,
tedy zhruba každé třetí (!). Nevíme, kolik z té více než stovky
dětí splňovalo podmínky věku a bydliště, hodně jich zřejmě
bylo přespolních. Přesto na děti narozené 12/2011 a mladší se
už nedostalo, což znamená, že pokud se tyto děti nedostanou
do školky na odvolání, nastoupí do MŠ až skoro v pěti letech!
Většina soukromých zařízení je plná dvouletých a tyto starší děti potom nemají možnost dalšího adekvátního rozvoje se
stejně starými dětmi. Výstavba posledního pavilonu školky je
tak opravdu nutností. Kdyby obec využila námi navrhovaný
koncept modulárních školek, mohl být tento problém už dávno
vyřešený…
Zastupitelé SNK Naše Horoměřice: Antonín Čacký, Ing. arch.
Adam Jech, Ing. Zuzana Verner Danielisová, Doc. Ing. Vlastimil
Altmann, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Nový pavilon školky Velké Přílepy: cena stavby 8 463 546 Kč
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chovatelé zo horoměřice v roce 2014
Nadpis mého příspěvku není zcela přesný, vždy se totiž jedná
o informaci o činnosti naší organizace za období mezi výročními členskými schůzemi. Ta loňská se konala 15. března 2014
v prostorách restaurace Disco – Clubu (U Kubrů). Po ní se
uskutečnil i plánovaný společenský večer s hudbou p. Krupičky, chovatelskou tombolou a bohužel se žalostně nízkou
návštěvou veřejnosti. Nezdar této akce spolu s ukončením činnosti restaurace pro nás znamenal nutnost vymyslet, jak dále
postupovat. Protože v Horoměřicích není kde taneční zábavu
uspořádat, tak prvním krokem bylo přesunutí konání letošní
VČS do restaurace „Ve mlejně“ v Černém Volu dne 28. února 2015. Dalším pak bylo rozhodnutí nezvat klasickou hudbu
nejen z důvodu menších prostor, ale i obavy z malé návštěvy.
Abychom po schůzi mohli posedět a pobavit se, pozval jsem
3 kamarády a spolu s př. Luďkem Jandou jsme pro přítomné
zahráli lidové a country písničky.

– autobusový zájezd hrazený organizací se uskutečnil v sobotu 27. září, navštívili jsme poprvé výstavy v Zaječově
a Komárově u Berouna. Každá z nich je svým způsobem
originální. Zaječovská nás překvapila svým rozsahem zvířat i občerstvením, Komárovská byla uspořádána v místní
Sokolovně v čistých prostorách a s mezinárodní účastí. Vystavováni byli převážně králíci a prodejní ceny tomu odpovídaly (až 100 EUR za kus).
K dnešnímu dni máme celkem 32 členy, členství na vlastní žádost ukončili 2 členové, přijali jsme 4 členy nové. Naši členové vystavují jak na výstavách v blízkém okolí (Libčice, Hostivice, Hostouň, Kladno, Kralupy, Slaný), tak i vzdálenějších
a i klubových, krajských a národních v Lysé n./Labem. Jejich
zvířata pravidelně dosahují výborných ocenění, často i čestných cen, a tím výborně reprezentují v chovatelské veřejnosti
naši obec Horoměřice. Za všechny jmenuji př. Dušana Kunce,
který dosáhl vynikajícího úspěchu, když získal jedinečný titul
„Mistr ČR“ na naše národní plemeno Český albín na národní
výstavě v Lysé n./L. Úspěšně složil náročné zkoušky na posuzovatele králíků a jako jeden z nejmladších je velmi úspěšný,
o čemž svědčí jeho delegování na 17 výstav, kde posoudil celkem 1 376 králíků.

O konání tradiční propagační chovatelské expozice drobného zvířectva v sobotu 6. září 2014 v restauraci „Na hřišti“ jsme
informovali v některém z minulých čísel Zpravodaje a tak se
dále zmíním pouze o akcích, které jsme pro naše členy v tomto
období zajišťovali:
– očkování králíků prováděla opět paní Mašková, ve spolupráci se mnou. Bylo naočkováno téměř 200 králíků ve dvou
etapách. Očkujeme i u chovatelů, kteří nejsou v našem spolku, abychom snížili možnost rozšíření myxomatózy a moru
v chovech králíků na minimum.
– očkování holubů provádí př. Václav Vidner.
– zajišťujeme registraci (tetování) králíků. Při této příležitosti
je třeba vyslovit velký dík př. Jiřímu Průchovi z Velkých
Přílep, který nám otetoval celkem 185 ks králíků.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem přátelům a příznivcům
chovu drobného zvířectva, kteří se našich akcí zúčastňují a samozřejmě upřímně pozvat na další. Případní zájemci o členství
v našem spolku se mohou informovat u ing. M. Vidnera (tel.
č. 739 504 014).
Ing. Miroslav Vidner – předseda ZO Horoměřice
foto Ing. Jiří Piskač

spokojení účastníci
výroční schůze, zleva
př. J. Kubeš,
př. D. Kupová,
př. J. Lorencová
a př. J. Potůčková

manželé Michaela
a Jaromír Hejní

tentokrát jsme si
zahráli sami,
s harmonikou
př. Luděk Janda,
vlevo ing. M. Vidner
a dva kamarádi

Pokladníkovi spolku
ing. L. Veselému
přejí k významnému
životnímu jubileu jeho
bratr Josef
a ing. M. Vidner
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