
V závěru prosince 2020 firma 
HORA s. r. o. dokončila „Staveb-
ní úpravy Starého zámku v Ho-
řovicích“, tedy adaptaci prostor, 

v nichž získává své zázemí (kan-
celáře a klubovny) Středisko vol-
ného času – DomečekHořovice. 
Tak bude Domeček moci uvol-
nit prostory v Městské mateřské 
škole ve Větrné ulici. Konečně 
tedy dojde ke zlepšení podmínek 
školky, která bude mít k dispozici 
více prostor pro děti. Podle sdě-
lení Vladimíry Šlosarové, ředitel-
ky Domečku, ve školce zůstane 
pouze keramická dílna a hudební 
studio, což školce v rozvoji nepře-
káží.

Ačkoli akce měla v názvu „sta-
vební úpravy“, ve skutečnosti pře-
rostla v rekonstrukci. A to vlivem 
nutnosti statického zajištění vaz-
ných trámů a dalších dřevěných 
nosných konstrukcí, jejichž špatný 
či nevyhovující stav se odhalil až 
po rozkrytí podlah či odstraňo-
vání porušeného zdiva dřívější 
vestavby v konstrukci barokního 
krovu. Nová je také vodovodní 

přípojka. Práce probíhaly podle 
pokynů a rozhodnutí památká-
řů, stavba je kulturní památkou. 
Vzniklo dílo za téměř sedm milio-

nů sto třicet tisíc korun, bez DPH. 
(V tom jsou započítány vícepráce 
a práce dodatečně požadované ve 
výši přes osm set 
tisíc korun, bez 
DPH.) Přiznaná 
dotace Středo-
českého kraje na 
revitalizaci histo-
rické stavby pro 
kulturní či spo-
lečenské využití 
činí asi tři a půl 
milionu korun. 
Součástí staveb-
ních úprav byla 
také obnova tří 
kanceláří Měst-
ského kulturního 
centra a ředitelny 
v přízemí, kde 
i nadále v původ-
ních prostorách 
bude působit Ro-
dinné centrum.

Samospráva se snaží, aby kaž-
dým rokem docházelo ke zvelebe-
ní či kultivaci alespoň nějaké části 
areálu Starého zámku, takže nyní 
k současným uživatelům (Policie 
ČR, Knihovna Ivana Slavíka, In-
formační centrum, Galerie Starý 
zámek, Muzeum) přibývá také 
Domeček Hořovice. Kéž se to daří 
i v dalších letech – postupnými 
kroky stále vpřed!

Co by se mohlo
v novém roce podařit

Díky tomu, že zastupitelstvo 
našeho města schválilo rozpočet 
na rok 2021, s několika inves-
tičními akcemi pro tento rok už 
můžeme počítat: Vybudování 
cyklostezky do Kotopek (získali 
jsme i dotaci), rekonstrukci, spíše 
o mnoho let opožděné vybudová-
ní komunikace Na Kopečku vč. 
veřejného osvětlení, rekonstrukce 
ulice Nádražní, která byla opra-
vena toliko provizorně; žádáme 
o dotaci na ulici Kamennou. 
Rozpočet obsahuje také vybu-
dování chodníku podél zámecké 
zdi s přechodem Pražská vs. Pří-
bramská, v plánu je dlouho řeše-
ný přechod přes ulici 9. května 

na úrovni náměstí Svobody. Mezi 
dalšími plánovanými akcemi, ov-
šem zatím bez vazby na rozpočet, 
je také vybudování chodníků na 
Sklenářce (na tuto akci již bylo 
vydáno stavební povolení) a také 
„Stavební úpravy v ulici Vrbnov-
ská – sídliště Višňovka“, které 
obsahují zřízení zvýšených pře-
chodů v rámci řešení křižovatky. 
Na tuto akci žádámeo stavební 
povolení.

Vzhledem k hospodářské 
situaci, zejména vlivem nouzo-
vých stavů a opatření, schválený 
rozpočet pro rok 2021 počítá se 
sníženými příjmy o cca 14 %. A to 
postihuje zejména investice měs-
ta. O to více se chceme zaměřit na 
údržbové práce ve prospěch ve-
řejného prostoru, které můžeme 
provádět vlastními silami, tedy 
prostřednictvím našich technic-
kých služeb.

V roce 2021 si přejme, aby-
chom měli schopnost (i možnost) 
zdárně překonávat všechny ob-
tíže a abychom i v nelehké době 
nepozbyli dobré vůle, životního 
optimismu a zůstali zdraví!

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

Poděkování patří firmě Saint-Gobain/
Sekurit, jmenovitě její obchodní ředitelce 
Ing. Martině Hasmanové za velkorysý příspě-
vek na zvýšení bezpečnosti dopravy v Hořo-
vicích.  Z příspěvku se podařilo pořídit zaří-
zení na měření rychlosti vozidel a vybudovat 
i vybavit bezpečnější přechody pro chodce 

na komunikacích v Tyršově ulici a na Pražské 
mezi radnicí a hotelem Zelený strom. Trvalého 
zájmu o rozvoj našeho města si vážíme a dlou-
hodobá cílevědomá snaha o bezpečnost provo-
zu už zjevně povznesla úroveň více přechodů 
ve městě. - Vše nejlepší v Novém roce 2012! 

Dokončeno bylo a předáno do užívání par-
koviště v ulici U Nádraží (šikmá, zatím nevy-
značená stání po levé straně jednosměrné ko-
munikace). Prosíme všechny, kdo v této ulici 
parkují, aby využívali nového parkoviště a už 
neodstavovali auta na pravé straně ulice. As-
faltový povrch parkoviště získá na jaře příštího 
roku. Pozor, od nádražní budovy ČD směrem 
k Tyršově ulici (na křižovatku s ulicí Spojovací) 
je tato komunikace dvousměrná, takže kdo jede 
na nádraží od Žebráku, nemusí už objíždět přes 
město. (U nádraží ČD se ale musí otočit.) Tento 
provoz pokládejme za zkušební, technický a do-
pravní odbor ho po čase vyhodnotí.  

Dozorčí rada Vojenských lesů a statků, s.p., 
vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města 
Hořovice ze dne 29. 11. 2011, kterým zastu-
pitelé schválili „koupi areálu Starého zámku 
od Vojenských lesů a statků za kupní cenu 35 
mil. Kč + 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny 
bude provedena ve splátkách během šesti let. 

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bez-
úplatný převod Panské zahrady do majetku 
města“. V současné době VLS (ve spoluprá-
ci s námi) připravují prodejní (resp. kupní) 
smlouvu, vycházející z našeho usnesení, kte-
rou by kompetentní orgány VLS měly schválit 
v březnu příštího roku. Do té doby město může 
projednávat jednak nájemní vztah s Policií ČR, 
která by v části Starého zámku měla sídlit, tak 
také pracovat na studii využití a stavebních 
úprav prostor zámku, zejména tzv. hospodář-
ského křídla (bývalé sídlo VLS), tedy I. etapě. 

K 31. 12. 2011 končí nájemní smlouva se 
současným provozovatelem plaveckého areálu. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel trvale vyka-
zoval ztrátové hospodaření areálu, rada rozhodla,  
že smlouvu již neprodlouží. Od 1. 1. 2012 bude 
plavecký areál provozovat město prostřednictví 
své příspěvkové organizace, kterou je Městská 
správa bytového a nebytového fondu. Vynasna-

žíme se o plynulý převod správy tohoto zařízení 
(vč. převodu permanentek) tak, aby bazén mohl 
být i po dobu převodu správy pro veřejnost ote-
vřen v obvyklých hodinách. Pokud by snad k ně-
jakému přechodnému omezení provozu mělo 
dojít, věřím, že to plavecká veřejnost přijme s po-
chopením. 

Rada města se postavila odmítavě k zámě-
ru „zkapacitnění“ stáčírny, skladování a výdeje 
PHM v areálu Cintlovka. Firma, jež tento zá-
měr hodlá realizovat, přislíbila dořešit dopravní 
studii: navážení PHM má probíhat po železnici 
v max. množství 720 m3 denně, odvoz však mají 
zajišťovat autocisterny. Obáváme se, že dojde 
k neúměrné dopravní zátěži na nevyhovují-
cích komunikacích (až 30 autocisteren denně) 
a k zátěži životního prostředí. Nicméně areál 
leží v katastru obce Tlustice a naše možnosti 
jako samosprávy  jsou při vyjednávání podmí-
nek provozu omezeny - ale budeme jednat!

Přeji Vám, vážení občané, za všechny zastu-
pitele našeho města v Novém roce 2012 zdra-
ví, optimismus, rozvahu, radost, zdrženlivost 
ve zbytečných požitcích - a také štěstí, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a to dokonce 
i v našem městě!

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

Plavecký bazén po rekonstrukci otevřen
Po uzávěrce únorového čísla 
Hořovického Měšťana byl po rozsáh-
lé rekonstrukci slavnostně otevřen 
plavecký bazén. Stalo se tako týden 
později než bylo původně plánováno. 
Proč tomu tak je, nám prozradil Miro-
slav Kočárek z firmy Koeko: „Otevření 
plaveckého bazénu v Hořovicích bylo 
naplánováno na 22. ledna, ale z tech-
nologických důvodů bylo zprovoznění 
o týden posunuto. Poslední práce 
probíhají velmi pomalu. Jedná se 
hlavně o detaily, které dokončí vzhled 
obou bazénových hal. Dětský bazének 
je hotov a zbývá jen obložit sloupy 
kolem celého prostoru. Velký bazén je 
napuštěn a byla odzkoušena činnost 
technologie a nového chemického 
hospodářství.

Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
náklady na stavební práce budou 
4 111 763 korun, vybavení učeben 
bude stát necelý milion korun. Pro-
jekt je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy ve výši 
92,5% způsobilých výdajů.

-gvh-

Město Hořovice v lednu zahájilo re-
alizaci projektu Modernizace Gym-
názia Václava Hraběte v Hořovicích. 
Cílem projektu je zlepšení kvality 
výuky a rozšíření možnosti vzdělávání. 
Součástí projektu je nákup nového 
vybavení, modernizace technického 
vybavení školy, snížení energetické 
náročnosti budovy, kterou zajistí 
výměna oken, rekonstrukce sociálního 
zařízení a výměna osvětlení. Celkové 

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

U příležitosti 20. výročí obno-
vení skautingu v Hořovicích 
po listopadu 1989 si vás
dovolujeme pozvat na setkání 
oldskautů, bývalých členů skautského 
střediska a přátel Junáka, které se 
uskuteční v sobotu 6. února od 15 ho-
din ve skautské klubovně u Dražovky. 
Během setkání si zavzpomínáme 
na uplynulá léta od počátku vzniku 
Junáka v Hořovicích v roce 1923 až 
do současnosti. Povíme si o dnešní sit-
uaci a o našich plánech do budoucna.

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

První vzorky vody byly odebrány a 
výsledek je výborný, kvalita splňuje 
všechny parametry vyhlášky. Nyní 
se jen čeká na dodavatele stavby, 
který dokončuje poslední úpravy
a mohl být po kolaudačním řízení 
spuštěn zkušební provoz. 

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

V chodbách a sociálních zařízeních byly 
osazeny nové panely ústředního topení 
a instalovány nové sušáky REZ s ra-
darovou technikou.

dokončení na 2. straně

Bohumila Vojíře, pořadem provázel 
Karel Vydra. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení dětí z taneční školy 
Blanky Vášové, stejně tak jako mladých 
kytaristů ze Základní umělecké školy 
Rožmitál pod Třemšínem. Vyvrc-
holením bylo vystoupení tanečního páru 
Veronika Hrubcová- Štěpán Lukeš z Klu-
bu tanečního sportu Příbram, jejichž 
předvedené tance byly skutečným 
uměleckým zážitkem. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dle ohlasu účastníků je možno kon-
statovat, že akce přispěla ke zpestření 
života hořovických seniorů a měla u 
většiny z nich úspěch. Zaměstnanci i 
obyvatelé Domova Na Výsluní, Hořovice 
rádi uvítají návštěvníky i na akcích 
pořádaných nejen pro obyvatele a klien-
ty Domova Na Výsluní přímo v objektu 
zařízení.

Domov Na Výsluní Hořovice

Již tradičně se sešli senioři ve velkém sále
hořovické radnice na předvánočním 
setkání pořádaném Domovem na 
Výsluní, Hořovice. K poslechu i tanci 
hrála Hořovická muzika
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Uzavírka silnice
u Harmoniky
V době od 1. 8. do 30. 11.2010 je plá-

nována rekonstrukce železničního mos-
tu u Harmoniky. V této době bude silni-
ce II/114 uzavřena a příjezd na Sklenář-
ku bude možný pouze přes Cintlovku tj. 
ulicí Plzeňskou.

V této době nebude obsluhována za-
stávka Hořovice, Sklenářka I náhrad-
ní zastávkou pro linky C9 MHD Hořo-
vice, C31 Hořovice - Příbram, C33 Ho-
řovice - Všeradice - Nesvačily, C34 Ho-
řovice - Zbiroh, C35 Hořovice - Komá-
rov - Strašice, C43 Hořovice - Podlu-
hy - Křešín, C44 Hořovice – Praskolesy, 
C45 Hořovice - Zadní Třebaň, C49 Ho-
řovice – Lochovice, 470810 Cekov - Ka-
řez - Hořovice bude zastávka Hořovice, 
Cintlovka. Obsluha sídliště Sklenářka 
bude prováděna pouze linkami jedou-
cími přes zastávku Hořovice, Sklenář-
ka II. Přeprava zdarma bude z/do zastá-
vek v Hořovicích do/z zastávky Hořovi-
ce, Sklenářka I možná při použití linky 
C 32 210032 Hořovice - Žebrák - Brou-
my náhradou za linku C34.

Ing. Miroslav Vacek, vedoucí provozu 
osobní dopravy PROBO BUS a.s.

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

dión přivítal v sobotu 17. července účastní-
ky oslav 100 let založení organizované kopa-
né v Hořovicích. V rámci celého dne se setkala 
řada známých, kteří se okolo fotbalu pohybovali 
nebo pohybují a setkání využili k zavzpomíná-
ní. Ti nejstarší si prohlédli kabiny a zázemí v tri-
buně, ti o něco mladší nastoupili na trávníku.

 Prvním bodem oslav 
přímo na zeleném paži-
tu byl zápas staré gardy Ho-
řovic s Viktorií Plzeň. Ta, ve-
dená Ivanem Bicanem, při-
jela ve velmi dobrém slože-
ní, jenže hořovický tým měl 
také svojí kvalitu. Vždyť se 
v něm objevili i bývalí prvo-
ligoví hráči Grund, Mojžíš 
a Vyskočil. Zápas přinesl zají-
mavé momenty a skončil vý-
sledkem 2:2. 

Po skončení zápasu 
si na trávníku zatrénova-
la mladší přípravka a ostat-
ní si to zamířili do přísálí Společenského domu, 
kde se konalo slavnostní posezení. V jeho rámci 
všechny přivítal předseda FK Hořovicko Luboš 
Bureš, přítomné pozdravili i senátor Jiří Ober-
falzer a krajský zastupitel Jan Skopeček. Hlavní 
slovo pak měl bývalý divizní hráč, městský za-
stupitel a ředitel hořovického gymnázia Jiří Vl-
ček, který věcně a vtipně glosoval výročí sta let. 
Pak již nastala chvíle k tzv. „pokecu“, ve kterém 
někteří pokračovali přímo na místě a další smě-
řovali své kroky opět na hřiště, kde od půl dru-

hé začínal Podbrdský pohár dospělých. Ten při-
nesl v úvodním zápase doslova šok, když domá-
cí jedenáctka porazila jeden z předních celků B 
skupiny divize Admiru Praha nevídaným způ-
sobem 8:1. O góly se podělili dvakrát Veselý, Šu-
bert a Hruška, jednou se přidali Rampa a Kova-
řík. V dalším zápase zdolaly Horní Měcholupy 
Litvínov 2:0. Po druhém semifinále nastoupili 

na plac hráči mladších přípravek FK Hořovicko 
a Olympie Zdice, kteří předvedli své dovednosti 
před zraky přítomných diváků. Domácí zvítězili 
3:0 a byli odměněni potleskem.

 V zápase o 3. místo Podbrdského poháru 
se střetla Admira Praha s Litvínovem a zvítězi-
la po dramatickém boji 3:2. Před finálovým zá-
pasem předali domácí funkcionáři rozlučkové 
předměty dorostencům, kteří přešli do dospělé 
kategorie a senátor Jiří Oberfalzer prezentoval 
svůj dar ke sto letům od Nadačního fondu Leto-

rosty. Nutno podotknout, že celá akce se konala 
za finančního přispění hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha a starosty Hořovic Luboše 
Čížka. Oba se však nemohli dostavit kvůli zane-
prázdněnosti stejně jako předseda ČMFS Ivan 
Hašek. Všichni zaslali omluvu a blahopřání.

 Do finále nastoupili domácí proti Horním 
Měcholupům a zápas skončil i přes několik šan-
cí na obou stranách bez branek. O vítězi tak roz-
hodovaly penalty, v nichž pražský tým zvítězil 
4:2 a získal tak hlavní trofej. Vítěz turnaje při-
jel s kvalitním kádrem, který bude po propojení 
s Viktorií Žižkov B nastupovat ve třetí lize, tak-
že to byl těžký soupeř a Hořovicko obstálo vý-
tečně. Po předání cen se ještě diskutovalo přede-
vším o fotbale, který v sobotu 17. července v Ho-
řovicích vyhrál na celé čáře!

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

ba kanalizační sítě v Hořovicích. Nová kana-
lizace včetně veřejných částí přípojek v dél-
ce 1,57 km bude vybudována v ulici U Kou-
paliště, Cihlářská, Rpetská a na sídlišti Karla 
Sezimy. Realizací akce bude vytvořen před-
poklad pro nové připojení 180 ekvivalent-
ních obyvatel Hořovic. Na ČOV Hořovi-
ce bude možno odstranit navíc 7,20t/rok 
CHSKCr a 3,40 t/rok NL.  Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Projekt bude dokon-
čen v roce 2011. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu jsou 5 968 428 Kč, dotace z fon-
du EU činí 5 073 164 Kč a dotace SFŽP ČR 
298 421 Kč.
odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

Město Hořovice vyhlašuje, na základě 
usnesení rady města Hořovice č. 22/2011 ze 
dne 24. 11. 2011, výběrové řízení o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města pro rok 2012. 
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství, 2. kultura a církev, 3. sport, 4. zá-
jmová činnost dětí a dospělých, 5. zdravotní 
a sociální, 6. práce s dětmi a mládeží, 7. ostat-
ní blíže nespecifikované

Žádost o dotaci může předložit ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předklá-
daného projektu. Znamená to, že veškeré 
náklady a příjmy související s projektem musí 
projít přes účetnictví. Dotace se poskytuje 
na neinvestiční výdaje.

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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n Do desátého ročníku sbírky s názvem Krabice od bot se zapoji-
li i hořovičtí školáci. Pro děti zabalili desítky dárků, které se rozdaly 
v sociálně vyloučených lokalitách. Více na straně 5. Foto: Jiří Sklenář

Nové dílo na Starém zámku
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Bezbariérové koupelny
Jak uvedla ředitelka Domova Na Výsluní 

Drahomíra Boubínová, zmíněná rekonstrukce 
je přínosem pro klienty i personál. „Je to velká 
úleva. Projekt umožnil rekonstrukci koupelen na 
několika invalidních pokojích, které jsou nově 
bezbariérové, vhodné i pro vozíčkáře. Byly zde 

odstraněné příčky a sokly, přibyly zde stoličky 
i madla. Kromě toho jsme ve třetím patře zís-
kali velkou společnou koupelnu pro ležící. Nyní 
už nemusíme klienty převážet mezi patry, velká 
koupelna je tak k dispozici na druhém, třetím 
i čtvrtém podlaží,“ vyjmenovala výhody ředitel-
ka Domova Na Výsluní Drahomíra Boubínová.

Bezbariérové koupelny ocenili i samotní 
obyvatelé Domova Na Výsluní. Jedna z klientek 
poznamenala, že se v prostorné koupelně nyní 
dobře pohybuje s vozíkem.

Závěsný systém a evakuační výtah
Dárků pro klienty bylo v loňském roce ale více. 

Ještě před rekonstrukcí toalet a koupelen, která 
byla ukončená na podzim, se v létě ve čtvrtém pa-
tře instaloval stropní závěsný systém. Náklady na 
tuto akci se také pohybují kolem jednoho milionu 
korun a podpoří ji dotace Ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Zmíněný zvedací systém obslouží 
celou plochu pokoje a usnadní přesun klientů do 

invalidních vozíků. Je také vhodný pro rehabilita-
ci, například pro trénování chůze.

Třetím projektem v řadě je evakuační výtah. 
Výměna výtahu v Domově na Výsluní se usku-
teční v letošním roce, náklady jsou shodné s před-
chozími projekty – jeden milion korun. Tato akce 
bude financována z prostředků města Hořovice.

Do budoucna by zástupci Domova Na Vý-
sluní rádi upravili i další koupelny, a to na těch 
pokojích, kde stále zůstávají nevhodné příčky 
a sokly, které jsou pro lidi s omezeným pohybem 
velkou překážkou. (var)

Domov Na Výsluní, Hořovice - rekonstrukce 
WC a koupelen

Dotace - poskytovatel a její výše: Poskytova-
telem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
program „Rozvoj a obnova materiálně technic-
ké základny sociálních služeb“. Výše poskytnu-
té dotace zatím není známá, protože akce byla 
ukončena 24. 11. 2020, tím pádem proplacení 
proběhne v letošním roce.

Celková částka: 1.077.492,– Kč bez DPH

Domov Na Výsluní, Hořovice - dodávka 
a montáž asistenčního zvedacího systému

Dotace - poskytovatel a její výše: Poskytova-
telem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
program „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb“. Výše získané dotace 
je: Kč 937 757,–.

Celková částka: 1.087.255,– Kč bez DPH

Domov Na Výsluní, Hořovice - dodávka 
a montáž evakuačního výtahu

Výměna evakuačního výtahu v domově bude fi-
nancována z prostředků města Hořovice. Celko-
vé náklady na výměnu jsou Kč 1.010.000,– bez 
DPH a tuto realizaci provede společnost Výtahy 
VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň.

(Informace k projektům poskytl odbor finanční 
Městského úřadu Hořovice)

Rekonstrukci koupelen hořovického
Domova Na Výsluní vítají klienti i personál

n Klienti Domova Na Výsluní Hořovice si po-
chvalují nové koupelny, byly v nich odstraněné 
příčky a sokly, přibyly zde stoličky i madla.

2x foto: var

Příjemným vánočním dárkem pro klienty hořovického Domova Na Výsluní se stala jedna nová společná koupelna a šest zre-
konstruovaných koupelen na pokojích. Navíc byly zrekonstruované tři toalety. To vše zajistil projekt, jehož přibližné náklady 
jsou jeden milion korun. Akci podpoří dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Vánoční výzdobu města vyrobili Naďa Kolenská a Milan Pindroch z Hořovic. V jarních měsících mohli lidé obdivovat jejich velikonoční výzdobu. Do 
redakce Hořovického Měšťana přišla pochvala na výzdobu v ulici Na Lukách, kde se paní Daně líbila světelná výzdoba domů. Foto: Radka Vaculíková

n Vánoční výzdoba Hořovic

n Jednou z letošních novinek hořovického Domova Na Výsluní je stropní závěsný systém. Obslouží 
celou plochu pokoje a usnadní přesun klientů do invalidních vozíků. Je také vhodný pro rehabilitaci, 
například pro trénování chůze. Systém si oblíbila i klientka Božena Čepeláková.
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Knihy až do domu
I v době nouzového stavu vy-

užívali čtenáři donáškovou službu 
hořovické Knihovny Ivana Slavíka, 
při které jim knihovnice dovážejí 
knihy do jejich domovů. Služba je 
bezplatná a je určena pro všechny 

čtenáře, kteří mají zaplacen regist-
rační poplatek a jimž zdravotní stav 
či handicap nedovoluje navštívit 
knihovnu osobně.

Knihy, časopisy a audioknihy si 
mohou zájemci objednat osobně, 

telefonicky na 
čísle 603 199 304 
nebo emailem 
k n i h o v n a 2 @
mkc-horovice.cz. 
Zástupci knihov-
ny nejprve ověřují 
dostupnost titulů, 
poté čtenáře kon-
taktují a domluví 
se na nejbližším 
termínu doruče-
ní. Přečtené knihy 
naopak odvezou 
zpět do knihovny. 
(var)

n Knihovnice Eva Kocourková doručovala knihy 
čtenářům do jejich domovů i v závěru loňského roku. 
Foto: Radka Vaculíková

Redakční rada Hořovického Měšťana 
má od prosince sedm členů

Redakční rada měsíčníku Hořovický Měšťan se v prosinci 2020 
rozšířila o zastupitelky Evu Kaufmanovou a Věru Veverkovou.

Vítáme skutečnost, že jsme byly přizvány do redakční rady mě-
síčníku Hořovický Měšťan. Domníváme se, že tento časopis by měl 
oslovit veškeré obyvatele našeho města. Tito obyvatelé jsou dnes roz-
děleni do dvou skupin, dá se říci na příznivce a nepříznivce vládnoucí 
a nevládnoucí části zastupitelstva. Chtěli jsme, aby se zde dosáhlo košér 
novinářské politiky. To znamená, že budou články z veřejnosti komen-
továny až v následujících vydáních, nebudou vyvraceny vzápětí a že 
v tomto časopise dostanou příležitost také občané pro svoje otázky, 
které jim budou kompetentními pracovníky po pravdě zodpovězeny.

Obracíme se na své spoluobčany s velkou prosbou, aby připomín-
ky, které budou zasílat do časopisu Hořovický Měšťan, měli ověřené 
a byly stoprocentně pravdivé. Nebyly to polopravdy, nebyly to invek-
tivy a byly to slušně podané náměty, které nám pomohou více, než 
jakékoliv diskuze u piva nebo podobně.

Věra Veverková, zastupitelka
a členka redakční rady Hořovického Měšťana)

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Mně osobně na Hořovicích těší, 

že jde v dobrém slova smyslu o „ma-
loměsto.“ Na jedné straně nabízí 
obchody a služby, za kterými člověk 
nemusí nikam cestovat, na straně 
druhé se tak trochu všichni navzá-
jem známe. Protože trávím pracov-
ně dost času v hlavním městě, je pro 
mě návrat do mnohem klidnějších 
a osobnějších Hořovic balzám na duši. Mám velkou radost z toho, 
jakým způsobem se rozvíjí nemocnice. Nabízí rozsah zdravotních slu-
žeb nevídaných na město této velikosti. A pak školy, základní i střední 
hořovické školy mají podle mého soudu svoji kvalitu, a to je také věc, 
která dělá město městem.

Co Vám ve městě vadí?
Vadí, trápí, mrzí mě stav infrastruktury města a majetku, které 

město obhospodařuje. Každý si musíme přiznat, že stav silnic a chod-
níků, podoba náměstí, stav některých budov v majetku města jsou 
v porovnání s podobně velkými městy v mnohem horším stavu. Když 
nemá člověk nasazené růžové brýle, musí uznat, že Hořovice zaostá-
vají. Je to dáno tím, že si Hořovice jako město žije nad poměry. Máme 
velké množství majetku, na který nemáme v rozpočtu dostatek pe-
něz. Máme klub Labe, Společenský dům, sál v radnici. Nic z toho není 
v bezvadném stavu a místo toho, abychom se soustředili na opravu 
těchto objektů, ještě si koupíme starý zámek. Finančně se kvůli tomu 
vyčerpáme a na jmenovaný i další majetek máme ještě méně peněz. 
Roky zavřené kino, jehož budova, chátrá a za ty roky neexistuje plán, 
co s ním dělat. Naše vedení města neumí hospodařit.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Jako předseda Finančního výboru se snažím každý rok při schva-

lování rozpočtu města nalézat úspory, aby bylo hospodaření udr-
žitelné a bylo více peněz na investice, které jediné mohou Hořovice 
posunout dopředu. Vždycky je to zastupiteli za ČSSD, KSČM, lidovci 
a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst o jeden hlas 
v Zastupitelstvu přehlasováno. A tak si současné vedení města schvá-
lilo na příští rok investice ve výši cca 20 mil. Kč, což je zoufale málo. 
Pro srovnání Králův Dvůr plánuje investovat více jak 70 mil. Kč. Ale 
zase se opakovaně posílil rozpočet na městskou policii, která už nás 
stojí více jak 8 mil. Kč. Za to by se každoročně pár ulic opravilo…

Jana Skopečka

V prosinci bylo Ministerstvem zdravotnictví zahájeno plošné tes-
tování obyvatel na COVID-19 antigenními testy. Naše zdravotnic-
ká zařízení se této akce aktivně účastní. Nemocnice Hořovice i Re-
habilitační nemocnice Beroun disponují odběrovými místy, kde 
lze provést antigenní test či test PCR. Přijďte se zdarma otestovat 
na COVID-19, ať máme zdravé Berounsko i Hořovicko.
 

Nový rezervační portál
Od 16. prosince se mohou zájemci o antigenní test na COVID-19 ob-

jednat přes náš rezervační portál. Portál naleznete na webových stránkách 
Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun, kde si můžete 
zvolit nejen místo odběru, ale i přesný čas a požadovaný typ testu.

„Rezervační portál jsme vytvořili pro větší komfort zájemců o testo-
vání. V době, kdy Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo veřejnost k dobro-
volnému testování antigenními testy zdarma, jsme očekávali větší zájem 
ze strany obyvatel o test na COVID-19,“ řekl MUDr. František Vlček, 
ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu z holdingu AKESO.
 

Ukončeme šíření COVID-19 na Berounsku a Hořovicku
„Výhodou antigenních testů je rychlá detekce viru SARS-CoV2, kdy je 

již do 20 minut od odběru znám výsledek. Test se provádí výtěrem z no-
sohltanu a jeho spolehlivost je vysoká, zejména u osob, které jsou v době 
testování samy infekční. Senzitivitu používaných testů jsme si ověřili ve 
studii, kterou jsme v nedávné době zpracovali ve spolupráci s 3. lékařskou 
fakultou UK na vzorku 520 osob. Jsme přesvědčeni, že plošným a opa-
kovaným testováním prostřednictvím antigenních testů lze významně 
zpomalit pandemii COVID-19 a omezit nutnost drahých a omezujících 
restriktivních opatření,“ dodal MUDr. Vlček.

Antigenní test na COVID-19 provádíme v odběrových místech, které 
jsou umístěny na parkovištích u obou nemocnic. Aby mělo plošné testo-
vání smysl a došlo k co největší detekci pozitivních osob v populaci, do-
poručujeme podstoupit antigenní test opakovaně, například každých 5-7 
dní, a to i při negativním výsledku předchozího testu.

Možnost objednat se na test PCR je nadále možné jen pro osoby s žá-
dankou od lékaře či hygienické stanice.

Petra Horáková, tisková mluvčí
Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun

Jsme připraveni otestovat 
Berounsko a Hořovicko
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Tak začínají příběhy tří dětí, 
které předsedkyně hořovického 
Svazu tělesně postižených Jarmila 
Gruntová poskytla pořadatelům 
exhibičního utkání REAL TOP 
Praha vs. „stará garda“ FK Komá-
rov. Jaké bylo ale její překvapení, 
když zjistila, že pořadatelé zmí-
něné charitativní akce obdrželi 
příběh další, příběh její, příběh 
Jarmily Gruntové. Z něj se do-
zvěděli, že je Jarmila Gruntová od 
roku 2004 po prodělání klíšťové 
encefalitidy odkázaná na invalid-
ní vozík. To ji však nebrání, aby 
se s velkým nasazením věnovala 
ostatním, pomáhala hendike-
povaným, tělesně postiženým 
osobám včetně postižených dětí, 
uvedly kolegyně Jarmily Grun-
tové. Nyní ale sama potřebuje 
šikmou zvedací plošinu, která 
pomáhá překonat jakékoliv scho-
diště. Její příběh i potřeba zvláštní 
kompenzační pomůcky pořada-
tele charitativního utkání inspi-
rovaly a výtěžek z akce ve výši 
Kč 75 000 předali právě Jarmile 
Gruntové.

Její reakce všechny překvapi-
la – o darovanou částku se rozdělila 
s dětmi, jejichž příběhy nadaci na 
začátku odeslala. A nejen s nimi. 
„Dle mého mínění by toto udělal 
každý. Když mi první český vítěz 
prestižní Ligy mistrů UEFA Vladi-
mír Šmicer spolu s kolegy předával 
šek s mým jménem, bylo rozhodnu-
to. Podělím se o výtěžek s dětmi, ale 
také se Svazem tělesně postižených 
Hořovice. Zakoupíme polohovací 
lůžka a dětské vozíčky pro postižené 
děti,“ konstatovala Jarmila Grunto-
vá a připojila motto: „Není těžké mi-
lovat dítě zdravé a krásné. Avšak jen 
velká láska se dovede sklonit k dítěti 
postiženému.“ (var)

Real Top Praha je sportovní 
tým složený z osobnosti kultur-
ního a sportovního života, který 
sdružuje přibližně 100 členů. 
Tým osobností vznikl v roce 2000 
a od září 2005 bylo založeno ob-
čanské sdružení Real Top Praha. 
Účelem zapsaného spolku je pod-
pora nejrůznějších charitativ-
ních akcí, a to převážně sportov-

ních. Za dobu fungování Realu 
se nám podařilo podpořit mnoho 
lidí, kteří opravdu pomoc potře-
bují a rozdělit mezi ně mnoho 

miliónů. Jsme jediný tým v České 
republice, kde se osobnosti účast-
ní akcí bez nároku na honorář.

www.realtoppraha.cz

Jarmila Gruntová obdarovala děti
Matyáškovi je šest let a má za sebou spoustu náročných
operací…
Čtyřletá holčička Helenka se od narození potýká
s vážnými nemocemi…
Jmenuji se Lada, je mi jedenáct let a jak možná tušíte,
nejsem zdravé dítě…

n Jarmila Gruntová slavnostně předala finanční částky dětem, kterým 
slíbila pomoc. Foto: Tomáš Richter

n Dobrovolné svazky obcí ve Středočeském kraji mají vlastní asociaci!
Asociace byla založena jako neziskový spolek 20. října dobrovolnými 
svazky obcí – Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram, Sdružením 
obcí Sedlčanska, Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Voticko, 
DSO Mikroregion Čáslavsko, Svazkem obcí CHOPOS a DSO Mikrore-
gion Hořovicko. Hlavní důvody vzniku Asociace dobrovolných svazků 
obcí Středočeského kraje je podpora rozvoje meziobecní spolupráce, 
hájení zájmů dobrovolných svazků obcí a aktivní spolupráce s institu-
cemi s krajskou a regionální působností.
n DSO Mikroregion Hořovicko je členem spolku TO Brdy a Podbrdsko.
www.brdyapodbrdsko.cz, www.instagram.com/brdyapodbrdsko
www.facebook.com/brdyapodbrdsko
n Kancelář Centra společných služeb sídlí na Městském úřadě v Ho-
řovicích, Palackého nám. 2, číslo dveří 221
n Úřední hodiny pro veřejnost: Každé pondělí od 13 – 17 hod.
Ing. Miroslava Paťavová, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz, 
tel.: 311 545 327
Miroslava Kaprálová, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz, tel.: 
311 545 327
n www.mesto-horovice.eu/horovicko/mikroregion-horovicko

Okénko Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Hořovicko

n K oslavám výročí komárovského fotbalu si místní stará garda pozvala 
tým osobností Real Top Praha. Šek s výtěžkem z utkání 75 000 Kč byl slav-
nostně věnován paní Jarmile Gruntové, ředitelce Svazu tělesně postižených 
v Hořovicích. Na organizátory charity však čekalo překvapení. Paní Grunto-
vá, ačkoliv by jí částka jistě pomohla v její nelehké situaci, oznámila všem, že 
se o ni podělí s potřebnými dětmi. Foto: Tomáš Richter
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Na podnět maminky Adámka 
jsme se zapojili do projektu Krabice 
od bot. Tato akce má za cíl potěšit 
co nejvíc dětí žijících v tíživé sociál-
ní situaci. S nástupem do školy jsme 
tedy vyhlásili sbírku hraček, knih 
a drobností, které už doma nemají 
žádné uplatnění a udělají radost ješ-
tě někomu dalšímu. Ve třídě se na-
hromadila spousta věcí, které jsme 
pak společně nandali do krabic od 
bot pro Diakonii.

Jana Fialová, třídní učitelka 4. B
2. základní školy Hořovice

Děti o akci napsaly:
Líbilo se mi, že jsem mohl udě-

lat radost někomu jinému. Bavilo 
mě, jak jsme nosili zabalené krabice. 
Zabalili jsme 47 dárků u nás ve tří-
dě a dohromady s Vískou 71 dárků. 
Chtěl bych to příště dělat zas. Balili 
jsme dárky pro kluky a holky ve dvo-
jicích a musel je do Rokycan odvézt 
pan Sklenář, protože paní učitelce 
se všechny krabice nevešly do auta. 
Bavilo mě, jak jsme sepisovali hrač-
ky, jak jsme je balili a dávali na ně 
mašle.

Čtvrťáci zabalili dětem desítky dárků

n Hořovičtí školáci připravili dárky pro děti žijící v tíživé sociální situaci. 
2x foto: Jiří Sklenář

„Děkujeme vám, že i za ta-
kového období se zvládáte sta-
rat o všechny pacienty. A hlavně 
děkuji, že i díky vaší pomoci se 
uzdravil můj tatínek z vážné 
nemoci.“ To je jeden ze vzkazů, 
které žáci Základní umělecké 
školy Josefa Slavíka odeslali zdra-
votníkům hořovické nemocnice. 
A to není vše, ve videu děti zdra-
votníkům hrají, zpívají a jsou zde 
i namalované obrázky. „Obrázky, 
přání, vzkazy, nahrávky písní 

nebo vlastní skladby - to všech-
no zamířilo v úterý 8. prosince 
k lékařům, sestřičkám a dalšímu 
zdravotnickému personálu v ho-
řovické nemocnici. Věříme, že 
tento vzkaz potěší ty, kteří v této 
nelehké době pečují o naše zdra-
ví. Děkujeme!“ uvedl ředitel ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice Jakub 
Albrecht.

Vzkaz je možné zhlédnout na 
youtube.com pod názvem Vzka-
zy do hořovické nemocnice. (var)

Děti ze ZUŠ Hořovice poděkovaly zdravotníkům

n Vzkazy a obrázky od žáků ZUŠ Josefa Slavíka zdravotníkům předali 
ředitel školy Jakub Albrecht (vpravo) a učitelka tance Vendula Dědová. 
2x foto: archiv školy

n Autorem obrázku je žák hudebního oboru ZUŠ Hořovice Adam Piero 
Buonocore, který ho k příležitosti předání vzkazů do hořovické nemoc-
nice vymyslel a namaloval.
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Areál ve Valdecké ulici si od VAK Beroun prona-
jala příspěvková organizace města Hořovice Městská 
správa bytového a nebytového fondu od září t. r. Vý-
hodou tohoto prostoru je uzavřený areál s dostateč-
nou kapacitou garáží, kanceláří a zázemím pro dílnu 
technických služeb.

Krizový štáb ORP Hořovice, který vede starosta 
města Dr. Ing. Jiří Peřina, využil situace, kdy jsou 

v tomto areálu ještě volné prostory. V případě, že 
nám Krajská hygienická stanice uloží péči o osoby 
bez přístřeší s nařízenou karanténou, bude jeden 
upravený prostor, který dříve sloužil jako byt, využit 
pro takto nařízenou péči.

Bc. Lenka Redrová
Koordinace příspěvkových organizací

a krizové řízení, MěÚ Hořovice

Volné prostory areálu Hořovičtí 
využijí pro nařízenou karanténu

n Zubní pohotovost

n Pro případnou nařízenou péči o osoby bez přístřeší s nařízenou karanténou bude využit volný prostor areálu. 
Úpravu místností si přišla prohlédnout koordinátorka krizového řízení MěÚ Hořovice Lenka Redrová. 2x foto: var

Dojemný příběh maminky 
Anežky Táborské (31), která dva 
roky marně čekala na lék proti své 
roztroušené skleróze (RS), zasáhl 
přes 9000 dárců. Na léčbu někdejší 
učitelky poslali za pouhé dva mě-
síce trvání sbírky téměř 8 000 000 
Kč. I díky pečlivé a dlouhotrvající 
práci obou studentů hořovického 
gymnázia se projekt na pomoc 
mladé mamince stal tím nejúspěš-
nějšímz tuzemského „RS světa“. 
Na vrchol ho zařadila i platforma 
Darujme.cz. Příběh zaujal také 
přední tuzemská media, včetně 
televizních stanic ČT1 nebo CNN 
Prima News.

Sbírku zorganizovala rodina 
Anežky Táborské. „Roztroušenou 
sklerózu mé sestře diagnostikova-
li lékaři v roce 2012. Až do pláno-
vaného těhotenství měla jen mír-
ný průběh,“ líčí příběhPetr Kološ 
(40), organizátor sbírky a otec ho-
řovického gymnazisty Mikuláše. 
Po porodu syna Václava, v únoru 
2019, se stav Anežky začal rapid-
ně zhoršovat.

Navzdory opakovaným žádos-
tem ze strany lékařů ale její pojiš-
ťovna (VZP) léčbu stále zamítala. 
„Lékaři nám dva roky opakovali: 
„Vhodný lék existuje, jmenuje se 
Lemtrada, ale Anežčině pojišťovně 
se zdá příliš drahý,“ popisujeA-
nežčin bratr zoufalství, se kterým 
se v létě 2020 vrhl do přípravy 
sbírkového webu. „Rozpočet na 
sbírku jsme neměli žádný. Proto 
jsem poprosil syna Mikyho a jeho 
kamaráda Pepu o pomoc. A oni 
pomohli!“ říká Petr dojatě.

Mikuláš se podílel na natáčení 
a sestříhání video dokumentů, kte-
ré byly klíčové pro úspěch sbírky. 
Josef nabídl k dispozici své pro-
gramátorské schopnosti. Vyrobil 
přehledný a skvěle strukturovaný 
sbírkový web. Řada věcí byla pro 
oba gymnazisty nových, problémy 
ze svých „oborů“ obětavě studova-
li například pomocí youtube. Vše 
proto, aby sbírka byla úspěšná.

A nakonec byla. Především 
díky oběma chlapcům mohla 
Anežka už v druhém listopado-

vém týdnu dostat první dávku 
léku. 

O mimořádné sociální odpo-
vědnost a houževnatosti svých 
studentů byl koncem listopa-
du 2020 informován i ředitel ho-

řovického GVH Jiří Vlček, který 
se rozhodl aktivitu studentů oce-
nit ředitelskou Pochvalou. Mimo 
jiné i proto, aby motivoval podob-
né chování u dalších studentů.

Klára Odstrčilová

Dva studenti hořovického gymnázia vybrali
8 milionů korun na lék pro nemocnou maminku
Teprve sedmnáctiletí spolužáci z víceletého Gymnázia Václava Hraběte Hořovice stojí za výrazným úspěchem veřejné sbírky 
pomůžuAnežce.cz. Josef Čerpl naprogramoval web, Mikuláš Kološ natočil a sestříhal videa, která posléze zasáhla statisíce di-
váků. Jejich práci v těchto dnech ocenil ředitel gymnázia Jiří Vlček, udělil studentům Pochvalu ředitele školy.

n Za výrazným úspěchem veřejné sbírky stojí (zleva) Josef Čerpl a Mikuláš 
Kološ. Foto: Petr Kološ

n 1. 1. MUDr. Jiří Cajthaml, 
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 2. a 3. 1. MUDr. Petra Da-
vidová, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 
40, tel.: 775 595 704
n 9. a 10. 1. MUDr. Martin 
Fiala, Beroun, Holandská 123, 
tel.: 728 961 496
n 16. a 17. 1. MUDr. Anita Ha-
náčková, Komárov, Buzulucká 
480, tel.: 734 583 076
n 23. a 24. 1. MUDr. Jan Jou-
kl, Králův Dvůr, Průmyslová 
614, tel.: 728 349 403
n 30. a 31. 1. MUDr. Franti-
šek Hentsch, Zdice, Palackého 
nám. 21, tel: 608 020 878
Pohotovostní služba je v době 
od 8:00 - 11:00

MĚSÍČNÍK
HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN
v elektronické verzi na:
www.mesto-horovice.eu
a www.mkc-horovice.cz
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Z Rady města
Hořovice

ze dne 25. listopadu 2020

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada souhlasí s vyplacením 
mimořádných odměn ředitelům 
příspěvkových organizací města 
Hořovice ve výši jednoho mě-
síčního platu z rozpočtu PO za 
předpokladu, že PO mají tyto 
prostředky v rozpočtu.
n Rada souhlasí s udělením vý-
jimky ze Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek platných pro 
město Hořovice a jeho příspěv-
kové organizace a souhlasí, aby 
Domov Na Výsluní zakoupil pří-
stroj na dekontaminaci odpadu. 
Domov bude žádat o dotaci na 
financování nákupu přístroje Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí.
n Rada vzala na vědomí dopis 
jednatele společnosti HORA 
s.r.o., týkající se oznámení, že 
společnost HORA s.r.o. není 
schopna, vzhledem ke stávající 
epidemiologické situaci, dodržet 
původní termín dokončení díla, 
nazvaného „Stavební úpravy Sta-
rého zámku v Hořovicích, úpra-
vy čp. 28“, tj. předat dokončené 
dílo do 30. listopadu 2020. Rada 
souhlasí s bez-sankčním prodlu-
žením termínu dokončení stav-
by do středy 16. prosince 2020 
a tedy s návrhem dodatku č. 2.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložený návrh 
Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice č. 2/2020 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpa-
dů a nakládání s nebezpečných 
a stavebním odpadem, a s do-
poručením jejího schválení ji 
předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložený návrh 
Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice č. 3/2020 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů, a s do-
poručením jejího schválení ji 
předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.

n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
prodej pozemku parcelní č. 1878, 
zahrada, o výměře dle listu vlast-
nictví č. 10001 pro k.ú. a obec 
Hořovice 802 m2 nabyvateli Spo-
lečnost TTJ, s.r.o., za kupní cenu 
ve výši 300.000, - Kč, a to včetně 
kupní smlouvy, na jejímž základě 
je stanoveno využití tohoto po-
zemku pro účely zahrady a ne-
zcizitelnost pozemku.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
bezúplatný převod pozemku par-
celní č. 1856/2, ostatní plocha, 
o výměře dle listu vlastnictví č. 
10002 pro k.ú. a obec Hořovice 
704 m2 z majetku České repub-
liky zastupované Státním pozem-
kovým úřadem do majetku města 
Hořovice, a to z důvodu jeho vy-
užití pro tamní stavbu chodní-
ku s návazností na přechod pro 
chodce.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvu o převodu dokonče-
ných stavebních objektů, podle 
které Středočeský kraj bezplatně 
převede, a to v případě úspěš-
ného dokončení „Východního 
obchvatu“ Hořovic, na město 
Hořovice majetek v celkové od-
hadované hodnotě 28.529.817 
Kč vč. 21 % DPH.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti uzavírané se společností 
CETIN a.s., spočívající v umístě-
ní a provozování komunikační-
ho vedení a zařízení na pozem-
cích ve vlastnictví města p.č. 
66/1, 66/8, 66/24 a 66/29 v k.ú. 
Velká Víska v rozsahu dle geo-
metrického plánu a za úplatu ve 
výši 74.000 Kč + DPH dle plat-
ných předpisů, celkem 89.540 Kč.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
č. IE-12-6006940/15, Hořovi-
ce, obnova NN z TS BE-3582, 
uzavírané se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., spočívající v prá-
vu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat zařízení distribuční 

soustavy – kabelové vedení NN, 
pojistkové skříně v obvodovém 
plášti budovy bytového domu 
nacházejícím se na pozemku p.č. 
1158 v k.ú. Hořovice v rozsahu 
dle předloženého geometrické-
ho plánu, a to za úplatu 200 Kč + 
DPH dle platných předpisů.
n Rada města Hořovice schva-
luje Smlouvu o nájmu prostor ke 
sňatečným a obdobným obřa-
dům s Národním památkovým 
ústavem, IČO 75032333, a to ve 
věci pronájmu prostor ve Státním 
zámku Hořovice pro účely konání 
svatebních obřadů v roce 2021.
n Rada města Hořovice schva-
luje Smlouvu o dílo s autorem 
MUDr. Vladimírem Kaslem ve 
věci zhotovení knižní publikace 
s názvem „Hudba v Labi“, jejímž 
obsahem je zachycení historie 
realizace kulturních, zejména 
pak hudebních akcí pořádaných 
v klubu „Labe“. Předmětem do-
dání je celkem 30 kusů publika-
ce na celkovou cenu díla ve výši 
10.000 Kč.
n Rada města Hořovice schva-
luje Dodatek č. 1 smlouvy o vý-
půjčce s Národním Pedagogic-
kým institutem České republiky, 
IČO 45768455, a to ve věci pro-
dloužení bezplatné výpůjčky po-
zemku a stavby objektu Městské 
mateřské školy Hořovice na rok 
2021.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložené rozpočto-
vé opatření č. 5 ke schválenému 
rozpočtu města Hořovice na 
rok 2020 ve znění rozpočtového 
opatření č. 4, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitel-
stvu města Hořovice k projednání 
na základě § 84 odst. 2, písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí, že město Hořovice požá-
dá pro aktuální potřeby financová-
ní nezbytných výdajů v roce 2021 
o tzv. kontokorentní úvěr k běž-
nému účtu, a to ve výši 5 mil. Kč, 
a doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice schválit podání žádos-
ti o tento úvěr, resp. pak uzavření 
příslušné smlouvy o kontokorent-
ním úvěru.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložený návrh 
střednědobého výhledu rozpoč-
tu na období let 2022 až 2024, 
a s doporučením jej schválit ho 
předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.

n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložený návrh 
rozpočtu na rok 2021, a s do-
poručením jej schválit ho před-
kládá Zastupitelstvu města Ho-
řovice k projednání na základě 
§ 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený „Program 
pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města Hořovice v roce 2021“, 
a to včetně příloh a vzoru veřej-
noprávní smlouvy pro poskyto-
vání takovýchto dotací, a s dopo-
ručením jej schválit ho předkládá 
Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 85, 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v sou-
ladu s § 10a zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtu.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí záměr úpravy podmínek 
pro čerpání dotací poskytova-
ných z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2020 z důvodů koronavi-
rové situace a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice schválit 
na základě § 85, písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v souladu s § 10a 
zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů úpravu „Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
města Hořovice v roce 2020.
n Rada města Hořovice do-
poručuje Zastupitelstvu města 
Hořovice schválit podání žádos-
ti o poskytnutí dotace v rámci 
Výzvy k podávání žádostí o po-
skytnutí dotace v roce 2021 
z podprogramu Podpora obcí 
s 3 001 – 10 000 obyvateli (číslo 
výzvy 1/2021/117D8220), kdy 
poskytovatelem této dotace je Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj Čes-
ké republiky, a to na realizaci akce 
rekonstrukce ulice Kamenná.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Plán inventur města Hořovice 
za rok 2020 a ukládá v souladu 
s tímto plánem provést inventa-
rizaci majetku a závazků města 
ke dni 31. 12. 2020.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s výměnou dvou sociálních 
bytů, dle přílohy zápisu. Nájem-
ní smlouvy budou uzavřeny na 
dobu určitou, a to do 28. 2. 2021. 
Informovat žadatele a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s prodloužením nájemních 
smluv v sociálních bytech u dvou 
žadatelů. Informovat nájemce 
a MSBNF.
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Z Rady města
Hořovice

ze dne 9. prosince 2020

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 6 k Rámcové smlouvě o posky-
tování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací Voda-
fone OneNet č. 011025, týkající se 
tzv. zaměstnaneckého programu. 
Rada pověřuje starostu podpisem 
dodatku.
n Rada bere na vědomí přeru-
šení provozu MMŠ od 28. do 
31. 12. 2020.

n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Hořovice, Plynovod – přivaděč I. 
etapa“ pro společnost BAGGER, 
k.s., spočívající v uložení nové ply-
novodní přípojky na pozemcích 
parcelní č. 66/8, 895/1, 895/8 a 916 
v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene bude cca 
405 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH 
dle platných předpisů, celkem tedy 
cca 245.025 Kč.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy na část pozemku parc. 
č. 693/3 v k. ú. Hořovice, uzavřené 
s panem Josefem Svobodou, kdy 

tento nájemní vztah končí ke dni 
31. 12. 2020. Vzájemné závazky 
a pohledávky z této smlouvy jsou 
vyrovnány a k podpisu dohody 
o ukončení je pověřen starosta 
města. Zdržel se: 1, Pro: 6.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o spolupráci při zajišťo-
vání a spolufinancování dopravní 
obslužnosti města se Středočes-
kým krajem zastoupeným pří-
spěvkovou organizací Integrova-
ná doprava Středočeského kraje, 
IČO: 05792291, jejímž předmětem 
je zajištění standardní dopravní 
obslužnosti ze strany Středočes-
kého kraje a také finanční spolu-
účast na zajištění nadstandardní 
dopravní obslužnosti v podobě 
bezplatné dopravy osob v rámci 
vybraných linek na území města 
Hořovice. Hodnota plnění dle této 
smlouvy činí na rok 2021 částku 
ve výši 1.206.600 Kč a k podpisu 
této smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o vývozu odpadkových košů, 

a to pro veřejnou zakázku s ná-
zvem „Vývoz odpadkových košů“ 
zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek. Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: čle-
nové – Ing. Petr Karban, Ing. Mi-
lan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, 
náhradníci – 1. náhradník: Věra 
Veverková, 2. náhradník: Ondřej 
Vaculík, 3. náhradník: Bc. Michal 
Hasman, MPA.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením sociálního bytu č. 
12 (60,5 m2) žadatelce dle přílo-
hy zápisu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to 
do 1. 12. 2021 s možností auto-
matického prodloužení v případě 
pravidelného hrazení nákladů 
na bydlení. Informovat žadatelku 
a MSBNF.

P l á n  a k c í  
v  H o ř o v i c í c h  n a  r o k

2 0 2 1  
   MŮŽE  S E  V  P RŮBĚH U  R O K U  MĚN I T ,

A K T U Á L N Í  I N F O R M A C E  N A  W E B U

W W W . S E D M I K R A S K A - H O R O V I C E . C Z

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE NA BRUSLÍCH, ZIMNÍ STADION 
LEDEN 2021

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY, VESTIBUL MÚ HOŘOVICE 
27. 3. 2021

HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ, KLUB LABE, HOŘOVICE 
24. 4. 2021

DEN RODINY, CYKLOVÝLET PO OKOLÍ
 15. 5. 2021

BLEŠÍ TRH RADNICE, HOŘOVICE 
ZÁŘÍ 2021

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD, LESOPARK DRAŽOVKA 
14. 11. 2021

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY, VESTIBUL MÚ HOŘOVICE 
5. 12. 2021

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
4. 12. 2021

VÁNOCE SE BLÍŽÍ, KLUBOVNA SPOLEČENSKÝ DŮM
 20. 12. 2021
Děkujeme všem svým členům, příznivcům 
a sponzorům za podporu  v roce 2020.
Přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti 
v novém roce.  
 Tým sdružení Sedmikráska 
 

V neděli 29. 11. byly v plánu 
Tvořivé dílničky, které měly být 
součástí akce Vánoce v Hořo-
vicích. Vzhledem k úplnému 
zákazu, uspořádal spolek díl-
ničky online. Lektoři připravily 
tvořivé balíčky. Zájemci si je 
objednali na uvedeném kon-
taktu a předsedkyně spolku se 
postarala o doručení. Věříme, 
že všem výroba vlastního dár-
ku udělala radost.

V sobotu 5. 12. se u kostela 
na Palackého náměstí sešla Mi-
lulášská trojice. Akce byla sym-
bolická, plná omezení a naříze-
ní. A o to více jsme si to všichni 
užili. Mikuláš si dětmi popoví-
dal za dohledu čerta a anděla. 
O nadílku se postarali rodiče 
s dřevěným Mikulášem.

Spolek navázal na jaře spo-
lupráci s paní Kolenskou a je-
jím manželem. Jejich dřevěná 
velikonoční výzdoba zaujala, 
proč se tedy nepostarat o vá-

noční. Materiál dodalo nejen 
město, ale i pan Zdeněk Men-
gler. V prosinci byl také schvá-
len finanční příspěvek na vý-
zdobu. Děkujeme a věříme, že 
příští rok bude společná komu-
nikace o kousek lepší. A spo-
lečnými silami se postaráme 
o hezčí město!

Nyní jsme všichni vstoupi-
li do Nového roku. Věřím, že 
v této nelehké době bez stresu, 
shonu, ve zdraví a jen s dobrou 
náladou. Velké poděkování pa-
tří městu a MKC Hořovice. Bez 
jejich podpory a pomoci by se 
aktivity spolku nekonaly. Těším 
se na další spolupráci. Za propa-
gaci a šíření akcí děkujeme re-
dakci zpravodaje Měšťan a také 
redakci Podbrdské noviny.

O dalších připravovaných 
akcích se dozvíte na webu 
http://www.sedmikraska-horo-
vice.cz/
Renata Babelová, předsedkyně

Závěr roku patřil tradičním akcím
V roce 2020 se akce konaly v netradičním duchu, v sou-
ladu s vládním nařízením. Děkujeme všem za podporu 
a dodržování stanovených podmínek.
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Od 13. 12. 2020 jsou do systému Pražské integrované dopravy
zahrnuty oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitálska

Nově bude zavedeno 27 nových linek PID, 11 stávajících linek bude změněno a zrušeno bude 47 linek mimo systém PID. Jednotli-
vé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude koordinován dispečinkem 
PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové 
i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID 
Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

„Jsem rád, že na konci letošního roku se komfort cestování veřejnou dopravou zlepší také v oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitálska, kde proběhne 
k celostátnímu termínu změn jízdních řádů 13. 12. 2020 integrace autobusové dopravy do systému Pražské integrované dopravy. Občané budou moci vy-
užívat plný sortiment jízdenek PID a na jednu jízdenku tak cestovat jak vlakem, tak i autobusem včetně Hlavního města Prahy,“ uvedl radní pro veřejnou 
dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

„Berounsko je jednou z posledních oblastí Středočeského kraje, bezprostředně sousedících s Prahou, kde dosud nebylo možné v plné míře využívat výhod 
Pražské integrované dopravy. Integrovanou jízdenku nyní mohou lidé použít v pražské MHD, v regionálních vlacích i rychlících, příměstských autobusech 
i berounské MHD. Věřím, že díky snadnějšímu cestování veřejnou dopravou nechá mnoho lidí auto doma nebo u nejbližší zastávky páteřních linek PID,“ 
doplnil náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„S integrací veřejné dopravy v těchto oblastech bude cestování pro občany mnohem výhodnější. Kromě vzájemného provázání autobusových linek a čet-
nějšího přímého spojení do Prahy u některých spojů, dojde zejména v oblasti Hořovicka k rozšíření návazností mezi vlaky a autobusy. Na nových linkách 
bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně mož-
ností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Pro snadnější dostupnost předplatných 
kupónů již funguje možnost si zřídit kartu PID Lítačka v pokladně ČD na nádraží v Berouně a připravuje se tato možnost i v dopravních kancelářích doprav-
ce Arriva SČ v Hořovicích a Příbrami. Velkým přínosem pro cestující je pak garance přestupních vazeb díky dohledu dispečinku PID či zlepšení informova-
nosti cestujících při změnách či mimořádnostech v dopravě,“ dodal ředitel IDSK Tomáš Duroň.

„Společně s kolegy z IDSK jsme věnovali velkou péči také informovanosti lidí. Vydali jsme informační brožury včetně tištěných jízdních řádů, na klíčo-
vých uzlových bodech budou v pátek a pondělí pomáhat cestujícím i řidičům naši informátoři a dispečeři,“ podotkl ředitel ROPID Petr Tomčík.

ZLEPŠENÍ NA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ INTEGROVANÝCH REGIONÁLNÍCH LINKÁCH V OBLASTI BEROUNSKA
n Zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun, Autobusové nádraží z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované železniční linky R16 a S7, 
přestupní uzel je mimo hlavní komunikace a umožňuje bezpečný přestup mezi linkami bez ohrožování cestujících tranzitní dopravou.
n Spojení ze Zdic, Králova Dvora a Berouna do Prahy bude zajištěno expresní linkou 394, resp. doplňkovými linkami 380 a 384.
n Linky jsou koncipovány jako průjezdní, což umožňuje lepší spojení přilehlých obcí s důležitými body v Berouně a Králově Dvoře
n Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány a koordinovány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
n Častější a pravidelnější spojení z oblasti Berouna a Králova Dvora na železnici, koordinace linek (odstranění souběhů – mimo školních spojů).
n Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední spoje).
n Sjednocení městské a příměstské dopravy v jeden celek.
n Zřízení vyčkávání spojů místních autobusových linek na páteřní dopravu.
n Zajištění četnějšího přímého spojení Zdic a Králova Dvora na Prahu.
n Zlepšení obsluhy Hostimi.
n Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.
n Na území měst Beroun a Králův Dvůr zůstane na linkách PID zachován městský tarif s nepřestupní jízdenkou.

ZLEPŠENÍ NA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ INTEGROVANÝCH REGIONÁLNÍCH LINKÁCH V OBLASTI HOŘOVICKA
n Zajištění garantovaných přestupních vazeb u hořovického nádraží od vlaků (především rychlíků) na regionální autobusy.
n Linka MHD Hořovice je sloučena s linkami na Zbiroh a opačným směrem do Praskoles, čímž dochází k rozšíření nabídky přímého spojení pro Zbiroh, 
Týček, Cerhovice a Záluží ke školám v Komenského ulici a nemocnici v Hořovicích, nové spojení ke školám a na Cintlovku pak získají i Praskolesy.
n Pro cesty v obvodu města Hořovice zůstane zachována bezplatná přeprava, a to na linkách 531, 643 a 648.
n Rozšíření a garance návazností mezi vlaky (linka R16) a autobusy (zejména linky 531 a 648) na nádraží v Hořovicích.
n Častější a pravidelnější spojení z oblasti Komárova, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě mimo školních spojů).
n Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední a večerní období, víkendy).
n Zajištění četnějšího spojení do Bzové.
n Ve spolupráci s Plzeňským krajem zlepšení obsluhy Kařezu a Kařízku a zachování přímého spojení Hořovic a Rokycan linkou 646.
n Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.

ZLEPŠENÍ NA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ INTEGROVANÝCH REGIONÁLNÍCH LINKÁCH V OBLASTI ROŽMITÁLSKA
n Zavedeny budou 4 nové linky a 3 stávající budou změněny. Zrušeny budou 4 linky mimo systém PID.
n Páteřní linka 521 zajistí pravidelné spojení v trase Příbram – Rožmitál pod Třemšínem – Věšín, přičemž v Příbrami bude navazovat na stávající linky 393 
a 395 z/do Prahy a v Rožmitále p. Tř. na linku IDP 423 z/do Plzně. Linka bude jezdit v intervalu ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 
minut. Část spojů bude přímých z/do Prahy bez nutnosti přestupu (do Prahy ráno 3 přímé spoje a odpoledne 1 přímý spoj, z Prahy ráno 1 přímý spoj a od-
poledne 3 přímé spoje).
n Dále vzniknou nové doplňkové linky PID 509 a 522 pro obsluhu obcí Láz a Hvožďany.
n Ve spolupráci s Plzeňským krajem dojde k možnosti využívat odbavení v systému PID rovněž na lince 423 v úseku Věšín – Rožmitál p. Třemšínem. Po 
dohodě s Plzeňským krajem bude z důvodu velmi nízké poptávky zrušen provoz na lince D31 v úseku Kasejovice – Starý Smolivec.
n Na základě vyhodnocení provozu prodloužené linky 317 v roce 2019 o úsek Dobříš – Příbram dojde ke zkrácení této linky do úseku Praha, Smíchovské 
nádr. – Dobříš a k zavedení nové linky PID 517 v trase Dobříš – Příbram, sídl. Archiv. Tato změna umožní efektivnější využití kapacitních kloubových vozů 
v relaci s vyšší přepravní poptávkou a uzpůsobení jízdního řádu nové linky potřebám cestujících z obcí Obořiště a Dlouhá Lhota.

Veškeré informace k projektu integrace Berounska, Hořovicka a Rožmitálska a jízdní řády nových linek PID najdete na www.pid.cz.
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K linkám integrace dopravy Berounska a Hořovicka
Při celostátní změně jízdních řádů 13. 12. 2020 došlo k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. 
Zavedeno bylo 23 nových linek a 8 stávajících bylo změněno. Zrušeno bylo 43 linek mimo systém PID. V celé oblasti Beroun-
ska a Hořovicka již budou všechny regionální autobusové linky zapojeny do systému PID, a to včetně linek do Prahy či MHD 
Beroun-Králův Dvůr a Hořovice. Jízdní doklady PID tak bude možné použít na celou cestu bez ohledu na zvolený dopravní 
prostředek (vlak, autobus, místní MHD i pražská MHD). Zároveň se mění názvy 25 zastávek v oblasti.

Nové autobusové linky PID
394 Praha, Nové Butovice – Beroun – Králův Dvůr, Počaply – Zdice (expresní linka provozovaná v pracovní dny v době zvýšené poptávky 
cestujících, nahrazuje především linku C19).

526 Zdice – Hředle – Chlustina – Žebrák – Bzová (nahrazuje linky C11 a C42).

527 Komárov – Újezd – Cerhovice – Drozdov – Žebrák (nahrazuje linky C39, C47 a částečně také C40 a C80; doplňková linka pro spojení 
Cerhovic a Újezda s Komárovem, v Žebráku garantované přestupy s linkou 384 od/do Prahy; nově zajištěno spojení o víkendu i do Drozdova, také 
sem zajíždí všechny spoje v relaci Cerhovice – Žebrák ve všední den).

528 Hořovice – Tlustice – Žebrák – Bzová – Březová – Kublov – Broumy (nahrazuje linku C32, všechny spoje nově zajíždějí do Bzové, čímž 
zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti; nové spoje o víkendu).

529 Hořovice – Hvozdec (nahrazuje linku C37, v zastávceHořovice, Náměstí B. Němcové návaznost na ostatní linky).

631 Nižbor – Hýskov – Beroun, Autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty – Všeradice (nahrazuje linku MHD B a částečně také lin-
ky C14, C23 a C25; nově navazuje na vlaky linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou; vybrané spoje linky pokračují 
ze zastávky Všeradice jako linka 638 ve směru Beroun, Aut.nádr., čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve směru Beroun).

632 Řevnice – Svinaře – Osov – Hostomice (nahrazuje linky C33, C45, C50; v zastávce Řevnice, Nádraží je linka navázána na vlaky linky S7 z/
na Prahu).

633 Beroun, Zdejcina – Beroun, Autobusové nádraží – Tetín – Liteň (nahrazuje stávající linku MHD C, dále nahrazuje linky C15, C17 a zá-
roveň zavádí spojení Tetína a dalších obcí s centrem Berouna; zavedeny víkendové spoje ke Koněpruským jeskyním).

634 Hostomice – Neumětely / Skřipel – Všeradice (nahrazuje zajíždění vybraných spojů linky C25 a C38; linka zajišťuje lokální obsluhu obcí 
Neumětely, Lážovice a Skřipel; nově je v pracovní dny zajištěna obsluha zastávky Osov, Nové Dvory).

636 Loděnice – Chrustenice – Nenačovice – Železná (nahrazuje linku C10, v zastávce Loděnice je možný přestup na linky 380,384 ve směru 
Praha a Beroun, v zastávce Železná na linku 630 ve směru Beroun – zavádí tedy dvojnásobně četné spojení obsluhovaných obcí s Berounem.

637 Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky) – Nový Jáchymov – Kublov – Broumy (linka 
nahrazuje větší počet stávajících linek SID a zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a Králova Dvora, ale také dopravu do ZŠ Liteň; 
v zastávkách Beroun, Autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel.st. je možnost přestupu na páteřní železniční dopravu).

638 Všeradice – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (– Beroun, Hlinky) – Svatá – Broumy – Skryje (nahrazuje linky C23, C24, D18; 
linka je koordinována s linkou 637 v úseku Králův Dvůr – Beroun, Autobusové nádraží v maximálním možném rozsahu; spoje jedoucí do zastávky 
Všeradice pokračují jako přímý spoj linky 631 (bez nutnosti přestupu) ve směru Beroun).

639 Hořovice – Hostomice – Dobříš (nahrazuje linky C33, C38 a C80).

640 Zdice – Hostomice – Čenkov (nahrazuje linky C11, C16, C50 a D18; nově jsou vybrané spoje prodlouženy do Jinců a Čenkova).

641 Beroun – Zdice – Hořovice (nahrazuje linku C21).

642 Jince – Lochovice – Praskolesy – Hořovice (nahrazuje linku C49 v úseku Jince – Lochovice a linku C45 v úseku Lochovice – Hořovice; 
v úseku Praskolesy – Hořovice je koordinována s linkou 641).

643 Cerhovice – Újezd – Hořovice – Podluhy – Křešín (nahrazuje linku C43 a částečně C34 a C81; doplňková linka pro relaci Hořovice – 
Cerhovice, zajišťuje dopravní obslužnost cerhovické místní části Třenice, Újezda a zadní části Záluží; do Podluh jsou nově zavedeny víkendové 
spoje).

644 Hořovice – Osek – Komárov – Hvozdec, Mrtník – Chaloupky – Malá Víska – Zaječov (nahrazuje linku C36; mírné navýšení počtu spojů; 
garantované návaznosti většiny spojů začínajících/ukončených v Komárově na linky 645 a 646 z/do Hořovic).

645 Hořovice – Osek – Komárov – Zaječov – Olešná – Těně – Strašice (nahrazuje linku C35 a některé spoje linky C80; páteřní linka oblasti; 
v Hořovicích zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu; koordinace s linkou 646 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu 
dopravní obslužnosti; v úseku Zaječov – Strašice úprava spojů ve spolupráci s Plzeňským krajem především o víkendu z důvodu zlepšení spojení 
pro turisty do CHKO Brdy).

646 Hořovice – Osek – Komárov – Olešná – Cheznovice – Těně – Strašice – Dobřív – Rokycany (nahrazuje linku C46 a vybrané spoje linek C35 
a C40; páteřní linka oblasti; ve spolupráci s Plzeňským krajem zaveden nový dopravní koncept s téměř všemi spoji v celé trase Hořovice – Rokycany; 
v Hořovicích i Rokycanech zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu; koordinace s linkou 645 v úseku Komárov – Hořovice).

647 Hořovice – Osek – Komárov – Kařízek – Kařez – Cerhovice (nahrazuje linku C81 a školní spoje přes komárovské sídliště z linky C36; 
všechny spoje nově jedou přes střed Oseka (zast. Osek, u Anýže); na požadavek Plzeňského kraje dochází k navýšení počtu spojů; v Kařezu zavedeny 
garantované návaznosti na železniční dopravu do Prahy i od Plzně).

648 Otmíče – Praskolesy – Hořovice – Záluží – Cerhovice – Drozdov – Týček – Zbiroh (nahrazuje linku MHD Hořovice, linky C34 a C44 
a také vybrané spoje linek C47 a C80; páteřní linka oblasti; zavedeno nové přímé spojení ze Zbiroha, Drozdova, Cerhovic a Záluží k hořovické 
nemocnici; ranní školní spoj jede nově jako posila již z Otmíčů, jeden školní spoj také zajíždí pro zvýšení kapacity do Tlustic;spoje jedoucí k hořo-
vickému nádraží zde mají garantované přestupy na železniční dopravu).

649 Nižbor, Stradonice, Náves – Nižbor, U Lípy – Nižbor, Žloukovice (nahrazuje část linky MHD B a linku C28; převážně školní linka pro 
doplňkovou obsluhu místních částí Žloukovice a Stradonice obce Nižbor).
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Změněné autobusové linky PID

311 Linka je nově vedena také přes Dobřichovice a v Řevnicích je nově ukončena u nádraží. Celkové posílení provozu v úseku Řevnice – Mo-
řina, nahrazuje také omezenou linku 451.

380 Linka je ze zastávky Beroun, U černého koně odkloněna přes Velké sídliště do zastávky Králův Dvůr, Počaply (částečně nahrazuje linku 
C20).

384 Nová trasa linky: Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice (nahrazuje linky C20, C40, C41, C42, spoje v pů-
vodní trase nahrazeny linkami 380 a 425).

425 Linka je ze zastávky Loděnice ve směru od Mořinky nově vedena přes Svatý Jan pod Skalou a Hostim a dále po trase současné linky MHD 
A do Popovic; v úseku Loděnice – Popovice jede celodenně, celotýdenně, nahrazuje linky MHD A, H a 384.

451 Linka je výrazně omezena na 1 ranní školní spoj v trase Mořina – Karlík – Řevnice, nádraží (zrušené spoje nahrazeny linkou 311).

531 Celková změna časových poloh spojů, zlepšení návaznosti na vlaky v Hořovicích.

630 Linka je prodloužena o úsek Beroun, aut. nádr. – Beroun, Jarov (nahrazuje linku MHD C).

952 Noční linka je prodloužena o úsek Beroun, U černého koně – Beroun, Sídliště (ve směru tam jede přes Velké sídliště a ve směru zpět přes 
Plzeňku).

Bezplatnou linku MHD Hořovice – C 09 nahradily tři autobusové linky: 531, 643, a 648
Podrobnosti na webových stránkách města Hořovice mesto-horovice.eu v sekci Doprava.

Nové jízdní řády vlaků od 13. 12. 2020
S blížícím se koncem roku vchází v platnost i nový grafikon vlakové dopravy, který s sebou přináší každoroční změnu železničních jízdních 

řádů. Celostátní termín změn těchto jízdních řádů připadl na neděli 13. prosince 2020. Přestože většina cestujících využívá pro vyhledávání spojení 
moderních technologií, jakými jsou různé mobilní aplikace či vyhledávací portály, těší se velké oblibě každý rok i tištěná verze kartičkových jízdních 
řádů, které jsou tradičně nejžádanějším informačním materiálem k prosincovým změnám. Zdarma budou opět distribuovány v malém a praktic-
kém provedení do jednotlivých železničních stanic v obvodu Pražské integrované dopravy nebo také do Infocenter PID, Dopravního podniku hl. 
m. Prahy či do ČD center v Praze a Středočeském kraji. Kromě toho vydává organizace ROPID také brožuru formátu A5 s kompletními jízdními 
řády železničních tratí v Praze a okolí. Tato brožura bude k dispozici zdarma v infocentru ROPID na pražském Hlavním nádraží a v omezené míře 
také v dalších vybraných železničních stanicích v Praze. Ve Středočeském kraji nebude distribuce zajištěna. Těsně před termínem změn budou nové 
jízdní řády rozdávat také zaměstnanci ROPID a IDSK, a to na největších pražských vlakových nádražích během odpolední špičky.

Zdroj: Informační zpravodaj PID 20/2020 ze 7. 12. 2020 a www.mesto-horovice.eu

Městská policie Hořovice

8Jelikož je z důvodu šíření co-
ronaviru uzavřena služebna MP 
pro veřejnost, zjištěné přestupky 
strážníci řeší sepsáním ozná-
mení a předáváním příslušným 
správním orgánům. Zejména 
se jedná o dopravní přestupky, 
a nedodržení vládních nařízení.
8Dne 4. 11. 2020 v 18:10 tele-
fonicky požádal operační dů-
stojník PČR o prověření ozná-
mení o fyzickém napadení mezi 
osobami v ulici Smetanova. Po 
příjezdu na místo strážníci spat-
řili, že se zde dva muži perou. 
Okamžitě přistoupili k mužům 
a snažili se je od sebe roztrh-
nout, což se jim podařilo. Ale 
vzápětí na to se jeden z mužů 
pokusil jednoho ze strážníků fy-
zicky napadnout. Z tohoto dů-
vodu bylo ze strany hlídky MP 
použito donucovacích prostřed-
ků, kdy muž od svého protipráv-
ního jednání okamžitě upustil. 
Na místo se následně dostavili 
hlídka PČR, která si celou věc 
převzala do své kompetence.
8Dne 17. 11. 2020 v 15:35 bylo 

telefonicky oznámeno na linku 
MP od občana Hořovic, že u Pe-
nny marketu v ul. Masarykova 
jsou tři osoby, které na veřej-
ném prostranství požívají alko-
holické nápoje. Po příjezdu na 
místo strážníci tyto osoby zto-
tožnili a následně s nimi sepsali 
oznámení o porušení vládního 
nařízení zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejně 
přístupných místech, které poté 
bylo předáno správnímu orgánu 
k dalšímu řešení.
8Dne 18. 11. 2020 ve 21:50 
oznámil na služební telefon 
MP muž, že na ubytovnu v ulici 
Masarykova přišla na návštěvu 
skupina čtyř cizinců, kteří se zde 
s hostiteli poprali a vůči ostat-
ním ubytovaným jsou agresivní. 
Na místo se zároveň s hlídkou 
MP dostavila i hlídka PČR. 
Osoby na místě společně uklid-
nili a sepsali oznámení, které 
bylo předáno správnímu orgánu 
k dalšímu řešení.

Světla Dardová,
velitel MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 11. 2020 do 14. 12. 2020 
hasiči ze stanice Hořovice vyjíž-
děli k 21 událostem, z toho k 4 
požárům, 9 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, 5 dopravním nehodám, 1 
událost záchrana osob a zvířat. Ve 
dvou případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolupra-
covali se zdravotnickou záchran-
nou službou, Policií ČR a ostatní-
mi složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 4 osob, 2 osoby 
byly přímo zachráněny a v jed-
nom případě se jednalo o zranění 
neslučitelná se životem.
8 Dne 1. 12. 2020 v 17:02 byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice vyslána 
na zakouřený prostor kanceláře 
české pošty v Hořovicích. Po pří-
jezdu zjištěn požár přímotopu, 
který byl zlikvidován a vynesen 
na volné prostranství, poté byl 
objekt odvětrán.
8 Dne 8. 12. 2020 v dopoledních 

hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice vyslána na dopravní 
nehodu osobního automobilu na 
dálnici D 5 32 km směr Praha. 
Po příjezdu se vozidlo nacházelo 
mimo těleso dálnice a na místě 
jedna zraněná osoba v péči ZZS. 
Provedeno protipožární opatře-
ní a posyp uniklých provozních 
náplní.
8 Dne 8. 12. 2020 v 17:14 hodin 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice, 
Beroun a Rokycany společně 
s jednotkou SDH obce Zbiroh 
vyslána na požár návěsu kamionu 
na dálnici D 5 45 km směr Plzeň. 
Po příjezdu zjištěn požár plachty 
návěsu, který byl zlikvidován 1x 
vodním proudem. Nadále dochá-
zelo k hoření třech sudů, ve kte-
rých se nacházel iont-lithium od-
pad z baterek. Na likvidaci těchto 
obalů byla použita pěna, poté 
zasažené obaly byly přeloženy na 
speciální kontejner a odvezeny 
k další likvidaci. Zásah probíhal 
v dýchací technice.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice
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informace

Voda nakupovaná z Prahy se 
zdraží pravděpodobně téměř o šest 
procent. Regionální cena vodného 
a stočného se ale zvýší jen o inflaci. 
„V mnoha položkách se nám daří 
šetřit náklady nebo je alespoň ne-
zvyšovat. Zásadní vliv na to mají 
investice do obnovy, které snižují 
potřebu oprav a zvyšují hospodár-
nost provozu,“ vysvětluje Jiří Paul, 
ředitel VAK Beroun, a dodává: „Za 
uplynulých pět let jsme cenu do-
konce zvýšili méně, než zdražila 
nakupovaná voda, a to bez ohledu 
na růst ostatních nákladů“.

VAK Beroun v tomto roce do-
končil několik rozsáhlých investic, 

mezi jinými například výstavbu 
přivaděče odpadních vod z Ko-
márova do Hořovic za 12 miliónů 
korun. Umožní to v příštím roce 
ukončit provoz na komárovské 
čistírně, která by jinak vyžadova-
la kompletní rekonstrukci. S tím 
také souvisí investice do vystrojení 
druhé linky na čistírně v Hořovi-
cích. Pokračuje postupná obno-
va čistírny v Berouně, kam by se 
v budoucnu měly přivádět odpad-
ní vody ze Zdic. Letos si vyžádala 
deset miliónů. „Na obnovu ma-
jetku dáváme zhruba 90 miliónů 
korun ročně. Z tohoto rozpočtu 
financujeme veškeré rekonstrukce 

vodovodů a kanalizací. Tou nej-
větší v příštích deseti letech bude 
postupná výměna přivaděče vody 
z Prahy v úseku Zdice – Hořovi-
ce,“ přibližuje budoucí investice 
technický ředitel Roman Badin. 
Právě druhá etapa rekonstruk-
ce bude zahájena v příštím roce. 
Bude se jednat o podchod dálnice 
D5 nedaleko sjezdu na Zdice.

Náklady na udržení majet-
ku jsou také hlavním důvodem, 
proč od roku 2021 přejde VAK 
Beroun s regionální cenou na tzv. 
dvousložkovou formu. V regionu 
přibývá přípojných míst, jejichž 
platba za vodné nepokryje ani 
pravidelnou výměnu vodoměru. 
O jaká odběrná místa jde? Podle 
ředitele VAK Beroun jsou to pře-
vážně rekreační objekty a domy 
s vlastní studnou a zároveň přípoj-
kou vody. Náklady na tato odběr-
ná místa se tak rozpočítávají do 
účtů ostatních odběratelů.

Regionální cena za odvádění 
a čištění odpadních vod patří k nej-
nižším v regionu. Proč tomu tak je? 
„U malých čistíren odpadních vod, 
které byly postaveny z evropských 
dotací, se totiž dramaticky projevu-
je povinná tvorba rezervy na obno-
vu, kterou pečlivě hlídá poskytova-
tel dotace,“ upřesňuje ředitel Paul. 
V obcích s regionální cenou se 
investuje postupně a dlouhodobě. 
Navíc je na dvanáct čistíren zahr-
nutých do regionální ceny připo-
jeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada 

velkých podniků. S tím se malé 
obce nemohou srovnávat.

Regionální cena za dodávku 
vody a odvádění odpadní vody 
v roce 2021 tak bude 90,35 Kč/m3 
bez DPH.

Rozdělením vodného na dvě 
složky dochází ke zlevnění ceny 
za kubický metr na 49,67 Kč včet-
ně DPH. Kromě toho se bude 
platit pevná složka za každou 
přípojku bez ohledu na výši od-
běru. U naprosté většiny odběra-
telů (rodinné domy) vychází pev-
ná složka na 50 korun měsíčně 
včetně daně z přidané hodnoty. 
U ostatních odběratelů, jako jsou 
bytové domy nebo průmyslové 
areály, závisí výše pevné složky na 
charakteru odběrného místa. Po-
drobné vysvětlení, otázky a odpo-
vědi nebo kalkulačka na výpočet 
platby podle odběru jsou na webu 
www.vakberoun.cz.

Průměrná roční spotřeba vody 
zákazníků s regionální cenou je 85 
litrů denně, což je 31 m3, neboli 
31 tisíc litrů za rok. U průmys-
lových odběrů, bytových domů 
a administrativních budov odpo-
vídá výše pevné složky charakteru 
odběrového místa. Více informací 
o dvousložkové ceně, nejčastější 
otázky a odpovědi a kalkulačku 
pro zjištění rozdíl mezi platbou 
v letošním a příštím roce lze najít 
na vakberoun.cz.

Jiří Paul
ředitel společnosti VAK Beroun

Ceny pro vodné a stočné od 1. 1. 2021
1. Průměrná jednosložková Regionální cena pro vodné a stočné
U vodného je základem pro výpočet pohyblivé a pevné složky dvouslož-
kové formy ceny.

bez DPH 2020 2021
meziroční 

změna
meziroční 

změna

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %

Vodné 48,40 50,30 1,90 3,93%

Stočné 39,10 40,05 0,95 2,43%

Celkem 87,50 90,35 2,85 3,26%

vč. DPH
1. 1.

- 30. 4.
2020

od 1. 5.
2020

2021
průměrná
meziroční 

změna

průměr.
meziroč-
ní změna

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %

Vodné 55,66 53,24 55,33 1,29 2,32%

Stočné 44,96 43,01 44,06 0,41 0,91%

Celkem 100,62 96,25 99,38 1,70 1,69%

2. Dvousložková forma Regionální ceny pro vodné

 2021 2021

Kč/m3

bez DPH
Kč/m3

vč. 10% DPH

Pohyblivá složka 45,15 49,67

Pevná složka pro nejmenší vodoměry 545,00 599,50

Podíl pevné složky v kalkulaci představuje 10,23% z úplných vlastních 
nákladů vč. zisku.
Odběr, za něž jsou platby pro nejmenší kategorii vodoměrů stejné jako 
při jednosložkové formě, činí 106 m3/rok.
Náklady na osobu za den při spotřebě 85 l/den 8,45 Kč/den s DPH

Po loňském snížení DPH bude voda
pro domácnosti levnější než před rokem
Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba o inflaci. Díky květnovému 
snížení DPH to ale znamená, že domácnosti budou příští rok platit za vodu méně než na začátku roku 2020. Dohodli se na 
tom ve středu 2. prosince zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák a představenstvo společnosti na pravi-
delné schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun. Dalšími tématy jednání byly investice do obnovy majetku a návrh 
na rozdělení zisku společnosti.

CO NABÍZÍME?
4 pomoc a podpora pečujícím rodinám, jejichž život ovlivnila 
     Alzheimerova nemoc či jiné formy poruchy paměti
4 prostor pro setkávání a sdílení zkušeností
4 příležitost účastnit se denního programu v kavárně, aby pečující 
     měli možnost věnovat čas práci či odpočinku
4 smysluplné a aktivní trávení volného času pro osoby s počínající 
     poruchou paměti
4 kvalifikované poradenství
4 v nouzovém stavu po individuální dohodě na tel. čísle 724 076 964

Více na: www.kavarnavcera.cz

KAVÁRNA VČERA
9. května 244, Hořovice. Otevřeno: pondělí až pátek 9:00 – 19:00
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kulturní servis

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

n HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ        12:00 – 17:00
ÚTERÝ  8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
STŘEDA         12:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁTEK  Zavřeno
SOBOTA  8:00 – 11:00 (sudé týdny)

SOBOTY PRO VEŘEJNOST: 16. a 30. 1. od 8:00 
do 11:00.
4 20. 1. od 17:30 v knihovně Petr Nazarov
4 Připravujeme: 18. 2. od 17:30 Milan Zacha 
Kučera Záhady jantarové komnaty

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

n HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So: 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Ne: zavřeno

n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
Zakoupené vstupenky na jakékoliv neuskuteč-
něné jarní představení zůstávají v platnosti 
i v novém termínu.
4 VE DVOU TOUR
LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhrady. V Informačním 
centru vracíme peníze proti zakoupeným vstu-
penkám!
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
HALINA PAWLOWSKÁ
Představení zrušeno. V Informačním centru 
vracíme peníze proti zakoupeným vstupen-
kám!
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 2. od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 4TET
24. 2. od 19:00, SD, cena místenky: 590 Kč
4 PARTIČKA - IMPROVIZAČNÍ SHOW
22. 3. od 20:00, SD, cena místenky: 550 Kč
4 TŘI V HÁJI
24. 3. od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 MIG 21
27. 3. od 19:30, SD Hořovice, cena vstupenky 
395 Kč.
4 OLYMPIC
20. 4. od 19:00, SD, cena místenek: 690 Kč, 650 
a 590 Kč.
4 KAFE U OSMANYHO
21. 4. od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
12. 5. od 19:00, SD, cena místenek: 300 Kč, 350 
Kč a 390 Kč
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
23. 5. od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 OSM EUR NA HODINU
přesunuto na listopad 2021 od 19:30, SD Hořo-
vice, cena vstupenky 430, 410 a 390 Kč.
n V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Hořovický Měšťan a Náš region.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

PŘIPRAVUJEME:
n 8. 2. 2021 od 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
n 24. 2. 2021 od 19:00
4TET
n 22. 3. 2021 od 20:00
PARTIČKA
n 24. 3. 2021 od 19:00
TŘI V HÁJI
n 27. 3. 2021 od 19:30
MIG 21
n 16. 4. 2021 od 20:00
TRAUTENBERK
n 20. 4. 2021, od 19:00
OLYMPIC
n 21. 4. 2021 od 19:00 
KAFE U OSMANYHO
n 12. 5. 2021, od 19:00
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice, cz
tel.: 604 208 916

n 16. 1. 2021 od 21:00
AC/DC REVIVAL - ŠPEJBL’S HELPRS
n 27. 1. 2021 od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
PŘIPRAVUJEME:
n 13. 3. 2021 od 19:00
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
n 20. 3. 2021 od 18:00
REGION FESTIVAL
n 17. 4. 2021 od 20:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK

n Knihovna Ivana Slavíka

Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte weby:

mkc-horovice.cz, mesto-horovice.cz a FB.!

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
Vzhledem k uzavření muzeí v nouzovém 
stavu jsme prodloužili výstavu 30 let svo-
bodného zbirožského skautingu, která byla 
veřejnosti přístupná ve velmi krátkých ter-
mínech. Předpokládaný termín ukončení 
výstavy – 21. ledna 2021.
Otevřeno: Po - Pá: 9:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00, 
So: 10:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00, Ne: 10:00 - 
12:00 / 12:30 - 15:00
4 Zbirožsko v období třicetileté války
Městské muzeum Zbiroh ve spolupráci s ŠDS Gla-
dius připravilo výstavu, která představuje náš re-
gion v souvislosti s historickými událostmi, jakými 
bylo dobytí Plzně generálem Mansfeldem, bitva 
na Bílé hoře či tažení švédských vojsk Zbirožskem. 
Zbirožský zámek se v době pobělohorské 
proměnil ve vězení, městečko Zbiroh a okolní obce 
byly válkou velice postiženy, mnohé středověké vsi 
v tomto období zcela zanikly. Výstava zachycuje 
také období druhé poloviny 17. století, kdy dochází 
ve Zbiroze k postupné obnově života. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout i výzbroj a výstroj žoldnéře 
z třicetileté války a dozvědět se o tomto válečném 
konfliktu v širších souvislostech.Otevřeno denně 
od 29. ledna do 28. února 2021.

n Zbiroh

n Informační centrum

!
n 23. 5. 2021 od 19:00
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?

TANEČNÍ
Taneční mládež - pátky
18:30 - 20:30 začátečníci H7
20:40 - 22:15 pokročilí H8
Taneční dospělí - pondělky
18:00 - 19:30 středně pokročílí H3
19:30 - 21:00 mírně pokročilí H2
21:05 - 22:35 začátečníci H1

n Syringa

n 19. 1. 2021 od 17:00
PODPORA ZDRAVÍ ESENCIÁLNÍMI
OLEJI S OCHUTNÁVKOU
Přednáška na téma „Hormonální systém 
žen“. Esenciální oleje vám pomohou při pro-
blémech s otěhotněním, menopauzou, návaly 
horka, cystami i myomy. Přednáška se koná na 
adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice.
n 23. 1. 2021 od 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
K JEDNOMU Z POSLEDNÍCH
PRALESŮ V BRDECH
Vydáme se pěšky k jednomu z posledních 
pralesů v Brdech. Sraz v 9.20 hod. u auto-
busové zastávky v Křešíně. Náročnost středně 
těžká, vhodné pro děti starší 10 ti let. Délka cca 
11 km. Návrat mezi 13.00 až 14.00 hodin.
Přihlášky na obě akce přijímá a informace 
poskytuje Marcela Ganna Flídrová na tel. 
603 964 553. Více na www.syringa-czech.cz.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIROŽSKO  
V OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH 

29. 1. – 28. 2. 2021 
 

Výstava ve spolupráci s ŠDS Gladius 
www.zbiroh.cz 

Otevřeno: po – pá 8 – 16, so 10 – 16, ne 10 – 15, polední pauza 12 – 12.30 
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Restrikce ve sportu se v loňské 
sezóně nevyhnuly ani moderním 
pětibojařům. Ačkoli hořovičtí 
sportovci se intenzivně připravo-
vali na soutěže, Český pohár mlá-
deže – memoriál Karla Bartů, čí-
tající sérii 9 závodů dle věkových 
kategorií, byl předčasně ukončen 
a nedošlo ani k jeho vyhodnoce-
ní. Na poslední chvíli byl zrušen 
i říjnový pohár v Hořovicích, kte-
rý měl být zároveň pro kategorii 
U11 mistrovstvím republiky. Vše 
čekalo jen na první výstřel – na-
chystaná trať v zámeckém parku, 
terče a časomíry v pozoru, nechy-
běly odměny pro ty nejlepší zá-
vodníky. Výstřel se však nekonal.

Celé dva měsíce zel pak na 

podzim městský bazén prázdno-
tou, pozastaveny byly i běžecké 
a střelecké tréninky. A tak se ko-
nec soutěžního období proměnil 
na individuální pohybové aktivity 
pod taktovkou samotných závod-
níků, kteří „na dálku“ a na suchu 
plnili napsané kondiční tréninky 
od svých trenérů. Jak zodpověd-
ní byli mladí sportovci se teprve 
pozná. Nyní je důležité dohnat 
plaveckou dvouměsíční přestávku 
a zahájit předzávodní přípravu.

I když uplynulý rok nevyznívá 
pro náš sport příliš optimisticky, 
TJ Spartak Hořovice má důvod 
k oslavě. Jeho svěřenkyně Karolí-
na Křenková na konci listopadu 
získala v Drzonkowě na mistrov-

ství Evropy bronzovou medaili 
v individuálním závodě katego-
rie U24. Z Polska si navíc ještě 
odvezla zlato v soutěži družstev, 
když české reprezentantky zvítě-
zily před týmy Polska, Ukrajiny, 
Švýcarska a Litvy.

Co si přát na závěr? Hlavně 
zdraví a ať zodpovědnost nás 
všech nám dovolí se hýbat, být 
s partou skvělých lidí, prožívat 
úspěchy a radosti nejen na závod-
ním poli.

Oddíl moderního pětiboje 
a plavání TJ Spartak Hořovice 
přeje všem členům, souput-
níkům a příznivcům zdravý 
a šťastný rok 2021.

Sezóna 2020 moderních pětibojařů v hledáčku lepších zítřků

Zájmové útvary Domečku 
Hořovice začnou pracovat po vá-
nočních prázdninách v týdnu od 
4. ledna 2021 za dodržování plat-
ných hygienicko- epidemiologic-
kých podmínek.

V případě, že v závislosti na 
stupni epidemiologického rizi-
ka dojde k novým plošným re-

strikcím, budou na webových 
stránkách SVČ - DOMEČEK 
HOŘOVICE zveřejněny aktuální 
informace o případném odlože-
ní zahájení činnosti zájmových 
kroužků.
n Činnost bude prodloužena do 
konce června 2021.
n Vaše současné přihlášky na zá-

jmové útvary jsou platné. V pří-
padě, že se pro vás situace změ-
nila a nebudete chtít na zájmový 
kroužek chodit, prosíme o odhlá-
šení účastníka z kroužku na email 
info@domecekhorovice.cz
n Vzhledem k nutným úpravám 
v přihlašovacím systému na na-
šich webových stránkách, nena-
jdete aktuálně na stránkách na-
bídku zájmových útvarů.
n Platná nabídka kroužků pro 
rok 2021 byla znovu zveřejněna 
v prosinci 2020. Současně byla 
obnovena možnost přihlašování 
na volná místa v konkrétních zá-
jmových kroužcích.
n Novou sníženou cenu konkrét-
ního kroužku najdete po zveřej-
nění nabídky zájmových kroužků.
n Do vašeho emailu vám bude 
odeslána nová objednávka s pře-
počtenou cenou za zájmové 
kroužky, na které jste již přihlá-
šeni a aktualizované informace 

o splatnosti poplatku převodem 
z vašeho účtu.
n V případě, že bude činnost 
kroužků opětovně omezena, bude 
vám do konce července 2021 vrá-
cena poměrná část poplatku za 
neproběhlé schůzky.

Vladimíra Šlosarová, ředitelka 
SVČ Domeček Hořovice

Obnovení zájmových kroužků Domečku pro školní rok 2020/21

	

	

	

NÁZEV	PROJEKTU:	
LÉK	NA	NUDU	

	
Číslo	projektu:	CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016347	

	

PŘÍJEMCE	PROJEKTU:	
Středisko	volného	času	–	DOMEČEK	HOŘOVICE	

IČ:	 75	08	50	71	

	

REALIZACE	PROJEKTU:	
1.	ledna	2021	-	31.	prosince	2022	

n Na fotografiích přibližujeme velký úspěch hořovické moderní pětibojařky Karolíny Křenkové, která v listopadu vybojovala v Polsku bronz v indivi-
duálním závodě kategorie U24.
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V závěru loňského roku se 
dokončovaly práce na novém 
hořovickém hřišti s umělou trá-
vou v areálu Sportovního klubu 
Hořovice. Sportovní klub Hořo-
vice získal na tuto akci dotaci od 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR loni v říjnu, 
a to ve výši 15,6 milionů korun. 
Vzhledem k tomu, že celkové 
náklady jsou 22 milionů korun, 
musí zástupci SK Hořovice zís-
kat 7 milionů. Přispět může ka-
ždý, podrobnosti jsou na webu 

www.skhorovice.cz, kde je umís-
těný plánek hřiště s vyznačenými 
místy, které fanoušci hořovické 
kopané již podpořili. Zároveň 
jsou zde vyznačené části hřiště, 
které si mohou vybrat další zá-
jemci. Jak uvedl předseda SK Ho-
řovice Karel Pelikán, každý dárce 
obdrží darovací smlouvu.

Hřiště bude sloužit nejen fot-
balistům, ale i široké veřejnosti, 
například školákům. Kolaudace 
byla naplánovaná na 22. prosince. 
(var)

V prosinci se dokončovalo
hřiště s umělou trávou

Závody Běhej lesy se v sezoně 
2020 těšily velké oblibě. Zúčastni-
lo se jich totiž 14 515 závodníků, 
což je historicky nejvíce od roku 
2015. Seriál láká závodníky na nej-
krásnější místa české přírody, a to 
na různé délky tras. Horkou no-
vinkou letošní sezony jsou i extra 
dlouhé trasy, které jsme zařadili na 
vybrané závody. Sezonu jsme už 
rozběhli výzvou k odtajnění ter-
mínů v aplikaci STRAVA. Mezník 
2021 km jsme pokořili za 2 dny, 
a tady jsou slíbené termíny z lesa.

Sezonu 2021 odstartuje Běhej 
lesy z Lednicko-Valtického areálu 
již 17. 4. 2021. Trasa závodníky po-
vede skrze zámecký park, přes hráz 

lednických rybníků nebo třeba 
kolem chrámu Tří Grácií. Druhým 
jarním termínem je majestátní Bě-
hej lesy Karlštejn 22. 5. 2021, který 
se pyšní hned dvěma velkými lá-
kadly, a to královskými výhledy na 
gotický hrad Karlštejn a běžně ne-
přístupným vápencovým lomem 
Velká Amerika.

Na třetí závod sezony vyrazí 
Běhej lesy na západ České repub-
liky, do kouzelného Slavkovské-
ho lesa v lázeňském trojúhelníku 
Karlových Varů, Mariánských 
a Františkových Lázní. Speciali-
tou lokality jsou rozsáhlá rašeli-
niště, hluboký les a oáza klidu bez 
mobilního signálu. Kdo má rád 

pořádnou trailovou nálož, nechť 
v červnu určitě zavítá také na Vy-
sočinu, a to 26. 6. 2021, kde si užije 
náročný terén kolem skal Drátěni-
ček, Malinské skály, či Devíti skal. 
Na Vysočině čeká na závodníky 
také vůbec poprvé trasa o délce 39 
kilometrů.

V červenci se Běhej lesy pře-
sune do CHKO Brdy, kde se pro-
běhnete místním bývalým vojen-
ským újezdem, který byl po 70 
let uzavřen veřejnosti, a kolem 
Padrťských rybníků. Brdy bu-
dou bomba už 24. 7. 2021. Další 
zastávkou 7. 8. 2021 budou ma-
lebné Beskydy, závodníky vyveze 
na start lanovka, a Běhej lesy Bílá 

je tak jediná ze seriálu se zápor-
ným profilem. Letní prázdniny 
završíme 28. 8. 2021 v Jizerských 
horách, kde si běžci proběhnou 
slavná místa legendární Jizerské 
50 v letní variantě. O dva týdny 
později 11. 9. 2021 za svitu čelovek 
vyrazí na trať také běžci v nočních 
Boleticích, kteří si budou moci po-
svítit na krásu šumavského revíru 
a malebný rybník Olšina. I zde si 
milovníci delších tras nově přijdou 
na své, a to trasou 34 kilometrů.

I letos chystají Běhej lesy mno-
ho novinek a běžci se mají určitě 
na co těšit. Sledujte web www.be-
hejlesy.cz a sociální sítě Běhej lesy 
na Facebooku či Instagramu.

n HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN, informační měsíčník města Hořovice, č. 1/2021, ročník XIV., vychází 1. 1. 2021.
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n V prosinci se dokončovaly práce na novém hořovickém hřišti s umělou 
trávou. Foto: var

Seriál Běhej lesy oznamuje termíny a spouští registrace

n Tradičně mezi nejvíce obsazený závod ze seriálu Běhej lesy se běží 
v květnu v Karlštejně a jeho okolí.

Horkou novinkou jsou extra dlouhé trasy! V červenci se Běhej lesy přesune do CHKO Brdy

n V červenci se Běhej lesy přesune do CHKO Brdy, kde se proběhnete 
místním bývalým vojenským újezdem. 2x foto: www.behejlesy.cz


